
1 Podzim v zahradě MŠ Lojovická. 2 Park Kamýk zažil v září další oblíbené Jablkobraní. 3 Během Dne zdraví bylo možné 
nechat si přímo na hřišti v Písnici zkontrolovat zrak. 4 Na počest nových občánků se sázela pavlovnie plstnatá. 
5 Do Staré Písnice jezdí od 9. října noční autobus 913. 6 Klub Junior nabízí nový kroužek: Boomwhackers.

Foto: Kateřina Černá, Kryštof Štafl a Peter Pavlík.
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V sobotu 23. září proběhla 
na fotbalovém hřišti v Pís-
nici již po třinácté písnická 
Drakiáda.

Tentokrát počasí přálo, sluníč-
ko příjemně svítilo a  vítr pofuko-
val tak akorát. Na hřišti se sešlo 77 
soutěžních draků a ještě další dra-
ci vznikli přímo na hřišti. Soutěžilo 
se v již tradičních disciplínách: nej-
déle létající drak, nejoriginálnější 
drak (ten nemusel ani létat) a nej-
krásnější létající drak.

Porota měla těžkou práci s hod-
nocením, protože draků, kteří by si 
zasloužili ocenit, byla spousta. Pro-
to se porota rozhodla rozdat ještě 
několik dalších ocenění navíc. Těší 

nás, že draků, kteří byli vyrobeni 
doma, je čím dál více.

Společně s Drakiádou probíha-
la na fotbalovém hřišti akce Den 
zdraví, která se konala pod zášti-
tou radního hlavního města Prahy 
pro oblast zdravotnictví.

Pro účastníky bylo připraveno 
mnoho stanovišť týkajících se zdra-
ví a zdravého životního stylu. Účast-
níci si tak mohli orientačně nechat 
změřit tlak, množství tuku v  těle či 
množství kosterního svalstva v těle. 
Ve speciálním autobusu probíhala 
konzultace s  optikem. K  dispozici 
byl plně vybavený sanitní vůz a kurz 
první pomoci. Dále zde byla stano-
viště s nutriční poradnou, prevencí 
proti rakovinám, ochutnávka fresh 

nápojů a rajské polévky. Také hasiči 
pro diváky připravili ukázky. Nechy-
běly ani další zajímavé workshopy 
pro děti. Zájemci si také mohli vy-
střelit z luku a naučit se, jak se efek-
tivně bránit. Pro dospělé i pro děti 
byla připravena stezka zdraví. Po-
kud účastníci prošli označené sta-
noviště, obdrželi malou pozornost.

Děkujeme všem partnerům 
obou akcí: Hygienická stanice 
hlavního města Prahy, organizace 
Slow food Prague, občanské sdru-
žení Liga proti rakovině, student-
ský spolek Medviet, obecně pro-
spěšná společnost Věda nás baví, 
paní Jana Hanzlíčková Špačková, 
nutriční poradkyně Mgr. Jana Svi-
táková, fyzioterapeut Bc. Martin 

Trávník, nadační fond Dar zraku, 
kavárna Mlsounek, rodinné cent-
rum Kuřátko, Amedicina.cz, Zdra-
votníci, s. r. o, lukostřelecký klub 
CERE, Krav Maga Global CZ, TJ 
Sokol Písnice, SDH Písnice, stáje 
Stable Donja a firma Protrade, kte-
rá darovala některé ceny a klíčen-
ky pro všechny soutěžící.

Akce Den zdraví byla finanč-
ně podpořena Magistrátem hl. m. 
Prahy za účelem podpory a místní 
Agendy 21 v oblasti zdraví a zdra-
vého životního stylu na lokální 
úrovni a  spolufinancována z  roz-
počtu MČ Praha-Libuš.

Bc. Petr Borský, Renata Sobíšková
Foto: Kryštof Štafl

DRAKIÁDA A DEN ZDRAVÍ 2017
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SLOVO STAROSTY
Vážení občané, rekonstruk-

ce Libušské ulice od Sapy 
na konec Písnice se zase 

o  něco více přiblížila. V  minulém 
čísle jsem mohl uvést radostnou 
skutečnost, že po mnoha letech 
Technická správa komunikací vy-
hlásila výběrové řízení na zhoto-
vitele. Přirovnal jsem to k  balva-
nu, který tlačíte do kopce a nevíte, 
kdy ho dostrkáte na vrchol. Vyhlá-
šením výběrového řízení se bal-
van začal valit dolů. Může jej sice 
leccos přibrzdit, ale zastavit snad 
už nic. První kolo výběrového ří-
zení na zhotovitele rekonstruk-
ce Libušské ulice je za námi. Při-
hlásily se do něj čtyři firmy, které 
se chtějí o zakázku ucházet. V prv-
ním kole musely prokázat kvalifi-
kační předpoklady k  této stavbě. 
Podmínky beze zbytku splnily tři 
z nich, čtvrtá byla v souladu se zá-
konem vyzvána k doplnění chybě-
jících údajů. V  době psaní těchto 
řádků se připravuje vypsání dru-
hého kola, které by mělo skon-
čit v  listopadu. Následně budou 
jednotlivé nabídky vyhodnoceny 
a TSK Praha by na přelomu listo-
padu a prosince mohla znát vítěze, 

a tedy budoucího zhotovitele. Pak 
už nic nebude bránit tomu, aby se 
na jaře vítěz soutěže pustil do re-
konstrukce. Začne se kruhovým 
objezdem na místě současné ne-
bezpečné křižovatky ulic Libušská 
a Kunratická spojka. Co bude ještě 
nezbytně nutné, je zkoordinovat 
tuto stavbu s rekonstrukcí na ulici 
Vídeňská, neboť na jaře se počítá 
s rekonstrukcí povrchu této silnice 
od ústavů Akademie věd po kru-
hový objezd na křížení ulic Vídeň-
ská a Dobronická. Bližší informace 
přineseme v dalších číslech.

Po mnoha letech čekání začal 
do naší městské části jezdit noč-
ní autobus linky 913, který ne-
končí ve stanici Sídliště Písnice, 
ale pokračuje až na Točnou. Ma-
lou recesistickou oslavou v  Písni-
ci jej při první jízdě přivítalo něko-
lik místních i  přespolních občanů 
včetně europoslance Jiřího Po-
spíšila, který do autobusu během 
cesty nastoupil a  přijel až do Pís-
nice. Děkuji všem, kteří se na této 
akci v  netradiční čas v  půl druhé 
ráno z neděle na pondělí podíle-
li. Zvláštní poděkováním patří že-
nám, které pro tuto příležitost na-

pekly, a  hasičům, kteří celkově 
zabezpečili krásný průběh akce, 
jež vyvolala mimořádnou pozor-
nost v Dopravním podniku či Ro-
pidu.

U  tématu MHD ještě zůstanu. 
Na konci října, krátce před Dušič-
kami, začal u Cholupického hřbi-
tova zastavovat autobus linky 
113. Děkuji Dopravnímu podniku, 
Ropidu a  Praze 12, které vyslyše-
ly volání našich písnických žen po 
této zastávce. Velice děkuji Praze 
12, která plně hradila veškeré ná-
klady na stavbu, i  když zastávky 
budou využívat i naši občané. Pro-
voz na této zastávce nebude po-
chopitelně velký, ale o to více jsem 
rád, že tomuto požadavku všech-
ny zúčastněné instituce věnova-
ly svůj čas a podařilo se myšlenku 
dotáhnout do úspěšného konce. 
Co nás ovšem na trase linky 113 
stále trápí, je to, že v zastávce Pís-
nice nestaví kloubové autobusy. 
V  létě Dopravní podnik a  Ropid 
testovaly, zda je stávající prostran-
ství pro otáčení kloubových auto-
busů vhodné. Bohužel se ukáza-
lo, že není, nicméně Ropid na naši 
žádost vypracoval projekt nových 

stavebních úprav, které by otáče-
ní umožnily. V polovině října s pro-
jektem vyslovila souhlas i doprav-
ní policie, a tak snad od prosince 
či ledna se dočkáme toho, že v za-
stávce Písnice zastaví první 
kloubový autobus a  pravidelně 
zde budou zastavovat autobusy 
linek 331 a 333. Mělo by to příz-
nivý dopad i  pro obyvatele Libu-
še, neboť Dopravní podnik by na 
linku 113 mohl nasadit kloubové 
autobusy. Ocenili bychom to my 
všichni, co se v lince 113 pravidel-
ně tísníme.

Střední odborné učiliště po-
travinářské v Písnici oslavilo 40 
let své existence. Před čtyřice-
ti lety nastoupila do nově otevře-
né školy paní Milada Valentová 
jako učitelka odborných předmě-
tů. Zůstala škole věrná po celou 
dobu a již mnoho let zde vykoná-
vá funkci ředitelky. Paní ředitelce 
a  celému pedagogickému sbo-
ru přeji hodně úspěchů ve vzdě-

lávání mladé generace 
a  žákům tohoto učiliš-
tě mnoho nových po-
znatků, které dobře 
uplatní ve svém budou-
cím praktickém životě.

Těším se na setkání 
s  vámi u  rozsvícení vá-
nočních stromů: v sobo-
tu 2. prosince na náměstí 
před Albertem, v  neděli 
3. prosince ve staré Písni-
ci, pokaždé od 17 hodin.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Foto: Kryštof Štafl

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
sobota 2. prosince od 17:00
Prostranství před Albertem 
na Sídlišti Písnice

slavnostní uvítání starostou městské části 

adventní promluva    

rozsvícení vánočního stromu 

rockové violoncello 

vystoupení dětí ze základní školy Meteorologická 

nabízeny budou teplé nápoje pro zahřátí a vánoční cukroví 

TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU!

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
neděle 3. prosince od 17:00 / Na náměstíčku při ulici K Vrtilce ve staré Písnici

K adventní náladě přispěje vystoupení dětí z MŠ Ke Kašně a ZŠ s RVJ. 

Nabízeny budou teplé nápoje pro zahřátí a vánoční cukroví. 

Uvítáme, když místní hospodyňky a kuchařky přinesou na společný stůl ochutnávku domácího cukroví a moučníků. 

TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU!

Starosta Libuše a Písnice Jiří Koubek 
s Miladou Valentovou, ředitelkou Střed-
ního odborného učiliště potravinářského 
v Písnici, které letos oslavilo 40 let.
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Park Kamýk prožil 22. září 
2017 další ročník oblíbené 
místní podzimní akce Jabl-
kobraní.  

Z HISTORIE PARKU

Park, pro nějž se místně vžil ná-
zev Kamýk, je zajímavý tím, že leží 
blízko pomezí hned tří městských 
částí, Prahy 12, Prahy-Libuše, která 
náleží do  správního obvodu Pra-
hy 12, a Prahy 4.

Letos je to 5 let, co byl dokon-
čen projekt spolufinancovaný 
z prostředků EU, hl. m. Prahy a MČ 
Praha-Libuš, díky kterému park 
vznikl revitalizací prostranství ur-
čeného pro park po developerské 
činnosti v okolí. Původní nevábné 
místo MČ Praha-Libuš postupně 
upravovala, ale bez realizace pro-
jektu a revitalizaci by park, táhnou-
cí se podél ulice U  Zahrádkářské 
kolonie, dnešní podobu nezískal.

Diskuse o  možnosti vybudovat 
zde park silami městské části za-
počaly kolem roku 2009. Podoba 
a vybavení parku se projednávalo 
s  okolními obyvateli. Byla připra-
vena žádost o dotaci, ale až druhá 
byla úspěšná.

Námaha se vyplatila. Dnes má 
území Libuše své nové zelené ná-
městí, místo, kam směřují kroky 
nejen místních maminek, dětí, se-
niorů, ale i  sběratelů „kešek“ v ce-
losvětové turistické hře geocaching 
a stalo se populární na internetu. 

KDE SE VZALO JABLKOBRANÍ

Den po svatém Martinu v  roce 
2012 byl park slavnostně předán 
obyvatelům k užívání. Tehdy se se-
šli zástupci realizátorů a  městské 
části v malém počtu a zvali všechny 
kolemjdoucí k zastavení na číši vína 
a posvícenský koláček. Aktivita měla 
úspěch, a tak se uvažovalo, jak dále 
využívat park. Již v roce 2013 se po-
dařilo uskutečnit první naprosto no-
vou, v místních končinách nevyzkou-
šenou akci Jablkobraní. Akce byla 
odvozena od sběru a oslavy jablek, 
kterých bylo v parku, jenž vznikl na 
základech bývalé zahrádkářské ko-
lonie, každým rokem dost, stejně 
jako na Moravě se sbírá a oslavuje 
sběr vína vinobraním.

Akce byla od počátku zaměřena 
jako široce přístupná a multižánrová 
festivalová aktivita s cizokrajnými vy-
stoupeními a možností cizokrajných 

gastronomických zážitků, kde si na-
jde vyžití celá rodina a čas při ní ply-
ne tak nějak klidněji, pohodově. Ta-
kovou zůstala akce až do dnešních 
dní. Při její realizaci nás nejvíc pohá-
nějí přání návštěvníků, zvláště však 
dětí, se sejít na akci opět příští rok.

JAK TO BYLO LETOS

Opět se v  parku Kamýk konalo 
tradiční Jablkobraní, na které při-
šli návštěvníci napříč generacemi. 
Byli zde babičky s vnoučaty, rodiče 
s dětmi, skupiny mladých lidí, kteří si 
zde udělali piknik, kamarádi senioři. 
Park byl zcela plný, možná více než 
minulý rok, a to už půl hodiny před 
začátkem. Po dlážděných cestič-
kách se procházelo jak po lázeňské 
kolonádě mnoho maminek a  tatín-
ků s kočárky a dětmi, cizinci, senioři 
a mnoho dalších lidí, kteří netrpěli-
vě čekali na první zvuky z mikrofonu 
oznamující zahájení festivalu.

Začalo se na čas. Pět minut po 
šestnácté hodině se slova ujali mo-

derátoři Tu Thanh Phamová a  Pa-
trik Vidlák. Všechny přivítali sta-
rosta MČ Praha-Libuš Jiří Koubek 
z pořádající městské části a za sou-
sední městskou část radní MČ Pra-
ha  12 a  poslanec Parlamentu ČR 
František Adámek a  tajemník úřa-
du MČ Praha 12 Tomáš Hejzlar.

Byly zde stánky s  různými viet-
namskými jídly a  ingrediencemi, 
ochutnat jste mohli vietnamskou 
kávu a  na workshopu se zájemci 
učili balit vietnamské závitky. Děti 
putovaly po parku, navštěvovaly 
dílny a  na konci cesty byly odmě-
něny. Pro větší zde byla oddychová 
zóna a  možnost vyzkoušet si střel-
bu z  luku a základní postoje bojo-
vého umění taekwondo, pro menší 
děti pak stánek Rodinného centra 
Kuřátko, malování na obličej a dal-
ší pohybové a  kreativní dílny pro 
všechny. K naší velké radosti si ne-
smírnou oblibu získal rozšířený stá-
nek práce s  jablky, kde se ukazo-
valo zpracování jablek na křížaly, 
jelikož v  sezóně, kdy je jablek ne-

dostatek, je oceníme v  této podo-
bě. Děti se také seznámily s techni-
kou škrábání brambor a mletí obilí. 
Odměnou jim byly přímo před nimi 
upečené obilné placky. Samozřej-
mě došlo i na ochutnávku čerstvé-
ho jablečného moštu, který letos 
poprvé kvůli neúrodě jablek v par-
ku nebyl z místních zdrojů, ale přes-
to chutnal výtečně. Mnoho z účast-
níků a účastnic zkrášlilo i malování 
henou na ruce a čerstvé květinové 
brože do klop od Společnosti E, 
které si mohli všichni vyzkoušet.

Na pódiu i pod ním probíhala ta-
neční vystoupení z cyklu Kolem svě-
ta typická pro různé země, z  Asie 
klasické čínské tance, relativně mla-
dý tanec Charleston ze Severní Ka-
rolíny ze   Spojených států americ-
kých, originální indické tance z Asie 
a  havajský tanec z  ostrovů, které 
jsou opět součástí Spojených stá-
tů amerických od tanečního usku-
pení Trn v oku, proložená hudbou 
a  střídající se s  africkým tanečním 
workshopem od guinejské taneč-

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

P O D P O R A  I N T E G R A C E  N A  Ú Z E M Í  M Č  P R A H A - L I B U Š  V   R O C E  2 0 1 6

JABLKOBRANÍ LETOS PO PÁTÉ V PARKU KAMÝK
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nice Mariet Traore s  bubenickým 
doprovodem Akassa Badje. Všich-
ni ocenili skvělou živou hudbu od 
kapel Cirkus brothers s jejich neza-
pomenutelným stylem disco-bal-
kan a moderní folk skupiny Notime. 
V programu nechybělo představe-
ní korejského bojového umění ta-
ekwondo od SK Cobra dojang, vtip 
obou moderátorů a  další aktivity. 
Do soutěže v pojídání koláčů se za-
pojily všechny přítomné děti. Veli-
ce oblíbené kulinářské klání, Sou-
těž o nejlepší jablečný koláč, letos 
vyhrála a  cenu návštěvníků získa-
la Anna Georgievová. U poroty vy-
hrál a její cenu získal Václav Neha-
sil. Rozhodování bylo letos pekelně 
těžké. Koláče si konkurovaly nejen 
chutí, ale i nápaditostí skladby suro-
vin a barevností.

Páteční podvečer se nesl v po-
hodovém a  přátelském duchu. 
K  velké účasti přispělo i  krásné 
slunné počasí. Děkujeme všem, 
díky nimž se tato akce mohla usku-
tečnit. Věříme, že si návštěvníci pá-
teční zářijovou akci dostatečně 
užili a že se příští rok sejdeme tře-
ba ještě ve větším počtu než letos. 
Jak říkají děti na konci videa Marti-
na Novotného z akce (www.praha-
-libus.cz): „Zdar za rok!“.

CO DĚLAT V PARKU DÁLE?

Běžně slýcháme, abychom akci 
udělali za rok opět. Letos ale za 
námi ihned po skončení přišla sku-

pinka místních sousedů a přála si, 
aby v parku probíhalo více kultur-
ních akcí, navrhovali letní pikni-
ky a vánoční setkání. Letošní akce 
jsou již rozplánované, a tak promy-
slíme a uvidíme, jestli nám zbydou 
síly na pořádání dalších tak vel-
kých. V každém případě, pokud by 
přicházely podněty od zájemců, 
kteří by v parku akce sami rádi re-
alizovali, přivítáme je a věc společ-

ně probereme. Do příštího roku je 
plánováno vybavit park přívodem 
elektrické energie pro akce, aby 
jejich pořádání bylo jednodušší. 
Budeme se těšit, při jaké příležitos-
ti se v parku s vámi sejdeme příště.

Akce byla pořádána v rámci pro-
jektu MČ Praha-Libuš „Podpora in-
tegrace na území MČ Praha-Libuš 
v roce 2017“ zaměřeného na inte-
graci cizinců a  spolufinancováno 

Ministerstvem vnitra ČR a  měst-
kou částí Praha-Libuš se společnou 
záštitou starosty MČ  Praha-Libuš 
a starosty MČ Praha 12.

Za Úřad MČ Praha-Libuš 
Ing. Šárka Fruncová Vlčková, 

manažerka projektu na podporu 
integrace cizinců

Foto: Veronika Spálenská  
a Kryštof Štafl

Po necelém roce se opět 
dopoledne před Drakiá-
dou objevilo 28 závodníků 
předškolních a žákovských 
kategorií na písnickém síd-
lišti. Před Klubem Junior 
startovali v několika věko-
vých kategoriích na tratě již 
11. ročníku Libušsko-pís-
nického duatlonu pro děti 
a mládež.

Závodilo se na třech různě dlou-
hých trasách běhu a  kola. Nej-
mladší závodníci bojovali v  běhu 
kolem dětského hřiště na sídlišti 
a na kole se vydali ke hřišti v Hoš-
tické a zpět. Větší již běželi okruh 
kolem školky Mezi Domy a na kole 
jeli velký okruh s  otočkou až za 
Obecňákem. Nejstarší závodní-
ci si tyto trasy zdvojnásobili a při-
dali ještě druhý běh. I  ti poslední 
byli mohutně povzbuzováni divá-
ky, všichni tak ze sebe v cílové ro-
vince vymáčkli poslední zbytky sil.

Všem závodníkům k jejich výko-
nům gratulujeme, děkujeme všem 
pořadatelům a  strážníkům Měst-

ské policie za pomoc a  zajiště-
ní bezpečného průběhu závodu. 
V  neposlední řadě musíme oce-
nit i vstřícnost a tolerantnost všech 
těch, kteří při procházkách nebo 
průjezdech auty ulicemi, kterými 

vedla trasa závodu, chvíli počkali, 
a vytvořili tak bezpečné prostředí 
pro závodníky.

Výsledkovou listinu a  fotogra-
fie z  průběhu závodu najdete na 
webu a Facebooku městské části. 

Třeba poslouží jako inspirace pro 
účast na 12. Libušsko-písnickém 
duatlonu − v roce 2018.

Za pořadatele Zdeněk Horčík
Foto: Matěj Kadlec

11. LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ DUATLON

http://www.praha-libus.cz
http://www.praha-libus.cz
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ZŠ PÍSNICE
V PÍSNICKÉ ŠKOLE  
POČÍTALI I RODIČE

V  podvečer 12. října se v  naší 
škole sešlo 23 rodičů, kteří se 
chtěli více dozvědět o metodě vy-
učování matematiky podle profe-
sora Hejného.

Seminář si připravila lektorka 
této metody PhDr. Eva Bomerová, 
která se vyučování matematiky na 
1. stupni věnuje více než 10 let na 
ZŠ Dědina. Rodičům představila, 
v čem je přínos této metody. Zajímá 
se o výuku matematiky na 2. stup-
ni ZŠ, gymnáziích a  jiných střed-
ních školách. Od svých bývalých 
žáků má zprávy, že z  matematiky 
jsou dobře připraveni. Při testová-
ní v 5., 6. a 9. ročníku nezaostáva-
jí, často spíše naopak. Připustila, že 
rodičovská role při domácí přípra-
vě je opravdu obtížná, a doporuči-
la zapojit děti do „matematických“ 
situací v rodinném životě, například 
při placení nákupu hotovými peně-
zi, odhadech vzdáleností.

Spousta otázek zůstala stále ne-
zodpovězená. Další setkání při-
pravujeme a  pozveme i  zákonné 
zástupce našich budoucích prv-
ňáčků a  přátele školy, kteří mají 
zájem se s  metodou výuky mate-
matiky profesora Hejného blíže 
seznámit.

Blanka Chýlová
Foto: Kamila Plísková

BESEDA V KNIHOVNĚ  
SE ČTVRŤÁKY

Na začátku října vyrazila 4. třída 
na besedu do Městské knihovny 
Krč, kde paní knihovnice hovořila 
na téma dětský hrdina v  literatuře 
pro děti. Žáci se tak seznámili s vů-
bec prvními literárními příběhy, 
kde se objevili hrdinové v dětském 
věku, napsanými již v  19. století: 
Heidi, děvčátko z  hor, Malý lord 
a Dobrodružství Toma Sawyera.

Následně je paní knihovnice 
provedla skrze různé literární žán-
ry (pohádka, dobrodružná litera-
tura, komiks či historický a detek-

tivní román) dalšími literárními 
příběhy, v  nichž vystupuje hlav-
ní postava v  dětském věku. Ně-
které tituly děti znaly, o  spoustě 
z nich ale slyšely poprvé, a tak si 
je hned mohly prohlédnout a půj-
čit v knihovně nebo v bibliobusu, 
který máme nově každý druhý 
čtvrtek přistavený před školou.

Knížky v knihovně si po skonče-
ní besedy prohlíželi čtvrťáci s vel-
kým zaujetím, a  tak už je teď na 
nich, jaký knižní hrdina si získá je-
jich srdce. Nakonec i  my dospělí 
se můžeme stále mnohé od dět-
ských hrdinů učit.

Kamila Plísková

DNY PRO ZÁCHRANU ŽIVOTA

Ve dnech 21. a 22. září probíhaly 
na naší škole Dny pro záchranu ži-
vota. Kurz vedený záchranáři-pro-
fesionály seznámil žáky s  tím, jak 
poskytnout první pomoc kamará-
dovi v nouzi, čím je vybavena sanit-
ka nebo co říkat během telefonátu 
na záchrannou službu. Žáci napříč 
všemi třídami si nejenom vyzkou-
šeli poskytování první pomoci, ale 
vžili se i  do role zraněného nebo 
dispečera na infolince. Zábavnou 

Tělocvičná jednota Sokol Libuš  
srdečně zve všechny zájemce                    

NA 8. BURZU KNIH, 
která se koná  

v úterý 14. listopadu 2017 od 18 do 20 hodin   
v libušské sokolovně.

Přineste si knihy, které máte přečtené, nemáte na ně doma mís-
to a chcete je nabídnout dalším čtenářům. Klubovna v sokolov-
ně bude mít stolovou úpravu, aby si účastníci burzy mohli knižní 

tituly vystavit, prodávat, nabízet či vyměňovat. 

Tituly, které nebudete chtít zpět, můžete ponechat na místě. Bu-
dou nabídnuty knihovnám ve školách, místním knihovnám atp. 

Informace: Vladimíra Tomášková, tel.: 723 502 191,  
e-mail: sokollibus@volny.cz

nebo Eliška Leblová, e-mail: elal@volny.cz

Vstupné dobrovolné!

a  nenásilnou formou bohatou na 
informace i  praxi tak mohli od-
bourat strach z některých zranění, 
protože jsou to i  „jejich ruce, kte-
ré mohou zachránit život“, jak bylo 
mottem celého programu.

Kamila Plísková
Foto: Kamila Plísková

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Žáci a žákyně 1. B šli 4. října po-
prvé s  paní učitelkou do divadla 
na představení Dopravní výcho-

va. Maminky je krásně vyparádily, 
a tak se chovali všichni jako dámy 
a  pánové jak v  dopravních pro-
středcích, tak i v divadle.

Dopravní výchova je zábavný 
a poučný pořad, ve kterém se žáci 
a žákyně dozvěděli, jak se správně 
chovat na silnici a chodníku, proč 
jsou na silnici dopravní značky 
a co znamenají.

Emil a  Lenka Navrátilovi nás 
krásně pobavili i poučili.

Jana Daňhelková,  
třídní učitelka 1. B

mailto:sokollibus@volny.cz
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VÝSLEDKY ŽÁKŮ ZŠ 
METEOROLOGICKÁ 
U JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKY 2017

Letos na jaře proběhl první roč-
ník povinné jednotné přijímací 
zkoušky pro zájemce o  studium 
na čtyřletých maturitních oborech 
a  víceletých gymnáziích. Cermat 
škole poskytl zpracované výsledky 
– zveřejňujeme v  tabulce na této 
stránce. Máme velikou radost, že 
výsledky deváťáků jsou oproti ce-
lorepublikovému průměru výraz-
ně lepší. Děkujeme všem vyučují-
cím a našim absolventům přejeme 
hodně úspěchů v dalším studiu.
Mgr. Alena Stehlíková, zástupkyně 

ředitele ZŠ Meteorologická

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 
16.–22. 9. 2017

V rámci kampaně, která má za cíl 
motivovat občany, aby vyzkoušeli 
i  jiné způsoby dopravy než auto-
mobil, vyrazily děti ze ZŠ Meteoro-
logická sledovat počty projíždějí-
cích aut v  okolí školy. Cílem bylo 
ověřit, zda v  pátek, kdy tzv. Den 
bez aut zakončoval celý Evrop-
ský týden mobility, projede oproti 
ostatním dnům méně automobilů.

Po sečtení výsledků došly děti 
k závěru, že v Den bez aut proje-
lo ve sledovaných časech více au-
tomobilů než v ostatní dny. Oproti 
nejméně vytíženému dni v  týdnu, 
což byl čtvrtek, se jednalo o téměř 
100% nárůst. Většina z  aut navíc 
byla obsazena pouze jedním člo-
věkem − řidičem. To je podle nás 
velmi smutný výsledek, který uka-
zuje na nedostatečnou propaga-
ci této akce ve zkoumané lokalitě.

Doufáme, že se nám v  příštích 
letech podaří dosáhnout lepšího 
výsledku, a přiblížíme se tak vyvá-
ženému stavu v  dopravní situaci, 

kdy prostor v ulicích patří nejen au-
tům, ale také chodcům, cyklistům 
a městské hromadné dopravě.

Třída 1.M

KOLIK UMÍŠ JAZYKŮ,  
TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM

Platí tohle rčení? Určitě! Popoví-
dat si s lidmi, kteří mluví jiným ja-
zykem, není vůbec špatné.

I  když jsme se 29. září na pro-
jektový den sešli v  „hojném“ po-
čtu 5 žáčků, na dobré náladě nám 
to vůbec neubralo. Během dopo-
ledne jsme se seznámili s  jazyky, 
které jsou pro některé naše spo-
lužáky rodným jazykem. Na jed-
notlivých stanovištích jsme byli 
seznámeni i  s  kulturou jednotli-
vých států. Děkujeme všem uči-
telům, kteří se na tomto projektu 
podíleli. Bylo to fajn dopoledne. 
Možná nám projekt pomůže při 
výběru dalšího jazyka na druhém 
stupni.

A jak se nám projektový den líbil?
Štěpán: „Měli jsme jazykový 

den. Byla tam ruština, angličtina, 
vietnamština. Na konci jsme měli 
test. Bavilo mě to. Bylo nás pět 
a Anička ze 4. A, která měla jít se 
svojí třídou na plavání, ale přišla 
pozdě a už je nestihla.“

Áňa H.: „Nejvíc se mi líbila ruš-
tina, protože jsme se učili zpívat 
písničku, kterou si už nepamatuji. 
Také mě bavily sporty, hudebka, 
kde jsme si zopakovali hymny. Na 
závěr jsme dostali vyplnit listy se 
zpětnou vazbou. V  nich jsme od-
povídali na otázky.“

Bára: „Nejvíc se mi líbila ruština. 
Ještě si pamatuji ruskou básničku 
O zajíčkovi, která byla super! Viet-
namština byla také fajn, ale pros-
tě ruština byla nejúžasnější. Spor-
ty se mi také líbily. Celé to bylo 
bezva!
Připravila Jindra Němečková + 4.B

JAK UDRŽET RODINU V PLUSU

Na pátek 15. září se ve škole ko-
nal projektový den Finanční gra-
motnost pro celý druhý stupeň. 
Finanční gramotností jsme se za-
bývali proto, abychom se naučili 
šetřit a věděli, jak si rozdělit pení-
ze v  rodině například na poplat-
ky za auto, jídlo a za bydlení. Měli 
jsme za úkol vytvořit čtyřčlenné ro-
diny. Předem bylo dáno, kdo se 
v rodině nachází, jaké má zaměst-
nání, jaké jsou příjmy… Poté jsme 
plnili jednotlivé úkoly. Chodili 
jsme si vyzvedávat kartičky s část-
kami, které jsme museli z rozpoč-
tu zaplatit. Vytvořili jsme si týdenní 
jídelníček a  měsíční a  roční roz-
počet. Cílem bylo udržet rodinu 
v  plusových částkách. Myslím, že 
se děti poučily a  ví teď lépe, jak 
nakládat s penězi. Je to dobré do 
budoucnosti. A také jsme se všich-
ni pobavili. Hlavně jsme si mohli 
koupit různé ceny za peníze zva-
né chechtáky, které jsme získáva-
li za plnění jednotlivých úkolů: na-
příklad penál, pastelky a držáky na 
mobil. Spořte a  správně hospo-
dařte s penězi!

Barbora Kapsová, 8.B 

VE ŠTOLE SV. JOSEFA

Třídy 8.A a 8.B se 22. září vydaly 
do Jílového u Prahy na prohlídku 
místních štol, s doprovodem tříd-
ních učitelů Alenky Jiřičkové, Mar-
tina Šrámka a  dvou pánů z  DDM 
Monet, kteří to celé organizovali 
a obě třídy doprovázeli. Po zhruba 
půlhodinové cestě vlakem z Mod-
řan čekala žáky dlouhá, namáha-
vá túra do kopce. Když dorazili ke 
Štole sv. Josefa, rozdělili se na dvě 
skupiny. Po příchodu pana prů-
vodce dostali žáci helmy a pláště 
a pan průvodce zavedl první sku-
pinu společně s paní učitelkou Ji-

řičkovou do jeskyně. Chodbičky 
byly velmi stísněné. Cestu osvět-
lovaly žárovky postavené po stra-
nách chodby. Pan průvodce infor-
moval, jak namáhavá práce bylo 
vykopávání zlata. Popisoval, jak 
dělníci chodili chodbami či jak lez-
li po stěnách skal. V  jeskyni byli 
spatřeni i netopýři. Druhá skupina 
si mezitím vyzkoušela, jak se rýžuje 
zlato. Pak si štolu prohlédla i druhá 
skupina s paní průvodkyní a s do-
provodem pana učitele Šrámka. 
Po prohlídce se třídy krásnou pro-
cházkou za bezchybného počasí 
vydaly zpět na nádraží.

Julie Mai, 8.B

BEZPEČNOST  
ČTYŘIKRÁT JINAK

Během prvního školního měsí-
ce jsme s žáčky prvních tříd absol-
vovali ve spolupráci s DDM Monet 
hned dva preventivní programy.

První byl zaměřen na dopravní 
bezpečnost, kdy si na toto téma 
s námi povídal policista. Děti veli-
ce zaujaly příběhy ze skutečnosti, 
dopravní hry a opravdová výbava 
každého policisty.

Druhý program se jmenoval 
„Bezpečnost 3x jinak“ a  byl za-
měřen na osobní bezpečnost 
dětí. Pomocí krátkých dramatiza-

ZŠ METEOROLOGICKÁ PODZIMNÍ SRDÍČKOVÉ DNY

Organizace Život dětem a ZŠ 
Meteorologická děkuje všem 
dětem, rodičům a zaměstnan-
cům školy za úžasnou část-
ku této charitativní sbírky, při 
které bylo vybráno 10 523 Kč. 
Tyto finanční prostředky bu-
dou použity na pomoc dětem 
se závažným onemocněním, 
které jsou dlouhodobě nebo 
trvale upoutány na lůžko 
a odkázány na pomoc rodičů.

J. Malíková

ZŠ Meteorologická
IZO_102101132

Český jazyk Matematika

Přihlášeni Konali
Průměrné 
percentil. 
umístění

% skór
Přihlášeni Konali

Průměrné 
percentil. 
umístění

% skór

Celkem Maximum Celkem Maximum

Celá ČR

Uchazeči o 4leté obory 62831 61701 51,7 60,0 100,0 63026 61887 51,4 46,3 100,0

Uchazeči o 6letá gymnázia 4514 4469 51,3 61,7 100,0 4519 4474 51,3 48,1 100,0

Uchazeči o 8letá gymnázia 18372 18171 51,0 55,4 100,0 18379 18178 51,4 53,7 100,0

Škola

Celkem 50 49 – – – 50 49 – – –

Uchazeči o 4leté obory 19 18 71,0 71,6 92,0 19 18 77,3 66,9 92,0

Uchazeči o 6letá gymnázia 6 6 33,4 51,0 62,0 6 6 59,1 53,0 76,0

Uchazeči o 8letá gymnázia 25 25 51,4 56,2 92,0 25 25 57,2 58,6 92,0

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2017 – VÝSLEDKOVÁ SESTAVA
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Podzim bývá v naší ma-
teřské škole především ve 
znamení táboráku, ale ten 
rozhodně není jedinou akcí, 
kterou chceme dětem zpes-
třit dny ve školce. Protože 
se snažíme budovat v dě-
tech vřelý vztah k přírodě, 
čekaly nás na počátku října 
hned dvě setkání.

První byla návštěva podpořená 
městskou částí Praha-Libuš, a  to 
z  občanského sdružení Penthea, 
které se stará v Cholupicích o zá-
chrannou stanici pro handicapo-
vaná zvířata. Za dětmi do školky 
přijeli tentokrát opeření zástupci 
v podobě dravců. Děti měly mož-
nost prohlédnout si dravce všech 
velikostí, od poštolky, až po orla či 
supa, i vyzkoušet si „práci“ s drav-
cem na rukavici. Ve většině dětí 
zanechalo toto setkání hluboký 
dojem.

Hned následující den bylo na-
chystáno další povídání, tento-

krát ale pouze pro předškoláky. 
Na návštěvu za námi dorazili nad-
šenci z ekocentra Ekodomov, kte-
ří si pro změnu připravili povídá-
ní o ptácích na našich zahradách. 
Nejprve jsme se vydali na školní 
zahradu. Rozhlíželi jsme se ko-
lem sebe, pozorovali okolí, hle-
dali ptáčky vyrobené z  ovčí vlny 

a povídali si o významu kroužko-
vání ptáků. To nejlepší na nás ale 
čekalo kousek dál, v  kamýckém 
lesoparku, kde už byl nachystaný 
pan ornitolog. Bylo napínavým ta-
jemstvím, jestli se mu podaří od-
chytit nějaké ptáčky k  okroužko-
vání. Naštěstí se opravdu bylo na 
co dívat: sýkorky modřinky i  ko-

ňadry, brhlík nebo mlynařík nás 
všechny potěšili a  radost dětí 
z jejich opětovného vypuštění na 
svobodu byla skoro stejně velká 
jako radost ptáků ze znovu naby-
té svobody.

Kateřina Černá, MŠ Lojovická
Foto: Kateřina Černá

MŠ LOJOVICKÁ
O TÁBORÁKU, DRAVCÍCH I RADOSTI ZE SVOBODY

V mé bývalé mateřské školce probíhal 3. října táborák a já jsem šla pomoci 
s přípravami. Všechny děti se celý den moc těšily. I když celý den pršelo, 
doufali jsme, že odpoledne bude hezky, a také se to podařilo.
Když byl správný čas, všichni se začali scházet.
Většina dětí si chtěla koupit své výrobky a každý si mohl opéct buřt při hudbě 
a zpěvu nebo si dát skvělou domácí šunku z restaurace Ve mlýně. Byla také 
spousta možností dát si něco dobrého na zub.
Hodně dětí běhalo po zahradě, hrálo si, sbíralo kaštany a všichni byli moc 
spokojení.
Sešla se i spousta školáků zavzpomínat na časy ve školce a potkat kamarády.
Večer se všichni s velkým úsměvem vraceli domů.

Terezka Černá, bývalá žákyně MŠ Lojovická

cí byly dětem předvedeny růz-
né zdánlivě nevinné situace, 
které mohou nastat např. na dět-
ském hřišti, na ulici ale i na sociál- 
ních sítích, a  dítě tak ohrožovat. 
Děti měly možnost si zkusit vyzrát 
na „vykuky“ silou i chytrostí.

Oba programy byly pro děti při-
pravené zábavnou a  hravou for-
mou a přitom byly velmi poučné.

Lara Vogeltanzová,  
třídní učitelka 1.C

ORIENTAČNÍ BĚH 
MODŘANSKOU ROKLÍ

Ve spolupráci s  DDM Modřany 
jsme na 19. září připravili pro děti 
ze školní družiny Orientační běh 
Modřanskou roklí. V úvodu se děti 
seznámily s  pravidly bezpečnosti 
běhu, a poté se rozdělily do skupi-
nek. Každá dostala své jméno, pra-
covní listy a startovací čísla. Napě-
tí dětí bylo opravdu velké. Trasa 
měla 2,5 km s 15 stanovišti. Děti si 
vyzkoušely své vědomosti, postře-
hy a vytrvalosti. Zakončením celé-
ho běhu bylo vyhodnocení úkolů 
a  odměňování medailemi. Na zá-
věr celá družinka získala pohár.

Blanka Zirnsáková

KELTSKÉ INSPIRACE

V  pondělí 2. října se naše dru-
žina vypravila do Toulcova dvora 
na výukový program Keltské in-
spirace. Keltové a jejich druidi byli 

znalci přírody a  jejích zákonitostí. 
Uctívali nejen přírodní cykly, ale 
také stromy a kameny. Děti se ne-
chaly inspirovat příběhy a keltskou 
moudrostí. Společně vytvořily vel-
kou mandalu „Přátelství“ z přírod-
ních materiálů. Podle stromokru-
hu si každé dítko vyrobilo šablonu 
svého stromu, kterou si poté nati-
sklo. Na závěr si ještě děti vyrobily 
šperk ve tvaru spirálky.

Blanka Zirnsáková

KDYŽ SE ŘEKNE: LES

Na 13. října jsme měli připra-
vený pro děti ze školní družiny 
ekologicko-výukový  program na 
téma: „Když se řekne les“ ve spo-
lupráci s DDM Modřany.

Děti si to opravdu užily a  dob-
rodružství bylo hodně. Plnily různé 
úkoly, učily se orientovat na mapě 
pomocí buzoly, naučily se, jak 
se  pozná světová strana v  samot-
né přírodě. Na jednom ze stanovišť 
například děti seděly se zavřenýma 
očima a poslouchaly příběh o kap-
ce vody, a seznámily se tak s kolo-
během vody. Terénní stezka byla 
dlouhá celé 3 hodiny (cca 6  km). 
Musely například „vyřešit“ i rozvod-
něný potok v domnění, že to lehce 
přejdeme. Během celého progra-
mu děti získávaly spoustu nových 
informací, které mohou použít ne-
jen ve výuce, ale i v životě.

Blanka Zirnsáková
Foto: Blanka Zirnsáková
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SOU potravinářské v Písni-
ci je učilištěm s dlouholetou 
tradicí. Bylo zřízeno v roce 
1977 s tím, že se zde bude 
zajišťovat odborná příprava 
budoucích řezníků a uzená-
řů v rámci hlavního města 
Prahy a pro celý Středočes-
ký kraj.

Do roku 1998 jsme připravova-
li mladou generaci v  oboru řez-
ník-uzenář se zaměřením pro vý-
robu a pro prodej. Během těchto 
let jsme vychovali stovky manuál-
ně zručných odborníků, kteří pra-
covali v Praze především v maso-
kombinátech Čakovice a Písnice, 
mimo Prahu v menších podnicích 
se zaměřením na řeznickou pro-
fesi. V  současné době nahradi-
ly provozní giganty super- a hy-
permarkety typu Globus, Albert, 
Kaufland, Billa a další. My jsme 
už v  roce 1998 rozšířili nabídku 
připravovaných profesí o učební 
gastroobory: kuchař, kuchař-číš-
ník pro pohostinství. Na základě 
požadavků rodičovské veřejnos-
ti a podnikatelské sféry zajišťuje 
SOUp i přípravu absolventů tříle-
tých učebních oborů ve dvoule-
tém nástavbovém studiu.

Právě 40 let od zahájení výuky 
na učilišti na Libušské 320 nás při-
mělo uspořádat setkání absolven-
tů a zaměstnanců. Přípravy byly 
bouřlivé, ale optimismem a chutí 

do práce nakažlivé. Se zajišťová-
ním pomáhali jak dospělí, tak žáci.

DĚDEČEK, OTEC I SYN

Den „D“ nastal v  sobotu 23. 
září 2017. Za krásného slunečné-
ho počasí ve venkovních prosto-
rách okolo učiliště vyrostly stany 
s  občerstvením a diskuzními stol-
ky a k  tomu všemu hrála příjem-
ná hudba. Vnitřní prostory učiliště 
byly otevřeny dokořán všem, kte-
ří chtěli zavzpomínat na svá školní 
léta. Listovalo se kronikami, prohlí-
žely se fotografie a diplomy, které 
prezentovaly účast na sportovních 
i profesních soutěžích.

Pamětní kniha se zaplňovala 
jmény účastníků tohoto setkání. 

Diskutovalo se, vzpomínalo, ra-
dost ze setkání po letech byla vi-
dět na každém kroku. Zajímavé 
bylo pozorovat kontrast návštěvní-
ků, protože se na svou školu přišli 
podívat i učitelé a mistři odborné-
ho výcviku, kterým je dnes už přes 
80 let, ale také miminka v  kočár-
cích, coby potomci našich mlad-
ších absolventů. Přišli i celé gene-
race řezníků: dědeček – otec – syn.

UČILIŠTĚ, NA KTERÉ MŮŽEME 
BÝT HRDÍ

Bylo to krásné setkání, které doka-
zovalo, že i řemeslo může být atrak-
tivní. Akci nám pomohli zajišťovat 
sponzoři: Český svaz zpracovate-
lů masa, Globus Praha, Řeznictví a 

uzenářství Dolejší Davle, Řeznictví 
a uzenářství u Dolejších Praha 4 − 
Kunratice, Jatky Český Brod, Hotel 
Diplomat, Libeřské lahůdky a Kofola.

Já osobně jsem měla to štěstí 
po celých 40 let připravovat a vysí-
lat mladé lidi do života − za pomo-
ci svých spolupracovníků a dob-
rých lidí kolem sebe.

Loučili jsme se s myšlenkou, že 
těch 40 let nebylo zbytečných. 
Bylo to završení náročné, ale pěk-
né a smysluplné práce.

Všem, kteří se podíleli na této 
výjimečné akci, patří mé veliké po-
děkování.

Za celý kolektiv ředitelka SOUp 
Ing. Milada Valentová

Foto: archiv SOUp

40 LET STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ  
POTRAVINÁŘSKÉHO

Takovou neotřelou slávu snad ještě v Praze nepamatujeme! Jižní část hlavního města zvaná Písnice připravila ve spolupráci s domovskou městskou částí Praha-Libuš velmi ne-
tradiční akci. Od noci z 8. na 9. října 2017 sem nově zajíždí noční linka, č. 913. Doposud museli obyvatelé chodit ze sídliště Písnice, neboť kloubové autobusy linky 904 se Na 
Konečné neotočí. Místní to bujaře slavili, opékali buřty, popíjeli, zpívali a netrpělivě očekávali čas 01:27 hod., kdy dorazil první autobus z centra s panem starostou a harmoniká-
řem. Nezastíráme, že nás velmi potěšilo konání celé akce a upřímná radost z nového spojení, které jsme rádi přichystali.

Převzato z Facebooku Pražské integrované dopravy, zkráceno; Foto: Kryštof Štafl

FOTOZPRÁVA
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Celorepubliková štafeta 
se v historii Sokola obje-
vuje celkem šestkrát: jako 
tzv. Rozestavný běh po-
prvé v roce 1919 a ještě 
1931, 1937 a 1947 – větši-
nou z okrajů země do Prahy 
nesli běžci z žup pozdravy 
a poselství radosti, že zase 
bude slet; po dalších 58 le-
tech pak znovu jako Sletová 
štafeta 2005 a naposledy 
2011, před XV. všesokol-
ským sletem. Vždy se jedna-
lo o velkou akci propagační, 
která ukazuje k blížícímu se 
všesokolskému sletu.

Již sedmá Sletová štafeta 2017 
přinesla v průběhu jednoho víken-
du od 22. do 24. září sletové posel-
ství do Prahy z celé České republiky 
i zahraničí. Měla stejný úkol, oboha-
cený o připomínku 100. narozenin 
naší republiky. Při této příležitos-
ti bylo organizováno mnoho zá-
bavných programů na náměstích, 
v  sokolovnách i  na hřištích. Sleto-
vá štafeta symbolicky odstartovala 
nácvik sletových hromadných skla-

deb a celý sletový rok 2017−2018.
Sokolská župa Jana Podlipné-

ho, pod kterou spadá i T. J. Sokol 
Libuš, pořádala v  závěrečný den 
sletové štafety 24. 9. v hostivařské 
sokolovně „štafetovou malou aka-
demii“. Součástí programu byla 
kulturní a  cvičební vystoupení so-
kolských jednot. Sokol Libuš repre-
zentoval ženský pěvecký Komorní 
sbor Libuše. Po předání štafeto-
vých kolíků jednotami župy byl do-
provodný program ukončen a his-
torickou tramvají mohli účastníci 
odjet do Tyršova domu na závěreč-
ný program. Štafetový kolík Sokola 
Libuš předávala vzdělavatelka ses. 
Eva Stodolová s  pozdravem (po-
selstvím) XVI. všesokolskému sletu:

POZDRAV (POSELSTVÍ) XVI. 
VŠESOKOLSKÉMU SLETU

V  přípravách na blížící se XVI. 
všesokolský slet si uvědomujeme 
význam sletů jako mezníků v životě 
sokolské organizace. Tato událost 
vždy spojovala členstvo od prvních 
sletů zaměřených na upevnění ná-
rodního uvědomění za rakouské 

nadvlády, přes úsilí o  vybojování 
a udržení získané svobody, k dneš-
ní snaze o zachovávání a plnění so-
kolských ideálů.

Slety jsou příležitostí k hodnoce-
ní úrovně sokolské výchovy a k při-
pomenutí významných výročí, jako 
např. XV. slet slavil 150. výročí za-
ložení Sokola, v roce 2018 konaný 
XVI. slet oslaví 100 let od vzniku sa-
mostatného čs. státu.

Přípravy této vrcholné sokol-
ské události vyžadují mnoho zod-
povědnosti, úsilí a  obětavosti jak 

činovníků ČOS, tak i  každé župy 
a  všeho členstva. Čeká nás řada 
předsletových kulturních i sportov-
ních akcí, které vyvrcholí hromad-
nými vystoupeními všech cvičících 
složek.

Na slet se těšíme, uděláme pro 
něj vše, co je v našich silách, a pře-
jeme: Sletu zdar!

T. J. Sokol Libuš

Vladimíra Tomášková,  
T. J. Sokol Libuš

Foto: Věra Teplá, T. J. Sokol Libuš

T. J. SOKOL LIBUŠ  
ÚČASTNÍKEM SLETOVÉ ŠTAFETY 2017

Senioři jsou ranní ptáčata, 
takže vyrazit na první spo-
lečný výlet po prázdninách 
již v 8 hodin ráno jim nedě-
lalo žádný problém. Tento-
krát se vyrazilo na málo zná-
mý rokokový zámek Stekník 
poblíž Žatce v okrese Louny.

Bylo sice chladněji, ale všichni 
jsme se prozřetelně navlékli, aby 
nám bylo na výletě dobře. Přes-
tože jsme se při výjezdu z  Prahy 
mírně zdrželi v ranní špičce, dojeli 
jsme k zámku v dohodnutém čase. 
Po vyřízení nezbytných formalit 
jsme se ve dvou skupinách vyda-
li na prohlídku. Naši průvodci byli 
jako chodící encyklopedie, když 
nám dopodrobna vyprávěli o his-
torii vzniku zámku, jejích majitelích 
a dobových přestavbách.

Zámek postavený v  mělkém 
údolí nad záhybem řeky Ohře 
je atypický svým umístěním nad 
krásnou a  ojedinělou terasovitou 
zahradou. Na počátku prohlídky 
jsme se nejprve podívali do nád-
herně zrestaurované zámecké 
kaple, jejíž hlavní oltář je zasvěce-
ný Navštívení Panny Marie. Kap-
le je vyzdobena nástěnnou strop-
ní malbou svatých a  šesti obrazy 

světců od malíře Ignáce Raaba. 
Součástí umělecké výzdoby kap-
le jsou rokokové varhany z druhé 
poloviny 18. století. Pod podlahou 
kaple se nachází pohřební krypta, 
která kvůli spodní vodě nebyla ke 
svému účelu využívána.

Z  kaple jsme se vydali do pří-
zemního kruhového sálu tzv. saly 
terreny, která je obdobou součas-
ných altánů. Sloužila panstvu k re-
laxaci, podávaly se v  ní svačiny 
a pořádaly koncerty. Zámecká sala 
je vyzdobena květinovými moti-
vy a  rovněž nástěnnými malbami 
a  freskami. Do zahrady z  ní bylo 
vidět třemi prosklenými oblouky. 
Její kuriozitou jsou i  dvě falešná, 
pouze namalovaná okna s  jakoby 
skutečnými výhledy do krajiny.

Poté jsme přešli do patra zám-
ku, kde jsme si nejprve prohléd-
li restaurované chodby s  iluzorní 
výmalbou a  elegantní štukovou 
výzdobou a  vyslechli opět trochu 
historie. Následně jsme si prošli 
zachovalé obytné místnosti s čás-
tečně odkrytými pozoruhodnými 
nástěnnými malbami, které ješ-
tě čekají na obnovení. Vzhledem 
k tomu, že mobiliář zámku je z dů-
vodů současné rekonstrukce ulo-
žen v depozitářích Národního pa-

mátkového ústavu, probíhá v části 
zámeckých místností výstava do-
bových kočárků, kterou jsme si 
jako pamětníci některých expo-
nátů rovněž se zájmem prohlédli. 
Zámek je od roku 1997 v postup-
né rekonstrukci, která určitě ještě 
pár let potrvá, avšak podle toho, 
co jsme již viděli, se opět časem 
vyloupne v bývalé kráse. Tu doklá-
dá řada vystavených dobových fo-
tografií.

Po prohlídce zámku jsme se po-
dívali do zámecké barokní zahra-
dy, jež je v  západní části tvořena 
pěti terasami propojenými nápa-
ditým systémem schodišť a odpo-
čívadel a  je ukončena ve spodní 
části plochou s  bazénem se so-
chou Neptuna sedícího na delfí-
novi. Je přístupná symetricky ře-

šenými branami, včleněnými do 
ohradní zdi. Zajímavostí zdejších 
opukových teras je důmyslně vy-
myšlený systém závlahy, odvod-
nění a odvětrání. Kvetoucí zahrada 
se v současné době rovněž využí-
vá k pořádání svateb.

Po prohlídce jsme se přesu-
nuli do města Žatce, kde jsme se 
naobědvali a  ve volném času za 
hřejivého sluníčka si prošli jeho 
pamětihodnosti. Jak bývá obvyk-
lé, téměř všichni jsme se setkali 
v místních cukrárnách, neboť chu-
ťově posuzovat nabízené míst-
ní dobroty se stalo již naší tradi-
cí. Domů jsme se vrátili v pořádku 
a duševně i tělesně spokojení.

Zdena Prchlíková
Foto Vladimír Kudrna

KLUB SENIOR: STEKNÍK
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Se zahájením nového škol-
ního roku si rodiče často 
kladou otázku, na jaké mi-
moškolní aktivity své dítě, 
nejen školou povinné, přihlá-
sit. Pokud chtějí, aby se vě-
novalo různým pohybovým 
aktivitám, pak jim mohla být 
inspirací některá z akcí celo-
republikového projektu „So-
kol spolu v pohybu“.

Zábava, cvičení, diagnostika, 
nové pohybové trendy, poznání pro 
tělo i ducha – to je atraktivní projekt 
„Sokol spolu v pohybu“ České obce 
sokolské. V  sokolských jednotách, 
které se do tohoto projektu zapo-
jily, se mohli rodiče blíže seznámit 
se sportovními aktivitami, na něž 
mohli nebo mohou své děti přihlá-
sit, a také si některé z těchto aktivit 
sami vyzkoušet. Projekt není zamě-
řen výlučně na děti, ale představu-
je možné pohybové a volnočasové 
aktivity pro všechny generace.

Akce projektu se konaly přede-
vším v týdnu od 18. do 24. září a So-
kol tímto projektem odstartoval 
také propagační kampaň k XVI. vše-
sokolskému sletu směrem k  veřej-
nosti. Součástí týdne byla také Noc 
sokoloven a  Sletová štafeta, která 
probíhala ve dnech od 22.–24. 9. 

2017. Struktura týdne byla následu-
jící: pondělí – aktivity seniorů, úte-
rý – projekt a aktivity pro předškolní 
děti, středa – den zdraví a spoluprá-
ce s handicapovanými, čtvrtek – ak-
tivity upozorňující na oblast výkon-
nostního sportu, pátek – kulturně 
společenské aktivity – Noc soko-
loven, start sletové štafety, sobota 
a neděle – aktivity pro rodiny s dět-
mi a  soutěže všech úrovní, doběh 
sletové štafety do Tyršova domu.

Některé akce, jimiž se sokolské 
jednoty přihlásily do projektu „So-
kol spolu v  pohybu“, se konaly již 
dříve. Středa 13. září byla dnem, 
kdy T. J. Sokol Libuš pořádala již 11. 
ročník Sokolení – sportovně-zábav-
né akce pro širokou veřejnost − děti 
i dospělé. Cílem akce bylo předsta-
vení nejstarší tělocvičné organizace 
− spolku Sokol – a sportovních ak-
tivit vhodných pro všechny věkové 
kategorie, které tento spolek v libu-
šské sokolovně nabízí dětem i  do-
spělým, a zároveň proběhla video-
prezentace sletových skladeb, které 
se v T. J. Sokol Libuš na XVI. všeso-
kolský slet budou nacvičovat.

Připraveno bylo 8 stanovišť, kde si 
účastníci vyzkoušeli různé pohybo-
vé dovednosti a  využili  tělocvičné 
nářadí, náčiní a  sportovní pomůc-
ky, které jsou k dispozici v tělocvič-

T. J. SOKOL LIBUŠ
SOKOLENÍ – SPORTOVNĚ-ZÁBAVNÁ AKCE  
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Součástí projektu „Sokol 
spolu v pohybu“ byla také 
Noc sokoloven, při kte-
ré návštěvníci měli mož-
nost seznámit se nejen se 
svébytnou architekturou so-
koloven, ale také s různoro-
dou činností spolku Sokol 
– tělovýchovnou, sportovní, 
kulturní a společenskou.

Letos to byl již 3. ročník a přihlá-
silo se 93 jednot po celé republice.

Tělocvičná jednota Sokol Libuš 
byla jednou z těch, které se do 3. 
ročníku Noci sokoloven zapojily. 
Libušská sokolovna tak neobvyk-
le ožila v  pátek 22. září v  podve-
černích hodinách, kdy si zájemci 
mohli prohlédnout vnitřní i ven-
kovní prostory sokolovny. Pro děti 
bylo připraveno zábavné cvičení a 
měly možnost prohlédnout si ku-
lisy a vyzkoušet si vodění loutek. 

Byly nadšené a nemohly se do-
čkat, až začne samotné loutkové 
představení – pohádka O prin-
cezně na hrášku v  podání lout-
kového Rodinného divadla. Po 
skončení pohádky si děti ještě za-
hrály s  loutkami a na závěr zazpí-
valy společně písničku. Pak už se 
ulehlo do připravených provizor-
ních postýlek ze žíněnek a spacá-
ků. Po přečtení pohádky na dob-
rou noc, všichni spokojeně usnuli. 
Noc sokoloven byla ukončena 
v sobotu kolem půl deváté, kdy si 
rodiče převzali své děti.

Děkujeme všem, kteří se na pří-
pravě a samotném průběhu akce 
podíleli, neméně návštěvníkům, 
kteří se akce zúčastnili, a dětem, 
které využily možnost a v sokolov-
ně přespaly.

Vladimíra Tomášková,  
T. J. Sokol Libuš

NOC SOKOLOVEN  
V LIBUŠSKÉ SOKOLOVNĚ Více než 450 Pražanek 

a Pražanů z 26 městských 
částí a přilehlých obcí ujelo 
celkem 8 700 km v rámci XI. 
ročníku Pražského cyklo- 
zvonění. Sportovní festival 
se konal v neděli 17. září 
v Kaizlových sadech v Praze 
8. Z MČ Praha-Libuš se na 
cyklozvonění odjíždělo tra-
dičně od Klubu Junior.

Pro příznivce městské cyklistiky 
byly připravené cyklotrasy vedou-
cí z 26 míst celé Prahy. Na nejdel-
ší, 30 km, trasu se vydali cyklisté 
z  Průhonic, nejblíže do cíle měli 
sportovci z pražského Žižkova, kte-
ří ujeli 3 km.

Odměnou pro účastníky byl bo-
hatý program připravený letošním 
spolupořadatelem, městskou částí 
Praha 8, v  Kaizlových sadech, kam 
se kolem 11. hodiny sjely pelotony 
z  jednotlivých městských částí. Ne-
jen pro cyklisty zazpívali Laďa Kerndl,  
Magdaléna Urbanová a kapela Ro-

binαson. Zvláštním hostem byl de-
vítinásobný mistr České republi-
ky v badmintonu Petr Koukal, který 
svou účast spojil s  autogramiádou 
své knihy Koukal jsem.

Vzhledem k charakteru akce ne-
chyběla ani mobilní opravna kol 
Bajkazyl, aktuální pražské cyklo-
mapy a nabídka cyklopříslušenství 
a cargo kol. Zájemci mohli vyzkou-
šet i další sporty, jako např. slack- 
lining, handbike, monoski, nebo 
pod vedením skupiny Skipping 
Boys akrobacii se švihadly. Udrži-
telnou mobilitu zde propagovaly 
České dráhy a  magistrátní stánek 
kampaně Čistou stopou Prahou.

Akci pořádal spolek NaKole ve 
spolupráci s hlavním městem Pra-
hou, městskou částí Praha 8 a dal-
šími 26 městskými částmi a obce-
mi v okolí Prahy a Státním fondem 
životního prostředí ČR. Akce se 
konala v  rámci Evropského týdne 
mobility. 

Tiskovou zprávu  
upravila Ing. L. Koudelková

PRAŽANÉ SPOLEČNĚ UJELI  
8 700 KM V RÁMCI CYKLOZVONĚNÍ

ně libušské sokolovny. Všechna sta-
noviště byla umístěna v  tělocvičně 
a přilehlých prostorách budovy so-
kolovny: č. 1 hrátky pro menší děti, 
č. 2 gymnastika akrobacie (kotoul 
vpřed / ve vzduchu, kolébka do 
dřepu / houpání, svíčka / zvednu-
té nohy, kotoul vzad / válení sudů, 
váha (stoj na jedné noze), č. 3 šplh 
tyč, žebřiny, skluzavka, chůze po kla-
dině, č. 4 velká trampolína, č. 5 se-
stava nářadí pro přechod a seskoky, 
č. 6 kruhy – prohazování míčků ob-
ručí do otevřené švédské bedny, č. 7 
lakros a č. 8 zábavné disciplíny – hod 
na koš, hod kroužky na kužel, slalom 
s florbalovou hokejkou, balance na 
kruhové podložce, koordinace − 
skákací panák. Po splnění úkolů na 
stanovištích a  předložení vyplněné 
kartičky obdržely děti drobnou od-
měnu – diplom malého sportovce, 
omalovánky a přívěsek na klíče.

Libušská sokolovna toto odpo-
ledne ožila nejen 111 dětskými 
účastníky, ale také jejich dospělým 
doprovodem – rodiči, prarodiči, 
vychovatelkami a kamarády. Soko-
lení se už tradičně zúčastnily dvě 
velké skupiny dětí, a  to ze školní 
družiny při ZŠ s RVJ v Písnici a při 

ZŠ Meteorologická v Libuši, které 
doprovázely paní vychovatelky.

Ve vestibulu sokolovny po celou 
dobu akce probíhala videoprezen-
tace hromadných sletových skladeb, 
které se v T. J. Sokol Libuš budou na-
cvičovat, a  to skladby: „Méďové“ − 
rodiče a děti, „V peřině“ − mladší žá-
kyně od sedmi let a „Cesta“ − ženy.

Poděkování patří cvičitelům, 
členům jednoty a  dalším dobro-
volníkům, kteří se na přípravě a sa-
motném průběhu akce podíleli. 
Odpoledne strávené sportováním 
a zábavou se vydařilo a dle ohla-
sů účastníků se líbilo. Těšíme se na 
další setkávání v libušské sokolov-
ně, a to nejen při akci Sokolení.

Tuto akci podpořila MČ Praha-
-Libuš v  rámci Dotačního progra-
mu MČ Praha-Libuš na rok 2017 
pro poskytování programových 
dotací – oblast č. 2: Program v ob-
lasti kultury, sportu a  volnočaso-
vých aktivit poskytnutou finanční 
dotací. Výbor a cvičitelský sbor T. 
J. Sokola Libuš touto cestou za po-
skytnutou finanční dotaci děkuje.

Vladimíra Tomášková,  
T. J. Sokol Libuš

http://www.cyklozvoneni.cz/trasa-jizdy/
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PLÁNOVANÝ NEJBLIŽŠÍ 
TERMÍN ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ 
PRAHA-LIBUŠ: 

29. listopadu

Jednání probíhá v zasedací 
místnosti Úřadu MČ Praha-
Libuš, Libušská 1 (vedle 
pošty) od 18.00 hodin. 
Změna termínu vyhrazena 
– sledujte úřední desku na 
www.praha-libus.cz.

 č. 27/2017 ZMČ schvaluje uza-
vření Kupní smlouvy na prodej po-
zemku parc. č. 695 o výměře 26 m2 
v k. ú. Písnice, obec hl. m. Praha, svě-
řeného do správy MČ Praha-Libuš 
s kupujícími: Engliš Karel, Ing. Fűrst 
Ivo, Fűrstová Milada, Horáková Bar-
bora, Kapsová Marta, Květová Ra-
dana, Munro Karen, Portman Lucie, 
Turner Karolína, Zitout Lucie, Wine-
house, a. s., a dvěma kupujícími za-
stoupenými Mgr. Barborou Horáko-
vou, advokátkou, za cenu 44 350 Kč 
dle znaleckého posudku Ing. Milana 
Babického.

 č. 28/2017 ZMČ schvaluje uza-
vření Kupní smlouvy na prodej po-
zemku parc. č. 400/6 v  k. ú. Libuš, 
obec hl. m. Praha, svěřeného do 
správy MČ Praha-Libuš, o  výměře 
343 m2 s  panem Tomášem Drtinou 
a  panem Vladislavem Drtinou, dle 
znaleckého posudku Ing. Milana Ba-
bického č. 92/2016 za cenu ve výši 
1  600  000 Kč a  současně se v  této 
smlouvě zavazují uhradit bezdůvod-
né obohacení za užívání pozemku 
bez právního titulu za 3 roky zpětně 
ve výši 230 667,50 Kč, celková částka 
k úhradě je 1 830 667,50 Kč.

 č. 29/2017 ZMČ souhlasí 
s odejmutím pozemků svěřených do 

správy MČ Praha-Libuš parc. č. 1132, 
1134, 1137, 1139 a  1158, všechny 
v k. ú. Libuš, do majetku hl. m. Prahy.

 č. 30/2017 ZMČ souhlasí s pře-
dáním majetku − stavby veřejného 
osvětlení v  parku U  zahrádkářské 
kolonie v  Praze-Libuši − do majet-
ku HMP od 1. 3. 2018 v  pořizova-
cí ceně 1  374  274,90 Kč, z  důvodu 
skončení doby udržitelnosti projektu 
v rámci Operačního programu Praha 
− konkurenceschopnost k  datu 31. 
1. 2018. Pověřuje zástupce staros-
ty paní PaedDr. Jaroslavu Adámko-
vou předložením žádosti na MHMP 
o  projednání předání majetku stav-
by veřejného osvětlení v  orgánech 
hl. m. Prahy.

 č. 31/2017 ZMČ souhlasí 
s  předloženým záměrem Ing. Agá-
ty Meštellérové a  Ing. Tomáše Meš-
telléra na změnu územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, spočí-
vající v  navýšení koeficientu zasta-
věnosti z  kódu míry využití území 
A v ploše OB na kód C na pozemcích 
parc. č. 166/5, 167/4, 166/21, všech-
ny v  k. ú. Písnice, lokalita Kálek, Na 
Losách a ulice Ostruženská.

 č. 32/2017 ZMČ bere na vě-
domí priority vzešlé z  Veřejného 
fóra − 10 priorit Libuše a Písnice pro 

rok 2017 a  výsledky ověřovací an-
kety. Bere na vědomí priority vzešlé 
ze Studentského fóra pro rok 2017 
a výsledky ověřovací ankety.

 č. 33/2017 ZMČ bere na vědo-
mí: usnesení RMČ č. 141/2017 ze 
dne 26. 6. 2017 a  změnu rozpočtu 
MČ Praha-Libuš pro rok 2017 – roz-
počtová opatření č. 20/2017 až č. 
33/2017; usnesení RMČ č. 145/2017 
ze dne 17. 7. 2017 a změnu rozpočtu 
MČ Praha-Libuš pro rok 2017 – roz-
počtová opatření č. 34/2017 až č. 
35/2017; usnesení RMČ č. 160/2017 
ze dne 7. 8. 2017 a změnu rozpočtu 
MČ Praha-Libuš pro rok 2017 – roz-
počtová opatření č. 36/2017 až č. 
37/2017, schválená Radou MČ Pra-
ha-Libuš na základě zplnomocně-
ní Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš, 
která jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

 č. 34/2017 ZMČ určuje v  sou-
ladu s  ust. § 89 odst. 1 písmena b) 
ve spojení s ust. § 87 odst. 3 a § 59 
odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., zá-
kon o hl. m. Praze, ve znění pozděj-
ších předpisů, s účinností od 1. října 
2017 funkci starosty MČ Praha-Libuš 
jako funkci uvolněnou.

 č. 35/2017 ZMČ bere na vě-
domí zprávu o  činnosti Rady měst-

ské části za období od 5. 6. do 22. 
8. 2017.

 č. 36/2017 ZMČ bere na vědo-
mí Zápis z 5. jednání Finančního vý-
boru ZMČ Praha-Libuš, konaného 
dne 28. 8. 2017 včetně Přílohy č. 1 − 
Písemné stanovisko k  účelnému vy-
užívání finančních prostředků týka-
jících se: Usnesení ZMČ č. 26/2016 
ze dne 6. 4. 2016; Usnesení RMČ č. 
43/2016 ze dne 22. 2. 2016; Usnese-
ní RMČ č. 68/2016 ze dne 4. 4. 2016; 
Usnesení RMČ č. 97/2016 ze dne 25. 
4. 2016; Usnesení RMČ č. 118/2016 
ze dne 16. 5. 2016; Usnesení RMČ č. 
222/2016 ze dne 31. 10. 2016; Usne-
sení RMČ č. 257/2016 ze dne 21. 11. 
2016; Usnesení RMČ č. 278/2016 ze 
dne 12. 12. 2016.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová,  

Petra Janáčková a Hana Kolářová

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Záznam jednání a usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ)  
ze dne 20. 9. 2017 v plném znění, včetně příloh, jsou dostupná na: www.praha-libus.cz.
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V Libuši a Písnici jsme ve 
volbách do Poslanecké sně-
movny Parlamentu Čes-
ké republiky 20. a 21. října 
2017 volili za účasti 69,34 
% voličů, což je téměř o 9 % 
vyšší účast než v rámci celé 
republiky.

Voličů zapsaných v  seznamech 
všech šesti volebních okrsků MČ 
Praha-Libuš bylo 6550. Vydaných 
obálek na hlasování bylo 4542, 
odevzdaných 4539. Platných bylo 
99,34 % hlasů.

JAK JSME VOLILI
VÝSLEDKY V MČ PRAHA-LIBUŠ JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:
Strana Platné hlasy %
ANO 2011 ..................................................... 1017 .............................. 22,55
Česká pirátská strana ......................................830 .............................. 18,40
Občanská demokratická strana .....................733 .............................. 16,25
TOP 09..............................................................510 .............................. 11,31
Svob. a př. dem. – T. Okamura  ......................285 .................................6,32
ČSSD.................................................................218 .................................4,83
KSČM ................................................................218 .................................4,83
Starostové a nezávislí .....................................188 .................................4,16
KDU-ČSL ..........................................................173 .................................3,83
Strana svobodných občanů ...........................106 .................................2,35
Realisté ...............................................................48 .................................1,06
Ostatní strany dostaly méně než 1 % hlasů.  

Podrobnosti najdete na: htt-
ps://www.volby.cz/pls/ps2017/
ps311?xjazyk=CZ&xkraj=1&xo-
bec=547051&xvyber=1100

Nově zvolenou poslankyní je 
i  prof. MUDr. Věra Adámková, 
CSc., přednostka Pracoviště pre-
ventivní kardiologie IKEM, rodač-
ka z Libuše, která kandidovala jako 
nestranice na kandidátní listině 
ANO 2011.

Zdroj: www.volby.cz,  
zpracováno (red)

https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=1&xobec=547051&xvyber=1100
https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=1&xobec=547051&xvyber=1100
https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=1&xobec=547051&xvyber=1100
https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=1&xobec=547051&xvyber=1100
http://www.volby.cz
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Ve čtvrtek 5. října probě-
hl již XVII. ročník Veletrhu 
sociálních služeb, který po-
řádala městská část Praha 
12 v obchodním centru na 
Sofijském náměstí v Modřa-
nech. Městská část Praha-Li-
buš se účastnila již po druhé 
a na organizaci a programu 
se opět aktivně podílela.

Měli jsme zde vlastní stánek, 
kde jsme prezentovali naši služ-
bu v  sociální oblasti „Koordiná-
torka pomoci městské části Pra-
ha-Libuš» a  její představitelku, 
kontaktní osobu Zuzanu Vráno-
vou, DiS. 

Na našem stánku se příchozí 
mohli seznámit i  s  ostatními akti-
vitami, které MČ Praha-Libuš pořá-
dá. Letos to byla mimo jiné aktivita 
pro naše seniory od České asoci-
ace pečovatelské služby (ČAPS), 
finančně podpořená Magistrá-
tem hl. m. Prahy, pořádaná formou 
přednášek, které probíhaly v Klu-
bu Junior. Přednášky se zaměřily 
na nechvalně známé aktivity tzv. 
šmejdů a  pomáhaly s  nácvikem, 
jak nepodléhat manipulaci v mezi-
lidských vztazích.

Na Veletrhu při slavnostním 
zahájení vystoupili zástupci MČ 
Praha 12 a  za naši městskou část 
promluvila paní místostarostka 
ing. Lenka Koudelková.

Probíhaly prezentace vystavo-
vatelů, které zpestřovala rozličná 
kulturní představení. Letos velmi 
zaujala prezentace Senior akade-
mie, která pořádá v MČ Praha 12 

cyklus přednášek pro seniory, kde 
se učí sebeobraně, či přednáška 
na téma stalking, kde jsme se do-
zvěděli, co tento výraz vlastně zna-
mená (stíhání) a  že je to dnes již 
trestným činem.

Největší aplaus opět sklidily ta-
nečnice seniorky ze Života 90, kte-
ré předvedly břišní tance. Velmi 
zaujala i  dětská hudební skupina 
Vivat flauto a kalendář na rok 2018 
společnosti Modrý klíč, jehož křest 
v rámci akce proběhl.

Na Veletrhu jste se také moh-
li poradit o zdravé výživě či využít 
adiktologické poradenství, kde se 
dala např. otestovat míra závislosti 
na nikotinu či alkoholu. Návštěvní-
ci měli i možnost využít poraden-
ství o  zrakových vadách. To vše 
v rámci doprovodného programu 
Dvanáctka žije zdravě.

Souběžně probíhalo venku na 
Sofijském náměstí představování 
bezbariérového automobilu.

Velmi zajímavá byla i  nabídka 
vzdělávání pomáhající organizace 
Naděje, jež představila množství 
různých seminářů a kurzů jak pro 
pracovníky v  sociálních službách, 
tak i pro širokou veřejnost.

Letos poprvé měl svůj stánek na 
veletrhu i  poskytovatel sociálních 
služeb Kvalitní podzim života ze 
Středočeského kraje se sídlem ve 
Vestci, který se svou pomocí nově 
zajíždí i do naší městské části. Spo-
lupráci s MČ Praha-Libuš se poda-
řilo dojednat v loňském roce a ně-
kteří z vás již mají možnost využívat 
ji ve formě rozvozu obědů či jiných 
sociálních služeb.

Veletrh zakončila tombola 
s množstvím zajímavých cen.

Zuzana Vránová, DiS., koordinátorka 
pomoci MČ Praha-Libuš

Foto: Šárka Fruncová Vlčková

VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2017

KATALOG POSKYTOVATELŮ 
SLUŽEB 2017

Návštěvníci si na Veletrhu 
sociálních služeb v Modřanech 
stejně jako loni mohli zdarma 
odebrat Katalog poskytova-
telů sociálních služeb pro rok 
2017(prosím barevně odlišit) 
a  různé letáky s  informacemi 
spolu s  drobnými dárečky na 
stáncích jednotlivých vystavo-
vatelů. Katalog poskytovatelů 
sociálních služeb pro rok 2017 
lze získat i u nás na úřadu měst-
ské části Praha-Libuš, nebo jej 
lze vyzvednout na úřadu MČ 
Praha 12. Naleznete v něm in-
formace o  všech poskytovate-
lích služeb v  sociální oblasti, 
kteří působí v  městských čás-
tech Praha 12 i  Praha-Libuš 
a na letošním Veletrhu prezen-
tovali své služby − nově i  již 
zmíněný poskytovatel Kvalitní 
podzim života.

SOCIÁLNÍ POMOC 
− KONTAKTY

Koordinátora 
sociální pomoci 
je možné 
kontaktovat 

písemně po mailu nebo 
telefonicky.

Službu poskytuje Zuzana Vráno-
vá, DiS. Na podatelně městské 
části nechávejte prosím uzavře-
né obálky s  nápisem „k  rukám 
paní Vránové“ a  uvnitř nezapo-
meňte uvést jméno a kontakt na 
sebe, nejlépe telefon. 
Koordinátorka je na úřadě pří-
tomna osobně každé úte-
rý a  středu v  době od 9 do 12 
hodin v  místnosti Klubu Seni-
or, K  Lukám 664/1, v  přízemí. 
Je lepší i  na tuto dobu si do-
mluvit schůzku po telefonu: 
604 740 696 či e-mailu: koordi-
natorpomoci@praha-libus.cz.
UPOZORNĚNÍ: V  termínu 27. 
12. 2017 koordinátorka přítom-
na nebude. V  době její nepří-
tomnosti, prosím, využívejte výše 
uvedený kontaktní telefon nebo 
e-mail.
Ke komunikaci ohledně obec-
ných témat ze sociální oblasti 
byl zřízen sběrný e-mail Úřadu 
městské části Praha-Libuš, který 
obhospodařuje též koordinátor-
ka sociální pomoci, ale kopie za-
slaných e-mailů automaticky in-
formují i  zástupkyni starosty pro 
oblast sociální a vedoucí odboru 
správního a školství: 
socialno@praha-libus.cz. 

Zástupkyní starosty MČ Praha-
Libuš, která má v  kompetenci 
oblast sociální, je paní Ing. Lenka 
Koudelková. Vedoucí odboru 
správního a školství ÚMČ Praha-
Libuš je paní Šárka Fruncová 
Vlčková.

Koordinátorka  
sociální pomoci

Zuzana Vránová, DiS.

koordinatorpomoci 
@praha-libus.cz

Libušská 35/200,  
142 00 Praha 4 – Libuš

Tel.: 604 740 696

POZVÁNÍ NA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ 
POSEZENÍ SENIORŮ V NAŠÍ OBCI

Vážené seniorky, vážení senioři, dovolte, abychom vás 
opět po roce pozvali na tradiční předvánoční posezení se sta-
rostou a zastupiteli naší městské části, a to ve středu 13. pro-
since 2017 od 17 hodin do kunratické restaurace „U Bezuchů 
– Na Palubě“, K Libuši 73, Praha 4 − Kunratice. Autobusové 
spojení 165 do zastávky Kunratická škola.

Připraveno pro vás bude opět chutné vícechodové menu s tra-
dičním přípitkem, moučníkem a kávou za váš symbolický příspě-
vek 50 Kč. K  tanci a  poslechu přijede zahrát oblíbená hudební 
skupina Vašek a Zdeňka.

Tato akce je určena všem seniorkám a seniorům s trvalým by-
dlištěm na Libuši a v Písnici. Vzhledem k již tradičně velkému zá-
jmu o společné posezení si prosím zajistěte svoji účast včas – lze 
pouze osobní návštěvou od pondělí 13. 11. do pondělí 11. 12. 
2017 do 17.00 hodin na Úřadu městské časti Praha-Libuš, v bu-
dově K Lukám 664, na odboru správním a školství, s vaším pří-
spěvkem 50 Kč. 

Vážené seniorky, váženi senioři, těšíme se na společné setká-
ní s vámi.

Vedení městské části Praha-Libuš

mailto:koordinatorpomoci@praha-libus.cz
mailto:koordinatorpomoci@praha-libus.cz
mailto:socialno@praha-libus.cz
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RADNICE

Vážení spoluobčané, v sou-
vislosti s posledními udá-
lostmi ohledně zvyšová-
ní nájmů na sídlišti Písnice 
bych vám ráda z pozice ko-
ordinátorky sociální pomoci 
poradila, jak aktuálně řešit 
situaci v případě, kdy vám 
byl zvýšen nájem a máte 
problém s jeho úhradou.

V takovém případě je možno do-
jít na Úřad práce na oddělení státní 
sociální podpory a  požádat o  pří-
spěvek na bydlení. Ti z  vás, kteří 
pobírají dávky v hmotné nouzi, mo-
hou požádat o doplatek na bydlení 
na oddělení dávek hmotné nouze.

V případě potřeby je možno se 
obrátit na koordinátorku pomoci 
o radu – kontakty najdete na před-
chozí stránce.

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

Příspěvek na bydlení přispívá na 
krytí nákladů na bydlení rodinám 
či jednotlivcům s nízkými příjmy.

Na příspěvek na bydlení má ná-
rok vlastník nebo nájemce bytu, 

který je v  bytě přihlášen k  trvalé-
mu pobytu. Poskytování příspěvku 
podléhá testování příjmů rodiny 
a nákladů na bydlení za rozhodné 
období, kterým je předchozí ka-
lendářní čtvrtletí.

Za společně posuzované oso-
by se považují všechny osoby, kte-
ré jsou v témže bytě hlášeny k trva-
lému pobytu; podmínka, aby spolu 
trvale žily a společně uhrazovaly ná-
klady na své potřeby, se nevyžaduje.

Do rozhodného příjmu rodiny 
se započítávají příjmy všech spo-
lečně posuzovaných osob. Za pří-
jem se považuje i přídavek na dítě 
a rodičovský příspěvek.

Náklady na bydlení tvoří u  ná-
jemních bytů nájemné a  náklady 
za plnění poskytované v souvislos-
ti s  užíváním bytu, u  družstevních 
bytů a  bytů vlastníků srovnatelné 
náklady. U všech bytů se dále za-
počítávají náklady za energie, vod-
né a stočné, odpady a vytápění.

DOPLATEK NA BYDLENÍ

Je dávka pomoci v hmotné nou-
zi, která společně s  vlastními pří-

jmy občana a příspěvkem na byd- 
lení ze systému státní sociální pod-
pory pomáhá uhradit odůvodněné 
náklady na bydlení. Výše doplatku 
na bydlení je stanovena tak, aby 
po zaplacení odůvodněných ná-
kladů na bydlení (tj. nájmu, služeb 
s bydlením spojených a nákladů za 
dodávky energií) zůstala osobě či 
rodině částka na živobytí.

Nárok na doplatek na bydlení 
má vlastník bytu, nebo jiná osoba, 
která užívá byt na základě smlou-
vy, rozhodnutí, nebo jiného práv-
ního titulu, jejíž příjem, resp. příjem 
společně posuzovaných osob, je 
po úhradě odůvodněných nákladů 
na bydlení nižší než částka na jeho 
živobytí / částka na živobytí spo-
lečně posuzovaných osob. Okruh 
společně posuzovaných osob pro 
účely doplatku na bydlení je stejný 
jako pro účel příspěvku na živobytí.

Podmínkou nároku na dopla-
tek na bydlení je získání nároku 
na příspěvek na živobytí. Dopla-
tek na bydlení lze přiznat (s  při-
hlédnutím k  celkovým sociálním 
a  majetkovým poměrům) i  oso-
bě, které příspěvek na živobytí 

nebyl přiznán, protože její příjem 
(příjem společně posuzovaných 
osob) přesáhl částku živobytí 
osoby (společně posuzovaných 
osob), ale nepřesáhl 1,3násobek 
této částky.

Zákon o pomoci v hmotné nou-
zi pamatuje i na specifické situace 
spojené s  bydlením. V  případech 
hodných zvláštního zřetele může 
orgán pomoci v hmotné nouzi do-
platek na bydlení poskytnout do 
části bytu, po splnění hygienic-
kých podmínek a  udělení souhla-
su obce do ubytovacího zařízení 
a po splnění stavebně technických 
standardů kvality bydlení do jiné-
ho než obytného prostoru. Za pří-
pad hodný zvláštního zřetele se 
vždy považuje ubytování v  poby-
tových sociálních službách (např. 
azylový dům, domov pro seniory, 
chráněné bydlení).

Vyřízení obou příspěvků bývá 
zhruba tak do měsíce.

Zuzana Vránová, DiS.,  
Koordinátorka pomoci  

MČ Praha-Libuš

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

Hlavní město Praha 
podporuje zavádění 
dietního stravování 
do pražských škol.

Dříve pomáhaly rodičům, 
kteří měli dítě s diagnostiko-
vanými problémy se snášen-
livostí jednotlivých složek po-
travy, tam, kde byly ochotné, 
hodné paní kuchařky, a  lze 
říci, že doslova na dobré slo-
vo. Snahu o  rozšíření této 
možnosti provázelo ustano-
vení pravidel pro přípravu 
dietní stravy ve školních jí-
delnách do podoby vyhláš-
ky Ministerstva školství, mlá-
deže a  tělovýchvy. Přes její 
cíl rozšířit počet míst s dietní 
stravou se proces naopak za-
stavil. Nastal zmatek, kdy se 
vedoucí školních jídelen a ře-
ditelé škol nemohli dopátrat 
jednotných, logických, prak-
tických, ale především správ-
ných informací, jak s  novou 
vyhláškou naložit. Na mnoha 
místech se tak příprava diet-
ní stravy zastavila na dva roky. 
Nebylo a není povinností škol 
dietní stravování připravovat, 

ale může být přáním rodičů, 
zřizovatele a ředitele školy se 
pro tento krok rozhodnout.

Je chvályhodné, že se 
v této nepřehledné legislativ-
ní situaci chopil iniciativy jako 
jeden z krajů Magistrát hl. m. 
Prahy a  rozhodl se metodic-
ky podpořit zavádění přípra-
vy dietní stravy do škol. Na 
rozvoji oblasti pracuje pově-
řený referent, a k ruce má na-
víc odbornou externí dietní 
sestru, která pomáhá školám 
v Praze prověřit a správně na-
stavit systém přípravy jídel, 
upravit receptury, projednat 
dietní jídelníčky konkrétních 
dětí, školit personál, vydávat 
a  obnovovat certifikáty pro 
školní jídelny, a  především 
v  této oblasti komunikovat 
se všemi zainteresovanými 
stranami − rodiči, lékařem, 
školou a  školní jídelnou − 
a  nakonec poradit všem zú-
častněným.

Díky takové odborné pod-
poře ze strany hl. m. Prahy 
a  za vydatné podpory rad-
ní pro školství Ireny Ropko-
vé se v  Praze daří postupně 

opět zavádět přípravu diet-
ní stravy do škol, a  pomáhat 
tak ke zlepšení zdraví dětem, 
kterých se to především týká. 
V nejbližším okolí zavedly pří-
pravu dietní stravy již asi čty-
ři školy v MČ Praha 12. Místní 
samospráva podporuje zave-
dení této možnosti i pro děti 
navštěvující školy v  městské 
části Praha-Libuš. O  mož-
nosti nabídky přípravy dietní 
stravy přímo ve škole je tře-
ba se informovat u  ředitelů 
škol, kteří budou s nabídkou 
metodické pomoci ze strany 
Magistrátu hl. m. Prahy po-
stupně během několika mě-
síců seznamováni. Pro zahá-
jení nabídky přípravy diet je 
třeba, aby škola měla dokon-
čené proškolení, zajištěné 
procesy a  získala certifikaci. 
O školách, které mají již pro-
ces dokončen, vás budeme 
informovat.

Za Úřad MČ Praha-Libuš  
Ing. Šárka Fruncová Vlčková,  

vedoucí odboru správního  
a školství

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ  
V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH

Vážení spoluobčané, chtěli bychom 
vás upozornit, že v sobotu 25. listo-
padu bude probíhat převoz a usaze-
ní vánočních stromů na sídlišti Pís-
nice a v parčíku při ulici K Vrtilce.

Na sídliště Písnice bude strom přivezen 
v dopoledních hodinách přes ulici Výlet-
ní a umístěn na ploše před Albertem.
Strom ve staré Písnici bude převážen 
v odpoledních hodinách.
Z těchto důvodů prosíme všechny ma-
jitele motorových vozidel, kteří par-
kují ve Výletní ulici (v  části před čp. 
396–401 a 351–354) a v ulici K Vrtilce 
(v parkovacím zálivu u prodejny kol), 
aby v  uvedený den přeparkovali svá 
vozidla. Umožní tím bezpečný prů-
jezd nákladních vozidel.
Dopravní značení s datem a konkrétním 
časem bude v  ulicích umístěno 7 dní 
před uvedeným termínem.
Děkujeme všem za pochopení a za ocho-
tu napomoci bezproblémovému průbě-
hu akce.

Odbor životního prostředí  
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

PŘEVOZ  
VÁNOČNÍCH 
STROMŮ
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DIETNÍ STRAVOVÁNÍ  
V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH

Svých 130 let oslavila ško-
la v Písnici již v roce 2015 – 
počítáme-li k výročí prohlá-
šení školy za samostatnou. 
V rámci tohoto výročí vyšla 
také brožura o škole, po-
hlednice a papírový model 
školy, které jsou stále k do-
stání. Nasbírané fotografie 
žáků umožňují další podrob-
né srovnání školní budovy 
v čase. Její proměny zajistily 
již čtyři významné přístavby. 

„V neděli dne 22. října 1933 od-
poledne slavila obec Písnice u Pra-
hy veliký svátek duševního života 
– totiž otevření nové školní budo-
vy obecné školy a lidové školy hos-
podářské.“

Dějiny školy v Písnici se začínají 
psát rokem 1882, kdy byla v  obci 
zřízena tzv. zimní expozitura. Děti 
z Písnice navštěvovaly do té doby 
školu v Dolních Břežanech. Téměř 
čtyřkilometrovou cestu však překo-
návali malí školáci obtížně a zvláš-
tě v zimních měsících, kdy napad-
lo hodně sněhu, se do školy vůbec 
nedostali. A proto se začalo vyučo-
vat nejdříve v domku čp. 34 a o tři 
roky později, oficiálně k  1. lednu 
1886, dostala Písnice povolení ote-
vřít vlastní, jednotřídní školu. Na 
počátku dalšího roku došlo k před-
ložení a schválení stavebních plánů 
na stavbu školní budovy. Vyjedna-
ná půjčka obce měla být i s úroky 
splácena 38,5 let. Slavné svěce-
ní nové školní budovy proběhlo 
15.  července 1888 a  zúčastnili se 
ho významné osobnosti z  celého 
okolí. První zde otištěná fotogra-
fie je zároveň jedinou, která ukazu-
je budovu školy ještě před její pří-
stavbou. Je nejméně 112 let stará.

První přístavba školy souvisela se 
zájmem cholupických, jejichž děti 
rovněž chodily až do Břežan a kte-
ří měli do Písnice poloviční cestu. 
V roce 1903 byly Cholupice k Písni-
ci přiškoleny a v průběhu roku 1905 
byla škola rozšířena na dvojtřídku. 
Z  pohlednice Písnice pocházející 
nejspíše z  roku 1921 máme také 
obrázek školy, zde ale ukazujeme 
fotografii o několik let mladší, v je-
jichž dveřích vidíme stát tehdejšího 
řídícího učitele Emanuela Much- 
ku. Fotografie mohla vzniknout 
mezi léty 1922−1933. Druhý uve-
dený letopočet je totiž rokem dal-
šího rozšíření školy. V době končící 
hospodářské krize se právě ředite-
li Muchkovi podařilo vyjednat pře-
stavbu školy do podoby, jak ji zná-
me v podstatě dnes. Jeho vliv byl 
výrazný, když se mu jeho úmysl po-

dařilo prosadit i  přes nemalý od-
por Cholupic, které se akce musely 
finančně zúčastnit, ale které chtěly 
pro své děti školu vlastní.

Třetí fotografie tak ukazuje po-
dobu školy, kterou měla až do roku 
1972, kdy začalo hloubení základů 
školní jídelny. Její provoz byl zahá-
jen ve školním roce 1974−1975. 
Další významnou stavební změnou, 
ne však patrnou z  venku, byla re-
konstrukce podkroví v  roce 2000, 
díky které přibyl prostor pro druži-
nu, třídu a skromnou počítačovou 
učebnu. Po rekonstrukci bytu v pří-
zemí v letošním roce je nová počí-
tačová učebna již v provozu.

Jubileum 130 let od vzniku sa-
mostatné školy v Písnici oslavili žáci 
a občané začátkem jara roku 2015 
dnem otevřených dveří, výstavou 
a  bohatým kulturním programem 
s řadou vystoupení žáků školy. Byla 
vydána pohlednice, brožura i papí-
rový model školy. K hlavnímu vstu-
pu do budovy nechala MČ Pra-
ha-Libuš zhotovit pamětní desku 
řediteli Emanuelovi Muchkovi s po-
dobiznou. Následně prošla škola za-
teplením, byly vyměněny původní 
vchodové dveře a nápis „škola“ byl 
na nové fasádě školy nově umístěn. 

Rozvoj Písnice přináší náro-
ky i  na školu, které již mnoho let 
chybí tělocvična. Potřeba by byly 
i  další třídy, kabinety a  sborovna. 
To je ale již aktuálním tématem 
a doufejme i blízkou budoucností.

Fotili jste někdy písnické sídliště 
z  okna? Nebo kopec Na Březině? 
Libušskou ulici v Písnici? Pro další 
díl potřebujeme právě takové fo-
tografie. Chybí vám brožura školy? 
Napište nám do redakce, na kroni-
kar@praha-libus.cz, nebo na Face-
book MČ Praha-Libuš, kde najdete 
i mnoho dalšího.

Matěj Kadlec,  
kronikář Libuše a Písnice

Foto: archiv kronikáře

Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE
PROMĚNY ČASU – ŠKOLA V PÍSNICI

1)  Jediná fotografie jednotřídní budo-
vy písnické školy. Pořízena nejpozději 
v roce 1905.

2)  Rukopis na fotografii patří ředite-
li Emanuelu Muchkovi, který vedl 
také školní kroniku. Tuto fotografii 
přiřadil v knize k zápisům o přístav-
bě školy v roce 1933, bude však 
mladší (1922−1933). Uvedený rok 
1904 je nepřesný, školu začali stavět 
10. května 1905 a 3. září stejného 
roku již byla třída školy vysvěce-
na, a to za působení řídícího učitele 
Františka Princlíka.

3) Takto škola vzhlížela na své okolí v le-
tech 1933−1972.

4) 17. října 2017.

1

4

2

3

mailto:kronikar@praha-libus.cz
mailto:kronikar@praha-libus.cz
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Brrr, listopad – studený 
déšť, nebo plískanice, šedá 
obloha, lezavo… Ano, už 
je to tady, vážení přáte-
lé. U nás nebo v Polsku je 
název tohoto podzimní-
ho měsíce odvozen shodně 
a jasně. Ve většině ostat-
ních zemí, tak, jako u jiných 
měsíců, je název odvoze-
ný od římské tradice, podle 
číslovky „novem“ − devět, 
počítáno od března, kterým 
tam kdysi rok začínal.

To naši vzdálenější předkové, či 
předchůdci žijící v naší zemi v po-
sledních stoletích před naším le-
topočtem, Keltové, rok začínali 
právě listopadem. Protože naše 
loňské střípky byly v listopadu za-
měřené hlavně na rozšířená jmé-

na, jako je Karel, Martin, Alžběta 
či Káťa, tak nám snad jejich drži-
telé nyní prominou, když se zamě-
říme na jiná výročí. 1. 11. slaví Fe-
lix, pro předky a věřící dodnes se 
jedná o svátek Všech svatých. Ten 
býval slaven dříve již v srpnu, ale 
po r. 835 byl přesunut právě na 
tento den. 2. 11. Památka zesnu-
lých, čas, kdy vzpomínáme v dob-
rém na ty, kteří tu byli... Kořeny to-
hoto svátku jsou v keltském svátku 
Samhainu, vrcholu podzimu, kte-
rý býval slaven v tuto dobu a jímž 
právě začínal, jak u Keltů obecně, 
tak i  zdejších Bójů, kteří dali naší 
zemi její jméno (Boiohaemum = 
Bohemia), nový rok. Okolo r. 0 od-
sud sice ustoupili před Germány, 
kteří zde pak zůstali více než 500 
let až do příchodu Slovanů, ale jak 
známo, zvyky jsou „železnou ko-

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY − LISTOPAD

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

BIBLIOBUS  
v MČ Praha-Libuš 

od čtvrtka 7. 9. 2017 každý sudý čtvrtek

V autobusu bude k dispozici 3000 svazků

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

V autobusu umožněn přístup k internetu

šilí“, ty zůstaly. 4. 11. slaví Karlové 
a  Karličky. 7. 11. se v  50.−80. le-
tech minulého století slavilo – vět-
šinou lampiónovým průvodem 
− výročí tzv. Velké říjnové socia-
listické revoluce v  Rusku r. 1917. 
Protože od ní je právě 100 let, po-
dívejme se na ni blíže. Říjnová je 
proto, že v Rusku tehdy platil sta-
rý juliánský kalendář proti našemu 
gregoriánskému cca o 14 dnů po-
sunutý. I. světová válka doléhala 
na carské Rusko velmi těžce a ne-
spokojenost s  přežilým, polofeu-
dálním carským režimem tam síli-
la. V únoru 1917 byl car nucen se 
vzdát vlády a v zemi proběhla prv-
ní, demokratická revoluce. Zemi 
nadále řídila prozápadní Proza-
tímní vláda, ta dodržovala závaz-
ky k Francii a Anglii a pokračova-
la ve válce s Německem. To chtělo 
válku s Ruskem se ziskem ukončit 
a  konečně západní spojence po-
razit, než se projeví vstup USA po 
jejich boku. Pomohli tedy komu-
nistické emigraci v čele s V. I. Le-
ninem finančně a  také dostat se 
v  zapečetěném vagónu do Rus-
ka. Rychle získali velkou populari-
tu hesly „Okamžitý mír“ a „Rozdě-
lit půdu pracujícím“. Po převratu, 

započatém v  Petrohradě, zemi 
ovládli a příměří přes těžké pod-
mínky uzavřeli. Němci část armá-
dy přepravili na západ a  zahájili 
„březnovou“ ofenzivu 1918. Jen 
tak tak ale neuspěli, a pak už jen 
ztráceli válečný dech… 11. 11. sla-
ví Martinové, ale také je Den vá-
lečných veteránů, slavený právě 
na výročí vítězství Spojenců nad 
Německem 11. 11. 1918. 13. 11. 
je sv. Anežky České. 17. 11. je Den 
boje za svobodu a demokracii na 
paměť událostí v r. 1939, kdy naše 
mládež dala najevo svůj nesou-
hlas s  útlakem, nastalým po oku-
paci Německem. Významná jsou 
i výročí obdobných událostí toho 
dne v r. 1967, a hlavně 1989. 18. 
11. má svátek Romana, 19. 11. 
Alžběta, 24. 11. Emilie – věřící si 
též připomínají světce Ondřeje 
Dung-Laca a  jeho druhy. 25. 11. 
slaví Kateřiny, připomínáme, že to 
je od r. 1388 i nejstarší doložené 
libušské ženské jméno. 30. 11. má 
svátek Ondřej. Všem, které jsme 
jmenovali, i těm ostatním přejeme 
naše srdečné, již tradiční: Všech-
no nejlepší!

Jaroslav Melichar

JAK (NE)HASIT PÁNEV?

FOTOZPRÁVA

Písničtí hasiči na letošní Drakiádě a Dni zdraví názorně před-
vedli, co (ne)dělat, když se vznítí olej v kuchyni na pánvi. 

1. Hořící pánev nikdy nehaste vodou! Co se při takovém pokusu stane, vidíte na sním-
ku – pára s olejem vytvoří hořící emulzi, která doslova vybuchne.

2. Správně je: vypnout sporák, namočit utěrku, vyždímat ji a pánev zakrýt.
(kvá); Foto: Kryštof Štafl
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Z nějaké minulé doby, že? Sido-
nie Amalie svobodná paní Nád-
herná z  Borutína (1885−1950), 
plným jménem Sidonie Amalie 
Wilhelmine Caroline Julie Maria 
Nádherná z  Borutína, byla čes-
ká šlechtična (přesněji spíše ra-
kouská, spjatá s Čechami pevným 
poutem), mecenáška a  organizá-
torka kulturního života, poslední 
šlechtická majitelka zámku Vrcho-
tovy Janovice. Důvěrná přítelky-
ně slavného německého básníka, 
pražského rodáka Rainera Maria 
Rilkeho (1875−1926) a o něco dů-
věrnější přítelkyně rakouského ži-
dovského literáta, jičínského ro-
dáka Karla Krause (1874−1936), 
kterého jí během její návštěvy Víd-
ně r. 1913 představil hrabě Max 
Thun (jistou dobu také její manžel, 
v jejím životopisu nijak podstatný). 
Karel Kraus byl významným literár-
ním kritikem a básníkem, autorem 
nedocenitelného, v  plném roz-
sahu neinscenovatelného (mož-
ná na Marsu, jak sám pozname-
nal), z podstatné části na Sidoniině 
zámku napsaného apokalyptické-
ho dramatu – grotesky Die letzten 
Tage der Menschheit (Posled-
ní dnové lidstva, 1915−1919). 
Nádherná a Kraus se sblížili a strá-
vili několik dnů společně. Tím za-
čala jejich dlouhá, nevyrovnaná 
a kdo ví, jak naplněná známost...

Vedle těchto intimních životo-
pisných detailů nutno zmínit i  ty 
obecnější – harmonické dětství na 
rodném zámku ve Vrchotových Ja-
novicích, cesty s matkou po Evro-
pě, sebevražda staršího bratra tr-
pícího „galantními“ chorobami, 
občanská a  pozemková reforma 
po vzniku 1. republiky, usilovná 
snaha o zachování rodinné presti-
že a  majetku, nacistická střelnice 
prakticky na Sidoniině panství, lid-
ské ztráty během války, to, že v  le-
tech nacistické okupace si změnila 

příjmení z  „Nadherny“ na  „Nád-
herná“ a  snažila se zdokonalit 
v češtině, definitivní osobní poráž-
ka způsobená „vítězstvím pracují-
cího lidu“ v roce 1948, tvořeného 
také falešnými žalobníky a udava-
či, úmrtí silné kuřačky na rakovinu 
plic v  anglické emigraci, převoz 
ostatků do rodinné hrobky u rod-
ného zámku r. 1999. Není divu, že 
se její osud stal inspirací životopis-
cům i básníkům...

ISBN: 978-80-257-0329-8 
Alena Wagnerová: Sidonie Nád-
herná a konec střední Evropy

Alena Wagnero-
vá Sidonii předsta-
vuje především jako 
osobnost, jejíž život 
hluboce pozname-
naly všechny promě-
ny a pohromy, které 
ve dvacátém století postihly střed-
ní Evropu − od rozpadu Rakouska-
-Uherska přes nacistickou okupaci 
až po dramatický odchod do exilu 
po komunistickém převratu.

ISBN: 978-80-7227-380-5
Ondřej Fibich: Upoutat mračna. 
Básnický portrét Sidonie Nád-
herné.

Životopisec vy-
počítává, básník 
tvoří. Básník shro-
mažďuje materiál 
stejně pečlivě jako 
životopisec, ale pre-
zentuje poté niko-
li výsledky svého bádání, ale své 
poetické reflexe, které je přesahu-
jí. A někdy i autora samého, ukro-
jí-li si příliš velký krajíc. Stalo se to 
v  tomto případě v určitém smyslu 
i  Ondřeji Fibichovi, který předpo-
kládal čtenáře stejně připravené-
ho, jako byl autor sám. Nepřiprave-
ný čtenář, i  když Fibich jako autor 
opět nezklamal, byl zaskočen té-
matem. Tak silným a  obtížně ko-
munikovatelným, že jím byl do jisté 
míry zaskočen i autor této recenze. 
Zaskočily mě i některé nefibichov-
sky kulhavé rýmy. Ale nejde o rýmy, 
jde o obraz osobnosti, který se pro-
střednictvím veršů podařilo básní-
kovi znovu vytvořit: Všichni se se-
jdeme / v  lehké náruči zapomnění 
/ Jak listy propadáme zemi / Tisk-
nout se budeme až do zemdlení / 
Však místo lásky zahřeje nás tlení

Po verších nezbývá než mlčet. Já 
jen doufám, že jsem vám v dobrém 
připomněl jednu opomíjenou, ale 
nezapomenutelnou osobnost. Ale-
spoň pro básníka...

Jiří Brixi

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ 133
KRÁSNÁ ŽENA Třída 5.A Základní školy 

Meteorologická zažila křest 
knihy Ztraceni ve vlnách 
a besedu s její autorkou 
Ivonou Březinovou. Po be-
sedě děti napsaly spisova-
telce dopisy a ona na ně za-
reagovala.

Dobrý den, paní Březinová, moc 
se mi líbil křest knihy. Velmi 
doufám, že se lidem bude kni-
ha líbit. Chtěl bych Vám předem 
popřát ke sté knížce a taky ne-
můžu uvěřit, že jste jich napsala 
už sto! Taky by mě zajímalo, zda 
napíšete nějakou dobrodruž-
nou knihu, která se odehrává ve 
vesmíru. Krásný zbytek dne pře-
je Mario

Ahoj, Mario, taky tomu nemůžu 
uvěřit, že se do tisku chystá moje 
100. kniha. Ale píšu už přes dvacet 
let, navíc je psaní nejen moje práce, 
ale i koníček. A nápadů mám pořád 
dost. Jsem ráda, že mě psaní pořád 
strašně moc baví. Dobrodružnou 
knihu z  vesmíru jsem napsala, ale 
myslím, že by Tě už nebavila. Je pro 
prvňáčky, kteří se naučili číst. Jme-
nuje se Cesta na planetu Zet.

Dobrý den, paní Ivono, mně se 
beseda moc líbila. Knížku si ráda 
přečtu. Zajímá mě, co děti všech-
no prožijí a jak se zachrání. Jsem 
ráda, že jsme od Vás do třídy do-
stali tři knihy. Zdraví Vás Klárka

Ahoj, Klárko, jsem ráda, že si 
chceš knihu přečíst. Doufám, že ne-
budeš zklamaná a dozvíš se spous-
tu informací. Knihy jste dostali od 
nakladatelství Albatros, které bude 
celou řadu GO! vydávat.

Dobrý den, beseda mě moc ne-
bavila, protože to bylo pro mě 
nezajímavé. Nejlepší na bese-
dě bylo pít šampaňské. Jinak 
se mi kniha líbila. Chtěl bych se 
zeptat, jak dlouho trvalo napsat 
knihu Ztraceni ve vlnách? Kristík

Ahoj, Kristíku, mrzí mě, že Tě be-
seda nebavila. Ale asi nejde, aby 
člověk kápl do noty všem. Tak as-
poň že Ti chutnalo to šampaňské. 
Příště zkusím být zábavnější. Knihu 
Ztraceni ve vlnách jsem psala ne-
celý měsíc, ale mnohem déle trva-
lo, než jsem se k  psaní připravila 
a zjistila si všechny informace, kte-
ré jsem pro psaní potřebovala.

Pro paní Ivonu Březinovou: 
Chtěla bych Vám poděko-
vat za krásný a zajímavý křest 
a prezentaci knihy Ztraceni ve 
vlnách. Samozřejmě chci po-
děkovat i ilustrátorovi Matyá-
ši Namaiovi za krásný výklad 
o malování. Zuzka

Ahoj, Zuzko, my s Matyášem také 
děkujeme. Že jste přišli a  knihu 
slavnostně uvedli do života. I  pro 
autora je vždycky zajímavé, když 
se potká s  ilustrátorem své knihy. 
Teď už jen zbývá, aby se kniha čte-
nářům líbila a těšili se na další díly.

Zdravím i  všechny ostatní ve 
třídě, samozřejmě i  paní učitel-
ky. Držte Gangu odvážných pal-
ce, aby se jim ze všech nebezpe-
čí vždycky podařilo vyváznout se 
zdravou kůží.

Ivona Březinová
Foto: Soňa Štefanová

ZTRACENI VE VLNÁCH
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SLAVNOST NA PŘIVÍTANOU

Dne 4. října 2017 slavnostně 
přivítal pan starosta Jiří Koubek 
do naší městské části Praha-Libuš 
24 nových občánků. 

Děti z  mateřské školy Lojovická 
se svými učitelkami si připravily milý 
program pro své budoucí kamará-
dy. O  fotografickou dokumentaci 
se postarala profesionální fotograf-
ka z  místního fotoateliéru Fotostu-
dio Libuš. Po proslovu pana staros-
ty obdrželi rodiče dětí drobnosti na 
památku a maminky květinu.

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

Renáta Sobíšková, odbor správní  
a školství ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Kristina Thaler

STROM PRO NOVÉ OBČÁNKY

Ve středu 18. října byl zasazen 
další strom pro naše nové občán-
ky na travnaté ploše při ulici Me-
teorologická poblíž základní školy. 
Strom jménem pavlovnie plstnatá 
zde byl vysazen na počest novým 
občánkům městské části, které 
pan starosta Jiří Koubek slavnost-
ně přivítal 4. října 2017. Návštěvní-
ci si zde mohou přečíst jména dětí, 
kterým byl strom věnován, a dále 
informace o stromu.

Těšíme se na další sázení stro-
mů, které proběhne na jaře 2018 
na stejném místě.

Bc. Petr Borský,  
odbor životního prostředí  

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kryštof Štafl

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

Vstupné: Tvoření pro děti | Cvičení pro děti | 100 Kč / rodina 
nebo permanentka 800 Kč (10 vstupů)
Montessori herna | Sejdeme se v lese | 150 Kč / rodina nebo 
permanentka 1 100 Kč (10 vstupů)
Volná herna pro děti | 80 Kč

Na pravidelný program i všechny jednorázové akce je nutná re-
zervace přes web či SMS.

www.klubjunior.cz / Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968,  
e-mail: kjunior@centrum.cz

KLUB SENIOR

VESELÉ BAIONŠÓMJÓ

Aikidó v  Klubu Junior na Li-
buš si dovoluje pozvat všechny 
zájemce na již tradiční podzim-
ní společné souznění čili Baion-
šómjó, které se uskuteční v ne-
děli 26. listopadu v  18 hodin 
v tělocvičně Klubu Junior.

Jedná se o cvičení původně po-
cházející od tibetských mnichů, kte-
ré se postupně rozšířilo až do Ja-
ponska, kde bylo dále kultivováno 
a dodnes se provozuje v řadě klášte-
rů.  Cvičení Baionšómjó se může zú-
častnit každý − praktikují jej dospělí, 
děti i senioři. Po cvičení se cítíte svě-
ží, vyrovnaní, s harmonickou a jasněj-
ší myslí. Samotné cvičení trvá cca 30 
minut − včetně úvodu i  závěru ne-
přesáhne celá akce dobu 1 hodiny.

Organizátoři se těší na pravidel-
né návštěvníky Baionšómjó i  na 
nově příchozí. Celá akce je zdarma.

Více informací najdete na: http://
ki-aikido-praha.cz/baionsomjo/.

Michal Hájek, odborný lektor

BOOMWHACKERS

Jak uchopit hudbu? Hra 
s  barevnými trubicemi prohlu-
buje muzikální cítění, rytmus 
a  melodiku u  dětí. Zábavnou 
formou jim otevírá dveře do 
světa základů hudby a hudeb-
ní nauky.

V  Klubu Junior je otevřen 
nový hudební kroužek, prostřed-
nictvím kterého děti poznáva-
jí noty, tóny a  rytmus. Kroužek 
Boomwhackers vede děti pří-
mou cestou k  hudbě i  tam, kde 
hudební nadání se zdá velmi ne-
patrné, nicméně v  rozvoji dítěte 
a  jeho dalším úspěšném uplat-
nění potřebné. Hra na Boom- 
whackers vede dítě k  poznání, 
že rytmus je zvuk a  zvuk je ryt-
mus – různě vedenými údery 
nestejných hracích trubic, tru-
bek a  tubusů skládá dítě melo-
die dle barev a vytváří harmonii 
tónů i celé hudební hry. 

Peter Pavlík, odborný lektor

O T E V Ř E N Á   S E T K Á N Í   S   H U D B O U
V rámci cyklu komorních koncertů 

přímo na obci
Vás srdečně zveme na podzimní 40minutový

klavírní a flétnový recitál
SESTER PLEŠKOVÝCH

Představí skladby klasických autorů:
Francesca Manciniho, Diega Ortize, Gershona Kingsleye, Ha-

rolda Faltermayera či Philippe Gauberta

ve středu 22. listopadu v 19 hodin 
v zrcadlovém sále Klubu Junior,
ul. Na Okruhu 1, sídliště Písnice

Na závěr přípitek 
Vstupné dobrovolné

PRAVIDELNÝ PROGRAM

Pondělí
9:30−11:30 Tvoření pro děti 
(1,5−4) i pro maminky s Magdou
16:30−18:00 Tvoření pro děti 
(3−6) s Magdou
Úterý
9:30−11:00 Montessori herna 
s Klárou (1,5−4)
16:30−18:00 Montessori herna 
s Janou (3−5)
Středa
9:30−11:30 Cvičení pro děti 
(1,5−4) s Markétou
Čtvrtek 
9:30−11:00 Montessori herna 
(1,5−4) s Katkou B. / Štěpánkou
Pátek
9:30−11:30 Volná herna pro děti 
(1,5−4) s Martinou

LISTOPAD 2017 
JEDNORÁZOVÉ AKCE

Středa 1. 11. 9:00−11:30
Superpotraviny v  našem jídel-
níčku – Přednáška MUDr. Jarosla-
vy Megové, nutriční poradkyně 
s 30letou praxí
Odpolední individuální konzulta-
ce 16:00–18:00
Pondělí 6. 11. 16:30–18:00
Lampionový průvod s  opékáním 

špekáčků – Pojďte s  námi cestou 
ze svíček a poznejte tajemný svět 
skřítků. Těšit se na vás bude celé 
RC Kuřátko spolu se SDH Písnice.
Čtvrtek 16. 11. 19:00−21:30
Škola ženskosti – seminář č. 2: 
Ženské tělo, ženské sebevědomí
Jak kolektivní vzorce ovlivňují 
vztah, který máme ke svému tělu 
a  věku? Co udělat pro to, aby se 
více žen cítilo ve svém těle dobře? 
A mnoho dalšího... Lektorka: Věra 
Sobotková Šimonová
Čtvrtek 23. 11. 19:30–21:30
Výroba adventních věnců s Magdou
Pondělí 4. 12. 
Trvale udržitelný design aneb tvo-
říme z odpadu (přednáška a mož-
nost vyrobit si menší užitný před-
mět z odpadového materiálu)

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

Těšíme se na vaši návštěvu.
Činnost spolku Rodinné cent-

rum Kuřátko finančně podporuje 
Městská část Praha-Libuš, za což 
mnohokrát děkujeme.

Za celý tým  
Rodinného centra Kuřátko  

Ivana Vrablcová

Vážení a  milí senioři! Jsme rádi, 
že se zařazujete mezi své vrstevní-
ky a  využíváte program Klubu Se-
nior. Rádi ho připravujeme a  také 
rádi sdělujeme, jak nám bylo na vý-
letech a  rekreacích. Vždyť čas utí-
ká jako voda, před nedávnem jsme 
rok 2017 zahajovali a už jsme opět 
na konci.

PROGRAM NA LISTOPAD 
A ZAČÁTEK PROSINCE 2017

3.−5. 11. Zájezd seniorů za histo-
rií – zámek Kostelec n. Ohří, zámek 
Doudleby, Penzion Kobr, Kudowa 
Zdroj. Bus, ubytování se stravová-
ním (2x snídaně, 2x večeře), celko-
vá cena 1 100 Kč. Odjezd z Písnice 
v 11.00 hodin, dále U Eimů, Budě-
jovická. Přihlášky u  p. Urbanové, 
tel. 731 230 713. Může jít také jen 
o rekreaci a pobavení.
7. 11. Zajímavé čtení, tentokráte 
pro radost a k zasmání!
14. 11. Naše nová historička p. prof. 
Nováková nám přijde ze svého po-
hledu vyprávět o historii Přemyslov-
ců na pokračování. Nenechte si ujít!
21. 11. Část seniorů jde do di-
vadla, pro druhou část seniorů je 

klub otevřen! Divadlo: „U  Valšů“ 
od 16.00 hodin – Benefice Tomáše 
Töpfera, t. č. ředitele Vinohradské-
ho divadla. Bude to velmi zajíma-
vé. Informace v  klubu, též na tel. 
604 731 127.
28. 11. Volná zábava a organizační 
záležitosti s předvánočním výletem.
5. 12. Předvánoční výlet s oslavou 
na zámku Dětenice s  hudbou, po-
zdním obědem a prohlídkou zámku 
a pivovaru. Srdečně zveme všechny 
naše milé seniory. Přihlášky u p. Vla-
dykové na tel. 604 731 127, cena za 
jednu osobu 300 Kč. Pro velký zá-
jem oznamujeme, že přednost mají 
členové Klubu Senior, dále zařazu-
jeme i občany Libuše a Písnice.

KNIHOVNA

Je otevřena každé úterý od 14 
do 18 hodin. Jsme rádi, že se po-
čet čtenářů zvyšuje nejen z  řad 
klubových seniorů. Příjemná ob-
sluhující a  čtenářka poradí i  zpří-
jemní čas vyhledáváním těch nej-
vhodnějších autorů. 

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

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

mailto:rckuratko@gmail.com
http://www.rckuratko.cz/
http://www.facebook.com/rckuratko
http://www.facebook.com/rckuratko
mailto:kjunior@centrum.cz
http://ki-aikido-praha.cz/baionsomjo/
http://ki-aikido-praha.cz/baionsomjo/
http://www.rckuratko.cz


ZVEME

20 | U nás | 11/2O17

ÚTERÝ 14. LISTOPADU 9:00–12:00 

KLUB JUNIOR (Na Okruhu 975/1, Sídliště Písnice)

+ Konzultace s optikem + První pomoc +
+ Měření tlaku + Sociální poradenství +

+ Poradenství s nežádoucími kombinacemi léků +
+ Trénink paměti + Odměna pro účastníky stezky zdraví +

Změna programu vyhrazena

VSTUP ZDARMA

Akce je  f inančně podpořena z  rozpočtu 
MHMP za účelem podpory místní 
Agendy 21 v oblast i  zdraví  a  zdravého 
životního stylu na lokální  úrovni

DEN ZDRAVÍ 
PRO SENIORY

MČ Praha-Libuš pod záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Ing. Radka Lacka Vás zve na akci

Zájemce o problematiku zavedení 
možnosti dietní stravy (bezlepkové, 

diabetické atd.) 
Pro žáky ZŠ Meteorologická,  
prosím o kontakt na e-mail: 

melicharjj@seznam.Cz
TĚŠÍ SE!

Jaroslav Melichar

Žena na invalidním 
vozíku hledá 

občasnou výpomoc 
ve večerních 

hodinách s přesunem 
z vozíku na postel.

Děkuji. 

Tel. 728 554 544

Nestátní zdravotnické 
zařízení přijme 

řidiče sanitních vozidel 
/ sanitáře. 

Flexibilní pracovní 
doba, dobré platové 

podmínky.
Sídlo společnosti: 
Praha 4 − Písnice

Kontakt: pí Chmelařová,  
tel.: 731 656 866, e-mail:  

doprava@pragomedika.cz
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DEBATA

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

KDO NA RADNICI BEZMEZNĚ 
FANDÍ DEVELOPERŮM?

Na posledním zastupitelstvu 
MČ Libuš (pozn. konaném dne 
20. 9. 2017) měli naši zastupite-
lé možnost revokovat usnese-
ní ZMČ č. 28/2014, které přímo 
souvisí s  hrozbou developer-
ské výstavby na poli mezi sídliš-
těm Písnice a starou zástavbou. 
Nakonec pro revokaci usne-
sení hlasovala jen samotná – 
dvoučlenná opozice (KDU-ČSL 
a  ODS). Proti hlasovala většina 
členů aktuální „TOP09&ČSSD“ 
radniční koalice a zbytek zastu-
pitelů nemělo na tak důležitou 
věc názor – zdrželo se.

Níže vám přináším shrnu-
tí toho nejdůležitější z  důvo-
dové zprávy, podle které se 
mohli zastupitelé rozhodovat. 
Důvodovou zprávu zpracova-
la zastupitelka Tůmová a  návrh 
na revokaci předložily společ-
ně zastupitelky Radová (ODS) 
a Tůmová (KDU-ČSL):

A. Navrhovaná změna je 
v rozporu s § 4 zákona 334/1992 
o ochraně ZPF – zásady plošné 
ochrany zemědělského půdní-
ho fondu.

B. Jde o nežádoucí rozšiřová-
ní zastavitelných ploch v lokali-
tě, která nemá kvalitní obsluhu 
veřejnou dopravou. Je možné 
se domnívat, že dopravní ná-
roky nové zástavby budou re-
alizovány především individu-
ální automobilovou dopravou, 
která přitíží uliční síti v MČ Pra-
ha-Libuš, hlavně ulici Libušská 
a Kunratická spojka.

C. Záměr o  rozloze více než 
3,7 ha je v rozporu s §55 odst. 
4 stavebního zákona, neboť ne-
byla prokázána nemožnost vyu-
žít k  zástavbě již vymezené za-
stavitelné plochy. V  důsledku 
toho je záměr v rozporu s usta-
novením §18 odst. 4 staveb-
ního zákona, podle kterého 
územní plánování chrání kraji-
nu jako podstatnou složku pro-
středí života obyvatel a  základ 
jejich totožnosti.

D. Současně se jedná o  pří-
rodní park, rozvoj je konfliktní 
ve vztahu k příslušnému naříze-
ní Rady HMP.

E. V  současné době platné 
Zásady územního rozvoje hl. m. 
Prahy (ZUR) zakotvují jako prio-
ritu územního plánování Prahy 
požadavek „zvyšovat podíl ze-
leně a  spojovat do uceleného 
systému“ (část 1. Bod 10 ZUR 
Praha).

F. Dle návrhu Metropolitní-
ho plánu se jedná o nezastavi-

telnou lokalitu označenou jako 
Písnice-Šeberov.

G. Předpokládaná výstavba 
by znamenala zvýšenou zátěž 
pro infrastrukturu MČ Praha-Li-
buš, odporuje zásadám územ-
ního plánování a znamená dal-
ší rozšíření zastavitelných ploch 
v  přírodním parku Modřanská 
rokle-Cholupice.

H. Výstavba v  této lokalitě 
není podložená koncepčními 
materiály MČ Praha-Libuš, ani 
aktuální územní studií.

I. Se změnou územního plánu 
v  této lokalitě nesouhlasí Insti-
tut plánování a rozvoje hl. měs-
ta Prahy (vyjádření k podnětu č. 
122 vlna 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy).

Bohužel ani tyto jasné – „tvr-
dé“ argumenty nepřesvědčily 
současnou radniční koalici na 
MČ Libuš. Revokace tak neby-
la schválena a dál platí souhlas 
městské části z  roku 2014 se 
změnou územního plánu.

Proč? Kdo má zájem, aby se 
tento zcela netransparentní 
projekt, který dramaticky a  ne-
vratně zasáhne do života oby-
vatelů MČ Libuš, dostával dál 
zelenou?

Petr Novotný,  
občan MČ – Libuš

O PĚKNÉM ZÁMĚRU  
A SLEPÉ DŮVĚŘE

Ačkoliv nejde o  nové téma, 
neodpustím si pár slov k zamýš-
lené výstavbě multifunkčních 
domů na poli mezi starou a no-
vou Písnicí.

Ti z  Vás, kteří sledují dění 
v časopise U nás, už tuší, že jde 
o projekt společnosti PELTI a. s., 
k  němuž se naposledy v  říjno-
vém čísle vyjadřoval pan Miro-
slav Hofman z  představenstva 
developera, PELTI a. s.

Věc se má takto:
Plánovanou výstavbu nelze 

podle platného územního plá-
nu realizovat. PELTI a. s. proto 
žádá o změnu územního plánu 
z  nelesní zeleně (NL) na všeo-
becně smíšené (SV), přičemž 
aktuálně je na magistrátu hl. m. 
Prahy (HMP) změna pořizována 
pro kód míry využití území SV-E 
(což dovoluje i rozvolněnou zá-
stavbu městského typu s  pod-
lažností až 5+).

Již v roce 2014 souhlasilo za-
stupitelstvo MČ Libuš se změ-
nou územního plánu, ovšem 
pouze pro kód „D“. Hlavním 
motivem mělo být vyřešení du-
plicitního vlastnictví pozemků 
u MŠ Ke Kašně. Pozemky areálu 
školky jsou totiž aktuálně v kata-

mailto:melicharjj@seznam.cz
mailto:doprava@pragomedika.cz
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stru nemovitostí zapsané pro dva 
subjekty: HMP a  soukromé oso-
by. Je tedy třeba postavit najisto, 
komu vlastně pozemky patří. Prá-
vě s  cílem získat pozemky u  MŠ 
Ke Kašně do svého potvrzeného 
– a   jediného − vlastnictví (resp. 
vlastnictví HMP) uzavřela MČ Li-
buš a PELTI a. s. dne 25. 7. 2014 
smlouvu o  vzájemné spolupráci. 
Podle této smlouvy měla MČ sou-
hlasit se změnou územního plánu 
u  pozemků PELTI a. s. pro účely 
výstavby a podpořit projednávání 
změny v orgánech HMP.

PELTI a. s. se na oplátku zavá-
zala, že „učiní veškeré kroky, úko-
ny či jednání s  cílem odstranit 
vzniknuvší duplicitu“ (roz. dvo-
jí vlastnictví) na pozemcích u MŠ 
Ke Kašně. Konkrétní kroky, které 
má PELTI a. s. výměnou za změ-
nu územního plánu podniknout, 
ani kdo se má stát jediným vlast-
níkem pozemků, smlouva neuvá-
dí. Mohlo by jít třeba o to, že PEL-
TI a. s. zprostředkuje MČ úplatný 
převod pozemků od „druhých“ 
vlastníků, což by asi, přiznejme si, 
nebyl pro MČ moc výhodný „ob-
chod“ za změnu územního plá-
nu a novou výstavbu. Těžko by se 
pak také dalo hovořit o  „mimo-
řádně velkém protiplnění ve pro-
spěch naší obce“ (viz příspěvek 
pana Hofmana, U nás č. 10/2017).

Samotný záměr výstavby je v čl. 
I. odst. 1 smlouvy o  spoluprá-
ci popsán následovně: „výstav-
ba v  lokalitě křižovatky Libušská 
– Kunratická spojka/západní část“. 
Žádný projekt či studie přílohou 
smlouvy není a zastupitelstvo MČ 
při rozhodování o změně územní-
ho plánu v roce 2014 také nic ta-
kového nevidělo.

Už kupní smlouva z roku 2008, 
kterou PELTI a. s. nabyla část do-
tčených pozemků na poli za síd-
lištěm Písnice, zmiňuje, že úmy-
slem PELTI a. s. je vybudovat na 
pozemcích multifunkční domy 
dle připravovaného projektu. 
Prodávající − shodou okolnos-
tí právě duplicitní vlastníci po-
zemků u  MŠ Ke Kašně (tj. oso-
by, s  nimiž má společnost PELTI 
a. s. řešit dle smlouvy s MČ dvojí 
vlastnictví) – v  této kupní smlou-
vě prohlašují, že budou PELTI a. 
s. „při realizaci projektu všemi si-
lami podporovat“, ať už to zna-
mená cokoliv.

Teprve nyní ale PELTI a. s. při-
chází s  jakýmsi prvotním zámě-
rem výstavby, který byl prezen-
tován na zasedání zastupitelstva 
20. 9. 2017 (při jednání o možné 
revokaci původního souhlasu se 
změnou územního plánu), a slibu-
je jej veřejně představit. Pan Hof-
man tvrdí, že se bude jednat o vý-
stavbu odpovídající kódu SV-D 
(byť se změna pořizuje pro SV-E), 

a chtěl by, aby v Písnici vznikla ob-
doba prostranství v  Dolních Bře-
žanech. Prezentace vypadá pěk-
ně a vidina Dolních Břežan je pro 
mnohé lákavá, ale jak to vlastně 
souvisí se změnou územního plá-
nu a  je tento záměr finální, resp. 
musí být dodržen? 

Odpověď zní: nesouvisí to ni-
jak a  dodržen být nemusí! Sám 
pan starosta při hlasování zastu-
pitelstva 18.  6.  2014 uvedl: „Dá-
váme v  tuto chvíli případně sou-
hlas se změnou územního plánu, 
s žádným projektem konkrétním“. 
Konkrétní záměr je v tomto ohle-
du zcela nezávazný. Jakmile bude 
územní plán změněn, lze na dané 
ploše postavit cokoliv, co odpo-
vídá kódu míry využití území. Sa-
mozřejmě, že MČ bude účast-
níkem územního a  stavebního 
řízení, ale… Na zastupitelstvu už 
tolikrát zaznělo, jak malý pán je 
MČ v územním a stavebním říze-
ní, a že všechno záleží na staveb-
ním úřadu v Modřanech.

Pan starosta však věří, že pan 
Hofman představený záměr do-
drží a vyřeší i dvojí vlastnictví po-
zemků u školky. Ani občanům Li-
buše a Písnice zřejmě nezbývá nic 
jiného…

Eva Radová,  
zastupitelka ODS,  

MČ Praha-Libuš

MŮŽE MEZI STAROU PÍSNICÍ 
A SÍDLIŠTĚM VYRŮST NOVÉ 
SÍDLIŠTĚ? (1)

Odpověď je, že zatím ne. Tedy 
do té doby, než zastupitelstvo hl. 
m. Prahy (ZHMP) schválí vydání 
změny územního plánu na úze-
mí o  rozloze 37  443 m2. Změna 
označená jako Z 3098/10 se roz-
hodnutím ZHMP ze dne 30. 3. 
2017 pořizuje a  znamená přeta-
vení dosud nezastavitelné zele-
ně o  rozloze Václaváku na sta-
vební pozemky s vysokým kódem 
míry využití E. Kód bude přiřa-
zen v  závěrečné fázi, developer 
− společnost Pelti, a. s. − totiž po 
upozornění požádal 21. 12. 2016 
o ponížení na kód D.

Jde v  podstatě o  banální věc. 
Koupíte si pole či zeleň a  vyjed-
náte si jeho změnu na stavební 
pozemky. Budete tak blízko politi-
kům, jak jen to jde, až je přesvěd-
číte. Nebudu zde psát o  finanč-
ních aspektech takové transakce, 
aby mne někdo nenařkl ze závis-
ti. Respektuji soukromý zájem, 
ostatně každý se musíme nějak ži-
vit. Jako zastupitelka se ale ptám, 
zda existuje dostatečný veřejný 
zájem, proč pomoci realitní spo-
lečnosti realizovat její obchodní 
záměry vzhledem k zátěži, kterou 
velkokapacitní výstavba přinese, 
a  ke ztrátě zelených ploch v  pří-

rodním parku Modřanská rokle – 
– Cholupice.

V daném případě byl určitý ve-
řejný zájem komunikován, a to vy-
pořádání duplicitního vlastnictví 
zahrady mateřské školky Ke Kaš-
ně. Když byla 18. 6. 2014 schvalo-
vána smlouva o  spolupráci mezi 
naší MČ a  společností Pelti, a. s., 
že my jí umožníme realizovat byz-
nys s pozemky a ona za to vypla-
tí spolumajitele zahrady u školky, 
prohlásil pan starosta Koubek, 
že smlouva se uzavírá díky jeho 
aktivnímu působení v  orgánech 
HMP, aby změna územního plánu 
mohla být schválena. A  že panu 
Hofmanovi ze společnosti Pel-
ti, a. s., vybojoval možnost rych-
lejšího projednání (zvuk. záznam 
ZMČ 18. 6.  2014). Zastupitelům 
nebyl předložen žádný projekt, 
v  důvodové zprávě bylo uvede-
no pouze, že se může jednat o 10 
bytových domů s podlažností mi-
nimálně 5 pater. Naši zastupitelé 
tomu dali zelenou a aktivní půso-
bení pana starosty na magistrá-
tu ve prospěch této změny moh-
lo dále pokračovat. A  jak takové 
„aktivní působení vůči magist-
rátu“, někdo může použít slovo 
lobbing, které si dokonce ne-
chaly vepsat společnost Pelti, a. 
s., a MČ Praha-Libuš do smlouvy 
o vzájemné spolupráci, může vy-
padat?

1/ MČ se najednou stala spo-
lužadatelem o  tuto změnu o  roz-
loze 4 ha, přestože dříve sama žá-
dala jen o změnu v rozsahu nové 
komunikace k  hasičárně, tedy 
zhruba 0,2 ha.

2/ Na jednání Výboru pro 
územní rozvoj a  územní plán 
ZHMP (VURM) 19. 3. 2015 staros-
ta uvedl, že se jedná o území, ve 
kterém má hl. m. Praha plánova-
né tři investiční akce (komunika-
ci, hasičskou zbrojnici a výtlak ka-
nalizace). Z toho je pravda pouze 
komunikace (pozn. autorky).

3/ Dne 25. 11. 2015 pan staros-
ta odeslal náměstkovi primátor-
ky dopis, v němž prosí o pomoc 
v  procesu schvalování změny. 
Udává mj., že tato změna je pro 
MČ Libuš velmi důležitá, neboť 
umožňuje vybudování komuni-
kace k  hasičské zbrojnici. Pozn. 
autorky: To není pravda, neboť 
územní rozhodnutí o  umístění 
komunikace, kde je ověřen sou-
lad s  územním plánem, bylo vy-
dáno již 27. 11. 2014 (!). Změna 
územního plánu kvůli komunika-
ci k  hasičárně tedy není vůbec 
nutná, přestože byla v  následné 
argumentaci používána (napo-
sledy na dotaz občanů při jedná-
ní zastupitelstva Praha-Libuš dne 
20. 6. 2017). Prostě cesta k  ha-
sičárně je jen zástěrkou změny 
o  rozloze téměř 4 hektary! Toho 
si všimli i zastupitelé hl. m. Prahy 
(viz stenozápis z  15.  12.   2016): 
Ferjenčík: „Ještě jednou si sypu 
popel na hlavu za to, že jsem to 
neodhalil už během jednání vý-
boru (VURM 19. 3. 15, viz výše, 
pozn. autorky), říkal jsem si, že 
nebudu blokovat vjezd do ha-
sičské zbrojnice. Bohužel o  ten 
jde až v  poslední řadě,“ a  dále: 
„Bohužel pan starosta zapomněl 
zmínit, když nám říkal, jak jde 
o veřejnoprávní věci, že jsou tam 
ještě asi 4 ha pole, které se změ-
ní na stavební parcely, a nepatří 
městské části, patří politickému 
kolegovi pana starosty.“

Body 4–5 a  další zneklidňující 
pochybení představitelů naší MČ 
se dozvíte v  dalším čísle U  nás. 
Nebylo mi umožněno publikovat 
delší příspěvek než 3500 znaků. 
Ostatní argumenty již nyní najde-
te na mém FB profilu či pošlu na 
vyžádání.

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

(KDU-ČSL a nezávislí),  
pavla.tumova@gmail.com

PŘÍSPĚVKY DO RUBRIKY DEBATA (PRAVIDLA  
ZVEŘEJNĚNÁ V U NÁS 2016/7-8)

O zařazení článku do rubriky Debata rozhoduje redakční rada hlaso-
váním, a to z příspěvků došlých do termínu příslušné redakční uzávěr-
ky, zejména pak příspěvků od občanů, kteří výslovně žádají o otištění 
svého názoru. Rozsah textu příspěvku v rubrice Debata je max. 3500 
znaků bez mezer. Nad rámec rozsahu textu v rubrice Debata je možno 
k příspěvku připojit fotografie či jiné grafické podklady, rozhodnutí o 
jejich otištění a rozměru je v kompetenci redakční rady a grafika. Pří-
spěvky podléhají obvyklé grafické úpravě. Celkový rozsah rubriky De-
bata se omezuje na max. 3 tiskové strany daného čísla, v případě vět-
šího množství příspěvků mají přednost dříve doručené. Osoby nebo 
instituce kritizované nebo dotazované v diskusním příspěvku redakce 
seznámí se zněním takového příspěvku ještě před jeho vytištěním, ne-
budou-li tomu bránit objektivní podmínky. Reakce jsou možné v násle-
dujícím čísle. Rubrika Debata nebude vycházet v posledních dvou čís-
lech před termínem konání komunálních voleb.

(red)
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PÍSNICKÁ ALEJ 
Inspirativní místo pro bydlení, práci i volný čas

Startuje veřejná diskuse o rozvoji území.
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Mezi sídlištěm Písnice a starou Písnicí by 
mohl vzniknout zajímavý prostor, který v sou-
ladu s moderními trendy propojuje zástavbu 
nájemního bydlení, kanceláří, rekreačních 
ploch a velkoryse pojatého veřejného pro-
stranství se službami a prodejnami.

Koncept „Písnická alej“ byl představen 20. 9. 
2017 zastupitelům MČ Praha-Libuš M. Hofma-
nem, dlouholetým občanem Písnice, který je 
jednatelem společnosti Pelti, a. s.

Smlouvou s obcí jsme se zavázali, že bude-
me usilovat o změnu zastavěnosti ze stávající 
územní rezervy na koeficient „D“. Přiložený 
koncept zástavby vychází z těchto parametrů.

Proto nyní můžeme otevřít diskusi k podnětům 
spoluobčanů ohledně možné podoby prostoru 
i jednotlivých dílčích prvků. Při tvorbě návrhu 
jsme se nechali inspirovat projektem realizo-
vaným v nedalekých Dolních Břežanech, který 
vtiskl území „pozitivní atmosféru“ a je svými 
obyvateli dobře hodnocen. U ulice Libušská, 
je navrženo náměstí s pěší zónou k MHD 
a budoucí stanici metra. Z cyklostezky v ul. 
Hoštická navazuje zázemí s občerstvením pro 
cyklisty a propojení na náměstí. Na celé ploše 
se bude využívat moderních prvků pro podpo-
ru inspirativního a šetrného života. Například 
retenční nádrž na dešťovou vodu, originální 
dětské hřiště, park, hřiště pro pétanque atd.

Výška zástavby směrem ke staré Písnici je 
navržena jako třípodlažní se čtvrtým podlažím 
ustupujícím a kopíruje výšku stávající vilkové 
zástavby v ulici K Mejtu, směrem k osmipod-
lažním domům sídliště Písnice je navržena 
čtyřpodlažní s pátým ustupujícím.

Výškový řez zástavby mezi sídlištěm Písnice 
a starou částí Písnice vidíte na okraji této 
stránky. 

Je na místě uvést, že proces od záměru po 
případnou realizaci trvá obvykle 5−7 let. Vě-
říme, že v nadcházejícím čase dokážeme 
společně dovést návrh ke spokojenosti všech! 
Budeme vděčni, pokud s námi budete sdílet 
Vaše názory při veřejných diskusích, elektro-
nicky nebo se mnou osobně. O plánovaných 
akcích Vás budeme s předstihem informovat. 
Pro více informací neváhejte kontaktovat in-
vestora − Pelti, a. s. − na e-mailové adrese: 
info@pelti.cz, nebo www.pisnicka-alej.cz.

M. Hofman

1. Náměstí s občanskou vybaveností, 
jako jsou menší obchody a služby.

2. Rozvolněnost zástavby, která 
nepřesahuje 4 + 1 ustupující podlaží.

3. Zeleň. Rozšíření stávajícího 
biokoridoru o navazující zeleň.

4. Volnočasové území pro sport 
a odpočinek.

5. Napojení cyklostezky až na náměstí.
6. Funkční a kvalitní využití území 

v dosahu MHD  
a budoucího metra
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www.optika-praha.cz

AURA oční optika
Libušská 1
142 00 Praha 4 - Libuš
tel.: 241 470 041
e-mail: libusska@optika-praha.cz

Otevírací doba
Pondělí–Pátek 09:00–18:00 

Měření zraku 
Pondělí–Pátek 09:00–18:00

Využijte skvělé příležitosti ušetřit a pořiďte si druhé brýle se skly zdarma! 
Každý, kdo si v prodejně AURA oční optika Libušská 1, Praha 4, vybere 
nové dioptrické brýle, si může nechat udělat brýle druhé a skla podle 
svého vlastního výběru do nich získat zcela zdarma!

Sleva na dioptrická skla do brýlí platí na druhý pár skel ve stejné nebo nižší 
hodnotě a v případě pořízení kompletních brýlí. 

Nabídka se vztahuje na všechny typy dioptrických skel 
včetně multifokálních a končí 30. 11. 2017.

K novým brýlím 
druhá dioptrická skla 
zdarma
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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

Naše firma přijme
Pracovníka/nice pro prodejnu Tamda Foods s.r.o – Centrum SAPA - 
Libuš- Praha 4
 
Vaším úkolem bude:
- vyskladňování a doplňování zboží
- kontrolovat dostupnost, čerstvost potravin, kvalitu a cenové označení - kontrolovat dostupnost, čerstvost potravin, kvalitu a cenové označení 
- kontrolovat data spotřeby
- obsluhovat zákazníky v prodejně.

Požadujeme:
- samostatnost, pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost

Nabízíme Vám:
- plný úvazek
- jednosměnný provoz- jednosměnný provoz
- mzdové příplatky nad rámec zákona
- motivující mzdové ohodnocení
- nástupní mzdu: 23000,-

Kontakt:
své životopisy s fotkou zasílejte na email: info@tamda.eu
a silvieknenicka@gmail.com nebo na přepážku informace prodejny.

VOLNÁ MÍSTA

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

inzerce

inzerce

vosa
NÁVRHY, VÝROBA 

A INSTALACE
REKLAMY 

VE VAŠEM OKOLÍ

velkoplošný 
digitální tisk
plakáty A2 až A0

řezaná grafika
PVC samolepky
a polepy

potisk triček
dresy již od 
jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava
grafiky pro tisk

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