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2. 2. Festival asijského lunárního roku a staročeského masopustu | Obnova biokoridoru Vrtilka
Rozhovor: Na práci starosty mě těší různorodost | Metalové Vánoce | Od 8. 1. Seniorská akademie
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1 Rozsvítil se vánoční strom na Sídlišti Písnice. 2 Ve Staré Písnici se při rozsvěcování vánočního stromu sešla na stole spousta
domácího cukroví. 3 Svatomikulášské oslavy popáté – s radostí a otevřeným srdcem. 4 Advent v Klubu Senior.
5 Z vánoční galerie Mateřské školy Lojovická. 6 4. prosince hořel sklad v Pramenné ulici.
Foto: Kryštof Štafl, Miloslava Doležalová, archiv MŠ Lojovická a HZS hl. m. Prahy – Milan Pacík
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Rozsvícení vánočních stromů 2018
První adventní víkend v Libuši a Písnici je již tradičně ve znamení rozsvícení
vánočních stromků. V sobotu 1. prosince se rozsvítil stromek na prostranství
před supermarketem na Sídlišti Písnice,
v neděli 2. prosince jsme rozsvítili stromek na náměstíčku ve Staré Písnici.
Vánoční strom na Sídlišti Písnice se rozzářil za přispění dětí z Mateřské školy Mezi
Domy. Vánoční strom na Sídliště Písnice daroval pan Vu Xuan Thu a paní Yen Do Kim Van
z ulice K Novému sídlišti na Libuši. Děti z mateřské školy vyrobily krásné ozdoby na oba
vánoční stromy. Po slavnostním rozsvícení
a vystoupení dětí následovalo několik vánočních skladeb, které na saxofon zahrál pan Jaroslav Vacík.
Vánoční strom ve Staré Písnici rozsvítily společně děti z Mateřské školy Ke Kašně
a žáci základní školy v Písnici. Vánoční strom
pro Starou Písnici pocházel z obce Rabyně.
Po slavnostním rozsvícení děti předvedly vánoční pásmo písniček. Na závěr programu zazpívaly několik krásných středověkých koled
členky Komorního sboru Libuše při Sokolu Libuš. Jako každý rok místní hospodyňky přinesly na ochutnání vlastní pečivo, za odměnu dostaly malý dáreček.
Rovněž bylo jako obvykle možné přispět
dobrovolným příspěvkem na vybranou organizaci. Letos, po roční přestávce, příspěvky směřovaly na spolek Modrý klíč, o. p. s.,
který má sídlo na nedalekém Kamýku. Modrý klíč, o. p. s., je nestátní nezisková organizace poskytující dětem i dospělým lidem
s mentálním a kombinovaným postižením
sociální služby. Celková vybraná částka činila 5 011 korun.
Bc. Petr Borský, vedoucí odboru životního
prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kryštof Štafl
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Slovo starosty

V

ážení občané, nakročili jsme do nového roku.
Dovolte mi se nejprve
ohlédnout za tím loňským. Patřil k těm přelomovým, co
se týká investic a jejich příprav. Rekonstrukce Libušské v Písnici se
dotkla všech občanů naší městské
části a tímto bych jim ještě jednou rád poděkoval za trpělivost
s touto zásadní akcí. Ve vlastní režii jsme dokončili stavbu písnické
hasičárny. Jejím investorem bylo
původně hlavní město Praha, ale
z důvodu urychlení jsme investorská práva převzali na sebe. Jedním z posledních rozhodnutí Rady
městské části v loňském roce bylo
přijetí dotace 4,5 milionu korun na
tuto výstavbu od Ministerstva vnitra ČR. Z toho mám obzvlášť velkou radost. Písnická hasičárna je
totiž první z hasičských zbrojnic
v Praze, na kterou přispělo i ministerstvo vnitra, doposud to byly
investice výlučně Prahy. Prosincový požár haly v ulici Pramenná zaměstnal osm profesionálních a 16
dobrovolných hasičských jednotek, včetně libušských a písnických.
Naše jednotky byly na místě od odpoledne až do noci, resp. se vrátily nad ránem. Kvalitní zázemí si ke
své dobrovolné a náročné práci za-

slouží. Děkuji všem, co s nasazením všech sil pomáhali při zásahu.
V loňském roce jsme zrekonstruovali tři ulice – Božejovickou,
Vacovskou, K Pomníku. Vzhledem
ke stavu ulic je až neskutečné, že
to je největší počet za posledních
osm let. V tomto tempu ale hodláme pokračovat i nadále. Kompletně připravené jsou rekonstrukce
ulic Ke Březině a V Kálku, jejichž rekonstrukce nezačala jen kvůli horší
koordinaci s rekonstrukcí Libušské,
která měla pochopitelně přednost.
U těchto dvou ulic má investorská práva hlavní město Praha. Dohlédneme na to, aby s rekonstrukcí začali hned, jak to klimatické
podmínky dovolí, jak mi v prosinci příslušný pracovník Magistrátu
opět potvrdil. V závěru roku jsme
vypsali výběrové řízení na rekonstrukci ulic Na Močále, Třebějická,
Na Jezerách a západní větve ulic
U Pejřárny a K Jezírku. Do konce
ledna bychom měli znát zhotovitele. Investorem je tentokrát městská část, nikoliv hlavní město Praha. Doufejme, že soutěž proběhne
zdárně napoprvé a nikdo z případných neúspěšných účastníků
soutěže se neodvolá. To je dnes
největší riziko těchto soutěží: neúspěšný zájemce se odvolá a vám

jako investorovi to sváže ruce, neboť odvolání posuzuje nadřízený
orgán, jejž nemáte jak přinutit, aby
o odvolání rozhodl v přiměřeném
čase. Soutěž se pak neúměrně táhne. Držme si palce, aby v tomto případě proběhlo vše hladce a mohli jsme na jaře začít, finance máme
na účtu. Z dalších investičních akcí
uvedu už následující dvě jen zkratkovitě, neboť v průběhu roku se
k nim podrobně vrátím: rozšíříme
o dvě třídy Mateřskou školu K Lukám (nyní řešíme financování) a zahájíme stavbu služebny městské
policie (finance máme). Jak je vidět, předsevzetí jsme si do letoš-

ního roku dali opravdu hodně. Věřím, že se všechna či většina z nich
podaří splnit.
Z celého srdce vám přeji, ať se
i vám podaří naplnit novoroční
předsevzetí, ať už jsou osobního, či
pracovního charakteru. Těším se na
další rok a na setkávání s vámi při
mnoha akcích pořádaných městskou částí nebo zájmovými organizacemi, které u nás působí.
Přeji vám všem dobrý a úspěšný rok!
Váš
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice

Fotozpráva
Z iniciativy vedení radnice MČ Praha-Libuš se připravuje podrobná územní
studie, která navrhne, jak by měla vypadat veřejná prostranství, krajina a infrastruktura v okolí plánované stanice
metra D Písnice. V neděli 18. listopadu
se sešlo několik desítek obyvatel, kteří
během vycházky v těchto místech i nad
mapou jako nejlepší znalci tohoto pro-

storu hovořili o tom, jak se zde žije, co
zde chybí, či naopak vadí, a jak by si
představovali, aby se území dále rozvíjelo, aby se zde dobře žilo. Zástupci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
kteří setkání organizovali, si tyto zkušenosti a názory podrobně zaznamenávali a využijí je při přípravě studie.
Foto: Hanka Kolářová

Festival nového lunárního roku
a staročeského masopustu 2019
Již 6. rokem Vás srdečně zveme na Festival nového lunárního roku a staročeského masopustu, který se bude konat
2. února 2019 v sále restaurace Dong Do v areálu obchodního centra Sapa.
Oslavy odstartujeme v 17 hodin odpoledne a máme pro Vás
připravený bohatý program až

do 20. hodiny. Čekají Vás ochutnávky jak tradičních českých masopustních delikates, tak i klasických vietnamských novoročních
pochutin. O zábavu se postará taneční hudba a různá vystoupení
dětí i dospělých, losování o atraktivní ceny a zajímavé workshopy.
Linh Luongová, koordinátorka
projektu, ÚMČ Praha-Libuš
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Akce jsou pořádány v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora integrace
cizinců na území MČ Praha-Libuš 2018“ zaměřeného na integraci cizinců
a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, hl. m. Prahou a MČ Praha-Libuš.

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

2 018

Svatomikulášské oslavy s velkým srdcem
V pátek 30. listopadu si děti
užily aktivní odpoledne v libušské sokolovně při Svatomikulášských oslavách. Byla to
závěrečná akce městské části
Praha-Libuš pořádaná v roce
2018 v rámci projektu Ministerstva vnitra na podporu integrace cizinců. Jako součást
oslav nesměla chybět charita,
tentokrát jsme podpořili krásný projekt Srdcem pro radost.
Pátý ročník Svatomikulášských
oslav na Libuši byl jako každý předchozí rok velmi akční a děti, ani
maminky s tatínky nenechal sedět.
V hlavním sále byly připraveny tvořivé dílny inspirované jak českými,
tak vietnamskými tradicemi. Zdobily se perníčky, pouštěli se kapříci do řeky, vyráběly se vánoční dekorace atp. Na pódiu vystupovali
děti i dospělí, zatímco v hledišti se
zaujetím poslouchali a aplaudovali všichni, kdo nebyli zrovna zaneprázdněni kreativní činností.
Program oslav především navodil předvánoční atmosféru pohody
a zábavy. Letos se Mikuláš se třemi
čerty a třemi andělíčky věnovali rekordnímu počtu dětí. Sto třicet dětí
bylo obdarováno mikulášskou nadílkou a odnesly si také drobnosti,
které si samy vyrobily.
Během oslav bylo možné přispět
organizaci Srdcem pro radost, a to
formou koupení losu, za který si
každý mohl vyzvednout cenu. Srdcem pro radost je charitativní projekt, který se realizuje díky několika lidem s ohromným nesobeckým
srdcem. Pomáhá zejména rodinám
s dětmi, které neměly to štěstí narodit se zdravé nebo onemocněly.
Letos jsme pomohli malé Agátce
(8 let), která trpí vzácnou genetickou poruchou. Její onemocnění je
v České republice vzácné a není na
něj žádná léčba. Léčí se pouze potíže s ní spojené. Sečteno, podtrženo, celková částka, kterou se podařilo vybrat, činila celých 11 190 korun
českých, která bude na jaře rodině
oficiálně předána na benefiční akci
Srdcem pro radost v Rohatci.
Jsme rádi, že letošní Svatomikulášské oslavy se podle hodnocení
účastníků i vystupujících vydařily,
a to díky všem partnerům, organizátorům a jednotlivcům, kteří akci
pomohli připravit. Velké díky patří
TJ Sokol Libuš, která poskytla prostory pro akci. Dále děkujeme jednotce dobrovolných hasičů Libuš,
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Rodinnému centru Kuřátko, MŠ Ke
Kašně, MŠ Mezi Domy, MŠ Lojovická, vystupujícímu sboru Zvonek
ze ZŠ Meteorologická, za vystoupení tanečního sboru pod vedením
paní Gregorové, za pěvecké vystoupení Sboru Libuše a velký dík patří
duu Brigita a Štěpán, kteří nás hudebně provázeli téměř celou akcí.
O občerstvení se postarali libušští
hasiči se svařeným vínem, Perníč-

kovi se zákusky a kávou a také pan
Keller s trdelníky a svítícími balonky. Děkujeme za vytvoření báječné
atmosféry a zajištění zábavy pro
naše návštěvníky.
Celá akce byla realizována
v rámci projektu na podporu integrace cizinců spolufinancovaného
Ministerstvem vnitra ČR, hlavním
městem Praha a městskou částí
Praha-Libuš.

Děkujeme za krásný a vydařený podvečer. Těšíme se na vás na
dalších komunitních akcích, přičemž nejbližší se plánuje v sobotu 2. února 2019 – Festival nového
lunárního roku a staročeského masopustu.
Linh Luongová,
koordinátorka projektu,
ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kryštof Štafl
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Kácení, frézování, sázení
aneb Obnova biokoridoru Vrtilka
Vážení přátelé, dovolte nám, abychom se představili.
Jak se říká, zdraví – které spousta z nás bere jako samozřejmost –
je nakonec v životě to nejcennější,
co máme. Proto jsme se před dvěma lety dali s pár přáteli dohromady a rozhodli se pomoci těm, kteří
takové štěstí jako my nemají. Založili jsme dobročinnou organizaci a uspořádali benefiční večer, kde
se kromě skvělých pěveckých a tanečních vystoupení objevila například i barmanská show nebo módní
přehlídka. Nakonec se nám podařilo vybrat pro rodinu Viktoriinových,
kteří mají hendikepovaná trojčátka,
krásných 71 110 Kč. Takový úspěch
jsme ani nečekali. Přišla tedy obrovská motivace do dalšího ročníku.
Druhý ročník jsme věnovali šestiletému Pavlíku Jágerovi, který kvůli předčasnému porodu a následným komplikacím správně nemluví
a má problémy s pohybem. Léčba,
která by mu umožnila chodit, je
příliš nákladná a pojišťovna ji neproplácí. Sen jeho rodičů jsme se
rozhodli naplnit. Po sečtení všech
darů, příjmů a výdajů jsme po druhém ročníku naší akce získali pro
Pavlíka 117 500 Kč. Není tedy divu,
že jsme se s chutí a elánem pustili
do příprav ročníku třetího.
A jaký je příběh rodiny letošní benefice? Osmiletá Agátka trpí poruchou vzácného genotypu RIR1.
Toto onemocnění je v Česku vzácné, není na něj bohužel žádná léčba.
Léčí se pouze příznaky s ní spojené jako skolióza páteře, kvůli které musela Agátka v minulém roce
podstoupit operaci a nyní každého půl roku chodí na prodlužování
titanové tyče, která s ní poroste až
do dospělosti. Maminka nás požádala o pomoc. Potřebují dceři pořídit speciální motomed, aby mohla
Agátka trénovat nožičky, a zároveň
elektrický invalidní vozík. Pojišťovna hradí náklady jen zčásti.
Teď je na nás, jestli malé Agátce dokážeme pomoci. Věříme, že
i s vaší pomocí se nám to podaří. Přidejte se k nám a ukažte, že
máte srdce na správném místě.
Děkujeme!
První ročník: https://www.youtube.com/watch?v=lCtgORKzZX4
Druhý ročník: https://www.youtube.com/watch?v=9eP1rxoybFE
FB organizace: https://www.facebook.com/srdcemproradost
Za organizaci Srdcem pro radost
Štěpán Ruszkowski

Možná jste si v posledních
týdnech všimli, že na jižním okraji Písnice probíhala
rozsáhlá obnova biokoridoru Vrtilka. Pás zeleně se v některých místech rozšířil až
o desítky metrů a více se prosvětlil. Pokud jste se na místo ještě nezašli podívat, rozhodně to udělejte − nabije vás
totiž velkou dávkou pozitivní
energie.
Celá záležitost trvala skoro tři
roky – byl vypracován znalecký posudek všech zde rostoucích dřevin,
přírodovědný průzkum a projekt,
nakonec byla odboru životního
prostředí ÚMČ Praha 12 odeslána
žádost o rozhodnutí ke kácení. To
přistálo na stole našeho úřadu na
konci roku 2017, a jelikož se čekalo
na období vegetačního klidu a výběrové řízení spolu s realizací by
muselo proběhnout velmi rychle,
musel si biokoridor ještě pár měsíců počkat.

sedm vyhodnoceno jako relativně
bezpečné. Z toho důvodu bylo letos v létě provedeno havarijní kácení téměř třetiny stromů, jež byly
nakloněny nad cestou, a ohrožovaly tak svým stavem zdraví osob.
A CO TEDY BYLO SOUČÁSTÍ
OBNOVY?
V první fázi došlo k pokácení a prořezání zbývajících dřevin.
Zelený pás se tím hezky prosvětlil a provzdušnil. Některé pařezy
byly vyfrézovány, jiné ponechány
jednak pro zpevnění půdy a jednak jako útočiště pro drobné živočichů. Ze zbylých větví byla pro
drobné organismy utvořena broukoviště. Na místě bylo ponecháno
ze stejného důvodů i několik velkých kmenů. A konečně bylo vysázeno 56 nových stromů a 764 keřů.
Věříme, že se vám nový bioko1

ridor bude líbit tak jako nám. Důkazem toho, že jsme společně vytvořili správný biotop, je výskyt
vzácného živočicha. Při předání díla poslední týden v listopadu
jsme v dutině kmene stromu objevili zákonem chráněného brouka
nosorožíka kapucínka.
Barbora Opltová,
odbor životního prostředí a dopravy
ÚMČ Praha-Libuš
Při předání díla jsme v dutině stromu
objevili vzácného brouka − nosorožíka
kapucínka.
2 Pařezy byly nařezány tak, aby po
částečném zetlení vypadaly jako po
přirozeném zlomu.
3 Broukoviště je útočištěm pro drobné
živočichy.
4 Biokoridor byl prosvětlen a osázen
novými stromky.
Foto: Barbora Opltová
1

2

EKOLOGICKÁ HODNOTA
STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN
Mnoho lidí bylo v rozpacích
ohledně kácení velkého množství
stromů, nicméně každý strom má
různou míru významnosti z hlediska své ekologické funkce v krajině. Právě otázka ekologické funkce stávajících stromů byla součástí
znaleckého posudku pana Ing. Samuela Buriana. Podle něj spočívá
ekologická hodnota dřevin v jejich
schopnosti vytvářet specifický biotop, tedy prostředí, které je útočištěm široké škály organizmů všech
typů.
Největším význam z hlediska
tvorby přirozených vazeb v ekosystému mají původní dřeviny. Dřeviny introdukované neboli zavlečené se nedostatečně zapojují do
přirozených funkcí přírody, a mohou mít dokonce negativní účinek.
Ekologická hodnota stávající stromů tedy byla velice nízká. Nejenže
většina dřevin byla napadená houbou, byla přestárlá a proschlá, ale
podstatné množství porostu tvořily právě nepůvodní dřeviny. Ekologická funkce byla podle znaleckého
posudku pana Ing. Samuela Buriana prakticky nulová.

3

4

PROVOZNÍ BEZPEČNOST
Další důležitou otázkou stojící za rozhodnutím o obnově biokoridoru byla bezpečnost stávajících stromů. Z celkového počtu 79
hodnocených stromů jich bylo jen
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ZŠ Meteorologická
UČÍME SE POMÁHAT DRUHÝM

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V 5.B

V týdnu od 3. do 7. prosince jsme
se v naší třídě 2.A nezaměřovali na
sebe, ale na pomoc druhým. Mnohem víc než jiné školní dny. Povídali jsme si o způsobech pomoci
potřebným, přemýšleli jsme, kdo
pomoc potřebuje. Zažili jsme akce
zaměřené na pomoc dětem − Srdíčkové dny, Krabice od bot, Čtení pro
Kuře. V pátek jsme se zapojili do
projektu Ježíškova vnoučata a mysleli jsme na babičky a dědečky, kteří
už nikoho nemají. Vyrobili a napsali
jsme jim krásná přáníčka, ke kterým
jiní lidé přidají dáreček pro radost.
Chválím všechny děti za vnímavost, vzornou reprezentaci školy při veřejném předčítání v Městské knihovně, pečlivost při tvoření
a pěkně napsaná přání. Děkuji všem
dětem, které se akcí zúčastnily,
a rodičům, kteří se zapojili nejen
spoluprací, ale i finančně.
Za 2.A Mgr. Hedvika Mašková

U nás ve třídě byla mikulášská
nadílka. Přišli čerti, andílci a jeden
Mikuláš. Celý den jsem se příšerně
bála, ale když přišli, bát jsem se přestala. Šla jsem si sednout na místo
k paní učitelce. Pan učitel Šrámek
ke mně přišel a zamazal mě. Vlastně jsem se neměla čeho bát.
Anna Přibylová, 5.B
Foto: Jan Splítek

VÁNOČNÍ SRDÍČKOVÉ DNY
Během této charitativní sbírky
bylo vybráno 6 745 Kč. Tato částka opět půjde na pomoc vážně
nemocným dětem, na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Všem dětem, rodičům a zaměstnancům školy moc děkujeme
za tuto pomoc.
J. Malíková
ZPÁTKY DO BETLÉMA
Poté, co jsme 5. prosince uprchli ze spárů školních čertů, vypravili
jsme se do KC 12 na pohádku Zpátky do Betléma. V představení hráli
dva herci a jejich příběh se prolínal s loutkovým příběhem o početí
a narození Ježíška. Během představení herci hráli na hudební nástroje (kytara, buben, činely). Také jsme
si zazpívali spoustu vánočních koled. Dětem se nejvíce líbila postava Vojty, který byl vtipný, žongloval
s míčky, jezdil na jednokolce a prováděl různé šprýmy a vylomeniny.
Šárka Šedinová, třídní učitelka 3.A
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VÁNOČNÍ NOTA
Vánoční nota je každoroční předvánoční soutěž v sólovém
zpěvu. Žáci si mohou vybrat, zda
budou písničku zpívat s klavírním
doprovodem, s vlastní nahrávkou,
či a capella (tj. bez doprovodu).
Účastníci jsou rozděleni do čtyř
kategorií podle věku a nejprve se
účastní školního kola. Nejlepší zpěváci pokračují do obvodního kola,
kterého se účastní několik základních škol z okolí. Vítězové již tradičně získávají diplom a sladkou
odměnu ve formě perníkového
stromečku, hvězdy či s jiným vánočním motivem.
V letošním školním roce se konalo školní kolo Vánoční noty 7. prosince, obvodní kolo připadlo na 12.
prosince. Spolu s naší školou se
obvodního kola tentokrát účastnili zpěváci a zpěvačky ze ZŠ Ladislava Coňka, ZŠ Ohradní a gymnázia
Elišky Krásnohorské. Gratulujeme
všem účastníkům k jejich pěkným
výkonům a budeme se těšit příští rok!
Martin Šrámek a Soňa Štefanová
Foto: Martin Šrámek
9. 11. 2018: MISE VYŠEHRAD
Mise Vyšehrad byl asi ten největší výlet (ve škole). Nejvíc mne bavilo procházet se po Vyšehradě. Byl
jsem rád, že hned první hru jsme
vyhráli, ovšem to neznamenalo, že
vyhrajeme všechno. Druhou hru
jsme prohráli, moc se nám to nevydařilo. Měli jsme vymyslet nejlepší přání Bohu, přání, které vyhrá-

lo, pravilo: „Ať není třetí světová.“
Pak jsme byli na hřbitově a v Gorlici. Moc se mi to líbilo. Díky. Martin
Mise Vyšehrad se nám tentokrát
povedla, díky Tomovi, našemu průvodci. Ale mně se nejvíc líbila ta
hra, jak jsme spolupracovali a nehádali jsme se. Ale taky se mi líbil
kostel, no prostě se mi líbilo všechno. Bylo to zábavný. Hana
Byl to zajímavý program, měli
jsme průvodce Tomáše. Hledali jsme atributy na hřbitově, v kostele, Purkrabství, kasematech a po
celém Vyšehradě. Byly jsme fialová
skupina a získaly jsme atribut Mikuláše, byla na něm berle. Naše skupina hledala Libuši, měli jsme najít
její šaty, ale v truhle nebyly, takže
Libuše nežila. Tomáš měl obrovskou koloběžku. Na hřbitově jsme
měli vypočítat data Jana Purkyně,
pak jsme hádali, koho měli ostatní, tím jsme získali atribut. Nakonec jsme našli všechny atributy do
erbu. Moc hezký zážitek. Nela
Mně se nejvíc líbilo, jak jsme
procházeli jeskyní. A taky hřbitov,
jak jsme hledali slavné bytosti. Jak
jsme hledali truhly. Líbil se mi výhled na Vltavu, Vyšehrad, sochy.
A divadlo u hřbitova, s Martinem,
Žanetou a Nelou… A potom nako-

nec, jak jsme poskládali znak. Ještě by se mi líbil 2. díl. Děkujeme,
Tome! Vojta
Tahle akce je dobrá, nutí lidi ke
spolupráci zábavnou formou. Úkoly také nutí myslet logicky. Něco se
dozvíme, vypravíme se na zajímavá
místa. Vidět originály soch z Karlova mostu také není nuda. Prostě
se mi to líbilo a doufám, že se akce
rozroste a bude i na jiných místech
a bude stejně zábavná. Šimon H.
Byla to zajímavá a zábavná
akce. V archívu byla zábava hledat. A Vyšehrad je uvnitř barevný
a strašně krásný. Moc se mi líbil
hřbitov Slavín. A hledání atributů
byla taky zábava. A původní sochy na Karlův most byly moc hezké. Celý program se mi moc líbil.
Z Vyšehradu je krásný výhled na
Vltavu. Žanetka
Mně se to hodně líbilo a taky
jsem se hodně dozvěděla, třeba, že
na Vyšehradě stojí obrovský chrám
svatého Petra a Pavla. A taky, že rod
Přemyslovců měl ve znaku ohnivou
neboli plamennou orlici. Ze začátku jsme hledali ve staré „knihovně“
různé údaje různých lidí. My (jako
fialová skupina) jsme měli najít
podle údajů a fotek šaty kněžny Libuše, což se nám nepovedlo. Zato
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žlutá skupina našla atribut, na kterém byla koruna. Káťa
Na Vyšehradě jsem si to užila. Líbilo se mi, že jsme nezlobili a spolupracovali. A také se mi líbily kasematy neboli chodby, na konci
kasemat na nás čekal ohromný sál
plný soch. Taky jsme šli na hřbitov
Slavín, hledali jsme hroby slavných
a chytrých lidí, např.: Antonín Dvořák, Jan Purkyně, Božena Němcová, Karel Čapek… No a byli jsme ještě v kostele se poklonit panu králi
Vratislavovi I. Naše skupina přála
Zemi krásu, mír a klid. A na konci
jsme se s paní učitelkou koukli na
Horymírovu vyhlídku, bylo to nádherné. Doporučuji. Majda
Se 4.A připravila
Alena Dušková, třídní učitelka
Foto: Alena Dušková

ZŠ Písnice
VÁNOČNÍ JARMARK V PÍSNICI
Úspěšná akce, příležitost k příjemnému setkání rodičů, učitelů
i žáků, prodávání vánočních předmětů a ozdob, besídky tříd, zpívání,
tombola, a především společný zážitek – tak by se dal charakterizovat
tradiční Vánoční jarmark v Základní
škole s rozšířenou výukou jazyků
v Písnici. Byla to však také finanční gramotnost v praxi. Děti z písnické školy si na vlastní kůži vyzkoušely to, co z pracovního sešitu
nevyčtou, zkrátka prodávaly své výrobky, a zažily tak, jak se dají vlastním úsilím vydělat peníze. Výdělek
potom putoval do třídních fondů
a společně budou žáci rozhodovat,
na jakou užitečnou věc se získané
prostředky použijí.
Mgr. Milena Rážová, třídní učitelka
Foto: archiv ZŠ Písnice

PROJEKT KOMENSKÝ
TURNAJ VE FLORBALE
11. listopadu se konal turnaj ve
florbale 6.–7. ročníků a 8.–9. ročníků, ve kterém reprezentovaly školu
i naše žákyně.
Turnaje mladších žákyň se zúčastnily čtyři základní školy, z toho
se naše žákyně umístily na krásné 3. pozici. Nutno podotknout, že
jsme měli stejné množství bodů,
jako škola před námi. Bohužel na
skóre jsme byli horší.
Turnaje starších žákyň se zúčastnilo šest základních škol, zde
už byla konkurence větší, a přesto se nám podařilo dvakrát zvítězit
a jednou remizovat. Nakonec jsme
obsadili krásné 4. místo.
Oba naše týmy žákyň předvedly
nadstandardní výkon. Děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
Martin Jasanský
Foto: Martin Jasanský

Paní učitelka nám 2. listopadu
zadala projekt o Janu Amosovi Komenském. Nejdříve nás rozdělila
do dvojic. Každá dvojice si vybrala
list, na kterém byly přeházené informace z jeho života, a naším úkolem bylo je seřadit. Informace jsme
řadili k tématům země a města, zásady, osobnost, díla a přínos J. A.
Komenského. Vše se nám podařilo
správně vyřešit. Tak jsme se seznámili s tímto velikánem.
Na další hodině jsme se věnovali porovnávání školství v době J. A.
Komenského a v současnosti. Překvapilo mě, že do školy chodili jen
chlapci a ve třídách byly různě staré děti. V době J. A. Komenského by
se mi nejspíš nelíbilo. Paní učitelka
nám říkala, že třídy byly přeplněné,
a když děti zlobily, dostávaly rákoskou nebo byly jiné tělesné tresty.
Na výtvarné výchově si všichni zkusili namalovat portrét J. A.
Komenského uhlem. Tyto práce si
můžete prohlédnout v naší třídě.
Další týden jsme jeli na výlet
do Prahy a navštívili pedagogické
muzeum J. A. Komenského. Přijeli jsme brzo, muzeum nebylo ještě otevřené, proto jsme si udělali malou procházku s výhledem na
barokní stavbu chrámu sv. Mikuláše. V muzeu pak každý dostal sešit
s otázkami. Když jsme procházeli

jednotlivými
m ís tno stm i,
hledali jsme
podle nápovědy odpovědi. Líbily se mi
dřívější lavice,
které vypadaly hodně pohodlně. Našli
jsme také vysvědčení pana prezidenta Edvarda Beneše. Nejvíce nás
asi bavilo napsat si svá jména hlaholicí a vyzkoušet si psát brkem. Ve
výtvarné dílně jsme si podepsali
svoji pečeť středověkým písmem.
Celý projekt se nám moc líbil a užili jsme si ho.
Veronika Dykastelo, 5. třída
Foto: Zuzana Schilhartová
NEZAPOMENUTELNÝ EDISON
Edison je mezinárodní projekt,
který se snaží o to, aby žáci základních škol lépe poznali kulturu
jiných zemí a jako bonus se procvičili v angličtině. Definice je to hezká, ale jak tedy projekt probíhal?
Do naší školy přijelo šest studentů z šesti různých zemí a po
dobu jednoho týdne učil každý jednu třídu, Ashok z Indie 2.B,
Oleksandra z Ukrajiny 5. třídu, Aidana z Kazachstánu 3.B, Ani z Gruzie 3.A, Ting z Taiwanu 2.A a Faris
z Maroka 4. třídu. Velké zahájení
proběhlo v pondělí a hned po něm
se žáci učili o zemích studentů, jejich zvycích, tradicích a oblíbených
sportech. Zároveň se všichni připravovali na páteční prezentace
a krátká vystoupení. Také prvňáčci
si každý den užili jednoho studenta, pokaždé z jiné země.
V těchto několika větách jsem
vysvětlila, co se v průběhu týdne stalo, ale je v nich vynecháno
mnoho krásných emocí a vzpomínek. Studenti přirostli žákům k srdci, což se ukázalo po všech prezentacích a vystoupeních, když nastal
čas loučení. První stážista ještě ani
nedokončil své sbohem a některé děti už plakaly. V průběhu týdne
jsem na stážisty slyšela tolik chvá-

ly, jako jsem od svých učitelů neslyšela za celý život. Stážisti také
děkovali za cenné zkušenosti, které
se od učitelů přiučili. Paní zástupkyně mi prozradila, že za poslední
léta, kdy se Edison na škole koná,
ještě nikdy nepotkala skupinu tak
zodpovědných, skromných a nadaných mladých lidí. Myslím, že při
závěrečné ceremonii nebyl nikdo,
koho by odjezd studentů nechával
chladným.
Na konec tohoto krásného zážitku tedy nezbývá než poděkovat
všem, kdo se na projektu podíleli.
Děkujeme rodinám, ve kterých stážisti bydleli a s kterými trávili volný čas. Spolku rodičů, který projekt
spolufinancoval, zaměstnancům
školy, paním učitelkám a hlavně
všem žákům. Bez těchto lidí by se
tento nezapomenutelný zážitek
nemohl uskutečnit.
Agáta Křečková, asistent
koordinátora projektu
Foto: Zdeňka Schuhová
VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ:
TŘÍDNÍ KNIHOVNIČKY
Ježíšek naděloval všem dětem
krásné knihy. Paní ředitelka se rozhodla, že z dotace MŠMT na učební
pomůcky vymezí určitou část peněz na vytvoření třídních knihovniček, což se setkalo s kladnou reakcí učitelského sboru. Děti dostaly
knihy zabalené v balíčku a společně si ho rozbalily. Prohlédly si knihy
a hned si některé půjčily na čtení
domů. Každá třída má knihy přiměřené věku. Knihy si mohou půjčovat a číst si je i ve čtenářských
dílnách. Další z akcí, která vede
k rozvoji čtenářství.
Mgr. Lenka Veisová
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MŠ Ke Kašně
PODZIMNÍ PREVENCE VE ŠKOLCE
Podzim se v mateřské škole Ke
Kašně nesl v duchu prevence. Děti
se prostřednictvím preventivních
programů seznámily s Prevencí
úrazů, jak na Zdravý zoubek a s Prevencí kouření a závislostí. Všechny
programy byly sestaveny tak, aby
se děti do pořadu zapojily a aktivně se seznámily s problematikou.
V pořadech figurovaly nádherné
loutky, které si děti mohly i osahat.
Děti programy velice bavily.
Společně jsme také navštívili hasiče v Modřanech. Milá paní hasička
děti seznámila se vším, co se může
stát, ať už je to požár, nehoda,
nebo kočička na stromě apod. Poradila nám, jak se chovat, kam zavolat. Poté jsme obdivovali vozový park, práci hasičů, a dokonce se
děti posadily do hasičského vozu.
Jeden z dalších úterků jsme vyrazili na dopravní hřiště, které provozuje MŠ Šeberov. K dispozici
jsme měli koloběžky, odrážedla,
nádherně postavené dopravní hřiště, ale i míče, pálky a švihadla, které jsme využili v pauzách. Děti se
naučily rozpoznávat základní dopravní značky a aktivně je využívaly při jízdě na dopravním hřišti. Ně-

které děti už dnes zvládaly
dopravní předpisy skvěle.
Všichni se výborně bavili
a po svačince jsme se ještě vydali poznávat Šeberov.
Divadlo Pod kloboukem
k nám přijelo s nádherným
programem Evelínko, nebuď
čuník. Děti si připomněly
a některé seznámily se základními hygienickými návyky. Slepička Evelínka a kohoutek Květoslav je během
programu zábavně doprovázeli a vše
srozumitelně vysvětlili. Děti se nejen
pobavily, ale také poučily.
Všechny preventivní program
byly sestaveny tak, aby i malé děti
jejich obsah zaujal, a to se podařilo. Těšíme se na další vydařené programy, které budeme moc dětem
představit.
KNIHA PŘÍTEL ČLOVĚKA
Jednoho podzimního dne jsme se
vydali s dětmi do Městské knihovny Krč, kde nás očekávala milá paní
knihovnice. Ukázala nám, kde si můžeme odložit věci. Poté jsme se posadili na připravené židličky a poslouchali. Paní knihovnice nás
seznámila s knihovnou a vyprávě-

la nám nádhernou pohádku. Poučila
nás, jak se ke knížkám chovat. Nakonec jsme vysvobozovali knížky a vyháněli zlé skřítky. Každý si jednu knížku vytáhl a poznávali jsme, o jakou se
jedná. Protože se nám dařilo, dostal
každý malou odměnu. Na závěr jsme
si mohli sami knihovnu prohlédnout
a potěšit se prohlížením knížek.
Ve školce děti dostaly přihlášky, aby s rodiči mohly knihovnu
navštívit a vybranou knížku si zapůjčit domů. Mnohé děti knihovna
zaujala a některé jsou již registrovanými čtenáři. Věříme, že čtenářů
bude přibývat a děti najdou v knihách velké zalíbení.
Mgr. Bc. Lucie Polívková, DiS., učitelka
Foto: archiv MŠ Ke Kašně

Advent v Mateřské škole K Lukám
A TAK PO ROCE,
PŘIBLÍŽILY SE VÁNOCE…
Adventní čas je v naší mateřské
škole také časem milých setkávání. Po ukázce pro rodiče a mikulášském tvoření k nám přišla tolik
očekávaná návštěva. Na den sv. Mikuláše nás navštívili herci z Nezávislého divadla. Zahráli dětem velmi pěkné představení Švec a Čert.
Po pohádce si pozval čert k sobě
také Mikuláše a anděla. Všichni pak
s jednotlivými dětmi rozmlouvali
a odměnili je dárečkem.
V adventním čase mají nejenom
maminky spoustu práce, ale i my
pilně nacvičujeme koledy, vánoční básničky, zhotovujeme s dětmi
vánoční výzdobu ve třídě, zdobíme stromeček, posloucháme koledy a vánoční příběhy. Také vyrábíme vánoční dárečky a přáníčka pro
rodiče. Dny pomalu ubíhají, a tak se
ptáme: „Přiletí k nám i letos Ježíšek?“ Při zpěvu koled u vánočního
stromku se pak dětem rozzáří očka
a mohou si rozbalit dárečky, které
nám Ježíšek nadělí.
Celá naše mateřská škola přeje
všem rodičům a příznivcům hodně
vzájemné lásky v nastávajícím novém roce 2019.
Eva Janouchová
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MIKULÁŠSKÉ TVOŘENÍ
Poslední listopadový čtvrtek
nás čekalo setkání s rodiči, ukázka
toho, co rádi ve školce děláme a co
jsme se naučili, Mikulášské tvoření a nejstarší odvážné děti čekalo i přespání ve školce. Na besídce
děti předvedly rodičům své umění. A že se bylo na co dívat! Od začátku roku jsme se naučili mnoho
básniček, pohybových her i písniček. Nejtěžší nakonec bylo vybrat
ty, které rodičům a ostatním předvedeme. Děti vše zvládly na jedničku, rodiče je, i nás, odměnili velkým
potleskem. Poté jsme si vyrobili
z papíru trojici figurek, které si děti
odnesly domů.
Předškoláci se ještě těšili na
spaní ve školce. Pro některé děti
to bylo poprvé, ale již po odchodu rodičů bylo jasné, že to bez maminek a tatínků všichni zvládnou.
Počasí nám letos přálo, a tak jsme
po večeři mohli pozorovat dalekohledem planetu Mars, otevřenou hvězdokupu plejády, kterým
se říká Kuřátka. Jen Měsíc se nám
schovával do pozdních nočních
hodin, a tak si děti prošly světýlkovou cestu, a pak už byl čas jít
spát. A kdo přijel s dalekohledem
– „strejda Petr“ (manžel paní uči-

SPARŤANSKÁ
FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA

telky Lucky). Ten den bylo opravdu
hodně zážitků. V noci se všem zdály hezké sny a druhý den po obědě
už jsme se těšili domů.
Děkujeme všem, kteří se na besídce, přípravě pohoštění, pozorování i spaní v mateřské škole podíleli.
Lucie Blažejová

Ve spolupráci s MŠ K Lukám z Prahy-Libuše probíhá ukázková realizace
Sparťanské fotbalové školičky a patří
k tomu nejlepšímu, s čímž se v rámci tohoto projektu setkáváme, a to
i přes jazykovou bariéru, se kterou se
musí paní učitelky potýkat (pro 40 %
dětí z této školky není čeština mateřským jazykem).
Projekt Sparťanské fotbalové školičky představuje komplexní sportovní všestrannou průpravu určenou pro
všechny děti ve věku 3−5 let. Do projektu je zapojeno přes 30 mateřských
školek a více než 360 předškolních
dětí z celé Prahy. Hlavním partnerem
a oprávněným garantem kvality je AC
Sparta Praha Fotbal, a. s. Více informací o projektu naleznete na www.alotrie.cz.
Rádi bychom poděkovali paním učitelkám nejenom za každodenní láskyplný přístup k dětem, ale i za to,
že každou středu vzorně připravují předškoláčky na sportovní kroužek.
Velké díky patří paní ředitelce Martě
Hrubé a všem paním učitelkám z MŠ
K Lukám z Prahy-Libuše.
J. Doubek

KRONIKA

MŠ LOJOVICKÁ

Vánoce, čarovně zavoní…
V Mateřské škole Lojovická se
celý rok snažíme ukazovat dětem ty nejlepší cesty životem
tak, aby z nich vyrostli lidé,
kteří chápou, že je sice krásné dárky dostávat, ale že ještě mnohem krásnější je dávat,
a hlavně společně prožívat
krásné chvíle.
Předvánoční čas je tou nejlepší
dobou ukázat si, že i z maličkostí
se dají vytvářet dárky, tyto krásné
chvíle i vzpomínky.
Naše čekání na Vánoce začíná
už ve chvíli, kdy se společně s rodiči a dětmi, současnými i bývalými, sejdeme při výrobě adventních
věnců. Vzduch provoní vůně jehličí
a koření a Vánoce už jsou na cestě.
Pak přijde na řadu tradiční vánoční výstava, kde děti vystavují
své výrobky společně s rodiči. Letošního tvoření na téma „vánoční
řetěz“ se všichni zhostili opravdu
zodpovědně, a tak se nám při zahájení podařilo uvítat rodiče ne-

jen krásným zpíváním, ale také vyzdobenými prostory naší galerie ve
spojovací chodbě.
Po výstavě už na nás čekal Mikuláš. Se svými pomocníky – krásným andělem a hodným čertem. Bát
jsme se nemuseli, tak jsme se z plných plic pustili do zpěvu a básniček

a vysloužili si vytouženou odměnu.
A pak už jsme se do obdarovávání
mohli pustit i my. Nejdřív jsme ale
museli dárečky a přáníčka sami vyrobit a naučit se ten nejlepší dárek
– písničky k vánočnímu stromečku.
Nezbývá než doufat, že až z „našich“ dětí vyrostou velcí dospělí,

vzpomenou si na svoji školku a také
na to, že nejkrásnější je udělat radost někomu, koho máme rádi.
Za kolektiv MŠ Lojovická vše nejlepší v novém roce přeje:
Kateřina Černá
Foto: archiv MŠ Lojovická

Velký požár skladu v Pramenné ulici
V úterý 4. prosince 2018 krátce
po dvanácté hodině vypukl požár v ulici Pramenná v Písnici
ve skladovací hale s textilem.
Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Praha-Písnice a Praha-Libuš
vyjížděly na výzvu Krajského operačního a informačního střediska
integrovaného záchranného systému ve 12:20 dle požárního poplachového plánu.
Plameny zachvátily celý prostor
skladovací haly a dál se šířily na vedlejší objekty. Hořely oděvy a obuv
v hale na ploše 50 x 100 metrů. Hasiči se tak soustředili na zastavení
šíření plamenů a celkem bylo nasazeno 15 „C“ proudů včetně výškové
techniky. Uvnitř haly se nikdo nenacházel, došlo pouze k lehkému
zranění zasahujícího hasiče, který
se po ošetření vrátil zpět na místo požáru. Požářiště bylo rozděleno
na tři bojové úseky a naši hasiči se
soustředili na velice důležitou součást celého zásahu, a to na zásobování vodou převážně na druhém
bojovém úseku.
Rozsah požáru byl natolik závažný, že bylo nutné vyhlásit třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř
možných. Zhruba po dvou hodinách se všem nasazeným hasičům
podařilo šíření požáru zastavit. Následovalo dohašování vnitřní části
haly, na kterém se naši hasiči také
podíleli.

Na místě se postupně vystřídalo devět profesionálních a třináct
dobrovolných jednotek. Celkem
zasahovala přibližně stovka hasičů.
Chemická jednotka hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy měřila koncentrace škodlivin v ovzduší,
ale i díky vysoce profesionálnímu
zásahu našich hasičů během celého zásahu nebyly naměřeny zvýšené hodnoty.
Naši hasiči byli odvoláni až
po několikahodinovém nasazení
v brzkých ranních hodinách následujícího dne. Během zásahu držel
pohotovost na zbrojnicích v Písnici a Libuši zbytek hasičů z jednotek,
tak aby byla zajištěna bezpečnost
občanů v naší městské části.
Za Jednotku sboru dobrovolných
hasičů Praha-Písnice
Ing. Marek Steiner
Zdroj a další foto: www.pozary.cz
Foto: HZS hl. m. Prahy – Milan Pacík
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Advent v Klubu Senior
Na nejkrásnější sváteční měsíc před Vánocemi se všichni
vždy moc těšíme.

síme kalkulovat, kde je drahý pronájem, což nemůžeme přijmout.
Ovšem naše všudybylka organizátorka umí zařídit téměř nemožné…

POSEZENÍ NA ZÁMKU MANĚTÍN
My všichni senioři, pokud nám
zdravíčko dovolí, se vždy zúčastníme. Tentokrát padla volba na zámek Manětín. Velká pěkná prohlídka se líbila. Naše paní průvodkyně
pomalu, hlasitě a velmi věcně povyprávěla celou historii zámku, vysvětlovala i rodinné vazby. Zvládla
na jedničku i dotazy našich seniorů, kteří se zajímali o podrobnosti.
Spatřili jsme spousty pozoruhodných předmětů, bižuterie, kamenů, knížek, památek… A jak to před
Vánocemi bývá, mnozí senioři tam
i koupili hodnotné vánoční dárky.
Potom, asi ve 14 hodin, přišlo na
pořad posezení s hudbou. Nejprve přípitek a krátké přáníčko zdraví, lásky a přátelství, a pak veselo,
jen veselo s hudbou. Zazpívali jsme
si, potěšili se, pookřáli, a to byl náš
hlavní cíl. Někteří se šli ještě projít
po náměstí k rozsvícenému stromku, nadýchnout se atmosféry a potom na kávičku s dortem, který se
právě podával. Nic netrvá věčně,
odjížděli jsme kolem 18 hodin a cestou v autobuse se ještě zpívalo.
Příště opět budeme s klubem
slavit vánoční svátky, a to na krásném soukromém zámku Hrádek
u Sušice, kde jsme pobývali asi
před 5 lety na Šumavě a bylo to
i s posezením a obědem slavnostní. Výbor klubu si vždy zakládá na
skvělém posezení, aby vše pro seniory bylo na 100 %. Ale také mu-

PŘEDVÁNOČNÍ ROZLUČKA
V KLUBU
Krásné posezení a rozloučení před vánočními svátky bylo až
dojemné. Klub byl zaplněn do posledního místečka, účinkoval pěvecký sbor Libuše pod vedením
paní prof. Kaněrové se svými vánočními melodiemi, které se tak
hodily do předvánoční atmosféry.
Všichni si mohli zazpívat, a tak byla
nálada krásná a panoval pocit vzájemnosti.
Každý senior, který mohl, přinesl
malé pohoštění, a to bez připomínání, tak to u nás již chodí. Vedoucí
klubu Senior podpořila náladu velkým poděkováním a kyticemi těm
seniorům, kteří k programu přispívají. Také přišly na řadu gratulace
těm přítomným seniorům, kteří se
narodili v prosinci, obdrželi bonboniéry. Slavila p. Cinibulková, která zajistila chlebíčky a víno, pan Pospíšil se ujal obsluhy. Přípitek byl
hlavně na zdraví, vždyť každý z nás
má již nějaký ten křížek za sebou
a hodně, hodně zažil.
A na závěr? Paní Prchlíková obdržela od p. ředitele Perknera velkou dodávku špaldové mouky, dovezl a zprostředkoval ji pro nás
pan Ing. Řeřicha se svou milou
manželkou, členkou našeho klubu, abychom mohli péci, péci, péci,
aby s tím udělala p. Prchlíková, co
uzná za vhodné. Ráda tak učinila

a měla z toho nesmírnou radost
podarovat všechny přítomné seniory. Jak slíbila, jmenovaným děkuje. Stále platí přísloví: „Dělej dobro,
vrátí se ti dobro.“
Co dodat k vánoční náladě
a k rozlučce − jen to, co by mělo být
samozřejmé v každém klubu. Je to
prosté: Máme se rádi!
Zaznamenala Zdena Prchlíková
Foto Miloslava Doležalová

Nová prodejna na Sídlišti Písnice
V prostorách zrušeného obchodu Albert provozuje od 1. listopadu 2018 firma Můj Supermarket, s. r. o., prodejnu pod novým
názvem Můj Supermarket. Redakce měsíčníku se zeptala zástupců prodejny:

keré naše úsilí věnovat prodejně, aby
zákazníci byli co nejvíce spokojeni.
Jaká je otevírací doba prodejny?
Otevírací doba prodejny je denně, včetně víkendu, od 7 do 21 hodin. Ze zákona musíme mít o vybraných státních svátcích zavřeno,
protože spadáme pod obchody
s rozlohou nad 200 m2.

Jaký sortiment prodejna v současné době nabízí?
V našem obchodě Můj Supermarket se mohou zákazníci těšit
na sortiment čerstvých a kvalitních
produktů, a to jak od českých, tak
i zahraničních výrobců, a dále kvalitní a čerstvé ovoce a zeleninu s velkým výběrem. Naším heslem je: Každý den mít v obchodě akce a slevy!

Jaké máte další plány s touto prodejnou?
Chtěli bychom do budoucna určitě přidat exotické ovoce, asijské produkty, aby se čeští zákaznici mohli
blíže seznámit s asijským sortimentem, a sezonní spotřební zboží.

Nabízíte také nějaké služby?
Služby zatím Můj Supermarket nenabízí, ale do budoucna bychom určitě nějaké služby chtěli zákazníkům
nabídnout. Zatím však chceme veš-

Změnil na vašich představách něco
fakt, že obchodní centrum na Sídlišti Písnice přešlo z vlastnictví
společnosti STN invest, s. r. o., do
vlastnictví CIB Group, a. s.?
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Ne, nezměnilo se nic. S firmou
STN invest, s. r. o., která přešla do
vlastnictví CIB Group, a. s., máme
uzavřenou dlouholetou nájemní
smlouvu, která byla odsouhlasená
firmou CIB Group a stále platí.
(red)
Foto: archiv prodejny Můj
Supermarket

RADNICE

Představují se zastupitelé MČ Praha-Libuš
Redakce měsíčníku U nás požádala zastupitele nově zvolené v komunálních volbách
na podzim 2018, aby se sami
v krátkém medailonu představili občanům. Vizitky zveřejňujeme postupně, jak přicházejí.

a škol. V letech 2014−2018 jsem byla
předsedkyní Školské komise při MČ
Praha-Libuš a tématu vzdělávání se
chci věnovat i jako zastupitelka.
Kateřina Černá (*1981),
zastupitelka

Lucie Jungwiertová (*1979),
zastupitelka
Vystudovala jsem sociální geografii a regionální rozvoj na PřF UK
a ve Francii. Pracuji jako evaluátorka a analytička se specializací na
rozvoj lokalit a regionů a evropské
fondy. Při své práci vidím, jak velký přínos pro rozvoj obcí může mít
silná vize a nosná strategie, pokud
je sdílená s místními aktéry a občany. Participativní přístup jsem vy-

užila i při přípravě „Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro
Prahu 12“, strategie, která se zaměřuje na rozvoj škol na MČ Praha
12 a MČ Praha-Libuš. Od roku 2019
bude tato strategie dále implementována a měla by se více promítnout i do života libušských školek

lupráci a komunikaci mezi školou
a rodiči. V městské části chci podporovat zdravý rozvoj infrastruktury v souladu se zachováním vesnického rázu na hranici významné
přírodní lokality. S případnými podněty mě můžete kontaktovat na
e-mailu: cerna@praha-libus.cz.

Po ukončení gymnázia jsem vystudovala obor Učitelství pro MŠ
na Karlově Univerzitě. Hovořím několika světovými jazyky. Celý svůj
profesní život, od roku 2010, jsem
dosud strávila jako učitelka v MŠ
Lojovická. Aktivně se v oboru neustále vzdělávám, protože si myslím,
že je důležitá kvalitní výchova dětí
od nejútlejšího věku. Jsem členkou
sboru dobrovolných hasičů Písnice.
Na ustavujícím zastupitelstvu jsem
byla zvolena do školské komise, kde
bych se ráda zasadila o dobrou spo-

Z usnesení zastupitelstva
Záznamy jednání a usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš
jsou v plném znění, včetně příloh, dostupná na: www.praha-libus.cz.
Z usnesení ustavujícího Zastupitelstva
MČ Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 5. 11. 2018:
č. 48/2018 ZMČ jmenuje zapisovatelkami pro volební období 2018 až 2022
paní Michaelu Kratochvílovou a slečnu
Petru Janáčkovou.
č. 49/2018 ZMČ volí podle ustanovení § 89, odst. 1, písm. a) zákona č.
131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., uvolněným starostou městské části Praha-Libuš: Mgr. Jiřího
Koubka, DiS.
č. 50/2018 ZMČ stanovuje v souladu
s ustanovením § 89 odst. 1, písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m Praze, ve
znění pozdějších předpisů 4 neuvolněné místostarosty městské části Praha-Libuš.
č. 51−54/2018 ZMČ volí podle ustanovení § 89, odst. 1, písm. a) zákona č.
131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb. neuvolněnými místostarosty MČ Praha-Libuš: Ing. Pavla Macháčka, Ing. Lenku Koudelkovou, Tomáše
Loukotu, DiS., a Bc. Michala Korbela.
č. 55/2018 ZMČ stanovuje: v souladu s § 89 odst. 1. písmeno c) zákona č.
131/2000 Sb. o hl. m. Praze ve znění poz-

dějších předpisů a podle nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu neuvolněným místostarostům MČ Praha-Libuš
s účinností ode dne jejich zvolení do
funkce ve výši 50 % stanovené aktuálním
nařízením vlády.
č. 56/2018 ZMČ a) stanovuje neuvolněným členům ZMČ Praha-Libuš poskytování měsíční odměny s účinností od
5. 11. 2018 podle ustanovení § 87 odst.
4 písm. b) zák. č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev v platném znění ve výši dle druhu vykonávané funkce uvedené v příloze k nařízení vlády č.
318/2017 Sb., v platném znění, a náhradníkům po uprázdnění mandátu člena zastupitelstva nejdříve ode dne složení
slibu, b) stanovuje v případě souběhu
výkonu více funkcí neuvolněných členů
ZMČ jednu měsíční odměnu za nejvyšší funkci schválenou ZMČ Paha-Libuš
(předseda výboru, předseda komise,
člen zastupitelstva) dle aktuálního nařízení vlády, c) poskytuje uvolněným členům ZMČ Praha-Libuš ze Sociálního fondu příspěvek na stravování, příspěvek na
penzijní připojištění se státním příspěvkem za obdobných podmínek jako zaměstnancům MČ Praha-Libuš.

č. 57/2018 ZMČ pověřuje k podepisování doložky podle § 43 zákona č.
131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů: Martina Franka,
Ing. Josefa Makovského, Ph.D., Miroslava
Štajnera, Miroslava Štancla, RNDr. Pavlu
Tůmovou, Ph.D.
č. 58/2018 ZMČ stanovuje počet členů Kontrolního výboru v počtu 5.
č. 59/2018 ZMČ volí předsedou Kontrolního výboru: Miroslava Štajnera.
č. 60−63/2018 ZMČ volí členy Kontrolního výboru: Miroslava Štancla, Martina Kuličku, Jana Haisela a Evu Radovou.
č. 64/2018 ZMČ jmenuje tajemnicí
Kontrolního výboru: Petru Janáčkovou.
č. 65/2018 ZMČ stanovuje počet členů Finančního výboru v počtu 7.
č. 66/2018 ZMČ volí předsedou Finančního výboru: Mgr. Matěje Kadlece.
č. 67−71/2018 ZMČ volí členy Finančního výboru: Jana Urbance, Jakuba
Hazdu, Simonu Azilinonovou, Radka Horáka a Danielu Horčíkovou.
č. 72/2018 ZMČ jmenuje tajemnicí Finančního výboru: Hanu Vajnerovou.
č. 73/2018 ZMČ ukládá radnímu pro
školství prověřit volební řád pro volby
členů do školských rad a navrhnout odstranění případných nedostatků.
č. 74/2018 ZMČ schvaluje Pravidla
rozpočtového provizoria na rok 2019, která jsou nedílnou součástí tohoto usne-

sení. Ukládá panu starostovi zabezpečit
dodržování Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019.
č. 75/2018 ZMČ bere na vědomí:
usnesení RMČ č. 270/2018 ze dne 24. 9.
2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš
pro rok 2018 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 33/2018 až č. 38/2018;
usnesení RMČ č. 280/2018 ze dne 16. 10.
2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš
pro rok 2018 provedenou rozpočtovými
opatřeními č. 39/2018 a č. 40/2018. Změny rozpočtu v roce 2018 byly schváleny
Radou MČ Praha-Libuš na základě zplnomocnění Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš a jsou nedílnou součástí tohoto
usnesení.
č. 76/2018 ZMČ schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce s příspěvkovou organizací MŠ Mezi Domy na
prostory v objektu Klubu Junior. Pověřuje pana starostu Jiřího Koubka podpisem
Dodatku, který tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.
č. 77/2018 ZMČ odvolává ze členství
ve Školské radě při ZŠ Meteorologická,
paní Vladimíru Tomáškovou k datu 5. 11.
2018. Jmenuje do Školské rady při ZŠ Meteorologická členku Bc. Kateřinu Černou
s účinností od 6. 11. 2018.
K tisku připravily Michaela Kratochvílová,
Petra Janáčková a Hana Kolářová
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Zprávy z jednání rady
Vybrané informace z usnesení Rady
městské části Praha-Libuš od 4. do 24.
9. 2018. Všechna usnesení v plném znění jsou k dispozici na www.praha-libus.
cz a na Úřadu MČ Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního – http://
nahlizenidokn.cuzk.cz/ – jsou veřejně
dostupné údaje o parcelách a budovách
zapsaných v katastru nemovitostí.
Rada MČ Praha-Libuš:
Souhlasí s projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení na stavbu bytového domu společnosti Central Group Košíře,
a. s., Na Strži 1702/65 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 276 46 297 při ulici Mílová a Na Domovině na pozemku parc. č. 557/38 v k. ú. Li-

Nové
kontejnery
na kovový
odpad
Od 1. září 2018 byla rozšířena
další tři stanoviště na tříděný odpad o šedivé kontejnery na kov.
Konkrétně se jedná o stanoviště na adresách: Za Větrem 153/3,
Třebějická 711/13 a U zahrádkářské kolonie 400/3. Sběr kovových
odpadů jako komodita začleněná
do komplexního systému nakládání s odpady je na území hlavního města Prahy postupně zaváděn
od začátku srpna 2016. Od té doby
městská část Praha-Libuš počet
kontejnerů na kov postupně zvyšuje. V případě, že to bude možné,
využije možnosti doplnit jimi i zbývající stanoviště na tříděný odpad.
Barbora Opltová, odbor životního
prostředí ÚMČ Praha-Libuš
Foto: archiv OŽPD ÚMČ Praha-Libuš

buš včetně přípojek a přeložek inženýrských
sítí vypracovanou Ing. Petrem Némethem
v 04/2018 za těchto podmínek: před započetím stavby bude předložen způsob a rozsah pasportizace stavu sousedních objektů
a přilehlých komunikací; při realizaci stavby
nesmí být omezena dopravní obslužnost
a parkování rezidentů v ulici Klokotská, Mílová a Na Domovině; po vybudování inženýrských sítí bude zhotoven nový povrch komunikací a chodníků v ulici Mílová a Klokotská
dotčené stavbou v celé šíři; staveništní dopravu požadujeme vést ulicí Dobronickou na
ulici Vídeňskou. Schvaluje uzavření Smlouvy
o provedení stavby se společností Central
Group Košíře a.s. Souhlasí s umístěním zařízení staveniště na pozemku parc. č. 557/94
v k. ú. Libuš za podmínek uvedených v nájemní smlouvě.
Souhlasí coby zřizovatel s přijetím finančního daru pro MŠ Lojovická od paní
MUDr. Michaely Krejčové na podporu provozu této školy ve výši 15 000.
Souhlasí s čerpáním finančních prostředků z Fondu investic ZŠ Meteorologická v průběhu roku 2018 v celkové výši 180
000 Kč.
Souhlasí s navýšením kapacity MŠ K Lukám o celkem 56 dětí z 56 na 112 v plánované nové budově na stejné adrese, navýšení

kapacity školní jídelny – vývařovny na hlavní
budově ze 100 na 200 porcí a kapacitu plánované nové školní jídelny – výdejny z 0 na
56 porcí od 1. 9. 2019.
Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se
společnosti Plastokno, s. r. o, 252 04 Čísovice
72, IČO: 26735377, na výměnu oken, parapetů vnitřních/venkovních, vchodových dveří
v objektu čp. 100 v ulici Ke Kašně za cenu 189
790,92 Kč včetně DPH.
Nesouhlasí s předloženou žádostí Jindřicha Halady z hlediska vlastníka sousedního pozemku k realizaci dočasné stavby skladové haly na uskladnění zahradní a ostatní
přidružené techniky na pozemku parc. č.
1006/40 v k. ú. Písnice. Doporučuje úpravu
výšky a velikosti objektu a zároveň zvážit
změnu umístění na pozemku.
Schvaluje uzavření Nájemní smlouvy
se společností Dopravní podnik hl. m. Prahy, na pronájem pozemků parc. č. 140, 163,
857/3, 863/4, 873/95 a 1138/3, vše v k. ú. Libuš v rámci stavby „Tramvajová trať Modřany − Libuš“.
Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služby elektronického monitoringu
(v systému GPSDozor) šesti vozidel v majetku MČ Praha-Libuš se společností TVL, s.
r. o., U Průhonu 1561/32, 170 00 Praha 7, IČ
26106191.

Kam s vánočními stromky?
Vyhozené vánoční stromky
nepatří do nádob na směsný
odpad, protože tím snižují jejich kapacitu.
V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (například
na sídlišti), lze stromky volně odložit vedle nich. Pokud ale nemáte
popelnici volně přístupnou z ulice
(některé činžovní domy a rodinné
domy), prosíme o odložení vánočního stromku u nejbližšího stanoviště na tříděný odpad. Jejich odvoz
započne den po Štědrém večeru,
a následně bude probíhat po celý
leden a únor 2019. Stromky je nejvhodnější vyhazovat den před od-

vozem komunálního odpadu, aby
nedocházelo k přílišnému nahromadění po dlouhou dobu.
Konečná zastávka pro vánoční
stromky je u odběratele, který se
zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně využity např. v zahrádkářském průmyslu
do kompostu. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem
k energetickému využití do ZEVO
Malešice. Výjimka platí pro umělé
stromky, pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru
na tříděný či směsný odpad, ale do
sběrného dvora.
Tisková zpráva
a. s. Pražské služby, upraveno

Tašky na separovaný odpad
Vážení občané, stále je možné
vyzvednout si na Úřadu městské části Praha-Libuš odnosové tašky na separovaný odpad
(sada 4 tašek – sklo, papír,
plast a nápojový karton).
Tašky umožňují uložení tříděného
odpadu v domácnosti a následné odnesení do kontejneru. Jsou vyrobené
z omyvatelného recyklovaného materiálu, lze je tak použít opakovaně.
Sady tašek budou distribuovány zdarma v počtu 1 sada na 1 byt
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Souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro společné územní a stavební
řízení na stavbu „Řadové domy Libuš“ na pozemcích parc. č. 390/1 a 390/10, oba v k. ú.
Libuš, vypracovanou společností FASprojecT,
s. r. o., v 07/2018 pro stavebníka Ing. Radka
Kutnara a Ing. Danielu Kutnarovou. Souhlasí s napojením nové komunikace na místní
komunikaci v ulici Na Močále, na pozemku
parc. č. 1141/1 v k. ú. Libuš. Požaduje zřízení
obratiště pro IZS na pozemku stavebníka.
Souhlasí s uložením přípojek inženýrských
sítí (voda, plyn, kanalizace a elektro) do pozemku parc. č. 1141/1 v k. ú. Libuš ve správě
MČ Praha-Libuš. Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě.
Bere na vědomí protokol o předání pozemku parc. č. 558/14 k. ú. Písnice o výměře 40 m2, využití pozemku dobývací prostor,
z majetku HMP do majetku MČ Praha-Libuš.
Schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na akci „Kácení stromů a obnova biokoridoru
ÚSES – L 4/276 při ulici K Vrtilce“ s dodavatelem Ing. Petr Komínek, IČ: 70079901, Najdrova 2186, Roztoky. Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo za cenu 919 777,43 Kč včetně DPH.
K tisku připravily Michaela Kratochvílová,
Petra Janáčková a Hana Kolářová

pro občany s trvalým pobytem na
území MČ Praha-Libuš do vyčerpání zásob.
Tašky lze vyzvedávat v kanceláři odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš, pracoviště
v ulici K Lukám 664/1, první patro,
a to v úřední dny:
PO 8−12 13−17:30
ST 8−12 13−17:30
Děkujeme občanům za aktivní
přístup v oblasti nakládání s odpadem.
ÚMČ Praha-Libuš

Sociální pomoc
kontakty
Koordinátorku sociální
pomoci
MČ Praha-Libuš je možné
kontaktovat písemně, po
e-mailu nebo telefonicky.

Koordinátorka
sociální pomoci

Zuzana Vránová, DiS.
koordinatorpomoci
@praha-libus.cz
K Lukám 664,
142 00 Praha 4 – Libuš
Tel.: 604 740 696
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Na práci starosty mě těší různorodost
Jiří Koubek odpovídá na otázky v roli právě zvoleného starosty již potřetí. Jak vnímá
Libuš a Písnici? Co od něj můžeme čekat?
Proč jste se rozhodl přijmout funkci
starosty MČ Praha-Libuš již na třetí období?
Byl jsem potřetí lídrem kandidátky, potřetí tato kandidátka získala
největší důvěru voličů. Jsem přesvědčen, že za úspěchem kandidátky stojí všichni členové kandidátky,
případný neúspěch padá na lídra.
Jsem rád za důvěru voličů i kolegů
z kandidátky Spojené síly pro Libuš:
TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti. Bez důvěry kolegů bych na třetí
volební období pomýšlet nemohl.
Přijal jsem nabídku stát se potřetí
starostou na základě důvěry voličů
i svých kolegů z kandidátky.
Co vás na této práci těší?
Různorodost. Jsem zvyklý řešit
více úkolů a témat současně, dávám přednost praktickým problémům než teoretickým výzvám. To
vše tato práce poskytuje.
Co je na starostování v Libuši a Písnici naopak nejtěžší?
Časová náročnost. Jsou týdny,
kdy mě rodina vidí jen o víkendu,
přitom vím, že bez domácího zázemí nejde tuto práci dlouhodobě
dobře vykonávat.
Jaké priority jste si stanovil na
nadcházející volební období?
Jednoznačně investiční. Pokračovat v rekonstrukci ulic na Libuši
a v Písnici. Zrekonstruovat ty, které jsou připravené, na ostatní dokončit projekty a sehnat peníze
od hlavního města Prahy. V příštím roce chci začít stavět služebnu městské policie, abychom
si nemuseli „půjčovat“ strážníky
z Modřan, ale měli své k dispozici
24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Libušským hasičům postavíme
garáže. Radě městské části předložím záměr architektonické soutěže na stavbu tělocvičny při písnické škole.
Jaké aktivity plánujete na území
naší městské části v boji proti suchu a horku?
Jsme jednou z padesáti sedmi
městských částí v Praze, počtem
obyvatel patříme k těm menším.
Naším primárním úkolem je zabezpečit chod našich sedmi školských zařízení. To je více než například v sousedních Kunraticích.
Se suchem a horkem si musí poradit Praha jako celek, tuto odpo-

vědnost nelze přenést na městské
části, jako je tomu u základního
a předškolního školství.
Odpovědně se musíme chovat
všichni a v pozici městské části se
o to snažíme. Uvedu tři příklady
z poslední doby. U nové hasičské
zbrojnice je v zemi retenční objekt,
který zadržuje dešťovou vodu. Po
tragickém suchém létě jsme získali
od hlavního města Prahy peníze na
závlahu písnického hřiště. Součástí
je i retenční nádoba, systém bude
funkční už letošní rok. A do třetice: při tvorbě nové služebny městské police počítáme s takzvanou
zelenou střechou. Boj proti suchu
se musí promítat už do plánování
a malých projektů.
Měl jste již příležitost seznámit se
podrobně se Strategií adaptace
hl. m. Prahy na klimatickou změnu, která má snižovat zranitelnost
Prahy vůči klimatickým extrémům
a zabezpečovat kvalitu života obyvatel?
Strategických a koncepčních dokumentů jsou v Praze desítky, snažím se s nimi seznámit alespoň
zevrubně. Například vím, že v této
strategii je jako dobrý příklad uvedeno sázení stromků u příležitosti narození libušských a písnických
občánků, to mě potěšilo. Detailně ji
ale neznám.
Letos se velmi řešil developerský
záměr pana Hofmana postavit na
území Písnice nový sídlištní komplex. Jakým způsobem chcete jako
starosta podepsaný pod touto zásadní změnou zaručit, že kvalita života místních občanů se nezhorší,
například v důsledku neúnosné dopravní situace?
Území se nachází 300 až 500
metrů vzdušnou čarou od budoucí
stanice metra D Písnice. Letos tam
rostla řepka olejka. O jejím přínosu pro Pražany lze jistě s úspěchem
pochybovat. Stavební záměr předpokládá čtyř- až pětipatrové domy
spolu s veřejným prostranstvím pro
služby a rekreaci, není to tedy sídliště. Jedná se o záměr v docházkové vzdálenosti u metra. Pokud si
někdo myslí, že Praha zainvestuje
čtyřicet miliard do metra, aby poslední dvě stanice byly v polích, tak
se mýlí. Je logické, že kolem každé
stanice metra musí vzniknout lokální centrum, které nabídne prostor k bydlení, k nákupu, k pracovním příležitostem. Koncepce metra
ze sedmdesátých let „naložit lidi ze
sídliště a odvézt do Kolbenky“ je
už mrtvá. Na můj podnět zastupitelstvo MČ iniciovalo vznik územní
studie, kterou vypracovává odbor

územního plánu hl. m. Prahy, který stanoví, jaké služby a kde mají
u metra D Písnice vzniknout. Rozvoj
kolem metra je nezbytný. Je na nás,
aby byl řízený. Postavit čtyř- až pětipatrové domy v docházkové vzdálenosti od stanice metra je z mého
pohledu v pořádku, nechci tu žádné
mrakodrapy. Budeme-li trvat na řepce olejce, Praha nás nebude brát
vážně a jednou se těch mrakodrapů dočkáme bez toho, aby se nás
někdo vážně ptal na názor.
Pan Hofman je místní občan, který bydlí v nejbližší ulici, svůj projekt
bude mít neustále na očích stejně
jako jeho nejbližší sousedé v ulici.
Není to developer, který přijde, postaví, prodá, odejde. Již dnes staví komunitní centrum v Písnici pod
rybníkem s mateřskou školkou pro
50 dětí. Nejlepší zárukou nejsou sliby, ale činy. Během pár let uvidíme,
jaký projekt postaví u rybníka, a pak
občané sami posoudí, zda mu lze
věřit, či nikoliv a záruky od starosty
budou potom nadbytečné.
Dopravní situace dozná změn nikoliv s tímto projektem, ale s metrem. Proto tak trváme na obchvatu Písnice a na kapacitním
parkovišti P+R u poslední stanice,
kde Středočeši budou moci přestoupit na metro.
Jak vnímáte historické, kulturní
a přírodní dědictví v Libuši a Písnici?

Je mi líto, že nemáme kostel, kolem kterého by se v historii rozvíjela obec, jako mají sousední Kunratice. Musíme pracovat s tím, co
máme. Osobně si nemyslím, že by
většina občanů striktně rozlišovala, zda se ještě nachází na Libuši,
Písnici, či už v sousedním katastru.
Praha i naše blízké okolí je na památky historické i přírodní bohatá.
Která stavba, zákoutí nebo část pro
vás ztělesňuje zdejšího genia loci?
Možná je takových míst víc…
Opravili jsme loni oba pomníky padlým vojákům, připravili jsme
opravu zvoničky ve staré Písnici. To
jsou místa, která mě nutí zpomalit
krok a symbolicky v čase pohlédnout zpět.
Můžete nějak definovat, co už je pro
vás osobně za hranicí v představách dalšího rozvoje této městské
části z hlediska výstavby?
Nelíbí se mi projekt Central
Group při Novodvorské ulici na
území Prahy 12. Doslova jen postele bez jakékoliv možnosti nákupu,
občerstvení či veřejné vybavenosti. Naproti tomu u Novodvorské
ulice u křížení s ulicí Zbudovská
již na území Libuše roste přiměřeně velký objekt srovnatelný s okolní zástavbou se čtyřmi až pěti nebytovými prostory v přízemí. To je
podle mé představy to, co má zástavba nedaleko budoucí stanice
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metra splňovat. Přiměřeně výškově, tedy žádné -náctipatrové budovy, dostatek parkovacích míst a zejména v přízemí možnost nákupu
v menších obchodech. Podobně
jako je například projekt u Modřanské polikliniky při ulici Československého exilu.
Jste s vaším týmem připraveni
chránit Libuš a Písnici před nepřiměřeným tlakem developerů?
Iniciovali jsme dvě územní studie, jednu pro okolí budoucí stanice metra D Písnice, druhou pro
oblast kolem budoucí stanice metra D Libuš. O tu druhou usilujeme od roku 2011 a nyní se začaly
obě zpracovávat. První studie by
měla být hotova na konci letošního roku, druhá o rok později. Vzhledem k tomu, že je zpracovává odbor územního plánu magistrátu ve
spolupráci s Institutem plánování a rozvoje, budou jistě nezávislé
a kvalitně zpracované. A o to jde,
vypracovat územní studie s limity, které budou všichni dotčení respektovat.
Jaké máte plány s písnickou školou? Máme na mysli především její
stavební podobu.
Potřebujeme tělocvičnu a nejen
ji, ale také dalších ideálně až pět
tříd a sborovnu. Pozemek u školy
není velký. Ideální cesta je architektonická soutěž, která nám a občanům nabídne několik podob dostavby, aby následně byla zvolena
ta nejlepší z nich. Věřím, že za rok
touto dobou už budeme mít o podobě dostavby jasněji.
V čem jste spokojen, a naopak
v čem nespokojen ve vztahu a komunikaci mezi pražským magistrátem a MČ Praha-Libuš?
Úspěšná rekonstrukce Libušské
v Písnici byla výsledkem dobré spolupráce mezi magistrátem a místní radnicí. Podařilo se nám rozhýbat rekonstrukce bočních ulic, loni
jsme opravili Božejovickou, Vacovskou a K Pomníku, letos navážeme
ulicemi Ke Březině, V Kálku, Na Močále, Třebějickou, Na Jezerách a západní větve ulic K Jezírku a U Pejřárny. Když to takto půjde dál, budu
spokojen. Přeci jen po osmi letech
starostování už lidi na magistrátu
znám, vím, na které dveře zaklepat.
Ne všechno se daří, ale raději veřejně mluvím o tom dobrém.
Byl jste v letošních komunálních
volbách zároveň zvolen do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Na co se tam
přednostně zaměříte?
Na bezpečnost a dopravu. Jsem
neuvolněným předsedou Výboru pro bezpečnost, tato oblast mě
dlouhodobě zajímá. Dále se mi podařilo stát se členem Výboru pro
dopravu. To bylo mé přání. Chci tla-
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čit fakticky pozastavené dopravní
stavby, jako je metro či tramvajová trať, ale především obchvat Písnice a navazující část mezi Libuší
a Kunraticemi na Vídeňskou. Pražský okruh za Písnicí stojí již osm
let, za tu dobu magistrát pro odvedení tranzitní dopravy z Libušské
udělal žalostně málo.
Jak vnímáte spolupráci se sousedními obcemi Modřany, Praha 4,
Kunratice a Dolní Břežany?
Nejintenzivnější kontakt máme
s Kunraticemi a potom s Prahou 12,
která pro nás provádí výkon státní správy. Libušská radnice pro své
záměry tedy potřebuje souhlas
tamního stavebního úřadu či odboru dopravy. Za dobu svého působení jsem si na Praze 12 potřásl
rukou už s pátým starostou. Jsem
konsenzuální člověk, snažím se vyjít s každým, kdo chce hledat řešení. Vynikající spolupráce je se
sousedními Kunraticemi, ať už za
starostování paní Ivany Kabelové,
nebo její nástupkyně Lenky Alinčové. S vedením radnic na Praze 4
a Dolních Břežan se potkávám zřídka, a pokud ano, jedná se o dlouhodobě neřešené dopravní stavby,
jako je již zmíněný chybějící obchvat Písnice a jeho pokračování
na Vídeňskou ulici k Ikemu.
Chcete něco významněji měnit na
chodu Úřadu MČ Praha-Libuš?
Jsem konzervativní člověk, ne
každá změna je k lepšímu. Za dobu
svého působení se postupně vyměnili vedoucí většiny odborů,
a jestli je něco zapotřebí, tak stabilizovaný a zkušený úřad, který se
nemusí rozkoukávat, ale může pracovat naplno. A jsem rád, že takový
úřad naši občané mají.
Sledujete pravidelně informace
o kriminalitě v Libuši a Písnici? Jak
jsme na tom?
Se statistikou je trochu problém, neevidují se trestné činy
podle městských částí. My jsme
součástí obvodu Praha IV, ohraničeného ze severu MČ Praha 4, na
západě Zbraslaví, na východě územím zahrnující Kolovraty u Říčan.
I tak víme, že index kriminality je
u nás srovnatelný jako v sousedních Kunraticích či Šeberově. Dlouhodobě se potýkáme s úbytkem
strážníků, kteří by dohlíželi na veřejný prostor, stáli u přechodů. To
má velký vliv na subjektivní pocit
bezpečí. Do dvou let chci postavit služebnu městské policie, abychom vytvořili důstojné zázemí pro
naše strážníky. Před lety jsme jich
měli šest, loni pět, letos už jenom
čtyři. Nízká nezaměstnanost se odráží i v této profesi – nejsou zájemci. Věřím, že s novou a moderní služebnou atraktivita služby na Libuši
stoupne.

Má městská část nějaké možnosti
ovlivnit služby typu obchodů s potravinami, lékařských ordinací na
svém území?
Zcela minimálně, protože nemáme prostory, které bychom mohli
pronajmout. Pokud takový je, požadavky obchodníků jsou nereálné.
Mám na mysli prodejnu kol ve staré Písnici. Opakovaně jsme oslovili
prodejní řetězce, zda by tam otevřely prodejnu potravin. Ozvali se
nám jen dva zájemci, z nichž první to vzdal poté, co viděl půdorys
objektu a opatřil si statistiku počtu aut, která jezdí po Libušské.
K mému překvapení byl na něj nízký. Druhý řetězec si řekl o rozšíření prodejní plochy o třetinu oproti
stávajícímu objektu a k tomu minimálně čtyřicet parkovacích míst.
To by znamenalo zcela zničit parkovou plochu před prodejnou, kde
každoročně rozsvěcujeme vánoční strom. To jsem pochopitelně
odmítl. Řešením do budoucna je
přestavba obchodního centra na
sídlišti Písnice, vytvoření nových
prostor a zejména zajištění parkování u těchto obchodů. Bez parkování nerozšíříme ani poštu, ani lékařské služby.
Myslíte si, že komunikace úřadu
a zdejších podnikatelů, například
zástupců Sapy nebo CIB Group, je
v současné době na dobré úrovni?
U Sapy nás trápí především doprava. Podle statistiky uskutečněné před pěti lety každé čtvrté auto
po Libušské jede do Sapy. O víkendu to je snad každé třetí. Tuto dopravu chceme odvést ze Sapy na
Kunratickou spojku a dále obchvatem Písnice mimo obytnou zónu.

V tomto je společnost Saparia nápomocna, zpracovává část dokumentace pro územní řízení. Stojí to
na majetkových poměrech, z nichž
vyplývá, že s řešením musí přijít Praha, nikoliv Sapa. Společnost
CIB připravuje revitalizaci písnického sídliště. V prvním kroku jsme
se dohodli na rozšíření počtu kontejnerových hnízd a na úpravě jejich vzhledu. Projekt mají zpracovaný profesionálně a já jsem nabídl
pomoc při jednání s hlavním městem Prahou, neboť mnoho těchto
hnízd bude zcela či částečně umístěno na pozemcích hlavního města Prahy.
Jste spokojen se sousedskými vztahy a komunitním životem v Libuši
a Písnici?
Velmi. Pořádáme hodně akcí
a lidi je rádi navštěvují. Některé, jako pálení čarodějnice v Modřanské rokli, Dětský den či Drakiáda, mají dlouhou tradici, jiné jsme
zavedli za mého působení, jako
například rozsvěcování stromů,
Jablkobraní, Mikulášskou anebo
komornější sázení stromů u příležitosti narození občánků.
Na co se teď nejvíc těšíte?
Na vaše otázky odpovídám před
Vánocemi roku 2018, který byl
opravdu náročný. Rekonstrukce Libušské i stavba písnické hasičárny byly časově velmi vyčerpávající
a na dovolenou moc času nezbylo. Takže teď se nejvíc těším na pár
dnů volna, které strávím se svou
rodinou.
Ptaly se Hana Kolářová
a Kateřina Straková
Foto: Kryštof Štafl

inzerce

Ohlédnutí za rekonstrukcí
Libušské v Písnici

Název investiční akce: Libušská – okružní křižovatka, Praha 4, č. akce 999053
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba výstavby: 04/2018–11/2018

Foto: Kryštof Štafl

Cena investice: 144 mil Kč včetně DPH
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Metalové Vánoce

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY

Leden
Další rok je opět zde. Ať
se nám v něm daří!
1. 1. je nejen Nový rok
a státní svátek, ale i Den obnovy samostatného českého státu v r. 1993. Věřící pak
slaví Slavnost Panny Marie
– Matky Boží. Ona sama je
ještě nazývána patronkou
měst, hostinských, kuchařů,
kožešníků, lodníků, hrnčířů
a pomocnicí v každé nouzi.
Jedná se o jeden z několika
mariánských svátků v roce.
Takové církevní svátky byly
dříve pro naše předky určujícími mezníky pro počítání
času. Lidé si neříkávali např.
„6. 1.“ nebo třeba „12. 3.“, ale
„na Tři krále“ či „týden před
svatým Josefem“ a pro pochopení naší historie je
tedy nutné si to připomínat.
Sám název měsíce leden tajemství neskrývá, ale
na vaše přání se podívejme
i na ty, které názvy mají k našim dávným kořenům nejblíže. Na Ukrajině, podobně jako u polských sousedů,
se leden nazývá „sičeň“ – od
„séci“ (štípati) – dříve pochopitelně spíše dřevo a pařezy,
nyní hlavně od „sičení“ tváří,
tj. jejich štípání mrazem.
1. 1. se u nás připomínal
sv. Clarus – patron krejčích
a pomocník při očních chorobách. Tento mnich, narozený cca r. 620 žil a působil
v klášteře St. Marcel u Vienne na jih od Lyonu. 6. 1. je
důležitý svátek Tří králů
a mnozí z nás jistě požehnají své vstupní dveře iniciálami K + M + B a novým
letopočtem 2019. Tři králové byli vždy považováni za
patrony hříšníků, poutníků
a strádajících nečasem. Ti,
kterých se to týká, ať si na
ně vzpomenou!
13. 1. slaví Edity, 15. 1. Alice, 18. 1. je Vladislav/a i další
z mariánských svátků – sv.
Panny Marie – Matky jednoty křesťanů. 20. 1. máme Ilony a též důležitých světců
sv. Fabiána a sv. Šebestiána.
Sv. Fabián je patronem hrnčířů a slévačů. Nar. cca r. 195
v Římě, byť laik, byl r. 236
zvolen papežem a proslul
jako dobrý organizátor. Řím
rozdělil na 7 okrsků spravovaných jáhny, kteří pečovali
o potřebné a vedli písemné
záznamy. Též upravoval židovské tradice pro křesťan-
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skou praxi, např. nepřenášení starého ohně či chleba
do začátku nového období,
zde Velikonoc, bez posvěcení. Vysílal misie, hlavně
do dnešní Francie, a založil dodnes velmi významný
vatikánský archív. Při pronásledování křesťanů za císaře
Decia v r. 250 byl popraven
setnutím, jeho ostatky jsou
dnes uloženy v římském
chrámu sv. Šebestiána.
Jméno Fabián – staročesky Paběn – je i jménem významného šlechtice, správce Vyšehradska z počátku
12. st., držitele a možná i zakladatele sousedních Paběnic. Sv. Šebestián, mučedník připomínaný též 20. 1.,
je patronem vojáků, lučištníků, válečných invalidů, atletů, zahradníků a ochráncem studní, ale o něm více
až někdy jindy.
23. 1. nezapomeňme na
svátek Zdeňků, 24. 1. Milen a slaví též ti Františkové, kteří jsou pokřtění podle
svého patrona sv. Františka
Saleského. 25. 1. je v kalendáři Miloš a slavil se důležitý (jak pro věřící, tak i historiky) svátek „Obrácení
svatého Pavla“. 26. 1. očekávaly dříve hlavně nastávající
maminky, neboť v kalendáři
je kromě Zory i sv. Notburga
z Bühlu, pokládaná za pomocnici rodiček při porodu,
zejména vícerčat. Pocházela z královské rodiny ve
Skotsku, kde se narodila cca
r. 820. Poté, co byl zavražděn její manžel, se ochránila před stejným osudem
emigrací do Germánie, kde
započala nový život, ve
kterém prý porodila ještě 9 dětí. Po vskutku plodném životě byla pohřbena
v Keeltgau u Schaffhausenu.
27. 1. je Ingrid a také Světový den památky obětí holocaustu a zločinů proti lidskosti. 28. 1. se připomíná
jednak památka císaře sv.
Karla Velikého, patrona učitelů a dohazovačů, a také
sv. Tomáše Akvinského, patrona studentů a knihkupců, a v kalendáři je i Otýlie,
29. 1. Zdislava a 31. 1. Marika.
Všem zmíněným i nezmíněným vše nejlepší v novém
roce!
Jaroslav Melichar

Heavy metal a Advent jistě tak
úplně dohromady nejdou, nicméně pokud se do školy pozve třeba
metalová skupina hrající takzvaný
symfonik metal, který v sobě kloubí prvky heavy metalové hudby s
výpravnými texty, pak se posluchači, v tomto případě žáci 5.–9. ročníků Základní školy Meteorologická,
mohou naladit na přicházející svátky docela dobře.

violoncello, které je nedílnou součástí
kapely říkající si Sandonorico, seznámit
se se způsobem zpěvu charakteristickým například pro death metal či další
odnože, totiž screamingem či growlingem, ale také poznat jinou tvář metalu
– lyrické balady.
Věřím, že se pořad žákům líbil, reakce
byly spontánní a závěrečné společné foto
celou atmosféru jenom dokreslilo. Škoda jen, že škola nemá reprezentativnější
prostory, v nichž by se mohly odehrávat
podobné koncerty, ale i jiná představení
(třeba i školní), přece jenom prostor velké
tělocvičny kvalitně nazvučit nelze. Navíc
přinést kulturu a umění přímo do školy
může mít větší vzdělávací efekt a dopad,
než vyjíždět za kulturou do centra a cestou zpět se stavit třeba v McDonaldu či
dohánět autobus, aby žáci stihli ještě dvě
vyučovací hodiny.

Samozřejmě pokud někdo očekával
songy ve stylu Ozzáka (třeba Ježichu,
panáku) či metalové úpravy koled, tak
takové očekávání se dotyčnému opravdu nesplnilo. Název Metalové Vánoce byl
spíše nadsázkou, respektive oxymórem.
Pokud se však někdo chtěl před Vánocemi dobře pobavit a poučit (pořad byl
totiž vzdělávací), pak měl možnost seznámit se s nástroji, které v heavy metalu hrají, poslechnout si, jak se do metalové kapely docela dobře může zapojit

Alexandros Charalambidis, učitel
hudební výchovy ZŠ Meteorologická

Lušťovka uličnice (24)
Zábavné objevování libušských a písnických ulic na pokračování.
Do roku 1974, před připojením Písnice k Praze, byl název ulice (1. tajenka), jejíž dnešní
pojmenování zjistíte v druhé tajence, patrně odvozen podle směru k údolí Libušského potoka. Současný název vychází z dřívější přítomnosti háje.
1
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Řešení společně s fotografií ulice najdete na zadní straně obálky.
Připravil Martin Zikeš

Debata

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

UNIKÁTNÍ ZEMĚKOULE
Umění má vzbuzovat diskuze. Umění ve veřejném prostoru dvojnásob, je totiž všem na
očích. A to se v případě zeměkoule na kruhovém objezdu v Písnici opravdu stalo. Nový
kruhový objezd je unikátní právě umístěním
zeměkoule s vyznačenou 50. rovnoběžkou.
Reakce na tento umělecký počin jsou vesměs
pozitivní. Chápu, že se tento záměr někomu
nelíbí, zejména jedná-li se o někoho, komu se
nelíbí nic, co dělá vedení radnice. Článek pana
zastupitele v minulém čísle obsahuje zjevnou nepravdu: údajně byla zeměkoule objednána bez souhlasu Rady městské části „čistě
na základě ústní dohody se starostou“. Není
to pravda! Termín od myšlenky k realizaci byl

sice šibeniční, protože z praktických důvodů
jsme ji chtěli stihnout do konce rekonstrukce
Libušské, ale dílo bylo zadáno na základě písemné objednávky (nikoliv ústní dohody) a po
předchozím projednání na Radě. Ale kdo chce
psa bít, hůl si vždycky najde. Po někom zůstane opravená silnice a nový kruhový objezd se
zajímavou skulpturou uprostřed, po jiném jen
negativní články založené na lži. Zřejmě po
každém to, co umí. Někdo tvoří, někdo boří.
Dávám přednost tomu prvnímu. V únorovém
čísle uveřejním delší článek včetně přehledu
darů od fyzických a právnických osob, které na
realizaci přispěly.
Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

ZVEME

Klub Senior

NOVOROČNÍ POZVÁNÍ

Seniorská
akademie
Od 8. ledna 2019 každé úterý
11:15−12:00 hodin.
Vážené seniorky, vážení senioři, dovolte pozvat vás v rámci cyklu Seniorské akademie k novému
tématu výuky, jež bude probíhat
formou přednášek pro otevřené
a zvídavé seniory, tedy pro všechny z vás, kteří se chcete dozvědět
něco nového z medicínských oborů – z psychologie zdraví a psychosomatiky. Na jednotlivých přednáškách se postupně dozvíte, proč je
v každém věku tolik důležitý pohyb, jak podstatná je prevence zátěže, jaké jsou psychologické bene-

fity pohybových cvičení ve zralém
věku. Čekají vás zajímavosti z oblasti pozitivní psychologie − osvětlení pojmu osobní pohoda i pojmu
syndrom vyhoření. Společně s odbornou lektorkou Bc. Eliškou Froňkovou odkryjete koncept placebo
efektu a jeho psychologické interpretace. Postupně proniknete i do
tajů výživy a dozvíte se, co si dát
vhodného i dobrého na talíř, chcete-li být nejen v zimě fit a zdraví.
Přednášky se konají v zrcadlovém
sálku Klubu Junior, ul. Na Okruhu 1,
na Sídlišti Písnice.
Ing. Lenka Koudelková,
místostarostka pro oblast sociální,
vzdělávání, školství a tělovýchovy

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

MEZINÁRODNÍ STÁŽ AIKIDÓ
Aikidó v Klubu Junior pokračuje
ve své dlouholeté tradici − uplynulý
podzim jsme uspořádali další z řady
mezinárodních setkání instruktorů a nových zájemců o toto japonské umění.
Listopadového víkendového cvičení se koncem minulého roku zúčastnila řada zkušených borců

PROGRAM NA LEDEN
Vážení občané Libuše a Písnice, vás
všechny i naše klubové stálice srdečně zveme na program Klubu Senior v novém roce 2019.
8. 1. Přivítání nového roku s písničkou
p. Vomáčky, klávesy a housle, s oslavou p. Pospíšila. Dopřejeme si radost,
že jsme se ve zdraví opět sešli v novém roce, sdělíme si zážitky k potěšení
všech. Přijďte se i vy společně potěšit.
15. 1. Zajímavé čtení z internetu s diskuzí. O zdraví, lécích, výletech, různých poučeních, co zajímá seniory.
22. 1. Přednáška paní prof. Hany Novákové o historii, v návaznosti na
poslední přednášku.
29. 1. Zdravotní cvičení v klubu. Pravidelné cvičení s paní prof. Kaněrovou přináší
úlevu pro tělo i ducha. Doporučení, jak
pokračovat i doma, s úsměvem na tváři
se rozjasní i celý svět. Na závěr hezkého
odpoledne preludace na klavír.
KONCERT V KUNRATICÍCH
Komorní sbor Libuše pod vedení
paní prof. Kaněrové srdečně zve na

koncert do kunratického kostela v soboru 5. ledna 2019 v 15.00 hodin. Klub
Senior též co nejsrdečněji zve!
UPOZORNĚNÍ
Penzion Kitty pro náš klub dle našeho přání oznámil termín pobytu,
a to od 12. do 17. dubna 2019 za cenu
hodnotě 3 000 Kč − rodinný pobyt,
při třech osobách na pokoji sleva 300
Kč. Zajímavý týden, plná penze, výlety, bižuterie, přednáška o historii,
s hudbou. Doprava tam a zpět zdarma. Prosím, musíme co nejdříve nahlásit. Možnost vzít s sebou vnoučátka. Opět jedu s vámi!
Zdena Prchlíková
KNIHOVNA
V nejbližší době bude knihovna
opět otevřena v nové podobě. Termín oznámíme.
Vážení senioři, těšíme se na vás
v novém roce a doufáme, že všechen náš připravovaný program, zájezdy a výlety uskutečníme tak, aby
byly pro vás ty nejkrásnější. Zveme
opět všechny seniory. Nezapomeňte
− 8. ledna 2019 zahajujeme!
Za organizační výbor Klubu Senior
Zdena Prchlíková

Rodinné centrum Kuřátko

NEJEN NOVOROČNÍ JÓGA
I v tomto roce 2019 pokračují pravidelné úterní lekce jógy s vipassanovými meditacemi, které učí každého účastníka citlivosti a všímavosti
k přítomnému okamžiku.
Jóga je životní filosofie stará tisíce let a díky ní je schopen téměř
každý člověk postupně regenerovat
své duševní i fyzické zdraví. Na lekcích klademe důraz na propojení pohybu s dechem – lekce jsou obvykle dynamické a tvořené v tradičním
duchu − ásány, pránájáma, relaxace.
Mým záměrem je předávat radost
z pohybu a schopnost být pozorovatelem toho, co se (nejen) na jógové podložce odehrává. Pravidelným
praktikováním jógy se učíme pozorněji naslouchat signálům svého těla
i mysli – a je společnou radostí, pokud z jógových lekcí odcházíme příjemně naladěni a plni energie a vitality.
Mgr. Renáta Chrenová,
r.chrenova@gmail.com

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

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

i méně pokročilých účastníků z několika zemí – z Anglie, Slovinska, Slovenska, Rakouska, Německa i Švýcarska. Ačkoli samotné cvičení bylo
po oba víkendové dny velmi intenzivní, zbylo dostatek sil na kulturní
zpestření v podobě krátké hudební
produkce na japonskou flétnu šakuhači společně s kytarou a doprovodným zpěvem. Nechybělo ani
nezbytné občerstvení a přátelské
posezení v oblíbené restauraci.
Řadu akcí určených široké veřejnosti připravujeme i v letošním
roce 2019. Hned 5. ledna to bude
psaní novoroční kaligrafie Kakizome. Každou první sobotu v měsíci
se věnujeme nácviku pravidelných
dechových cvičení. Za zmínku jistě
stojí i společná „zpěvná“ meditace
baionšómjó nebo další stáž aikidó,
již chystáme na jaře.
Veškeré akce můžete sledovat na
FB „aikidó Libuš“ nebo nás neváhejte
v případě zájmu kontaktovat mailem
na adrese: aikido.libus@gmail.com.
Přijďte, těšíme se i na vás!
Michal Hájek, odborný lektor
Foto: Aikido Klub Junior

HLEDÁME NOVÉ ČLENKY TÝMU!
Hledáme lektorky Montessori herny i ostatních programů.
Pro bližší informace pište na: rckuratko@gmail.com.
TÉMA MĚSÍCE: JAK SE ŽILO DŘÍV – Život našich předků
v průběhu roku
PRAVIDELNÝ PROGRAM
Začínáme 7. 1. 2019
Nejde vám přihlásit se přes web? Zavolejte nám na 773 939 093 nebo
777 001 719. Poradíme vám, jak na to.
Máme plno? Přihlaste se jako náhradníci – ozveme se vám, pokud se
uvolní místo. Aktuality můžete sledovat i na našem Facebooku: Rodinné centrum Kuřátko.
Pondělí – 9:30−11:30 Tvoření pro děti
(1,5−4) i pro maminky s Kristýnou
Úterý – 9:30−11:30 Montessori herna (1,5−4) s Klárou
16:30−18:30 Montessori herna (3−6)
s Alžbětou/Štěpánkou
Středa + Čtvrtek – 8:30−12:30
a 12:30−16:30 Kurz Pro změnu pro
sebe od Attavena, o. p. s.
Pátek – 9:30−11:30 jednou za 14
dní Kuřátka jdou za vrátka (1,5−4)
s Martinou a Štěpánkou
Montessori aktivity pod širým nebem pro nejmenší i jejich starší

sourozence. Pro zájemce po návratu otevřená volná herna (s možností zakoupení občerstvení, případně
ohřátí vlastních zásob). Lednové termíny: 11. 1. a 25. 1.
OSTATNÍ A MIMOŘÁDNÉ AKCE
Přihlášky přes formuláře na www.rckuratko.cz v rubrice mimořádné akce.
Středa 23. 1. – 19:00−20:30 Spokojená máma – ohrožený druh?
Jak žít všechny své role plně a cítit
se v nich dobře? Pojďte si popovídat
o tom, co nám všechno brání v tom
být vyrovnanou a šťastnou ženou,
matkou, manželkou (partnerkou) –
a společně k ní najít cestu. Lektorka:
Mgr. Denisa Chopard Pištorová
Přihlášky na programy a bližší informace (ceny kurzů, omluvy a náhrady…) na: www.rckuratko.cz.
Za RC Kuřátko Štěpánka Urbánková
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ZVEME

Tříkrálová sbírka
na Libuši v lednu 2019
Začátkem ledna
se naše kolednická skupinka opět
zapojí do největší dobrovolnické
akce v ČR − Tříkrálové sbírky.
Sbírka je letos Charitou ČR oficiálně vyhlášena v termínu 1.−14. ledna 2019 a proběhne již
tradičně i v libušských ulicích. Pokud nám počasí a zdraví umožní, zazvoníme možná i u vašich dveří. Výtěžek z našich kasiček půjde letos
na podporu organizace Modrý klíč, o. p. s., která poskytuje sociální služby dětem a dospělým
s mentálním a kombinovaným postižením a sídlí v nedaleké Smolkově ulici na Praze 12. Předem
děkujeme za vaši štědrost a vstřícnost. Těšíme se
na milá setkání!
Za malé i větší koledníky K + M + B přeje pevné zdraví a do nového roku vše dobré
Pavla Tůmová, tel.: 723 261 461
inzerce

NÁPRAVA DYSLEXIE, DYSKALKULIE
(potíže v matematice). Doučím.
Vlasáková
www.problemdite.cz
tel. 604 466 892

SDH Libuš
VALNÁ HROMADA
Výkonný výbor Sboru dobrovolných hasičů Libuš zve všechny své
členy na výroční valnou hromadu,
konanou v sobotu 12. ledna 2019
od 10 hodin v restauraci U Hertlů,
Libušská393/225, Praha-Libuš.
HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů v Libuši vás srdečně zve na hasičský ples, který se koná v sobotu
2. února 2019 od 20 hodin v libušské sokolovně. K tanci a poslechu
bude hrát hudební skupina Bueno. Občerstvení a bohatá tombola zajištěna. Předprodej vstupenek
bude zahájen 16. ledna 2019 každou středu od 18 do 19 hodin v hasičské zbrojnici (Libušská 81/232)
nebo po předchozí domluvě na tel.
777 867 000 a v den plesu od 18 hodin v sokolovně. Cena vstupenky je
150 Kč. Těšíme se na vaši účast.
Za SDH Libuš Pavel Mráz
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Zve na 38. hasičský
pochod Pohrom-nicích

dne 2. 2. 2019

inzerce

NA SPOLEČNÉ CESTĚ

Patříme k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice, jsme jedničkou v oblasti dopravně inženýrského stavitelství. Pověst Skupiny EUROVIA CS stojí
na kvalitní, včasné a odborně odvedené práci. Úspěšnou firmu z nás dělají především naši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci. Jejich zkušenosti, odborné znalosti
a svědomitý přístup ve spojení s tradicí naší společnosti
a moderními technologiemi jsou pro nás klíčové.
Díky širokému portfoliu činností a celorepublikovému
pokrytí dokáže Skupina EUROVIA CS realizovat menší
i velké zakázky. Disponujeme rovněž vlastní surovinovou základnou a moderním technologickým i technickým zázemím.

www.eurovia.cz
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inzerce

vosa
tisk, návrhy
výroba
a instalace
reklamy

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

tel.: 603 226 226
vosareklama.cz

od vizitky po billboard
velkoplošný digitální tisk

PVC samolepky a polepy
řezaná grafika

grafické práce
návrhy a příprava dat
potisk triček
již od jednoho kusu

inzerce

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4
INFO:
tel. 241 724 600
fax. 241 724 599
GSM: 774 00 11 22
e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz

inzerce

inzerce

Poukázka

Ocenění Vaší nemovitosti
dle aplikace

CenovaMapa.cz

a

zdarma

Pro uplatnění poukázky kontaktujte

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

mobil: 606 688 058

LUŠŤOVKA ULIČNICE (24) – ŘEŠENÍ
Tajenka 1: K Dolům | Tajenka 2: Ke Březině
Foto: Martin Zikeš

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 a b l e s k . cz

