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1 Budoucí prvňáci přicházeli se svými rodiči k zápisu do školy (ZŠ Písnice). 2 Areál libušské školy se už podruhé otevřel
veřejnosti při sportovní sobotě. 3 Mikroklima v Libuši a Písnici mohou zlepšit kvetoucí louky. 4 Studentské priority pro
rozvoj Libuše a Písnice podeváté. 5 6.C šla do Prčic. 6 V hudební soutěži Libhush 2019 vystoupilo 38 mladých talentů.
Foto: Marie Štaflová, Martin Polomský, Josef Makovský, Petr Borský, Viktor Keller a archiv Klubu Junior
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Druhou květnovou sobotu žila
Základní škola Meteorologická sportem
Sportovní den se na Základní škole Meteorologická stává tradicí. Letos se konal podruhé, a přestože nebyla na
11. května předpověď počasí
příliš příznivá, sportovalo se
v hojném počtu.
Naše škola se touto akcí snaží
podpořit pohybovou aktivitu napříč všemi věkovými skupinami,
a umožnit tak aktivně trávit čas
a sdílet radost z pohybu všem ge-

neracím. Tak jako v minulém roce,
i letos jsme oslovili nejen své žáky,
ale také jejich rodiny a přátele, se
kterými bychom mohli aktivně strávit příjemný den na sportovištích
školy. Vnímáme totiž rodinu a zázemí žáků jako nedílnou součást výchovně vzdělávacího procesu. Akce
má pro nás význam také jako možnost potkat se s širokou veřejností
městské části Praha-Libuš.
Nabídnutím vybavení, sportovišť
a přípravou široké škály pohybo-

Pozvánka na tradiční akci Základní školy Meteorologické:

Táborák

spojený s pasováním prvňáčků

Kdy: 5.

září 2019

v odpoledních hodinách (předpokládané zahájení 1700)

vých aktivit se škola snaží vytvořit ideální podmínky pro den plný her a zábavy. Sportovalo se ve
dvou tělocvičnách a úpolovém sále, využila se všechna tři venkovní
hřiště a vybavení pro různé sporty, proběhlo nespočet turnajů. Velmi navštívený byl fotbalový turnaj,
do kterého se zapojilo také vedení školy. Velkému úspěchu se těšily připravené ping-pongové stoly
a neméně zajímavým se stal kroket. Akce byla podpořena městkou
částí Praha-Libuš v rámci Dotačního programu městské části na rok
2019, která zároveň akci podpořila
zapůjčením setů k sezení.
Obrovské poděkování patří zaměstnancům školy: Provoznímu
úseku, který se postaral o kompletní zajištění zázemí, ať už pro
sportovní aktivity, či jen klidné posezení. S tím je spojeno také poděkování sboru dobrovolných hasičů městské části Praha-Libuš za

zapůjčení prostorných nepromokavých stanů. Školní jídelně za přípravu vynikajícího občerstvení,
které si chválil snad každý návštěvník. Pedagogům, kteří se během
dne starali o organizaci a dohlíželi
na bezpečnost při sportování.
Děti mohly soutěžit ve svých oblíbených sportech, které znají z tělesné výchovy, případně kroužků,
nebo si jen aktivně prožít krásný
den se svými rodiči a přáteli. Doufáme, že se bude každý rok sportovní
den na naší škole líbit jako ten letošní, a už teď se těšíme na příští
ročník. Zváni jsou všichni milovníci
sportu!
Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel
Základní školy Meteorologická
Foto: Martin Polomský
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Občerstvení bude možno zakoupit na místě.
V případě zájmu si můžete donést vlastní špekáček k opékání.

Občerstvení bude možno zakoupit na místě.
V případě zájmu si můžete donést vlastní špekáček k opékání.

Akce je určena současným a bývalým žákům školy, jejich
rodinám, přátelům a zaměstnancům školy.
Vítáme také zástupce MČ Praha-Libuš.

Akce je určena současným a bývalým žákům školy, jejich
rodinám, přátelům a zaměstnancům školy.
Vítáme také zástupce MČ Praha-Libuš.

Těšíme se na Vaši účast.
S úctou
Mgr. Jaroslav Kulik
ředitel Základní školy Meteorologická
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Slovo starosty

V

ážení občané, v září 2016 vydal odbor výstavby Prahy 12
rozhodnutí o umístění stavby tzv. písnického obchvatu. Proti
tomuto rozhodnutí se odvolalo deset převážně místních občanů. Na
konci dubna letošního roku Magistrát hlavního města Prahy všechna
tato odvolání zamítl a potvrdil původní rozhodnutí odboru výstavby
Prahy 12. Písnický obchvat tak má
pravomocné územní rozhodnutí.
Jedná se o úsek mezi Kunratickou
spojkou a koncem staré Písnice.
Bez postavení a zprovoznění tohoto obchvatu není možné otevřít nájezd na Pražský okruh mezi Písnicí
a Dolními Břežany. Dokumentace
pro stavební povolení je již připravena a investor, tedy hlavní město Praha, může přistoupit k jednání s vlastníky pozemků o odkupu.
Tato jednání budou určitě zdlouhavá, neboť vlastníky jsou desítky
fyzických i právnických osob. Bez

dohody či výkupu pozemků hlavní
město Praha nemůže podat žádost
o stavební povolení a nebude moci
začít klíčová stavba, která by značně ulevila provozu na Libušské ulici
v Písnici. Jde to pomalu, ale věřím,
že oproti jiným chystaným obchvatům a radiálám dostane písnický
obchvat přednost už kvůli stavbě
metra D. Bez obchvatu Písnice by
se poslední stanice metra D ocitla
doslova v polích bez možnosti příjezdu k připravovanému P+R parkovišti na střeše budovy Depa Písnice. Jistě jste zaregistrovali zprávy
v médiích o „zahájení stavby“ metra D; o této významné dopravní
stavbě se dočtete v samostatném
článku uvnitř tohoto čísla.
V úterý 4. června se po rekonstrukci otevírá pošta na Libuši. Jednalo se o společnou rekonstrukci naší městské části a České pošty. MČ Praha-Libuš zrekonstruovala podlahy, elektroinstalace

Zastávka Mílová
už s přístřeškem
V pondělí 29. dubna, shodou okolností v první deštivý
den v dubnu, firma JC Decaux
uvedla do provozu přístřešek
u zastávky Mílová.
Děkuji firmě JC Decaux za rychlost a celkovou ochotu při instalaci přístřešku, neboť smlouva byla
uzavřena mezi touto firmou a naší
městskou částí, nikoliv Prahou, jak
bývá obvyklé.
A jaký je osud zastávky v opačném směru? Na konci minulého roku byl Technické správě komunikací,
která má Dobronickou ulici v péči,
odevzdán hotový projekt. Poté, co
byly schváleny finanční prostředky
na letošní rok, TSK na jaře vysoutě-

žila zhotovitele. Instalace zastávky
bude znamenat přeložení chodníku
v Dobronické ulici a tyto práce si vyžádají zhruba měsíc. Po jistou dobu
bude muset být na Dobronické zúžena silnice. S ohledem na rekonstrukci Vídeňské, během níž bude
Dobronická více zatížena automobilovou dopravou, byla instalace zastávky odložena z června až na dobu po skončení rekonstrukce Vídeňské. Českou absurditou je, že projekt zastávky opět nepočítá s umístěním přístřešku. Hledám řešení, jak
přístřešek na zastávku umístit ještě
v průběhu výstavby.
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice
Foto: Jiří Koubek

a zázemí pro zaměstnance, které
bylo v žalostném stavu. Vnitřní dispozice, tedy umístění nových přepážek, byla čistě v režii České pošty.
Upozorňuji na to z důvodu, že nové uspořádání vyvolá přinejmenším
mnoho otázek návštěvníků pošty,
ale městská část do tohoto rozhodnutí České poště nezasahovala. Prostory jsou sice malé, ale jsme
rádi, že můžeme České poště pronajmout alespoň tuto část budovy.
Jinou a větší bohužel nemáme, a to
ani nikde jinde v naší městské části.
Taktéž v úterý 4. června začíná
rekonstrukce Vídeňské v Kunraticích v úseku od okružní křižovatky
Dobronická až po úsek k ulici K Zeleným domkům. Samostatně o této
významné události si rovněž přečtete v samostatném článku. Zde
si dovolím zopakovat, že oficiální
objízdné trasy nejsou vedeny přes
Libuš, ale musíme počítat s tím, že
podstatná část aut se z Vídeňské
ulice přesune na Libuškou ulici. Budou se tvořit kolony a minimálně
v prvních dnech naberou zpoždění
všechny autobusové linky. Vycházím ze zkušenosti s loňskou rekonstrukcí Libušské v Písnici, kdy první

čtyři dny byly nejkritičtější. Všechny autobusové linky projíždějící Libuší a Písnicí, tedy 113, 165, 197, 313
a 333, pojedou ve své trase bez výluky. Ukončení rekonstrukce je plánováno do poloviny září s tím, že na
konci srpna by podle harmonogramu měla být zprovozněna ulice Vídeňská v obou směrech.
Ve čtvrtek 13. června se v Kulturním centru Novodvorská v odpoledních hodinách uskuteční
konzultace k návrhu územní studie Libuš od 16.00 hodin a znovu
v 19.00 hodin. Tuto akci nepořádá
naše městská část, ale dovoluji si
vás vyzvat k hojné účasti. Podoba
území kolem budoucí stanice Libuš
se dotkne nás všech. S analytickou
částí připravované studie se můžete seznámit na adrese www.iprpraha.cz/libus.
V závěru školního roku mi dovolte poděkovat všem pedagogům
i nepedagogickým pracovníkům za
jejich obětavou práci ve školách
a popřát jim zasloužené prázdniny
a dovolené.
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice

Vážení obyvatelé,
rádi bychom vás pozvali na konzultaci návrhu studie a získání zpětné vazby k:

Územní studii sídliště
a okolí budoucí stanice
metra D Libuš.
Z důvodu velkého zájmu veřejnosti
se bude setkání konat 13. 6. 2019
v prostorech KC Novodvorská
a to ve dvou termínech:
16:00 – 18:00 a 19:00 – 21:00.

vyberte si termín a svou účast
prosím potvrďte na adrese
www.iprpraha.cz/libus

AT E L I É R
PRO VEŘEJNOU
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Tradiční pálení čarodějnic v Libušském lomu
Jako každoročně uspořádal sbor
dobrovolných hasičů na Libuši
tradiční pálení čarodějnic v Libušském lomu. V letošním roce
se opět přišlo podívat, pobavit
a užít si zábavy okolo tisíce občanů naší městské části.
Pálení čarodějnic má dlouholetou tradici, a jelikož se jedná o jednu z nejvíce navštěvovaných akcí
v Libuši a Písnici, již několik let je finančně podpořena z grantů městské části Praha-Libuš.
Děti si po celou dobu mohly opékat buřty, které dostaly při příchodu. Dále měly možnost projížďky na
ponících ze soukromé stáje Donja
Písnice, což je každoročně při pálení čarodějnic nejoblíbenější atrakce,
skákání na nafukovacím hradu, prohlídku hasičské výzbroje, výstroje
a techniky. V 19 hodin byla za asistence našich hasičů zapálena hranice, na které již tradičně vzplála čarodějnice. Během pozdního odpoledne a noci hrála živá kapela a dle
ohlasů návštěvníků, kteří místo pálení čarodějnic opouštěli až k ránu,
tak byla akce velice zdařilá. Po celou
dobu byla zajištěna zdravotnická
péče panem Tomášem Svobodou.
V ranních hodinách, kdy většina
obyvatel naší městské části ještě

spala, pak naši hasiči celý prostor
uklidili. Občané, kteří se poté okolo poledne přišli na místo ještě jednou podívat, nevěřili vlastním očím,
jak rychle je možné uvést celý prostor do perfektního stavu a pořádku. Na místo se dokonce dostavil
i zástupce zdejší lesní správy, který
konstatoval, že je prostranství v Li-

bušském lomu uklizeno lépe než
před konáním akce.
Chtěl bych tedy ještě jednou poděkovat všem občanům naší městské části, kteří nás svou návštěvou dlouhodobě podporují, vedení městské části s naším starostou
panem Koubkem za podporu nejen finanční, soukromé stáji Don-

ja Písnice a především našim hasičům, kteří s touto akcí mají velkou
a náročnou práci, ale odměnou je
vždy hojná návštěvnost z řad našich občanů.
Budeme se těšit na další ročník.
Bc. Michal Korbel
Foto: SDH Libuš

Libuš a Písnice 2019 očima žáků a studentů
Letos se již podeváté konalo
Studentské fórum aneb Desatero priorit Libuše a Písnice 2019 očima žáků a studentů základních a středních
škol. Pravidelně ho pořádá
MČ Praha-Libuš ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice
a Žákovským zastupitelstvem
Praha-Libuš.
Účastníci fóra se sešli ve středu
17. dubna v zasedací místnosti MČ
Praha-Libuš. Lektor Petr Panaš měl
opět připravený program, který žáky a studenty zaujal.
Na začátku fóra měli účastníci lehkou seznamovací aktivitu
u jednotlivých stolů. Následovala
část, během níž měli žáci vymyslet
podobu a umístění uměleckého
prvku do veřejného prostoru. Studenti přišli s opravdu skvělými nápady. Navrhli například umístit repliku historického vozu tramvaje
z recyklovaného materiálu u budoucí tramvajové trati v ulici Meteorologická s tabulkou s datem
připojení městské části k hlavnímu městu Praze. Dále vzniklo několik pěkných návrhů fontán umístěných buď u Klubu Junior, nebo
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poblíž kruhového objezdu Meteorologická − Generála Šišky − Novodvorská či umístění velkého 3D
modelu celé městské části.
V poslední části fóra účastníci u jednotlivých stolů sepisovali náměty, co je trápí nebo co by
v městské části chtěli realizovat.
Na závěr studenti hlasovali o top
námětech, které je nejvíce zaujaly.
Nejvíce hlasů získal námět na lepší
zabezpečení přechodů u ZŠ Meteorologická (zvýraznění dopravních
značek, přidání nápisů „Pozor děti“ či zřízení radaru), dále postavit kdekoliv v městské části fontánu či jiný vodní prvek a vybudovat nebo rozšířit parkoviště u ZŠ
Meteorologická.
Studentského fóra 2019 se účastnilo 31 žáků a studentů ze čtyř základních a středních škol. Děkujeme žákům a studentům ze ZŠ s RVJ
v Písnici, ZŠ Meteorologická, ZŠ
Smolkova a SOU potravinářského
v Písnici. Akci podpořil svou účastí pan starosta Jiří Koubek a vedoucí odborů Úřadu městské části
Praha-Libuš.
Bc. Petr Borský,
koordinátor projektu
Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Petr Borský
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Soutěž
o jízdní kolo
s Poctou
Spolek pro všestrannou sportovní aktivitu Pocta připravil
pro školy a jejich žáky soutěž o jízdní kolo. Hravou formou učíme děti poznávat kolo
a jeho komponenty a zároveň
sport jako takový.
V době školní družiny zástupci akademie děti seznamují s tím,
proč je důležité sportovat. Zároveň
dětem ukazujeme a vysvětlujeme,
z jakých komponentů je kolo sestaveno. Jak se o něj starat, aby dlouho vydrželo funkční. Jak si poradit v nesnázích, když spadne řetěz,
prorazí duši apod. Potom děti hravou formou „testujeme“. Za správné
odpovědi děti dostávají body „pocťáky“. Škola či družina, která získá
„pocťáků“ nejvíce ze všech, dostane hlavní cenu, kterou je jízdní kolo.
Z každé školy žák s nejvíce body vyhraje klubové tričko oddílu POCTA

(P – první, O – osobní, C – cyklistická, T – talentová, A – akademie).
Nyní máme vytipované školy
v okolí našeho působiště – kluby máme v Písnici (při Klubu Junior), Dolních Břežanech a Jílovém u Prahy. Některé školy jsme
již navštívili.
První školou, která vstoupila do
soutěže, je ZŠ Meteorologická. Děti zde prokázaly velmi slušné vědomosti. Pouze u dvou bodů z 15 zaváhaly. Akce byla pro děti v družině
příjemným zpestřením.
Radek Petrák,
předseda spolku Pocta
Foto: Radek Petrák

Jak šla 6.C do Prčic*
Slavný dálkový pochod Praha
– Prčice představuje výzvu již
pro několikátou generaci turistů. Během letošního školního
roku vykrystalizoval na ZŠ Meteorologická ve třídě 6.C nápad
zúčastnit se této akce také.
Jednalo se o velmi smělý cíl –
trasy prčického pochodu se počítají na desítky kilometrů a někteří
letošní šesťáci měli ještě na konci
loňského roku problémy s překonáváním vzdáleností řádově nižších.
Trénink byl tedy více než nutný. Série jednodenních „přípravných“ výletů, které žáci absolvovali během několika sobot od začátku ledna a jejichž náročnost se postupně zvyšovala, nás zavedla do
různých koutů Čech. Děti tak měly
jedinečnou možnost pobývat v přírodě, trávit čas spolu mimo školu
a důvěrně známou oblast bydliště,
poznávat dosud neznámá nebo jen
částečně známá místa naší země
a ještě si zvyšovat svoji fyzickou
kondici. Postupem času se vytvořila skupina chlapců a děvčat, kteří

si tyto výlety velmi oblíbili a k nimž
se přidávali i další.
Při hlasování na začátku května
byla zavržena jako příliš jednoduchá „dětská“ trasa prčického pochodu a bylo rozhodnuto, že se půjde
rovnou 30 kilometrů, a to z Tábora.
V sobotu 18. 5. se v neuvěřitelných 5:30 ráno dokázalo sejít šest
statečných turistů, aby v doprovodu třídního učitele vyrazilo na pochod. Nebyli sami – po celou dobu jsme šli doslova v průvodu lidí,
který sice na jednu stranu působil
v poklidné venkovské krajině poněkud neskutečným dojmem, vytvářel
však neopakovatelnou atmosféru.
Počasí nám přálo – polojasno
s teplotou do 20 °C je pro pěší turistiku optimální. Nálada byla vynikající, zvolené tempo dobré a očekávání veliká, byť někteří účastníci si
až do samotného závěru nebyli jisti
tím, zda se jim podaří dosáhnout vytčeného cíle. Zajímavé bylo, že jedním z hlavních témat hovorů mladých příslušníků technologické generace 21. století byly odhady, jakou
barvu bude mít plastová botička,

kterou dostávají účastníci pochodu
v cíli jako suvenýr.
Občasný pesimismus se však ukázal jako neopodstatněný. Po několika hodinách usilovného pochodu
s občasnými pauzami jsme spatřili
bílou věž prčického kostela, a přestože únava byla již patrná, všichni
naši hrdinové dosáhli cíle. Oprávněné gratulace od učitelů i rodičů,
přímo nebo prostřednictvím SMS,
následovaly vzápětí. Zpáteční cesta autobusem a vlakem se stovkami
dalších lidí byla dalším zajímavým

zážitkem jedinečného dne, jehož
tečku znamenala již tradiční návštěva mezi dětmi oblíbených fastfoodů
na pražském Václavském náměstí.
Všichni zúčastnění se jednomyslně shodli na tom, že „příští rok
jdeme zase“. Plastová botička byla
letos modrá.
Viktor Keller
Foto: Viktor Keller
* Autor si je vědom toho, že název
městečka se správně česky skloňuje „do Prčice“.

KLUB JUNIOR

Jaký byl letošní ročník hudební soutěže Libhush
Již patnáctý ročník soutěžního hudebního klání Libhush se
uskutečnil v neděli 5. května.
Letos se zúčastnilo 38 mladých talentů.

Ve třech věkových kategoriích
poměřili své síly děti z Klubu Junior, soutěžící z modřanské základní umělecké školy i mladí umělci ze
souboru Vivat Flauto pod vedením

Mgr. Blanky Vysloužilové.
Na pódiu zazněly v podání dětí a juniorů ve věku od sedmi do
šestnácti let díla klasických mistrů,
moderní skladby i filmové melodie.

Těšíme se na hudební setkání
opět příští rok!
Lektoři hudebních kroužků
Klubu Junior
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MŠ LOJOVICKÁ

Policie na školní zahradě
Říká se, že prevence není nikdy dost. Zvláště pokud jde
o bezpečnost našich dětí.
V květnu jsme na školní zahradě Mateřské školy Lojovická přivítali zástupce dopravní a pořádkové
policie, což jsou dvě ze základních
služeb Policie ČR. Policisté pro děti
připravili čtyři stanoviště, kde jsme
se po skupinkách střídali. Děti tak
měly možnost prohlédnout si dvě
různá policejní auta, vyzkoušet si
majáčky, podívat se na vysílačku,
posadit se na opravdovou policejní motorku. Také policisté s sebou
přivezli ochranné oblečení, které potřebují, když zajišťují pořádek u fotbalových stadionů. Děti si
mohly vyzkoušet, jak těžká je například ochranná vesta.

A nechyběla ani prevence. Společně s policisty se děti naučily, jak
se správně rozhlížet a přecházet
vozovku, jaké ochranné prostředky
musí mít cyklista i jak musí být vybavené jízdní kolo. Se slečnou policistkou si povídaly o tom, jak se
zachovat při setkání s cizími lidmi,
kteří jim něco nabízí, nebo by je
chtěli odvést třeba z dětského hřiště. Mluvily i o tom, jak je nebezpečné samy jíst léky, pít neznámé
tekutiny, dotýkat se třeba injekčních stříkaček nebo hladit cizí psy.
Prevence je opravdu velmi důležitá a učit děti, jak předcházet úrazům i nebezpečným situacím, není
promarněný čas.
Marie Holerová,
učitelka MŠ Lojovická
Foto: Natalia Iakunina

MŠ KE KAŠNĚ

Už vím, jaké to je, když…
Stejně jako v jiných školkách
i v Mateřské škole Ke Kašně se
letos budeme muset rozloučit s několika kamarády, kteří
po prázdninách nastoupí do 1.
třídy. Abychom dětem ukázali,
že se není čeho bát, protože
ve škole jsou nejen milé paní
učitelky, ale i mnoho zábavy,
navštívili jsme společně Základní školu Meteorologická
a Základní školu s rozšířenou
výukou jazyků L. Coňka.
V obou školách se děti účastnily
výuky a mohly si vyzkoušet, jak se
cítí žáci při hodině. Náplň byla přizpůsobená dovednostem a znalostem našich dětí, takže každý mohl
zažít úspěch z plnění úkolů. Kamarádi ze školy se o nás pěkně starali,
půjčovali nám pomůcky, pomáhali
se složitějšími částmi úkolů. Vzhledem k tomu, že ZŠ s RVJ L. Coňka je
menší škola, měli jsme možnost podívat se do více tříd, pozdravit želvičky, které chovají, a nahlédnout
do jídelny, kde byla cítit nádherná
vůně, která přicházela z kuchyně.
Dětem se ve školách líbilo a ještě
několik dní jsme si sdělovali zážitky.
Pro předškoláky chystáme každý
školní rok speciální program. Letos
se nám naskytla nevšední příležitost podívat se přímo do porodnice v Praze-Krči. Běžně se tam na
exkurzi nepouští, ale my jsme získali výjimku. Vrchní sestra nás vřele
přivítala a děti srozumitelně seznámila s tím, jak přicházejí miminka
na svět. Společně jsme se podívali
na ambulanci, kde lékařky vyšetřovaly maminky. Některé ležely a byly
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připojené na monitor, který sledoval miminko. Pak přišel vzácný okamžik, kdy jsme na sebe oblékli jednorázové pláště, návleky na boty,
čepice, roušky a šli se podívat přímo na porodní sál. Tam se děti dozvěděly mnoho zajímavostí a pomocí přístroje dostal každý možnost slyšet tlukot vlastního srdce.
Na závěr jsme navštívili oddělení
šestinedělí a pozdravili maminku
s jejím krásným chlapečkem. Děti
byly nadšené. S radostí z nevšední
podívané jsme ještě prošli Kunratickým lesem, pohráli si na hřišti
a spěchali zpět do školky.
Další dubnová akce byla praktická − Zdravé svačinky hrou, pořádal ji Magistrát hl. m. Prahy. Navštívili nás opravdoví Mistři kuchaři
a společně s nimi se děti proměnily v „malé kuchaříčky“ a připravily 6 druhů zdravých zeleninových
pomazánek. Děti se aktivně zapojily, přidávaly přísady, ochutnávaly a mazaly pomazánky na připra-

vená kolečka rohlíků. Jednohubky
společně ochutnaly. Každý si našel svou oblíbenou pomazánku,
ať už sladkou, slanou, nebo jemně pikantní, v každém případě vždy
zdravou. V pauzách si děti protáhly tělo a naučily se písničku s pohybem. Na závěr si domů odnesly nejen recepty, ale také mističku
na pomazánku, kuchařskou čepici,
pexeso a dobrou náladu. Program
byl perfektně připravený, děti pra-

covaly ve třech skupinkách, každá
skupinka připravovala dvě pomazánky. Vše bylo dětem vhodným
způsobem vysvětleno a předvedeno. Organizačně na maximum
zvládnutý program byl velkým přínosem nejen pro děti. Kéž by takto
dobrých programů bylo více.
Mgr. Bc. Lucie Polívková, DiS.,
Mgr. Ivana Koutná
Foto: archiv MŠ Ke Kašně
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ZŠ Meteorologická
JAK SE NAŠE ŠKOLA PŘIPRAVILA
NA PŘÍCHOD JARA
Ve dnech 23.−25. dubna proběhl na naší škole každoroční jarní
úklid za dobrovolné účasti žáků,
rodičů a přátel školy. Cílem této
již tradiční akce je zvelebení areálu školy podle jeho potřeb, případně podle představ rodičů po vzájemné konzultaci s vedením školy. Hlavní společnou myšlenkou
je spoluvytváření harmonického
prostředí se specifickým osobitým vztahem všech zúčastněných,
tedy dětí, rodičů a zaměstnanců
školy. Akce byla podpořena městskou částí Praha-Libuš v rámci Dotačního programu městské části
na rok 2019.
V rámci úklidu jsme letos společně vypleli záhony před školou,
osázeli je krásnými barevnými trvalkami, vyčistili přístupové cesty
a schodiště, uklidili a zametli hřiště
v zadní části areálu a mnoho dalšího. Všem zúčastněným velice děkujeme za pomoc. Vážíme si každé pomocné ruky a věříme, že akce tohoto typu mají smysl. Nevnímáme akci jen s ohledem na prvotní záměr úklidu, ale také jako akci utužující vztahy mezi rodiči, žáky a školou samotnou.
Děkujeme.
Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel
Základní školy Meteorologická

Například šesté ročníky vyrazily
do terénu zkoumat půdní horizonty, v devátých ročnících se v rámci anglického jazyka diskutovalo
o problematice životního prostředí a znečištění naší planety. Druhý
blok byl koncipován formou dvouhodinovky, ve které žáci pomáhali uklízet a zvelebovat okolí školy.
Pevně věřím, že každý z účastníků projektu se alespoň na chvíli
zastavil a uvědomil si, že ochrana
životního prostředí by měla patřit
mezi priority každého z nás.
Martin Šrámek
Foto: Martin Šrámek

Lucka: „Nejvíce se mi líbila hra
na slepou bábu, které jsme říkali
kucabába.“
Filip Sch.: „No jasně, kucabába
byla super hra!“
Bella: „Mně se líbilo vybarvování skřivana.“
Mates K.: Mě nadchla hra s polštáři, které paní lektorka ubírala
a kdo si nestačil sednout, tak ze
hry vypadl.
Zuzka: „Hlavně jsme se dozvěděli, jak naše prababičky slavily
Velikonoce a jaké tradice se dřív
dodržovaly.“
Připravila Jindra Němečková + 1.A
Foto: Jindra Němečková

VELIKONOCE NAŠICH
PRABABIČEK

BRANNÝ DEN

Děti z 1.A se hravou formou seznámily s lidovými obyčeji velikonočního období. Paní lektorka nám
také připomněla, jak žily děti v minulosti. Dozvěděli jsme se, jak se
říká dnům před Velikonočním pondělím a jaké tradice jsou s každým
dnem spojeny. Jenom jsme neseděli, ale zahráli jsme si různé hry,
při kterých jsme si zaskotačili. Program byl zakončen půlhodinovou
rukodělnou dílnou. Každý si vybarvil
skřivánka, kterého jsme zavěsili na
šňůrku a odnesli jsme si ho domů.

Branný den se na naší škole letos
uskutečnil poprvé. Do školy jsme
měli přijít ve sportovním oblečení
a s vydatnou svačinou. Aktovka ten
den zůstala doma. Těšili jsme se, že
si užijeme dopoledne plné zajímavých aktivit v areálu naší školy.
Na prvním stanovišti jsme si vyzkoušeli štafetový běh. Štafetovým
kolíkem byla vojenská čepice. Vžili
jsme se do role vojáků a snažili se
co nejrychleji plížit pod překážkami.
Na druhém stanovišti jsme se
stali zdravotníky. Připomněli jsme

DEN ZEMĚ 2019
Den Země 22. dubna připomíná
každému z nás nutnost chovat se
šetrně k přírodě a snažit se minimalizovat negativní dopady lidské
činnosti na životní prostřední.
V letošním školním roce jsme si
tuto událost připomenuli ve dvou
blocích. První byl koncipován jako
jedna vyučující hodina realizovaná
v přírodě zaměřená na problematiku životního prostředí. Zahrnutí
těchto témat probíhalo v jednotlivých ročnících různými způsoby.
si zásady první pomoci a vyzkoušeli si masáž srdce.
Poté nás čekala nejzajímavější
část branného dne, střílení zbraní
do terče. Pod vedením instruktora jsme se seznámili, jak se zbraní bezpečně zacházet, jak ji nabít
a zamířit na připravený cíl. Cílem
byly zavěšené plastové láhve. Tato disciplína byla náročná. Udržet
pevně zbraň, přesně zamířit a vystřelit bylo pro někoho z nás obtížnější, než jsme očekávali.
Po střelbě jsme se přemístili do
atria školy. Tam nám byla ukázána
plynová maska. Instruktor nám povídal o situacích, při kterých se maska používá. Vyzkoušeli jsme si mas-

ku nasadit. Kdo chtěl, mohl se s nasazenou maskou i proběhnout. Většina z nás se shodla, že běhat s maskou na obličeji není moc příjemné.
Na závěr branného dne jsme se
dozvěděli, co znamená slovo evakuace, evakuační zavazadlo. Dostali jsme za úkol evakuační zavazadlo připravit. Pracovali jsme
v týmech. Nejprve jsme vybírali předměty podle svého uvážení, které by se nám hodily, kdybychom museli v případě ohrožení
opustit svůj domov. Poté, společně s lektorkou, jsme probírali obsah našich evakuačních zavazadel a třídili jsme předměty podle
důležitosti.
Soňa Štefanová, třídní učitelka 2.B
Včera jsme měli branný den. Učili
jsme se, jak se zachovat, když například uvidíme člověka, který krvácí a leží na zemi. Potom jsme si
vyzkoušeli střílet ze zbraně. Potom
něco o plynových maskách. Na dalším stanovišti o evakuaci a na závěr jsme házeli s granátem. Dneska
byl falešný poplach, ani nevím proč.
Martin Kudrna, 4.A
Dnes jsme měli ve škole zkoušku evakuace. Na prvním stanovišti jsme si mohli vytáhnout kartičku
s věcí, co se nám stalo a jak bychom
to vyřešili. Na druhém stanovišti
nám pán říkal něco o zbraních a kdy
se používají, potom jsme si mohli zkusit vystřelit ze zbraně. Na třetím stanovišti jsme si mohli vyzkoušet plynovou masku. Na dalším stanovišti jsme si vyzkoušeli evakuaci, a co nejdůležitějšího bychom
si vzali do batohu. A na posledním
stanovišti byl voják, který nám říkal
o válce, a potom byla opičí dráha.
Katka Dvořáková, 4.A
První stanoviště bylo o záchranné službě. Pán nám rozdal kartičky,
na těch byly nějaké události a my
jsme je museli udělat a zachovat
se jako kdybychom byli v opravdové situaci. Stanoviště bylo o našich vzdušných a zemních podporách ve válce. Stříleli jsme z útočné pušky verze 47. Stanoviště bylo
o evakuaci, hráli jsme si na plamínek a hasiče, říkali jsme si o evakuaci, kdy ji použít a v jaké situaci. Na
dalším stanovišti jsme si povídali
o vojácích, jaké mají vybavení atd.
Pak jsme dělali vojenský výcvik,
museli jsme oběhnout tyč, podlézt
pod ostnatým drátem, pak oběhnout keř a značku. Za tím na nás
čekalo házení granátů, za jeden netrefený granát pět dřepů. Další stanoviště bylo o látkách a pán nám
ukazoval plynové masky, dával
nám čuchnout a štípalo to v nose.
Michal Svoboda, 4.A
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Branný den 26. dubna jsme i přes
velké vedro zvládli − nejvíce se
nám líbila zdravověda, nácvik evakuace a stanoviště Armády ČR, kde
děti soutěžily ve štafetovém běhu, plazení a hodu granátem na cíl.
Další stanoviště, na kterých se děti dozvídaly podrobnosti o vojenské technice, zbraních a chemické
ochraně, zajímala spíše chlapce.
Mgr. Alena Stehlíková,
třídní učitelka 6.B
První branný den na naší škole
začal ráno v 8 hodin, kdy nás přivítal a seznámil s programem pan ředitel. Celkem bylo pět stanovišť. Na
prvním stanovišti nám povídali o záchraně života. Přednáška obsahovala
základní informace pro první pomoc.
Na druhém stanovišti nás seznámi-

li s vojenskou technikou, jak fungují
tanky a jak zacházet se zbraněmi. Na
třetím stanovišti bylo i trochu chemie. Zde nám povídali o použití plynových masek a o tom, kde se využívá chemie v armádě. Čtvrté stanoviště se nazývalo „nouzová situace“.
Povídali jsme si o tom, jak se chovat
a co si vzít s sebou, kdybychom se
ocitli v nouzové situaci. Naše poslední zastávka byla na stanovišti číslo 5.
Zde jsme se dozvěděli hodně informací o české armádě a zkusili jsme si,
jaké to je být vojákem na připravené
dráze. Branný den se nám moc líbil.
Eliška Zubová, Nikola Hrášková,
Viktor Syykelhidi, 8.A
Žáci 2. stupně se 26. dubna zúčastnili branného dne. Rozděleni
byli do pěti skupin, které obchá-

zely tematicky zaměřená stanoviště podle časového harmonogramu
tak, aby u každého stanoviště byla
právě jedna skupina.
První stanoviště se nazývalo Evakuace. Na tomto místě žáci
diskutovali, co dělat v případě, že
nastane krizová situace. V závěru
byli žáci rozděleni do dvou týmů
a účastnili se závodu, jehož cílem
bylo v časové tísni vybrat z předložených předmětů ty, které by si
vzali z domova v případě krizové
situace. U každého z týmů následovala diskuse nad vhodností výběru jednotlivých položek.
Druhé stanoviště se nazývalo Armáda. Žáci se dověděli základní informace o struktuře a funkci armády. Po krátké přednášce následovala soutěž, jejíž součástí bylo plazení se po zemi, hod granátem a běh.
U některých výkonů jsme se všichni
dobře zasmáli. V závěru si mohli žáci vyzkoušet armádní oblečení, což
zaujalo především kluky.
Třetí stanoviště bylo zaměřeno
na první pomoc. Formou diskuse
a krátkého výkladu si žáci upřesnili, jak se zachovat v případě nouze,
a naopak čeho se vyvarovat. Musím přiznat, že někteří žáci mě mile překvapili množstvím užitečných
informací, které k této problematice měli již před branným dnem.
Poslední dvě stanoviště byla nazvána Bojová technika a Ohrože-

ní chemickými látkami a seznámili
jsme se tu se zajímavostmi z těchto oblastí. Žáci si na závěr mohli
vyzkoušet plynové masky a doptat
se na podrobnosti k tématům, které je zaujaly.
Děkujeme organizátorům za příjemně strávený den a užitečné informace, které dětem předali!
Martin Šrámek, učitel 9. tříd
Foto: Martin Šrámek

Nedaleko Drážďan se nachází
půvabný zámek Moritzburg. Ten byl
naším dalším cílem. Děti si zde nejvíce fotily schodiště zámku proslavené scénou, kde Popelka ztratila
střevíček. Zbyl čas i na nákup drob-

ností a zmrzliny. Odtud jsme se ve
zralém odpoledni vydali směrem
domů, nicméně na zpáteční cestě jsme ještě odbočili na pevnost
Königstein, nacházející se v labské krajině pískovcových skal. Děti

BROUCI V HLAVĚ…
Nejde samozřejmě o poplašnou
zprávu, že by se ve škole vyskytly
vši, nýbrž o skutečnost, že ve škole
proběhl komentovaný pořad o skupině The Beatles, který byl určen
pro žáky 2. stupně. Pořad sestával
z poutavého vyprávění o hudebních začátcích i prvních úspěších
skupiny, o zdarech i problémech,
které čtyři vlasaté kluky provázely při jejich turné po celém světě,
a prokládán byl písněmi, které naživo s kytarou zpíval moderátor pořadu Dan Kubica z pořádající agentury Forrest Gump. Pořad se konal
v akusticky ne příliš příznivé tělocvičně, nicméně i tak se podařilo
autorovi pořadu zajistit poměrně
slušný zvuk a především pozornost
žáků, kteří si jistě odnesli zajímavé
poznatky o (Un)known The Beatles −
tak se totiž pořad jmenoval.
A. Charalambidis, učitel HV

ZŠ Písnice
NOVÍ ŠKOLÁCI
UŽ BRZY PŘIJDOU MEZI NÁS
Poslední dubnový pátek přišli
do písnické školy se svými rodiči
budoucí školáci k zápisu do 1. třídy. Prohlédli si školu, ukázali paním
učitelkám, co už umí a jak jsou připraveni stát se školáky. Usměvavé
tváře všech zúčastněných napovídaly o příjemné a milé atmosféře, ve které akce probíhala. Za své
výkony si všichni zaslouží velkou
pochvalu.
Těšíme se na vás, milí prvňáčci,
2. září 2019.
Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka školy
a celý učitelský sbor
Foto: Marie Štaflová
ŠKOLNÍ VÝLET DO DRÁŽĎAN
Na dlouho plánovaný výlet do
Drážďan jsme vyjeli 2. května brzy zrána od školy. Šlo především
o žáky 4. a 5. ročníku, pro které je němčina jedním z předmětů
ve škole. Zájem žáků byl velký, jelo celkem 45 dětí, 5 z nich bylo i ze
3. třídy.
Naším prvním cílem byly Drážďany s prohlídkou hlavních dominant města a s návštěvou skleně-
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né manufaktury, kde žáci během
výkladu viděli kompletaci vozů VW,
dnes výhradně elektroaut. Manufaktura se nachází uprostřed drážďanských rozlehlých parků, kterých
jsme využili k polednímu pikniku.

KRONIKA

pohybující se po skupinkách viděly
opevnění, hladomornu, středověká
děla, padací bránu atp.
Ve večerních hodinách jsme se
vrátili opět ke škole, obohaceni novými dojmy z Drážďan a okolí. A to
bylo i naším cílem – vidět část Saska, Německa, kde žáci během dne
vstřebávali poznatek, že s jazykem,
který se učí ve škole, je možné se
v reálu domluvit.
Naše žáky chceme pochválit za
jejich zájem při prohlídkách a za jejich pěkné chování během výletu.
Jitka Tichá
Foto: Lukáš Zvěřina
STUDENTSKÉ FÓRUM
Pět dívek z 5. třídy se zúčastnilo studentského fóra. Konalo se na

úřadě městské části Praha-Libuš.
Jak akce probíhala? Pracovali
jsme ve čtyřech skupinách se žáky
jiných škol. Ve skupinách jsme hovořili o tom, co a jak by se mohlo
změnit v Libuši a Písnici. Také jsme
vytvářeli návrh na umělecký prvek
na veřejném prostranství. Po dohodě ve skupině jsme předkládali návrhy, co bychom rádi v Libuši a Písnici vylepšili. Každá skupina prezentovala svůj nápad a na závěr se hlasovalo, jaký návrh se uskuteční.
V průběhu studentského fóra
jsme se potkali s panem starostou,
dostali jsme pohoštění a někteří z
nás vyhráli pěkné ceny v tombole.
Rádi jsme se zúčastnili a moc se
nám setkání líbilo.
Sepsali žáci 5. třídy
Foto: Jana Daňhleková

Klub Senior
ZBIROH, TOČNÍK, ŽEBRÁK
A NAKONEC BEROUN
Jednodenní výlet na Zbiroh, Točník, Žebrák a do Berouna byl naplánovaný krátce po předchozím třídenním. Přesto se někteří senioři
zúčastnili obou!
Za slunného rána vypadalo vše
krásně a vyšší autobus sliboval nádherný výhledu do okolí. To nás už
předem naladilo na výjimečný den.
O Zbirohu jsme již hodně slyšeli. Někteří z nás ho již asi před 10
lety navštívili, a když nám nyní nevyšel plán na Nižbor, rozhodli jsme
se pro zámek Zbiroh. Velmi dobrá
průvodkyně povyprávěla všechno,
co mohla říci, a ještě chválila, jak
jsme zvídaví. Každou chvilku se někdo na něco ptal, ale bylo to i tím,
že naši senioři mnoho vědí. Hned
na začátku nás paní průvodkyně
seznámila s panem majitelem, milovníkem a vášnivým sběratelem
historických trofejí, které umisťuje za sebou chronologicky podle
postupu prohlídky. Byli jsme z toho okouzleni. Postupovali jsme od
templářských začátků dále historií.
Snad nejzajímavější bylo, jak i dnes
templáři působí. Nádherný zámek,
nádherné povídání, prostě vše nej!
Hrad byl vystavěn rodem Sulislavců na počátku 13. století. Pak
šel majetek doslova z ruky do ruky: Zajícové z Valdeku – Oldřich ze
Žebráka, Jan Lucemburský věnoval
Petru z rodu Rožmberků za splátky
a časté výpůjčky. Dále se stal majetkem císařů a králů − Zikmund
Lucemburský. Ten ho musel nechat
zastavit svým věřitelům. Dále v 15.
století hrad získali Kolowratové, po
40 letech Štenberkové, kteří ho zase předali Lobkovicům. V r. 1594
byl Ladislav Lobkovic odsouzen za
spiknutí proti císaři Rudolfu II. a rázem byl vlastníkem Rudolf II. Zbi-

roh si oblíbil a nechal v 17. století
přestavět na honosný renesanční
zámek. Za třicetileté války Švédové zámek vypálili a vyplenili. Poté
sloužil jako sídlo úřadů a vězení.
Byl zachráněn bohatým podnikatelem baronem von Strousberg. Následovala novorenesanční přestavba, baron však zkrachoval a věřitelé zámek zcela vyrabovali. Vypleněný zámek koupili 1879 Colloredo-Mansfeldové a většinou ho pronajímali. V roce 1943 se zde usadily
jednotky SS a zřídily zde svůj štáb,
pro vlastní ukrytí na zámku zabetonovali, co se dalo, leccos poničili,
hlubokou studnu zaházeli. Po válce se zde usídlila československá
armáda a Zbiroh se stal střeženým
objektem pro vojenskou techniku.
Armáda odešla až v r. 1997. V roce
2004 byl zámek převeden na město Zbiroh, a to jej prodalo společnosti Gastro Žofín. Ta zámek v roce 2005 poprvé otevřela veřejnosti. Dnes je vlastníkem pan Jaroslav
Pácha, vášnivý sběratel. Podle dobových dokumentů hledá, kupuje,
seřazuje a doplňuje historické exponáty. Viděli jsme na vlastní oči,
že jeho historická vášeň umožňuje návštěvníkům pokochat se krásou. Nezapomenutelný zážitek,
doporučujeme!
Pokračováním byly hrady Točník a Žebrák. Velké poděkování zaslouží pan řidič, bez kterého bychom se k nim nedostali.
Není mnoho hradů, které by byly
tak nerozlučně spjaty jako Točník
a Žebrák. Vyslovíte-li jméno jednoho, musíte dodat i název druhého. Konec skalního hřebene tam,
kde cesta končí a stáčí se zpět
(Točník), osídlili naši předkové již
v době pravěké. Tehdejší obyvatelé vyhloubili jako cisternu na vodu
jezírko v předhradí. Ve 2. polovině
14. století stál na nejvyšším mís-

tě skalního hřebene malý lovecký
hrádek, jehož součástí byla dnešní věž. Po roce 1395, kdy vyhořel
dolní hrad Žebrák, nechal Václav
IV. na tomto místě vystavět sídelní hrad českého a římského krále. Nový hrad představuje poslední typ českých hradů, který má
potlačené obranné prvky, upřednostňuje rezidenční účel a je na
rozhraní mezi hradem a zámkem.
Hrad nebyl dobyt zvenku, nýbrž
zničen zevnitř místními lidmi, kteří se na něm ukryli před Švédy během třicetileté války. Od 18. století
zříceniny hradu lákají návštěvníky
k romantickým procházkám.
Viděli jsme hodně, až kolem druhé hodiny jsme obědvali v Berouně, abychom pak mohli tak dvě hodinky strávit v centru města a zjistit po letech, jak se tady žije. Za
krásného sluníčka jsme pak odcestovali k domovu v Písnici a na Libuši. Spokojenost byla na místě a děkujeme všem turisticky zdatným
seniorům za účast.
Foto: Štěpán Sedlák
DUBNOVÉ JIZERKY
Týdenní rekreační pobyt v přátelském prostředí Penzionu Kitty
s výbornou domácí stravou, pěknou nabídkou programu v krásném

okolním prostředí s lesy se jako
vždy seniorům moc líbil. Kromě naší skupinky byli v penzionu senioři, s nimiž jsme se již na jarním pobytu setkali, a tak přátelská nálada
byla všudypřítomná. Počasí bylo
výjimečné, radost chodit na procházky i posedět na sluníčku s knihou, pletením nebo nicneděláním.
Velmi nás zaujal program s pracovníkem Horské služby s promítáním a vycvičenými psy − hledači lidí zavalených v lavinách. Zaujal
i přístroj pro lyžaře či turistu, který oznámí, kde se v lavině nachází, cena je přibližně 3 000 korun.
Člen Horské služby se též svěřil, že
chová ovce a spolu s panem řezníkem v sousedství vyrábějí klobásy. Že můžeme i ochutnat. Udělali jsme objednávku a v závěru týdne jsme zásilku obdrželi s tím, že
výdělek se použije pro rodinu člena Horské služby, který zahynul při
výkonu své práce.
Přišla za námi též nová přednášející o bižuterii. Paní Olga, jež dříve pracovala jako návrhářka, byla příjemná a předvedla nám výrobky tak nádherné a originální, že
jsme si všichni nakoupili, a dokonce v porovnání s pražskými cenami
o 30 % levněji. Takže jsme si odvezli z dovolené i dárečky.
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Penzion pro nás dále připravil
půldenní výlet do Svijan − na zámek, na ochutnávku piva a navštívili jsme i prodejnu svijanského piva. Moc se nám to líbilo.
Předposlední den byla tradičně objednaná hudba s klávesami a zpěvačkou ke zpěvu a k tanci.
Melodie z 60.–80. let se nám vždy
líbí, je to hudba našeho mládí. Co
pro nás náš oblíbený penzion dělá, včetně cesty tam a zpět zdarma a programu, tomu nelze odolat.
A tak na příští rok je pobyt v dubnu
již objednán, hlavně pro ty, kdo se
do zájezdu letos již nedostali. Opět
oznámíme předem v časopisu.
KVĚTNOVÝ HARRACHOV
Datum 1.–8. 5. patří v Klubu Senior již čtvrtým rokem výjezdu do Harrachova. Zprvu jsme cestovali dvakrát do roka, na jaře bylo hodně rekreantů, ale na podzim již méně. Nyní organizujeme cestu do Harrachova vždy na jaře a vyplácí se to. Počasí je nám vždy nakloněno i přesto, že v Praze je velmi špatné, tento rok zvláště. Harrachov poskytne
i náročným rekreantům, co očekávají. Malebné horské městečko leží
u hranic s Polskem, ve výšce 700 m
n. m. Hotel Harrachov Inn je umístěn přímo v centru města pod skokanskými můstky v klidné části centrálního parku s dětským hřištěm.
V blízkosti je čtyřsedadlová lanovka na Čertovu Horu, jezdí každé půl
hodiny od 8 do 18 hodin. V centru
je spousta krámků se suvenýry, restaurace, kavárny, pizzerie, cukrárny.
Pěšky se z Harrachova dostanete k pramenu Labe (13 km), na Voseckou boudu (8 km), ke Krakonošově snídani (5 km), na Ručičky (5 km),
na chatu Dvoračky (8 km) a rozhlednu Štěpánka v Příchovicích. Hotelová recepce je schopna zorganizovat

výlety taxi, mikrobusem, autobusem, a to i s průvodcem. V Harrachově můžete navštívit Sklárnu Novosad s exkurzí, Muzeum skla, Hornické muzeum, Kapličku sv. Alžběty
v blízkosti sklárny, kostel sv. Václava, Mumlavský vodopád, Rýžoviště,
Ozubnicovou trať, Šindelku − myslivecké muzeum. Některá z těchto
míst jsme také mohli vidět přímo
z vláčku, na který se účastníci přihlásili; přijel skoro až k hotelu. Lanovkou jsme vyjeli na Čertovu horu,
kde jsme si při hezkém počasí uspořádali piknik – při otevřeném občerstvení jsme strávili s dětmi i několik hodin. Děti, které s námi do Harrachova jezdí, uspořádaly také pěvecký koncert, na který byli pozvaní
všichni účastníci. Vydařená zábava
trvala celou hodinu, pak jsme ještě poseděli a popovídali. Přihlásil
se také náš hudebník pan Vomáčka,
který společně s houslistkou udělal
koncert a potěšil všechny ty, kteří
již hudebníky znají. Nadšení byli i ti,
kteří je dosud neznali. Pak byla středem dění tombola s dárečky, které
dodali naši rekreanti a které výherce
potěšily. Vytěžená částka putuje do
klubu naší paní fotografce, která se
rozhodla upéct ke Dni matek zákusky s pozváním pro všechny.
Takto jsme si to užívali, všem
se líbilo a přátelský kolektiv zážitky vždy ještě znásobí. A hřálo nás
u srdce, že naše organizační práce
byla dobře zúročena.
Foto: archiv Klubu Senior
HUDEBNÍ SOUTĚŽ LIBHUSH
Každým rokem k nám přijdou
z Klubu Junior děti různého věku
s talentem předvést skladby, které v každé z kategorií soutěže Libhush získaly to největší ocenění.
Letos to bylo 14. května.
Vždycky se těšíme a dáváme to-

muto programu přednost, neboť
před takovými talenty se můžeme jen sklonit. Je to pro nás potěšením, že mládež je stále dobrá
a můžeme jí věřit. Je vidět, že děti jsou dobře vedené, mnohé z nich
dělají ještě sport a mají další zájmy.
Za přítomnosti rodičů a členů našeho klubu děti obdržely od organi-

zátorky paní místostarostky Koudelkové ocenění za první místa v soutěži, my jsme přidali něco málo
sladkého. Bylo to odpoledne krásné
a také trochu k zamyšlení. Děkujeme za návštěvu a budeme se těšit
v příštím roce opět v tuto dobu.
Zdena Prchlíková

SOKOL LIBUŠ

Soutěž sportovní všestrannosti
Ve dnech 26.–28. dubna se po
roce opět konala Soutěž sportovní všestrannosti pro rok
2019 – Praha. Závodilo se jako
v předchozích letech v několika disciplínách, a to v plavání,
atletice, gymnastice a šplhu.
T. J. Sokol Libuš se přihlásila do
soutěže v plavání, gymnastice a šplhu s termíny konání v pátek 26. dubna v bazénu Tyršova domu a v neděli 28. dubna v tělocvičně T. J. Sokol Praha Vršovice. Za jednotu závodilo 6 chlapců a 13 děvčat v žákovských kategoriích: žáci I – Šavelka Matěj (plavání 13. místo z 18), žáci
II – Harvan Jindřich (plavání 19. mís-
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to z 19), Jaroš Jindřich (plavání 14.
místo z 19), Lodin Nicolas (plavání 5.
místo z 19), Šavelka Jakub (plavání 3.
místo z 19), Vosáhlo Jindřich (plavání
16. místo z 19), žákyně I – Dolejšová
Klára (šplh 13. místo z 25, gymnastika 19. místo z 25), Hájková Veronika (šplh 23. místo z 25, gymnastika
21. místo z 25), Kačenová Klára (šplh
11. místo z 25, gymnastika 20. místo
z 25), Muková Johana (šplh 20. místo z 25, gymnastika 18. místo z 25),
Quiroz Kristýna (šplh 16. místo z 25,
gymnastika 16. místo z 25) – disciplíny: akrobacie, přeskok, hrazda, lavička, šplh tyč 3 m s přírazem, žákyně II – Chuffartová Bianca (šplh
8. místo z 23, gymnastika 17. místo

z 23), Mráčková Eliška (šplh 11. místo z 23, gymnastika 20. místo z 23),
Schätzová Sofie (šplh 4. místo z 23,
gymnastika 23. místo z 23) – disciplíny: akrobacie, přeskok, hrazda,
nízká kladina, šplh tyč 4,5 m s přírazem, žákyně III – Jakimičová Valérie (šplh 11. místo z 19, gymnastika
15. místo z 19), Kopřivová Adéla (šplh
18. místo z 19, gymnastika 18. místo z 19), Mráčková Karolína (šplh 13.
místo z 19, gymnastika 10.-11. místo
z 19), Sudíková Anna (šplh 12. místo
z 19, gymnastika 10.-11. místo z 19),
Šumanová Luisa (šplh 6. místo z 19,
gymnastika 12. místo z 19).
Pro některé chlapce a některá
děvčata to byla první účast v sou-

těži sportovní všestrannosti, ale
všichni si vedli velmi dobře. Vybojovali sice jen jednu medaili, ale
hlavně si soutěž užili a získali cenné zkušenosti, které využijí v dalších soutěžích.
Všem žákům a žákyním blahopřejeme k dosaženým výsledkům,
děkujeme za účast a úspěšnou reprezentaci jednoty. Poděkování
patří také všem rodičům za jejich
ochotu umožnit dětem reprezentovat T. J. Sokol Libuš a stejně tak
patří velký dík cvičitelkám, které se
na přípravě žáků a žákyň na závody podílely.
Vladimíra Tomášková,
T. J. Sokol Libuš

RADNICE

Zajištění rodinných potřeb, jazykového
vzdělávání v létě a příměstské tábory 2019
V městské části Praha-Libuš je
na letošní léto připraven letní
provoz mateřských škol a nově i školních družin základních škol.
Základní škola Meteorologická připravila odděleně pro 1. a 2.
Týden
prázdnin

stupeň základních škol jazykové
vzdělávání pro děti vzdělávající
se v odlišném mateřském jazyce.
Podporu pro tyto děti připravují
dle svých možností a potřeb i mateřské školy.
Připomínáme již v lednu nabídnutý tradiční příměstský tábor

v prostorách Klubu Junior pořádaný organizací Info-dráček podporující integraci dětí. Nově se snaží připravit svou nabídku prvního
ročníku příměstského tábora organizace Bubny pro vás, na kterém
půjde vedle pestrého obsahu právě
o spontánní bubnování.

MČ Praha-Libuš – mateřské a základní školy a organizace v Klubu Junior v létě 2019
1. stupeň nebo 2. stupeň (ZŠ)

3−6 let (MŠ), 3−10 let (tábory
v Kubu Junior)

1.

ZŠ s RVJ v Písnici − letní provoz ZŠ
pro všechny děti ze ZŠ z MČ 1.−4. 7.

MŠ Ke Kašně − letní provoz MŠ
pro všechny děti z MŠ z MČ 1.−4. 7.

2.

připravovaný první ročník tábora
organizace Bubny pro vás v Klubu Junior
s bubnováním 8.−12. 7. (aktuální informace
budou zveřejněny na webu MČ)

MŠ Lojovická − letní provoz MŠ pro děti
z MŠ z MČ 8.−12. 7.

3.

ZŠ Meteorologická (v rámci projektu z OP
PPR V 49) v Klubu Junior pro děti s OMJ
z 2. stupně ZŠ pro děti z této základní
školy 15.−26. 7.

Info-dráček v Klubu Junior − tábor na
podporu integrace dětí s OMJ mezi děti
z majority ve věku 6−10 let 15.−19. 7. −
– I. turnus

Odbor správní a školství
ÚMČ Praha-Libuš

Info-dráček v Klubu Junior − tábor na
podporu integrace dětí s OMJ mezi děti
z majority ve věku 6−10 let 22.−26. 7. −
– II. turnus

4.

5.

−

−

6.

−

−

7.

ZŠ Meteorologická (v rámci projektu MČ
z MV ČR) v Klubu Junior pro děti s OMJ
z 1. stupňů ZŠ pro všechny děti z městské
části 12.−23. 8.

Info-dráček v Klubu Junior − tábor na
podporu integrace dětí s OMJ mezi děti
z majority ve věku 6−10 let 12.−16. 8. −
– III. turnus
Info-dráček v Klubu Junior − tábor na
podporu integrace dětí s OMJ mezi děti
z majority ve věku 6−10 let 19.−23. 8. −
– IV. turnus

8.

9.

Přehled najdete v tabulce, podrobnosti na letácích v časopisu
nebo na webu městské části: www.
praha-libus.cz. Na web městské
části budou umísťovány i nabídky
letních aktivit došlé po 20. květnu.
Nabídky letních aktivit od dalších
organizací jsou obsaženy v tomto
čísle časopisu a budou zveřejněny
i na webu městské části.

ZŠ Meteorologická − letní provoz ZŠ pro
všechny 4 MŠ zřizované MČ − letní provoz
všechny děti ze ZŠ z MČ 26.−30. 8. Sekce - sociálnoMŠ pro děti ve vlastní MŠ 26.− 30. 8.
K tomuto prosím: Zajištění rodinných potřeb a jazykové vzdělávání v létě a příměstské tábory 2019

Prázdninový kurz
českého jazyka
pro děti s odlišným mateřským jazykem

Avízo na připravovaný
1. ročník příměstského tábora
8. – 12. 7. 2019

Od organizace Bubny pro vás. Plánováno do Klubu Junior.
Pestrý program a spontánní bubnování.

Více od 7. 6. 2019 na www.praha-libus.cz

KNIHOVNA
městské části

od 12. 8. 2019 do 23. 8. 2019

na adrese K Lukám 664/1,
Praha4-Libuš

10 dní, 3 hodiny denně, 830–1130
Kurz je určen pro děti předškolního a mladšího školního věku
s nulovou nebo velmi špatnou znalostí češtiny
- nejen pro žáky naší školy.
Vyučování bude zahájeno 12. 8. 2019 v 830
a bude probíhat v prostorech Klubu Junior, Na Okruhu 395/1,
142 00 Praha 4 - Písnice
Přihláška ke stažení na www.zsmeteo.cz
Pošlete e-mailem: alena.duskova@zsmeteo.cz
nebo nechte na recepci školy v obálce s nápisem
PRÁZDNINOVÝ KURZ ČESKÉHO JAZYKA do 30. 6. 2019

bude otevřena
i o prázdninách
jako po celý rok:
v úterý od 14 do 18 hodin.

Akce je pořádána v rámci projektu „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2019“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.
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Každý může díky MAPu
(z)měnit přístup ke vzdělávání
Zajímáte se o vzdělávání? Máte nápad, inspiraci či radu, jak
zlepšit vzdělávání v mateřských
i základních školách? Zapojte se
do projektu, jehož cílem je zkvalitňování vzdělávání na celém
území správního obvodu Prahy
12, kam patří i městská část Praha-Libuš a ke kterému se nově
připojila i MČ Praha-Kunratice.
Projekt MAP Praha 12 pokračuje
vstupuje na svoji čtyřletou cestu zvyšování kvality napříč ZŠ a MŠ na Praze 12, na Libuši a v Písnici a v Kunraticích. Zveme každého zájemce, kterému není lhostejná úroveň vzdělávání
v jeho obci, rád se dozvídá o inovativních podnětech a rád sdílí své zkušenosti a znalosti účastí na různých
akcích − workshopech, seminářích či
konferencích, jež pro vás připravujeme. Připojte se i vy k MAPu a vyberte
si v projektu to, co vás nejvíce zajímá, případně nás informujte, co dalšího by vás nejvíc zajímalo. Účast na
akcích pořádaných v rámci projektu
MAP je zdarma.

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT?
Mezi pravidelné a tradiční akce
patří: setkávání pracovních skupin MAP, vzdělávací akce typu EduCoffee i oblíbený Leadership. Součástí projektu však bude i organizace řady dalších akcí, např. na
podzim tohoto roku knižní festival KnihoMAP, podzimní výjezdní
zasedání, spolupráce s jinými školami s cílem přenosu dobré praxe
aj. Připravované akce chtějí reagovat na aktuální potřeby, a podpořit
tak rozvoj partnerství a spolupráce
v oblasti vzdělávání na celém území projektu.
PŘIJĎTE DISKUTOVAT NA SETKÁNÍ
PRACOVNÍCH SKUPIN
Úkolem pracovních skupin je
otevřít diskuzi nad konkrétní oblastí a přinášet moderní i ověřené
přístupy a nápady do škol i školek.
V rámci projektu MAP Praha 12 pokračuje vzniká 10 pracovních skupin v těchto oblastech: Financová-

ní vzdělávání, Čtenářská a jazyková
gramotnost, Matematická gramotnost, Rovné příležitosti, Polytechnika, Kalokagathia a volný čas, Digitální gramotnost, Kariérové poradenství, Rodina, škola a komunita a Environmentální výchova. Setkání pracovních skupin jsou vždy
otevřená − přijít může každý. Na
konkrétní setkání pracovní skupiny
se stačí pouze zaregistrovat. Pracovní skupiny se budou pravidelně scházet od září 2019 a pozvánky
naleznete na webových stránkách
projektu.
POTKEJME SE NA EDUCOFFEE
EduCoffee je komorní setkání všech zájemců o vzdělávání zaměřené vždy na konkrétní téma.
Každé EduCoffee vede pozvaný
odborník a řeší se témata, jakými jsou např. vzdělávací program
Montessori, zahraniční vzdělávání,
čtenářství, robotika, propojování
předmětů ve školách, nadané dě-

ti, matematika metodou profesora Hejného. Někdy se jedná o přednášku, jindy o intenzivní workshop.
Na EduCoffee je nutné se registrovat z důvodu omezené kapacity sálu či učebny.
LEADERSHIP PODPORUJE
VEDOUCÍ PRACOVNÍKY MŠ A ZŠ
MAP II bude i nadále podporovat
ředitele mateřských a základních
škol z MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš
a MČ Praha-Kunratice.
JAK SE O PLÁNOVANÝCH
AKTIVITÁCH MAPu DOZVÍTE?
Veškeré informace o připravovaných aktivitách i přihlašování na ně najdete na webu www.
mappraha12.cz a na Facebooku
MAP Praha 12 www.facebook.
com/mappraha12.
Přijďte a zapojte se!
Realizační tým MAP II
Foto: Kryštof Štafl

Tašky na separovaný odpad
Vážení občané, na Úřadu
městské části Praha-Libuš
můžete zdarma získat odnosové tašky na separovaný odpad (sada 4 tašek – sklo, papír, plast a nápojový karton).

Sociální pomoc – kontakty
Koordinátora sociální pomoci MČ Praha-Libuš je možné
kontaktovat písemně, po e-mailu nebo telefonicky.
Na pracovišti Úřadu městské části Praha-Libuš,
K Lukám 664, je přítomen každé pondělí od 14:00 do 17:00
hodin, případnou návštěvu je vhodné domluvit předem
telefonicky.
Koordinátor sociální pomoci

Miloš Hájek
koordinatorpomoci@praha-libus.cz
K Lukám 664,
142 00 Praha 4 – Libuš
Tel.: 604 740 696
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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 se distribuují zdarma
v počtu 1 sada na 1 byt do vyčerpání zásob. Můžete si je vyzvedávat
v kanceláři odboru životního prostředí a dopravy, pracoviště v uli-

ci 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
Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš
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Rekonstrukce páteřní ulice Vídeňská
Po úspěšné rekonstrukci Libušské v Písnici přichází další rekonstrukce páteřní ulice Vídeňská v Kunraticích
od okružní křižovatky s ulicí
Dobronická až po ulici K Zeleným domkům. Termín rekonstrukce je stanoven od 4.
června do cca poloviny září,
silnice by měla být zprovozněna na konci srpna.
OBJÍZDNÉ TRASY
Dobrou zprávou je, že oficiální
objízdná trasa není vedena přes Libušskou ulici, ale na cedulích je vyznačena od Vestce na Kunratickou
spojku doprava ve směru na Chodov
a dálnici D1, od Jižní spojky budou
cedule navádět automobily na dálnici D1 a pak Kunratickou spojkou.

Špatnou zprávou je, že bude platit, že auta jsou jako voda a cestu
si vždycky najdou. Zejména v prvních dnech po zahájení rekonstrukce nastane velký chaos, a proto
své cesty plánujte s předstihem,
ať bydlíte v kterémkoliv místě naší městské části. Řidiči se jistě zpočátku budou pokoušet dojet po
Vídeňské, kam až to půjde, v domnění, že projedou ulicí K Zeleným domkům. Ta bude ovšem pro
osobní automobily průjezdná jednosměrně pouze ve směru do centra, autobusy budou jezdit v této
ulici obousměrně. Na dodržování jednosměrného provozu bude
dohlížet policie. Ze směru z centra auta u IKEM pojedou doprava do ulice Jalodvorská, která bude v úseku Pasteurova a Lukešova jednosměrná! Prosím všechny

obyvatele, kteří ulicí Jalodvorská
jezdí od Libuše k IKEM, aby si našli
náhradní trasu, neboť na této úzké ulici se budou tvořit časté kolony. Alespoň trochu ulevit náporu na křížení ulic Libušská a Jalodvorská by měl dočasně nainstalovaný semafor. Nápor budou zažívat
ulice Libušská, Dobronická, ale též
Novodvorská, zejména v prvních
dnech očekávejme zpoždění všech
linek autobusů.
ZMĚNY V MHD
Linky 113, 165, 197, 215, 331 a 333
pojedou ve své trase bez omezení. Odklonem pojedou pravidelné
linky jezdící po Vídeňské. Linky 193
a 203 budou odkloněny přes ulici
K Zeleným domkům (obousměrně),
vynechají zastávku U Tří svatých.

Linky 335 a 337 pojedou ulicí K Zeleným domkům obousměrně. Linky 332 a 339 budou vedeny přes
ulici K Zeleným domkům, směrem
na Jesenici přes Zálesí a Libušskou
do ulice Dobronická do zastávky
U Tří svatých. Tyto dvě linky budou
stavět na zastávkách Jalodvorská
a U Zvoničky.
AKTUALIZACE INFORMACÍ
Bližší a průběžně aktualizované informace naleznete na facebookové stránce Rekonstrukce Vídeňské v Kunraticích, kterou spravují kolegové z kunratické radnice. Přeji jim, ať jde vše podle plánu
a dočkají se hezkého výsledku.
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice

Metro D – zahájen geologický průzkum
Rada hlavního města Prahy v pondělí 20. května odsouhlasila zahájení geologického průzkumu na trase
metra D.
Samotná stavba metra D ještě nemá stavební povolení, takže
nelze mluvit o jejím zahájení, jak
zkratkovitě uvádějí média a někteří politici. Spuštění geologického
průzkumu ale ukazuje na to, že pro
současné vedení Prahy je metro D
prioritou.

Pro připomenutí: metro D je členěno do tří úseků. I.D1 je úsek Pankrác až Nové Dvory, tedy 5 stanic
a 4 tunelové úseky; I.D2 je úsek
Nové Dvory až Depo Písnice – jedná se o 3 stanice a 3 tunelové úseky a vlakové depo; I.D3 je úsek Náměstí Míru až Pankrác, tedy 2 stanice a 2 tunelové úseky. Zmíněný
geologický průzkum bude na trase I.D1.
Územní rozhodnutí na celý úsek
metra I.D nabylo právní moci v roce 2014. Proti tomuto územnímu

rozhodnutí je podána jedna žaloba a současně probíhá v orgánech hlavního města Prahy změna
územního plánu na této trase, neboť tu předchozí soud zrušil.
Projekt dokumentace pro stavební povolení je vypracován,
městská část Praha-Libuš k němu
podala desítky připomínek již v roce 2015. Vyslyšení některých z nich
narážela na zadání tehdejšího vedení města Prahy – ušetřit za každou cenu. Současné vedení Prahy
se zdá být vstřícnější k některým

našim požadavkům, jako je rozšíření parkovacích kapacit u dvou posledních zastávek metra či vybudování klasického severního vstupu do metra u stanice Libuš, tedy
vestibul s jezdicími schody. Projekt
předpokládal pouze výtah, což považuji doslova za pitomost. Nelze
šetřit na jezdicích schodech. Zkušenost se stanicí Veleslavín, kde
se jezdicí schody dodělávaly až po
dostavbě metra, je snad dostatečným ponaučením, že šetřit se musí
s rozmyslem.
V tuto chvíli se zdá, že reálné je
získat stavební povolení pro úsek
Pankrác – Nové dvory, poslední tři
stanice metra nacházející se na našem území – stanice Libuš, Písnice
a Depo Písnice – dosud narážejí na
komplikovanější jednání s majiteli
pozemků. Z pozice starosty a současně člena Výboru pro dopravu
Zastupitelstva hlavního města Prahy se účastním mnoha jednání týkajících se samotné stavby a musím ocenit vysokou profesionalitu pracovníků Magistrátu hlavního
města Prahy a Dopravního podniku při jednání o výkupech pozemků. K dohodě je ovšem třeba i vůle vlastníků pozemků, kteří mají
mnohdy lidově řečeno „velké oči“.
Přesto – zahájení geologického
průzkumu je skutečné nakročení
k výstavbě metra D.
Jiří Koubek, starosta
Libuše a Písnice, člen Výboru
pro dopravu Zastupitelstva
hlavního města Prahy
Vizualizace poslední stanice
metra D – Depo Písnice.
Zdroj: Metroprojekt a Dopravní podnik
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V mateřské škole v Cambridge
Asistentka pedagoga z MŠ Mezi
Domy vypráví o své stáži ve Velké Británii.
Na pozici asistenta pedagoga
pracuji v Mateřské škole Mezi Domy již řadu let. Vzhledem k tomu,
že se aktivně zajímám o začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českých majoritních škol
a kolektivů, spolupracuji od roku
2017 s organizacemi Meta, o. p. s.,
a InBáze. Lektoruji pro ně část seminářů určených dalším pedagogům, kde sdílím svou praxi, zkušenosti a pracovní metody, byla jsem
i lektorkou pilotního projektu použití jazykové metody Kikus. Obě or-

ganizace se snaží pomáhat jak migrantům samotným ve vzdělávací
nebo sociálně-právní oblasti (poskytují tlumočení, pomoc na úřadech, jazykové a vzdělávací kurzy),
tak českým pedagogům prostřednictvím kurzů věnovaných různým možnostem a metodám práce s dětmi z odlišného jazykového,
potažmo kulturního prostředí.
Díky všem svým aktivitám a spoluprácím jsem se na počátku roku
2018 dostala k možnosti absolvování zahraniční stáže. Celou úžasnou
myšlenku pořádali lidé z Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita v rámci
projektu EU Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem. Výběrové řízení se
konalo na základě zaslaných motivačních dopisů, zkušeností a zapálení pro věc. Přihlásilo se nás víc
než 50, z tohoto počtu bylo vybráno 12 pedagožek (ano, stále v českém školství chybějí muži!), které
postupně navštívily mateřskou školu v Cambridge. Ano, já také.
RESPEKT K ODLIŠNOSTEM
Já anglicky hovořím, takže to pro
mě nebyl po jazykové stránce problém. Byly ovšem takové kolegyně, pro které pobyt v cizím městě,
zemi a jazykovém prostředí představoval daleko větší psychickou
a osobnostní zátěž. A to je právě
ono – přesně takhle to mají děti, které k nám do mateřských škol
přicházejí bez předchozí zkušenos-
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ti s češtinou. Vždy paním učitelkám
říkám, aby si vzpomněly, jaké pocity
u nich začnou převládat při pobytu
v zahraničí, neznají-li tamější řeč. Já
byla dvakrát ve Vietnamu, ovládám
základní fráze a slovíčka, a stejně
jsem byla při komunikaci s rodilými
mluvčími ztracena v překladu. Mám
tedy před všemi dětmi s odlišným
mateřský jazykem respekt, jak se
dokáží obratně pohybovat v českojazyčném prostředí a jazyk si ve
většině případů osvojit na dobré
úrovni. Ruku na srdce – kdo z nás
hovořil v šesti letech dvěma jazyky tak, že dokázal volně přecházet
v konverzaci z jednoho do druhého
a tlumočit? Já třeba ne.

jich děti trávily své dětství v hezkém a příjemném prostředí. Jak mi
řekla paní učitelka: „My neříkáme,
že to nejde. My se snažíme najít
cestu, jak to půjde.“ A to byla jedna
z nejdůležitějších věcí, které jsem
si všimla jako obrovského rozdílu
mezi naší a britskou náturou – my
vidíme problémy, oni vidí výzvy.
Jsem šťastná, že jsem něco podobného mohla zažít. Čas strávený v prostředí, které je nesmírně
podnětné a přitom nabízí spoustu
volnosti, je pro mě důkazem, že lze
takto pracovat. A věřte, že děti tam
nijak netrpěly, když neseděly u stolečků a nevyplňovaly pracovní listy. Navíc s nimi při volné hře (která

nou zvládnou velmi dobře, protože
na rozdíl od nás, dospělých, nejsou
tolik zatíženy předsudky, strachy
a obavami. Bylo by dobré je tedy
nebrzdit jen proto, že sami tápeme
v nejistotě. A ano, nejen děti by měly být připraveny na školu, ale hlavně škola připravena na děti. Na fakt,
že do ní nastoupí lidé s různými sociálními, psychickými i fyzickými
potřebami, ne normalizovaní roboti.

Zpět ke stáži. Cambridge je rozkošné město plné narcisů, racků
a cyklistů. A především univerzitních „college“. Lidé se k nám chovali nesmírně vlídně a zdvořile, byli
milí a ochotní. Tohle bych vám přála zažít všem!

je v Británii brána jako gró všeho,
s čímž nelze nesouhlasit) byla stejná zábava jako s dětmi u nás. Zrovna v této mateřské škole byly začleňovány děti s odlišným mateřským jazykem, děti se sluchovým
vadami i velmi opožděným vývojem. Tamější kolektiv je velmi hrdý
na to, jak různé děti přijímá a provází je jejich dětstvím.

byly vážně spíše určitým druhem
„průvodců“ než absolutistickými
vládci. Náplň mimo řízenou didaktickou činnost si určovaly děti samy, volně se pohybovaly mezi prostory třídy a zahradou. A paní učitelky je při většině her sledovaly
a nenápadně prováděly diagnostiku pomocí webového systému
Tapestry, který je celoročně přístupný rodičům. Ti tak měli vcelku dobrý přehled o tom, v jakých
oblastech se jejich dítě rozvíjí, jaký úspěch mělo při prezentacích
svých obrázků, jak probíhá jeho sociální interakce. A nežili v domnění,
že se v mateřské škole nic neděje,
děti se tam hlavně najedí a učitelky
jsou pouze hlídačkami. Tento naivní názor ostatně někteří zastávají
i v našich končinách. Zajímavé, že?
Myslím, že by bylo dobré, kdyby
podobnou zkušeností prošla většina
českých učitelek a asistentů. Ostatně mnoho výzev na projekty financované EU je vypisováno, málokdo
jich ale využije. Buď o nich neví, nebo je byrokratická stránka tak náročná, že od svého záměru uspořádat stáž raději upustí. Možnost vyrazit za novými zkušenostmi, poznáním a diverzitou otevře oči všem
a přiměje je právě k onomu kritickému myšlení. Tím, že pomáháte druhým, pomáháte vlastně nejvíc sobě.
Tak proč se o to vzájemné inspirování nepokusit i na pedagogickém poli.

MY VIDÍME PROBLÉMY,
ONI VÝZVY
Mateřská škola Under Fives
Roundabout je zřízena formou neziskové organizace, stejně jako mateřské centrum, jehož provoz dvakrát týdně zajišťují paní učitelky
v pronajatých prostorech Mayfield
Primary School. Rodiče i děti většinou navštěvují společně nejprve
centrum (kde zjistí, že nejsou sami,
kdo neovládá angličtinu v top formě), načež děti v necelých třech letech nastupují do mateřské školy.
Díky tomu se už znají jak s paními
učitelkami, tak mezi sebou – to je
velmi důležitý faktor, který nám tady chybí. Rodiče si totiž poté navzájem pomáhají s vyzvedáváním
dětí, s tlumočením. A především se
daleko více zajímají o chod školky, pomáhají s jejím zvelebováním,
s pořádáním společných akcí – tak
třeba dědeček přiveze dětem na
zahradu 100 narcisů, tatínek opraví zahradní nábytek, maminky přijdou květiny zasadit. A nikdo v tom
nevidí problém. Vědí, že pokud se
o svoji školku nebudou starat, nebude jednoduše tak hezká a příjemná – a oni přeci chtějí, aby je-

VE ČTYŘECH LETECH DO ŠKOLY
Naše březnová skupina stážistek měla nesmírné štěstí, že jsme
během svého pobytu v Cambridge
měly možnost navštívit i ono mateřské centrum a především Mayfield Primary School. Britské děti
chodí do základních škol v pěti letech. Jako čtyřleté nastupují do „reception class“, něco podobného jako u nás přípravné třídy. Zvykají si
tam na školní prostory, nicméně
stále je většina času věnována hře
(s tolika zábavnými a nenápadnými
didaktickými pomůckami, až jsem
žasla) a rozvrh hodin bývá velmi flexibilní podle aktuálních schopností dětského kolektivu. Většinou se
tu nesetkávají s odkladem povinné
školní docházky. Čtyři roky pro nástup do školního systému možná
jsou nízký věk. Umělé „prodlužování
dětství“ a nástup dětí do školy v co
nejpozdějším věku jen proto, že rodiče nejsou ochotni slevit ze svého komfortu, což se pro změnu děje u nás v Čechách, také podle mě
není rozumné řešení. Děti to větši-

UČITELÉ JAKO PRŮVODCI
Obecně jsem si během svého
pobytu uvědomila, jak mnoho prostoru pro diskuzi a vlastní kritické
myšlení zdejší děti mají. Učitelky

Šárka Schejbalová, MŠ Mezi Domy
Foto: Šárka Schejbalová

TÉMA

Vytvořme kvetoucí louky
Procházíme obdobím klimatických změn. To již dnes nepopírá snad ani ten největší skeptik. Ponechme stranou, zda
jsou způsobeny činností člověka, nebo vznikají přirozeně.
Faktem zůstává, že se těmto
změnám musíme přizpůsobit,
neboť větru a dešti jsme se
stále poručit nenaučili.
Způsobů, jak se klimatickým
změnám přizpůsobit, je mnoho
a stejně tak je mnoho možností,
jak státy, obce i každý z nás může
přispět ke zmírnění dopadu těchto klimatických změn, a pomoci tak vytvořit o něco příjemnější
místo pro život. Mohlo by se zdát,
že jedinec, ale i taková malá městská část, jako je ta naše, příliš přispět nemůže. Dokonce by si mnozí
mohli říci, že je jakákoli snaha zbytečná. Opak je pravdou. Třeba tako-

vý obraz z puzzle je stvořen z tisíců dílků, kdy každý jeden dílek obraz nevytvoří, ale dohromady ano.
Jednou z možností, jak vytvářet
příjemnější mikroklima snížením
okolní teploty v letních parnech,
jak zadržovat dešťovou vodu a jak
celkově zpříjemnit prostředí, ve
kterém žijeme, je tvorba zelených
ploch na veřejných prostranstvích
a správná péče o ně.
Naše okrajová městská část sice má mnoho zeleně, jenže zeleň
opravdu nestačí pouze mít, je nutné se o ni i správně starat. Například nekosit trávu několikrát do roka na „anglický trávník“, až z ní zbude jen suchem vypálený drn. A zde
nacházíme jednu z možností, jak
můžeme jako městská část přispět svojí hrstkou do mlýna – dobře se starat o naše travnaté plochy. Jakožto nový předseda Komise pro životní prostředí a míst-

ní Agendu 21 chci jedním z témat,
která bude komise řešit, nastolit
i péči o naše travnaté plochy a pokud možno i vytvoření kvetoucích
„luk“ uprostřed zástavby, které nejenže přispějí přírodě, ale i zpříjemní prostor, ve kterém se dennodenně pohybujeme. Cílem komise bude
v krátké době ve spolupráci s vámi,
občany, vytipovat místa, kde bychom mohli tyto kvetoucí zelené
ostrovy uprostřed města společně
vytvořit. Pokud máte tip na travnaté plochy, které bychom mohli začít šetrně obhospodařovat a měnit
k lepšímu, napište mi e-mail (josefmakovsky@gmail.com) nebo nechte svůj tip na facebookové stránce naší městské části.
Jelikož si uvědomuji, že klimatická změna a správně kosená kvetoucí louka nejsou všechna témata,
která byste jako občané chtěli v oblasti životního prostředí řešit, budu

rád, když mi své náměty napíšete.
Rád si s kýmkoli z vás u kávy, piva,
nebo přímo na místě o jeho návrhu
popovídám.
Josef Makovský,
zastupitel MČ Praha-Libuš,
josefmakovsky@gmail.com
Foto: Josef Makovský

Pražské vlaštovky
Mapování hnízdišť a nocovišť
vlaštovky obecné na území
Velké Prahy.
Ačkoliv lze vlaštovku obecnou
v Praze stále řadit mezi relativně
běžně hnízdící druhy, i zde její početnost již několik desetiletí výrazně klesá. Dílčí data ukazují, že hnízdní páry mizí z centra Prahy, naopak

nejvyšší hustoty byly zjištěny v okrajových čtvrtích se starou zástavbou,
kde vlaštovky pravděpodobně ještě nacházejí dostatek potravy – létajícího hmyzu. Vedle hnízdní lokality je pro vlaštovky rovněž zásadní dostupnost vhodného nocoviště.
Cílem projektu je zmapování hnízdních kolonií a zjištění, kde v dnešní době nacházejí pražské vlaštov-

ky svá útočiště. Znalost významných
hnízdišť a nocovišť napomůže efektivní ochraně vlaštovčí populace.
V letošním roce pokračujeme
v mapování započatém roku 2018. Žádáme všechny kolegy ornitology i zájemce z řad laické veřejnosti o spolupráci. Svá pozorování můžete zadat
do databáze pozorování ptáků České společnosti ornitologické birds.

cz/avif/, nebo zasílat na e-mail prazske.vlastovky@seznam.cz. U každého hnízdiště je důležité uvést počet
hnízdících párů a typ prostředí (chov
koní, průmyslová hala atd.). Mapování
pražských vlaštovek organizuje Společnost spolupracovníků Kroužkovací
stanice Národního muzea.

vým počasím. 9. 6. slaví Stanislavy i oblíbený Kačer Donald, kterému je již 85 let. 10. 6. nezapomeňme na smutná výročí nacisty vyhlazených obcí Lidice (1942) a Oradour (1944). 11. 6. 1869 vzrušila naše
předky zpráva (Bomba!) o vhození zapálené pumy na pražské policejní ředitelství. Anarchisté – bratři Körberové − byli již zakrátko zatčeni. 13. 6. má svátek sv. Antonín
Paduánský a 15. 6. sv. Vít, ochránce před blesky. Je tedy logické, že
právě 15. 6. 1754 Prokop Diviš v Příměticích u Znojma vyzkoušel první
bleskosvod. O prvenství se ale tento vynálezce dělí s nezávisle působícím Benjaminem Franklinem,
pozdějším prezidentem USA. Můžeme si připomenout i 100 roků od
prvních voleb do obecních zastupitelstev v nové ČSR, které tehdy vyhrála sociální demokracie. 16. 6. se
slaví Zbyněk a je také Mezinárodní den otců! Křesťané slaví i svátek
Nejsvětější trojice. 17. 6. si ti aktivnější z nás jistě nenechají ujít veřejné zasedání zastupitelstva MČ
v Libušské čp. 1 od 18 h. 18. 6. popřejme Milanům. 20. 6. mají svá-

tek Květy a pro svůj odsun smutní
i sudetští Němci. Doboví pamětníci
by k tomu měli jistě říci svůj názor
dnešní mladé generaci!
21. 6. máme první letní den
a slunce přechází do znamení Raka. Léto je tady! Právě 21. 6. 1689
o sobě dal neblaze vědět již zmíněný král Ludvík XIV. velkým požárem Prahy. Kvůli oslabení habsburské říše se spojil s muslimskými
Turky, kteří na ni útočili z Uher,
a chtěl porazit Rakousko i útokem
ze západu. Aby oslabil obranu a vyvolal chaos, dal ze zběhů a zajatců vytvořit skupiny žhářů, majících
za značnou odměnu zapálit česká
města. Ti, kdo se sem dostali, založili požáry v několika českých
městech a 21. 6. zapálili i řadu domů v okolí Staroměstského náměstí v Praze. Požár byl katastrofální! 766 domů (cca čtvrtina města) zcela vyhořelo a zahynulo přes
150 lidí. Někteří žháři byli dopadeni a většinou též upáleni. Ke zhroucení obrany ale nedošlo a Rakouská říše tehdy přetrvala. Na tento
den připadají i jiná smutná výročí, jako např. poprava 27 českých

pánů na Staroměstském náměstí
r. 1621 či justiční poprava gen. Heliodora Píky v r. 1949. Raději něco
veselejšího! Právě 21. 6. je i Mezinárodní den trpaslíků! 22. 6. můžeme přát Pavlám a 23. 6. Zdeňkám.
24. 6. se slaví oblíbené jméno Jan,
odvozené od svátku Jana Křtitele,
který připadá na tento den. 24. 6.
2004 (vzpomínáte?) se prodloužilo metro C do stanice Ládví. 25. 6.
se oslavuje Ivan, což je slovanská
odvozenina od zmiňovaného Jana.
27. 6. je zde populární Ladislav/a.
28. 6. si můžeme připomenout bitvu s Turky na Kosově poli z r. 1389,
což je mezník v jejich pronikání na
Balkán. Můžeme i připomenout populárního zpěváka Milana Chladila (8. 2. 1931 – 28. 6. 1984), kterého
jsme mohli osobně potkávat občas
i na Libuši, například při nákupu jeho oblíbených drůbežích výrobků. 29. 6. nepřehlédněme oblíbená
jména Petr a Pavel, 30. 6. pak Šárku.
Jmenovaným i nejmenovaným
patří naše srdečné všechno nejlepší a všem krásné prázdniny i celé léto!
Jaroslav Melichar

Karel Pithart, koordinátor mapování

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY

Červen
Krásný měsíc červen − tak ho
zřejmě nazývali již naši slovanští prapředkové, kteří si
jeho pojmenování přenesli ze
své pravlasti, jak napovídá
i shodné ukrajinské pojmenování „červeň“, odvozené od
zrajících plodů.
1. 6. mají děti svůj Mezinárodní
den dětí, jistě víme, čím je potěšit…
4. 6. slaví Dalibor (někde i Fátima). 6. 6. si jistě zaslouží vzpomínku nás všech výročí vylodění západních spojenců na plážích
Normandie r. 1944, které zahájilo osvobozování Evropy od nacistů od západu. 7. 6. slaví Ivety a v r.
1654 nastoupil na francouzský trůn
známý král Ludvík XIV., jenž říkal:
„Stát jsem já“ a jehož panování, jak
ještě poznáme, nebylo pro Čechy
bez vlivu. Možná si někdo vzpomene, že 8. 6. 1989 byl v tehdejší
ČSSR vykonán poslední trest smrti. Na 8. 6. připadají sv. Helga i sv.
Medard, následovaný často dešti-
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Až rozkvetou lípy
… mně hned bude snáz, ten,
co se mi líbí, ten vrátí se zas
− zpívala takřka před 50 lety
Jarmila Veselá.
Ve francouzském originále jste
mohli slyšet tuto píseň s názvem La
première étoile (První hvězda) v podání Mireille Mathieu. Českým textem ji opatřila R. Sypěnová (údajně
ve svých 19 letech za jedné letní noci, v čase, kdy kvetou lípy, prý také
zemřela). Přijměte dnes pozvání pod
rozkvetlou lípu.
Lípa je naším národním stromem,
(hlásily se k ní však také Jugoslávie
a Prusko). Staří Slované zasvětili lípu
bohyni Ladě, symbolu lásky a krásy.
Lípa pro ně byla posvátným stromem.
Vždyť v ní sídlili dobří duchové, proto
byly mnohé lípy vysazovány s úctou.
Pod zelenými korunami se scházeli
na milé besedě sousedé, konaly se tu
shromáždění, soudy i velké slavnosti. Tady byly přinášeny oběti bohům
a vznikala radost z pospolitosti.
Lípa je také měkké dřevo na vyřezávání dřeváků, měchaček, lžic či
figurek, lýčí na střevíce, lipový čaj
proti neduhům a medová vůně včelího produktu, který pomáhá proti kašli a nachlazení. Lipové pruty
prý odvracejí neštěstí a čáry. Blesk
do lípy neudeří (což bohužel neplatí) a další pověra říká, že kde v domě
bezový a lipový květ a hadí koření,
tam není bolesti, tam není mření.
Botanicky vzato je lip na severní
polokouli 45 druhů, evropských nejméně 5, u nás jsou původní 2−3 druhy: lípa srdčitá (malolistá), lípa velkolistá (širolistá) a lípa obecná (evropská, holandská). V našich podmínkách se lípa dožívá až 1 000 let.
Abychom se zadívali do korun některé z rozkvetlých lip, nemusíme
daleko. Proto jen ty nejdůležitější:
U brány zámeckého parku v Kunraticích nás uvítá lípa srdčitá, která tu

roste už skoro 185 let. Další památný
strom téhož druhu je na Vídeňské
ulici proti Mikrobiologickému ústavu. Je nakloněn od silnice a pamatuje prý ještě povozy a své sestry v celé aleji kolem silnice. Je to lípa-hrdinka, náporu civilizace čelí i přes
stáří 180 let. Jinou lípu srdčitou můžete vidět i v Komořanech naproti
zámku − jde o druhou v pořadí památných lip, která byla na území hl.
m. Prahy vyhlášena. U zámku bylo lip více, ale zachovala se jen tato, věkem dosahující 190 let. Čtveřici doplňuje Lípa republiky (velkolistá) v Krčské ulici č. 205/24 poblíž ul.
Antala Staška, vysazená r. 1918 k poctě vzniku Čs. státu. Původním majitelem pozemku byl velkostatkář
Tomáš Welz, od něj koupil parcelu
Antonín Čeněk Riegl, motocyklový
závodník, který se o zasazení stromu přičinil. Pokud vás zajímají informace o dalších pražských stromech,
sáhněte po knížce Pavla Kyzlíka Památné stromy Prahy, kterou ve spolupráci s Českým svazem ochránců
přírody vydal Magistrát hl. m. Prahy.
Lípu jako symbol slovanské vzájemnosti přijal obrozenecký spisovatel Jan Kollár. Nebyl sám, kdo opěvoval lípy. Celou epickou skladbu jim
věnoval Svatopluk Čech. Ve stínu lípy
se scházejí vesničtí sousedé, aby si
vyprávěli své příběhy, historky a zážitky. Nezapomenutelná je dodnes
hraná Lucerna od Aloise Jiráska. Mlynář vyhrává svůj boj proti panstvu
a na záchranu posvátného stromu,
v závěru uznává jeho víru i kněžna: „Ten strom tu je city lidu, jeho
úctou a věrností posvěcený. Nikdo
se ho ve zlé vůli nedotkniž.“ Svérázně a s humorem pojal divadelní kus
Josef Dvořák, který ve fiktivním dopise autorovi přiznává, že v jeho hře
objevil až nečekané souvislosti.
Lípy se vysazují na památku významných událostí. Jako symbol čes-

kého národa a státu zdobily lipové
ratolesti prezidentskou standartu,
odznaky a výložky generálů, české
mince a bankovky. Daly také jméno
mnoha obcím: Najdete u nás Lipou,
Lipany, Lipici, Lipnici, Českou Lípu, Lipence či Kamenici nad Lipou. Na hradu Kámen vysadily podle pověsti lípy
tři sestry, aby posoudily, která z nich
se stane hradní paní. Ke stáří lip poznamenává známý botanik Václav
Větvička ve své knize Moje květinová
dobrá jitra: „Někdy u starých lip to na
první pohled vypadá, jako by strom
s ohromným kmenem byl ve vynikající kondici. Jeho koruna je bujná
a rozkladitá. Právě u lip je ale známo,
že dokážou vytvářet vnitřní kořeny
spouštěné z vyšších pater stromu do

ztrouchnivělé dutiny a tam čerpat živiny. Je tedy taková stará lípa vlastně
autokanibal, živí se rozloženým vlastním tělem. Její věk ale nespočítáte.“
Podle keltského horoskopu lidé
narození ve znamení lípy (11. 3. − 20.
3. a 13. 9. − 22. 9.) bývají silní, inteligentní, pracovití, ale neradi se uchylují k ústupkům. Jsou obdařeni pevným zdravím, a pokud vedou spořádaný život, můžou se dožít vysokého
věku. Na závěr vám lípy vzkazují: „Pokud nejste schopni koncentrace nebo
se cítíte roztržití, pak přijďte pod naši korunu a my vám pomůžeme najít
v srdci klid a mír.“
Iva Karásková,
Městská knihovna v Praze,
pobočka Krč

Klub mladých diváků
Divadlo je nedílnou součástí
kulturního bohatství. Obohacuje každého člověka, přináší
zábavu i ponaučení. Specifické prostředí divadelních budov
i neopakovatelná atmosféra
představení přinášejí vždy nové
zážitky. Praha nabízí v tomto
směru daleko nejširší nabídku
v rámci celé republiky. Proto
byla v letošním školním roce na
ZŠ Meteorologická obnovena
činnost Klubu mladých diváků.
Prostřednictvím Divadla v Dlouhé a za finančního přispění Magist-
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rátu hl. m. Prahy byla šestnácti našim žákům dána možnost navštívit
čtyři rozdílná divadelní představení
za velmi příznivou cenu.
Začali jsme velkolepě – v Národním divadle. Žáci se tak mohli nejen seznámit s krásou jeho interiérů, ale také zhlédnout velmi zdařilou inscenaci Nezvalovy Manon
Lescaut. Přestože byl veršovaný
text náročný, dětem se představení líbilo a znamenalo úspěšný start
činnosti klubu.
Předvánoční atmosféru jsme
vychutnali v Divadle v Celetné na
představení Kašparova sláva vá-

noční. Pásmo vystoupení inspirovaných českými (K. J. Erben, lidové
vánoční hry) i zahraničními (A Lindgrenová – Děti z Bullerbynu) vzory,
doprovázené hudebními vystoupeními, bylo zábavné a díky divadelnímu spolku Kašpar zaznamenal
Klub mladých diváků další úspěch.
Třetí představení reprezentovalo
muzikálový žánr. Inscenace Bedřich
Smetana: The Greatest Hits v divadle ABC seznámilo žáky neotřelou
formou s dílem našeho „národního“ hudebního skladatele.
Poslední návštěva divadla byla
velmi náročná. Vynikající předsta-

vení Králova řeč, inspirované událostmi z britských dějin v předvečer 2. světové války, známé z filmového zpracování, bylo velmi zajímavé, kvůli jeho délce však byly na
konci na některých našich divácích
patrné známky únavy. Přesto jsme
z Divadla pod Palmovkou odcházeli
velmi spokojeni.
První rok obnovené činnosti Klubu mladých diváků považujeme podle ohlasů z řad dětí za
velmi úspěšný a v příštím školním roce v něm hodláme rozhodně
pokračovat.
Viktor Keller
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Chcete se zasmát při
četbě se svými dětmi?
Není nic snazšího než se začíst do knihy Shela Silversteina Jen jestli si nevymejšlíš.

Jedná se o sbírku básní, kde si
autor hraje nejen s jazykem a ilustracemi, ale i s konvenčními představami o světě dětí a dospělých,
podobně jako náš Emanuel Frynta.
Silversteinova kniha básní a říkadel
doplněna originálními kresbami zaujme nejen samotné děti, ale i nás,
dospělé. Tematicky se texty točí
kolem všeho, co může napadnout
nebo zaujmout malého zvědavce.
„Kdo je tak velký bordelář, že
bych to byl já, mám starost o želvu, co se jí mohlo stát, než zjistím,
že je dřevěná, nebo uhodnu, co si
zapomněl kdosi na sebe obléci?“
Celá kniha se vyznačuje hravostí
a po přečtení vás nenechá na pokoji a stále se k ní vracíte a pročítáte básničky, které se vám dostaly pod kůži. Kniha získala prestižní ocenění Magnesia Litera za překlad. Vyšla poprvé v roce 1981 a od
té doby se jí prodalo přes pět milionů výtisků.
A jak se líbila dětem ve čtenářském klubu?

Skvělý
nález!
Takový se právě 16. dubna tohoto roku podařil našemu neúnavnému aktivistovi v hledání stop naší historie panu Tomáši Jelínkovi.
V publikaci Kapitoly z dějin Říčan
totiž objevil mj. dosud nám neznámý záznam o dani z Libuše Říčanskému arciděkanátu cca z r. 1384!
Skvělá práce, Tomáši, patří ti velký dík!
Jaroslav Melichar

„Dneska je úterý. Vždycky v úterý se těším do školy. Protože každé úterý je v naší škole čtenářský
kroužek. Na čtenářském kroužku
si vždycky čteme nějakou krátkou
knížku a potom o ní diskutujeme.
Dneska jsme si četli knížku, která se jmenovala Jen jestli si nevymejšlíš. V této knížce jsou napsané
básničky. Nějaké z nich jsme si přečetli nahlas v kruhu. Každý řekl, čím
ho básnička pobavila. Potom jsme
dál pracovali s různými básničkami.
Např. jsme měli zjistit, co si neznámý zapomněl obléci, nebo doplnit
rýmy básničky do pracovního listu.
I když básničky moc nemusím,
tentokrát jsem se u některých docela bavil,“ napsal Matyáš Kudláček
ze 3. B.
Připravila Lenka Veisová

Copak schází?
Ponožky jsem si natáh,
polobotky nazul,
čepici narazil pořádně do čela,
to proti případným mrazům.
Sako a kravata se k sobě hodí,
košile je vzorem čistoty.
A stejně mám pocit, že něco schází.
Co to jen může být?
Nikdo
Nikdo mě nemá rád.
Nikdo si se mnou nechce ... (hrát)
Nikdo mě nebrání v případě
rvačky.
Nikdo mi nepůjčí svoje .... (hračky)
Nikdo mě nenechá projet
se na kole.
Nikdo mi nepíchne s domácím ...
(úkolem)
Nikdo se se mnou nerozdělí.
Nikdo si nemyslí, že jsem ...
(dospělý)
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DVOJÍ METR
Na obou letošních jednáních Zastupitelstva předložil
pan zastupitel Novotný (Libuš
a Písnice jinak) návrh usnesení k hlasování přibližně dvě
hodiny před samotným jednáním. Většina zastupitelů se
tak s tímto bodem seznámila až při příchodu na Zastupitelstvo. Poprvé v lednu zastupitelé panu Novotnému
vyšli vstříc, podruhé v dubnu již nikoliv, protože je pochopitelné, že s takovým bodem se zastupitelé nemohou
předem podrobněji seznámit,
a tedy ani relevantně rozhodnout. Navíc nehrozilo žádné
prodlení, pokud nebude bod
v dubnu projednán. A proč
o tom píši? Protože pan zastupitel Novotný sám takovou praxi před volbami v časopise U nás v čísle 3/2018,
str. 21, kritizoval, doslova napsal: „... důležité věci dostávají zastupitelé na poslední
chvíli před samotným jednáním, nebo dokonce hlasováním.“ Je po volbách a zastupitel iniciativy Libuš a Písnice
jinak dělá to, co předtím sám
kritizoval. Dvojí metr. Druhým
to vytýká, ale on sám se takto
chovat může.
O férovosti jednání tohoto zastupitele nechť si každý
udělá obrázek sám.
Tomáš Loukota, DiS.,
místostarosta pro oblast
majetku, loukota@prahalibus.cz
JAK JE TO S VYŠŠÍMI ÚROKY
PRO OBEC?
V zastupitelstvu naší obce
se průběžně debatuje o tom,
jak zajistit její efektivnější
hospodaření. To je jistě potřeba, protože i pro obce platí
zásada správy majetku s péčí řádného hospodáře. Někdy
však zbytečně vítězí emoce
nad rozumem a vznikají hurá
nápady, které ukazují líc věci, ale už ne její rub. U každé finanční investice, tím spíše jde-li z veřejných zdrojů,
je potřeba sledovat nejen její výnosnost, ale i další perspektivy. Obec např. musí zajímat, jak rychle jsou investované prostředky převoditelné zpět do hotovosti, bude-li
jich z nějakého důvodu v danou chvíli potřeba (likvidita).
U obyčejného spořicího účtu
to nemusí být problém, v případě držby například dluho-

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.

pisů to již omezení být může.
Druhou věcí je riziko návratnosti investovaných prostředků. Zde platí známá poučka, že
kdo chce více vydělat, musí počítat i s tím, že může více ztratit. Události, které se odehrály v době poslední finanční krize, navíc ukázaly, že zcela bez rizika nejsou ani zdánlivě vysoce
konzervativní investice. Hradec
Králové takto přišel o desítky
miliónů korun, jedna z nedalekých městských částí Prahy utržila ztrátu sedmimístnou. Není
samozřejmě potřeba vidět všude čerty, je však nutné brát tato
omezení v potaz. Zřídit si u některé z tuzemských bank spořicí účet a převést na něj část volných finančních prostředků tedy
může být pro naši obec rozumným krokem, není správné však
vytvářet dojem, že je to cesta
k nějakým dramaticky lepším finančním zítřkům.
Jan Urbanec, člen finančního
výboru ZMČ Praha-Libuš
POKRAČUJÍCÍ DILETANTISMUS
V EKONOMICKÉ OBLASTI
S překvapením pozoruji, jak
je možné přistupovat k řízení financí a komunikaci týkající se
ekonomických skutečností v naší městské části (dále „MČ“). Při
uvedení do funkce místostarosty odpovědného za ekonomiku pan Bc. Korbel, prohlásil, že
„ekonomika není to, co přesně
celý život dělám…, ale zaměřím
se na nějaké to plýtvání finančních prostředků v naší městské
části“. Bohužel zatím jsme svědky pouze důsledků neznalosti ekonomické problematiky vyplývající z první části prohlášení. V čísle 3/2019 v článku „Rozpočet městské části Praha-Libuš pro rok 2019 schválen“ pan
místostarosta uvádí, že rozpočet je schválen jako vyrovnaný.
Zrekapitulujme si, že příjmy byly schválené ve výši 53,6 mil. Kč
a výdaje ve výši 62,9 mil. Kč. Pokud od příjmů odečteme výdaje,
vyjde nám částka minus 9,3 mil.
Kč. Vyrovnaný rozpočet znamená, že příjmy se rovnají výdajům. Pokud by vyšlo kladné číslo,
byl by to přebytek, obráceně se

U nás | 6/2019 | 17

DEBATA

jedná o schodek. Rozpočet naší
městské části je tedy schodkový a jako takový byl schválen. Po
upozornění pana místostarosty
na nepřesnou formulaci od paní
zastupitelky RNDr. Pavly Tůmové, Ph.D., přišla odpověď, cituji: „Celý článek byl hlavně koncipován jako přehled pro občany,
že se hospodaří na naší městské
části bezdluhově a že nezatěžuje
městskou část.“ Nevím, co bylo
myšleno tím, že hospodaření nezatěžuje MČ, ale rád bych dodal,
že schodek můžeme financovat buď z finančních prostředků,
které jsme si dříve uspořili, nebo půjčkou. Hned na dalším jednání zastupitelstvo schválilo žádost o finanční výpomoc od Magistrátu ve výši 10 mil. Kč, kterou
máme Magistrátu splatit v roce
2021 (usnesení Z20/2019). Z toho vyplývá, že pan místostarosta komunikoval občanům zcela
zavádějící informace. Věřím, že
pouze z neznalosti a že se tím
nesnažil zakrýt skutečný stav
věcí. Jako třešničku na dortu lze
zmínit, že naše MČ jako pravděpodobně jediná v republice neschválila celkovou strukturu
rozpočtu, ale pouze šest základních údajů rozpočtu (viz usnesení Z8/2019). Tím se např. veškeré výdaje ve výši 62 mil. Kč dostaly mimo kontrolu zastupitelstva. Znamená to, že rada může
nyní hospodařit s celým rozpočtem, aniž by pro ni bylo cokoliv kromě šesti čísel závazného,
což je absurdní vizitkou místního diletantismu.
V dalším článku místostarosta Bc. Korbel (5/2019) hrdě uvádí „Přezkoumání hospodaření městské části dopadlo
na výbornou“ a cituje ze závěru zprávy „Na základě výsledků
přezkoumání hospodaření MČ
za rok 2018, ve smyslu zákona
č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení §2 a 3), lze konstatovat,
že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“ Musím souhlasit, že
je skvělé, že se po více než 7 letech podařilo odstranit všechny
nedostatky, které naší městské
části Magistrát na základě auditu
vytýkal. Dále je potřeba objasnit
čím se vlastně daný audit zabýval. Audit namátkově kontroloval, zda v roce 2018 naše městská část vedla účetnictví a rozpočet v souladu s legislativou.
Opakuji, že je skvělé, že se po
více než 7 letech povedlo dodržet relevantní legislativu. Bohužel ale tento audit nemá nic společného s prověrkou vynakládání finančních prostředků, po kterém volá opozice. Jak naznačuje analýza rozpočtu naší MČ, tak
10 mil. Kč ročně se vynakládá
navíc na chod radnice proti ob-
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dobně velikým městským částem (U nás 3/2019). Opozice volá po důkladném prověření hospodaření a zefektivnění chodu
radnice tak, aby ušetřené prostředky bylo možné použít na
spolufinancování rozvoje školek,
škol, komunikací, služeb pro seniory, sportovišť, dětských hřišť
a další infrastruktury naší městské části. Je možná i pochopitelné, že pan místostarosta zodpovědný za ekonomiku, jako nováček v této roli a bez předchozích zkušeností s řízením financí,
může interpretovat některé ekonomické skutečnosti nesprávně,
či dokonce i zavádějícím způsobem. Co by se ale stávat nemělo, že z pozice lídra odpovědného za danou oblast nenaslouchá názorům finančního výboru
ani nápadům z opozice, které by
mohly vést ke zlepšení finanční situace naší MČ, a tím pádem
kvality života nás všech.
Mgr. Radek Horák, MBA, FCCA,
člen Finančního výboru
Zastupitelstva MČ Praha-Libuš,
cestakezmene@email.cz
LOKÁLNÍ DEVELOPERSKÉ DUO
V minulém čísle časopisu
U nás jsem bohužel nedostal
prostor reagovat na článek starosty pana Koubka, kde se zcela pomlouvačným způsobem vyjádřil na moji adresu. Když opomenu útoky pana Koubka v čistě osobní rovině, což považuji
za nedůstojné starosty městské
části Libuš se takto vyjadřovat
k ostatním zastupitelům, tak rád
popíšu věci, které jsou jasně doložitelné a opozicí dlouhodobě
kritizované. Jedná se o věci zásadní a nezpochybnitelné.
Pan starosta nemá mandát
a stále opakovaně překračuje
své pravomoce, když v orgánech
Zastupitelstva hlavního města
Prahy hájí změnu územního plánu Z3098/10 v oblasti sídliště
Písnice a staré Písnice. Usnesení
zastupitelstva z roku 2014, s kterým operuje, se týká nižšího koeficientu a jen tří z pěti dotčených pozemků, kde obec lobbuje za změnu územního plánu pro
firmu Pelti, a. s., kterou zastupuje pan Hofman. Jeho dlouhotrvající obhajoba „spolustraníka“ pana Hofmana (pozn. v roce 2010 na jeho kandidátce neúspěšně kandidoval v místních
komunálních volbách a opakovaně je radou nominován do poradních komisí) je doložitelná na
desítkách videí (www.fb.com/
pisnicelibusjinak), které v posledních letech natočila občanská iniciativa Písnice & Libuš jinak na jednáních Zastupitelstva
MČ Libuš, stejně tak z jeho úno-

rového vystoupení na Magistrátu
hl. m. Prahy, kde starostova přízeň s realizací tohoto projektu
vygradovala.
Není to ale jen pan starosta,
který jde našemu lokálnímu developerovi, jak se rád nechá pan
Hofman nazývat, na ruku. Ukázkovým příkladem je většina politicky nanominovaných členů
Stavební a dopravní komise MČ
Libuš, do které nedostal prostor
být zvolen žádný člen opozice
a kde při posledním neveřejném
představení projektu nebyl pan
Hofman na přímý dotaz schopen
zodpovědět, s jakou občanskou
vybaveností ve svém záměru
počítá, což je mimochodem také jeden z argumentů starosty,
proč danou výstavbu podle něj
všichni tak potřebujeme.
Závěrem chci znovu shrnout
hlavní důvody, proč nesouhlasím s danou zástavbou. Aktuálně schvalovaná hustota zastavění u tohoto developerského
projektu je E, tedy až šest pater.
Nové sídliště může vyrůst přímo v přírodním parku a na hranici přírodní památky Modřanská rokle. MČ Libuš z této investice nemá žádné zásadní benefity. Developer se k lukrativním
stavebním pozemkům dostane
(změnou územního plánu) přímým lobbováním v rámci naší MČ na Magistrátu hl. m. Prahy, kde mu lobbing zaručuje nestandardní smlouva s naší městskou částí. Z plánované zástavby bude každý den několik stovek aut vjíždět na Libušskou ulici
v místech, kde již dnes každé ráno a odpoledne kolabuje doprava. Plánovaná zástavba nevychází ze žádné dlouhodobé koncepce v rámci rozvoje městské části
a není zasazena do rozvoje naší
MČ po dokončení výstavby trasy metra D a infrastruktura a sociální zázemí naší MČ nejsou na
takovou výstavbu připraveny.
A na úplný konec jedna perlička.
Částečně animovaná, velmi profesionálně připravená prezentace, kterou náš pan starosta bojoval za developera na Magistrátu hl. m. Prahy, jako by z oka vypadla té, s kterou pracoval pan
Hofman na stavební komisi. Skoro se zdá, že v naší městské části nemáme jen jednoho lokálního developera, ale dva.
Petr Novotný, zastupitel,
Písnice & Libuš jinak

DISKUZE K PŘÍSTAVBĚ
ZŠ V PÍSNICI
Ráda bych reagovala na článek pana místostarosty Loukoty, DiS., který mne ve svém
článku (5/2019) zmiňuje. Uvedl, že se snažím vytvořit dojem, že MČ pro dostavbu nic nedělá a čas plyne. Ráda bych ho
i občany ujistila, že vítám každý krok, který k přístavbě tělocvičny a rozšíření kapacity školy
povede. Je úžasné pozorovat, že
po zveřejnění mého článku „Tělocvična v písnické škole − která
generace se jí dočká?“ (4/2019)
upozorňujícího na laxnost vedení městské části byl zastupitelstvu předložen ke schválení
záměr vyhlášení architektonické soutěže. Kéž by se tak dělo již v roce 2016, 2017 či 2018,
kdy MČ měla k dispozici finanční prostředky od magistrátu na
přípravu projektové dokumentace, které se kromě jednorázového čerpání 70 tis. na drobnou analýzu pouze převáděly
z roku na rok. Bez projektu nám
tak logicky unikly výzvy Evropských strukturálních a investičních fondů, magistrátní dotace
či čerpání z investiční rezervy
HMP. Pan místostarosta v článku uvádí, že „projekt nemá cenu dělat, když financování není
v dohledu“. Je to však obráceně.
Při troše úsilí s obeznámením se
s danou problematikou by zjistil,
že magistrát posuzuje připravenost projektů, pro které MČ žádají financování. Pokud nemáte
k dispozici projekt alespoň v nějaké fázi rozpracovanosti a souhlasů, pak na něj těžko veřejné financování sháníte. Příprava projektu je také vhodnou příležitostí pro širší diskusi a zapojení těch, kterých se to bezprostředně týká, pokud se dělá
v předstihu a s rozmyslem. Věřím, že výroky nového pana místostarosty plynou z nezkušenosti a že bude spolu s vedením
MČ nyní postupovat akčněji, než
mohli občané dosud pozorovat.
Čas skutečně plyne a je škoda,
že ho ztrácela jak městská část,
tak také děti a učitelé, kteří tráví
čas dojížděním za hodinami tělocviku ze staré Písnice do Klubu Junior.
RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.,
zastupitelka za KDU-ČSL
a nezávislí, cestakezmene@email.cz
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Koupím jakoukoliv tahací harmoniku − akordeon,
chromatiku, heligonku i v nálezovém stavu.
Jsem muzikant a sběratel.
Mobil: 728 230 625.

ZVEME

Rodinné centrum Kuřátko
Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš
Mobil: 777 001 719; 773 939 093 | E-mail: rckuratko@gmail.com
Web: www.rckuratko.cz | Facebook: www.facebook.com/rckuratko
HLEDÁME NOVÉ ČLENKY TÝMU, ZN. AKUTNĚ!
Máme kritický nedostatek dobrovolnic! Hrozí, že budeme
muset ZAVŘÍT. Líbí se vám v Kuřátku? Zapojte se! Potřebujeme právě VÁS!
Bližší informace na tel.: 773 939 093, 777 001 719 nebo rckuratko@gmail.com.
Abyste nás mohli lépe poznat, celý červen máme MĚSÍC
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Všechny pravidelné programy jsou zdarma!
TÉMA MĚSÍCE: Koukáme za hranice
PRAVIDELNÝ PROGRAM
(v červnu zdarma!)
Přihlášky a bližší informace
(ceny kurzů, omluvy a náhrady, …)
na www.rckuratko.cz
Pondělí 3. 6. a 17. 6., NOVINKA!
9:30−11:30 Mámy sobě s Andreou.
Skupinka pro budoucí i současné
maminky určená ke vzájemnému
sdílení a inspiraci. Ležící a lezoucí miminka je možné mít s sebou.
Průvodce: Mgr. Andrea Běhalová, trojnásobná maminka a dětská
sestra (chirurgie, neonatologie).
Pondělí 10. 6. a 24. 6., 9:30−11:30
Tvoření pro děti (1,5−4) i pro maminky s Katkou
Úterý9:30−11:30 Montessori herna (1,54) s Klárou; 16:00−17:45 Montessori
herna (3−6) s Alžbětou/Štěpánkou

Středa 9:30 Výtvarka s Luckou (1−5).
Kurz, který děti seznámí s nejrůznějšími výtvarnými pomůckami.
Hodina se bude skládat z více různých kratších kroků navazujících na
sebe. Proložíme je dětskou knihou,
pohybem a hraním v koutku.
Čtvrtek 13. 6. a pondělí 24. 6.,
9:30−11:30 Kuřátka jdou za vrátka
(1,5−5) s Bárou a Štěpánkou. Interaktivní program s Montessori prvky pod širým nebem pro nejmenší i jejich starší sourozence. Po
skončení programu je pro zájemce otevřená herna vč. možnosti
občerstvení.
OSTATNÍ A MIMOŘÁDNÉ AKCE
Přihlášky a bližší informace na
www.rckuratko.cz v rubrice mimořádné akce.

Klub Senior
Klub Senior, K Lukám 664/1,
142 00 Praha-Libuš
tel.: 244 021 424, 244 021 423
(Úřad MČ Praha-Libuš)
Srdečně zveme na akce v Klubu Senior v posledním měsíci před
prázdninami a dále na pobyt v Luhačovicích a na výlet na Vysočinu −
na místa, která jsme ještě neviděli.

svým úspěšným cvičením, a my víme, že nám hodně prospívá. Zařaďte se mezi nás!
25. 6. Poslední výlet před prázdninami: zámek Habry, vodní mlýn, zámek Maleč a jako perla zámek Žleby. Tři prohlídky zajímavých historických zámečků − v jakém pořadí,
to se ještě řeší. Přihlášky u p. Vladykové v klubu se zaplacením částky 250 Kč.

PROGRAM V ČERVNU
PRÁZDNINY
4. 6. Klub uzavřen − odjezd seniorů
na pobyt do Luhačovic.
4.–10. 6. Objednaný pobyt v Luhačovicích s procedurami, v krásném hotelu Harmonie II. Odjezd
4. 6. v 8:00 od Eimů. Těšíme se na
účastníky.
11. 6. Odpolední přednáška Ing.
Švandrlíkové z Městské policie
Praha, tentokráte na téma: Na co
všechno si máme dát pozor před
prázdninami u sebe i hlídaných
vnoučátek. Opakování je matka
moudrosti. Tato přednáška je vždy
zaměřena na vybrané záležitosti.
18. 6. Na klubové odpoledne jsme
v tomto roce již potřetí pozvali
p. prof. Kaněrovou, která nás baví

Co bychom si přáli na prahu začínajících prázdnin? Abychom si
všichni odpočinuli, dostatečně užili vody a sluníčka, radosti s vnoučátky, ale hlavně, abyste ve zdraví, v pohodě a odpočatí byli opět
u zahájení klubu dne 3. 9. 2019.

Pondělí 3. 6., 18:00 Výroba barefoot
sandálů Huarache. Na workshopu
si s pomocí Hanky a Kláry vlastnoručně vyrobíte sandálky Huarache.
Sandálky jsou vhodné do města
i do přírody, jsou lehké, pružné, příjemné na nošení, každé dítě i dospělý je ocení. Les i potok zvládnou
skvěle. Cena bot vč. materiálu: 280
Kč/dospělý, 230 Kč/dítě

Úterý 11. 6., 15:00 Pokusy pro každého s Alžbětou a Hankou. Poznejte s dětmi kouzla zákonů fyziky
a chemie vlastními smysly. Cena:
100 Kč/rodina.
Najdete nás také na oslavách Dětského dne v Písnici 1. 6. od 14 hod.
Za RC Kuřátko Štěpánka Urbánková

Příměstský tábor v Kunraticích
Pro děti od 3 do 15 let pořádá
nezisková organizace Crokidy
letní příměstské tábory v Praze-Kunraticích v termínech:
15.− 19. 7., 22.−26. 7. a 29. 7. −
2. 8. 2019.

Letošní ročník se nese v duchu
lovců pokladů. Souběžně bude
probíhat golfový tábor. Základna
táborů se nachází v ZŠ Kunratice.
Více informací:
www.tabortabor.cz

Hledačka v Kamýckém lese
Lesní dílna a stopařská stezka
pro rodiny s dětmi.
Už jste našli poklad v Kamýckém
lese? Že ne? Co to zkusit 23. června 2019? Budete mít jedinečnou
příležitost spojit hledání pokladu
a setkání s programem Jděte ven!
a s autory hledačky. Hledačku Terezino bloudění po kamýcké zeleni můžete projít kdykoliv. Stačí si
ji vytisknout na webu Jděte ven!cz
v záložce Questy a ořezat si tužku.
Pak vás i vaše děti čeká na 1,5 km

dlouhé trase spousta zábavy a pátrání, při kterém se seznámíte se
zdejšími rostlinami i živočichy.
Přijďte 23. června ke hřišti
u zookoutku v Kamýckém lese! Od
14 do 18 h tu na vás bude čekat stopařská stezka, která vám přiblíží život lesních zvířat, a dílnička, na které
si spolu se svými dětmi budete moci vyrobit kamaráda z větvičky. Hledačka vznikla s finanční podporou
Hl. m. Prahy a rovněž s nasazením
rodičů z Prahy-Libuš a Prahy 12.
Kateřina Bruštíková, Jděte ven!

KNIHOVNA
Na adrese K Lukám 664 bude
otevřena knihovna i během prázdnin každé úterý od 14 do 18 hodin. Kniha k odpočinku patří a naše
knihovna nabízí velký výběr.
Za organizační výbor Klubu Senior
Zdena Prchlíková
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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

tisk, návrhy
výroba
a instalace
reklamy

tel.: 603 226 226
vosareklama.cz

PVC samolepky a polepy
řezaná grafika

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

inzerce

Poukázka

Ocenění Vaší nemovitosti
dle aplikace

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

CenovaMapa.cz

a

zdarma

Pro uplatnění poukázky kontaktujte

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

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

www.cvytahy.cz
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od vizitky po billboard
velkoplošný digitální tisk

mobil: 606 688 058
inzerce

SuperDiskont, s. r. o., nabízí pracovní pozici

Prodej − výdej internetových
objednávek, péče o zákazníky
Nabízíme:
·
·
·
·
·

Nástup: ihned

práci na plný nebo částečný úvazek
práci ve stabilní obchodní firmě (internetový obchod, kamenné prodejny)
pravidelná mzda, placené přesčasy, bonusy, stravenky 100,Kč/den, zaměstnanecké slevy
práci v přátelském kolektivu
místo výkonu práce je Dobronická 986/35, Praha 4

Pracovní náplň:
·
·
·
·
·
·

výdej internetových objednávek zákazníkům
komunikace se zákazníky (osobně, telefonicky, elektronicky)
práce na PC (účetní program Money)
práce s pokladnou
objednávání zboží, práce a manipulace se zbožím, doplňování
zboží
udržování pořádku a čistoty v prostorách prodejny

Očekáváme od Vás:
·
·
·
·
·
·

vstřícný přístup k zákazníkům
uživatelská znalost PC (MS Office)
znalost programu Money výhodou
slušné a příjemné vystupování
spolehlivost a zodpovědnost
trestní bezúhonnost
Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat
přímo v prodejně, telefonicky 605 288 535 pí Pokorná,
nebo nám zašlete svůj životopis na finance@superdiskont.cz.
Děkujeme.

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

