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V úterý 17. prosince 2019 se 
v restauraci Paluba U Be-
zuchů v Kunraticích uskuteč-
nilo tradiční vánoční setká-
ní seniorů z Libuše a Písni-
ce s vedením městské části 
Praha-Libuš.

O zájmu seniorů svědčilo i to, že 
více než hodinu před plánovaným 
začátkem byla značná část míst ob-
sazena. K vánoční atmosféře patřila 
i výzdoba prostor restaurace, zajiš-
těná pracovníky odboru správního 
a školství ÚMČ Praha-Libuš.

Samozřejmostí byla sklenka šam-
paňského na přivítanou spolu s ochut-
návkou vánočního pečiva, chutná tří-
chodová večeře završená kávou, kte-
rá doplnila příjemnou atmosféru. Plá-
nované ukončení se tak v příjemném 
duchu protáhlo téměř o hodinu.

Zástupci radnice – starosta Ji-
ří Koubek a  místostarostka Lenka 
Koudelková – všechny přítomné po-

zdravili a poté během večera s jed-
notlivými seniory besedovali. K  pří-
jemné atmosféře přispěla veselá 
a skočná muzika v podání Zábavné-
ho tria Pražského salonního orchest-
ru pod vedením pana Vomáčky.

Došlo i na překvapení – losová-
ní o  ceny, v  němž šťastlivci získali 
právě něco z této výzdoby, a to na-
příklad krásné svítící stromečky, ale 
třeba i  krabice vánočního pečiva. 
Nikdo neodešel s prázdnou. Všich-
ni účastníci jako dárek dostali vese-
lou vánoční ozdobu.

Všechno hezké jednou končí, 
takže se těšíme na vás, kteří jste 
s  námi poseděli, i  na vás, kteří za 
námi přijdete příště poprvé: Zase 
za rok. Šťastný rok 2020 všem čte-
nářům přeje: 

Koordinátor pomoci v sociální 
oblasti ÚMČ Praha-Libuš  

Miloš Hájek
Foto: Kristina Thaler

Vánoční setkání seniorů
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Slovo starosty
Vážení občané, krátce před 

Vánocemi jsme od staveb-
ního úřadu hlavního města 

Prahy dostali dlouho očekávaný dá-
rek: stavební povolení na tramva-
jovou trať na úsek Modřany – Li-
buš, přesněji řečeno na úsek první, 
který bude zakončen na Novodvor-
ské ulici úvratí na úrovni obchod-
ního centra Obzor. Ve druhé fázi 
bude tramvaj pokračovat severně 
a  trať bude zakončena smyčkou, 
pro niž se vhodné místo teprve hle-
dá. Ve vydaném stavebním povole-
ní se Magistrát vypořádal i s námit-
kami, které byly podány ve staveb-
ním řízení. S ohledem na to, že jen 
menšina námitek měla racionální já-
dro a byla případně stavebním úřa-
dem zapracována do podmínek vý-
stavby, lze očekávat další odvolání 
proti tomuto vydanému rozhodnutí. 
Bude to samozřejmě znamenat zdr-

žení, ale nic to nemění na situaci, že 
další milník na cestě ke kolejovému 
spojení Libuše s Modřany byl zdo-
lán. Kromě několika odvolání jsou 
na překážku realizace zejména ne-
dořešené majetkové poměry. Zbý-
vá dohoda na odkoupení posled-
ních tří pozemků. Pokud se tak ne-
stane, budou pozemky vyvlastněny, 
ostatně tento proces už byl zahá-
jen. Praha v současné době připra-
vuje zhruba šest tramvajových tra-
tí ve vyšším stupni přípravy a  trať 
Modřany – Libuš je jednoznačně 
první na řadě.

Na osobní pozvání místostarost-
ky Lenky Koudelkové naši měst-
skou část navštívili radní hlavního 
města Prahy Milena Johnová, kte-
rá má na starosti oblast zdravotní 
a sociální, a radní hlavního města 
Prahy Adam Zábranský, v  jehož 
působnosti je oblast bydlení s dů-

Pokud máte doma malého 
předškoláka, určitě přemýšlí-
te, do jaké školy ho přihlásit. 
Naše městská část zřizuje dvě 
základní školy – Základní školu 
Meteorologická a Základní ško-
lu s rozšířenou výukou jazyků. 
Zápisy do prvních tříd probíhají 
dle školského zákona v období 
od 1. dubna do 30. dubna.

Termín a místo zápisu stanoví ře-
ditel školy. Na webových stránkách 
každé školy najdete kritéria pro při-
jetí dítěte do 1. třídy a další pokyny 
k průběhu zápisu.

Někteří rodiče jsou na pochy-
bách, zda jejich dítě školu zvlád-
ne, zda je na školu dostatečně zra-
lé a  připravené. V  tom případě se 
neváhejte obrátit na pedagogicko-
-psychologickou poradnu, kde vaše 
dítě vyšetří odborníci a poradí vám, 
zda přihlásit syna či dceru do 1. tří-
dy, nebo zda požádat o odklad po-
vinné školní docházky.

O odklad povinné školní docház-
ky je třeba požádat ředitele základ-
ní školy při zápisu dítěte do 1. třídy. 
Žádost je třeba doložit doporučují-
cím posouzením příslušného škol-
ského poradenského zařízení a od-
borného lékaře nebo klinického 
psychologa. Pokud ředitel základ-
ní školy vyhoví žádosti o  odklad 
povinné školní docházky dítěte, je 
třeba se rozhodnout, zda vaše dítě 
zůstane v mateřské škole, nebo ho 

přihlásíte do přípravné třídy. Již při 
zápisu je vhodné konzultovat s pe-
dagogy, jaká možnost bude pro va-
še dítě nejlepší.

Městská část Praha-Libuš počítá 
jako v  loňském roce s  opětovným 
otevřením přípravných tříd v ZŠ Me-
teorologická. Přípravnou třídu lze 
otevřít, pokud se v ní vzdělává nej-
méně 10 dětí. Pokud se rozhodnete 
pro přípravnou třídu, je třeba kon-
taktovat vedení ZŠ Meteorologická 
a domluvit si termín, kdy je možné 
dítě do přípravné třídy zapsat. Zápi-
sem do přípravné třídy se dítě za-
pisuje na jeden školní rok a nezna-
mená to, že automaticky bude po-
kračovat vzdělávání vašeho dítěte 
v  této škole. Pro následující rok je 
třeba jít s dítětem znovu k zápisu do 
1. třídy ve škole, kterou si vyberete.

Ing. Šárka Fruncová Vlčková, 
vedoucí odboru správního 

a školství městské části 
Praha-Libuš

Zápisy do 1. tříd  
a přípravná třída

Oslavy jara  
v Písnici

Ladislava Coňka 40, Praha 4 – Písnice

pátek 3. 4. 2020 
od 1500  do 1700 hod.

razem na správu bytů v  majetku 
hlavního města Prahy a  zajištění 
bytů pro sociální účely. Společně 
jsme si prohlédli Dům s  chráněný-
mi byty v Brunelově ulici. Oba radní 
se seznámili jak s  provozem toho-
to domu v majetku hlavního města 
Prahy, tak i  s  požadavky obyvatel, 
které jim tlumočil náš sociální pra-
covník pan Miloš Hájek. Jsem rád, 
že se podařilo navázat úzkou komu-
nikaci mezi vedením městské čás-
ti a odpovědnými radními hlavního 
města Prahy, a věřím, že touto ná-
vštěvou jsme začali psát novou ka-
pitolu vzájemné spolupráce ve pro-
spěch občanů, kteří bytů zvláštního 
určení využívají nebo mají o  tento 
druh bydlení zájem.

Dlouhodobě nás trápí vraky 
v  ulicích. Novelou silničního záko-
na před několika lety došlo bohu-
žel k  situaci, že odstranění vraků 
z ulic je pro obce téměř nemožné. 
Pokud totiž auto netvoří překážku 
provozu, je v  podstatě neodstra-
nitelné, i  když má ukradené regis-
trační značky, rozbitá okna a  změ-
nilo se v popelnici plnou odpadků. 
Jako starostové zoufale čekáme na 
schválení novely zákona, která vy-
baví obce kompetencemi odtaho-
vat jak nepojízdná vozidla, tak vo-

zidla s  dlouhodobě prošlou tech-
nickou kontrolou. Zákon jde do ko-
nečné fáze legislativního procesu 
a  účinný by mohl být ještě letos. 
O  mnoha vracích v  naší městské 
části víme, ale pravděpodobně ne 
o  všech. Chtěl bych vás požádat, 
abyste mi všechna tato vozidla na-
hlásili na e-mailovou adresu: kou-
bek@praha-libus.cz či poslali přes 
facebookové stránky, abychom si 
připravili jejich seznam. Jsem v ne-
ustálém kontaktu s ředitelem Sprá-
vy služeb hlavního města Prahy, 
která bude vraky odtahovat. Jakmi-
le nám zákon umožní vyčistit ulice 
od ohyzdných vraků, chceme se do 
toho pustit. Záměr novely zákona 
počítá s možností odstranit ta auta, 
která nebudou mít po nějakou dobu 
(tři či šest měsíců) platné oprávně-
ní STK či SME. Odstranit vraky sice 
nebude ani po přijetí zákona mož-
né ze dne na den, ale důležité je, 
abychom samotný proces nezbyt-
ných administrativních úkonů zahá-
jili ihned po nabytí účinnosti záko-
na. Předem děkuji za vaše tipy!

S přáním pěkných jarních prázd-
nin našim dětem.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Podrobné  
informace  
k zápisům  

do škol a školek  
najdete 

na str. 10–11
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Jedno prosincové úterý jsme se 
vypravili na Libuš prohlédnout 
si nazdobený vánoční strom na 
sídlišti Písnice. Cestou jsme na-
šli „poklad“.

U kontejnerů stála hromada zce-
la nových dlaždic. Byly krásné, še-
dé kropenaté, ale smutné a opuš-
těné. Už zdálky jako by na nás vola-
ly: „Vezměte nás s sebou do školky, 
my vám dobře posloužíme.“ A  tak 
si každý předškolák vzal jednu 
dlaždičku, donesl ji k  vánočnímu 
stromu, u kterého jsme si zazpíva-
li zimní písničky a koledy, a odtud 
jsme je dopravili k  nám do školky 
v Písnici.

Během vánoční dílničky se oby-
čejné dlaždičky proměnily v „umě-
lecké dílo“. Děti vytvořily krásné 
obrázky s  vánoční tematikou, tak-
že dlaždice ožily rozsvícenými vá-
nočními stromečky, zelenými ka-
příky i bílými sněhuláky. Celý týden 
zdobily schodiště mateřské školky 
a  před Vánocemi putovaly k  dě-
tem domů, aby dotvořily příjemnou 

vánoční atmosféru. Děti měly ze 
svých výtvorů velkou radost a záro-
veň zjistily, že i zdánlivě nepotřeb-
né věci, které by skončily na sklád-
ce, mohou být ve skutečnosti velmi 
užitečné a udělat spoustu radosti.

Mgr. Ivana Koutná, MŠ Ke Kašně
Foto: archiv MŠ Ke Kašně

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE KAŠNĚ 

NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
 

Výdej žádostí a dny otevřených dveří:                                Příjem vyplněných žádostí: 

4.–7. 5. 10.00–11.00 a 15.00–16.30                                    11. 5. 9.00–14.00 a 12. 5. 13.00–17.00  

                                                                                                                                                                                                                                       
Výdej rozhodnutí o přijetí či nepřijetí:                                              Těšíme se na Vás! 

           5. 6. 10.00–14.00                                                                          

MŠ KE KAŠNĚ

Jak jsme našli poklad

Blíží se zápisy do mateřských 
škol, a tak bychom vám rády přiblí-
žily MŠ Ke Kašně.

Školka se nachází v klidném pro-
středí staré Písnice, v dosahu polí, 
lesů a  luk. Máme dvě třídy po 28 
dětech – Želvičky pro děti 3–5 let 
a Slůňata pro děti téměř předškol-
ní, předškoláky a  děti s  odkladem 
školní docházky (5–7 let). O  děti 
se s  největší pečlivostí starají čtyři 
paní učitelky a paní ředitelka, škol-
ní asistentka a  čtyři milé provozní 
zaměstnankyně.

Budova mateřské školy je dvou-
podlažní, v každém podlaží je pro-
storná třída s příslušenstvím. Samo-
statnou část tvoří hospodářský pa-
vilon a technické zázemí. Disponu-
jeme velkou členitou zahradou, jejíž 
dominantou je uměle vytvořený ko-
pec, který využíváme v zimních mě-
sících k bobování, je-li sníh, v ostat-
ních měsících k procvičování hrubé 
motoriky. Děti mohou ke svým hrám 
dále využívat dvě zastíněná písko-
viště, sportovní plochu pro míčové 
hry či jízdu na koloběžkách a  řadu 
zajímavých herních prvků.

Při tvorbě školního programu 
jsme vycházely z  toho, že nejpřiro-
zenější činností dítěte v  tomto ob-
dobí, je hra. Při ní vnímavý pedagog 
pozná stupeň rozvoje osobnosti dí-
těte. Každá hra má motivaci, pravi-

dla a  splňuje určitý záměr. Pozná-
váme, jak dalece je dítě schopné 
se soustředit, být pozorné, tvořivé 
a nápadité, jak řeší neúspěch či pro-
hru. Motivujeme děti k tomu, aby po-
znávaly okolní svět, kamarády a sa-
my sebe. Pomáháme dětem rozví-
jet řeč, učíme je naslouchat druhým 
a komunikovat s nimi, ptát se, chá-
pat okolní svět. Je důležité učit dě-
ti uvědomovat si své emoce a umět 
je pojmenovávat. Pomocí tvořivých 
her zdokonalují jemnou a  hrubou 
motoriku, pohybové dovednosti, 
smyslové vnímání, logické myšlení 
i výtvarné schopnosti. Podněcujeme 
je, aby při tvořivé činnosti projevo-
valy vlastní fantazii a nápady.

Součástí našeho školního vzdě-
lávacího programu je několik za-
vedených projektů – Akční úterky 

aneb Cesty za poznáním pro před-
školáky (vycházky do okolí, výle-
ty do vzdálenějších míst, kulturní, 
sportovní a  vzdělávací programy), 
Hurá pondělí pro menší děti (diva-
delní představení, naučné progra-
my, tvořivé díly, delší vycházky), 
Knihy nás baví na podporu čtenář-
ské gramotnosti (čtenářské deníky, 
čtení dětem, návštěva knihovny) 
a výtvarný projekt Mladí umělci za-
končený výstavkou dětských prací 
na školní zahradě.

Nad rámec školního vzdělávací-
ho programu mohou děti navštěvo-
vat kroužky vedené externími lekto-
ry – Angličtina pro nejmenší, Flét-
na a Pohybová výchova. Každoroč-
ně vyjíždíme na školu v přírodě do 
krásného prostředí Harrachova.

Jsme si vědomy toho, že vy-

chovat šťastné a spokojené dítě je 
dlouhá a  náročná cesta. Na začát-
ku stojí rodina a mateřská škola se 
přidává hned jako první pomocník. 
Spolupráce mezi rodinou a  mateř-
skou školou je nesmírně důležitá 
a těší nás, že v naší mateřské škole 
je tradičně dobrá.

Sami se můžete přesvědčit, jak 
se nám toto vše daří.

Rádi vás i  vaše děti přivítáme 
u zápisu. V době vyzvedávání při-
hlášek (od 4. do 7. 5. 2020) si mů-
žete prohlédnout prostory a  pro-
středí v mateřské škole a paní uči-
telky vám rády odpovědí na vaše 
dotazy.

Mgr. Ivana Koutná,  
ředitelka MŠ Ke Kašně  

a kolektiv učitelek
Foto: archiv MŠ Ke Kašně

MŠ KE KAŠNĚ – POZVÁNÍ K ZÁPISU
Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4 – Písnice | p. ředitelka Mgr. Ivana Koutná | tel.: 261 911 449 | www.mskekasne.cz | mskekasne@volny.cz
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Projekt Přijde Mikuláš je proro-
dinná aktivita, která je nám již 
známá a oblíbená. Je financo-
vána z grantu MČ Praha-Libuš, 
za což děkujeme.

Cílem projektu bylo poznání ji-
ných kultur, zvyků, tradic. Děti se učí 
připravit slavnost, učí se rozdělování 
rolí při přípravě a realizaci, napodo-
bují vzory, komunikují v běžných si-
tuacích bez zábran a ostychu s dět-
mi i s dospělými. Děti díky tomu chá-
pou, že být komunikativní, vstřícný, 
iniciativní a  aktivní je výhodou, učí 
se, že není jedno, v  jakém prostře-
dí žijí, uvědomují si, že se svým cho-
váním na něm podílejí a  že je mo-
hou ovlivnit, učí se chápat, že lidé 
se různí, a umí být tolerantní k jejich 
odlišnostem a  jedinečnostem. Po-
znávají pocit společného uspoko-
jení ze společně stráveného času 
– dítě-rodič-prarodič-škola.

Přínosem se stalo i poznání smys-
luplně stráveného volného času bez 
televize, tabletů, společná komuni-
kace a  setkání kultur v  naší měst-
ské části, což působí i jako preven-
ce proti násilí, nenávisti k minoritě. 
Přispívá to k dobré atmosféře nejen 
v mateřské škole.

Už od začátku školního roku se 
děti učily říkanky, básničky, písnič-
ky. V  listopadu jsme připravovali 
adventní výzdobu třídy a celé škol-
ky. Děti si vybíraly aktivity, které by 
chtěly předvést rodičům, sestavi-
li jsme z  nich krátké pásmo, ukáz-
ku toho, co se děti naučily, co rády 
dělají. Děti se podílely i  na přípra-
vě občerstvení pro rodiče, čímž se 
učily drobné úkony potřebné při va-
ření, servírování. Připravili jsme též 

náměty na adventní tvoření mate- 
riál, šablony, vzory.

Zahájili jsme ukázkou toho, co 
děti rády dělají – pásmem písní, ří-
kadel… Poté byli všichni pozváni na 
drobné občerstvení, na kterém se 
podíleli i  rodiče, a začal workshop, 
při němž vyráběli společně dě-
ti a dospělí, docházelo k dialogům 
mezi všemi, sdílení nejrůznějších 
zkušeností. Ochutnávaly se různé 
pokrmy, zákusky, které přinesly ro-
diny. Docházelo k  mnohostranné 
komunikaci, což vytváří velice příz-
nivé klima naší školky.

Děti měly radost z  přítomnos-
ti dospělých ve své třídě a ze spo-
lečného tvoření. Odnesly si domů 
své výtvory a další inspirace k tvo-
ření a výzdobě svého domova a sa-
mozřejmě dostaly drobnou sladkou 
odměnu za své snažení.

A  začal čas snění a  očekávání 
nejkrásnějšího svátku v  roce… Na-
še školka se každodenně zdobila 
novými a  novými dekoracemi, po-
čátkem prosince po Mikulášské na-
dílce se nám ve třídách rozsvítil vá-
noční stromeček a my jsme byli pil-
ní jak mravenečkové – tvořili jsme 
pro rodiče přáníčka a drobné dárky, 
poslouchali vánoční koledy, písně. 
Představovali jsme si, co bychom 
mohli pod stromečkem objevit, až 
přijde ten velký den.

A  přišel… Pod stromečkem ve 
školce děti měly rozličné dárky, ze 
kterých měly radost a samozřejmě 
se těšily na Ježíška doma. Advent-
ní čas byl krásný a užili jsme si ho 
všichni.

Marta Hrubá,  
ředitelka MŠ K Lukám

Foto: archiv MŠ K Lukám

Když do Mateřské školy K Lukám přišel Mikuláš

Mateřská škola K Lukám  
se sídlem K Lukám 664/1a, 142 00 Praha 4 – Libuš,

přijme od srpna pro nově vzniklé třídy v novém pavilonu:

učitelky MŠ, kuchařky, uklízečky.
Informace na tel. čísle: 739 022 365 

nebo: msklukam@email.cz

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
V  předvečer svátku svatého Mi-

kuláše se na zahradě Mateřské 
školy Lojovická konala mikulášská 
besídka. Děti zazpívaly za hudeb-

ního doprovodu a  laskavé podpo-
ry svých učitelek nacvičené písnič-
ky a  potěšily jimi nejen své rodiče 
a přátele školky, ale také samotné-
ho Mikuláše s  čertem a  andělem. 

Ačkoli v písních znělo sborové „my 
se čerta nebojíme“, v  očích mno-
hých malých interpretů byla znát 
nejistota. Naštěstí Mikuláš byl shoví-
vavý a v knize hříchů nenašel žádné 

záznamy. Paní ředitelka navíc potvr-
dila, že zdejší děti jsou pravděpo-
dobně těmi nejhodnějšími na světě.

Po vystoupení dětí tak mohla ná-
sledovat zábava v  podobě plně-

Vánoční čas v Mateřské škole Lojovická
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ní čertovských úkolů. Kdo zvládl 
všechny disciplíny, byl odměněn 
mikulášským balíčkem. Zkrátka ne-
přišli ani sourozenci „školkových“ 
dětí a  nechybělo občerstvení pro 
zahřátí.

Bonusem na závěr byla ohnivá 
show, při níž se (nejen dětem) tajil 
dech. Publikum si opakovaně vyžá-
dalo přídavek. To už ale zima zalé-
zala za nehty, děti měly zmrzlé tvá-
ře i nos a byl nejvyšší čas jít domů.

Sluší se poděkovat zaměstnan-
cům školky a  všem, kdo se podí-
leli na organizaci programu, který 
byl pohlazením po duši a  příjem-
ným zastavením v  předvánočním 
shonu. Už jsme si skoro zvykli na 
to, že paní učitelky ve zdejší škol-
ce berou práci s dětmi mnohem víc 
jako poslání než jako zaměstnání. 
Není to však samozřejmé. Do no-
vého roku jim jménem svým i jmé-
nem ostatních rodičů přeji zdraví, 
štěstí, radost, osobní pohodu a ne-
utuchající elán, který náročná pro-
fese vyžaduje.

Mgr. Lenka Kuthanová

NOVÝ ROK
Začal jako obvykle příchodem 

dětí po vánočních prázdninách do 
stále krásně vánočně vyzdobené 
třídy s  vánočním stromečkem, ov-
šem již bez napětí a očekávání to-
ho, co přijde, ale plné krásného 
vzpomínání a dětských očí zářících 
z prožitého.

Adventní věnec nám připomněl 
společnou adventní dílničku, ve 
které pod rukami šikovných mami-
nek, tatínků a  dětských aranžérů 
vznikly ty nejkrásnější věnce.

Vánoční stromeček zase připo-
mněl naše tvoření dárečků a  přá-
ní pro rodiče, protože víme, že je 
krásné nejen dárky dostávat, ale 
že je stejně krásné obdarovávat ty, 
které máme rádi.

Andělé vznášející se nad našimi 
hlavami, nám připomněli společ-
nou vánoční výstavu výrobků ro-
dičů a  dětí, která vznikla na téma 
Anděl, čert anebo Mikuláš, a  ta-
ké na zahradní besídku plnou ve-
selých mikulášských, čertovských 
a andělských písniček. Všechna ta-
to společná předvánoční setkává-
ní jsou velmi oblíbená nejen u dě-
tí, ale i u rodičů a pro nás je velkou 
odměnou radost v dětských očích, 
jejich vyprávění plné emocí z prá-
vě prožitého a krásná slova rodičů.

Chtěla bych zde za nás všech-
ny, kteří pracujeme v  Mateřské 
škole Lojovická, poděkovat rodi-
čům za jejich slova podpory, za je-
jich pomoc a za čas, který rádi tráví 
s dětmi v naší školce, a popřát nám 
všem a především dětem, aby nám 
v naší školce bylo společně krásně 
po celý rok 2020.

Dagmar Bumbalová,  
MŠ Lojovická

Foto: Natalia Yakunina

POHÁDKOVÝ ÚSPĚCH

Velký úspěch zažili žáci druhé tří-
dy základní školy s  rozšířenou vý-
ukou jazyků z Písnice, když v sou-
těži KnihoMAP 2019 Moje pohádka 
vyhráli první místo. Jejich originálně 
vymyšlená a  výtvarně zpracovaná 
pohádková knížka Pohádka o  za-
kleté princezně zaujala nejen poro-
tu, ale i čtenáře. Kniha je lákavá ne-
tradiční velikostí a  barevností. Pří-
běh o žabce Mínce, která má kou-
zelné rukavice, změní se v princez-
nu a v Zemi draků má největší kou-
zelnou sílu legrace, pohladí na duši. 
Námět pochází od Magdalénky Ko-
courkové, ale s dalšími nápady se 
přidali ostatní spolužáci. Jako ilus-
trace jsou použity výkresy všech 
dětí druhé třídy a už při samotném 
tvoření knihy se děti náramně bavi-
ly. Zážitkem bude i samotná výhra. 
Tou je tvoření animovaného filmu 
v Muzeu Karla Zemana.

V  soutěži měla škola z  Písnice 
hojné zastoupení. Další společné 
pohádkové knížky vznikly v  prv-
ní a třetí třídě. Ze čtvrťáků se stali 
autory: Quan Ngoc Gia Linh, Jaro-
slava Hrubantová, Alexandr Kvítek 
a Ella Prchalová.

Milena Rážová, třídní učitelka
Foto: Milena Rážová

ROZŠÍŘENÍ TŘÍDNÍCH 
KNIHOVNIČEK

Chceme-li, aby se z  žáků stali 
čtenáři, musíme jim k tomu vytvo-
řit vhodné  podmínky. Proto jsme, 
tak jako v loňském roce, i letos na-
dělili žákům v jednotlivých třídách 
vánoční dárek ve formě krásných 
knih. Paní ředitelka opět z  dota-

ce MŠMT na učební pomůcky vy-
mezila určitou část peněz na roz-
šíření třídních knihovniček. Touto 
akcí se snažíme podpořit rozvoj 
čtenářských dovedností. Každá tří-
da má knihy přiměřené věku. Kni-
hy si mohou žáci půjčit a číst si je 
nejen ve škole, ale i doma. O kni-
hách spolu diskutují a vzájemně si 
doporučují. Největší odměnou pro 
učitele je zájem dětí o  čtení knih 
nejrůznějších žánrů.

Lenka Veisová
Foto: Lenka Veisová

DIVADLO O ZTRACENÉM 
TATÍNKOVI

Sešli jsme se všichni v  jídelně 
a  vydali se na cestu na divadel-

ní představení. Zastavili jsme se 
na Staroměstském náměstí u  or-
loje, který nás zaujal, a také u vá-
nočního stromu. Zajímavé bylo, 
že před měsícem, kdy jsme jeli na 
koncert, se strom zrovna zdobil – 
a teď zase odstrojoval. Divadlo by-
lo v Dlouhé ulici a představení se 
jmenovalo O ztraceném tatínkovi. 
Bylo o tom, že tatínek se jako ma-
lý ztratil, ale vůbec si s tím nelámal 
hlavu. Prostě si to užil a  navště-
voval různá místa, např. Václav-
ské náměstí, peklo, veliký obchod, 
poštovní vůz a  nakonec policejní 
stanici. Představení doprovázely 
hezké písničky, moc se nám líbilo 
a těšíme se na další.

Kuba Krátký, 3. třída

ZŠ Písnice
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VÁNOČNÍ SRDÍČKOVÉ DNY

Adventní čas na naší škole pro-
bíhal opět v duchu pomoci potřeb-
ným. Ve spolupráci s organizací Ži-
vot dětem jsme během Srdíčkových 
dnů vybrali krásných 8 860 Kč. Ty-
to, tak potřebné, finance poputují 
na pomoc dětem se závažným one-
mocněním. Konkrétně budou pení-
ze použity na pořízení rehabilitač-
ních a  kompenzačních pomůcek, 
na úhradu zdravotnického mate- 
riálu, speciální výživy, rehabilitač-
ních pobytů apod. Všem zaměst-
nancům, dětem a  jejich rodinám 
moc děkujeme.

Jitřenka Malíková

MIKULÁŠ 2019

Jako každoročně se 5. prosince 
u  nás na škole konala mikulášská 
besídka. Ráno jsme přišli do školy 
a převlékli se do předem připrave-
ných kostýmů, po zvonění na první 
hodinu jsme se celá třída s dopro-
vodem naší paní učitelky vydali do 
tříd. Zlobivé děti z  nižších tříd řek-
ly básničku nebo zazpívaly písnič-
ku a  jejich hříchy byly po slibu, že 
již nebudou zlobit, s  přimluvením 
hodných andělů smazány. Ve vyš-
ších třídách museli dělat kliky, a do-
konce byli někteří odnášeni v pyt-
lech. Když byly zlobivé děti potres-
tány, andělé rozdali nadílku. Mikulá-
še jsme si moc užili a vzpomínat na 
něj budeme ještě dlouho.

Eliška Zubová, 9.A
Foto: Martina Exnerová

ADVENT U TŘEŤÁKŮ

Na začátku prosince se ve tří-
dě objevil adventní kalendář. Třídu 
ozdobil i  adventní věnec se čtyřmi 
svíčkami a  my si uvědomili, že se 
blíží Vánoce. Každý den nás čeka-
la adventní zpráva s  úkolem, kte-
rou jsme četli. Vždy byl vybrán žák 

nebo žákyně z  našich řad, který/á 
byl/a   navržen/a. Své návrhy jsme 
museli podložit nějakým argumen-
tem, proč si ten nebo ta zaslouží 
přečíst adventní zprávu. Vyplňovali 
jsme adventní kalendář a odpočítá-
vali dny do Vánoc.

Vánoční nota
Pěvecká soutěž se koná každo-

ročně v  předvánočním čase. Naši 
třídu reprezentovaly ve školním ko-
le Alžběta F., Anička S., Johanka H., 
Sara D. Ve své kategorii se umís-
tily na prvním a  třetím místě. Sara 
získala cenu poroty pro zpěváky 
a  zpěvačky s  odlišným mateřským 
jazykem.

Kategorie (3. třída):
1. Alžběta Franková (3. B)
2. Matěj Dufek, Klára Kudrnová
3. Johana Hobzíková, Anna Saj-

fertová (3. B)
Do obvodního kola postoupily 

všechny zúčastněné z naší třídy.

Mikuláši, Mikuláši,  
kdo to tady děti straší,
kdo tu řinčí řetězem  
a proč s tebou přišel sem.

S Mikulášem k nám do třídy přišli 
andělé doprovázení skupinou čer-
tů, kteří byli hluční, špinaví a  roha-
tí. Čerti se rozhlíželi po třídě a hle-
dali nějaké hříšníky a  neposluchy. 
Neměli mnoho práce. Přesto ně-
kteří z nás zpytovali svědomí, jiní se 
usmívali (poslouchali celý rok) a ně-
kdo byl vystrašený. Když jsme Mi-
kulášovi zazpívali písničku a někteří 
z nás slíbili, že se polepší, byli jsme 
obdarováni sladkostí.

Čteme pro Kuře
Dne 10. prosince jsme se opět zú-

častnili charitativní akce Čteme pro 
Kuře, která se již podruhé konala 
v Městské knihovně na Mariánském 
náměstí. Letos jsme četli knihu od 
Michaely Fišarové Kája a  Claudie: 
Hra na štěstí. Symbolickým vstup-

ným a zakoupením knih jsme pod-
pořili sbírkové konto Pomozte dě-
tem. Po setkání s Kuřetem jsme se 
zastavili na Staroměstském náměs-
tí, kde jsme si prohlédli vánočně 
nazdobený stromek a betlém.

Vánoční jarmark – Vánoční hvězda
Letos se konal již ve středu 11. 

prosince. Prodávali jsme perníčky 
a  cukroví, anděly, betlém, ozdoby, 
přání, mýdla, skleničky s  rostlinka-
mi. Za prodej výrobků jsme utržili 
2 894 Kč.
Co jsme při prodeji zjistili?
– Musíme přilákat zákazníky. Lukáš
– Někdy to může být dost kompli-

kované. Pán mi dal peníze, chtěl 
jsem mu vrátit, ale holky mě po-
slaly k jiné pokladně. Marcel

– Není to nejlehčí prodávat. Tobiáš
– Je to zábava. Linda

Co mě na jarmarku překvapilo?
– Je těžké prodat některé výrobky. 

Johanka
– Přišlo hodně lidí. Deniska
– Dobrá vánočka ve Vánoční ka-

várně. Linda
Co mě nejvíc bavilo?
– Prodávat s  dětmi a  připravovat 

a vyrábět výrobky. Adélka K.
– Chodit po škole a  prodávat po 

cestě. Deniska
Co mě zklamalo?
– Hluk. Marcel
– Nikdo si nekupoval betlém. Deniska
– Museli jsme stát. Alžběta
– Vánoční ozdoby nikdo nechtěl. 

Johanka
Většina z  nás si jarmark užila 

a příští rok přípravy na tuto akci ješ-
tě vylepšíme.

3.B a Soňa Štefanová
Foto: Soňa Štefanová

ZŠ Meteorologická
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PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET DO 
MUZEA BETLÉMŮ A OBŘÍHO 
AKVÁRIA

Ve čtvrtek 12. prosince se žáci 3.A, 
5.B a několik žáků 6.C Základní školy 
Meteorologická vydali v rámci výuky 
vlastivědy na exkurzi do muzea bet-
lémů v Třebechovicích pod Orebem. 
Město ležící nedaleko Hradce Králo-
vé je proslavené unikátním řezbář-
ským dílem – Proboštovým mecha-
nickým betlémem. Samotný betlém 
prošel v  letech 2015–16 generální 
opravou, aby město dostálo Proboš-
tova odkazu a  udrželo mechanic-
ký celek v chodu. Každá figurka má 
svoji úlohu a jejich množství snad ne-
lze ani spočítat. Jen jsme se dovědě-
li, že výška figur je 20 cm, akorát tři 
králové jsou vyšší, měří 30 cm. Další 
zajímavostí je to, že v betlému není 
zachycena podoba Třebechovic, jak 
bývá zvykem u jiných obdobně cen-
ných betlémů. Pouze řezba vrchu 
Oreb je k vidění v jedné z vitrín.

Přízemí objektu patří více než 
400 betlémů, zhotovených z  růz-
ných materiálů. Viděli jsme tu betlé-
my skleněné, dřevěné, olověné, pa-
pírové, slaměné a  ten nejcennější 
– Třebechovický celodřevěný bet-
lém s váhou 1,2 tuny. Proto byl pro 
lepší manipulaci přenesen na upra-
vený podvozek vlečného vozu. Pů-
vodní betlém byl ale rohový, v roce 
1935 byl upraven do dnešního tvaru 
a umístěn na podvozek. V témže ro-
ce byl také pohon klikou nahrazen 
mechanismem. V  druhé polovině 
20. století byl osvětlen žárovkami.

Z  propracovaného řezbářské-
ho díla až přechází zrak, nevěděli 
jsme, jaký pohyb sledovat dřív. Bet-
lém jsme obešli a za sklem se po-
dívali do jeho útrob. Je poháněn 
jednoduchým mechanismem. Celý, 
včetně mechanismu, byl vytvořen 
ze dřeva před více než sto lety. Na 
ploše 6,9 x 1,9 x 2,32 m se nachá-
zí více než 2 000 vyřezávaných dí-
lů, stojí na základně s kolovým pod-
vozkem o šířce téměř dva metry.

Třebechovický betlém vyřezáva-
ný sto let lidovými řezbáři Josefem 
Proboštem, Josefem Kapuciánem 

je nejobdivovanějším betlémem, 
který jsme v muzeu mohli vidět. Je 
jediným v  České republice prohlá-
šeným za národní kulturní památku 
(v roce 1999).

Cestou zpět do Prahy jsme si ješ-
tě prohlédli Obří akvárium v Hradci 
Králové. Tam nás nejvíce zaujal po-
tápeč, který právě krmil piraně, rej-
noky a ostatní obrovské ryby.

Celý výlet se všem žákům moc líbil.
Zpracovala a fotografovala  

Mgr. Stanislava Bíbová

(PŘED)VÁNOČNÍ ČTENÍ  
V MŠ LOJOVICKÁ

I  letos se naše škola zapojila do 
každoroční milé akce, kterou je čte-
ní pro děti z mateřské školy. Bylo mi 
potěšením, že jsem mohla vybrané 
žáky z osmého a devátého ročníku 
tentokrát doprovázet já.

Hned po příchodu se nás ujaly 
usměvavé paní učitelky. Naši žáci 
se rozdělili do skupin a  každá za-
mířila do jedné ze tří tříd, kde už je 
očekávaly malé děti, nachystané 
s  plyšovými zvířátky ve svých po-
stýlkách a natěšené na pohádku.

Pohádkové příběhy utekly ja-
ko voda, několik dětí ukolébaly ke 
spánku a pro nás to bylo znamení, 
že je čas jít…

Po cestě zpět několik žáků naší 
školy nostalgicky zavzpomínalo na 
svá „školková“ léta a  já jim musela 
dát za pravdu, že dětský svět je pro-
stě kouzelný…

Mgr. Monika Mračnová
Foto: Monika Mračnová

ZKOUŠKY KARATE

Dne 18. 12. 2019 se uskutečnily 
první oficiální zkoušky na ZŠ Me-
teorologická, kam se přihlásilo 21 
adeptů z  řad cvičících žáků naší 
školy. Zkouška trvala hodinu a  dů-
kladně prověřila jak technické do-
vednosti, tak mentální a  fyzickou 
stránku cvičence a jeho vůli. Všichni 
obstáli na jedničku a byl jim udělen 
technický stupeň 10. kyu (oprávnění 
nosit bílý pás s černým pruhem). Sr-
dečně blahopřejeme!

Mgr. Jaroslav Kulik
Foto: J. Kulik

PROSINEC V DRUŽINĚ

V  prosinci měla školní družina 
nabitý program. Na tradiční Vánoč-
ní hvězdě děti prodávaly své výrob-
ky. A před Vánoci nás navštívil kou-
zelník. Děti se rázem staly kouzel-
nickými asistenty a  pomáhaly při 
čarování a kouzlení. Pan kouzelník 
nás pobavil i  překvapil nečekaný-

mi kousky a  triky. V  klobouku měl 
schovaného živého králíka a na za-
čátku představení nás uvítala holu-
bička, která se proletěla celou naší 
tělocvičnou. Nadšený jásot se nesl 
celou školou a pan kouzelník sklidil 
zasloužený potlesk.

Za vychovatelky  
školní družiny M. Račanská

Foto: M. Račanská

MAŠKARNÍ ODPOLEDNE

Každoroční Maškarní odpoledne 
pro malé děti a jejich rodiče se v ZŠ 
Meteorologická letos konalo již po 
šestnácté, a to 11. ledna.

Letos se začínalo o něco později, 
ve 14:30, aby si i malé děti odpoči-
nuly a byly připraveny si skvěle užít 
zábavu na Maškarním odpoledni. 
Jako vždy bylo připraveno menší 
občerstvení, nechyběla samozřej-
mě hudba a  také porota, která vy-
hodnocovala nejlepší masky.

Pro děti byly připravené různé 
hry jako např. skákání přes obruče, 
trefování se do klauna nebo tančení 
s balonky a naše oblíbená hra židlič-
kovaná. Děti za každou hru dostaly 
malou odměnu, malinký bonbonek.

Na konci Maškarního odpoled-
ne se vyhlašovaly nejlepší masky, 
které dostaly diplom a odměnu. Na 
závěr vznikla velká společná fotka 
všech masek. Konec byl před pátou 
hodinou.

Celkem se letos dostavilo 68 ma-
sek a  již nyní se těšíme, že se zas 
uvidíme příští rok ve stejném období.

Monika Ha
Foto: Monika Ha
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PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET  
NA HRÁDEK U SUŠICE

Předvánoční výlet má v Klubu Se-
nior už desetiletou tradici a přináší 
přátelské posezení, vždy v  zámec-
kých prostorách, s prohlídkou zám-
ku a  se slavnostní tabulí připrave-
nou na časnou večeři. Krásnou spo-
lečenskou atmosféru dotváří hud-
ba. Senioři se setkávají, někteří tře-
ba po delší nemoci, mají si co říci, 
plánují zájezdy atd. Zaznívají zde 
slova o  soudržnosti seniorů a  je-
jich vzájemné pomoci, poděkování 
sponzorům, vzpomínky na zásluž-
nou práci bývalých členů i  zdůraz-
nění, že v  kolektivu je síla. Radost 
z tohoto dne všichni vnímají. Vše se 
i tentokrát zdařilo a ohleduplný per-
sonál zámku dělal vše, aby poskytl 
všechno, co u  nich na zámku mo-
hou návštěvníkům nabídnout, včet-
ně skoro dvouhodinové prohlídky.

První zmínka o  Hrádku pochá-
zí z roku 1298. Jedná se o darovací 
listinu, kdy Přibyslav z Hrádku daro-
val bratřím z kostela sv. Petra a Pav-
la v Horažďovicích tři lány lesa a po-
tok. Od roku 1588 patřilo hrádecké 
panství pánům Račínům z  Račína, 
kteří pravděpodobně po roce 1590 
přestavěli středověkou tvrz na rene-
sanční zámek. Roku 1731 se stal ma-
jitelem Jan Ferdinand, hrabě Des 
Fours de Montu et Athienville, kte-
rý nechal vystavět nový barokní zá-
mek. Koncem roku 2000 zámek za-

koupila soukromá firma a po mnoha 
letech byly zahájeny práce směřují-
cí k záchraně tohoto architektonicky 
vzácného objektu. V  následujících 
letech byla zahájena oprava zámec-
kého objektu, včetně opravy fasády, 
truhlářských prací či restaurování 
zámeckých kamen a v červnu 2010 
byl zámek po náročné rekonstrukci 
otevřen pro veřejnost. V zámeckém 
areálu se nachází hotel, restaurace, 
fitness, kaple sv. Valburgy a  park. 
Během roku se konají rozličné kon-
certy, slavnosti, výstavy, civilní i cír-
kevní svatební obřady. Na zámku 
je věnována i  vzpomínka význam-
né osobnosti 19. století, knězi a spi-
sovateli Vojtěchu Hlinkovi. Buditel 
a spisovatel, vlastním jménem Fran-
tišek Pravda, přinesl do české litera-
tury žánr vesnických povídek, realis-
tické výjevy z každodenního života.

Výjezd v předvánočním čase kro-
mě jiného přinesl příjemnou ces-
tu jihočeskou krajinou, nazpátek již 
osvětlenou a  vánočně ozdobenou. 
Nabídka a příprava takového dne je 
vždy náročná, ale když se pak vše 
podaří, přináší to velkou radost. Při 
cestě na zámek jsme při zastávce 
nabídli seniorům kávu nebo grog 
s  upečenými kremrolemi od paní 
Doležalové, fotografky klubu, a man-
želé Sedlákovi jako již tradičně pře-
dali seniorům dárečky buď keramic-
ké, nebo vytvořené z přírodních ma-
teriálů. A pak nemít radost, když ně-
kteří senioři na ostatní nezapomínají! 

A tak to je vždy. Počasí nám opravdu 
přálo, na sluníčku to hřálo, a  tím se 
po procházce s paní průvodkyní ješ-
tě vylepšil celkový dojem.

Foto: Ing. Štěpán Sedlák

LOUČENÍ S ROKEM 2019

Poslední den strávený v  klubu 
před vánočními svátky byl až neu-
věřitelně dojemný, a to již tím, že se 
naplnil celý prostor klubu a seniorky 
přinášely upečené cukrovíčko. By-
la zde pohoda, vzájemné rozdávání 
dárečků mezi sebou vypovídá samo 
o sobě. Jak říkají seniorky: „Radost, 
že jsme a máme se rádi.“ Každý rád 
přispěje. Rozdávaly se bramboříky – 
dárečky všem těm, kteří si to zvláš-
tě zasluhují. Radostně a s písničkou 
s předvánočním tématem hrál mistr 
klavíru a zpěvu pan Václav Vomáč-
ka, který k nám rád dochází, aby tak 
poslední den byl opravdu výjimečný.

A  tak nezapomeňme, že záleží 
jen na nás, jaký bude v  Klubu Se- 
nior rok 2020.

PRVNÍ KLUBOVÉ SETKÁNÍ 
V NOVÉM ROCE

První den po vánočních svátcích 
v Klubu Senior 7. ledna si nikdo ne-

nechal ujít. Klub byl do posledního 
místečka obsazen, svátečně rozzá-
řené tváře i celý klub.

Organizační výbor pospíchal, 
aby všechno, co pro milé seniory 
nachystal, bylo na stole, tedy chle-
bíčky s  přípitkem šampaňským na 
zdraví. A navázal opět hovor o přá-
telství, lásce, zdraví, o  plánech na 
tento rok, povídání pro pobavení, 
s  veselým přispěním našeho hu-
debníka, a  to vše, abychom si to 
zde ještě dlouho užívali.

Nesmím zapomenout, že paní 
Ornstová přispěla k  pohoštění tím, 
že slavila neuvěřitelné narozeniny, 
a jelikož ráda k nám dochází, přines-
la k oslavě celému kolektivu zákusky, 
věnečky od paní Literové – a tak to 
u nás chodí. Není to jen, aby se ně-
kdo zviditelnil, ale vyplývá to z dob-
roty našich seniorů. Zpívali jsme, vy-
právěli, smáli se – prostě se radovali. 
Pozdrav jsme v ten den poslali paní 
Urbanové, paní Cinibulkové, paní Pe-
trové, paní Rubášové, paní Kubinové. 
Uzdravte se, máme vás rádi.

Dlouho očekávaný den utekl ja-
ko voda, ale v našich srdcích zůsta-
lo vzájemné hřejivé pouto.

Foto: Zdena Prchlíková

Zdena Prchlíková

Klub Senior
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Zvláštní upozornění pro rodiče dětí:

Městská část zajišťuje pro děti 
s  trvalým pobytem v městské části 
Praha-Libuš předškolní vzdělávání 
a základní vzdělávání. Již několik let 
není možné z důvodu zájmu o vzdě-
lávání v místě bydliště přijímat žád-
né děti, které nemají trvalý pobyt na 
území městské části Praha-Libuš. 
Spádovým obvodem všech mateř-
ských škol je celé území městské 
části Praha-Libuš. Trvalý pobyt dítě-
te v městské části je třeba v proce-
su zápisu do školy písemně doložit.

Zvláštní upozornění pro rodiče 
dětí z části katastrálního území 
Písnice (mimo sídliště Písnice):

Spádový obvod Základní školy 
s rozšířenou výukou jazyků v Písni-
ci je vymezen a s ohledem k nárůs-
tu počtu dětí s trvalým pobytem ve 
spádovém území jej bude třeba do 
doby navýšení kapacity této školy 
již od školního roku 2019/2020 po-
stupně dále omezovat (Aktualizace 
spádových oblastí škol v hl. m. Pra-
ze se očekává k 1. 4. 2020).

Již v  loňském roce došlo k  jeho 
prvnímu zmenšení, a  tím rozšíření 

Zápisy do 1. tříd a přípravná třída
ZÁPISY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Mateřské školy

Vyzvedávání žádostí o přijetí  
do MŠ / zveřejnění na úřední desce  
školy a webových stránkách

Odevzdávání vyplněné žádosti zpět 
do MŠ

MŠ K Lukám 4.–7. 5. 11. a 12. 5. 13–17 h

MŠ Ke Kašně 4.–7. 5. 11. 5. 9–14 h a 12. 5. 13–17 h 

MŠ Lojovická 4.–7. 5. 11. a 12. 5. 13–17 h

MŠ Mezi Domy 4.–7. 5. 11. a 12. 5. 13–17 h

Základní školy–zápis do 1. ročníku

Adresa Osobní účast dítěte s rodiči dne

ZŠ Meteorologická 
www.zsmeteo.cz

Objekt ZŠ: Meteorologická 181/2,  
Libuš, Praha 4 29. 4. / 8–12 h a 13–17 h 

ZŠ s RVJ v Písnici 
www.zspisnice.info

Objekt ZŠ: Ladislava Coňka 40/3, Písnice, 
Praha 4 27. 4. / 10–17 h

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Mateřské školy

MŠ K Lukám K Lukám 664/1a , 142 00 Praha 4–Libuš 
(www.msklukam.cz) 22.4. 15–17 h

MŠ Ke Kašně Ke Kašně 334/14, 142 00 Praha 4–Písnice 
(www.mskekasne.cz) 4.–7. 5. 10–11 h a 15–16:30 h

MŠ Lojovická *) Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4–Libuš 
(www.mslojovicka.cz) 20. 4. 8–10 h, 15–16:30 h  *)

MŠ Mezi Domy Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha 4–
Písnice (www.msmezidomy.cz) 5. 5. 8–9 h a 15–17 h

Základní školy

ZŠ Meteorologická Meteorologická 181, 142 00 Praha 4–
Libuš (www.zsmeteo.cz) 26. 2. 8–17 h

ZŠ s RVJ v Písnici Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – 
Písnice (www.zspisnice.info) 25. 2. 8–14 h

*) dále i Hrací dopoledne MŠ Lojovická 24. 4. 9– 11 h 

MŠ K Lukám MŠ Ke Kašně ZŠ Meteorologická

ZŠ s RVJ v PísniciMŠ Mezi DomyMŠ Lojovická

Základní informace  
najdete na str. 3.
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Kontakt na koordinátora 
sociální pomoci
Koordinátor sociální pomoci MČ Praha-

Libuš je zde pro vás, můžete se přijít i pouze poradit. 
Komunikovat s ním lze písemně po e-mailu, nebo 
telefonicky. Na pracovišti Úřadu MČ Praha-Libuš, 
K Lukám 664, je přítomen každé pondělí od 13:30  
do 17:30 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

inzerce

inzerce

od vizitky po billboard
velkoplošný digitální tisk 

PVC samolepky a polepy
řezaná grafika

potisk triček
již od jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava dat

tisk, návrhy 
výroba 

a instalace
reklamy 

vosa

tel.: 603 226 226    
vosareklama.cz

Rodina ze staré Písnice hledá 
hodnou paní se zkušenostmi 
s péčí o starého člověka pro 
občasnou výpomoc při péči 
o 92letou nechodící matku.

Kontakt: Radek Kutnar 
tel.: 777 152 290

spádového obvodu Základní školy 
Meteorologická. Spádovým obvo-
dem Základní školy Meteorologic-
ká je celé zbylé území městské čás-
ti, které nepatří do spádové oblasti 
Základní školy s rozšířenou výukou 
jazyků v Písnici.

Pokud by došlo k tak výraznému 
nárůstu zájmu o zápis do Základní 
školy s RVJ v Písnici, který by neby-
lo možné uspokojit v  rámci stávají-
cí omezené kapacity této školy, bu-
de všechny děti s trvalým pobytem 

na území městské části přijímat Zá-
kladní škola Meteorologická. Z toho 
důvodu lze doporučit, pokud by ro-
diče dětí s trvalým pobytem v Písni-
ci váhali mezi těmito dvěma škola-
mi, aby se s dítětem zúčastnili zápi-
sů do první třídy v obou základních 
školách. Termíny zápisů na obou 
školách jsou tomuto přizpůsobeny.

Ing. Šárka Fruncová Vlčková, 
vedoucí odboru správního a školství  

městské části Praha-Libuš
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Vážení občané, na této stránce 
časopisu a v jeho příloze nalez-
nete harmonogram přistavová-
ní velkoobjemových kontejne-
rů v  městské části Praha-Libuš 
v prvním pololetí 2020.

Přistavování kontejnerů se skládá 
ze tří částí: Víkendové velkoobjemo-
vé kontejnery se přistavují vždy v pá-
tek do 16:00. Na každém stanovišti 
budou přistaveny celkem dva kontej-
nery, takže se může stát, že již v ne-
děli bude i druhý kontejner zcela za-
plněn. Tato služba víkendových kon-
tejnerů je hrazena z  rozpočtu MČ 

Praha-Libuš. Oproti loňskému roku 
bylo přidáno dalších 5 stanovišť, cel-
kem bude tedy obslouženo 26 sta-
novišť v  sedmi víkendech. Sběrné 
nádoby jsou určeny pouze pro ob-
jemný odpad z domácností (nábytek, 
koberce, podlahové PVC, zrcadla, 
umyvadla, vany, sportovní náčiní, au-
tosklo, kovové předměty apod.), kte-
rý nelze odkládat do běžných kontej-
nerů. Nejsou určeny pro odpad vzni-
kající při podnikatelské činnosti.

Úterní velkoobjemové kontejne-
ry budou přistaveny vždy po dobu 
čtyř hodin od 14:00 do 18:00, bude 
přítomna obsluha. Tato služba je hra-

zena z rozpočtu Magistrátu hlavního 
města Prahy. Počet kontejnerů je jed-
notlivým městským částem přidělen 
na základě počtu obyvatel a dostup-
nosti sběrných dvorů. Celkem bude 
obslouženo 11 stanovišť ve třech ter-
mínech. Sběrné nádoby jsou určeny 
pouze pro objemný odpad z domác-
ností (nábytek, koberce, podlahové 
PVC, zrcadla, umyvadla, vany, spor-
tovní náčiní, autosklo, kovové před-
měty apod.), který nelze odkládat do 
běžných kontejnerů. Nejsou urče-
ny pro odpad vznikající při podnika-
telské činnosti. Do kontejnerů nelze 
odkládat stavební suť, nebezpečné 

složky komunálního odpadu, chlad-
ničky, pračky, televize, monitory, po-
čítače, biologicky rozložitelný odpad 
ze zahrad nebo pneumatiky.

Velkoobjemové kontejnery na 
bioodpad budou přistavovány ve 
stanovený den (sobota) po dobu tří 
hodin, bude přítomna obsluha. Ta-
to služba je plně hrazena z rozpočtu 
Magistrátu hlavního města Prahy. Po-
čet kontejnerů jednotlivým městským 
částem přiděluje magistrát v  závis-
losti na počtu obyvatel, dostupnos-
ti sběrných dvorů a typu převládající 
zástavby. Celkem bude obslouženo 
14 stanovišť v měsíci březnu.

Kontejnery na velkoobjemový odpad 
v prvním pololetí 2020

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD  
Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ 

V dubnu až červnu 2020 budou kontejnery přistaveny podle následují-
cího harmonogramu, první stanovený den nejpozději do 16:00 hodin. 
od 3. do 5. dubna: Ke Kašně (u MŠ), Mirotická x Zbudovská,  

Na Domovině (u MŠ), Zahrádecká x Hvězdonická 
od 17. do 19. dubna: K Vrtilce x Na Konečné, Ke Kurtům x Na Okruhu, 

K Lukám (parkoviště), Ohrobecká x Lojovická 
od 24. do 26. dubna: Betáňská x Na Musilech, Hoštická x Olšovická, 

K Novému sídlišti x Na Šejdru, Na Močále x Třebějická 
od 15. do 17. května: K Jezírku x Vyšebrodská, K Vrtilce x Putimská,  

Na Okruhu (u čp. 389), Chvalšovická x Křesanovská
od 22. do 24. května: Drůbežářská Mezi Libušskou a V Koutě,  

U Bazénu (vedle SOU), V Rohu x V Koutě, 
U Zahrádkářské kolonie x Přírodní

od 29. do 31. května: Ke Lhoteckému lesu x Lojovická,  
Výletní x Zahrádecká, Zbudovská x Předposlední

od 5. do 7. června: Na Losách x Lužská, Šátalská x K Novému sídlišti,  
Božejovická x Třebějická

Na každé stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se za-
plní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že v neděli na místě 
již žádný kontejner nebude nebo v něm již nebude místo pro uložení vaše-
ho odpadu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat uložení odpadů až 
na neděli. Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domác-
ností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní 
náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných 
kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY  
Z ROZPOČTU MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

Kontejnery na odpad budou přistaveny ve stanovený den vždy po do-
bu čtyř hodin, a to od 14:00 do 18:00. Po celou dobu bude přítomna 
obsluha.
10. března:  K Lukám (parkoviště), K Vrtilce x Na Konečné,  

Na Okruhu (u čp. 389), Ohrobecká x Lojovická
31. března: Betáňská x Na Musilech, Hoštická x Olšovická,  

K Novému sídlišti x Na Šejdru, Na Močále x Třebějická
28. dubna:  Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, V Koutě (u čp. 986),  

Zbudovská x Mirotická

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (ná-
bytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náči-
ní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných 
kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti. 
Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunál-
ního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky 
rozložitelný odpad ze zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy odpadu 
lze uložit v nejbližších sběrných dvorech hl. m. Prahy v ulici Generála Šišky 
a v ulici Obrataňská. 
Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy, kon-
tejnery přistavuje společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových 
kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na po-
čtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů. 

KONTEJNERY NA BIOODPAD 

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu Magistrátu hl. m. 
Prahy budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně tří ho-
din. Pokud se na daném stanovišti zaplní kontejner dříve než za tři ho-
diny, bude na stanoviště přistaven další kontejner. Po celou dobu bude 
přítomna obsluha.
7. března od 9:00 do 12:00: K Vrtilce x Na Konečné,  

Na Močále x Třebějická
14. března od 9:00 do 12:00: Hoštická x Olšovická,  

Ke Lhoteckému lesu x Lojovická
14. března od 13:00 do 16:00: Chvalšovická x Křesanovská,  

Betáňská x Na Musilech
21. března od 9:00 do 12:00: Na Losách x Javorenská,  

K Novému sídlišti x Na Šejdru
21. března od 13:00 do 16:00: Ohrobecká x Lojovická,  

K Jezírku x Vyšebrodská 
28. března od 9:00 do 12:00: Božejovická x Borotínská,  

Zahrádecká x Hvězdonická
28. března od 13:00 do 16:00: Ke Kašně (u MŠ),  

U Zahrádkářské kolonie x Přírodní
Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem přidě-
luje magistrát v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů 
a typu převládající zástavby. 

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
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Na otázky o rozvoji Libuše 
a Písnice, investicích, majet-
ku městské části a jeho správě 
odpovídá místostarosta Tomáš 
Loukota.

Zhruba rok pracujete jako mís-
tostarosta MČ Praha-Libuš. Co 
máte v této funkci na starosti?

Mám na starosti oblast správy 
majetku. Jedná se o tři hlavní okru-
hy činností. První jsou žádosti ob-
čanů naší městské části, kteří u nás 
chtějí stavět dům. Předkládají nám 
svůj projekt a  zároveň s  tím větši-
nou žádají o napojení inženýrských 
sítí v našem pozemku (ulici). Toto se 
týká i  developerů, ale zatím jsme 
během minulého roku žádnou žá-
dost developera neřešili. Schvalo-
vání samotných projektů má v kom-
petenci stavební úřad Prahy 12.

Další oblastí je samotná správa 
našeho majetku, o který se musíme 
starat s péčí řádného hospodáře, te-
dy opravovat, rekonstruovat, a  ma-
jetek nevyužitý úřadem co nejvý-
hodněji pronajímat. Třetí oblastí jsou 
nové investiční akce – např. loni za-
hájená přístavba školky v ulici K Lu-
kám nebo letos plánované zahájení 
stavby nové budovy městské policie 
a stavby garáží pro libušské hasiče.

Jaká je vaše občanská profese?
Vedu rodinnou firmu, malý knižní 

velkoobchod. Letos v  srpnu bude-
me mít 30. výročí založení a na pod-
zim budu ve firmě pracovat 21. rok.

Kolik času vám na ni teď zbývá?
Čas, který moje firma potřebuje, 

redukovat nemohu. Abych vše ča-
sově skloubil, nemohla moje man-
želka nastoupit po mateřské dovole-
né do práce. Bohužel práci na úřadě 
vykonávám trochu na úkor rodiny.

Jak dlouho žijete na Libuši a co 
vás přimělo zajímat se o věci 
veřejné?

Na Libuš jsem se s rodinou pře-
stěhoval v  roce 2011 ze sousední 

Krče, tedy z Prahy 4. Byla to příjem-
ná změna. Vždy mi přišlo důležité 
se zajímat o  své okolí, nebýt lho-
stejný k věcem, které nás obklopují.

Proč jste se rozhodl nejen kan-
didovat do zastupitelstva, 
ale rovnou přijmout funkci 
místostarosty?

Ta příjemná změna, kterou jsem 
zmínil v minulé odpovědi, bylo pozná-
ní, kdo a jak u nás na Libuši vykoná-
vá funkci starosty. A může za to prá-
vě časopis U  nás. Přestal nám totiž 
chodit, a když jsme napsali na úřad, 
časopis nám osobně doručil pan sta-
rosta Jiří Koubek. Tenkrát by mě ješ-
tě vůbec nenapadlo, že o mnoho let 
později mi nabídne možnost kandi-
dovat do zastupitelstva naší městské 
části. Ale právě během těch let mě 
přesvědčil, že je to člověk na pravém 
místě. Když mi tu možnost nabídl, bral 
jsem to jako pomoc dobré věci a zá-
vazek služby občanům. Myslím si to-
tiž, že když někdo může něco udě-
lat pro druhé, tak by tak měl učinit. 
Osobně žádnou ambici nemám a ne-
být našeho pana starosty, asi by zů-
stalo jen u  toho mého zájmu o věci 
veřejné bez praktického využití.

Co vás v této nové roli 
překvapilo? 

Kolik je za vším skryto práce.

A co potěšilo?
Že některé výsledky naší práce 

je možné vidět velmi brzy – např. 
přístřešek pro zastávku Mílová, 
směr Kunratice, nebo rekonstruova-
né prostory pošty na Libušské ulici.

A jak se v ní cítíte po roční 
zkušenosti?

Byl to rok nabírání nových zkuše-
ností, poznávání nových lidí a byl pro 
mě velmi inspirativní. Po roce mám 
lepší přehled a představu, jak dál.

Hned na začátku jste si vzal na 
starost zajistit, aby městská část 
získala levnější energie. Jakým 
způsobem?

Snižování výdajů na provoz úřa-
du je jedna z  cest, kterou sledu-
jeme. Náš úřad je malý a  funguje 
úsporně, ale vždy se dají najít ješ-
tě nějaké rezervy. Takovou rezervu 
jsem viděl v  cenách, které platíme 
za energie. Elektronická aukce mi 
přišla jako nejlepší a nejvíce trans-
parentní řešení.

Naplnila aukce vaše očekávání? 
Kolik se tak ušetří peněz za rok?

Určitě. Ještě překonala. Úspora 
u plynu a elektrické energie bude při-
bližně 400 tis. Kč za rok. Možná ješ-
tě více, protože cenu máme smluvně 

danou na dva roky a např. u elektric-
ké energie se očekává zdražení, kte-
ré se nás tím pádem nebude týkat.

Pro které všechny budovy, resp. 
organizace a zařízení, se doda-
vatelé energie souhrnně za měst-
skou část vybírali?

Do elektronické aukce jsme zahr-
nuli všechny budovy v majetku naší 
městské části, které využíváme jako 
úřad nebo námi zřizované organi-
zace, tzn. budovy úřadu, základních 
škol a školek a budovy hasičských 
zbrojnic našich jednotek dobrovol-
ných hasičů.

Můžete pro představu občanům 
vyjmenovat, jaký nemovitý ma-
jetek městská část Praha-Libuš 
vlastní? Jakou má zhruba celko-
vou hodnotu?

Naše městská část velkým ma-
jetkem neoplývá. V  podstatě se 
dá říci, že má pouze majetek nut-
ný k  chodu úřadu a  fungování zři-
zovaných organizací – tzn. tři bu-
dovy úřadu, dvě budovy škol, čtyři 
budovy školek, dvě budovy hasič-
ských jednotek dobrovolných hasi-
čů, budovu městské policie a budo-
vu Klubu Junior. Majetek, který nyní 
nepotřebujeme, pronajímáme, např. 
veřejné parkoviště na rohu ulic Li-
bušská a Na Okruhu, budovu, kde 
sídlí prodejna kol a restaurace Bike- 
clinic, nebo dům v  ulici Ke Kašně. 
Hodnota majetku, ze kterého mů-
žeme mít nějaký příjem, se počítá 
maximálně v desítkách milionů.

Když pominu veřejná prostran-
ství, ulice a další nestavební pozem-
ky, nemá naše městská část ani vý-
znamnější stavební pozemky. V pří-
padě výstavby např. nové radnice 
jsme závislí na dohodě s Magistrá-
tem a poskytnutí jeho pozemků.

Co všechno obnáší správa majet-
ku naší městské části zajišťovaná 
pracovníky úřadu?

Máme priority v  oblasti rekon-
strukcí a investičních akcí. Podle to-
ho, jak získáváme od Magistrátu fi-
nanční prostředky, musí naši úřední-
ci zajistit širokou škálu činností. Vy-
hotovují podklady – zajišťují projekt, 
veškerá potřebná povolení, výběro-
vá řízení na dodavatele, přípravy 
smluv, dále dozorují dílo v průběhu 
výstavby, hotové dílo pak přebírají… 
Pro lepší představu – podklady pro 
architektonickou soutěž pro přístav-
bu základní školy v  Písnici zname-
naly vytvořit, najít nebo zadat vytvo-
ření několika desítek dokumentů.

Pracovníci úřadu mají na starost 
také péči o  náš movitý majetek – 
např. techniku na zimní údržbu ne-
bo na sečení trávy.

Kolik pracovníků na to zdejší úřad 
zaměstnává?

Odbor správy majetku a  investic 
zaměstnává pět úředníků, včetně 
vedoucí, avšak loni bylo po část ro-
ku jedno místo neobsazené. Bohu-
žel se zde negativně projevuje situa- 
ce na trhu práce. Naštěstí vedoucí 
odboru správy majetku svým aktiv-
ním přístupem zajistila od letošního 
roku plné obsazení odboru. Jsem jí 
za to velmi vděčný.

Co zajišťují externí dodavatelé?
Co se týká přímo správy majet-

ku, tak základní věci zajištuje úřad 
vlastními silami. Externě máme za-
jištěného pouze právníka, protože 
úřad vlastního nemá, a  také firmu, 
která pro nás vypisuje výběrová ří-
zení, pokud jsou nad limitem pro vý-
běrové řízení malého rozsahu. Těch 
je ale jen minimum.

Jak jde přístavba MŠ K Lukám?
Velmi dobře, mám z toho radost. 

Máme velice kvalitní stavební do-
zor, dostáváme detailní odborně ko-
mentovaná videa z kontrolních dní. 
Zatím jsme nemuseli řešit vážnější 
potíže. Přístavba je již skoro hoto-
va, takže na začátku nového škol-
ního roku bude moci MŠ K  Lukám 
přivítat dvě nové třídy dětí. Na jaře 
ještě proběhne revitalizace zahrady 
a  herních prvků. Rekonstrukce ku-
chyně již proběhla v minulém roce.

Přístavbu základní školy v Písnici 
připravujete důkladně. Proč jste 
se rozhodli pro veřejnou architek-
tonickou soutěž?

Pro nás i  pro úředníky se jedná 
o složitý a náročný postup, ale mys-
lím si, že si to občané zaslouží. Jedná 
se o jednu z nejdůležitějších staveb 
ve staré Písnici za několik desítek let. 
Architektonickou soutěž osobně po-
važuji za nejlepší možnou formu, jak 
získat optimální řešení z hlediska ar-
chitektonického i funkčního. Na prv-
ní schůzi poroty, která bude hodno-
tit tuto architektonickou soutěž, se 
nám dostalo od architektů uznání, 
že jsme se do něčeho takové pustili. 
Dnes to prý bohužel není pravidlem.

Proč jste zvolili pojetí zachovat 
rodinný charakter školy?

Byť je Písnice součástí Prahy již 
od roku 1974, okolí školy má poklid-
ný vesnický ráz. Proto by právě ro-
dinná škola měla nejlépe souznít 
s okolím.

Je v tom i respekt k historickému 
rázu okolního prostředí?

Rozhodně ano, okolní prostře-
dí musí určovat velikost a  formu 
přístavby.

ROZHOVOR

Megalomanské projekty tu rozhodně nechceme
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Jaký bude další postup?
V prosinci minulého roku byla ar-

chitektonická soutěž vyhlášena. Do 
konce ledna se může každý zájem-
ce přihlásit a  předložit své portfo-
lio realizovaných projektů. V únoru 
proběhne redukce počtu uchazečů 
asi na šest vyzvaných, kteří mají čas 
do konce dubna vytvořit své návr-
hy. Během května zasedne porota 
a  vybere tři nejlepší návrhy, které 
bychom pak ještě do prázdnin rádi 
představili občanům.

Moderoval jste v listopadu veřej-
né připomínkování návrhu územ-
ní studie okolí budoucí stanice 
metra Písnice. Co jste si z toho-
to setkání s občany odnesl za 
poznání?

Jeden z  největších problémů, 
který trápí naše občany na sídlišti 
Písnice, je parkování. Navrhovaná 
studie se snaží tento problém řešit. 
Uvažuje o výstavbě nového parko-
vacího domu, vzniku lehkých kry-
tých stání podél ulice Na Okruhu 
nebo možnosti zřízení krytých stá-
ní v polosuterénu panelových domů 
v ulici Výletní, což by umožnilo vznik 
předzahrádek pro byty v  přízemí. 
Tyto stavby má však realizovat ma-
jitel sídliště, což není městská část. 
Nemůžeme tedy občanům garanto-
vat, co se bude nakonec realizovat.

Má naše radnice koncepci rozvo-
je městské části? Podle územních 
studií, které byly koncem roku 

představeny veřejnosti, to zatím 
vypadá, že nikoli. Není škoda, že 
budoucí podobu městské části ur-
čují svými vizemi developeři, jako 
např. CIB na sídlišti Písnice?

O územní studii u budoucí stani-
ce metra Libuš naše městská část 
usilovala od jara roku 2011. Až nyní 
se však v Praze začaly zpracovávat. 
V současné době v celé Praze pro-
bíhá deset architektonických studií 
a z toho dvě se věnují naší poměrně 
malé městské části. Právě na zákla-
dě těchto studií vznikne koncepce 
rozvoje. Developeři zcela jistě po-
dobu naší městské části neurčují. 
Za poslední roky se developerské 
projekty v  naší městské části dají 
spočítat na prstech jedné ruky, a ani 
v dalších letech to nebude jiné. Fir-
ma CIB není developerem v  pra-
vém slova smyslu. Jedná se o maji-
tele a správce sídliště Písnice. S po-
dobou dostavby tohoto sídliště na-
še městská část nesouhlasí a  také 
podala k územní studii v tomto smy-
slu připomínky. Rád bych zdůraznil, 
že jsme byli iniciátory vzniku těch-
to studií, ale na vypracování studií 
jsme se nepodíleli. Studie nechává 
vypracovat Odbor územního rozvo-
je Magistrátu ve spolupráci s  Insti-
tutem plánování a  rozvoje. Každou 
připravuje jiné architektonické stu-
dio, které vyhraje výběrové řízení.

Úřad naší městské části dnes 
sídlí částečně v Libušské 35, se 
zasedací místností v Libušské 1, 

a v ulici K Lukám 664. Měla by na 
jedné z těchto adres fungovat no-
vá radnice? Nebo by do budouc-
na měla sídlit ještě jinde? Jsou 
k tomu připraveny pozemky a je 
to zahrnuto v územní studii?

Dnešní podoba úřadu není vůbec 
ideální. Ani pro občany, kteří k nám 
chodí, ani pro úředníky, kteří zde 
pracují. Osobně bych raději viděl 
radnici na místě, které bude lépe 
dostupné pro občany. Nová radnice 
je zahrnuta v územní studii okolí bu-
doucí stanice metra Písnice. Ale to 
je hodně vzdálená vize.

Jaké plány má do budoucna ve-
dení radnice s domem na Libuš-
ské 1 a přilehlým dvorem, který 
aktuálně tak trochu supluje sběr-
ný dvůr? Jaké kroky v nejbližší do-
bě můžeme očekávat?

Dům čp. 1 na Libušské by příš-
tí rok měl projít výměnou střešní 
krytiny. Dokud nebude nová radni-
ce, není bohužel možné jiné využití 
než současné pro úřad. Stav přileh-
lého dvora mě netěší. Část pozem-
ků však nepatří naší městské části.

Jaký máte obecně postoj k nové 
výstavbě v Libuši a Písnici, má-
me na mysli větší developerskou 
výstavu vedle historicky poma-
lu a přirozeně utvářeného jádra 
obou obcí?

Právě obě územní studie (okolí 
budoucí stanice metra Libuš a okolí 
budoucí stanice metra Písnice) bu-
dou oporou pro městskou část při 
jednání s developery, aby u nás ne-
vznikly projekty, se kterými městská 
část nesouhlasí. Zároveň se chystá-
me přijmout směrnici, která bude 
určovat poplatky za developerskou 
výstavbu jako příspěvek na infra-
strukturu vyvolanou novou výstav-
bou. Megalomanské projekty, jako 
např. ten mezi ulicemi Novodvor-
ská/Zbudovská/Mirotická na místě 
současných patrových garáží, který 
již deset let městská část úspěšné 
blokuje, tu rozhodně nechceme.

Co se nyní děje s připomínkami, 
které dali občané a zastupitelé 
k návrhům obou územních studií, 
tj. okolo plánované stanice metra 
Libuš a stanice Písnice? Co bude 
následovat?

Na konci loňského roku byl před-
staven hrubý návrh obou studií 
a zároveň byli občané vyzváni, aby 
podali své připomínky. Připomínek 
přišlo několik stovek. Nyní by je 
měli zpracovatelé obou studií vypo-
řádat a představit již definitivní po-
dobu. Ta by měla být známa zhruba 
v polovině letošního roku.

Bude ještě nějaká možnost, aby 
se veřejnost k územním studiím 
vyjádřila?

Lhůta pro podání připomínek 
k oběma studiím již vypršela, bude-

me ale pozorně dohlížet, jak se au-
toři studií vypořádali s  připomínka-
mi městské části i  občanů. Studie 
budou následně schvalovat orgány 
hlavního města, nikoli městské části.

Budou mít výsledné studie váhu 
„zákona“?

Výsledné studie se přímo pro-
mítnou do podoby územního plánu, 
který je hlavním podkladem pro po-
dobu daného území a všichni, včet-
ně developerů, ho musí respektovat.

V jaké fázi je nyní příprava Metro-
politního plánu, který má nahradit 
dosavadní územní plán Prahy?

Probíhá zpracování připomínek. 
Je jich téměř 15 tisíc. Obávám se 
proto, že to bude ještě běh na dlou-
hou trať.

Vnímáte klimatické změny jako 
výzvu? Máte potřebu něco v tom-
to ohledu dělat sám či v rodině? 
A v rámci správy našich dvou 
obcí?

Považuji za nezbytné chovat se 
šetrně k  životnímu prostředí. Do-
ma se snažíme neplýtvat vodou ani 
elektrickou energií a vedeme k  to-
mu všechny děti. Nekupujeme si 
s  manželkou zbytečné věci, které 
neupotřebíme, ani jeden nepodlé-
háme módním trendům. Nezahr-
nujeme děti zbytečným množstvím 
hraček. Snažíme se vyvarovat jed-
norázových věcí – naše děti dostá-
valy látkové pleny, kupujeme dobí-
jecí baterie. Dáváme věcem druhý 
život – oblečení a hračky po dětech 
darujeme do kojeneckého ústa-
vu nebo dobročinným obchodům. 
Snažíme se minimalizovat odpad, 
důsledné třídění odpadu je základ.

V  rámci nových projektů poža-
dujeme opatření proti klimatickým 
změnám – zelené střechy, úsporu 
energie, hospodaření s vodou atd.

Jaký máte vztah k přírodě 
a krajině?

Příroda je součástí našeho života. 
Život bez přírody by nebyl možný, 
to bychom měli mít na paměti.

A konkrétně k té, která obklopu-
je Libuš a Písnici? Kam tady rád 
chodíte?

Chodím pravidelně běhat, ale po 
pravdě nerozlišuji, zda jsem ještě 
na našem katastru. Ať vyběhnu na 
jakoukoli stranu, vždy doběhnu do 
lesa – Kunratického, Modřanské 
rokle nebo Kamýckého. To beru ja-
ko velké plus místa, kde žiji.

Co vám v poslední době udělalo 
radost?

To, že se naše nejmladší dcera 
konečně naučila chodit na nočník.

Ptali se Hana Kolářová  
a Matěj Kadlec

Foto: archiv Tomáše Loukoty
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Náš současný svět se velmi 
rychle mění, a vzdělávací sys-
tém v ČR s ním nedrží krok. Do 
základního i středního školství 
investuje naše země podprů-
měrný podíl HDP ve výši méně 
než 3 % oproti průměrným 5 % 
zemí OECD.

Skutečnost, že české děti mají 
v  rámci zemí OECD vůbec nejvyš-
ší nechuť ke škole, o  mnohém vy-
povídá – ukazuje na jednoznačnou 
nutnost změny role učitelů a  jejich 
kompetencí, které pro vedení žá-
ků nutně potřebují. Současný vzdě-
lávací systém v  naší zemi na toto 
reaguje se značným zpožděním. 
Změny ve společnosti, především 
v oblasti digitálních technologií, při-
nášejí dosud nevídané výzvy a ne-
tušené možnosti již od věku před-
školních dětí. A  povedou čím dál 
rychleji k nutné a daleko výrazněj-
ší transformaci současné role škol 
a učitelů. Svoji nezastupitelnou ro-
li přitom sehrávají i  rodiče, s  nimiž 
aktivní školy vedou otevřený dialog 
napříč oblastmi vzdělávání, včetně 
té velmi spontánně se rozvíjející – 
oblasti médií.

Dnešní děti konzumují i  produ-
kují nejrůznější mediální vzděláva-

cí obsahy, které představují poten-
ciál, jenž někteří rodiče dosud ví-
ceméně přehlížejí. Proč? Chybí jim 
snad chuť věnovat dané věci svůj 
čas? Nebo je prostě jednodušší vy-
dat občas k  dané věci preventivní 
zákaz? Výzkumy ukazují, že vyřče-
né zákazy jsou přesně onou po-
věstnou nejhorší volbou. Nastoupí-
-li oproti tomu upřímná snaha osob-
ního zapojení rodiče na jakékoli je-
ho znalostní úrovni konkrétně inter-

netového prostředí s  touhou rozli-
šit nekvalitu od nabídky kvalitních 
okruhů, např. digitálních vzděláva-
cích her – primárně určených i pro 
zábavu –, mohou mít tyto hry velmi 
pozitivní dopad na rozvoj dítěte: na 
jeho kognitivní schopnosti, strate-
gické myšlení, sebevědomí, emoční 
inteligenci (kdy je nutné vyrovnat se 
např. s prohrou), sociální vztahy (ja-
ko je společný čas s kamarády a ro-
dinou) a další.

Dospělí se v souvislosti s  uvede-
nou problematikou často ptají dětí 
jen proto, aby se ujistili, že se vše 
děje podle jejich představ, a pokud 
ne, usoudí, že mohou zasáhnout. 
Děti tohle ví a také ví, co chtějí do-
spělí slyšet, proto se s takovým pří-
stupem rodič nic podstatného ne-
dozví. Schopnost mluvit s dětmi se 
zájmem a  respektem k  jejich vol-
bě, preferencím i  již získaným zku-
šenostem je ta nejtěžší, ale záro-
veň nejcennější dovednost, kterou 
je třeba rozvíjet nejen v oblasti mé-
dií a  digitálních technologií, ale ve 
všech relevantních oblastech, které 
mohou přispět k lepšímu pochope-
ní dětí, jejich života a vzdělávání.

Ing. Lenka Koudelková, 
místostarostka pro oblast 

vzdělávání, školství,  
sociální a tělovýchovu

Zdroj: Mezinárodní šetření  
TIMSS 2018, Audit vzdělávacího 

systému v ČR 2018, Markéta 
Zezulková, FSV UK

Foto: Josef Koudelka

Jak rozumět internetovým dětem?

Vážení přátelé, naši moudří 
předkové říkávali, že „únor bí-
lý – pole sílí“! Doufejme tedy, 
že pokud nějaký sníh napad-
ne, můžeme očekávat slušnou 
úrodu, a tudíž, že ceny potravin 
nebudou mít snahu se pohybo-
vat vzhůru.

Hned 1. 2. je v  kalendáři nejen 
Hynek, ale i několik světců, z nichž 
první je sv. Pionius, kněz, literát 
a mučedník, popravený r. 250, dále 
sv. Severus z Ravenny, patron tkal-
ců, soukeníků i policistů, který v Ra-
venně žil mezi r. 310 a 360 a byl zde 
prvním biskupem. Šlo o tkalce, kte-
rý byl za biskupa spontánně zvolen 
r. 340 díky bílé holubici považova-
né za znamení Ducha svatého, jež 
se nad ním vytrvale vznášela, což 
neuniklo obecné pozornosti a  při-
neslo asi mj. i tento důsledek. Ten-
to den se připomínal i sv. Reginald 
ze Saint-Gilles, považovaný za po-
mocníka proti horečce. Tento do-
minikánský mnich, působící hlavně 
v Orleánsu a Paříži, žil mezi r. 1183 
a 1220. V r. 1206 se coby profesor 
církevního práva stal členem dele-
gace snažící se v okolí Toulouse vy-
vrátit tzv. albigenské kacířství. Zde 

se seznámil s  dalším členem de-
legace – sv. Dominikem, do jehož 
řádu vstoupil, a  sám pak zakládal 
kláštery, např. v Bologni a Paříži.

2. 2. tu máme Nelu a důležitý svá-
tek Hromnice, na které máme svět-
la o hodinu více a zima se nám lá-
me do druhé polovice. Však již sta-
ří Keltové to oslavovali svým svát-
kem Imbolc, jehož jsou Hromnice 
následovníkem. 4. 2. mají svátek 
Jarmily, 7. 2. Veroniky, 8. 2. Mila-
dy (a  Aranky) a  11. 2. Boženy. Ten-
to den je i Světový den nemocných. 
Právě toto období, s tradičně nepří-
znivým počasím, bývalo oblíbeným 
třeba pro svatby. Jako příklad mo-
hu z libušské historie uvést několik 
radostných událostí z  důležité ro-
diny Heranových, tehdejších maji-
telů hostince v čp.1, které se udály 
v polovině 19. stol. Z rodiny zdejší-
ho hospodáře a  šenkýře Augustý-
na Herana, jenž měl pět dětí, si 9. 
2. 1846 dcera Tereza brala Václava 
Krumera, její sestra Barbora a bra-
tr Augustýn se poté 13. 2. 1852 po-
starali o dvojsvatbu, kdy si Bára vza-
la Václava Vodrážku (měli pak čty-
ři děti) a  Gustík libušačku Aničku 
Rudolskou (ti se postarali posléze 
o osm potomků).

13. 2. má svátek kromě Věnce-
slava i sv. Kateřina de Ricci, která je 
uznávanou patronkou (považte!) vý-
robců tabákových výrobků. S touto 
dámou to není jednoduché, proto-
že ji v  kalendářích můžeme nalézt 
i  1. 2., 2. 2. či 4. 2.! Narodila se r. 
1522 ve Florencii, záhy přišla o mat-
ku a byla dána na výchovu do kláš-
tera v Monticelli. Zde také místo pů-
vodní Alexandriny přijala jméno Ka-
teřina. Svého otce uprosila, aby ji 
neprovdával, že chce být jeptiškou. 
Vedla po všech stránkách velmi as-
ketický život a samovolně se jí vy-
razila stigmata (tj. rány podobné ra-
nám ukřižovaného Ježíše), jež měla 
až do své smrti r. 1590 v Pratu.

14. 2. je svátek zamilovaných 
sv. Valentýn. A  vy, prosím, neza-
pomeňte na nějakou milou pozor-
nost pro své milované! Tento den 
r. 1970 se u nás uskutečnilo první 
pokusné barevné televizní vysí-
lání a  pamětníkům jistě nevymizí 
smutné výročí bombardování Pra-
hy americkými bombardéry r. 1945. 
16. 2. je výročí oficiálního schvále-
ní správné reakce na něčí kýchnu-
tí: „Pozdrav Pán Bůh!“ s odpovědí: 
„Dejž to Pán Bůh!“ papežem Řeho-
řem Velikým r. 600.

17. 2. má svátek Miloslava, 19. 2. 
Patrik a  20. 2. Oldřich. 21. 2. pak 
Lenka a je též Mezinárodní den ces-
tovních průvodců i  mateřského ja-
zyka. 23. 2. se ve starém Římě slavil 
svátek Terminalií, tj. hranic a mezní-
ků, a do reformy kalendáře I. Caesa-
ra v r. 46 př. n. l. se mezi 23. a 24. 2. 
občas vkládaly dny zvláštního pře-
stupného měsíce, které rok doplnily 
na potřebných 365 dní. Štěstí, že ho 
zmodernizoval!

24. 2. je zde konečně sv. Matěj 
a 25. 2. si připomeňme, že r. 1570 si 
mohli naši předkové na Staroměst-
ském náměstí poprvé prohlédnout 
živého lva i slona. 26. 2. se slaví Do-
rota a  r. 1990 byla podepsána do-
hoda o  odchodu Sovětské armá-
dy z  naší republiky. 27. 2. je zde 
Alexandr a r. 1790 vzniklo v Michal-
ské ulici v Praze Krameriovo nakla-
datelství Česká expedice. V r. 1930 
se v  Biu Alfa promítal první český 
zvukový film Tonka šibenice, však li-
dé od nás nechyběli.

29. 2. – ano, letos je zde a svátek 
má Horymír!

Všem zmíněným i  nezmíněným 
tradičně přejeme naše: Všechno 
nejlepší!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY

Únor 2020
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Deštivé dny, šedivé mraky na 
obloze moc optimismu nepři-
dají, ale doma se být nechce. 
Možná právě teď to tak venku 
vypadá. Ruka se zapálenou sir-
kou zažíhá plamínek v petro-
lejce a staví ji doprostřed stolu 
pokrytého červenobíle kostko-
vaným ubrusem. Zveme vás na 
literární procházku pražskými 
hostinci a restauracemi.

Atlas pražských hospod z  roku 
1990 měl být věnován všem oblas-
tem Prahy. Nakonec došlo jen na 
šest dílů, týkajících se především 
historického centra Prahy. Zamýš-
lený 16. a  17. díl, který mělo vydat 
středisko programování a  analýzy 
dat, se měl soustředit na naše oko-
lí – Krč, Lhotku, Libuš, Modřany atd. 
Otevírá se tu prostor pro vás, abys-
te zmapovali aktuálně okolí, v  zá-
jmu historie si zdůvodnili návštěvy 
pohostinských zařízení a stali se po-
tencionálními spisovateli.

Jaroslav Hašek, který sbíral 
v  hostincích zážitky a  inspiraci, 
v  nich také psal. V  Průvodci praž-
skými hospodami od L. Polgára 
a G. Šimka se z Kunratic traduje ta-
to historka: „Jednou šel na výlet do 
Kunratického lesa s  rodinou. V za-
hradní restauraci si objednal sodov-
ku a žena ho nemohla přemluvit ani 
ke sklenici piva. Ale každou chvíli 
musel jít ven a manželka zanedlou-
ho s překvapením zjistila, že se Ha-

šek krásně opil sodovkou.“
Hašek a  jeho přítel J. Lada byli 

příznivci pivnice U Bansethů v Nus-
lích. Propátráte-li Osudy dobrého 
vojáka Švejka, najdete v historkách 
zmínku o Kunraticích i o uvedeném 
nuselském hostinci. Ten dodnes 
v Táborské ulici funguje.

Odsud to není daleko na Fidlo-
vačku, kde stával automat téhož 
jména. Nuselský pivovar na břehu 
Botiče byl v provozu od r. 1842 do 
r. 1960, v  jeho zahradě se pořáda-
ly taneční zábavy a Pražané sem rá-
di chodili na výlety. I tady se tradice 
udržela – je tu restaurace U Pastýř-
ky. Budova byla postavena u příleži-
tosti výstavy Expo v Montréalu v ro-
ce 1967, poté demontována a pře-
vezena do Nuslí.

Zamíříte-li z Nuslí k Thomayerově 
nemocnici, povšimněte si hostince 
U  Labutě, dnes nově zrekonstruo-
vaného. Podle nejstarších pramenů 
vedla přes Krč ve 13. století prasta-
rá zemská stezka a už tehdy tu pů-
vodně zájezdní hostinec stál. Bude-
me-li věřit pověsti o Václavu IV., pak 
nesmíme minout ani hostinec Na 
Betáni, kterému rovněž bude něko-
lik set let. Král sem chodíval údaj-
ně v  přestrojení, aby se dozvěděl, 
co se mezi lidem povídá. Oba tyto 
zájezdní hostince u Vídeňské ulice 
využívali převážně kupci a formani. 
S rozvojem železnic však doba prá-
ci formanům vzala a z mnohých míst 
zůstaly jen názvy.

Připomeňme ještě jeden zajíma-
vý objekt, třebaže do našeho oko-
lí nepatří. Je jím karlínská hospoda 
U  Kazdů, kde byly podle Průvod-
ce pražskými hospodami zajíma-
vé nápisy a malby na stěnách: „Kdo 
chce vesel býti, musí pivo píti. – Kdo 
k  nám do hospody chodí, dvakrát 
se rodí. – Kdo o hospodu nezavadí, 
kdo nepije a nejí, ten vlastní zdraví 
zradí.“ Více byste se dočetli v kníž-
kách V. Párala Radost až do rána 
a B. Hrabala Postřižiny.

Při vyřčení těchto jmen se mi vy-
bavila vtipná slovní hříčka legendár-
ního Vladimíra Dvořáka, který s Jiři-
nou Bohdalovou řeší, co dělala jeho 
teta: Sháněla Hrabala, Párala a Ne-
pila. „A  to všechno stihla najed-
nou?“ Zbývá nám tedy doplnit trojici 
spisovatelů o třetí jméno. František 
Nepil sice pivo nemiloval, ale přes-
to napsal útlou knížečku Po Praze 
chodím, která je průvodcem po re-
stauračních zařízeních ve starých 
pražských čtvrtích. S  vlídným hu-
morem a znalostí historie se nechá-
me okouzlit interiéry domů U Kolo-
vrata, U Mecenáše, U Tří housliček, 
U Zlaté konvice a především Vikár-
ky – dějištěm výletů Matěje Brouč-
ka a místem návštěv desítek osob-
ností zcela reálných.

Nejen pamětníkům je určena kni-
ha s příznačným názvem Zlatá do-
ba štamgastů pražských hospod 
(autor Karel Altman) s  množstvím 
dobových fotografií, kreseb, re-

klam, vývěsních štítů, karikatur zná-
mých osobností, zkrátka všeho, co 
se dá v hospodě probírat. Poučení 
si lze vzít např. z  kapitol: Vyprová-
zení, flámy, tahy a jiná ponocování, 
Nebylo dobře štamgastu samotné-
mu, Národy a  sněmovny, zkrátka 
jedna rodina, Báječní muži s pípou 
a dalších.

Zájemcům o  pražskou historii 
a gurmánům lze doporučit publika-
ci Pražské hospody. Autor Slavo-
mir Ravik v ní uvádí řadu zajímavos-
tí z více než 200 pražských pohos-
tinských zařízení. O osudech praž-
ských hospůdek do začátku 20. 
stol. vypráví i kniha Ve stínu pípy.

Záleží na vás, zda dáte před-
nost nejprve pečlivému studiu knih 
a následně vlastním výletům a zku-
šenostem, nebo zvolíte opačné 
pořadí.

Iva Karásková, knihovna Krč

KNIŽNÍ ÚNOR

Toulky po hospodách

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, POBOČKA MODŘANY
Vazovova 3229/1

Pražská zastavení
3.–28. února 2020

Výstava černobílých fotografií Luboše Kozlera prezentuje ulice 
a architekturu města, zachycuje jeho atmosféru a světelné variace. 

Vstup zdarma v provozní době pobočky

Doučování s Novou školou pro děti základních a středních škol 
každou středu od 17.00 do 19.00. 

Doučování je zdarma.

Nad knihou básníka, muzikan-
ta a novináře Michala Bystro-
va Nech ten mech se uši ani oči 
nebudou nudit.

Knížka obsahuje verše, které Mi-
chal Bystrov napsal za posledních 
devět let. Básničky se vyznačují ja-
zykovou hravostí a smyslem pro hu-
mor. Děti mají rády například bás-
ničku Nečekané proměny v  praž-
ské zoo, kde si autor hraje s  rý-
my, jež se líbí. Třeba kůň se změnil 
v pštrosa a klokan zase v losa, sto-
kilová gorila změnila se v  motýla, 
z ibisa je rys a z leguána hmyz…

Ve sbírce nechybí ani poetická 
jemnost, která hladí po duši. Napří-
klad v básni Maluju, maluju. Posuďte 
sami: „Maluju, maluju jak vítr do vlás-
ků, všechno, co nemám, a chtěl bych 
vám dát, babičku, tátu a nedělní pro-
cházku, klid, který neumím namalo-
vat.“ Ve sbírce najdete říkanky pro 
nejmenší, ale i básničky pro větší dě-
ti a určitě si vybereme i my dospělí.

To celé je navíc umocněné krás-
nými akvarelovými ilustracemi Petra 
Nikla. Zajímavá je i grafická úprava 
textů poskládaných z  různých veli-
kostí písmen a  různými směry tak, 
že knihu lze a  je třeba číst z obou 
stran – „zepředu“ a „zezadu“.

Kniha se pyšní titulem Nejkrás-
nější česká kniha roku 2014 v  ka-
tegorii Literatura pro děti a mládež. 
Ještě jsem se nesetkala s  nikým, 
komu by se nelíbila. Děti tuto knihu 
milují a já taky. Začněte číst a uvidí-
te, že vás úsměv neopustí po celou 
dobu.

Lenka Veisová

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Poezie trochu jinak
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Zimní krajina

Přijďte převzít správu města, 
naslouchejte jeho potřebám 
a pomozte mu růst.

Centrum architektury a městské-
ho plánování (CAMP) spustilo inter-
aktivní výstavu Urbania, která vtáh-
ne návštěvníky do reality úřední-
ků a městského plánování. Instala-
ce ukazuje, v  čem je důležité po-
volání zaměstnanců radnic a státní 
správy. Prostřednictvím osmi situa-
cí poodhaluje dění v hlubinách úřa-
du a  každá z  těchto situací záro-
veň ilustruje jeden z principů, které 
jsou při správě města zásadní. Kaž-
dý návštěvník se může na chvíli stát 
úředníkem a  na vlastní kůži zjistit, 
na kterých principech stojí organic-
ká a udržitelná městská správa.

Výstavu připravil Institut plánová-
ní a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) 
ve spolupráci s pražským magistrá-
tem. Právě díky této spolupráci bylo 
možné sesbírat zkušenosti desítek 
zaměstnanců veřejné správy a  na 
jejich základě výstavu navrhnout. 
„Při procházení strukturovaných 

rozhovorů jsme identifikovali osm 
základních principů, které, když jsou 
dodrženy, dovedou obvykle pro-
jekt do zdárného konce. Patří me-
zi ně například princip participace, 
tedy zapojení všech zúčastněných. 
Nebo princip komunikace, který za-
jišťuje, že všichni aktéři mají aktuál-
ní a  správné informace,“ vysvětluje 
Ondřej Boháč, ředitel IPR, s  tím, že 
rozhovory také jasně ukázaly, že pro 
správu města nejsou zásadní pouze 
peníze, ale stejně důležitou roli hra-
je přístup k práci a její kultura.

Projekt Urbania vznikal bezmála 
rok. Za tu dobu proběhla řada rozho-
vorů i se zaměstnanci Magistrátu hl. 
města Prahy a IPR Praha, které pro-
jekt zohlednil. „Mezi velmi zajímavá 
a zároveň důležitá zjištění patřilo to, 
že zaměstnanci samospráv jsou čas-
to v  práci dlouho do noci, nezříd-
ka o víkendech. Obvykle jde o vel-
mi vzdělané a motivované lidi, které 
jejich práce baví. To je ale v  rozpo-
ru s tím, jak jejich práci vnímá veřej-
nost,“ vysvětluje Adam Pajgrt z IPRu, 
kurátor výstavy. Projekt se snaží prá-

vě tyto stereotypy negativního vní-
mání úředníků ze strany veřejnosti 
nabourat. „Výstava je určena všem, 
kteří chtějí získat ucelenější a  jas-
nější představu o  tom, co všechno 
správa města obnáší i jakým úskalím 
úředníci čelí,“ dodává Pajgrt.

Výstava Urbania bude atraktivní 
i  pro milovníky designu, za její po-
dobou totiž stojí několik uznávaných 

českých tvůrců. V  CAMPu (Vyše-
hradská 51, Areál Emauzského kláš-
tera) je pro veřejnost zdarma otevře-
na do 15. února 2020 po předchozí 
registraci. Další informace a  regist-
rační formulář naleznete na webové 
stránce: http://urbania-vystava.cz/.

Text a foto: tisková zpráva CAMPu, 
upraveno (red)

Je pravé poledne. Procházím lesem přikrytým bílou pokrývkou. Vlasy mi 
zcuchal chladný závan větru. 

To zavátí shodilo z větve stromu sněhovou čepičku. Hromádka mi spadla 
za krk. Studí to. Při kontaktu s mou teplou pokožkou se sníh okamžitě mění 
na kapičky vody, které mi stékají po krku. Nakonec se vsakují do oblečení. Jdu 
dál. Sluneční paprsky pronikají skrze větve stromů. Ozařují sníh, který se třpy-
tí jako nejdražší démanty světa. Sníh mi pod nohama konejšivě křupe. Mo-
je boty v něm zanechávají stopy. Hned vedle jsou otisky psích tlapek, když se 
rozhlédnu, vidím další, patří nějakému drobnému ptáčkovi. 

Teprve teď si uvědomuji, že je slyším prozpěvovat lenivé zimní písně. Začí-
ná padat sníh. Natahuju ruku a pozoruju, jak se překrásně vytvarovaná vločka 
rozpouští v mé dlani.

Magický klid zimní krajiny narušil smích dětí, které spěchaly se saněmi 
v ruce na nejbližší kopec. Cestou hňoucaly v ruce sníh a házely ho po sobě.

Když mě opět pohltila tichá zimní atmosféra, pohlédla jsem bezmyšlenkovi-
tě před sebe na vysoký bílý kopec, který dominoval pusté bílé poušti.

Sem tam někde vyčníval holý strom, bez listí vypadal, jako by mu vyhasl život. 
Jinde zase smutně stál keř, jehož větvičky se kymácely do rytmu mrazivé-

ho větru. 
Dlouze jsem se nadechla. Vždycky mi připadalo, že zimní vzduch je čistší, 

zdravější, bez pošpinění civilizace. 
Při výdechu mi jde od úst pára, která se vznáší k nebi.
Rozhlížím se kolem dokola, nikde ani živáčka, jen já a spousta sněhu.
Na chvíli zavřu oči a jdu intuitivně. Pak je opět rychle otevřu, protože pa-

dám k zemi. Zjišťuji, že jsem zakopla o malého sněhuláka.
Opírám se o dlaně zabořené do sněhu. Byl to takový ten jemný čerstvě na-

padaný poprašek. Kdyby nebyl tak chladný, nejraději bych se do něj položila. 
Z ničeho nic se setmělo, tmavý mrak zcela zakryl slunce.

Éterická krajina se rázem změnila v děsivou. Ticho a pusto náhle nebylo 
konejšivé, ale děsuplné. Zvedl se silný vítr, shazoval sníh z větví a zvedal ten 
neušlapaný ze země. Z tmavého mraku se rozchumelilo. Mým tělem otřásl 
mráz a snad i strach.

Ptáčci přestali zpívat a mě pohltilo nemilosrdné ticho.
Rozběhla jsem se domů a zanechala celou tu zimní proměnlivost za sebou.

Michaela Pospíšilová
Foto Michal Šviga: Park K Jezírku v ranní lednové mlze.

Urbania – na hodinu v kůži úředníka
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Příspěvky v rubrice Debata vyjadřují výhradně názor autora, který 
se nemusí shodovat s názorem vydavatele či redakce.
Rozsah příspěvku v rubrice je max. 3 500 znaků bez mezer. Je mož-
no připojit fotografie či jiné grafické podklady − rozhodnutí o jejich 
otištění a rozměru je v kompetenci redakční rady a grafika.

KDO CHCE PŘÍSTAVBU  
ZŠ V PÍSNCI? 

Na prosincovém Zastupitelstvu 
MČ Praha-Libuš se projednával dů-
ležitý bod – rekonstrukce a přístav-
ba ZŠ s  RVJ v  Písnici. Část opozi-
ce – KDU-ČSL, Libuš a Písnice jinak 
a jedna zastupitelka z ODS hlasova-
li proti. Proč? Pravda je, že ani tato 
část opozice, která hlasovala proti, 
se nedokázala shodnout, co vlastně 
chce. Část opozice chtěla zacho-
vat „rodinný“ charakter školy, část 
preferovala rozšíření školy rovnou 
o druhý stupeň. 

Abychom dospěli k  optimálnímu 
řešení, zvolili jsme pro rozšíření té-
to školy o  další třídy prvního stup-
ně a  novou tělocvičnu architekto-
nickou soutěž. Ta je sice časově ná-
ročná, ale také nejvíce transparent-
ní. Měla by přinést nejlepší podobu 
vítězného návrhu, jak po architekto-
nické, tak po funkční stránce. 

V  porotě této architektonické 
soutěže zasedne 15 osob (včet-
ně 6 architektů, ředitelky této ško-
ly, zástupce Magistrátu a  také zá-
stupce opozice). Na přípravě pod-
kladů, které prosincové Zastupitel-
stvo schvalovalo, pracovalo celkem 
18 osob. Dva základní „stavební ka-
meny“ této soutěže, tedy soutěžní 
podmínky (definují pravidla archi-
tektonické soutěže) a stavební pro-
gram (definuje naše požadavky, co 
všechno má soutěžní architektonic-
ký návrh obsahovat a zohledňovat), 
prošly během dvou měsíců dosta-
tečným připomínkováním. Výsledný 
předložený návrh je nejlepší možný 
včetně přihlédnutí k  připomínkám 
opozice. 

Během projednávání část opozi-
ce nezpochybňovala vlastní návrh, 
ale jen formulaci obecného usnese-
ní, kterým se všechny podklady mě-
ly schválit. Vytýkala, že námi prefe-
rovaný počet dětí v jednotlivé třídě 
není dostatečně zdůrazněn přímo 
v usnesení, a proto hlasovala proti. 

Vše završil neúspěšný kandidát 
do Zastupitelstva za KDU-ČSL pan 
Horák. Ve svém článku v lednovém 
čísle časopisu U nás uvádí řadu ne-
přesností a nesmyslně nás obviňu-
je, že chceme mít v nových třídách 
až 34 žáků. 

Jde o nepochopení způsobu na-
vrhování tříd. Existují optimální roz-
měry třídy, ale kolik dětí ve třídě bu-
de, je plně v  kompetenci vedení 
MČ. Postavit malé třídy mi nepřijde 

jako úplně rozumné. Ve stavebním 
programu je požadavek na flexibili-
tu části tříd, aby je bylo možno v bu-
doucnu upravit a reagovat na nové 
a měnící se potřeby školy. 

Pan Horák nás také obviňuje 
z  bezradnosti, že nedokážeme od 
soukromého majitele získat vedlej-
ší pozemek vhodný pro větší pří-
stavbu školy. Pokud majitel sou-
sedního pozemku opakovaně a pí-
semně potvrdí, že nemá zájem po-
zemek prodat, musíme jeho postoj 
akceptovat.

Kritizovat je velmi snadné. Nebo 
snad pan Horák zná způsob, jak zís-
kat pozemek od soukromého vlast-
níka proti jeho vůli? 

Tomáš Loukota, DiS.,  
místostarosta pro oblast majetku, 

loukota@praha-libus.cz

CO NA TO VY?

Vážení přátelé, právě v  těchto 
a následujících týdnech a měsících 
se dotváří plány budoucí podoby 
naší MČ, tak, jak bude vypadat po 
realizaci metra D a  s  ní souvisejí-
cí zahušťovací zástavbou, zejmé-
na v oblasti rozhraní Libuše a Písni-
ce. Chci upozornit na jeden z  má-
lo akcentovaných aspektů a  požá-
dat vás o  co nejširší zpětnou vaz-
bu vašich názorů. Jako představi-
tel zdejší odbočky ČSSD, pro niž je 
důležité řešení problémů běžných 
občanů, chci totiž působit v  soula-
du se zájmy občanů Libuše a Písni-
ce. Všichni víme, že tlak develope-
rů bude směřovat k co nejintenziv-
nější zahušťovací zástavbě, zejmé-
na v oblasti sídliště Písnice, a mám 
za to, že zájem zdejších občanů je 
obecně opačný. Vedení naší MČ by 
se podle mého názoru mělo snažit 
udržet zahuštění zástavby v co nej-
menší míře. Přesto nelze opomíjet, 
že s  očekávaným zahuštěním zá-
stavby lze předvídat i  úměrné za-
huštění obslužné dopravy. S  tím 
souvisí i plánování dopravní situace 
a její detaily. Jedním z nich je i bu-
doucí situování a podoba autobuso-
vých zastávek. Z veřejných zasedá-
ní místního zastupitelstva (kde tuto 
záležitost otvírají i  zástupci opozi-
ce, hlavně KDU-ČSL) mám pozna-
tek, že nynější vedení MČ podléhá 
módní vlně poslední doby a nepo-
čítá s  vytvořením tzv. objezdových 
zálivů u  autobusových zastávek, 
nýbrž v  duchu představ některých 

architektů je odmítá, jako ustupo-
vání autobusového provozu ostat-
ním vozidlům, tj. spíše preferuje 
ponechání autobusů v  jízdním pru-
hu při jejich stání v zastávce. Jedná 
se o důsledek, podle mne nešťast-
né, filosofie, která počítá, že snižo-
váním průjezdnosti a  jinými restrik-
cemi, tedy i okamžitým vytvářením 
dlouhých kolon za stojícím auto-
busem, se přivede část řidičů k re-
zignaci na používání svého vozidla, 
a  tím i  k úbytku provozu. Velmi se 
obávám, že v  našich podmínkách, 
zejména na ul. Libušské, to pove-
de k dalšímu snížení zdejšího kom-
fortu bydlení, protože dlouhá stojící 
řada vozidel svým hlukem a exhala-
cemi se jistě jinak neprojeví. Apelu-
ji tedy tímto jak na vedení MČ, tak 
i na vás všechny, vážení spoluobča-
né, abyste vyjádřením svých názorů 
a  podnětů podpořili budoucí úpra-
vu autobusových zastávek počíta-
jící se zmíněnými objezdovými zá-
livy, a napomohli tak zachování co 
nejlepšího komfortu bydlení u nás. 
Všem aktivnějším dopředu patří 
upřímné poděkování!

Jaroslav Melichar

ČETNOST ZASTUPITELSTEV 
A DISKUZE (NE)ZASTUPITELŮ

V  minulém čísle jsme se v  této 
debatě od pravidelného přispěvo-
vatele dozvěděli, že „četnost za-
stupitelstev je nízká a  rozsah pro-
jednávání bodů je tak velký, že jed-
nání končí až v  ranních hodinách“. 
Upřímně – myslím, že občanům ne-
záleží na tom, jak zastupitelé čas-
to jednají, ale jak kvalitně. V  tabul-
ce uvádím počet zastupitelstev bě-
hem roku na MČ Praha-Libuš od 
roku 2014 a  současně porovnání 
se srovnatelně velkými městskými 
částmi a například velkou sousední 
Prahou 4 za poslední dva roky. Jak 
je vidět, naše městská část nijak 
nevybočuje a důvod pro konání za-

stupitelstva každý měsíc není. I vel-
ká 130tisícová městská část Praha 
4 má srovnatelný počet jednání za-
stupitelstva za rok jako my. Není ani 
pravdou, že by počet projednáva-
ných bodů narostl. Počet je srovna-
telný s uplynulými lety. V předchá-
zejících osmi letech jsme přes půl-
noc jednali pouze jednou, a to když 
jsme projednávali připravovaný Me-
tropolitní plán, který ovlivní podobu 
Prahy na příštích třicet let. To byla 
mimořádná chvíle, kdy jsme na za-
stupitelstvu podali desítky připomí-
nek a všechny důkladně projedna-
li. Ale takový bod na zastupitelstvu 
bývá mimořádně jednou za x let.

Zastupitelstva se natahují i  tím, 
že při řízení dávám zastupitelům 
a občanům možnost vystoupit více-
krát nad rámec jednacího řádu. Na-
víc v posledním roce jsem si všiml, 
že v  pravidelně zařazovaném bo-
dě „Interpelace občanů“ převážně 
a opakovaně vystupují téměř výluč-
ně neúspěšní kandidáti do zastupi-
telstva. Oproti tomu běžný občan, 
když potřebuje něco probrat, tak 
si se mnou či s úředníkem radnice 
domluví schůzku napřímo po tele-
fonu či e-mailu a  nečeká na zase-
dání zastupitelstva. Občan totiž ne-
chce politikařit, ale chce svůj pro-
blém vyřešit a  efektivnějších mož-
ností má mnohem více, než je zase-
dání zastupitelstva. Náš jednací řád 
je benevolentní a na rozdíl od jiných 
městských částí umožňuje obča-
nům opakovaně vystupovat i upro-
střed jednotlivých bodů (obvyklá 
praxe je možnost vystoupit jednou 
a  na začátku bodu, nikoliv opako-
vaně a  kdykoliv během projedná-
vání). Mnozí navíc trpí nešvarem, že 
„všechno už bylo řečeno, ale ještě 
jsem to neřekl já“. I toto by mělo vést 
k zamyšlení, jak najít rozumnou míru 
v délce a počtu vystupování, neopa-
kovat se a vážit si času druhých.

Jiří Koubek, starosta Libuše 
a Písnice, koubek@praha-libus.cz

Počet jednání zastupitelstva MČ Praha-Libuš za rok

2014 2015 2016 2017 2018 2019

6 6 5 5 5 7

Libuš Zbraslav Čakovice Praha 4

10 000 
obyvatel

10 000 
obyvatel

10 000 
obyvatel

130 000 
obyvatel

2018 5 6 4 5

2019 7 5 7 6

Debata
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RC 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
Víte, že můžete dostávat informační mail (1x měsíčně) s programem?  
Stačí vyplnit GDPR formulář přímo v Kuřátku nebo na: www.rckuratko.cz.

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

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

FLÉTNA, JAK JI NEZNÁTE

Poslední lednový týden ukončil 
1. pololetí školního roku 2019/20 
a  s  ním i  podzimní běh zájmových 
kroužků a sportovních oborů.

V pondělí 3. února zahájilo 2. po-
loletí pravidelnými hudebními, umě-
leckými i sportovními aktivitami. Pro 
děti, které by se rády ještě přihlási-
ly, je tu novinka: aktuálně se otevírá 
flétnový obor, na němž při individuál- 
ní výuce žák-lektor odhalují děti ta-
jemství a kouzlo dechových nástrojů 
při osvojování si hry na tenorovou, 
sopránovou, altovou či basovou flét-
nu. Ať již jako sólový, či v budoucnu 
i  jako doprovodný hudební nástroj 
– je na flétnových lekcích v příjem-
né atmosféře intenzívně rozvíjen 
dechový potenciál každého z  dě-
tí tak, aby si osvojilo nejen praktic-
ké dovednosti ve hře, ale naučilo se 
i práci s dechem a hlasem pro svou 

budoucí sebeprezentaci v kolektivu. 
Výuka je určena dětem od 5 let.

MgA. Věra Culková,  
absolventka Akademie  

múzických umění v Praze
Foto: archiv Klubu Junior

PROGRAM ÚTERNÍCH  
SETKÁNÍ V KLUBU

Srdečně zveme všechny senio-
ry z  Libuše a  Písnice na program 
připravený v  Klubu Senior na únor 
a začátek března.
4. 2. Betlémy, tradice, sběratelství. 
Návštěva p. MUDr. Marie Bašeové.
11. 2. Na toto úterní odpoledne zve-
me p. prof. Kaněrovou, s níž si zacvi-
číme i zazpíváme. Ve zdravém těle 
zdravý duch!
18. 2. Volná zábava, výsledky vol-
by lázní aj. Narozeninová oslava p. 
Mohylové.
25. 2. Léčivé bylinky a  jejich účin-
nost. Jak je uchovávat, jak použí-
vat? Přijdou povídat p. MUDr. Baše-
ová a p. Liduš Sedláková.
2. 3. Odjezd seniorů do Penzionu 
Kitty v Jizerských horách na krátkou 
jarní rekreaci (12 osob) ve dnech 2.–
7. 3. 2020. Plná penze, seniorská 
cena 3 500 Kč. Při ubytování tří osob 
v pokoji se cena se snižuje o 300 Kč 
na osobu. Uvedená cena je včet-
ně dopravy. Přihlášky ihned v  klu-
bu nebo u p. Urbanové v Písnici (tel.: 
737 230 713) proti záloze 1 000 Kč.

KNIHOVNA

Vážení milovníci knih, velkou šká-
lu knih k vypůjčení nabízí knihovna 
v budově MČ Praha-Libuš, na adre-

se K Lukám 664/1, kde se scházejí 
i  členové Klubu Senior. S výběrem 
pomůže a poradí milá paní knihov-
nice. Knihovna je otevřená každé 
úterý od 14 do 18 hodin.

UPOZORNĚNÍ

Pro ty, kdo rádi cestují z celé MČ 
Praha-LIbuš, oznamujeme v předsti-
hu termíny již domluvených pobytů:

Penzion Kitty v Jizerských horách
Jediný jarní pobyt uvolnil pro nás 

pan vedoucí z Penzionu Kitty v ter-
mínu 2.–7. 3. 2020 pro 12 osob, 
v  malé vedlejší budově, cena za 
jednu osobu (plná penze, včetně 
dopravy) 3 500 Kč. Přihlášky ihned 
u p. Urbanové se zálohou 1 000 Kč, 
tel.: 737 230 713.

Hotel Inn Harrachov
V  termínu 1.–8. 5. 2020, dvě 

osoby 3 800 Kč, jednolůžko 4 500 
Kč. S  možností ubytovat za cenu 
jednolůžka dítě nebo dvě děti. Při-
hlášky ihned u p. Urbanové se zálo-
hou 1 000 Kč, tel.: 737 230 713.

Bez předání zálohy nebudou zá-
jemci evidováni.

Ostatní zájezdy budou uvedeny 
v březnovém čísle časopisu U nás.

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

ÚNOR 2020

Dopolední programy:
V týdnu jarních prázdnin 17.–21. 2. 
2020 máme zavřeno.
Vždy 9:30–11:30 (pouze Kuřátka 
jdou za vrátka začátek 10:00)
Pondělí: každý sudý týden Výtvar-
ka s  Luckou N. (2–6 let). Tvoření 
s dětmi, doplněno o četbu z knížky.
3. 2. tvoříme na téma Valentýnky 
(přáníčka pro všechny blízké)
Úterý: každý týden Montessori her-
na s Klárou (1–4 roky)
Středa: každý týden Dětské hýbán-
ky s rytmikou s Luckou Ch. Skota-
čení s dětmi v Kuřátku s říkadly, pís-
ničkami, dětské muzicírování.
Plus každý sudý týden probíhají 
venku Kuřátka jdou za vrátka s Bá-
rou a Janou (1–6 let). Venkovní hra-
vě-naučný program s  Montessori 
prvky pro děti (začátek 10:00).
5. 2. na téma Masopustní veselí
Čtvrtek: každý týden Montessori 
herna se Zuzkou (1,5–6 let)

Program pro dospěláky:
Seminář Moje dítě půjde do 

školy! A  co teď? – čtvrtek 13. 2., 
19:30–22:00, cena 350 Kč. Jak se 
na školu co nejlépe připravit, a  to 
jak z pohledu dítěte, tak celé rodi-
ny. Informativní i prakticky zaměře-
ný večerní seminář pro rodiče bu-

doucích předškoláků. Pomůžeme 
vám vyznat se v  tom, co je důleži-
té vědět, i v tom, jak doma můžete 
podpořit svého předškoláčka před 
nástupem do školy. Lektorka: Mgr. 
Kateřina Tomešová

Minikurz Montessori pro rodi-
če. Celkem pět setkání, každý dru-
hý čtvrtek od 19:30 do 22 hodin. 
Začínáme již 5. 3.! Cena za lekci 
350  Kč, zvýhodněná cena za ce-
lý kurz 1490 Kč. Těšíme se vás, při-
hlášky a podrobnosti na webu. Po-
zor, počet míst omezen.

Seminář Jak u dětí rozvíjet pozi-
tivní vztah k matematice? – sobo-
ta 7. 3., 10:00–17:00, cena 850 Kč. 
Praktický, prožitkový a inspirativní 
seminář pro rodiče o tom, jak mů-
žeme u dětí od 2 let, tedy i ve škol-
ce a ve škole výše, aktivně rozvíjet 
a  probouzet s  využitím Montessori 
materiálu lásku k matematice a její-
mu pochopení. Aby se jí už nikdo ni-
kdy nemusel bát. Lektorka: Mgr. Ka-
teřina Tomešová

Přihlášky na programy a bližší in-
formace (ceny kurzů, omluvy a ná-
hrady, …) na: www.rckuratko.cz.

Těšíme se na vás, přijďte mezi 
nás!

Za RC Kuřátko Jana Krátká
Foto: Kateřina Tomešová,  

Martin Albrecht



 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

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

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

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

www.cvytahy.cz

Kompletní rekonstrukce na klíč
BLESK – stavební řemesla, s. r. o.
Dobronická 50/9, Praha 4 – Libuš

e-mail: fablesk@volny.cz
mobil: 602 641 382

– Malířské, lakýrnické, sádrokartonářské práce –
– Truhlářské práce, včetně výroby nábytku –

– Zednické práce, dlažby, obklady –
– Instalatérské, topenářské a elektro práce –

– Podlahové krytiny, obšívání koberců –
– Úklidové a vyklízecí práce, stěhování –

– Dodání a montáž plastových,  
euro oken a dveří –

– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.f abl e skf abl e sk . cz

inzerce

inzerce

inzerce

Zelenkova 530/3, Praha 4, areál baseballového oddílu Tempo Praha

w w w . t e m p o c l u b h o u s e . c z
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Clubhouse inzerat A5 land.indd   1Clubhouse inzerat A5 land.indd   1 16/01/2020   16:5116/01/2020   16:51


