
1 Festival nového lunárního roku a staročeského masopustu se konal už po sedmé. 2 Pochod Pohrom měl poprvé start a cíl 
u nové hasičské zbrojnice v Písnici. 3 Předškoláci v MŠ Mezi Domy absolvovali Malou digitální univerzitu.  
4 V lednu MČ Praha-Libuš přivítala 23 nových občánků. 5 Bílou zimu přivolal Čtenářský klub ZŠ Písnice aspoň pomocí knihy. 
6 Orkán Sabine řádil i na Libuši a v Písnici.

Foto: Veronika Spálenská, archiv SDH Písnice, archiv MŠ Mezi Domy, Kristina Thaler a archiv ZŠ Písnice
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Dne 22. ledna 2020 slavnostně 
přivítal pan starosta Jiří Koubek 
do naší městské části Praha-Li-
buš 23 nových občánků.

Děti z  Mateřské školy Ke Kašně 
se svými učitelkami si připravily milý 
program pro své budoucí kamarády. 

O  fotografickou dokumentaci se 
postarala profesionální fotografka 
z  místního fotoateliéru Fotostudio 
Libuš. 

Po proslovu pana starosty obdr-
želi rodiče dětí drobnosti na památ-
ku a maminky květinu. 

A díky dárečkům z obchodu Dět-
ský dům na Dobronické ulici dosta-
li naši noví občánci i  něco na víc, 
děkujeme.

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

Renáta Sobíšková, odbor správní 
a školství ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Kristina Thaler

Lednové vítání občánků
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Slovo starosty

Vážení občané, v  minulém 
úvodníku jsem popsal vývoj 
kolem připravované tramva-

jové tratě z Modřan do Libuše s tím, 
že zahájení stavby je plánováno do 
dvou let (po vyřešení majetkových 
poměrů) a hledá se definitivní umís-
tění tramvajové smyčky. Původně 
měla být trať zakončena vedle ulic 
Mašovická, Jirčanská a  Na Šejdru 
na místě bývalého blešího trhu (pod-
le platného územního plánu). Zvažo-
valo se také zakončení kolem sou-
časné nefunkční kotelny na rohu ulic 
Novodvorská a  Smotlachova (návrh 
územní studie z loňského roku). Ani 

jedno řešení nebylo optimální, a tak 
jsme ve spolupráci s Prahou 12 požá-
dali o prověření možnosti zakončení 
až na Nových Dvorech. Na konci led-
na Rada hlavního města Prahy zada-
la studii tohoto řešení. Návrh před-
pokládá zakončení tramvajové tratě 
velkou smyčkou, která obkrouží bu-
dovy společnosti Eltodo a  budovy 
pošty v Durychově ulici. V minulém 
čísle jsem vás také vyzval k nahlašo-
vání vraků na území městské části. 
Děkuji všem, kteří jste na tuto výzvu 
zareagovali. Novela zákona o  po-
zemních komunikacích, která se od-
straňováním vraků zabývá, již Posla-
neckou sněmovnou prošla, ale bo-
hužel pro nás v dost okleštěné podo-
bě. Bude-li nakonec schválen zákon 
ve znění Sněmovny, mnoho se ne-
změní. Správce komunikace (u  nás 
nejčastěji městská část či TSK Praha) 
bude moci vyzvat majitele vozidla, 
aby je odstranil z komunikace, až po-
té, co bude vozidlo více než šest mě-
síců bez platné technické kontroly. 
Majitel pak bude mít dva měsíce na 
to, aby je zprovoznil, či odstranil. Pro-

Oslavy jara  
v Písnici

Ladislava Coňka 40, Praha 4 – Písnice

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

Fotozpráva
Větrný začátek roku. V úterý 28. ledna 2020 vyjížděla jednotka SDH Písnice k pří-
padu do ulice V Zákopech. Větrem uvolněná plechová střecha tam skončila na 
sousedním pozemku. Od 9. února vyjížděla naše jednotka nejen na území naší 
městské části, a to k dalším pohromám, které napáchal orkán Sabine.

Martin Frank, velitel JSDH Písnice, foto: archiv SDH Písnice

blém ovšem je, že dvouměsíční lhů-
ta začne běžet až po doručení výzvy 
majiteli. U vraků je majitel časti velmi 
těžko dohledatelný (bez stálé adresy, 
s trvalým bydlištěm na radnici, kde si 
nepřebírá poštu apod.), mnohá au-
ta navíc skončila v tzv. polopřevodu, 
kdy jeden majitel auto odhlásil, ale 
druhý jej nepřihlásil. Bez dohledání 
majitele a  doručení výzvy budeme 
nadále bezmocní. Každopádně pro-
sím i nadále mi oznamujte na e-mai-
lovou adresu: koubek@praha-libus.
cz vraky ve vašem okolí, abychom si 
aktualizovali soupis. Každé odstraně-
né nepojízdné auto se počítá.

Nechali jsme vypracovat pro-
jekt dopravních opatření v  lokali-
tě K Lukám a v přilehlých ulicích. 
Prosím všechny místní občany, aby 
se s ním seznámili uvnitř tohoto čís-
la a poslali nám své připomínky. Na 
veřejné projednání, které proběhlo 
v únoru, přišel jen zlomek místních 
občanů. Opatření se ovšem dotkne 
všech místních obyvatel a  nerad 
bych pak dostával reakce, že s ním 
nesouhlasí a požadují návrat do pů-

vodního stavu. Zejména prosím zá-
stupce místních SVJ, aby nám pří-
padně zaslali své připomínky, neboť 
navržené řešení negativně dopad-
ne především na obyvatele pane-
lových domů. Zjednosměrnění čás-
ti ulice K Lukám sice zabrání tomu, 
aby tudy procházela tranzitní do-
prava z  Libušské na Dobronickou 
ulici, ale nové dopravní opatření bu-
dou muset respektovat i rezidenti.

Závěrem dobrá zpráva – zkolau-
dovali jsme přístavbu dvou tříd Ma-
teřské školy K Lukám, nyní nás če-
ká nelehké období zajištění všech 
potřebných povolení k provozu ma-
teřské školy a její vybavení tak, aby-
chom mohli v září přivítat v nových 
prostorách další děti. V posledních 
šesti letech jsme otevřeli v  mateř-
ských školách celkem již čtyři nové 
třídy. Děkuji všem, kteří se na této 
úspěšné akci aktivně podíleli, a ob-
čanům přilehlého okolí děkuji za tr-
pělivost se stavebním ruchem.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Oprava Novodvorské v úseku mezi ulicemi  
U Družstva Tempo – Zbudovská.

TSK Praha v březnu zahájí rekonstrukci ulice Novodvorská. Až do 
května se tak řidiči budou potýkat s lokálními dopravními omeze-
ními, kdy doprava bude postupně převáděna do protisměru.  Lokál-
ně také budou posunuty zastávky Přírodní v obou směrech. Oprava 
Novodvorské ulice v úseku mezi ulicemi U Družstva Tempo a Zbu-
dovská bude zahrnovat kompletní výměnu asfaltových vrstev, re-
konstrukci autobusových zastávek. Opraveno bude odvodnění ko-
munikace, dojde k vyrovnání vychýlených obrubníků a k obnově 
svislého a vodorovného dopravního značení. Dojde k úpravě okruž-
ní křižovatky s ulicemi Durychova a Chýnovská. Současně budou 
opraveny přechody pro chodce, které po úpravách budou bezbarié- 
rové. S omezením musí počítat obyvatelé rodinných domů západně 
od Novodvorské a rodiče dětí v MŠ Lojovická. Po nezbytnou dobu 
bude vjezd do lokality a ke školce pouze z ulice Durychova.

mailto:koubek@praha-libus.cz
mailto:koubek@praha-libus.cz
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V sobotu 18. ledna jsme spo-
lečně oslavili již sedmý ročník 
Festivalu nového lunárního ro-
ku a staročeského masopus-
tu. Opět jsme propojili dva vý-
znamné svátky dvou rozlišných 
kultur. Dohromady se podařilo 
vytvořit nezapomenutelný záži-
tek s atmosféru Dálného výcho-
du i tradiční české veselice.

Láska prochází žaludkem, a  tak 
nesměly chybět ochutnávky viet-
namských novoročních delikates 
a  českých masopustních pochutin. 
Vše se odehrálo v  tematicky de-
korovaném společenském sále re-
staurace Dong Do.

Minulý rok zemského psa slibo-
val zlepšení ekonomické situace 
a sociálních i kulturních poměrů.

Čínský horoskop na rok 
2020 oficiálně odstartoval 25. led-
na 2020  a  skončí 11.  února 2021. 
Vstoupili jsme do roku kovové Kry-
sy. Ten se podle čínského horosko-

pu ponese ve znamení nových pří-
ležitostí. Celý rok kovové Krysy bu-
de protkán změnami a doslova ne-
zůstane kámen na kameni. Štěstí 
ale bude přát jen činorodým a aktiv-
ním jedincům, pasivita v roce 2020 
rozhodně nebude v  kurzu. Pokud 
toužíte po změnách v oblasti karié- 
ry, lásky nebo osobního rozvoje, 
paní Štěstěna vám bude nakloně-
na. Musíte jít ale změnám sami na-
proti a sami se o ně zasloužit. Jen 
tak dostanete v  roce 2020 přesně 
to, po čem toužíte. Největší privile-
gia bude mít samozřejmě vládnoucí 
znamení Krysy.

Od 12. února 2021 bude následo-
vat rok kovového Buvola.

Program letošního festivalu byl 
jako každý rok velmi rozmanitý. Vá-
ženým zúčastněným se předvedla 
řada vietnamských i českých inter-
pretů a umělců. Pro děti i dospělé 
byla připravena zábava, která niko-
ho nenechala sedět. Nesměla chy-
bět tvorba tradičních broskvových 

větviček a masopustních škrabošek 
nebo malování na obličej.

Večer tradičně odstartoval im-
pozantní lví tanec s  doprovodem 
dramatických bubnů. Vystoupe-
ní folklórního souboru Vonička ze 
sousedních Kunratic přineslo ma-

sopustní náladu a tanečního ducha. 
Nesměly chybět tradiční tance viet-
namských menšin na přivítání nové-
ho roku. Celý večer a na závěrečný 
společný kolový tanec nás dopro-
vázela harmonikářka Tereza Škrhá-
ková se svými lidovými písněmi.

Jak už víme, rok 2020 se bude 
odehrávat ve znamení kovové Kry-

sy a  přinese nám nové příležitosti, 
proto jsme se, jako ovšem každý 
rok, rozhodli pomoci a kousek štěs-
tí dopřát i  těm, kteří ho ztratili. Ve 
spolupráci s  charitativním projek-
tem Nejdřív střecha jsme pomoh-
li lidem, kteří přišli o  střechu nad 

hlavou a chtěli by začít znovu. Kaž- 
dý host festivalu měl možnost při-
spět koupí losu, za který mohl vy-
hrát jednu z  atraktivních cen, jako 
je např. tradiční novoroční strome-
ček kumquat, voucher do restaura-
cí, balíček s příslušenstvím pro uva-
ření vietnamské kávy nebo čaje či 
krásné krysy z balónků od šikovné-

Festival nového lunárního roku  
a staročeského masopustu 2020

„S ohromnou radostí Vám mohu oznámit, že se na Festivalu nového 
lunárního roku a staročeského masopustu vybralo celkem 19 247 
korun. Ještě jednou Vám velice děkujeme za to, že můžeme být 
součástí tohoto projektu.“

Monika Šabatková, asistentka projektů,  
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, www.vdv.cz

Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora 
integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2020“ zaměřeného 
na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.
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V  sobotu dne 18. ledna 
2020 se konala v  Sapě v  re-
stauraci Dong Do již tradiční – 
sedmá – oslava nového lunár-
ního roku a masopustu. S po-
těšením lze konstatovat, že to 
byla šťastná sedmička. Již de-
centně slavnostní vyzdobení 
pódia slibovalo zajímavý záži-
tek. Pořadatelé připravili sku-
tečně velmi pestrý program, 
do něhož pozvali mnohé no-
vé tváře, aniž by zapomněli na 
osvědčenou kvalitu z oslav dří-
vějších. Program byl zajímavý, 
pestrý, dobře navazující a urči-
tě uspokojil všechny zájemce 
o kvalitní zábavu. Oslavě byly 
vyhrazené pouhé hodiny, ale 
ty byly doslova nabity zajíma-
vými vystoupeními všech účin-
kujících. Letošní oslava beze-
sporu předčila i  velmi hezkou 
a  povedenou oslavu loňskou. 
Uspořádat něco takového vy-
žadovalo spoustu invence, 
plánování, domlouvání, rozva-
žování, práce, námahy a času, 
ale vynaložené úsilí se vypla-
tilo, oslava byla výborná, tak-
že všem účinkujícím a  přede-
vším pořadatelům náleží veli-
ké a zasloužené uznání. Pořa-
datelé, děkuji Vám!

Radslav Král

ho Tomáše Okurka a  další. Celko-
vě se nám společně podařilo vybrat 
neuvěřitelných 19 247 korun.

Letošní ročník festival navštívili 
nejen občané blízkých okolních ob-
cí, ale i hosté z jiných konců Prahy. 
Náročnějšími hosty jsou ti, kteří akci 
již znají, a tato skupina lidí byla pro 
nás výzvou. Sedmý ročník byl nako-
nec hodnocen velmi pozitivně. Ty-
to kladné zpětné vazby nás motivu-
jí k pořádání dalších ročníků. Mno-
hokrát děkujeme Ministerstvu vnit-
ra, MČ Praha-Libuš, společnosti Sa-
paria, a. s., Svazu Vietnamců v ČR, 
MČ Praha 12, restauraci Dong Do za 
poskytnutí prostoru a vietnamských 
novoročních specialit, občanské-
mu sdružení Sosák za půjčení ma-
sopustních masek, pekařství Markol 
za vynikající pečivo, řeznictví Dolejš 
za zabijačkové pochutiny, žákov-
skému zastupitelstvu ze ZŠ Meteo- 
rologická za výpomoc, všem zmí-
něným vystupujícím a  všem, kteří 
se  podíleli na přípravě a  hladkém 
průběhu akce.

Těšíme se na setkání na dalších 
komunitních akcích – jako nejbližší 
se konají Oslavy jara 3. dubna 2020.

Linh Luongová,  
koordinátorka projektu MV ČR, 

ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Veronika Spálenská  

a Alena Spálenská

Milí sousedé, rádi bychom 
vám poděkovali za štědré da-
ry do letošní Tříkrálové sbírky 
Charity ČR.

Do našich dvou kasiček 
jsme s  dětmi vybrali krásných 
14 528 Kč! Letošní výtěžek bude 
zaslán sociálnímu zařízení Modrý 
klíč, o. p. s, které sídlí v nedaleké 
Smolkově ulici, Praha 12. Poslou-
ží na vybavení bytu týdenního sta-

cionáře pro klienty s  mentálním 
a kombinovaným postižením. Moc 
děkujeme za vstřícnost a  štěd-
rost, se kterou se u  vás během 
sbírky setkáváme! 

Pavla Tůmová a koledující 
děti: Klárka, Josífek a Maruška 
Tůmovi; Zuzka Radová; Vojta, 

Klárka a Jenda Vithovi, Emmička 
a Bruno Marešovi; Vítek Kovář

Foto: Pavla Tůmová

Desátá Tříkrálová sbírka  
na Libuši podpořila Modrý klíč

Sbor dobrovolných hasičů Písnice 
uspořádal letos 8. února již 39. roč-
ník pochodu Pohrom. Start a cíl byl 
premiérově v nové hasičské zbrojni-
ci v Hoštické ulici.

Pro všech 226 dospělých a  76 dět-
ských účastníků bylo jistě nejlepší od-
měnou protažení těla za krásného slu-
nečného počasí. Na počasí jsme měli 
opravdu velké štěstí. Již pár desítek ho-
din po pochodu se na naše území přih-
nala větrná bouře Sabine, která zaměst-
nala hasiče na další dlouhé hodiny. Po-
chod se tradičně koná za finanční pod-
pory městské části Praha-Libuš.

Děkujeme občanům za účast a  těší-
me se na příští, 40. ročník!

Milan Černý,  
starosta SDH Písnice

Foto: Jan Krátký a Milan Černý

Pochod Pohrom 2020

Tradiční Sokolský ples letos 
pořádal výbor T. J. Sokol Libuš 
v sobotu 25. ledna.

Tělocvična libušské sokolovny 
se tak ve večerních hodinách pro-
měnila v  taneční parket. K  tanci 
a  poslechu opět hrála kapela To-

máš Maďar Band. Dle ohlasů sa-
motných účastníků a  pořadatelů 
plesu se tato kulturní a  společen-
ská akce vydařila, návštěvníci by-
li velmi spokojeni s  výběrem ka-
pely. Výbor jednoty děkuje všem 
dárcům, kteří přispěli věcnými a fi-
nančními dary do tomboly.

Těšíme se na setkání při příštím 
Sokolském plese, který se bude 
konat v sobotu 30. ledna 2021.

Vladimíra Tomášková,  
T. J. Sokol Libuš

Sokolský ples
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ZŠ Písnice
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Třeťáci navštívili Městskou 
knihovnu v Praze-Krči. Paní knihov-
nice pro nás připravila zajímavé po-
vídání o knížkách a způsobu půjčo-
vání. Odpovídala na všechny zví-
davé otázky našich žáků. Na konci 
jsme si mohli vše prohlédnout. Po-
té žáci, kteří již knihovnu navštěvují, 
vrátili přečtené knihy a půjčili si no-
vé. Ostatní měli možnost se podívat, 
jak se výměna provádí. Také se do-
zvěděli, že knihovnu mohou navští-
vit nejen, pokud si budou chtít půj-
čit nějakou zajímavou knihu, ale mo-
hou si zde také psát domácí úkoly, 
studovat i odpočívat.

Nejvíce se dětem líbily přehled-
né prostory, plné nádherných a zají-
mavých knížek. Už se těšíme se na 
další návštěvu.

Renata Slipčenková
Foto: Renata Slipčenková

LIPOVÝ KVĚT  
– POETICKÉ SETKÁNÍ

Na naší škole proběhlo 28. ledna 
školní kolo recitační soutěže Lipový 
květ. Soutěže se zúčastnili vždy tři 
nejlepší recitátoři z každého roční-
ku. Dva nejlepší recitátoři z 2. a 3. 
kategorie postoupili do obvodního 
kola. Jsou to: Anička Černá a  Sa- 
muel Starý z 5. třídy, Julie Kubrych-
tová a Markéta Havlíčková ze 3. tří-
dy. Porota složená z  vyučujících 
a  žáků ocenila všechny recitátory 
diplomem a stokorunovou poukáz-

kou do Neoluxoru. Zvláštní ocenění 
získal Jakub Krátký ze 3. třídy, který 
přednesl svoji vlastní báseň Pove-
dený rejsek. Máte teď možnost jako 
první čtenáři si ji přečíst.

Lenka Veisová
Foto: Zdena Schuhová

ŠÍLENÝ PROFESOR

Žáci  4. A  navštívili v  Kulturním 
centru 12 anglické představení s ná-
zvem The Mad Professor.

Tato vysoce interaktivní, vizuální 
a  skvěle moderovaná představení 
vytvářejí atmosféru, kdy se všich-
ni diváci touží zapojit a  komuniko-
vat anglicky. Vše je přizpůsobené 
věkové skupině dětí a jejich úrovni 
znalostí a schopností.

Zajímá vás, o co jde? Šílený profe-
sor je vědec experimentující s před-
měty, které každý z  nás denně po-
užívá doma v  kuchyni či koupelně. 
Jak je možné protknout nafukova-
cí balonek špejlí? Jak je možné pin-
kat si s mýdlovou bublinou? Jak pro-
strčit brčko bramborou nebo vajíčko 
nechat projít hrdlem láhve? Takové 
a  další skvělé vědecké experimen-
ty si děti mohly samy přímo na místě 
vyzkoušet. Tak nepodléhejte panice, 
všechny experimenty jsou bezpečné!

Pod vedením profesora si dě-
ti procvičovaly angličtinu a  přírod-
ní vědy zároveň, trénovaly číslov-

ky, průběhové tvary sloves, minulý 
čas a slovní zásobu. Moc jsme si to 
všichni užili a těšíme se zase na pří-
ští rok na další představení z  labo-
ratoře šíleného profesora.

Danuše Žáčková, třídní učitelka
Foto: Danuše Žáčková

TONDA OBAL V PÍSNICI

Tak schválně – umíte odpovědět, 
kolik je v  naší republice spaloven 
odpadu? Ve  kterých městech fun-
gují? Do jaké popelnice patří uma-
štěný papír? Jsou lepší spalovny 
nebo skládky? Který odpad je úpl-
ně nejlepší? Víte, kdo je to Tonda 
Obal?

Pro pořádek začněme odpoví-
dat rovnou od konce. Tonda Obal 
je nakreslený kluk, který provází 
školáky zábavným dětským webem 
o  třídění odpadu a  jeho recyklaci. 

Tonda Obal na cestách je také ná-
zev environmentálního vzdělávací-
ho programu, který v únoru probíhal 
na základní škole v  Písnici. Žáci si 
při různých aktivitách i diskuzi ově-
řili a doplnili znalosti z oboru ochra-
ny životního prostředí a  hospoda-
ření s odpady. V následující anketě 
vám odpoví i na zbylé otázky.

Eliška, 3. třída: „Nejlepší odpad je 
žádný odpad.“

Anička, 5. třída: „Lepší jsou spa-
lovny, protože po spálení odpadů 
do vzduchu už nejdou skoro žádné 
nečistoty.“

Tinka, 1. třída: „Umaštěný papír 
patří do černé popelnice.“

Lea, 2. třída: „Spalovny odpadů 
jsou v České republice v Praze, Br-
ně, Liberci a Plzni. Takže čtyři.“

A co vy? Souhlasíte?
Milena Rážová

Foto: Milena Rážová

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Základní škola 

s rozšířenou výukou jazyků
v Písnici

Ladislava Coňka 40/3 Praha 4 - Písnice

Pro školní rok 2020–2021,
který se koná 27. 4. 2020

09:00 - 17:00
Informace o NÁS a formuláře 

k budoucímu zápisu 
naleznete na:

www.zspisnice.info 
v sekci Budoucí prvňáci

POVEDENÝ REJSEK
Jakub Krátký

Pejsek padá na kolena,
skládá účty čertům.
„Já byl hodný“, říká pejsek,
hlídá ho čert jménem Rejsek.
Pejsek říká, „volají tě,
hlavně neběž, nepospíchej“.
Rejsek říká, „dobrá tedy,
teď si se mnou změříš hlavy.
Jsi moc malý, počkáš tady,
Moje břicho kručí hlady“.
A když Rejsek odběhne,
pejsek s jídlem odejde.
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ZŠ Meteorologická
PO VÁNOCÍCH NA TŘI KRÁLE

Po Vánocích jsme se sešli s dob-
rou náladou a mnoha zážitky. Kaž-
dý se chtěl pochlubit, co našel pod 
stromečkem, sdílet své dojmy. Po-
mocí povánočního dotazníku jsme 
zjišťovali, jaký dárek byl pro nás 
nej…, jaké vánoční zvyky naše ro-
dina dodržovala, na jakém cukro-
ví jsme si nejvíce pochutnali a zda 
jsme pod stromečkem našli knihu.

A protože jsme se ve škole sešli 6. 
ledna na Tři krále, připomněli jsme si 
i tříkrálovou obchůzku. Povídali jsme 
si o tomto obyčeji, zazpívali jsme si 
Tříkrálovou koledu, vyrobili jsme si 
každý svoji královskou korunu. A po-
té jsme vyrazili popřát šťastný nový 
rok třídám, které s námi sousedí.

Soňa Štefanová
Foto: Soňa Štefanová

DNY PRO ZÁCHRANU ŽIVOTA

Při lednovém programu, který byl 
veden moderní, zábavnou a  interak-
tivní formou, se žáci naučili rozpoznat 
život ohrožující stavy, ošetřit drobná 
poranění nebo zlomeniny, zastavit kr-
vácení, přímou masáž srdce, zajistit 
a  přivolat lékařskou pomoc. Byli ve-
deni k týmové spolupráci a motivová-
ni k poskytnutí první pomoci.

Děti si všechno prakticky vyzkou-
šely. Záchranáři připravili modelové si-
tuace a reálně namaskovaná poraně-
ní. Také jsme si zopakovali, jak komu-
nikovat s  dispečinkem zdravotnické 
záchranné služby, jak poskytnout re-
suscitaci na resuscitačních modelech.

Každý zúčastněný obdržel di-
plom Mladý záchranář.

A ohlasy?
Sofie: „Mně se líbilo, jak jsem se-

děla v autě a dělala řidičku. Bourala 
jsem a pak mě ošetřovali.“

Filip R.: „Já jsem pomáhal při ne-
hodě, vyndal jsem výstražný trojú-
helník za auto. Velice vtipný byl zá-
chranář Zbyněk, ten se mi moc líbil!“

Sára: „Mně se líbilo, jak jsem 
hrála při havárii dvě role – mamin-
ku a  holčičku. Musela jsem mluvit 
s dispečinkem.“

Tomy: „Já jsem byl nadšený, když 
jsme zraněnou Elišku nosili po chod-
bě v nosítkách.

Jindra Němečková a 2.A
Foto: Jindra Němečková

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

Poslední den v prvním pololetí le-
tošního školního roku jsme si užili. Nej-
prve jsme společně vyrazili do kina na 
pohádku Zakleté pírko. Cestou zpát-
ky do školy se už u některých z nás 
projevovala nervozita, očekávání, na-
pětí. Před samotným rozdáváním na-
šeho hodnocení jsme společně vy-
hodnotili, jak se nám dařilo při výuce, 
v čem jsme byli dobří, co nás bavilo, 
na co budeme vzpomínat. A pak už 
jsme začali rozdávat… Většina z  nás 
byla s  vysvědčením spokojena a  už 
se těšila na pololetní prázdniny.

Soňa Štefanová
Foto: Soňa Štefanová

BASKETBALOVÝ POPRASK

Dne 6. února se konal basketba-
lový turnaj škol v  soutěži Poprask. 
Chlapci z 8. a 9. ročníků se na tento 
turnaj řádně připravovali a  těšili se. 
Doménou naší hry byla obrana a  za 
celý turnaj jsme nedostali moc košů. 
Bohužel jak dobře jsme bránili, tak 
jsme nedokázali proměnit vyložené 
šance. V prvním zápase jsme byli jas-
ně lepším týmem, měli spoustu šan-
cí, ale proměnili jsme pouze zlomek 
z nich. Tak to bylo bohužel po celý tur-
naj. Nakonec jsme skončili na 6. místě, 
s hřejivým pocitem, že jsme dokázali 
remízovat s finalistou turnaje. Basket-
balu bychom se chtěli věnovat i nadá-
le a přivážet daleko lepší umístění.

Jan Splítek
Foto: Jan Splítek

FUTSALOVÝ POPRASK

Mladší žáci ZŠ Meteorologická 
absolvovali 11. února v rámci soutě-

že Poprask turnaj ve futsalu – halo-
vé obdobě fotbalu. Kromě prvního 
zápasu, který smolně prohráli se 
ZŠ Angel 1:0, podali výborné a vel-
mi bojovné výkony. Po dvou dal-
ších vítězstvích v základní skupině 
se ZŠ TGM 6:1 a se ZŠ Písnická 4:2 
skončili v základní skupině na dru-
hém místě a postoupili do souboje 
o třetí místo. V tomto utkání porazi-
li ZŠ Rakovského 4:0 a mohli slavit 
bronzové umístění. Nejlepším střel-
cem našeho družstva byl Michal 
Schnappel se sedmi góly. Všem 
chlapcům, kteří se úspěšné akce 
zúčastnili, patří blahopřání a podě-
kovaní za účast a kvalitní výkony.

Zdenko Hájek
Foto: Zdenko Hájek

ČÍM BUDU…

V hodinách výchovy k občanství 
jsme si povídali o povolání rodičů, 
mluvili jsme o svých zálibách. Pře-
mýšleli jsme, jaký je rozdíl mezi po-
voláním a zálibou. Nakonec jsme si 
položili otázku: „Čím bych jednou 
chtěl/a být?“

Chci být herečkou. Líbí se mi ta 
představa, všichni mi říkají, že bych 
měla být herečkou. Ráda napo-
dobuji videa na TikToku. Pořád se 
budu učit text, ale patří k  té práci 
i kostýmy, líčení, legrace a potlesk. 
Anna S.

Proč chci být pilotem? Vybral 
jsem si tuto práci, protože mám 
rád letadla a chtěl bych na letectví 
změnit spoustu věcí, kupříkladu to, 
aby letadla neznečišťovala naši at-
mosféru. Také chci zabránit letec-
kým nehodám, bohužel nikdo není 
neomylný. A  roboty také vynalezl 
člověk. Takže podle mě se neho-

dám zabránit nedá. Přesto je létá-
ní nejbezpečnější způsob dopravy. 
Myslím si, že vím o letadlech úplně 
všechno. Nejhorší havárie se stala 
na Kanárských ostrovech. Zahynu-
lo 538 lidí. Marcel B.

Proč chci být zpěvačkou? Zpě-
vačkou chci být, protože ráda zpí-
vám a  vymýšlím písně. Byla bych 
ráda, aby mě znala spousta lidí 
a měli mě rádi. Moc ráda bych se 
učila nové písně. Linda H.

Chci se stát astronautem, proto-
že to je krása každou vteřinu. Ale 
také nemusí. Může se stát napří-
klad poplach. Pozor, pozor, zacho-
vejte klid! Může unikat kyslík, pa-
livo nebo může začít hořet a  nej-
horší je náraz!  Naštěstí je to malá 
pravděpodobnost. Chtěl bych letět 
na Mars raketou. Jsou tam daleko 
větší hory. Tobiáš P.

Chci být veterinářem. Chci ošet-
řovat zvířata, například psy a  koč-
ky. Vím, že pes je největší přítel 
člověka a kočka má svůj ocas pro 
okrasu. Proto chci být veterinářem. 
Ruda K.

Sestavila Soňa Štefanová

BUBNUJEME

Koncem ledna naši školní dru-
žinu navštívila skupina z Bubnuje-
me.cz. Děti si mohly vyzkoušet, co 
to je Drum Circle (skupinové bub-
nování) a  zahrály si na různé per-
skusní nástroje. Užili jsme si obrov-
ské bubny, malé bubínky, chrastít-
ka, zvonce, zvonečky i  různá dřív-
ka. Moc nás to bavilo a  těšíme se 
na příští rok, kdy se opět vyřádíme 
a užijeme si tento hudební zážitek.

Markéta Račanská
Foto: Markéta Račanská
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Po vánočních svátcích znovu 
vyrážíme s předškolními dět-
mi za zážitky, které nabízí naše 
město Praha.

Na začátku ledna jsme navštívili 
nedaleký kostel Panny Marie Krá-
lovny míru na Lhotce. Většina dětí 
kostel dobře zná z  venkovní stra-
ny, ale uvnitř nikdy nebyla. Navštívili 
jsme ho právě na Tři krále. Po pro-
hlídce kostela nám řeholní sestra 
Bernarda za pomoci loutek pouta-
vě vyprávěla tento vánoční příběh. 
Největší zážitek pro děti byl ale 
z obrovských varhan. Čekal na nás 
totiž pan varhaník, který nám tento 
nástroj představil, a  my si na kůru 
mohli zazpívat koledy. Nejlépe zně-
la právě ta o  Třech králích, kterou 
děti moc dobře uměly.

V únoru jsme se vypravili do Mu-
zea hlavního města Prahy na ko-
mentovaný program Královská ces-
ta. U historické mapy se děti sezná-
mily s  důvodem vzniku Královské 
cesty a její trasou. Paní lektorka mě-
la připravené různé rekvizity a  za-
řadila i  divadelní vstupy týkající se 
Královské cesty. U Langweilova mo-
delu Prahy předškoláci určovali jim 
známé objekty jako např. Chrám sv. 
Víta, Orloj, Staroměstské náměstí, 
Karlův most.

V  březnu se již děti těší na dal-
ší vlastivědnou vycházku. Zaujal je 
totiž tematický týdenní blok Vesmír, 
na základě kterého si děti vyžádaly 
návštěvu Planetária a my objednaly 
pořad O zvědavé kometě.

Dana Fáberová
Foto: Dana Fáberová

Děti z MŠ Lojovická byly v Muzeu Prahy

Mateřská škola Lojovická 557/12,  
Praha-Libuš, tel. 241 471 378

ZÁPIS  DO  MŠ  LOJOVICKÁ
se koná od 4. 5. 2020 do 7. 5. 2020

www.mslojovicka.cz

Den otevřených dveří – 20. 4. 2020  
od 8.00 do 10.00 a od 15.00 do 16.30

Hrací dopoledne – 24. 4. 2019  
od 9.00 do 11.00

AKTIVITY A KROUŽKY
plavání, sportovní kroužek, lyžování, tenis,

keramika, výtvarný kroužek, účast 
ve výtvarných soutěžích, účast na 

vystoupeních
Dle zájmu dětí se vyučuje kvalitně 

angličtina.
Klub předškoláka – ekologické vycházky, 
vlastivědné vycházky, poznávání Prahy, 

Škola před školou, výtvarný kroužek, 
cvičení v ZŠ

Mateřská škola Lojovická 557,  
Praha-Libuš

www.mslojovicka.cz
tel.: 241 471 378

ZÁPIS
dětí do Mateřské školy Lojovická

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

Den otevřených dveří 20. 4. 2020 

v době od 8 do 10 hodin a od 15 
do 16.30 hodin. Můžete se také Vy 

i Vaše děti seznámit s prostředím naší 
mateřské školy. Pokud se rozhodnete 

přihlásit své dítě do naší mateřské školy, 
můžete si ihned, případně v dalších 
dnech, vyzvednout přihlášku do MŠ. 

K pohrání dětí ve třídě využijte akci Hrací 
dopoledne.

Mateřská škola Lojovická
Lojovická 557/12, Praha 4 – Libuš            

tel., fax: 241 471 378
www.mslojovicka.cz

Hrací dopoledne pro děti
MŠ Lojovická,  Lojovická 557/12, Praha 

4 – Libuš zve všechny děti od 2 let 
a jejich doprovod na Hrací dopoledne 

dne 24. 4. 2020 od 9.00 do 11.00. Cena 
za jedno dopoledne činí 100 Kč. Věnovat 

se Vám budou zkušené paní učitelky. 
Přijďte si zkusit, jak by se líbilo Vašim 

dětem v mateřské školce, seznámíte se 
blíže s prostředím, které Vaše dítě bude 
možná navštěvovat od září 2020, přijďte 
se poradit v oblasti předškolní výchovy. 

Těšíme se na Vás, nezapomeňte vzít 
dětem přezutí a pití. Vzhledem k velkému 
zájmu, prosím, objednejte se telefonicky 
na: 241 471 378, osobně v MŠ nebo na 

e-mail: sykorova.mslojovicka@seznam.cz.
Děkujeme také, že nám dáte vědět, že ač 
přihlášeni, nedorazíte. Umožníte tím účast 

dalším zájemcům. 

Ivana Sýkorová, ředitelka

Zápis do Mateřské školy Ke Kašně  
na školní rok 2020/2021

Výdej žádostí a dny otevřených dveří: 4.–7. 5. 10.00–11.00 a 15.00–16.30

Příjem vyplněných žádostí: 11. 5. 9.00–14.00 a 12. 5. 13.00–17.00 

Výdej rozhodnutí o přijetí či nepřijetí: 5. 6. 10.00–14.00

Těšíme se na Vás!
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Po tradičních českých oslavách 
vánočních svátků, kde nechy-
bělo vánoční cukroví, zpívání 
koled, poslech vánoční hudby 
a kde jsme si užívali radován-
ky u stromečku, jsme s dětmi 
v týdnu od 20. do 24. ledna po-
znávali tradice oslav nového 
roku našich dětí s odlišným ma-
teřským jazykem, jejichž kořeny 
jsou ve Vietnamu.

S dětmi jsme si ukázali na mapě, 
kde Vietnam leží. Prohlédli jsme si 
fotografie krajiny nám tak vzdále-
né. S tradicemi nás i děti seznamo-
vala naše interkulturní pracovnice 
Tu Phamová. V průběhu týdne jsme 
s  dětmi vytvářeli typické vietnam-
ské dekorace, například větvičky 
broskvoně, barevné květy. Letošní 
rok je nazýván rokem kovové Kry-
sy, a  proto naše nástěnky zdobily 
nejrůznější dekorace myšek. Myš-
ky jsme skládali, lepili, kreslili. Spo-
lečně jsme si zahráli s dětmi různé 
pohybové hry na dané téma. Sbíra-
li jsme předměty do tradičního viet-
namského klobouku, s  kloboukem 
jsme běhali štafety.

Poděkování patří rodičům na-
šich vietnamských dětí, kteří nám 
přinesli jejich tradiční jídla, čerstvé 
i sušené ovoce. Děti tak měly mož-
nost ochutnat jejich speciality.

Hana Rutová, Eva Janouchová
Foto: archiv MŠ K Lukám

Oslava lunárního nového roku v MŠ K Lukám

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

Malá technická a digitální uni-
verzita pro předškoláky.

Předškoláci v naší mateřské ško-
le v  minulých letech absolvovali 
program polytechnického vzdělá-
vání Malá technická univerzita. Hra-
vá setkání odpovídala dětem na 
otázky, jak postavit dům, věž, most, 
jak budovat město. Cíl byl jedno-
značný – rozvíjet technické vzdělá-
vání dětí.

V  letošním roce jsme předškolá-
kům nabídli program Malá digitální 
univerzita. Důraz je kladen na po-
znávání digitálního světa bez elek-
troniky, v prostoru třídy a prožitkem. 
Při aktivitách děti využívají i progra-
movatelného dřevěného robota. 
Program během několika lekcí dě-
tem názorně a  jednoduše umož-
ní vstoupit do světa informačních 
a  komunikačních technologií roz-
hodně z jiné strany, než jsou zvyklé.

Mgr. Ivana Gerlašinská,  
ředitelka MŠ Mezi Domy

Foto: archiv MŠ Mezi Domy

Mateřská škola Mezi Domy,  
Praha 4 – Písnice

hlavní budova – Mezi Domy 373
detašované pracoviště – Na Okruhu 395

Den otevřených dveří
Srdečně zveme všechny zájemce 

o prohlídku školy.
V úterý 5. 5. 2020 budou otevřené  

obě budovy od 8.00 do 9.00  
a od 15.00 do 17.00.

Přijďte se podívat. Těšíme se na Vás!

Zápis do MŠ
Možnost vyzvednutí žádosti  

v týdnu od 4. 5. do 7. 5. 
Žádost je rovněž možné stáhnout na: 

www.msmezidomy.cz.
Odevzdávání řádně vyplněných žádostí 

v ředitelně MŠ 11. 5. a 12. 5.  
od 13.00 do 17.00.

Aktuální informace:  
www.msmezidomy.cz a na úřední desce 
MŠ – hlavní budova, prostřední vchod.

Těšíme se na Vás!

Digitální vzdělávání prožitkem v MŠ Mezi Domy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY K LUKÁM
K Lukám 664/1a, Praha 4 – Libuš

 
Zveme rodiče a jejich děti na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
22. 4. 2020 od 15 h do 17 h

Vydávání potřebných formulářů pro zápis  
do naší MŠ bude probíhat:

4. 5. až 7. 5. 2020 od 13 h do 17 h
Příjem žádostí, přihlášek do naší MŠ:

11. 5. 19 – 12. 5. 2020 od 13 h do 17 h v ředitelně MŠ

Vydávání rozhodnutí do vlastních rukou: Bude upřesněno.
(v ředitelně mateřské školy.)

mailto:msklukam@email.cz
http://www.msmezidomy.cz
http://www.msmezidomy.cz
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Záznamy jednání a usnesení Za-
stupitelstva městské části Praha-
-Libuš jsou v plném znění, včetně 
příloh, dostupné na: www.praha-
-libus.cz.

Z usnesení Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Libuš (ZMČ) 25. 11. 2019 
a 9. 12. 2019:

č. 52/2019
ZMČ bere na vědomí návrh územní studie Okolí 
budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Pís-
nice vypracované Ing. arch. Tomášem Benešem, 
zadavatel: odbor územního plánu Magistrátu hl. 
m. Prahy. Schvaluje připomínky ZMČ Praha-Li-
buš uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a žá-
dá jejich vypořádání zpracovatelem. Bere na vě-
domí připomínky občanů vznesené na veřejném 
projednání k návrhu této územní studii, konaném 
dne 15. 11. 2019 v Campu-amfiteátr a v Klubu Ju-
nior dne 19. 11. 2019, které jsou přílohou č. 2 to-
hoto usnesení, a žádá jejich vypořádání zpraco-
vatelem. Ukládá místostarostovi Ing. Pavlovi Ma-
cháčkovi odeslat připomínky podle přílohy č. 1 
a č. 2. do 2. 12. 2019 na Odbor územního rozvoje 
Magistrátu hl. m. Prahy.
č. 53/2019
ZMČ bere na vědomí návrh územní studie Sídli-
ště a okolí budoucí stanice metra D, vypracova-
né společností Unit architekti, s. r. o., zadavatel: 
odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy. 
Schvaluje připomínky ZMČ uvedené v příloze č. 

1 tohoto usnesení a žádá jejich vypořádání zpra-
covatelem. Bere na vědomí připomínky občanů 
došlých na Úřad MČ Praha-Libuš, které jsou pří-
lohou č. 2 tohoto usnesení, a žádá jejich vypořá-
dání zpracovatelem. Bere na vědomí připomín-
ky Komise stavební dopravní Rady MČ Praha-
-Libuš, které jsou přílohou č. 3 tohoto usnesení, 
a žádá jejich vypořádání zpracovatelem. Ukládá 
místostarostovi Ing. Pavlovi Macháčkovi ode-
slat připomínky podle přílohy č. 1 až č. 3 do 9. 
12. 2019 na Odbor územního rozvoje Magistrá-
tu hl. m. Prahy.
č. 54/2019
ZMČ nesouhlasí s  předloženým návrhem spo-
lečnosti 3V Invest, s. r. o., Libušská 060/100, Pís-
nice, 142 00 Praha 4, o pořízení změny územní-
ho plánu hl. m. Prahy zkráceným postupem na 
pozemcích parc. č. 666/1 a 666/4, vše v k. ú. Pís-
nice, změna funkce využití území ze VN na funk-
ci OB–D.
č. 55/2018
ZMČ považuje za předčasný předložený návrh 
společnosti Centrum Nová Libuš, s. r. o., Terron-
ská 49/947, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 082 
13 399, o pořízení změny územního plánu hl. m. 
Prahy části pozemků parc. č. 293/2 v  k. ú. Li-
buš, a  to v  části směrné tohoto územního plá-
nu ve smyslu změny kódu míry využití části po-
zemku parc. č. 293/2 v k. ú. Libuš území z B (0,3) 
na D (KPP 0,8), při zachování funkce OB, dále 
pak změnu funkce využití části pozemku parc. 
č. 293/2 v k. ú. Libuš ze ZP na OB-D a posunu-
tí hranice historických jader bývalých samostat-

ných obcí. V  současné době je na toto území 
pořizována územní studie, která dosud nebyla 
ve finální podobě předložena veřejnosti a měst-
ské části k připomínkování. Návrh územní studie 
navíc bude předpokládat podmíněnost změn 
územního plánu dohodou na směně pozemků 
mezi soukromými vlastníky pozemku a  hl. m. 
Prahou. Je logické, aby případné změny, které 
vyplynou z pořízené územní studie, byly předklá-
dány v jedné ucelené žádosti, a nikoliv po čás-
tech. Podmiňuje jakékoliv nové změny územní-
ho plánu v daném území až po schválení územ-
ní studie.
č. 56/2019
ZMČ považuje za předčasný předložený návrh 
společnosti Centrum Nová Libuš, s. r. o., Terron-
ská 49/947, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 082 
13 399, o pořízení změny územního plánu hl. m. 
Prahy, změna funkce využití části pozemku parc. 
č. 874/1 v k. ú. Libuš, obec Praha, o výměře cca 
7 870,9 m2 ze ZP (park, historické zahrady a hřbi-
tovy) na funkci SV (všeobecně smíšené) a/nebo 
OB (čistě obytné) a/nebo OV (všeobecně obyt-
né), to i na libovolnou kombinaci těchto funkcí. 
V  současné době je na toto území pořizována 
územní studie, která dosud nebyla ve finální po-
době předložena veřejnosti a městské části k při-
pomínkování. Návrh územní studie navíc bude 
předpokládat podmíněnost změn územního plá-
nu dohodou na směně pozemků mezi soukro-
mými vlastníky pozemku a hl. m. Prahou. Je lo-
gické, aby případné změny, které vyplynou z po-
řízené územní studie, byly předkládány v jedné 
ucelené žádosti, a nikoliv po částech. Podmiňuje 
jakékoliv nové změny územního plánu v daném 
území až po schválení územní studie.
č. 57/2019
ZMČ považuje za předčasný předložený návrh 
společnosti Centrum Nová Libuš, s. r. o., Terron-
ská 49/947, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 082 
13 399, o pořízení změny územního plánu hl. m. 
Prahy navýšení kódu využití území v  části po-
zemku parc. č. 874/1 v k. ú. Libuš z F (1,4) na I (2,6) 
při využití podmíněného koeficientu podlažních 
ploch (KPPp) při zachování funkce SV. V součas-
né době je na toto území pořizována územní stu-
die, která dosud nebyla ve finální podobě před-
ložena veřejnosti a městské části k připomínko-
vání. Návrh územní studie navíc bude předpo-
kládat podmíněnost změn územního plánu do-
hodou na směně pozemků mezi soukromými 
vlastníky pozemku a  hl. m. Prahou. Je logické, 
aby případné změny, které vyplynou z pořízené 
územní studie, byly předkládány v jedné ucelené 
žádosti, a nikoliv po částech. Podmiňuje jakéko-
liv nové změny územního plánu v daném území 
až po schválení územní studie.
č. 58/2019
ZMČ považuje za předčasný předložený návrh 
společnosti Centrum Nová Libuš, s. r. o., Terron-
ská 49/947, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 082 
13 399, o pořízení změny územního plánu hl. m. 
Prahy části pozemků parc. č. 293/7 v k. ú. Libuš 
o výměře přibližně 24 m2 a parc. č. 293/8 v k. ú. 
Libuš o výměře přibližně 8 m2, a to v části směr-
né tohoto územního plánu ve smyslu změny / na-
výšení kódu využití území z F (1,4) na I (KPPp 3,2) 
při využití podmíněného koeficientu podlažních 
ploch (KPPp) při zachování funkce SV. V součas-
né době je na toto území pořizována územní stu-
die, která dosud nebyla ve finální podobě před-
ložena veřejnosti a městské části k připomínko-

vání. Návrh územní studie navíc bude předpo-
kládat podmíněnost změn územního plánu do-
hodou na směně pozemků mezi soukromými 
vlastníky pozemku a  hl. m. Prahou. Je logické, 
aby případné změny, které vyplynou z pořízené 
územní studie, byly předkládány v jedné ucelené 
žádosti, a nikoliv po částech. Podmiňuje jakéko-
liv nové změny územního plánu v daném území 
až po schválení územní studie.
č. 59/2019
ZMČ považuje za předčasný předložený návrh 
společnosti Centrum Nová Libuš, s. r. o., Terron-
ská 49/947, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 082 
13 399, o pořízení změny územního plánu hl. m. 
Prahy, změna funkce využití území části pozem-
ku parc. č. 293/7 a 293/8, vše v k. ú. Libuš, obec 
Praha, ze ZP (park, historické zahrady a hřbitovy) 
na funkci SV (všeobecně smíšené) a/nebo OB 
(čistě obytné) a/nebo OV (všeobecně obytné), to 
i na libovolnou kombinaci těchto funkcí. Podmi-
ňuje jakékoliv nové změny územního plánu v da-
ném území až po schválení územní studie.
č. 60/2019
ZMČ považuje za předčasný předložený návrh 
společnosti CIB Rent Písnice, s. r. o., IČ: 03091104 
se sídlem Jeruzalémská 1321/2, 110 00 Praha 1 
– Nové Město, o pořízení změny územního plá-
nu hl. m. Prahy zkráceným postupem na pozem-
cích parc. č. 911/1, 911/2, 911/3, 911/4, 911/5, 911/6, 
911/35, 911/34, 910/65, 910/1, 911/7, 910/64, 910/63, 
910/62, 910/61, 910/60, 911/8, 911/9, 911/10, 911/11, 
911/12, 911/33, 913, 921/13, vše v k. ú. Písnice (Ná-
městí Písnice). V současné době je na toto území 
pořizována územní studie, která dosud nebyla ve 
finální podobě předložena veřejnosti a městské 
části k připomínkování. Návrh územní studie na-
víc bude předpokládat podmíněnost změn územ-
ního plánu dohodou na směně pozemků mezi 
soukromými vlastníky pozemku a hl. m. Prahou. 
Je logické, aby případné změny, které vyplynou 
z pořízené územní studie, byly předkládány v jed-
né ucelené žádosti, a nikoliv po částech. Podmi-
ňuje jakékoliv nové změny územního plánu v da-
ném území až po schválení územní studie.
č. 61/2019
ZMČ souhlasí s  návrhem na pořízení změny 
územního plánu hl. m. Prahy zkráceným postu-
pem na pozemcích parc. č. 910/1, 934/3, 910/53, 
910/51, 934/4, 934/58, 934/5, 934/6, 934/7, 
934/8, 934/13, vše v  k. ú. Písnice (Koncepční 
studie bydlení a sportoviště v ulici Na Okruhu), 
předložené společnosti CIB Rent Písnice, s. r. o., 
IČ: 03091104, se sídlem Jeruzalémská 1321/2, 
110 00 Praha 1, z důvodu změny využití stávající-
ho sportoviště (pyramidy) ze stavebního pozem-
ku na sportoviště a podpory výstavby garážové-
ho objektu při ulicích U Bazénu a Ke Kurtům na-
místo výstavby bytového domu.

Z usnesení zastupitelstva Plánované termíny zasedá-
ní zastupitelstva MČ Praha-
-libuš v roce 2020:

2. března, 27. dubna, 
22. června, 14. září  
a 30. listopadu.

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

http://www.praha-libus.cz
http://www.praha-libus.cz
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Na četné žádosti obyvatel loka-
lity kolem ulic K Lukám, Klokot-
ská, Na Musilech a dalších Úřad 
MČ Praha-Libuš ve spoluprá-
ci s projektantem připravil ná-
vrh na zklidnění dopravy v této 
oblasti.

Současná situace je taková, že 
mnoho řidičů si tudy zkracuje ces-
tu, aby se vyhnuli kolonám, které 
se tvoří na Libušské ulici v  úseku 
mezi křižovatkami Libušská/Me-
teorologická a  Libušská/Dobro-
nická. Návrh řešení předpokládá 
zjednosměrnění části ulice K  Lu-
kám u  dětského hřiště. Jedná se 
o  opatření, které zabrání průjez-

du aut od Libušské ulice na Dobro-
nickou skrz ulice Klokotská a K Lu-
kám. V případě realizace se ale ta-
to úprava dotkne i všech místních 
obyvatel. I  oni budou muset do-
držovat nové dopravní značení, 
a  pokud pojedou ke svým domo-
vům, například k  panelovým do-
mům v ulici K Lukám od Písnice či 
od Modřan, nebudou moci jet jako 
dosud z Libušské do ulice Na Mu-
silech a Klokotská, ale přijíždět bu-
dou moci pouze z ulice Dobronic-
ká. Dopravní opatření musí platit 
i  pro rezidenty, nikoliv jen pro ty, 
kteří lokalitou projíždějí.

Ve středu 5. února 2020 se 
uskutečnilo setkání s  občany do-

tčené oblasti, na které jsme pozva-
li jak obyvatele rodinných domů 
obtěžovaných průjezdem tranzitní 
dopravy, tak i  občany z  přilehlých 
panelových domů. Podrobně jsme 
je seznámili s návrhem dopravního 
řešení, se všemi jeho plusy i minu-
sy. Přišel ovšem jen zlomek míst-
ních občanů. Proto tento návrh 
předkládáme všem občanům i pro-
střednictvím časopisu U nás, aby si 
ho mohli prostudovat a vznést pří-
padné připomínky dříve, než odbor 
dopravy Prahy 12 začne činit kroky 
k realizaci tohoto opatření. Děkuji.

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

Návrh dopravního opatření K Lukám

 Krátká červená šipka – zjednosměrnění části ulice 
K Lukám u dětského hřiště, průjezd v tomto úseku možný 
od ulice Dobronická směr Klokotská.

 Zelená – cesta od Písnice do ulice K Lukám nyní.
 Světle modrá plná – cesta od Písnice do ulice 

K Lukám po úpravách dopravního značení.
 Modrá – cesta od Modřan do ulice K Lukám nyní.
 Světle modrá přerušovaná – cesta od Modřan do 

ulice K Lukám po úpravách dopravního značení.

U nás | Libuš a Písnice | Březen 2020
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ulici, číslo domu a aktuální datum) do kanceláře starosty ÚMČ Praha-Libuš, tel.: 261 711 380, nebo e-mail: mc.libus@praha-libus.cz. Bude-li v možnostech úřadu, číslo 
poskytne, zároveň informace poslouží pro kontrolu kvality distribuce.

č. 62/2019
ZMČ bere na vědomí: usnesení RMČ č. 
245/2019 ze dne 30. 9. 2019 a změnu roz-
počtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 č. 
13/2019, provedenou rozpočtovými opatře-
ními č. 42/2019 a č. 43/2019; usnesení RMČ 
č. 263/2019 ze dne 24. 10. 2019 a  změnu 
rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 č. 
14/2019, provedenou rozpočtovými opatře-
ními č. 44/2019 až č. 47/2019. Změny roz-
počtu v roce 2019 byly schváleny Radou MČ 
Praha-Libuš na základě zplnomocnění ZMČ 
a jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 63/2019
ZMČ souhlasí s  projektovou dokumentací 
pro stavební povolení ke stavbě „Trasa I.D 
metra v Praze, provozní úsek Pankrác – No-
vé Dvory“ pro investora Dopravní podnik hl. 
m. Prahy, a. s., Sokolovská 217/42, 190 22 
Praha 9. Souhlasí s výstavbou „Stavební já-
my Rezerva“ na pozemcích parc. č. 670/1 
876/6, oba v k. ú. Písnice ve svěřené správě 
MČ Praha-Libuš, za podmínky, že bude za-
chováno dopravní napojení bytových domů 
v ulici Švihovská na Kunratickou spojku. Po-
žaduje předložit aktuální vyjádření Hygienic-
ké stanice ČR k předloženému záměru.
č. 64/2019
ZMČ schvaluje výši odměn členům Finanč-
ního a  Kontrolního výboru za jejich činnost 
za období od 12/2018 do 11/2019 dle účasti 
členů výborů na jednáních výborů ve výši od 
400 Kč do 2 000 Kč, viz neveřejná příloha č. 
1 tohoto usnesení.
č. 65/2019
ZMČ schvaluje Pravidla rozpočtového provi-
zoria na rok 2020, která jsou nedílnou sou-
částí tohoto usnesení. Ukládá panu starostovi 
zabezpečit dodržování Pravidel rozpočtové-
ho provizoria na rok 2020.
č. 66/2019
ZMČ revokuje textovou část přílohy č. 1 
usnesení ZMČ č. 42/2019 ze dne 23. 9. 2019 
návrhu na změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš 
v roce 2019 č. 11/2019 provedené rozpočto-
vým opatřením č. 39/2019. Pověřuje tajemní-
ka ÚMČ Praha-Libuš Ing. Jindřicha Sochůrka 
zveřejněním této rozpočtové změny.
č. 67/2019
ZMČ bere na vědomí zprávu o činnosti RMČ 
za období od 2. 9. do 24. 10. 2019.
č. 68/2019
ZMČ schvaluje: a) Návrh soutěžních pod-
mínek soutěže o návrh Rekonstrukce a pří-
stavba ZŠ v Praze-Písnici, b) Stavební pro-
gram soutěže o návrh Rekonstrukce a pří-
stavba ZŠ v Praze-Písnici, c) Návrh Smlouvy 
o dílo pro vítěze soutěže o návrh – podklad 
do jednacího řízení bez uveřejnění, d) před-
pokládané náklady soutěže o návrh Rekon-
strukce a přístavba ZŠ v Praze-Písnici. Be-
re na vědomí Protokol z  ustavující schůze 
poroty soutěže o návrh Rekonstrukce a pří-
stavba ZŠ v  Praze-Písnici. Pověřuje RMČ 
k zapracování případných dalších podmínek 
od České komory architektů před vyhláše-
ním Architektonické soutěže a jejich násled-
né předložení na nejbližším zasedání ZMČ. 
Pověřuje RMČ Praha-Libuš schválením fi-
nálních soutěžních podmínek včetně všech 
potřebných podkladů a vyhlášením soutěže 
o návrh v nejbližším možném termínu.

K tisku připravily  
Petra Janáčková a Hana Kolářová

mailto:koubek@praha-libus.cz
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Pro ty z vás, kteří řešíte v letoš-
ním roce nástup svého dítěte 
do mateřské nebo základní ško-
ly, jsou určeny pro snadnější 
orientaci následující informace. 
Navazují na informace k zápi-
sům z únorového čísla U nás 
(viz wwww.praha-libus.cz).

Rodiče mají právo vybrat pro své 
dítě školu. Škola, ve které má zři-
zovatel školy povinnost zajistit mís-
to pro vaše dítě, se označuje ja-
ko spádová škola. Školské obvody 
jsou území, ze kterých děti zde za-
psané k trvalému pobytu nebo u ci-
zinců k zapsanému pobytu, mají re-
zervovaná místa na spádové ško-
le. Údaj o  trvalém nebo zapsaném 
pobytu dítěte v  MČ Praha-Libuš 
je ověřován v  rámci řízení o přijetí 
dítěte k  předškolnímu vzdělávání 
nebo základnímu vzdělávání skrze 
MČ Praha-Libuš v  systému zá-
kladních registrů České republiky. 

K přijetí do mateřské nebo základní 
školy nestačí pouze předložení 
nájemní smlouvy na nemovitost 
na území městské části. Je tře-
ba provést přihlášení dítěte k  trva-
lému pobytu na ohlašovně (OSŠ 
ÚMČ Praha-Libuš), nebo u  cizinců 
k zapsanému pobytu (na odborech 
Služby cizinecké policie Policie ČR).

Školské obvody na území hl. m. 
Prahy stanovuje obecně závazná 
vyhláška hl. m. Prahy.

Pro všechny čtyři mateřské školy 
zřízené MČ Praha-Libuš je společ-
ným školským obvodem dlouhá lé-
ta beze změny celé území městské 
části Praha-Libuš.

Ve školských obvodech základ-
ních škol na území MČ Praha-Libuš 
se od roku 2019 nic nezměnilo. Došlo 
pouze k upřesnění uvedením výčtu 
ulic, které náleží k oběma základním 
školám zřízeným MČ Praha-Libuš.

S ohledem na to, že často dochá-
zí k  chybování při příchodu rodičů 

k zápisům na pomezí MČ Praha-Li-
buš a MČ Praha 12 či MČ Praha 4, 
přinášíme níže citaci ze znění vy-
hlášky platné od 1. 4. 2020. U někte-
rých ulic dochází k  dělení ulice do 
různých městských částí, a tedy i do 
školských obvodů různých škol zři-
zovaných těmito městskými částmi.

S  ohledem na omezenou kapa-
citu Základní školy s rozšířenou vý-
ukou jazyků v  Písnici je třeba při-
pustit, že pokud přijde k zápisu ví-
ce dětí, než by bylo možné umístit 
společně do jedné třídy, bude mu-
set škola přistoupit k  losování dě-
tí, které budou přijaty do první třídy 
na tuto školu. Ostatním dětem bude 
zajištěno zřizovatelem škol – měst-
kou částí Praha-Libuš – přijetí do ZŠ 
Meteorologická. Proto, aby proces 
přijímání proběhl pro všechny děti 
a rodiče co nejhladčeji, lze doporu-
čit rodičům dětí ze spádového ob-
vodu ZŠ s RVJ současnou účast i na 
zápisu do ZŠ Meteorologická.

Stejný postup, účast na zápisu do 
více mateřských škol než jen v jed-
né vámi preferované, je třeba do-
poručit i rodičům dětí z lokality Pís-
nice, kteří pomýšlejí na přijetí do MŠ 
Ke Kašně. S ohledem na veliký po-
čet dětí předškolního věku tato ma-
teřská škola již v loňském roce ne-
mohla uspokojit přání rodičů s  ně-
kterými tříletými dětmi. Všechny tří-
leté děti byly přijaty v  rámci ostat-
ních mateřských škol zřizovaných 
městskou částí Praha-Libuš. Díky 
přístavbě nového pavilonu je v roce 
2020 plánováno navýšení kapacity 
MŠ K Lukám o dvě nové třídy. O té-
to skutečnosti budete informováni 
v dalších číslech časopisu.

Ing. Šárka Fruncová Vlčková, 
vedoucí odboru správního a školství 

městské části Praha-Libuš

Školské obvody zůstávají stejné

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
METEOROLOGICKÁ
sídlo: Praha 4, Meteorologická 181

1. stupeň:
Bavorovská, Betáňská, Borotínská, 
Božejovická, Brunelova, Burianova, 
Dobronická – k. ú. Libuš, 
Drůbežářská, Hoštická – pouze č. 
196/35, Husařská, Hvězdonická, 
Chladírenská, Jirčanská, 
Jistebnická, K Děrám, K Hájovně 
– k. ú. Libuš, K Jezírku, K Lesu – 
k. ú. Libuš, K Lukám, K Novému 
sídlišti, K Tůni, Ke Kurtům, Ke 
Lhoteckému lesu – k. ú. Libuš, 
Klokotská, Kolektivní, Libušská – 
z k. ú. Písnice pouze č. 140/127 a k. 
ú. Libuš, Lojovická, Lukešova – k. ú. 
Libuš, Mašovická, Meteorologická 
– k. ú. Libuš, Mezi Domy, Mílová – 

k. ú. Libuš, Mirotická – k. ú. Libuš, 
Na Domovině, Na Jezerách, Na 
Okruhu, Na Močále, Na Musilech, 
Na Šejdru – k. ú. Písnice i k. ú. 
Libuš, Nad Libušským potokem, 
Nad Šejdrem, Novodvorská – 
k. ú. Libuš, Ohrobecká, Okrová, 
Opařanská, Ostředecká, Paběnická 
– k. ú. Libuš, Pramenná – k. ú. 
Písnice, Provozní, Předposlední, 
Přírodní, Slavonická, Smotlachova 
– k. ú. Libuš, Šatrova – k. ú. Libuš, 
Šátalská, Švihovská – s výjimkou 
č. 264/1, 412/2, 635/4a, 275/4, 
280/6, 301/8, 312/10, 337/12, 315/14, 
Třebějická, U Bazénu, U Libušské 
sokolovny, U Líhní, U Pejřárny, 
U Vodojemu, U Zahrádkářské 
kolonie, V Bambouskách, 
V Hrobech, V Koutě, V Rohu, 
V Zákopech, Výletní – k. ú. Písnice 

i k. ú. Libuš, Vyšebrodská, Za 
Větrem, Zbudovská – k. ú. Libuš, 
Zahrádecká – k. ú. Písnice i k. ú. 
Libuš, Zlatokorunská

Pro 2. stupeň je školský obvod 
určen výčtem ulic pro Základní 
školu s rozšířenou výukou 
jazyků a současně výčtem ulic 
pro 1. stupeň Základní školy 
Meteorologická.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU 
VÝUKOU JAZYKŮ
sídlo: Praha 4,  
Ladislava Coňka 40

1. stupeň:
Budilovská, Dubovická, Hoštická 
– vyjma č. 196/35, Chvalšovická, 
Javorenská, K Mejtu, K Pomníku, 

K Vrtilce, Ke Březině, Ke Kašně, 
Klenovická, Křesanovská, 
Kváskovická, Ladislava Coňka, 
Libušská – k. ú. Písnice (vyjma 
č. p. 140/127), Lipovická, Lužská, 
Miřetická, Modravská, Na Konečné, 
Na Losách, Olšovická, Ostruženská, 
Písnické zahrady, Předenická, 
Putimská, Rohanovská, Sedlovická, 
Švihovská – pouze č. 264/1, 412/2, 
635/4a, 275/4, 280/6, 301/8, 
312/10, 337/12, 315/14, Těšovická, 
U Jednoty, U Nové louky – k. 
ú. Písnice, Úbislavická, V Kálku, 
V Lužích – k. ú. Písnice, Vacovská, 
Velká lada – k. ú. Písnice, Vídeňská 
č. p. 495, Vltavická, Zátoňská

Pro 2. stupeň patří tento školský 
obvod k Základní škole Meteorolo-
gická, Meteorologická 181.

Místní Akční Plán ve vzdělávání 
(MAP) si klade za cíl zvýšit kva-
litu vzdělávání na základních 
a mateřských školách v měst-
ské části Praha-Libuš společně 
s městskou částí Praha 12 a MČ 
Praha-Kunratice.

Vzdělávací projekt MAP nabízí již 
čtvrtým rokem otevřenou platfor-
mu s  možností zapojení nejrůzněj-
ším aktérům z  oblasti neformálního 
či zájmového vzdělávání i  zájem-
cům z  řad aktivních rodičů. Jedná 
se o  strategický dokument celého 
správního obvodu, jenž je k dispozi-
ci na www.mappraha12.cz.

Aktuálně zveme na několik vel-
mi zajímavých EduCoffee – mezi ni-

mi např. setkání u netradičního po-
jetí matematické výuky nebo velmi 
atraktivní téma prostorové mode-
lace 3D pomůcek, které lze využít 
přímo při výuce anebo jako pod-
poru prostorové představivosti žá-

ků a studentů. Dále zde naleznete 
datum pokračujícího dílu Elixír. Na 
níže uvedené termíny je vstup po 
předchozí registraci na www.ma-
ppraha12.cz bezplatný. Jste srdeč-
ně zváni!

Ing. Lenka Koudelková, 
zástupkyně starosty pro oblast 

vzdělávání, školství, sociální 
a tělovýchovy

Vzdělávací akce MAP ve druhém čtvrtletí

EduCoffee – Diferencovaná výuka v matematice  
(pro 1. stupeň) – obsah a obvod 10. 3. 2020 (ÚT) 9:00–12:00 ZŠ Písnická v Praze 12

EduCoffee – Diferencovaná výuka v matematice 
 (pro 2. stupeň) – algebra 10. 3. 2020 (ÚT) 13:00–16:00 ZŠ Písnická v Praze 12

Elixír 17. 3. 2020 (ÚT) 16:00–18:00 ZŠ Angel v Praze 12

EduCoffee – Monitoring třídního kolektivu  
pro třídní učitele 26. 3. 2020 (ČT) 16:00–18:00 ZŠ Písnická v Praze 12

EduCoffee – 3D – kreslíme, modelujeme, tiskneme 30. 3. 2020 (PO) 15:00–17:00 ZŠ T. G. Masaryka 

http://www.mappraha12.cz
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Dobám, kdy vyučující byl stře-
dem třídy a výklad tvořil velkou 
část každé vyučovací hodiny, již 
odzvonilo.

V  současné době je trendem 
školství redukovat obsah učiva 
a naučit žáky lépe se získanými daty 
pracovat – tedy cílem je vyšší kvali-
ta na úkor kvantity. Jedním z výraz-
ných společných rysů je přenesení 
aktivity ve výuce z  vyučujícího na 
žáka. Žák je tedy nucen sám vyhle-
dávat informace v textu (ať v učeb-
nici, nebo na počítači), s pomocí ná-
vodných otázek vyřešit jednoduchý 
problém či zpracovat určité téma. 

Ač se na první pohled může zdát, 
že tento způsob výuky je pro vyuču-
jící ulehčením práce, opak je prav-
dou. Příprava vhodných materiálů 
v některých případech může zabrat 
i  několik hodin – tak proč to dělat 
složitě, když to jde jednoduše?

Důvod je prostý. Představme si ho-
dinu chemie, která se zabývá vlast-
nostmi významných chemických prv-
ků. Vyučující A  může žákům v  ně-
kolika hodinách podat výklad o  10 
prvcích. Výsledkem je to, že žáci na 
krátkou dobu mají podrobné znalos-
ti v této oblasti. Vyučující B provede 
výklad o  jednom významném prvku 
a  zbylých devět dá žákům zpraco-

vat formou projektu ve skupinkách 
a následné prezentace. Žáci mají od 
vyučujícího „mustr“ pro jejich zpra-
cování. Výsledkem vzdělávání je, že 
každý z žáků, který se do výuky ak-
tivně zapojil, má velmi dobré znalosti 
o jednom chemickém prvku, ale záro-
veň se naučil zpracovávat a prezen-
tovat data – dovednosti, které se jim 
mohou hodit v budoucím zaměstná-
ní. V  neposlední řadě se žáci tímto 
způsobem učí i  vzájemné spoluprá-
ci a toleranci – vlastnosti, kterou bu-
de potřebovat opravdu každý. Další 
výhodou je skutečnost, že pokud se 
žák naučí data zpracovávat, získává 
tak přístup ke všem chemickým prv-

kům, nejen k těm, kterým se vyučující 
věnoval ve škole. Kdo tyto informace 
bude potřebovat, může si je snadno 
najít. Informace jsou přeci všude ko-
lem nás…, někdy nás doslova zahlcují.

Závěrem bych rád podotkl, že kaž- 
dý z  nás má individuální výukový 
styl, stejně jako každý vyučující má 
svůj styl výuky a bohužel neexistu-
je jeden ideální způsob, kterým by 
bylo možné všechny naučit všech-
no. Za sebe mohu slíbit, že se bu-
du snažit o  intenzivnější zařazová-
ní inovativních postupů ve vzdělá-
vání, avšak dle mého názoru výuka 
zcela bez výkladu není možná. A ač 
se některé výukové metody mohou 
zdát na první pohled zvláštní, za-
mysleme se nejprve, zda jejich cí-
lem není něco více, než jen pouhé 
„nabiflování“ se příslušné kapitoly 
v učebnici.

Martin Šrámek,  
ZŠ Meteorologická

JAK SE MĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (1)

Všechno se mění… tohleto,  
tamto, a dokonce i školy

Vážení přátelé, letošní zima-ne-
zima se přechýlila do předjaří 
a měsíc březen je tady. V bý-
valém Československu to byl 
Měsíc knihy a já doufám, že kla-
sické knihy si udrží vaši přízeň 
i v dnešní elektronické době.

1. 3. má svátek Bedřich a ve sta-
rém Římě se slavily svátky Matronálií, 
tj. Magni mater (Velké matky), ztotož-
ňované s Kybelé – bohyní plodnosti, 
vyznačující se tmavou pletí a nadby-
tečným počtem ňader, odrážející po-
čátek dalšího roku, který tam ve sta-
rověku březnem začínal. 2. 3. slaví 
Anežky a my si připomeňme 100 let 
od zavedení autobusové linky z Pra-
hy-Vyšehradu do Jesenice, která na-
hradila starodávné spojení koňmi 
taženým dostavníkem. Tehdy ještě 
bývala okolo Prahy tzv. hranice po-
travní daně – akcízu (Libuš – proti 
restauraci U Hertlů, Kunratice – Ze-
lené domky) a kontrole, případně za-
placení poplatku z převozu potravin, 
se nevyhnuli ani cestující autobu-
sem. Naši předkové v tento čas po-
učovali dítka, že na svatou Anežku 
„nesmíte ještě na zem sedati, či tam 
sebou šíti, leč se vás lehce neduh vl-
čí chytí…“ Tak pozor!

6. 3. se slaví oblíbené jméno Miro-
slav, 7. 3. Tomáš, 8. 3. Gabriela a ne-
zapomeňme, že je též MDŽ, svá-
tek slavený od r. 1911 na památku 
velkých demonstrací newyorských 
švadlen za lepší pracovní a  plato-
vé podmínky v  r. 1908. Prosím, po-
přejte ženám ve svém okolí, které 
si jistě zaslouží drobnou potěchu 
květinou či uznáním jejich snaže-
ní a práce. Tento den je připomínán 

i sv. Jan od Boha (sv. Juan de Díos), 
původním jménem Juan Ciudad, pa-
tron nemocných, nemocnic i  jejich 
personálu, též knihkupců a papírní-
ků. Narodil se r. 1495 v Monte Novo 
a v osmi letech byl zřejmě unesen, 
ale podařilo se mu utéct a  opuště-
ného chlapce se ujal předák pastý-
řů ve španělské Oropese, který mu 
poskytl i vzdělání. Před zamýšlenou 
svatbou s jeho dcerou ale Juan opět 
uprchl a  žil rozháraným životem ja-
ko vojenský žoldnéř. Po rozpuštění 
vojska se stal úspěšným majitelem 
knihkupectví, který se i vnitřně obrá-
til, velmi litoval svých dřívějších hří-
chů, a to tak, že pro zklidnění musel 
být dán do špitálu. Po uzdravení sám 
vybudoval další špitální útulek a za-
bezpečoval i  jeho chovance. Právě 
za tuto činnost dostal přezdívku Jan 
od Boha. Při záplavách v r. 1550 se 
sám nachladil a ve svém zařízení ze-
mřel. Jeho následovníci r. 1570 ofici-
álně založili Řád špitálníků a  uvedli 
ho coby svého zakladatele, a tak je 
veden doposud.

Pamětníci možná vzpomenou na 
8. 3. 1950, kdy naši veřejnost vzru-
šila zpráva, že naše reprezentantka 
Ája Vrzáňová vyhrála MS v krasob-
ruslení v Londýně a též, že SSSR ofi-
ciálně potvrdil vlastnictví jaderných 
zbraní.

10. 3. slaví Viktorie a r. 1460 měš-
ťan Jan z  Litochleb, syn Václava 
z  Příbrami, odkazuje dceři Marga-
retě jednak dům na Starém Městě, 
a také poplatek z Libuše. 10. 3. je též 
Světový den kultury. 11. 3. 1500 Čes-
ký sněm přijal naši nejstarší ústavu 
– Vladislavské zřízení zemské. 13. 3. 
mají svátek Růženy a v r. 1950 bylo 

v Praze zatčeno celé národní hoke-
jové mužstvo, protože po zprávě, že 
neobdrží pasy k cestě na MS, veřej-
ně na poměry nadávalo v  restaura-
ci U  Herdíků, výsledkem pak bylo 
jedenáct dlouholetých rozsudků za 
velezradu.

17. 3. v kalendáři nalezneme Vlas-
timila i  sv. Patrika a  též dámy jako 
Ľubicu či Gertrudu. 18. 3. se slaví 
Eduard a  19. 3. Josef. V  r. 1920 byl 
schválen branný zákon, jenž počí-
tal se 14měsíční vojenskou službou. 
Tento den je i  Mezinárodní den in-
validů. 21. 3. je svátek Radků a přiví-
tejme první jarní den – ten byl úřed-
ně na 21. 3. určen Nikájským konci-
lem v r. 325, ale nyní vlastní astrono-
mická rovnodennost začíná vlastně 
již o den dříve. 21. 3. je Mezinárodní 
den lesů a Světový den poezie.

22. 3. 1680 vydal po rozsáhlých 
selských bouřích císař Leopold I. pa-
tent, kterým stanovil maximální roz-
sah roboty poddaných pro vrchnost 
na tři dny v týdnu. 24. 3. 1950 (to by-

la doba!) rozrušil naši veřejnost úlet 
hned tří dopravních letadel Dako-
ta i  s cestujícími do emigrace v zá-
padoněmeckém Erdingu. Část ces-
tujících, co emigrovat nechtěla, do-
stala posléze možnost návratu. 25. 
3. 1420 zvítězili husité u Sudoměře 
a v r. 1945 proběhl druhý nálet ame-
rických letadel na Prahu (Vysočany). 
28. 3. slaví svátek Soňa a školáci ať 
nezapomenou, že máme i Den uči-
telů! V  r. 1990 byl schválen název 
státu na Česká a Slovenská federa-
tivní republika. Právě v noci z 28. na 
29. 3. si nezapomeňte přeřídit hodi-
ny na letní čas o 1 h dopředu.

30. 3. 1920 byla schválena státní 
vlajka ČSR, dokončena elektrifika-
ce Písnice a v  r. 1930 Zemský úřad 
schválil rozdělení Kunratic a  Libu-
še na dvě obce. 31. 3. popřejeme 
Kvídům.

Všem zmíněným i nezmíněným sr-
dečně přejeme krásné prožívání jar-
ního času!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY

Březen 2020

PODĚKOVÁNÍ
Vážení přátelé! S velkou radostí vám sděluji, že aktivistovi  
p. Tomáši Jelínkovi se opět podařilo najít zmínky velmi 

pravděpodobně se týkající se středověké Libuše, které nám nebyly 
známy. V knize Aloise Bejblíka Shakespeare a dobrá královna 

Anna z r. 1989 nalezl údaj o českém rytíři Mikuláši z Libuše, 
zařazeném anglickým králem Richardem II. do řad jeho strážců. V 
diplomové práci M. Suchého z r. 1995 pak nalezl doplňující údaj 
o témž rytíři Mikulášovi z Libuše, který králi Richardu II. přivezl 

dopis od jeho tchýně, naší královny Elišky Pomořanské, v r. 1385. 
Ne každý si vybavuje, že česká princezna Anna Lucemburská 
si zmíněného Richarda vzala a stala se úspěšnou anglickou 
královnou, a jak vidíme, Libušáci při tom zřejmě nechyběli! 

Výborně, Tomáši! Patří ti opět naše srdečné poděkování a v hledání 
prosím pokračuj nadále!

Jaroslav Melichar
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Je známá věc, že terapie vzpo-
mínkou může být pro všechny 
zúčastněné obohacující. S nos-
talgií si vybavujeme věci, se 
kterými jsme se denně potkáva-
li, chutě, vůně, melodie…

Nad fotografiemi se paměť sná-
ze rozeběhne. A to je patrně jeden 
z  hlavních impulsů současné vl-
ny retro. S tímto stylem se vracíme 
k  módě či designu padesátých až 
osmdesátých let minulého století.

Nejlépe zmapoval různé stránky 
života v  tehdy socialistickém Čes-
koslovensku Michal Petrov: sesta-
vil tři úspěšné svazky Retro ČS. Po-
drobným studiem archívů podniků 
a  bohatého osobního archívu zdo-
kumentoval historii výroby potravin, 
kosmetiky, hraček, módy, tabáko-
vých výrobků, zabýval se tehdejší 
školní docházkou, možnostmi odí-
vání a obouvání, bydlením, bižuter-
ní výrobou, elektronikou, trávením 
dovolené a volného času. Pamatu-
jete si třeba mléko v  sáčku, polár-
ku v  zelené krabici s  Eskymákem, 
koupelovou pěnu Avela, žvýkačky 
Sevak, sirup Ovocit, nápoje Pompe-
lu, Ovonu, igráčky, autodráhu…? To 
a mnoho jiného připomene obrazo-
vý materiál a dobové reklamy zná-
mé především ze stránek časopisů. 
Autor se podílel také na přípravě 
magazínu Retro, v němž byly pou-

žity záběry z archívů České televize 
a Národního filmového archívu. Mi-
mochodem – všimli jste si, že repor-
táže tehdy podkreslovala hudba?

Vydána byla celá série drob-
ných „retroknížek“: Retroidoly, Re-
tromóda, Retrotelevize, Retrola-
hůdky, Retrospartakiáda (kde si 
na CD v  příloze můžete připome-
nout vystoupení dětí, dorostenců, 
žen, vojáků nebo strávit den s  au-
tobusovou linkou, která dopravo-
vala cvičence na Strahov). Život-
ní styl a design v ČSSR zpracovala 
editorka Daniela Kramerová v  ka-
talogu Retromuseum, jež nabízí 
zejména identicky zaměřené mu- 
zeum v  Chebu. Milovníci doprav-
ních prostředků, zejména automo-
bilů, sáhnou po edici Retro, ve kte-
ré nakladatelství Grada Publishing 
představilo např. Spartak, Škody 
1203, Popular a Rapid, Tatry 111, 603, 
613 a 305, Trabant, Velorex, ale i sk-
útr Čezeta, Jawu a několik autobu-
sů. Architekturu rodinných domů 
zastupuje titul „Šumperák“ Martiny 
Mertové a Tomáše Pospěcha. Kníž-
ka nabízí zajímavý příběh domu, na-
vrženého projektantem Josefem 
Vaňkem, jenž vyšel vstříc dobovým 
představám Čechů a Slováků o mo-
derním individuálním bydlení.

Na vlně retro se svezli Jan Nejed-
lý a Jakub Šofar, autoři tří dílů kni-
hy Po práci legraci – čemu se ří-

KNIŽNÍ BŘEZEN

Na vlně retro

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, POBOČKA MODŘANY
Vazovova 3229/1

J. + L. Kapuciánovi: Itálie
2.–31. března 2020

Výstava obrazů (tempera, kombinovaná technika, olej). 4. 3. v 17.00 
výstavu doplní přednáška autorů o cestovních zážitcích z Itálie. 

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.

Blahopřejeme!
Oznamujeme s radostí, že dne 18. 2. 
2020 oslavila s námi v Klubu Senior pa-
ní Anička Mohylová krásných, ve zdraví 
dožitých a plnohodnotných 85 let. Děku-
jeme tímto za pracovní nezastupitelnost 
ve výboru klubu, za její úsměvy, pocho-
pení a práci ve prospěch všech senio-
rů. Nejen s přípitkem šampaňského, ale 
i s přáním do dalších let hodně zdraví, 
velkého optimismu a elánu jako dosud!

Za celý Klub Senior: výbor klubu

kalo šedý mor, Leninovy sáně, ba-
bosed, ruská lednička, Wilsonova 
směs či žebradlo, si můžete ově-
řit právě v těchto lexikonech lidské 
tvořivosti, vše je protkáno ukázka-
mi humoru „z  dob reálného socia-
lismu“. Fotografická publikace Re-
naty Šťastné zobrazující každoden-
ní život v Československu nese ná-
zev Vzpomínkomat. Druhý díl v po-
dobném duchu napsala Zuzka Ku-
čerová. Připomene třeba život me-
zi paneláky, na vojně, na dovolené, 
snímky ze sportu i tehdejší reklamy, 
momentky z rodinného kruhu apod. 
Své postřehy publikovala herečka 
Marie Doležalová pod názvem Je-
den kopeček šmoulový. „Naše dě-
ti budou mít na kabelovce tisíc pro-
gramů, my jsme měli čtyři, naši ro-
diče jeden, babičky žádný a praba-
bičky měly večer k povídání s celou 
rodinou. Každá doba má něco, kaž- 
dá je úplně jiná. Ale všechny jsou 
si zároveň něčím nesmírně podob-
né. Tím, jak se rodiče vždycky bu-
dou snažit udělat svým dětem přes-
ně takové dětství, jaké si sami přáli, 
a také tím, s jakým obdivem se děti 
vždycky budou dívat na své rodiče.“

Pokud chcete svým ratolestem 
vysvětlit, čím jste si jako malí kráti-
li čas, zkuste knížku Retrohraní Ali-
ce Kavkové. Jedná se o sborník her 
oblíbených dětmi v  Českosloven-
sku během 70. a  80. let 20. stole-
tí. A jestli si chcete připomenout ně-
které knížky z  dětství, sáhněte po 
titulu Albatros: 70 let na křídlech 
dětské literatury. Najdete tam mi-
mo jiné i  zobrazené svazky edice 
Jiskřičky, OKO, Karavana či KOD.

Příjemné vzpomínání nad knížka-
mi přeje

Iva Karásková
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Když letošní zima dětem moc 
nepřála, tak jsme si ji přivolali 
aspoň pomocí knihy.

B á s n í k a 
Hynka Viléma 
milují děti i ro-
diče pro jeho 
vtipné slovní 
hříčky, jazyko-
lamy, absurdi-
ty, verše pře-
kvapivě něž-
né, ale občas 
i  provokativ-
ní, a někdy dokonce lehce nesluš-
né. Jeho kniha Bíle je básnická sbír-
ka, kde se chumelí, napadlo hodně 
sněhu, vše je bílé a zvířata se diví. 
Jak napovídá již sám název, převlá-
dající barvou i náladou sbírky je bílá. 
Bílá je na všech ilustracích a vlastně 
i  v  básních. Jako by knihu stvořila 
sama zima. O to se zasloužila svými 
nádhernými ilustracemi Pavlína Vá-
chová. Spojení obrázků Pavlíny Vá-
chové s básněmi Hynka Viléma dě-
lá knihu nepřekonatelnou.

I  malé čtenáře zaujala natolik, 
že je inspirovala k tvoření vlastních 
básniček. V závěru sbírky se se zi-
mou dostaneme někam až na An-

tarktidu mezi tučňáky, kde jak na-
povídá název básně, chodí sníh 
snít. Tato básnička se tak líbila, že 
jsme si k ní udělali vlastní ilustraci. 
Tady je několik ukázek z prací ma-
lých prvňáčků.

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE
Bíle – knížka o zimě  
a sněhu

SNÍH
Čerstvý poletující

Padá taje lepí
Vločka plachtí nad polem

Kamarád

Bílý tající
Padá taje lepí

Padá vločka na zem
Zamrzlá kapka

Studený čerstvý
Padá třpytí se taje

Padá vločka na zem
Snížkový sen

Mokrý bílý
Lepí taje tvoří

Sníh padá a poletuje
Zámraza

POZOR!
KOSMETIKA – MANIKÚRA

Ivana Kopáčková
Změna adresy provozovny!

Od 4. 2. 2020  OC Písnice, Libušská 400  
(150 m od původní adresy)

inzerce

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 
možno připojit fotografie či jiné grafické podklady − rozhodnutí 
o jejich otištění a rozměru je v kompetenci redakční rady a grafika.

Debata

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ!

V  únorovém čísle byla v  této 
rubrice otištěna reakce pana sta-
rosty Mgr. J. Koubka na lednový 
článek autora, žádající navýšení 
počtu veřejných jednání místního 
zastupitelstva (dále jen MZ) proto, 
že v posledním období se tato jed-
nání několikrát neúměrně protáhla 
až do ranních hodin. Článek vyjá-
dřil mé pochyby nad kvalitou jed-
nání i  únosností pro zastupitele, 
úředníky i občany a nebyl zamýš-
len prvotně jako kritický. Pan sta-
rosta ale dosavadní četnost jedná-
ní obhajoval s tím, že v jeho uply-
nulých volebních obdobích stači-
la a postačuje i v některých měst-
ských částech. Tím dosáhl, snad 
nezamýšleně, možnosti u čtenářů 
vzbudit dojem, že jednání se tak 
protahují díky příspěvkům občanů, 
uplatněným v  bodě interpelace. 
Dále vyjádřil pan starosta dojem, 
že některé příspěvky v  tomto bo-
dě vyjadřují představitelé těch po-
litických formací, které ve volbách 
neuspěly a své zástupce v MZ ne-
mají. Protože se tato skutečnost 
týká i  ČSSD a  mojí osoby, dovol-
te, abych vyjádřil své přesvědčení, 
že to je vlastně jediný způsob, jak 
tyto formace, které sice neuspě-
ly, ale přesto mají podporu čás-
ti spoluobčanů, vlastně mohou ty 
zájemce, kterými jsou o  to požá-
dány, dále zastupovat, byť ve stí-
nové formě. Pokud by takový zá-
jem a  ochotu nevyjádřily, zbývala 
by jim vlastně pouhá rezignace na 
okolní dění a  nemožnost podpo-
ry záležitostí právě těch občanů, 
kteří je o to s důvěrou žádají. Pří-
spěvky ve zmíněném interpelač-
ním prostoru však bývají stručné, 
věcné a poskytnutý čas je pečlivě 
sledován, takže jistě nejsou příči-
nou příliš dlouhého trvání zasedá-
ní. Osobně si též myslím, že mož-
nost vyslechnout podněty našich 
občanů, ať již řečené osobně, či 
prostřednictvím požádaného zá-
stupce, je pro každého zodpověd-
ného zastupitele či člena Rady ob-
ce možností přínosnou, která na 
veřejné jednání patří, a  věřím, že 
většina členů MZ, včetně pana sta-
rosty, se mnou takový názor sdílí. 
A odhad potřebného počtu jedná-
ní? Délka těch příštích nám dá jed-
noznačnou odpověď.

S pozdravem!
Jaroslav Melichar

ROZŠÍŘENÍ ZŠ V PÍSNICI. 
HLEDÁNÍ ODPOVĚDÍ

Děkuji místostarostovi Lou-
kotovi, Dis., za reakci na můj 
článek  Dostavba 1. stupně ZŠ 
v  Písnici pro 34 dětí ve třídě! 
otištěný v lednovém čísle časo-
pisu U  nás. Bohužel v  jeho re-
akci, otištěné v  minulém čísle 
časopisu, nezazněly odpovědi 
na následující klíčové otázky:

1. Proč starosta a  jeho zastu-
pitelé z TOP 09 neschválili ná-
vrh opozice na omezení počtu 
dětí ve třídách na 24–28 dě-
tí a  trvali na počtu až 34 dě-
tí ve třídě? Opozice navrhova-
la omezení počtu dětí ve třídě 
při zachování plochy tříd jako 
pro 34 dětí. To by znamena-
lo omezení maximálního počtu 
dětí v  základní škole v  Písni-
ci na maximálně 300 dětí pro-
ti předpokládaným až 440 dě-
tem. Při správném zohlednění 
nižšího celkového počtu žáků 
ve škole by tím došlo při tvorbě 
architektonické studie dostav-
by školy ke  správnému dimen-
zování potřeb společných pro-
stor, a tím pádem úspoře nákla-
dů. Mnohem důležitější pro ro-
diče a děti z Písnice by ale bylo 
jasné prohlášení vedení měst-
ské části, jaké základní školství 
chceme v  naší MČ mít. Staros-
ta a  jeho zastupitelé říkají, my 
nechceme školu využít na pl-
nou kapacitu, ale chceme mít 
možnost plnou kapacitu využít. 
Předpokládám, že děti součas-
ných zastupitelů TOP 09 do tří-
dy o 34 dětech v Písnici chodit 
nebudou, ale nerozumím tomu, 
proč tuto možnost necháva-
jí otevřenou pro děti z Písnice.

2. Proč trvalo spuštění soutě-
že více než 3 roky od obdržení 
dotace od Magistrátu hl. města 
Prahy?

3. Jakým způsobem bude 
MČ řešit potřebu 2. stupně ZŠ 
v Písnici?

Pan Loukota, Dis., se mě ve 
svém článku dále ptal, jakým 
způsobem bych řešil výkup po-
zemku pro druhý stupeň ZŠ. 
Rád mu s  tím poradím. V  pr-
vé řadě bych mu doporučoval 
osobní kontakt s  majiteli po-
zemků. Poslat dvouřádkový 
e-mail ve vyznění „Prodáte po-
zemek?“, tak jak se stalo, ob-
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vykle nefunguje. Navíc v  situaci, 
kdy již v  minulosti chtěl staros-
ta Koubek bezúplatně využívat 
část daných pozemků pro potře-
by školy a byl celkem pochopitel-
ně odmítnut. Dále bych místosta-
rostovi Loukotovi doporučil se na 
jednání připravit. Zjistil bych si, 
jaké má MČ Libuš ve svém ka-
tastru alternativy pro výstavbu 
2. stupně základní školy a  udě-
lal bych si analýzu, jaké řešení 
je pro MČ nejvhodnější. Zohled-
nil bych v  ní, pro kolik dětí ško-
lu potřebujeme, i vzhledem k roz-
sáhlé nové plánované výstavbě, 
možnosti úspor vyplývajících ze 
společného provozu se součas-
nou školou a odhadl bych nákla-
dy na výstavbu (včetně pořízení 
pozemku). Oslovil bych před za-
hájením jednání s  majitelem po-
zemků příslušného radního hl. 
města Prahy, jak nám magistrát 
může pomoci. Prozradím mís-
tostarostovi Loukotovi, že Rada 
hl. města Prahy zřídila Komisi pro 
školskou infrastrukturu, která se 
zabývá rozvojem školské infra-
struktury na území Prahy. Na zá-
kladě získaných informací bych si 
určil dvě až tři vhodné alternativy 
a začal, ve spolupráci s magistrá-
tem, jednat s  majiteli dotčených 
pozemků. Jsem přesvědčený, že 

s některými by se řešení výhodné 
pro obě strany našlo.

Chtěl bych tímto poprosit sta-
rostu Koubka a  místostarostu 
Loukotu, aby stejným způso-
bem jako doposud nepřistupova-
li i  k  získání pozemku navržené-
mu pro základní školu v nedávno 
připravené územní studii Písnice. 
Tím, že starosta Koubek již oslo-
vil majitele dotčených pozemků 
s tím, že je mají poskytnout měst-
ské části zdarma, protože na jiné 
části jejich pozemků si přeci bu-
dou moci postavit pár rodinných 
domů, se zaručeně dostaneme 
do stejné situace jako s  majiteli 
pozemku u současné školy. Chá-
pu, že nikdo z rady naší městské 
části ve staré Písnici nebydlí a je-
jich dětí se to netýká, ale chtěl 
bych na ně apelovat, aby život 
dětem a  rodičům, kteří v  Písnici 
žijí, svým jednáním neztěžovali.

Mgr. Radek Horák, MBA, 
FCCA, člen Finančního výboru 
Zastupitelstva MČ Praha-Libuš

cestakezmene@email.cz

PŘÍSTAVBA PÍSNICKÉ ŠKOLY – 
CO SE VLASTNĚ CHYSTÁ?

Již nás vyčerpává reagovat na 
náhodně poskládané, často zce-
la nekompetentní výroky pana 

místostarosty Loukoty. V  minu-
lém čísle časopisu obvinil opo-
zici, že blokuje přístavbu písnic-
ké školy. Rádi bychom mu připo-
mněli, že právě opozice upozor-
ňovala na dlouhodobou nečin-
nost vedení radnice ohledně zvý-
šení kapacity školy a  chybějící 
tělocvičny.

Na prosincovém zastupitelstvu, 
kdy jsme důležité podklady k vy-
hlášení architektonické soutěže 
dostali tzv. „na stůl“, jsme byli ne-
příjemně překvapeni v dokumen-
tech nově uvedenou požadova-
nou kapacitou školy 360–440 
žáků na 11–15 tříd a výroky pana 
starosty, že pokud bude potřeba, 
mohou být třídy naplněny až na 
34 dětí. To jistě není cesta, jakou 
bychom pro vzdělání našich dě-
tí chtěli. Proto jsme formou usne-
sení navrhli jasné zakotvení maxi-
málního počtu dětí ve třídě na 24, 
s možností udělení výjimky až na 
28 dětí. Hlasovali jsme PRO tuto 
verzi usnesení, která obsahova-
la vymahatelné snížení počtu dě-
tí ve třídě a  schvalovala ostatní 
předložené dokumenty. Toto ne-
prošlo, proto jsme radnicí před-
loženou verzi nepodpořili, neza-
ručovala totiž počet dětí ve tří-
dách, který by odpovídal součas-
ným trendům ve vzdělávání dě-

tí na prvním stupni ZŠ, ani nové 
koncepci financování školství. Ta-
ké jsme nepožadovali „malé těs-
né třídy“, jak pan místostarosta 
v článku uvádí. Naopak, součástí 
našeho usnesení byla formulace 
„při zachování navržené plochy 
učeben“. Pan Loukota byl navíc 
osobně v návrhové komisi, která 
znění tohoto návrhu usnesení od 
nás písemně přijala. Proto nám 
není jasné, z  jakého důvodu teď 
píše zcela jiné věci; asi jsme kaž-
dý seděl na jiném zastupitelstvu.

Protože – jak je vidno – téma 
školství v Libuši a Písnici je velmi 
diskutované, rádi bychom pozva-
li naše sousedy a rodiče školních 
a předškolních dětí k setkání nad 
touto problematikou. Rádi se od 
Vás dozvíme, jaké věci jsou pro 
Vás a  vzdělávání Vašich dětí na 
MČ Libuš důležité. Pošlete nám 
prosím odpovědi na anketní otáz-
ky (níže na této stránce)  a/nebo 
přijďte na setkání s  opozičními 
zastupiteli ve čtvrtek 26. března 
od 19 hod. do zasedací místnosti 
MČ, Libušská 1.

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.  
(KDU-ČSL a nezávislí)  

a JUDr. Ing. Eva Radová (ODS), 
zastupitelky MČ Praha-Libuš

Kontakt: cestakezmene@email.cz

inzerce
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PROGRAM ÚTERNÍCH SETKÁNÍ 
V KLUBU – BŘEZEN 2020

Jarní vánek přináší cestovní ná-
ladu. Vydejte se s  námi potěšit se 
českou krajinou, ať bližší, či vzdále-
nou. V kolektivu to může přinést ješ-
tě větší kouzlo a znásobenou radost. 
Nepřehlédněte níže tabulku s nabíd-
kou výletů. A vezměte s sebou i své 
blízké. Vstup do klubu je otevřený 
každému na jakýkoliv program.
2.–7. 3. Zájezd skupinky rekreantů 
do Jizerek, do Penzionu Kitty, kde 
to máme rádi. Plná penze, příjemné 
prostředí, nenáročný terén. Přímo 
rodinný pobyt.
3. 3. Volná zábava v klubu, přihla-
šování na jednodenní výlet 24. 3. 
a ostatní výlety po domluvě s paní 
Urbanovou podle tabulky výletů na 
rok 2020.

10. 3. Oslava svátku žen s  písnič-
kou a hudbou. Tento den je také vý-
znamný pro paní Adamovou, která 
slaví neuvěřitelné narozeniny. Přijď-
te s ní též slavit.
17. 3. Přednáška pana MUDr. J. 
Henzla o  koronaviru. Současná si-
tuace a  poznatky. V  médiích virus 
označen za jednoho z  nejhorších 
nepřátel lidstva. Přijďte se něco 
dozvědět.
24. 3. Jednodenní výlet na vod-
ní hrad Budyně n. Ohří. Hornický 
skanzen Vinařice, zámek Kladno –
medvědárium, rozhledna Kožova 
hora. Oběd zajištěn. Přihlášky v klu-
bu proti zaplacení 200 Kč. Při 30 
osobách se výlet koná.
30. 3. Na odpoledne v klubu přijde 
již netrpělivě očekávána p. prof. No-
váková s novým pokračováním po-
vídání o historii. Těšíme se!

7. 4. Jednodenní výlet – hrad Lip-
nice, Zámek Přibyslav, zámek Pol-
ná. Přihlášky v klubu proti zaplacení 
250 Kč. Vše bude zajištěno, vezmě-
te s sebou jen dobrou náladu, slu-
níčko nás potěší. Další jednodenní 
výlet bude až koncem června.

Věříme, že vás program zaujme 
a že rádi vycestujete, zvláště ti se-
nioři, kteří se na jednodenní výlet 
těší a nevydávají se na týdenní po-
byty. Těšíme se na Vás v klubu nebo 
na cestách.

PŘEHLED VÝLETŮ PRO 
VŠECHNY OBČANY LIBUŠE 
A PÍSNICE NA ROK 2020

Vážení senioři! Snažila jsem se 
ze všech sil pro vás získat slevy, 
má to však háček – potřebuji nut-
ně vědět, kolik seniorů má zájem 
o naši nabídku, jsou schopni se do 
konce dubna rozhodnout a přihlá-
sit. Musíme nahlásit a  zaslat hote-
lem určenou zálohu. Potom se také 
uvidí, zda je dostatečný počet k za-

placení autobusu. Máme s tím velký 
problém, protože se jedná o pení-
ze a v mnohých případech musíme 
doplácet. Při přihlašování je nutno 
vzít v úvahu, že jen se zálohou jste 
přihlášeni.

Věříme však, že se vám bude na-
še nabídka líbit a  že strávíte krás-
ný čas mezi přáteli z  klubu nebo 
s   ostatními přáteli z městské části 
Praha-Libuš. Osobně se na to těším 
a věřím, že bude vše tak, jak má být.
Kontakty:
Zdena Prchlíková 608 511 980 
Slávka Urbanová 731 230 713 
Alenka Dostálová 723 915 612

KNIHOVNA

Knihovna je stále pravidelně 
otevřena každé úterý od 14.00 do 
18.00 hodin. Pokud jsme již zažili 
příjemné vybírání četby s paní Evič-
kou, jistě rádi docházíte – a je z če-
ho vybírat!

Za výbor Klubu Senior  
Zdena Prchlíková

Datum Výlet/zájezd Místo, upřesnění Další nabídka (změna 
programu vyhrazena)

Cena za 1 osobu Počet 
dní

2. –7. 3. Penzion Kitty Jizerské hory, Lučany 86 Plná penze, doprava zdarma 3 500 6

24. 3. Jednodenní 
výlet

Budyně n. Orlicí, Rozhledna Kožova 
hora, Vinořice skanzen, hor. muzeum, 
zámek Kladno

  200 1

17.–19. 4. Jívka, Polsko Zámek Ratibořice, 200 let od úmrtí B. 
Němcové, cestou zpět Dobruška

Oběd a prohlídka města 1 300 3

7. 4. Jednodenní 
výlet

Zámek Přibyslav, zámek Polná,  
zámek Pátek

  cca 250 1

1.–8. 5. Harrachov Rekreace, mnoho zajímavostí, turistika, 
lanovky, obchůdky. Odjezd od Eimů  
v 8 hodin

Dítě do 5,99 let zdarma, nad 6 
let 230/den

1 L 4 500
2 L 3 800

7

16.–17. 5. Morava – 
zahrádkáři

Klášter Tišnov, Rájec-Jestřebí, 
Boskovice (ubytování), arboretum, 
Žleby, ev. Křtiny. Odjezd v 7 hod.

1 400 2

8.–13. 6. Františkovy 
Lázně

Hotel Bohemia Bazén, solná komora, další 
procedury, vybrat a, b, c, 
uhradit balíček od 600 Kč

5 600 6

23. 6. Jednodenní 
výlet

Zámek Líčkov, Žatec, Louny   250 1

31. 7. – 8. 8. Prázdniny –
Slovensko

Spojar, Pá–So, odjezd ve 23.00 V. Tatry, Oravský hrad, pltě, 
cestou tam L. Lúčky, zpět 
Malino Brdo 

1 500          190 eur 8

13.–19. 9. Maďarsko Panorama Hévíz, odjezd tam ve 23.00, 
zpět ve 21.00, do Prahy vždy  
se zastávkami dle potřeby 

Procedury, vláček, trhy, bude-li 
zájem Balaton – loď

215
1 500

6

26.–27. 9. Sklípek Hodonín Cestou tam a zpět – historie Předpitka ve sklípku 
v Mutěnicích, sklípek s večeří 
a obč., hudba

1 600 2

5.–11. 10. Šumava, poblíž 
Špičák a Pancíř

Hotel Čertův mlýn, polopenze, s donáš. 
snídaní, aut. odveze a přiveze, v hotelu 
bazén

Slevy pouze při počtu 40 osob 4 600  7

23.–25. 10. Jívka, půlden 
Polsko

Cestou tam Hrádek u Nechanic – 
opakujeme, zpět zámek Poličany,  
oběd dohodnut

  1 300 3 

3. 11. Jednodenní 
výlet

Plánuje se   Info měsíc předem v časopisu 
U nás

250 1

8. 12. Zámek Dobříš Předvánoční posezení Barokní, stylové. Prohlídka, 
pohoštění, s hudbou

300 1

Vyhotovila Z. Prchlíková, kontrolovala S. Urbanová, 10. 2. 2020

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

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

VÝTVARNÉ AKTIVITY, 
VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍ 
PROGRAMY PRO RODIČE 
S MALÝMI DĚTMI

S  přicházejícím jarem máme 
chuť zvolat: Neseďte s dětmi doma. 
Pojďte ven a přijďte i k nám. Užijte 
si společný čas s  vaším broučkem 
a dalšími dětmi a ženami. U nás tvo-
ří ten, kdo má chuť, hraje si ten, kdo 
má chuť. Program dne je dobrovol-
ný, kombinuje nachystanou aktivitu 
s volnou hernou. Nabízí prostor pro 
povídání, sdílení zkušeností, prostor 
pro vás i pro dítě. Naše lektorky, ta-
ké maminky s dětmi, se o vás s lás-
kou a péčí postarají.

Anebo se, milé ženy, stavte ve-
čer a zaposlouchejte se do tématu 
některé ze zajímavých přednášek 
a rozvíjejte samy sebe. V rodinném 
centru Kuřátko, které působí na Li-
buši už přes 18 let, jsme počátkem 
roku přeskládali nabídku progra-
mů. Takže teď na jaře rozjíždíme vše 
„v  novém“. Hýbánky, venkovní pro-
gramy (Kuřátka jdou za vrátka), Mon-
tessori herničky jsou tu pro vás po-
řád. Minimálně dvakrát měsíčně i to-
to jaro připravujeme seminář na té-
ma osobního rozvoje nebo vzdělá-
vání dětí. Zkrátka je z čeho vybírat, 
prohlédněte si náš web: www.rcku-
ratko.cz. Každý měsíc také zde v ča-
sopise najdete (na jedné z  posled-
ních stránek) výběr z programu s po-
zvánkami na to nejzajímavější a no-
vé, co na dané období chystáme.

Novinkou tohoto roku je například 
pondělní výtvarný program naší no-
vé lektorky Lucky. Možná si teď říká-
te: Hm, to asi nebude nic pro mne. 
Moje dítě je ještě malé, mně to moc 
nejde a rozhodně nevydržíme 2 ho-
dinky tvořit. Věřte, ani my ne. Ví-
me, kolik pozornosti dítě udrží. Krát-
ká aktivita v délce cca 15–30 minut 
(dle „náročnosti“) kombinuje jedno-
duchou krátkou výtvarnou aktivitu 
vhodnou pro nejmenší děti s příbě-
hem, knížkou či navazujícím téma-
tem k vyprávění. U dítěte rozvíjí jak 
hrubou, tak zejména a jemnou moto-
riku, soustředění a kreativitu. Máme 
osobní zkušenost a  víme, jak krás-
né je, když dítě tvoří společně s má-
mou. A věřte, že aktivity, které jsou 
pro vás připravené, zvládne opravdu 
každý. Nemusíte vymýšlet žádné vý-
tvarné složitosti, hledat na internetu 
nebo si kupovat materiál domů. Ne-
musíte připravovat, vyrábět a potom 
vše zase uklízet. Všechno už máme 
nachystané my. Pro vás pro oba. Dů-
ležité je, abyste si ty chvíle, které 
spolu s vaším malým u nás strávíte, 
opravdu užili a prožili. Protože to, co 

je důležité, je očím neviditelné. Nad-
šení, radost a úsměv v očích dítěte, 
když spolu tvoříte a těšíte se ze spo-
lečně strávených chvil. I z toho, když 
svůj výtvor následně můžete odnést 
domů a  ukázat ho třeba tátovi, ba-
bičce nebo sourozenci.

A  co se stane, pokud přijdete 
a  zrovna se vám ani dítěti nebude 
chtít tvořit? Nevadí, každý program 
je vždy dobrovolný! Takže můžete 
volně pobýt v naší herničce, zahrát 
si, zazpívat, užít si čas společně strá-
vený s dalšími dětmi a ženami. Po-
povídat si, dát si kávu nebo čaj, po-
být v pohodě a v klidu pod střechou 
s vaším broučkem. Protože centrum 
je opravdu rodinné, je i  atmosféra 
komorní a rodinná a počet návštěv-
níků mnohem menší, než tomu bý-
vá v jiných centrech. Pokud se roz-
hodnete k nám přijít, stačí nejpozdě-
ji den předem najít si na webu náš 
program na další den a  vyplnit re-
zervaci. A  ráno se na vás budeme 
těšit. První návštěva u  nás je zdar-
ma, tak neváhejte. Krásné jaro!

Kateřina Tomešová
Foto: archiv RC Kuřátko

BŘEZEN 2020

Dopolední programy:
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.
2. 3. tvoříme na téma Poslední 
sněhulák
16. 3. tvoříme na téma První jarní 
den
30. 3. tvoříme na téma Kvítí všude 
kolem nás
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)
4. 3. na téma Jarní probuzení 
18. 3. na téma Putování vody
Čtvrtek: každý týden Montessori 
herna se Zuzkou (1,5–6 let)

Program pro dospěláky:
Seminář Jak u dětí rozvíjet pozitiv-
ní vztah k  matematice? – sobota 
7. 3., 10:00–17:00 hod., cena 850 
Kč. Praktický, prožitkový a  inspira-
tivní seminář pro rodiče o  tom, jak 
můžeme u  dětí od 2 let, tedy i  ve 
školce a  ve škole, aktivně rozvíjet 

a  probouzet s  využitím Montessori 
materiálu lásku k matematice a  je-
jímu pochopení. Aby se jí už nikdo 
nikdy nemusely bát. Lektorka: Mgr. 
Kateřina Tomešová.
Minikurz Montessori pro rodiče – 
jak začít? – lektorka: Mgr. Kateřina 
Tomešová. Každé dva týdny vždy ve 
čtvrtek od 19:30 do 22:00 hod., cena 
350 Kč / osobu a seminář, zvýhodně-
ná cena za celý cyklus 1 490 Kč.
5. 3. Úvod do Montessori pedagogiky
19. 3. Praktický život a  smyslová 
výchova

2. 4. Tajemství matematické mysli
16. 4. Jazyk a  komunikace (nejen 
o čtení a psaní)
23. 4. Poznáváme s dětmi svět (kos-
mická výchova)
Individuální konzultace s nutriční po-
radkyní – pátek 6. 3., 10:00–14:00 
hod. Délka individuální konzultace 
je 30 min, rezervace termínu, cena 
150 Kč / půlhodinovou konzultaci. Děti 
si mohou pohrát pod dozorem v her-
ně. Lektorka: MUDr. Jaroslava Mego-
vá, nutriční poradkyně s 30letou praxí.
Sebevzdělávací seminář mindfu-
lness – pondělí 9. 3. od 19:30 do 
21:30 hod. Mindfulness znamená 
prožívat přítomnost. Lidská mysl má 
schopnost vzpomínat na to, co by-
lo, a konstruovat to, co bude – je to 
její přirozená vlastnost, která z nás 
dělá lidi. Mimoto dokáže uvažovat 
nad tím, co se děje teď, aktuálně. 
Problém nastává, pokud jsme my-
slí uvězněni v minulosti nebo v bu-
doucnosti. To s  sebou přináší ne-
příjemné pocity jako např. pocity vi-
ny, lítost, úzkost a  strach. Seminář 
o  tom, jak být více v  přítomnosti. 
Lektorka: Mgr. Jana Koutníková

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

Za RC Kuřátko Jana Krátká

JARNÍ PROBUZENÍ S JÓGOU

Na jaře se příroda probouzí. Vy-
užijte tohoto okamžiku a přijďte se 
i vy probudit ze svého spánku. Jar-
ní probuzení hlásí: „Jsem zdravá, 
šťastná, krásná a štíhlá!“

Přivítání letošního jara jako nově 
probuzená bytost. Očista vlastního 
těla. Vytváření pozitivních myšle-

nek. Pravidelná cvičení. Trvalá změ-
na postavy s  dlouhodobým efek-
tem. Posílíte v sobě krásnou novou 
bytost. Změna, již bude vnímat vaše 
okolí a především vy sama.

Pravidelně každé úterý v zrcadlo-
vém sálku Klubu Junior.

Renáta Hošnová Chrenová, 
lektorka jógy

http://www.klubjunior.cz
mailto:kjunior@centrum.cz
http://www.rckuratko.cz/
http://www.rckuratko.cz/
http://www.rckuratko.cz
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Spolu nám to jde – jdeš do to-
ho s námi v roce 2020?! Spolek 
Pocta již pátým rokem nabí-
zí dětem na Libuši a v Písnici 
sportovní průpravu.

Jako zásadní vidíme, jak nás ve-
dení města podporuje. Loni v květnu 
se uskutečnil plánovaný cyklozávod, 
kterého se zúčastnilo opět hodně 
dětí. Atmosféru doopravdového zá-
vodu na kolech si všichni moc užili. 
Dostatečnou zdatnost všech zúčast-
něných prověřila překážková drá-
ha, kterou jsme vložili pro zpestření. 
Velmi pozitivní hodnocení všech pří-
tomných nás povzbudilo do dalších 
příprav, i přes náročnost organiza-
ce. V tomto roce chystáme ještě vět-
ší zapojení do aktivit městské části 
a nezapomeneme opět ani na odmě-
ny. Zažádali jsme o grant, tak snad to 
vyjde a vše klapne dle představ.

Není tajemstvím, že akademie 
Pocta funguje i  v  jiných obcích 
a městech. Zájem o sportovní prů-
pravu je, a toho je tedy potřeba vy-
užít, protože je čím dál složitější dě-
ti zaujmout. Naše metody fungují, 
a tak nebudeme nic měnit. Kdo má 
nezdravé ambice, nemá u nás mís-
to. Naopak, kdo dělá sport bez ro-
dičovských ambic a podporuje děti 
v tom, co je baví, je u nás vítán.

V  zimním období 2019 a  na za-
čátku roku 2020 děti z naší akade-
mie chodily sportovat do tělocvič-
ny v Klubu Junior. Letos během jar-
ních prázdnin v  únoru jsme vyces-
tovali na lyžařský kurz. Loňské léto 

jsme si zpestřili mimo jiné sportovní 
akci v Žacléři, které se zúčastnilo 40 
dětí, což bylo skvělé. Libušské dě-
ti v soutěžích skončily na třetím mís-
tě a skvěle reprezentovaly. O letních 
prázdninách také už loni proběhly 
příměstské kempy v pěti termínech. 
O  kempy je vždy velký zájem, a  to 
nás těší. 

Spousta dětí a  rodin už ví, jak 
to u nás chodí. Poznáváme krásná 
místa v  okolí a  “blbneme”. Děti si 
odnáší spousty zážitků. V okolí není 
organizace, která by nabízela tako-
vou službu na kolech. Bezpečnost 
a organizace všeho je velmi nároč-
ná, ale jen tento způsob pojetí spor-
tování dětí je z  našeho pohledu 
efektivní. Přehled všeho, co chys-
táme tento rok, najdete na webu:  
pocta.bikegallery.cz. 

TERMÍNY 2020:

Na středu 27. 5. je v  plánu Me-
teo závod Nezáleží na pořadí, vy-
hrává každý.

Letní sportovní akce od neděle 
27. 7. do soboty 1. 8. v Krkonoších.

Přihlášky jsou pro všechny děti 
aktuálně otevřené.

Termíny pěti příměstských kem-
pů, vždy od pondělí do pátku: 20.–
24. 7., 3.–7. 8., 10.–14. 8., 17.–21. 8., 
24.–28. 8. Zájemci se mohou ozvat 
na tel. čísle: 734 233 214 nebo 
e-mailu: petrakradek@gmail.com.

Radek Petrák,  
předseda spolku Pocta

Spolek Pocta

SNÍDANĚ - OBĚD - SVAČINA - PITNÝ REŽIM - INSTRUKTOŘI - PROGRAM - SPORTOVIŠTĚ

PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY
2020

1. kemp 20.7. - 24.7.
2. kemp 3.8. - 7.8.
3. kemp 10.8. - 14.8.
4. kemp 17.8. - 21.8.
5. kemp 24.8. - 28.8.
Pondělí - pátek 8:30 - 16:30

Cena 2 950 Kč

Přihlašování na
petrakradek@gmail.com
tel. 734 233 214

SI TO OPĚT UŽIJEME

P
O
C
T
A

l avá n í
r i e nť á k
y k l i s t i ka
e n i s
t l et i ka

pocta.bikegallery.cz
734 233 214

VŠESTRANNÝ SPORTOVNÍ KROUŽEK POCTA  NABÍZÍ

PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY
SPORTOVNÍ A RODINNÉ AKCE

JUNIOR KLUB

ZDRAVÉ                 AMBICE

respekt

POCTA & DERDE LEVEN
• Sokolské retro moderní pojetí

Máš rád výzvu? Buď jedním z nás...

pocta.bikegallery.cz

letacek a6 zadni.indd   1 29.01.2020   23:11:27

mailto:petrakradek@gmail.com


 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

inzercebezplatná inzerce

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

•  průměrná mzda 43 000 Kč
•   náborový příspěvek 50 000 Kč*
•  práce na dobu neurčitou
•  benefity ve výši až 62 500 Kč za rok
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u DHledáme řidiče 

a řidičky autobusů

dpp.jobs.cz
800 220 020

Nabízíme:

Volejte zdarma:

Více info na:

ZAŘIĎTE SI 

LEPŠÍ
ŽIVOT!
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