
7. otázka

38%

45%

12%
4% 1%

ZVLÁDÁ VAŠE DÍTĚ V DOMÁCÍ VÝUCE PLNIT POŽADAVKY VYUČUJÍCÍCH (NÁROČNOST A MNOŽSTVÍ ÚKOLŮ)?

určitě ano

spíše ano

tak napůl

spíše ne

určitě ne

1 Děti ztvárnily své představy o přístavbě písnické školy. 2 Mladí hasiči pomáhali v době koronavirové karantény.
3 Část ulice K Vrtilce je zrekonstruovaná. 4 V Klubu Junior se opět rozjíždí hudební výuka.
5 Přesné měření zjistilo, kdy půda méně vysychá. 6 V libušské škole zpracovali průzkum o distanční výuce. 

Foto: archiv ZŠ Písnice, archiv SDH Písnice, Jiří Koubek, archiv Klubu Junior, Martin Stehlík, archiv ZŠ Meteorologická
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Od květnových dní je opět slyšet hudba 
ze zájmových kroužků v Klubu Junior.

Těšili jsme se už všichni, až zase rozezníme 
struny kytar a ukulele, až rozezvučíme klavia-
tury pian a zazní první tóny fléten a saxofonů. 
I  když jsme letos nemohli uskutečnit tradiční 
hudební soutěž Libhush 2020, ve které naši 
žáci měří síly s  účastníky modřanské ZUŠ či 
s kamarády ze soukromých studií, jsme všichni 
moc rádi, že se znovu i za náročnějších podmí-
nek pro ochranu zdraví dětí i nás, lektorů, zno-
vu setkáváme, abychom pokračovali tam, kde 
jsme 11. března museli přerušit.

Bez hudby už bylo smutno. I když jsme hrá-
li doma každý pro své potěšení – hrát ale sám 
to není nikdy ono! A  tak je prima, že za urči-
tých podmínek už můžeme hrát a vyučovat za-
se společně!

Tým hudebních lektorů  
Klubu Junior

www.klubjunior.cz
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková,  

tel.: 604 273 968, kjunior@centrum.cz
Foto: archiv Klubu Junior

KLUB JUNIOR

Už zase hrajeme!

V měsíci březnu jsme se s dět-
mi od 6 do11 let věnovali přípra-
vě na celopražskou soutěž v uz-
lování a štafetě požárních dvo-
jic v tělocvičně. Děti měly vyni-
kající výsledky a všichni jsme 
doufali, že uspějeme a umístí-
me se alespoň v polovině star-
tovní listiny.

Bohužel kvůli pandemii koronavi-
ru se nejprve všechny soutěže zru-
šily a od 16. března jsme museli pře-
rušit naši činnost i my. Ještě před-
tím jsme však v  sobotu 14. března 
vyrazili s  jedenácti dětmi na turis-
tický pochod jarní přírodou po oko-
lí Písnice. Náš krásný, zhruba 8 km 
dlouhý výlet, jsme zakončili opé-
káním špekáčků v Modřanské rokli 
u  lomu. Všichni jsme si to báječně 
užili. To byla na dlouhou dobu, od 

16. března do 18. května 2020, po-
slední akce, kterou jsme uspořádali.

Jelikož jsme se nechtěli naší čin-
nosti ani v  době, kdy jsme se ne-
mohli fyzicky scházet, vzdát, uspo-
řádali jsme v tomto období sedm vir-
tuálních schůzek. Věnovali jsme se 
při nich zejména nácviku pořadové 
přípravy, zvyšování fyzické kondice, 
zdokonalení nácviku uzlování, video 
metodice nácviku sportovních disci-
plín soutěže Plamen, ale i jiným ak-
tuálním tématům – 100 let od vzniku 
národní vlajky, Velikonocům, úklidu 
přírody kolem nás, roznosu roušek 
občanům Libuše a Písnice apod.

To, že se schůzek zúčastnilo je-
denáct dětí, považujeme za úspěch, 
jelikož je nám jasné, že pokud rodi-
če chodí do práce a ještě se starají 
o  děti, tak volného času moc naz-
byt není.

U nás se prostě pořád něco dě-
je. Pokud by se mezi vámi našel 
správný kluk nebo holka od 6 do 11 
let, které by zajímala naše činnost 
a chtěli by se k nám připojit, tak je 
určitě rádi přivítáme mezi námi. Bliž-
ší informace získáte na Facebooku 
SDH Praha-Písnice – mladší žáci či 
e-mailu: mladez@sdhpisnice.cz.

O  letních prázdninách pro děti 
ve věku 7–12 let připravujeme v ter-

mínu od 10. do 14. srpna 2020 pří-
městský tábor s  tématem celotá-
borové hry zaměřené na cestování 
časem. V době uzávěrky červnové-
ho čísla máme ještě 8 míst volných, 
takže pokud byste měli zájem, kon-
taktujte nás na e-mailu: tabor@sd-
hpisnice.cz.

-Plš-
Foto: archiv SDH Písnice

SDH PÍSNICE

Co se dělo u mladých hasičů na jaře 2020?
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Slovo starosty
Vážení občané, uvnitř časopi-

su naleznete vložený leták, které-
mu prosím věnujte pozornost. Jsou 
to informace o  aplikaci Hlášení 
rozhlasu, kterou pro naše občany 
v  minulých měsících zprostředko-
val místostarosta Tomáš Loukota. 
Registrace do služby Hlášení roz-
hlasu je velmi jednoduchá a díky ní 
budete mít všechny informace do-
stupné rychle ve vašem mobilu či 
e-mailu. Několik set našich občanů 
se již přihlásilo, takže se mohli do-
zvědět například o rozdávání dezin-
fekce v písnické hasičárně. Chystá 
Pražská energetika přerušení do-
dávky elektrické energie a vy o tom 
nevíte? Poté, co se zaregistrujete 
ve službě Hlášení rozhlasu, už vám 
tato informace neunikne – aplika-
ce nám umožňuje poslat hlášení jen 
občanům z  lokality, která bude vý-
padkem proudu postižena. Napří-
klad kvůli rekonstrukci ulice K Vrtil-
ce a L. Coňka musí být v červnu na 
tři dny přerušena dodávka elektric-
ké energie v okolí. Občané, kteří by-
dlí v ulicích K Vrtilce, Zátoňská a Tě-
šovická a  jsou registrováni v  této 
službě, se o tom dozvěděli s před-
stihem. Ostatní mohli být nepříjem-
ně zaskočeni – nikdo z  nás nemá 

tolik času, aby sledoval úřední vý-
věsky, kde tyto informace musí být 
ze zákona vyvěšeny. Přihlaste se 
i  vy další, je to rychlý komunikační 
kanál a nic důležitého z nouzových 
hlášení či pozvánek na kulturní ak-
ce už vám neuteče. Můžete buď 
vyplnit informační leták a  donést 
ho na úřad či vhodit do schránky 
u vstupu do našich budov, anebo se 
zaregistrovat online na adrese: pra-
ha-libus.hlasenirozhlasu.cz/. 

Ve čtvrtek 14. května jsme ote-
vřeli mateřské školky na Libuši 
a  Písnici. Většina městských čás-
tí otevírala až od pondělí 25. květ-
na spolu s prvním stupněm základ-
ních škol. Požádal jsem paní ředi-
telky mateřských škol, aby tak uči-
nily dříve. Epidemiologická situace 
na konci dubna byla příznivá, vláda 
ohlašovala další uvolňování opat-
ření a stále více rodičů potřebova-
lo nastoupit do práce. Chtěli jsme 
jim maximálně vyjít vstříc. Každý 
den se počítá. Chtěl bych na tom-
to místě poděkovat všem zaměst-
nancům v  našich mateřských i  zá-
kladních školách za jejich práci, kte-
rou v  této nelehké době odvádějí. 
Prostory mateřských i  základních 
škol jsme důkladně vydezinfikova-

li, školy jsme vybavili zásobníky na 
dezinfekci a dostatkem dezinfekce, 
každý zaměstnanec školy od úřa-
du obdržel 50 jednorázových ús-
tenek, štít, tři lahvičky s  dezinfekcí 
a  lahvičku s  šetrnějším dezinfekč-
ním gelem na ruce. Pro školy jsme 
zakoupili ozónové generátory na 
likvidaci virů. I  přes všechna opat-
ření je třeba maximální opatrnosti. 
Čínský koronavirus se může objevit 
i přes maximum preventivních opat-
ření. Děkuji paním ředitelkám a pa-
nu řediteli, že spolu s  personálem 
škol opětovný nástup dobře zvládli.

I  přes současnou situaci pokra-
čujeme ve všech plánovaných in-

vestičních akcích, ať už je to re-
konstrukce ulic K Vrtilce a L. Coňka, 
stavba garáží pro libušské hasiče, 
stavba nové služebny městské poli-
cie v Zahrádecké ulici, nebo kultiva-
ce prostranství mezi poštou a  úřa-
dem. Přicházejí nečekané komplika-
ce, jako například úbytek zahranič-
ních pracovníků ve zhotovitelských 
firmách, ale dosud žádná stavba ne-
nabrala podstatný skluz. Tak snad 
se události kolem nás dostanou co 
nejdříve do normálních kolejí.

Přeji vám všem hodně sil a zdraví!

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

V průběhu března a dubna 
2020 proběhla rekontrukce 
části místní komunikace K Vrtil-
ce od křižovatky s ulicí Na Ko-
nečné až k nové výstavbě v lo-
kalitě Velká Lada.

Rekonstruovaly se povrchy ko-
munikace, včetně dešťové kana-

lizace a  propustků. Celou investi-
ci  financovala společnost Deve-
lopment Industries, a. s., se síd-
lem: Na dlouhém lánu 408/27, 160 
00 Praha 6 – Vokovice, ve výši 
5 750 000 Kč. Tato společnost pře-
vzala smluvní závazek společnos-
ti Joint Line Industries, a. s., se síd-
lem: Klikatá 353/13, 158 00 Praha 5, 

která měla s  MČ Praha-Libuš uza-
vřenou Smlouvou o zajištění smluv-
ních závazků z  12. 5. 2014 na tuto 
rekonstrukci.

Dílo je provedené v dobré kvali-
tě. MČ Praha-Libuš chce touto ces-
tou poděkovat investorovi, společ-
nosti Development Industries, a. s., 
za realizaci této investice, dodrže-

ní smluvních závazků a  příkladnou 
spolupráci.

Ing. Jindřich Sochůrek, tajemník 
MČ Praha-Libuš

Foto: Jiří Koubek

Rekonstrukce části ulice  
K Vrtilce ve staré Písnici

↓ Ulice K Vrtilce  
před rekonstrukcí a nyní.
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ZŠ Meteorologická
OVĚŘOVALI JSME, JAK FUNGUJE 
DISTANČNÍ VÝUKA

Milí čtenáři, distanční výuka je fe-
nomén, se kterým se do 11. března 
2020 nikdo nepotkal v  takové dél-
ce a rozsahu. Každá škola měla svo-
ji startovací čáru, svůj tým a předpo-
klady se s tím popasovat. I naše ško-
la, pedagogický tým, naši žáci a ro-
diče se s tím ze začátku museli srov-
nat a někteří s tím zápasí doposud.

Na naší škole bylo primární sdí-
lení studijních materiálů a zadávání 
úkolů na webových stránkách tříd, 
dostupných pro všechny zúčastně-
né, upgradováno započetím onli-
ne výuky přes aplikaci Office 365 
Microsoft Teams. Začátky byly těž-
ké na obou stranách, u vyučujících 
i u dětí a v rodinách. I učitelé museli 
sáhnout na dno svých sil, ale věřili 
jsme, že máme šikovné žáky a ko-
operující rodiče, a společným úsilím 

se nám povede nastavit určitý stan-
dard přijatelný pro všechny.

Přibližně po měsíci a půl se škola 
odhodlala nastavit si zrcadlo a  ze-
ptat se rodičů, jak se jim jeví koo-
perace s učiteli. Vedení školy vypra-
covalo 14 otázek, které byly přelo-
ženy i do vietnamštiny, a třídní uči-
telé předali elektronicky odkaz na 
anketu do svých tříd. Anketa běže-
la od 22. do 30. dubna 2020 a bylo 
pro nás příjemným překvapením, že 

se jí zúčastnilo celkem 355 respon-
dentů, z toho za žáky druhého stup-
ně 112, nejméně v  9. ročníku – 10, 
nejvíce v 1. ročníku – 59.

V anketě jsme zjišťovali, jak jsou 
rodiny přetížené, jestli kooperu-
jí v případě potřeby s pedagogem, 
jaké mají zázemí nejen pro online 
výuku, jestli cítí ze strany pedago-
gů empatii, jak jim vyhovuje forma 
kooperace a  zpětné vazby. Lepší 
představu o tom, jak se dítě ve ško-

1. otázka

59

52

44

40

48

41

29

32

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VE KTERÉM ROČNÍKU JE VAŠE DÍTĚ (K JEHOŽ VÝUCE NA DÁLKU 
SE BUDETE VYJADŘOVAT)?

2. otázka

10%

19%

32%

22%

17%

KOLIK ČASU CELKEM NYNÍ TRÁVÍTE VY (NEBO VÁŠ PARTNER) V PRŮMĚRU DENNĚ 
SPOLUPRACÍ NA VÝUCE NA DÁLKU VAŠEHO DÍTĚTE (KOMUNIKACE S UČITELI , POMOC SE 
ZADANÝMI ÚKOLY, VYSVĚTLOVÁNÍ TOHO, ČEMU NEROZUMÍ, KONTROLA PRÁCE APOD.)?

žádný, dítě si vše řeší samostatně

méně než hodina

hodinu až dvě hodiny

dvě až tři hodiny

více jak tři hodiny

3. otázka

16%

11%

15%
38%

20%

POKUD DÍTĚ NEROZUMÍ ZADANÉMU UČIVU NEBO ÚKOLU, VYUŽÍVÁTE MOŽNOST
KONZULTACE S VYUČUJÍCÍMI NEBO ASISTENTY PEDAGOGA?

určitě ano

spíše ano

tak napůl

spíše ne

určitě ne

4. otázka

19%

12%

26%

27%

16%

PŘEDSTAVUJE MNOŽSTVÍ ÚKOLŮ A POVINNOSTÍ, KTERÉ VÝUKA NA DÁLKU PŘINÁŠÍ, ZÁTĚŽ 
PRO ŽIVOT VAŠÍ RODINY?

určitě ano

spíše ano

tak napůl

spíše ne

určitě ne

5. otázka

3%5%
9%

25%58%

JE PRO VAŠI RODINU PROBLEMATICKÉ ZAJISTIT VAŠEMU DÍTĚTI DOSTATEČNÉ TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ PRO ONLINE VÝUKU?

určitě ano

spíše ano

tak napůl

spíše ne

určitě ne

6. otázka

56%
29%

12%
3%

0%

MAJÍ VYUČUJÍCÍ VŮČI VÁM A VAŠEMU DÍTĚTI DOSTATEČNÉ POCHOPENÍ?

určitě ano

spíše ano

tak napůl

spíše ne

určitě ne

7. otázka

38%

45%

12%
4% 1%

ZVLÁDÁ VAŠE DÍTĚ V DOMÁCÍ VÝUCE PLNIT POŽADAVKY VYUČUJÍCÍCH (NÁROČNOST A 
MNOŽSTVÍ ÚKOLŮ)?

určitě ano

spíše ano

tak napůl

spíše ne

určitě ne

8. otázka

40%

35%

18%

5% 2%

VYHOVUJE VÁM FORMA, JAKOU JE PRÁCE VAŠEMU DÍTĚTI ZADÁVÁNA? (ZPŮSOB, JAK JE 
VÁM/DÍTĚTI PRÁCE ZASÍLÁNA; PŘEHLEDNOST ZADANÝCH ÚKOLŮ ATD.)

určitě ano

spíše ano

tak napůl

spíše ne

určitě ne
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9. otázka

48%

35%

11%
5% 1%

DOSTÁVÁ VAŠE DÍTĚ OD VYUČUJÍCÍCH DOSTATEČNOU ZPĚTNOU VAZBU?

určitě ano

spíše ano

tak napůl

spíše ne

určitě ne

10. otázka

37%

28%

20%

11%
4%

ZÍSKAL/A JSTE DÍKY VÝUCE NA DÁLKU LEPŠÍ PŘEDSTAVU O TOM, CO A JAK SE VAŠE DÍTĚ VE 
ŠKOLE UČÍ?

určitě ano

spíše ano

tak napůl

spíše ne

určitě ne

11. otázka

9%

17%

26%18%

30%

DOPLŇUJETE VÝUKU VAŠEHO DÍTĚTE NA DÁLKU JEŠTĚ NĚJAKÝMI ÚKOLY Z VLASTNÍ 
INICIATIVY?

vícekrát za den

jednou za den

tak dvakrát týdně

jednou za týden

vůbec

12. otázka

16
0

19
4

88

53

12
7

85

34

76

UČITELÉ 
NESTIHNOU S  

ŽÁKY PROBRAT 
PLÁNOVANOU 

L ÁTKU

ŽÁCI  
DOSTATEČNĚ 
NEPOCHOPÍ  
PROBRANOU 

LÁTKU

ŽÁCI  NEBUDOU 
DOSTATEČNĚ 

PŘIPRAVENI NA 
PŘIJ ÍMACÍ  
ZKOUŠKY

ŽÁCI  BUDOU 
PŘETÍŽENÍ

ŽÁCI  ZTRATÍ  
MOTIVACI

NAŠE RODINA 
BUDE ÚPLNĚ 
VYČERPANÁ

ZHORŠÍ  SE 
VZTAH VÁS  
RODIČŮ S  

VAŠÍM 
DÍTĚTEM

NEOBÁVÁM SE 
TĚCHTO 

NEGATIVNÍC

OBÁVÁTE SE, ŽE DELŠÍ UZAVŘENÍ ŠKOL BY MOHLO VÉST V 
PŘÍPADĚ VAŠEHO DÍTĚTE A VAŠÍ ŠKOLY K NĚKTERÝM Z 

NÁSLEDUJÍCÍCH NEGATIVNÍCH DŮSLEDKŮ

13. otázka

44%

27%

19%

6% 4%

VNÍMÁTE ONLINE VÝUKU PŘES APLIKACI MICROSOFT TEAMS JAKO PŘÍNOSNOU 
ALTERNATIVU VZDĚLÁVÁNÍ?

určitě ano

spíše ano

tak napůl

spíše ne

určitě ne

14. otázka

39%

44%

12%
3%2%

JSTE SPOKOJENI S TÍM, JAK SE VAŠE ŠKOLA CELKOVĚ VYPOŘÁDALA S FORMOU DISTANČNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ?

určitě ano

spíše ano

tak napůl

spíše ne

určitě ne

le učí, získalo 65 % respondentů. 
Zjistili jsme, že rodiče mají největší 
obavy z nedostatečného pochope-
ní probrané látky u svých dětí nebo 
že učitelé nestihnou probrat s  žá-
ky plánovanou látku. Poměrně vel-
ký počet respondentů projevil také 
obavy, že žáci ztratí motivaci k uče-
ní, případně se nedokážou dosta-
tečně připravit na přijímací zkouš-
ky. K 11. květnu byla umožněna pre-
zenční účast žákům 9. ročníku pri-
márně za účelem přípravy na přijí-
mací zkoušky. Škola zavedla režim 
výuky pro 17 žáků ve dvou výuko-

vých skupinách, které se připravo-
valy 3x týdně (po – st – pá), dvě ho-
diny matematiky a dvě hodiny čes-
kého jazyka denně.

Přestože se objevila i nespokoje-
nost v odpovědích na anketní otáz-
ky, kde jsme se dotazovali rodičů 
na online výuku a  celkový dojem 
z práce školy a jejího vypořádání se 
s  distanční formou vzdělávání, vý-
sledky považujeme spíše za pozitiv-
ní. Cílem ankety bylo mimo jiné na-
jít rezervy v naší práci a zjistit, co se 
povedlo. Pokusíme se v co nejkratší 
době zlepšit to, co je třeba.

Všem zúčastněným bych rád po-
děkoval za spolupráci jak v  anke-
tě, tak ve vzdělávacím procese dis-
tanční formou. Děkuji.

Mgr. Jaroslav Kulik,  
ředitel ZŠ Meteorologická

MODERNÍ TECHNOLOGIE 
POMÁHAJÍ NEMOCNÝM

Mimo jiné i  kvůli YouTube bývá 
moje generace tou starší kritizována. 
Chci se s vámi teď podělit o příběh, 
který dokazuje, jak tyto platformy 
mohou být prospěšné a  jak mohou 
pomoci při záchraně lidského života.

Jedná se o případ malého Olive-
ra, který trpí spinální svalovou atrofií.

Jak jsem si ho všiml? Skoro kaž-
dý v  mém věku sleduje youtubery 
a mezi ně patří i PedrosGame (ce-
lým jménem Petr Florián). A  právě 
díky jeho videu o Oliverovi (Zachrá-
níš mu život?) jsem se rozhodl na je-
ho léčbu přispět. Video jsem poté 
sdílel na různých sociálních sítích, 
kde máme s kamarády vytvořenou 
řadu skupin. Rád bych poděkoval 
mému spolužákovi Adamu Okénko-
vi, který mi s tím velmi pomohl.

Potom jsem si také vzpomněl na 
program, s  jehož pomocí se mo-
mentálně v době koronavirové pan-
demie vyučuje na naší ZŠ Meteoro-
logická a  slouží jako online škola: 
Microsoft Teams. Vzhledem k tomu, 
že tam jsme normálně rozděleni do 
tříd a  předmětů, zkusil jsem infor-
maci sdílet. Poslal jsem to do naší 
virtuální „třídy“. Asi během pěti mi-
nut mi napsal náš třídní učitel Viktor 
Keller. Nabídl uspořádání třídní sbír-
ky, která se vzápětí uskutečnila. Vy-
bralo se bleskově 2 850 Kč. Mnoho 

spolužáků poslalo ještě nějaké pe-
níze samostatně navíc, což je na-
prosto úžasné!

Dne 21. dubna ministerstvo zdra-
votnictví schvaluje použití této nové 
léčby jako první země v Evropě, a to 
ve fakultní nemocnici v Motole. 

26. dubna oznamuje premiér An-
drej Babiš, že zdravotní pojišťovny 
kompletní náklady na léčbu uhradí.

6. května média oznámila, že ro-
diče Olivera i dalších dětí, na jejichž 
léčbu se pořádaly sbírky, si přejí vě-
novat vybrané peníze jiným nemoc-
ným lidem.

Matyáš Kobolka, 7.C

UMĚNÍ NESPÍ – PROJEKT 
#SPOLEČNĚTOZVLÁDNEME

V současné situaci se možná zdá, 
že aktuálně se ve školách řeší hlavní 
předměty, jako je český jazyk, ma-
tematika, člověk a jeho svět a jazy-
ky, ale děti ze ZŠ Meteorologické 

 

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje

žákům 7.C,  ZŠ Meteorologická, 
Praha 4 

za darovanou částku ve výši 2 850 Kč.

Darovaná částka bude použita pro Oliverka, 
který trpí spinální svalovou atrofií, a jeho jedinou nadějí je genetická léčba

za 2 000 000 eur.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte 
proměnit dětské slzy v úsměv.
www.zivotdetem.cz
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jsou vzácným příkladem toho, že 
se nejen zajímají o  aktuální dění 
v zemi a ve světě, ale především 
jsou kreativní, tvůrčí a  drží spo-
lu. Po pár týdnech, kdy byly uza-
vřeny školy, vyvstala myšlenka na 
školní projekt pod názvem #Spo-
lečnětozvládneme, kterým nejen 
děti, ale i  pedagogové a  ostatní 
zaměstnanci školy poděkují IZS 
a společně vznikne video složené 
z nejrůznějších uměleckých forem.

Každý jsme originál a podle to-
ho se také začaly scházet velice 
pestré příspěvky do tohoto spo-
lečného projektu. Začaly se za-
pojovat nejen děti, ale nadšeni 
byli do tvorby i jejich rodiče, kteří 
nám projevili maximální podporu 
v tomto nově vznikajícím snažení. 
Podklady zasílaly děti od prvních 
tříd až po osmé ročníky, nemluvě 
o  krásných fotkách a  videích od 
některých vyučujících.

Na projektu se v současné do-
bě intenzivně pracuje a my už se 
moc těšíme na jeho zveřejnění. 
Nejlepší na celé akci je ověření, 
že takové typy prací můžeme tvo-
řit a probírat i na dálku a nejen tvo-
řit při osobním kontaktu v budově 
školy. Celé kouzlo je v tom, že při 
zpracování videa komunikujeme 
v této uměle vytvořené a nevšed-
ní situaci právě pomocí počítačů, 
videohovorů a  whatsappu, které 

jsou součástí této doby. Díky těm-
to novým zkušenostem nám zůsta-
ne trvalý záznam, nejen naší spo-
lupráce, ale i  společných vzpomí-
nek v podobě emotivního videa.
Připravila Mgr. Veronika Ehlenová

Foto: Patricie Pelková, 7.C
Báseň: Lukáš Böhm, 6.A

LES VE ŠKOLE

I v době nouzového stavu, kdy 
děti nemohou navštěvovat školní 
družinu, nezahálejí. V  rámci pro-
jektu Les ve škole mají možnost 
tvořit a objevovat na vlastní pěst. 
Na webových stránkách a  přes 
elektronickou komunikaci nabíze-
jí vychovatelky svým oddělením 
různé aktivity v rámci zdravotních 
vycházek do lesa. Děti plnily růz-
né úkoly a luštily lesní rébusy. Od-
dělení Montessori dokonce pod-
niká cestu za pokladem na dál-
ku. Vesele luští indicie, které mě-
ly k dostání na družinovém webu, 
a  poté paní vychovatelce zasílají 
fotky se splněnými úkoly. Družina 
dětem během školy na dálku na-
bízí inspirace v  podobě různých 
motivačních a  kreativních videí, 
obrázků, návodů a  inspirace, jak 
zahnat nudu.

Vychovatelky ŠD
Foto: Markéta Račanská

PŘEDSTAVY ŽÁKŮ PÍSNICKÉ 
ŠKOLY O PŘÍSTAVBĚ ŠKOLY

Žáci školy se s chutí pustili do pro-
jektu, se kterým by se rádi pochlubili.

Jak jistě víte, naše škola nemá 
vlastní tělocvičnu a  dostatek pro-
storu na školní činnosti. S dětmi do-
cházíme do nedalekého Klubu Ju- 
nior. Ve škole chybí i učebny. Máme 
velkou radost, že se situace mění 
a  přístavba školy se chystá. Archi-
tektonická soutěž je v plném prou-
du. Odborníci již pracují na svých 
návrzích. Těšíme se natolik, že jsme 
se rozhodli uspořádat výstavu ze 
žákovských návrhů na nové pro-

story školy s  tělocvičnou. Posoudí-
te sami, jaké jsou například návrhy 
na „Klub záškoláků“ nebo místnost, 
ve které je nutné udržovat hluk, 
originální.

Ukázky nápadů berte jako po-
zvánku na výstavu prací ke konci 
letošního nebo na začátku příštího 
školního roku. Nyní se nechme uná-
šet fantazií písnických školáků. Věří-
me, že vás pobaví a nadchnou. Za-
čátek výstavy plánujeme na 23. 6. 
2020 odpoledne v areálu školy.

Lenka Červená a Milena Rážová
Foto žákovských prací:  

Milena Rážová

ZŠ Písnice

2

3

4
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1) Návrhy žáků na novou podobu budovy písnické školy
2) Ekologický návrh se solárními panely
3) Děti si s návrhy vyhrály – s designem, barvami i detaily.
4) Návrh s bazénem
5) Propracovaný návrh propojení staré a nové budovy základní školy
6) Pro děti je důležité, aby škole zůstala zeleň.
7) Co takhle Tajný klub záškoláků?
8) Návrhy dětí zahrnovaly i vnitřní uspořádání.
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PLÁNOVANÉ TERMÍNY 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA-LIBUŠ V ROCE 
2020:

22. června, 14. září, 
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.

Z usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Li-
buš (ZMČ) 27. 4. 2020:
č. 10/2020 – ZMČ:
1. bere na vědomí prezentaci s názvem 
Bytové družstvo Libuš a  sdružení s  MČ 
Praha-Libuš – geneze, současnost 
a ukončení sdružení včetně odkupu po-
zemku, vypracovanou bývalým místosta-
rostou MČ Praha-Libuš Václavem Kutha-
nem a  prezentovanou na společném 
pracovním jednání zastupitelů MČ Pra-
ha-Libuš a zástupců BD Zvonička, která 
je součástí tohoto usnesení;
2. bere na vědomí právní stanovisko k ri-
zikům schválení či neschválení návrhu 
kupní smlouvy ZMČ vypracované JUDr. 
Davidem Černým ze dne 7. 4. 2020, kte-
ré je součástí tohoto usnesení;
3. bere na vědomí Výzvu k uzavření Kup-
ní smlouvy od právního zástupce BD Li-
buš: Advokátní kanceláře Veverka-Ko-
houtová ze dne 2. 3. 2020, která je sou-
částí tohoto usnesení;
4. schvaluje uzavření Kupní smlouvy na 
prodej pozemků parc. č. 8/1 o  výměře 
1699 m2, parc. č. 10/1 o  výměře 343 m2, 
definovaný GP č. 1655-22/2016, parc. č. 12 
o výměře 1127 m2, definovaný GP č. 1666-
108/2016, všechny v k. ú. Libuš, obec Pra-
ha, Bytovému družstvu Libuš, se sídlem 

Libušská 7/185, 142 00 Praha 4 – Libuš, 
IČO: 26452677, podle Smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní schválené usnesením Za-
stupitelstva MČ Praha-Libuš č. 34/2018 ze 
dne 12. 9. 2018, uzavřené dne 22. 5. 2019; 
5. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka 
podpisem této smlouvy, která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.
č. 11/2020 – ZMČ schvaluje roční účet-
ní závěrky MČ Praha-Libuš za rok 2019, 
jejíž přílohy jsou nedílnou součástí toho-
to usnesení.
č. 12/2020 – ZMČ: 
1. schvaluje uzavření Dodatků ke zřizo-
vacím listinám příspěvkových organiza-
cí, jejichž zřizovatelem je Městská část 
Praha-Libuš;
2. pověřuje panu starostu Mgr. Jiřího 
Koubka podpisem Dodatků, které jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 13/2020 – ZMČ:
1. schvaluje Dodatky ke zřizovacím listi-
nám Jednotky sboru dobrovolných hasi-
čů Libuš a Písnice; 
2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího 
Koubka podpisem Dodatků, které jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
č. 14/2020 – ZMČ:
1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o výpůjčce s Mateřskou školou 

K  Lukám, K  Lukám 664/1b, 142 00 Pra-
ha 4 – Libuš;
2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího 
Koubka podpisem Dodatku, který je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení. 
č. 15/2020 – ZMČ:
1. schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Zři-
zovací listině Základní školy s rozšířenou 
výukou jazyků, L. Coňka 40, 142 00 Pra-
ha 4 – Písnice;
2. pověřuje místostarostku Ing. Lenku 
Koudelkovou podpisem Dodatku, který 
je přílohou tohoto usnesení;
3. bere na vědomí zvýšení mzdových ná-
kladů na období od 1. 9. do 31. 12. 2020 
v souvislosti s otevřením přípravné třídy 
v Základní škole s rozšířenou výukou ja-
zyků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Pís-
nice, které budou uhrazeny z krajské re-
zervy prostředků MŠMT na rok 2020, 
v opačném případě, pokud se tak nesta-
ne, hradí zřizovatel základní školy.
č. 16/2020 – ZMČ:
1. považuje za předčasný předložený ná-
vrh společnosti Centrum Nová Libuš, s. r. o., 
Terronská 49/947, 160 00 Praha 6 – Bu-
beneč, IČ: 082 13  399, o  pořízení změny 
územního plánu hl. m. Prahy navýšení kódu 
využití území v části pozemku parc. č. 874/1 
v k. ú. Libuš z F (1,4) na K. V současné době 

je na toto území pořizována územní studie, 
která dosud nebyla ve finální podobě před-
ložena veřejnosti a městské části k připo-
mínkování. Návrh územní studie navíc bude 
předpokládat podmíněnost změn územní-
ho plánu dohodou na směně pozemků me-
zi soukromými vlastníky pozemku a  hlav-
ním městem Prahou. Je logické, aby pří-
padné změny, které vyplynou z  pořízené 
územní studie, byly předkládány v  jedné 
ucelené žádosti, a nikoliv po částech;
2. podmiňuje jakékoliv nové změny 
územního plánu v  daném území až po 
schválení územní studie.
č. 17/2020 – ZMČ bere na vědomí zprá-
vu o činnosti Rady městské části za ob-
dobí od 21. 2. 2020 do 6. 4. 2020.

K otištění připravily Michaela 
Kratochvílová a Hana Kolářová

Z usnesení zastupitelstva
Záznamy jednání a usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš 
jsou v plném znění, včetně příloh, dostupné na: www.praha-libus.cz.
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Kontakt na koordinátora sociální pomoci
Koordinátor sociální pomoci MČ Praha-Libuš je zde pro vás, 
můžete se přijít i pouze poradit. Komunikovat s ním lze písemně 
po e-mailu, nebo telefonicky. Na pracovišti Úřadu MČ Praha-
Libuš, K Lukám 664, je přítomen každé pondělí od 13:30 do 
17:30 hodin, případnou návštěvu je vhodné domluvit předem 
telefonicky.

koordinatorpomoci@praha-libus.cz
K Lukám 664, 142 00 Praha 4 – Libuš

Tel.: 604 740 696

Koordinátor sociální pomoci
Miloš Hájek

OČKOVÁNÍ PSŮ 

Úřad městské části Praha-Libuš 
upozorňuje majitele psů, že v pondělí 
22. 6. 2020 proběhne očkování psů.

Libuš 15:00–16:30 před Úřadem 
MČ Praha-Libuš

Písnice 17:00–18:00 před prodej-
nou Zoohaus, Libušská 313

POPLATKY ZA PSY 2020

Zaplatili jste za svého psího mi-
láčka? Závazný termín splatnosti 
poplatku za psy v 1. pololetí 2020 

byl přesunut z 31. března na termín 
30. 6. 2020.

Možnost úhrady:
– úhradou složenky na poš-

tě či bankovním převodem na 
účet ÚMČ Praha-Libuš, č. ú. 19-
2000691349/0800, variabilní 
symbol ze složenky

– přímou platbou v pokladně ÚMČ 
Praha-Libuš
Informace na tel.: 234  760  867, 

e-mail: ekonom@-libus.cz

Odbor ekonomický  
Úřadu MČ Praha-Libuš

Pro majitele psů
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Global Teacher Prize Czech 
Republic je odborná cena pro 
pedagogy působící na základ-
ních a středních školách v Čes-
ké republice. Sleduje odbornost 
pedagogů, individuální přístup 
k žákům, vytváření a používá-
ní inovativních učebních me-
tod a zapojení učitelů do mi-
moškolních aktivit a odborné 
komunity.

Vítězem loňského ročníku té-
to ceny se stal náš spolupracov-
ník v  projektu MAP vzdělávání 
na základních a  mateřských ško-
lách v  MČ Praha-Libuš pan Tomáš 
Chrobák, který dále úspěšně po-
stoupil do světového finále této ce-
ny – na Global Teacher Prize 2020! 

Jedenáct inspirativních učite-
lů z celé České republiky se letos 
utká o cenu Global Teacher Prize 
CZ. O  účast ve finále se v  letoš-
ním roce ucházelo 184 učitelských 
osobností. Pokud se opatření proti 
koronaviru budou uvolňovat i  na-
dále podle plánu, bude vítěz slav-
nostně vyhlášen 11. června v Sená-
tu Parlamentu České republiky. 

Cílem této soutěže je zvýšení 
prestiže učitelského povolání a po-
sílení statutu učitele v České repub-
lice, nastavení standardů učitelské 
praxe podle globálních měřítek, 
ocenění a  podpora činnosti kvalit-
ních pedagogů a  inspirace, moti-
vace a sdílení příkladů dobré praxe 
mezi učiteli.

V porotě Global Teacher Prize CZ 
jsou zastoupeni renomovaní odbor-

níci z akademické, umělecké i sou-
kromé sféry, učitelské praxe, stát-
ní správy i médií, kteří se v oblasti 
vzdělávání angažují. Členem poroty 
je i náš odborný poradce pro škol-
ství na městské části Praha-Libuš 
pan Mgr. Miroslav Hřebecký (více 
o něm v časopisu U nás 9/2018).

V Global Teacher Prize Czech Re-
public 2020 z celkových 184 přihlá-
šených učitelů postoupilo do semi-
finále 32 uchazečů a dále do finá-
le jedenáct pedagogů. Čtyři z nich 
vyučují v Praze, po jednom zástupci 
má ve finále kraj Jihomoravský, Li-
berecký, Pardubický, Plzeňský, Olo-
moucký, Moravskoslezský a  Zlín-
ský. Většina finalistů vyučuje na zá-
kladních školách a  v  poměru 7 : 4 
i letos mezi finalisty převažují ženy.

Ondřej Zapletal, ředitel Nada-
ce České spořitelny, generálního 
partnera ceny Global Teacher Prize 
Czech Republic, říká: „Učitelé, rodi-
če a žáci jsou v souvislosti s pande-
mií vystaveni dosud nepoznaným 
výzvám. Vedle toho, že se v  krizi 
jasněji ukazují dlouhodobé systé-
mové bolesti českého školství, vidí-
me také, s  jak neuvěřitelnou ener-
gií se s nastalou situací vyrovnáva-
jí učitelé. Jsem rád, že Nadace mů-
že být u  ocenění těchto skvělých 
pedagogů.“

Ing. Lenka Koudelková, 
místostarostka pro oblast sociální, 
vzdělávání, školství a tělovýchovy

Zkrácená a upravená verze  
TZ Informačního centra 

o vzdělávání EDUin
Foto: Pixabay

Global Teacher Prize Czech Republic

Na cenu Global Teacher Pri-
ze Czech Republic může no-
minovat učitele v  termínu při-
jímání nominací kdokoli. No-
minovaní kandidáti jsou infor-
mováni o svojí nominaci, a po-
kud ji přijmou, přihlašují se do 
soutěže sami prostřednictvím 
přihlašovacího formuláře na 
stránkách ceny. Přihlásit do 
ceny se lze i  bez předchozí 
nominace.

Každý kandidát je hodno-
cen na základě stanovených 
kritérií podle přesně určené 
metodiky.

1. Podpora vzdělávacího 
úspěchu každého žáka
Smyslem je prokázat takový 

systém své pedagogické prá-
ce, který dokáže zajistit kaž-
dému žákovi co nejvyšší roz-
voj úměrně jeho schopnos-
tem. Nejde o  měření absolut-
ních výsledků žáků, ale o po-
psání vytvořených podmínek 
ze strany učitele k jejich dosa-
hování. Jedná se o popis kon-
krétního systému individuali-
zace vyučování co nejvíce na 
míru každému jednotlivému 
žákovi, navazující systém hod-
nocení, které co nejpřesněji 
a  zároveň motivačně ukazuje 
každému dítěti jeho další ces-
tu a podporuje ho v  jeho prá-
ci. Velmi důležité je popsat, 
jak učitel dokáže v praxi zlep-
šovat spodních 30 % žáků.

Návrhy důkazů: Popis sys-
tému výuky ve vztahu k  indi-
vidualizaci a ukázky prací, vý-
sledků, příklady hodnocení. 
Popsání příběhu (case study) 
třeba s  1 ilustrativním dokla-
dem o žácích, kterým se učitel 
individuálně věnoval. Popis si-
tuace před zavedením inova-
cí, k  jakému posunu mezitím 
došlo. Příklady úspěchů žáků 
v dalším vzdělávání, v profes-
ním životě, probuzení zájmu, 
dopad na neformální vzdělá-
vání dětí a celoživotní učení.

2. Vytváření přenositelných 
inovativních forem výuky
Zde se sleduje, zda se uči-

tel rozvíjí a  hledá různé for-
my a  metody práce, které je 
ochoten i  dále šířit. Důležité 
je, aby tyto metody a  formy 
byly replikovatelné a  šiřitel-
né a  mohly být využity jinými 
učiteli.

Návrhy důkazů: Odkazy na 
popis metody, vyučovací jed-

notky apod., kterou učitel vy-
tvořil/tvořivě rozvinul. Odka-
zy na materiály, které učitel 
vytvořil.

3. Spolupráce s dalšími 
vzdělávacími organizace-
mi včetně zahraničí a ak-
tivní účast v mimoškolních 
aktivitách
Tímto kritériem se sledu-

je přesah učitele mimo rámec 
dané školy a  jeho další akti-
vita, která však s  pedagogic-
kou prací stále souvisí. Je zde 
důležité, jak se učitel zapoju-
je do dění v daném místě, pří-
padně i globálněji (zahraničí).

Návrhy důkazů: Ukázky za-
pojení do místních aktivit (fot-
ky, scany pozvánek na akce, 
kterých se účastnil v  roli lek-
tora, organizátora apod.). Ve-
dení zájmového kroužku pro 
děti. Aktivní účast v jiných or-
ganizacích, profesních sdru-
ženích a  spolcích – popis ro-
le, přínosu apod. Ukázky za-
pojení do projektů přesahu-
jících danou školu – e-twin-
ning, Globe, Extra třída, stá-
že… Doložení spolupráce s ro-
diči, spolkem rodičů apod.

4. Zapojení a vliv v profesní 
komunitě
Kritérium sleduje aktiv-

ní podporu učitelské profese 
a  přínos k  její prestiži. Důle-
žité je, že kandidát podporu-
je ostatní kolegy v  rozvoji je-
jich dovedností a  aktivně při-
spívá k tomu, aby i ostatní za-
čali učit.

Návrhy důkazů: Ukázky 
podpory v roli uvádějícího uči-
tele nebo mentora a  ukázky 
podpory. Videa, fotky či jiné 
důkazy z  aktivního působení 
v  systému dalšího vzdělává-
ní učitelů – lektorování. Zdo-
kladovaní působení v  přípra-
vě budoucích učitelů (PedF 
apod.). Příspěvky do veřej-
ných debat o  učitelské pro-
fesi. Odkazy na články, blogy, 
mediální vystoupení.

Vítěze vybírá nezávislá po-
rota odborníků, kteří se an-
gažují v  oblasti vzdělávání. 
Ta kromě přihlášek kandidátů 
posuzuje také práci finalistů 
přímo na hodině.

Zdroj: www.gtpcr.cz

JAK TO FUNGUJE?
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Hledáme, jak adaptovat měst-
ské prostředí na klimatickou 
změnu.

Jistě jste si v posledních pár le-
tech všimli, že se nám poněkud 
oteplilo a  také chybí voda. Čeká 
nás další rok sucha? Zřejmě ano. 
Česko trpí suchem již sedm let. 
Je zřejmé, že musíme změnit za-
žitá pravidla. Musíme se jako spo-
lečnost velmi rychle naučit šetřit 
s  vodou, zachycovat spadlé sráž-
ky v prostoru a s vodou co nejdéle 
hospodařit i v měřítcích časových.

Začněme trávníkem a  otázkou, 
zda sekat, nebo nesekat. Pojď-
me se seznámit s  výsledky poku-
su z naší městské části, při kterém 
byla sledována změna vlhkosti pů-
dy v trávníku.

Jak na Libuši ubylo srážek

Pro vegetaci začíná doba růs-
tu v dubnu. Jak je vidět v  tabulce 
průběhu srážek v Praze-Libuši, pr-
ší nám v současnosti při porovná-
ní v rámci posledních 45 let (1973–
2018) ve vegetační sezóně, v dub-
nu až září, podstatně méně. Ani le-
tošní duben nebyl výjimkou, napr-
šelo tragicky málo, pouhých 13 mm 
jako v roce 2018. Od 22. března do 
17. dubna nepršelo vůbec. V minu-
lém roce zachránil trochu vegeta-
ci deštivý květen a  průměrný sr-
pen. Spoléhat na „záchranný“ kvě-
ten v posledních pěti letech přesto 
úplně nelze. V roce 2019 byly mě-
síce srážkově podprůměrné a  su-
cho v červnu a červenci se pode-
psalo na trávníku a  mladých vý-
sadbách stromků. Uschly vysaze-
né břízy a duby. Celkově se za ro-

ky 2015–2019 ve srovnání s před-
chozími lety 2010–2014 zdvojnáso-
bil počet měsíců s podprůměrnými 
srážkami, jak rovněž ukazuje tabul-
ka úhrnů srážek v Praze-Libuši.

Měření vlhkosti půdy

Odbory životního prostředí ÚMČ 
Praha-Libuš a ÚMČ Praha 12 v  ro-
ce 2019 vyzkoušely na některých 

místech v  městských částech ne-
sekat trávu. Na Libuši poblíž úřa-
du byl trávník posekán 24. června 
na výšku 5–10 cm a pokusně bylo 
ponecháno neposekaných několik 
kruhů (výška trávy 30–35cm).

V  posekaných i  neposekaných 
místech v trávníku proběhlo v sed-
mi termínech v  roce 2019 během 
června až září měření vlhkosti pů-
dy. Pomocí vlhkostní sondy bylo 
měřeno do hloubky 6 cm. V  Kaž-
dém termínu bylo provedeno vždy 
20 měření. Údaje o měření shrnu-
je graf.

Měření vlhkosti půdy shrnuje 
další tabulka. Prokázalo se vyšší 
zadržení vody v  nesekaném tráv-
níku po dobu 7–10 dní od posled-
ních srážek při zvyšující se teplotě 
nad 25 °C. Po týdnu bylo množství 
zadržené vody na čtvereční me-
tr ve vrstvě 6 cm u neposekaného 
trávníku o 1 litr vyšší. Vyšší vlhkost 
půdy v neposekaném trávníku by-
la pozorovaná od 24. června do 1. 
července (první měření) a  od 22. 
srpna do 1. září (šesté a sedmé mě-
ření). Poslední týden června a srp-
na byl charakteristický počasím 
beze srážek a s vysokými teplota-
mi, přesahujícími každý den 30 °C. 
Předchozí srážky za 3–4 týdny byly 
na konci června 49 mm a na konci 
srpna 68 mm. Neposekaný trávník 
díky těmto srážkám dokázal udr-
žet vodu v půdě i při vysokých tep-
lotách. V červenci sice teploty po-
klesly, ale období do 12. července 
bylo opět beze srážek. V červenci 
se vlhkost ve druhém měření (11. 
7.) v  posekaném a  neposekaném 
trávníku vyrovnala. Neposekaný 
trávník přebytečnou vlhkost spo-
třeboval na svůj růst a  transpiraci 

Sekat, či nesekat?

Srážky v měsíci 
(mm)

Průměr  
1973–2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Duben 31 26 19 37 38 26 26 27 61 13 28

Květen 60 94 40 72 152 102 36 74 45 37 71

Červen 74 59 88 68 195 18 69 63 107 74 49

Červenec 74 94 152 98 42 173 24 113 67 30 33

Srpen 65 158 74 72 121 92 64 26 89 30 68

Září 42 90 25 44 44 82 26 42 32 36 31

Srážky Duben-Září 346 521 398 390 592 493 245 345 401 220 280

↓ Úhrny srážek v měsících duben až září během posledních 10 let v Praze-Libuši. 
Oranžové podbarvení značí měsíc s podprůměrnými srážkami ve srovnání s lety 1973–2018. Zdroj dat: ČHMÚ

↑ Sekaný a nesekaný trávník 1. července 2019
↓ Měření vlhkosti půdy v trávníku, průběh srážek a maximální teploty v roce 2019  

v Libuši poblíž úřadu městské části
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↑ Měření vlhkosti půdy v sekaném a nesekaném trávníku v roce 2019 ↓ Měření vlhkosti půdy vlhkostní sondou v nesekaném a sekaném trávníku

(ta v  okolí rostlin mírně ochlazuje 
vzduch). Po dešti s úhrnem 10 mm 
dne 12. 7. (třetí měření) vzrostla 
vlhkost půdy více opět u  nepose-
kaného trávníku. Tyto srážky však 
nebyly dostatečné. Během dalších 
14 dní (čtvrté a páté měření) nepře-
kročily celkové srážky 10 mm, ne-
posekaný trávník více transpiroval 
a vlhkost půdy výrazně klesala.

Upravit režim sekání trávy 
je levné a účinné

Tato studie naznačuje, že nese-
kané trávníky zadržují více vody. 
Pokud je měsíční úhrn srážek nad 
50 mm, nesekané trávníky mohou 
oproti sekanému trávníku úspěš-
ně odolávat o 7–10 dní déle vysou-
šení krajiny při teplotách překra-
čujících 30 °C. Zadržení vody by-
lo v nesekaném trávníku po týdnu 
bez srážek o 1 litr na čtvereční metr 
vyšší. Efekt odolnosti nesekaného 
trávníku vůči suchu se neprojevil, 
pokud byly předchozí srážky příliš 
nízké, a to na úrovni 20–30 mm za 
měsíc.

Upravený management seká-
ní či nesekání trávy a udržení vody 
v městském prostředí je v  součas-
nosti velmi jednoduchou možností, 
jak zlepšit adaptaci města a krajiny 
na měnící se klima. Omezit sekání 

znamená zmírnit vysychání města. 
Je zcela samozřejmé, že tráva se 
sekat bude, aby se snižovalo množ-
ství alergenů a  z  důvodů estetic-
kých. Je však nesmyslné trávu se-
kat až na drn, a  urychlit tak ztrátu 
vody prostřednictvím rychlého pří-
mého výparu. Doporučená výška 
sekání trávy je 10 cm. Městské části 
mohou s ohledem na další okolnos-
ti vybrat lokality, kde nebude potře-
ba sekat trávu tak často. Vybrané 
lokality budou více a déle zadržovat 
vodu a  postupnou transpirací ve-
getace bude provlhčován vzduch 
i v období sucha. Další možností je 
omezení sekání trávy kolem stromů 
do vzdálenosti 0,5–1 m od kmene. 
Navržená péče o vegetaci přispěje 
k  lepší adaptaci města na klimatic-
kou změnu, určitému zmírnění do-
padů suchých období a trvalejšímu 
využití funkcí městské zeleně. 

Mgr. Martin Stehlík,  
člen komise pro životní prostředí 

MČ Praha-Libuš,  
martin.stehlik@vurv.cz

Foto: Martin Stehlík

Článek vznikl v rámci realizace 
projektu č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/1
7_049/0000830 a spolupráce 
partnerů: Výzkumného ústavu 

rostlinné výroby, v. v. i.,  
a hlavního města Prahy.

  DATUM MĚŘENÍ VLHKOSTI PŮDY TRÁVNÍKU V ROCE 2019

24. 6 – 1. 7. 1.–11. 7. 11.–12. 7. 12.–17. 7. 17.–26. 7. 26. 7. – 25. 8. 25. 8. – 1. 9.

Úhrn srážek mezi měřeními (mm)

0 1,2 10 4 6,3 68 0

POČET DNÍ OD POSEKÁNÍ TRAVNÍKU (24. 6. 2019)

7 17 18 23 32 62 69

Vlhkost půdy (%)

Varianta a termín měření První  
(1. 7.)

Druhé  
(11. 7.)

Třetí  
(12. 7.)

Čtvrté  
(17. 7.)

Páté  
(26. 7.)

Šesté 
(25. 8.)

Sedmé  
(1. 9.)

Sekaný (výška 5–10 cm) 7,1 6,6 9,3 9,8 7,6 14,3 9,4

Nesekaný (výška 30–35 cm) 8,8 6,4 10,0 9,1 6,3 17,9 11

Rozdíl vlhkosti půdy ve svrchních 6 cm 1,7 0,2 0,7 0,7 1,3 3,6 1,6

Bilance množství zadržené vody (litry) v 6 cm 
půdy v nesekaném trávníku v 1 m2 +1,0 -0,1 +0,4 -0,4 -0,8 +2,2 +1,0
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Vážení přátelé, měsíc červen, 
jinak krásný čas, nás letos ob-
dařil – doufám, že se nemýlím, 
vzhledem ke zhruba měsíční-
mu předstihu při psaní těchto 
řádek – vzpamatováváním se 
z mimořádné situace, provázejí-
cí pandemii nového koronaviru. 
Doufejme, že budeme případ-
ného opakování této či jiných 
nemocí ušetřeni, a těšme se 
z každého hezkého dne, ale pa-
matujme, že opatrnosti nezbývá 
a chraňme se zvýšenou hygie-
nou i nadále.

Hned 1. 6. máme Mezinárodní 
den dětí a nezapomeňme, že i pro 
naše děti či vnoučata bylo letošní 
jaro, vzhledem k uzavření škol, vel-
mi náročné, a já věřím, že všechny 
byly vzorné a zaslouží si nějaký ten 
bonus…

A  co červen přinášel dříve? Pro 
naše předky bylo významným da-
tem např. 1. 6. 1850, kdy v Praze za-
čal provoz na mimořádném technic-
kém díle – Negrelliho viaduktu. Pa-
rostrojní železnice, tehdy nový, pře-
vratný druh cestování, byla středem 

zájmu všech vrstev obyvatel a  cí-
lem nedělních výletů, zejména k ná-
dražím (v té době se říkalo „na drá-
žec“). Ten den ji prý davy přímo ob-
lehly, věřme tedy, že i od nás se lec-
kdo na zmíněnou příležitost vypravil 
podívat. Téhož 1. 6. 1850 se v celém 
rakouském mocnářství, tedy i u nás, 
započalo s používáním další převrat-
né novinky – poštovních známek.

To 2. 6. 1410 slovutný mechanik 
mistr Hanuš dohotovil slavný praž-
ský Staroměstský orloj.

3. 6. 1540 se českému králi Ferdi-
nandovi I. Habsburskému (ano, to-
mu, co jsme si ho v r. 1526 sami zvo-
lili) a královně Anně Jagellonské (té, 
co on dal postavit letohrádek Bel-
veder) narodil princ Karel (Karel II. 
Štýrský). Narození děcka v  rodině 
krále bylo vždy provázeno oslava-
mi po celém království, tak doufej-
me, že i u nás si to naši předkové 
řádně užili.

4. 6. má svátek Dalibor a  dříve 
býval hojně slaven církevní svátek 
Ježíše, Nejvyššího kněze, ale i dal-
ší příležitosti. Takovou je i svátek sv. 
Saturniny z Arrasu, mučednice zná-
mé jako ochránkyně dobytka. Ta 

žila v  l. 590–610, kdy prchla před 
svým nápadníkem z  domova, byla 
jím ale dostižena a  u  nedalekého 
Arrasu ubita. Bývá znázorňována ja-
ko pasačka ovcí. Z dávného r. 1070 
pak máme záznam o  dodnes ak- 
tuální události, zprávu o výrobě plís-
ňového typu sýra v jeskyních u fran-
couzského Roquefortu.

7. 6. mají svátek Ivety a pamětní-
ci si možná vzpomenou na maso-
vé akce provázející v r. 1950 1. celo-
státní sjezd mládežnické organiza-
ce ČSM (tehdy 1 000 000 členů) na 
Vinohradech. 

To 8. 6. je v kalendáři známý Me-
dard, jehož provází rčení:„Medar-
dova kápě 40 dní kape.“ Tento pa-
tron sedláků, sládků i vinařů je po-
važovaný za přímluvce proti suchu 
i  dešti (tj. proti veškerým výkyvům 
počasí), a tím za dobrou úrodu obilí 
i sena, i za pomocníka proti horeč-
ce a choromyslnosti. Narodil se ja-
ko šlechtic v r. 470 v pikardském Sa-
lency, r. 505 se stal knězem a r. 545 
biskupem ve Vermandois a  pak 
i v Tournai. Již jako chlapce ho prý 
chránil orel svými křídly před deš-
těm. Po jeho smrti r. 560 dal král 
Chlotar I. na jeho památku postavit 
opatství v Soissons, kde pak byl po-
hřben do krypty, v níž odpočívají sv. 
Norbert i sv. Sigisbert. Slavné místo!

Na 11. 6. připadá liturgický sv. Bo-
žího Těla, za Rakouska provázený 
oslavnými salvami děl vojenských 
posádek – prostě se střílelo jako 
o „Božím Těle“… 13. 6. mají k poctě 
sv. Antonína Paduánského svátek 
hojní Antonínové a tentýž den i To-
biášové. 15. 6. je v kalendáři Vít, 16. 
6. Zbyněk, 17. 6. Adolf a 18. 6. Milan. 

21. 6. přivítáme první letní den, 
23. 6. má svátek Zdeňka a následu-
je prý nejkrásnější noc roku, ta sva-
tojánská, protože 24. 6. má svátek 
Jan, na památku narození sv. Jana 
Křtitele. Vždyť „na sv. Jána otvírá se 
léta brána“! To ve starém Římě se 
slavíval veselý Fors Fortuna – svá-
tek Božstva šťastné náhody. Padni 
komu padni… 

25. 6. má jmeniny Ivan, 27. 6. La-
dislav, 28. 6. Lubomír, 29. 6. pak 
pospolu Petr a  Pavel a  30. 6. Šár-
ka. Tento den slavíme od r. 2002 na 
památku událostí z r. 1918 ve Francii, 
kdy se dva pluky vojínů české ná-
rodnosti přihlásily k  našemu ještě 
neexistujícímu státu, i Den ozbroje-
ných sil ČR.

Všem zmíněným i  nezmíněným 
oslavencům patří naše srdečné: 
Všechno nejlepší! A  úplně všem 
bez rozdílu přání krásného léta!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY

Červen 2020

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.fableskfablesk .cz

inzerce

Městská část Praha-Libuš poskytne  

MÍSTNÍM PODNIKATELŮM  

A ŽIVNOSTNÍKŮM,  

kteří mají sídlo nebo provozovnu 

 v Libuši a Písnici,  

ZDARMA plochu pro jeden inzerát  

o velikosti 1/8 tiskové strany (90 x 65 mm) 

v časopisu U nás v roce 2020 jako podporu 

v době koronavirových omezení.

Podklady, nejlépe označené „covid inzerce“ 

posílejte na redakční e-mail:  

hana.kolarova@post.cz.
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Letos uplyne 55 let od vysílání 
prvního televizního Večerníčku. 
Z hlediska historie to není tak 
dávno, ale znělka, která uvádí 
podvečerní pohádku, s námi zů-
stala po celou tu dobu.

Některé pohádky byly uvedeny 
v  televizi jako krátký film, posléze 
nabyly podoby knih, u jiných to by-
lo obráceně. Tak či tak i dnes může-
me našim dětem předčítat z knížek 
o  Rumcajsovi, hajném Robátko-
vi, Makové panence, víle Amálce, 
v  oblibě malých i  velkých zůstávají 
Křemílek a Vochomůrka a jejich pří-
běhy z  pařezové chaloupky, krtek, 
králíci Bob a Bobek z klobouku kou-
zelníka Pokustona a zejména Krko-
nošské pohádky, které byly ověn-
čeny vavříny v  anketě vyhlášené 
Českou televizí v roce 2013. Z poz-
dější doby můžete v knížkách obdi-
vovat Žížaláky, Racochejla, Krysá-
ky, Rákosníčka, Včelí medvídky, Já-
ju a Páju nebo přírodovědné seriály 
Václava Chaloupka – Madla a Ťap, 
Kluci ze zámku, Méďové a mnoho 
dalších. Výčet večerníčkových seriá-
lů by zaplnil možná celou knihu.

Některé však zůstaly zapomenu-
té – třeba skřítek Hajásko (podle 
námětu Jaroslava Bočka), Šavlojedy 
(scénárista Petr Chvojka tu předsta-
vil klukovskou dvojici Káďu a  Píďu, 
na podobných motivech byl posta-
ven pozdější seriál Jája a Pája; Šav-
lojedy vyšly v sešitovém vydání na-

kladatelství Panorama v  roce 1981), 
Kajetán a modrá liška (podle poetic-
ké knihy A. Gjuriče ze staré Prahy pl-
né tajemných bytostí), Malá zlá kou-
zelnice (na motivy knížky V. Čtvrtka), 
Pásli ovce valaši (večerníček byl 
slovenské provenience, knížku na-
psala M. Grznárová), Pohádky ope-
řeného hada, Saturninova dobro-
družství (francouzského původu 
s kachnětem a dalšími živými zvířa-
ty), Cvoček astronautem (několik 
epizod autorky H. Sýkorové a kreslí-
ře J. Lamky vyšlo v komiksové podo-
bě v časopise Čtyřlístek) a možná si 
vzpomenete na nějaký další dlouho 
nereprízovaný večerníček.

Zatím patrně jediná kniha o vzni-
ku  oblíbeného pořadu a  jeho tvůr-
cích je Velký příběh Večerníčku od 
Marie Kšajtové. Svazeček útlý, ale 
nitka historie, na kterou se navazo-
vala práce i  osudy výtvarníků, ilust-
rátorů, spisovatelů a  dalších profe-
sí, je utkána souvisle a  srozumitel-
ně. K  60. výročí zahájení televizní-
ho vysílání vyšla kniha Aleše Cibul-
ky Televizní idoly a další, kde rovněž 
nechyběla část věnovaná večerníč-
kům. Původní tvorba je zachycena 
v monografiích osobností spojených 
s  televizními pohádkami: Břetislav 
Pojar (autorka M. Benešová), Zde-
něk Smetana (J. Hádková), Jiří Trn-
ka (1912–1969) (J. Tětiva), Radek Pi-
lař (s  texty J. Bruknera). Režisérem 
první pohádkové večerníčkové série 
(O televizním strašidýlku) byl výtvar-

ník a animátor Václav Bedřich (pode-
psán je třeba pod večerníčky Pohád-
ky ovčí babičky nebo O Sazinkovi). 
Práci na tvorbě krátkých pohádek 
dalších umělců přibližují tituly Ani-
mace a doba, Animovaný film (au-
torka H. Štochlová) či Tvůrci animo-
vaného filmu Jindry Karasové. Vše 
aspiruje na téměř muzejní exponá-
ty, protože v současné době se tou-
to problematikou zabývají jen příleži-
tostné články časopisů. Připomenout 
můžeme profesní a soukromé zážit-
ky z  autobiografické knihy americ-
kého režiséra Gene Deitche Z lásky 

k Praze, v nichž se – kromě zajíma-
vého svědectví o poměrech Česko-
slovenska šedesátých let – objevuje 
elita tehdejšího animovaného filmu.

O  soubornou publikaci se po-
kusila v  roce 2015 Česká televize 
vydáním 50 příběhů v  komiksové 
úpravě – Večerníčkův pohádkový 
špalíček. Na opravdu reprezenta-
tivní knížku však Večerníček tepr-
ve čeká. Třeba ji dostane k dalším 
kulatinám.

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč

KNIŽNÍ KVĚTEN

S Večerníčkem za pohádkami

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, POBOČKA MODŘANY
Vazovova 3229/1

PROVOZNÍ DOBA POBOČKY DO 30. ČERVNA:
Úterý: 9–12 a 13–15

Čtvrtek: 13–15 a 16–18

J. + L. Kapuciánovi: Itálie

Výstava obrazů (tempera, kombinovaná technika, olej)
výstavu doplní přednáška autorů o cestovnívh zážitcích z Itálie 

prodloužena do 30. června.
Vstup zdarma v provozní době pobočky.

Po obnovení provozu knihovna počítá opět s doučováním zdarma

pro děti základních a středních škol s Novou školou

každou středu od 17.00 do 19.00.

Dlouho jsem 
přemýšlela, 
jakou knihu 
vybrat pro za-
čínající čtená-
ře, když se děti 
učí z domova.

P o t ř e b o v a l a 
jsem knihu, kde 
není tolik textu, 

aby šla naskenovat a poslat e-mai-
lem a zároveň děti zaujala a zaba-
vila. To splnila kniha od Svjetlana 
Junakoviće Kde je tučňák Pip.

Pip je kdesi ve městě a jeho ces-
ta domů, do království ledu, vede 
přes různá místa, jako je obchod-
ní dům, fotbalové hřiště nebo pláž. 
Všude je spousta jiných zvířátek 
a  úkolem malých čtenářů je v  tom 
chumlu Pipa najít, aby mohl pokra-

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Knížka na doma pro začínající čtenáře
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čovat dál ve své cestě. Některé ob-
rázky doprovází krátký text.

Kniha splnila to, co jsem potřebo-
vala. Děti si procvičily čtení. Pobavi-
ly se hledáním Pipa, a to jim umoc-
nilo prožitek z četby. Také si procvi-
čily postřeh. Věřte, že někdy nebylo 
snadné Pipa najít. Kniha zaujme na 
první pohled veselými ilustracemi. 
I dospěláka láká k hledání.

A  jak se kniha líbila prvňáčkům? 
Posuďte sami.

Kdo je Svjetlan Junaković? Chor-
vatský výtvarník, grafik, spisovatel 
a  ilustrátor literatury pro děti. Na-
rodil se v Záhřebu v roce 1961. Vy-
studoval Akademii výtvarných umě-
ní Brera v Miláně. Je docentem na 
Akademii výtvarných umění v  Zá-
hřebu a  v  současné době vyučuje 
na International School of Illustra-
tion v  Sarmede v  Itálii. U  nás byla 
vydána pouze tato jeho kniha v na-
kladatelství Thovt a  už je bohužel 
rozebrána.

Lenka Veisová
Foto: archiv ZŠ Písnice

GRATULUJEME!

Prostřednictvím časopisu 
přejeme našim milým se-
niorům krásné narozeniny 
a hodně zdravíčka.

Za květen a červen to jsou:
Anna Káhlová
Jiřina Veselá
Jindřiška Otáhalová
Marie Říhová
Věra Pospíšilová
Věra Koucká
Libuše Picková
Zdeněk Pícha
Marie Šustová
Jarmila Pužejová
Zdena Petrová
Jiřina Štréglová
Marta Holá

Klub Senior
Bude to dobrý!
Vyjdeme z toho s delšíma vlasama a pár jich 
bude i bílých.
S rukama i domácnostmi svítícími čistotou a ve 
starém oblečení.
Se strachem i touhou vyjít ven.
Vyjdeme z toho s prázdnými kapsami a plnými 
spížemi.
Budeme zase umět péct chleba a neplýtvat 
jídlem.
Budeme si pamatovat, že lékař a zdravotní 
sestra si zaslouží větší potlesk než fotbalista a že 
dobrého učitele displej nenahradí.
A že šít roušky je někdy víc nežli šaty podle 
nejnovější módy.
Že technologie je důležitá, dokonce životně, 
použije-li se dobře, ale nebezpečná, když se 
myslí jen na vlastní užitek.
A že ne vždy je třeba nasednout do auta a prchat 
kdovíkam.
Vyjdeme z toho víc osamoceni, ale s větší touhou 
být spolu.
A pochopíme, že život je krásný,  
když jsi na živu.
Že jsme kapky v jednom moři.
A že některé situace zvládneme jen společně.
Že dobro či zlo přichází často, odkud ho čekáš 
nejméně.
A při pohledu do zrcadla si řekneme, že mít bílé 
vlasy není tak špatné.
A že být s rodinou je fajn a hníst těsto na chléb 
pro ty nejbližší nás naplňuje radostí.
Naučíme se vnímat dech svůj i ostatních, i malá 
zakašlání, a dívat se navzájem do očí, abychom 
ochránili své milované.
Respektovat druhé a základní pravidla soužití.
Snad to tak bude.
A možná ne.
Ale chci doufat, že všechno je možné a že lze 
být lepší…

S. Š.

Dopis lidstvu
Země zašeptala, ale vy jste neslyšeli…
Země mluvila, ale vy jste neposlouchali…
Země křičela, ale vy jste byli hluší…
A tak jsem se narodil…
Nenarodil jsem se, abych vás potrestal…
Narodil jsem se, abych vás probudil, i když byla ještě 
noc…
Protože matka vaše, Země, mocným výkřikem žádala 
o pomoc…
Masivní záplavy. Neslyšeli jste..
Hořely ohně. Neslyšeli jste …
Silné hurikány. Neslyšeli jste …
Děsivá tornáda. Neslyšeli jste
A stále Zemi neposloucháte!

Živočichové v oceánu kvůli jedům ve vodách hynou…
Ledovce alarmujícím tempem se rozpouštějí…
Těžké sucho decimuje Zemi…
Kolik negativity z vašeho počítání Země přijímat musí, 
jste neviděli…
Pro stop válek nic jste neudělali…
Pro stop chamtivosti jste také nic nedělali…
Prostě jen svého pohodlného života užívali jste si 
stále dokola….

Nezáleželo vám na tom, kolik nenávisti bylo…
Nezáleželo vám na tom, kolik vražd denně…
Důležitějším bylo získat ten nejnovější iPhone než se 
starat o to, co se vám snažila říci Země…
A tak jsem přišel…
A tak jsem už tady!
Abych zastavil svět v jeho zajetých kolejích…
A konečně donutil všechny volání Země poslouchat…
Abych vyburcoval k činům, které Zemi pomohou…
A donutil vás nemyslet jen na získávání mamonu…

VIK
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KLUB DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN

Naši milí senioři! V  karanténě 
jsme skoro tři měsíce, utíká to jako 
voda, až neuvěřitelně. Dodržujeme 
nařízení vlády ČR a  striktní hygie-
nická opatření, odstupy v  doprav-
ních prostředcích, v  obchodech 
a  neshromažďujeme se. Z  našeho 
osobního sledování a z telefonické-
ho spojení víme, jaká je situace na 
území Libuše a Písnice – naznačuje, 
že tato část Prahy perfektně zvládá 
situaci a na další promořování oby-
vatel je dobře připravena.

Věříme, že se opět setkáme a bu-
deme setkávat. Nejspíš to nebude 
o  prázdninách, kdy pravidelně vy-
užíváte možnost odjezdu na cha-
ty a  chalupy a  jste také nápomoc-
ni dětem na pohlídání a všechny ty 
radosti, které spolu souvisejí. Ale 
snad se po prázdninách sejdeme 
v plné síle a radosti. Věříme též, že 
naše odložené cesty a výlety po na-
ší krásné zemi budou v příštím roce 

opět možné a využívané.
Síla vůle, našeho vzájemného 

přátelství a lásky určitě naplní naše 
přání. Budeme společně věřit, že se 
opět ve zdraví sejdeme.

Aktuálně dáváme na vědomí 
o původně plánovaných výletech:

Šumava – nekoná se, ještě 
nebezpečí

Harrachov – přesunuto na ko-
nec září, uvidíme – nebudeme situa- 
ci podceňovat

Sklípek – zrušeno, byly připrave-
ny i zastávky cestou tam a zpět za 
historií a s obědem, není to možné

Jívka – zrušeno, pravidelný vý-
jezd do Polska není možný

Na dotazy ohledně výjezdu na Slo-
vensko odpovídáme, že sice situa- 
ce na Slovensku je poněkud lepší 
než v Česku, ale nemůžeme to pod-
ceňovat. Nejde jen se ubytovat, náš 
plán je vždy i s výlety za historií v blíz-
kosti místa pobytu, až do vzdálenosti 
100 km, láká to naše turisty, ale reál-
né možnosti naše plány brzdí.

Dále upozorňuje-
me, že je v  létě mož-
nost aspoň individuál- 
ního pobytu, nebo s ro-
dinou, v našich oblíbe-
ných a  vyzkoušených 
místech: Penzionu Kit-
ty nedaleko Jablonce 
nad Nisou (p. vedoucí 
Schlindenbuch je vždy 
ochotný se dohovořit, 
info@penzionkitty.cz, 
602 230 390) a v ho-
telu Bohemia ve Františkových Láz-
ních (p. vedoucí Martin Koza, Martin.
K99@seznam.cz, 603 452 654). Pro-
vozovatelé rádi vyjdou vstříc potře-
bám a  možnostem našich seniorů. 
Podrobnosti na vyžádání v ubytova-
cích zařízeních, případně p. Prchlíko-
vá ráda poskytne kompletní nabídku 
po vyžádání na tel.: 608 511 980.

Přejeme všem seniorům z  celé 
městské části Praha-Libuš, ať zved-
nete směle hlavu a těšíte se na dal-
ší hezký život v naší lokalitě se svý-

mi dobrými spoluobčany a s plnou 
čistou myslí, že je pořád pro co žít. 
Hezké prázdniny v červenci a srpnu 
strávené ve zdraví a odpočinku! Bu-
deme se těšit, že se v brzké době 
uvidíme. To vám přeje celý kolektiv 
pracovníků organizačního výboru 
se vzkazem: 

Už se moc těšíme!

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

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

PRO VŠECHNY NAŠE MILÉ SENIORY 
Z LIBUŠE A PÍSNICE

Posílám štěstíčko na všechny strany,
aby byl každý stále zdravý,
aby měl v kapse vždy pár drobných,
aby měl také pár přátel dobrých,
aby měl důvod se smát,
a každý, koho potká, měl ho rád.
Řada přišla i na tebe,
nenechávej si to štěstí jen pro sebe,
jestli máš někoho,
komu přeješ lásku a zdraví,
ať se to od tebe co nejdřív dozví.

Spolu nám to jde – jdeš do toho 
s námi?! Spolek Pocta již pátým ro-
kem nabízí dětem na Libuši a v Pís-
nici sportovní průpravu.

V současné době určitých omezení se 
cyklokroužek dostal do složitých podmí-
nek, tak jako spousta organizací. Co se 
nyní v oddíle děje?

Na počátku, než se vše rozjelo, ne-
byl problém udržet plné zapojení všech 
členů. Skupiny po 30 a  následně po 15 
osobách byly díky našim pěti základnám 
zvládnuté na jedničku, jako v  běžném 
provozu. Dokonce se nám podařilo, dí-
ky šikovným maminkám, sehnat pár rou-
šek pro seniory, které jim děti na kolech 
rozvezly. Také jsme nakoupili „pocťácké“ 
a další roušky, a  tak jsme mohli pomoci 
úřadům obcí, ve kterých působíme, aby je 
rozdaly potřebným.

Další omezení už i pro nás byla limitu-
jící tak, že jsme museli program výrazně 
upravit. Trénování ve dvojicích bylo ris-
kantní, ale přesto jsme udělali vše pro 
to, abychom mohli fungovat i  v  „pidi“ 
skupinkách. 

Přizpůsobili jsme se omezením, 
sportujeme v přírodě

Díky uzavření vysokých škol jsme 
zajistili instruktory z  fakulty. Jezdí-
me a  sportujeme v  přírodě, a  tak je 
pro nás situace daleko přívětivější než 
pro jiné sporty, které se bez tělocvičny 
neobejdou.

Aktuálně považujeme za důležité děti 

především zklidnit a tomu přizpůsobit ko-
munikaci. Snažíme se podpořit pocit bez-
pečí a být jim emoční oporou. Zjišťujeme, 
co děti ví a jaké používají zdroje informa-
cí. Identifikujeme obavy dětí. Vysvětluje-
me a  komunikujeme s  dětmi přiměřeně 
k jejich věku. Limitujeme mediální zátěž. 
Vytváříme si plán a zaměřujeme se na ak-
tivitu. Udržujeme sociální kontakt s  dru-
hými. Snažíme se, jak jen to jde, v situa-
ci, ve které jsme se octli všichni poprvé.

Nyní už máme dovoleno sporto-
vat ve skupinách 10 dětí, a  to nám sta-
čí, aby se vše pomalu vracelo tam, kam 
potřebujeme. 

Čekáme na další rozvolnění, jestli vlá-
da potvrdí plánované sportovní a spole-
čenské akce do 100 osob a tréninky pro 
15 dětí. Rádi bychom ještě zrealizovali 
plánované akce, které nebylo možné dří-
ve uskutečnit. 

Prázdninový program

Další naší iniciativou je zajistit dětem 
prázdninový program, který bude letos 
pro rodiče asi velmi organizačně nároč-
ný. Všichni budeme do poslední chvíle 
čekat, co bude možné v létě podniknout.

Náš spolek už několik let praktikuje 
„retrosokolské“ moderní pojetí kempů 
i soustředění.

I  letos jsme připraveni nabídnout dě-
tem spoustu zábavy.

Sportovní akci v  Krkonoších už má-
me zcela plnou. Poslední místa zaplňu-
jeme i na příměstských kempech, které 
letos stejně jako loni plánujeme v  pěti 

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

termínech. Vypadá to, že letní 
tábory budou v první polovině 
prázdnin omezené. Když to tak 
bude, zvažujeme přidání ješ-
tě jednoho červencového týd-
nu příměstského kempu, aby-
chom vyhověli poptávce a po-
třebám dalších rodičů.

Přihlášky posílejte na: pe-
trakradek@gmail.com, tel.: 
734  233  214. Plánované termí-
ny příměstských kempů 2020: 
20.–24. 7., 3.–7. 8., 10.–14. 8., 17.–
21. 8., 24.–28. 8.

Radek Petrák,  
předseda spolku Pocta
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ČERVEN 2020

Dopolední programy:
Během června nebudou probíhat 
dopolední programy rodičů s dět-
mi, budeme se v té době snažit vy-
lepšit naše interiérové prostory na 
příští školní rok.

Rozloučení s programy  
pro tento školní rok: 
24. 6. venku Kuřátka jdou za vrát-
ka s Janou – venkovní hravě-nauč-
ný program s Montessori prvky pro 
děti na téma Putování vody, začátek 
v 10:00.

Program pro dospěláky:
10. 6. a 17. 6. večer workshop pro 
dospěláky výroba barefoot sandá-
lů. Na workshopu si s  naší  pomo-
cí vlastnoručně vyrobíte sandálky 
Huarache. Jsou vhodné do města 
i do přírody, jsou lehké, pružné, pří-
jemné na nošení, každé dítě i  do-
spělý je ocení. Les i  potok zvlád-
nou skvěle. Cena workshopu včet-
ně materiálu: 280 Kč za dospělého, 
230 Kč za sandálky pro dítě do ve-
likosti 30.
Přihlášky na programy a bližší infor-
mace (ceny kurzů, omluvy a náhra-
dy, …) na: www.rckuratko.cz.
Těšíme se na vás v dalším školním 
roce ve vylepšených prostorách 
RC Kuřátka.

Za RC Kuřátko Jana Krátká

Rodinné 
centrum  
Kuřátko

Adresa: Klub Junior,  
Na Okruhu 395/1,  
Praha 4 – Libuš
Mobil: 777 001 719; 773 939 093  
E-mail: rckuratko@gmail.com
Web: www.rckuratko.cz 
Facebook: www.facebook.com/
rckuratko

Pro děti od 3 do 15 let pořádá or-
ganizace Crocogarden, z. s., letní 
příměstské tábory v  Praze-Kunrati-
cích v termínech: 13.–17. 7., 20.–24. 
7., 27.–31. 7., 3.–7. 8., 10.–14. 8., 17.–
21. 8. 2020.

Tábory se nesou v  duchu lovců 
pokladů a lovců medailí. Základna 
táborů se nachází v ZŠ Kunratice.

Více informací:
www.tabortabor.cz

Příměstský tábor 
v Kunraticích

AUDITORA 
NEPOTŘEBUJEME ANEB 
NOVÝ NORMÁL PRO 
HOSPODAŘENÍ LIBUŠSKÉ 
RADNICE

Dubnové zasedaní libuš-
ského zastupitelstva mělo na 
programu schvalování účetní 
závěrky za minulý rok. Ta by-
la předložena starostou Koub-
kem bez vyjádření audito-
ra, což je v  rozporu se smě-
rodatnými vyhláškami, pro-
tože schvalující orgán (pozn. 
Zastupitelstvo MČ) by neměl 
účetní závěrku schvalovat 
dřív, než mu budou předlože-
ny všechny významné doku-
menty, a  to především zpráva 
auditora. Opozice podpořila 
protinávrh zastupitele a  záro-
veň předsedy finančního vý-
boru p. Kadlece, aby se audi-
torská zpráva doplnila a  hla-
sování bylo odročeno na čer-
ven. Bohužel byl tento návrh 
zamítnut a  Koubkovi věrní ja-
ko jeden šik odhlasovali zá-
věrku bez auditorské zprávy. 
Argumenty opozice, že hla-
sovat pro účetní závěrku bez 
vyjádření od auditora je zce-
la nestandardní a  hlavně ne-
zodpovědné, bohužel nikdo 
z  vládní koalice nevyslyšel. 
Starosta sice v diskusi o návr-
hu poznamenal, že audit „ně-
jak“ probíhá a  že nemusíme 
mít strach, že by tam byly ne-
srovnalosti. Starosta ale ne-
ní auditor, stejně tak komen-
tář k účetnictví nepíše on, ale 
právě nezávislý kontrolní or-
gán. Jedná se tak o  další po-
tvrzení neprůhledného hospo-
daření na libušské radnici.

Petr Novotný, zastupitel,  
Písnice & Libuš jinak

RADNIČNÍ CENZURA 2.0

Starosta Koubek nemusí ob-
razně řečeno vyhlašovat nou-
zový stav, aby dál pokračoval 
v potlačování svobodného vy-
jadřování opozičních zastupi-
telů nebo s radnicí nesouzně-
jících občanů (https://bit.
ly/34SqqL0). Typickou ukáz-
kou je dubnové vydání ča-
sopisu U  nás, do kterého se 
snaží opozice pravidelně pro-
tlačit i  své příspěvky. Rubrika 
Debata byla původně nasta-
vena tak, že kdo se cítil jakko-
liv v  příspěvku dotčený, mohl 
reagovat v dalším čísle. Pravi-
dla se však přibližně před ro-
kem náhle změnila a  prostor 
rozporovat naše příspěvky 
vždy dostal automaticky ně-

kdo z radničních politiků.
Vrchol v  destrukci opo-

zičních názorů však přines-
lo dubnové číslo, kde se pod 
články všech opozičních za-
stupitelů, ale také nezávislé-
ho člena finančního výboru 
začala vyjadřovat Radou jme-
novaná redakce. Když opome-
neme, že její „názory“ jsou na-
diktovaná vyjádření bez širší 
znalosti problematiky, tak re-
dakce přímo popírá samotný 
princip této rubriky, kde je na-
víc v záhlaví napsáno, že pub-
likované příspěvky nevyjadřu-
jí názor redakce a  mělo by to 
být svobodné místo k vyjadřo-
vání opozice nebo občanů.

Časopis U  nás, který pla-
tíme společně z  našich daní, 
nemá již roky žádné redakční 
stanovy a  dál zůstává čistým 
PR nástrojem starosty Koubka 
a  jeho věrných. Co je ale ješ-
tě závažnější, že redakce již 
dlouhodobě neplní požadav-
ky tiskového zákona, protože 
dle ust. § 4a je vydavatel pe-
riodického tisku územního sa-
mosprávného celku povinen 
poskytovat objektivní a  vyvá-
žené informace a  poskytnout 
přiměřený prostor pro uveřej-
nění sdělení.

Petr Novotný, zastupitel,  
Písnice & Libuš jinak

Redakční poznámka:
Redakce časopisu U nás po-
važuje výroky autora o potla-
čování svobodného vyjadřo-
vání za neopodstatněné.  
Více v příštím čísle.

LIBUŠSKÝ BOJ 
S KORONAVIREM

Vážení přátelé, osobně 
jsem se setkal s  velkým zá-
jmem spoluobčanů o  infor-
mace týkající se místního bo-
je proti epidemii koronaviru, 
ale současně s  tím, že vět-
šina z  těchto spoluobčanů 
o  něm mnoho neví. O  to má-
lo, co vím já, se chci s  vámi 
podělit a  také vás chci požá-
dat, abyste i vy si své postře-
hy nenechávali pro sebe, ale 
dali je vědět i  nám ostatním, 
ať už na stránkách tohoto ča-
sopisu, vystoupením na veřej-
ném zasedání MZ, avizova-
ném na 22. 6. 2020 či jiným 
vhodným způsobem. Libušské 
a  samozřejmě i  písnické akti-
vity lze totiž rozdělit na dva 

směry. Jeden je ten oficiální, 
zastřešovaný MÚ, o  tom se 
jistě postupně dozvíme více, 
omezím se na stručnou infor-
maci, že MČ Praha-Libuš, stej-
ně jako ostatní MČ, obdržela 
na boj s koronavirem finanční 
dotaci ve výši 300 Kč / 1 os., 
tj. cca 3  000 000 Kč, ze kte-
rých byl dosud vyčerpán zhru-
ba 1 000 000 Kč (k 27. 4. 2020 
dle odpovědi p. starosty na 
můj dotaz 838  000 Kč), a  to 
zejména na roušky pro senio- 
ry (1 ks / 1 os.), dezinfekční 
prostředky, vhodnější náby-
tek pro příslušníky SDH atd. 
Osobně věřím, že nákup pro-
středků byl účelný, přesněj-
ší informace budu ovšem ví-
tat. Druhý, neoficiální proud 
činností boje proti epidemii 
ale zřejmě příliš podchycený 
nebyl a  spočíval v  nejistých 
březnových dnech ve spon-
tánní, velké a  chvályhodné 
aktivitě řady našich občanů, 
či především občanek, kte-
ré prostě tehdy, kdy ještě ne-
dorazily dovozové dodávky 
roušek, sedly k  šicím strojům 
a samy od sebe z touhy pomo-
ci potřebnějším šily a také uši-
ly velké množství tolik žáda-
ných roušek. Z  tohoto množ-
ství šla zřejmě část k  dispo-
zici MÚ (zde ale postrádám 
přesnější údaje), část pak na 
různá místa – ať příslušní-
kům záchranných, policejních, 
zdravotnických, dopravních, 
či obchodních profesí, a to dle 
individuálních kontaktů a  po-
žadavků na sociálních sítích. 
Mnoho se jich také dostalo ke 
starším, nemocným či méně 
zručným osobám v okolí těch-
to výrobkyň. Velmi se přimlou-
vám o  alespoň částečné, byť 
zpětné zmapování takových 
aktivit a  též o vyjádření uzná-
ní nás ostatních za nezištné, 
ba většinou finančně náklad-
né jednání ve chvíli obecné 
potřeby. Dovolte mi zde po-
děkovat alespoň těm několi-
ka z  mnoha, o  kterých vím já 
sám. Děkuji např. dámám Bar-
boře Vlachové, Ivaně Kunsto-
vé, Petře Pavelkové, Tereze 
Červinkové, Ludvice Kocurko-
vé, Zuzaně Šupinové a  mno-
ha, mnoha, mnoha ostatním! 
Poděkování patří i  pracovní-
kům fy Domatex. Všichni, kte-
ří udělali něco navíc si to za-
slouží! Děkujeme!!!

Jaroslav Melichar

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

Debata
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Název firmy, poskytované 
služby

Adresa,  
otvírací doba Kontakty

Autoopravna Kulička 
– opravy aut, příprava 
a realizace STK, výkup 
aut, autopůjčovna (osobní, 
dodávky), likvidace vraků

Libuš
Libušská 163
Po−Pá 8−19
So a půjčovna dle 
dohody

603 202 560
kulicka-martin@
seznam.cz

Půjčovna přívěsů Jan 
Doleček − půjčování 
nákladních přívěsů 
a vozíků za osobní 
automobily

Libuš
Obrataňská 1
Po−Ne 8:30−16:00

602 258 744
www.pujcovna-
privesu.cz

Autodoprava Karel 
Sedláček – jízdy po Praze 
(polikliniky, nemocnice, 
letiště atd.)

Libuš
Betáňská 312/10

773 775 359

KETO, s. r. o., veřejné 
sklady – dlouhodobé 
i krátkodobé uskladnění 
zboží, materiálu, nábytku, 
pneumatik... pro firmy 
i občany

Libuš
Obrataňská ul.
Po−Pá 7:30−15:30

603 885 382
info@skladylibus.cz

Realitní kancelář 
KONTAKT-servis – 
specialista na Prahu 4

Libuš
Sídlo: U Libušské 
sokolovny 222/3
Kancelář: 
Klokotská 833/1a
Dle dohody

JUDr. Jan Šimáček
JUDr. Jana 
Šimáčková
603 483 771  
603 438 329
simacek-reality 
@iol.cz
www.simacek-
reality.cz

Václav Kastner − 
Fincentrum, kompletní 
finanční poradenství, 
hypoteční úvěry s nejnižší 
sazbou na trhu

Písnice
Zátoňská 18/7

607 931 819

Geo-5, s. r. o., geodetická 
a realitní kancelář

Libuš
Božejovická 
997/19

Ing. Martin Žemlička
261 225 442, 
775 919 163
zemlicka@geo5.cz
www.geo5.cz

Fotostudio Libuš − focení 
těhotných, novorozenců, 
dětí, rodin a portrétů

Libuš
Mašovická 154/2
provozní doba po 
domluvě

www.kristinathaler.
com

Mgr. Iveta Mikešová − 
doučování českého jazyka, 
matematiky, výuka češtiny 
pro cizince, angličtina, 
francouzština

Libuš
K Lesu

606 918 831
I.mikesova@
pripravkapraha.cz
www.
pripravkapraha.cz

Název firmy, poskytované 
služby

Adresa,  
otvírací doba Kontakty

Kreslení − malování, 
pořádám kurzy volného, 
rekreačního nebo 
profesionálního kreslení 
a malování

Písnice
Po−Ne, po 
domluvě

Mgr. Cvetkova
733 116 415

Ing. arch. Jiří Hájek – 
studie a projekty staveb 
a interiérů, design, grafika, 
vizualizace, kopie a tisk 
do A1

Libuš
Božejovická 
997/19

734 609 185
info@atelierardes.cz
www.atelierardes.cz

Ladislav Nekola – 
zednictví
veškeré zednické 
a obkladačské práce, 
koupelny, plovoucí podlahy 
a další

Libuš
Šátalská 211/17

606 141 844

HPV gastop, s. r. o. – 
topenářské, instalatérské 
a plynařské práce včetně 
revize plynovodů

Libuš
U Libušské 
sokolovny 373/11

602 305 061
261 912 463
hpv_panyrek@
post.cz
www.hpv-gastop.cz

RevizeKotelen.cz – revize 
plynu, autorizovaný 
servis značek Junkers, 
Viessmann, Baxi, Buderus, 
Brötje

Libuš Karel Zoula
602 956 826
info@revizekotelen.
cz
www.revizekotelen.
cz

Ivana Kopáčková – 
kosmetika, manikúra. 
Německá kosmetika 
Alcina, P-shine, CND 
Shellac, parafínové zábaly, 
liftingové masáže

Sídliště Písnice
Libušská 400
Po tel. dohodě 
kdykoliv

737 252 558, 
607 514 940
www.
kosmetikaivana.cz

Kosmetika Michaela 
Nováková – švýcarská 
kosmetika Dr. Baumann, 
kosmetické poradenství, 
barvení obočí a řas

Libuš
K lesu 42

728 173 336
novak9@volny.cz
www.kosmetika-
novakova.cz

Kateřina Lodinová - 
kurzy líčení a kurzy 
péče o pleť, kosmetické 
poradenství, vizážistika, 
líčení na různé příležitosti

Libuš
U Libušské 
sokolovny 350/26

605 278 788
katka.lodinova@
seznam.cz

Zkušený masér senior − 
terapie a masáže u vás 
doma. Úleva na těle i na 
duši. Sleva pro důchodce 
25 %. Dopravu neplatíte.

Libuš, Písnice Mgr. Miroslav 
Wilczek
724 237 411
www.terapie-masaz.
cz

Adresář místních služeb
Podnikatelé a živnostníci působící v Libuši a Písnici mohou v adresáři ZDARMA informovat o své nabídce občanům.
Inzeráty prosíme v rozsahu max. 160 písmen (znaků bez mezer). Za správnost a aktuálnost údajů ručí sami inzerující. Prosíme dosavadní inzerenty, 
aby v případě jakékoli změny údajů informovali redakci, a občany, pokud zjistí, že některá uvedená firma nefunguje, aby rovněž dali redakci zprávu.
Příjem inzerce na e-mailu: hana.kolarova@post.cz.
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Název firmy, poskytované 
služby

Adresa,  
otvírací doba Kontakty

www.kvetinyprozdravi.cz 
− aromaterapie, Bachovy 
květové esence, éterické 
oleje – přírodní produkty 
z Provence, Fr.

Libuš
Libušská 80/203

724 245 973
info@
kvetinyprozdravi.cz

Textil, galanterie – široký 
výběr vln, šicích potřeb, 
háčkovacích přízí

Libuš
Libušská 330/152
Po−Pá 
14:00−18:00

Zdenka Troníčková
604 649 574

Mandl – přijímáme suché 
prádlo k vymandlování

Libuš
Libušská 330/152
Po−Pá 
14:00−18:00
vchod prodejnou 
textilu

Zdenka Troníčková
604 649 574

Žehlení prádla Písnice
U jednoty 113/6

Ingrid Masopustová
777 792 417
www.rucni-zehleni-
pradla.cz

Úklidové služby – pro 
kanceláře, družstva 
a rodiny

Písnice
Po−Ne, po 
domluvě

Mgr. Cvetkova
733 116 415

Travino, v. o. s. – 
deratizace, dezinsekce, 
dezinfekce; likvidace 
vosích a sršních hnízd; 
ochrana budov proti 
usedání ptactva

Libuš
U Pejřárny 932

602 625 860
travino@volny.cz

Mgr. Anna Kučerová 
německý jazyk − překlady 
a tlumočení, soudně 
ověřené překlady, výuka 
němčiny pro děti i dospělé

Libuš
Na Okruhu 5

607 808 103

Ing. Ewa Klosová − 
polština, překlady, 
korektury

Libuš
Mašovická 160/5

721 837 202
241 710 439
ewa.klosova@atlas.
cz

Váš rodokmen, Matěj 
Kadlec a Lukáš Starý 
− vyhledávání předků, 
rodokmeny s grafy, dějiny 
domu, sken a retuše foto 
aj.

Libuš
K Novému sídlišti 
487/34
Na telefonu

604 266 025
vasrodokmen@
gmail.com
www.rodokmen.
blog.cz

RNDr. Jaroslav Hyršl – 
soudní znalec pro drahé 
kameny, určení a ocenění 
vašich rodinných šperků

Sídliště Písnice
Ke kurtům 383
Po dohodě

776 196 204
hyrsl@hotmail.com

Název firmy, poskytované 
služby

Adresa,  
otvírací doba Kontakty

Superdiskont, s. r. o., 
velké značky za malé ceny, 
domácí a zahradní potřeby, 
Fiskars, Leifheit, Emsa, 
kancelářská křesla Antares

Libuš
Dobronická 35
Po, St, Pá 
8:30−19:00
Út, Čt 8:30−17:30

244 463 049
603 269 568 
www.superdiskont.cz

Obalove-Materialy.
cz – e-shop a prodejna 
obalových materiálů 
a balicích pomůcek 
s možností zapůjčení na 
stěhování, potřeby pro 
domácnost a kancelář

Libuš
Mílová 697/2
Po–Pá 7:00–19:00
So 8:00–14:00

222 764 534
obaly@tavocer.cz
www.Obalove-
Materialy.cz

Croatia trade Praha, s. r. o.
− prodej vín a destilátů 
z Chorvatska, Černé Hory 
a Bosny a Hercegoviny

Libuš
Libušská 145/53
Po–Čt 8:00–15:30
Pá 8:00–15:00

261 912 692
603 181 543
www.croatiatrade.cz
obchod@
croatiatrade.cz

VOSA ČR, s. r. o. − tisky 
nebo výroba reklamy dle 
vašich návrhů; reklama na 
klíč od grafického návrhu, 
přes výrobu a instalaci

Písnice
U Bazénu 485/6 
Po dohodě:
Po−Pá 8:00−17:00

603 226 226 
info@vosareklama.
cz 
www.vosareklama.
cz

Equimall − Mgr. Veronika 
Dušková, jezdecké 
potřeby, krmivo pro koně 
a domácí zvířata

Libuš
V Bambouskách 
342
Po−Čt 
15:00−19:00
Pá 14:00–18:00

607 110 801
www.equimall.cz

DAREM servis − kompletní 
úklid domácností 
a komerčních prostor; mytí 
oken, čištění koberců, 
čištění parou, tlakové mytí 
venkovních prostor

Libuš
Dobronická 1257

Renáta Svobodová
603 960 623
www.daremservis.cz

Tenisová sezona na Libuši 
s trenérem nebo bez; 
nejlevnější v Praze: 1 hod = 
100 Kč.
CHAO DON CA NHUNG 
CAU THU VIETNAM.

Libuš
Chladírenská 272
Po−Ne 7:00−21:00

František Holík
604 844 077
frantisekholik@
gmail.com

AURA oční optika, s. r. o., 
Dioptrické a sluneční brýle, 
měření zraku na počkání, 
kontaktní čočky. Přijímáme 
platební poukázky.

Libuš
Libušská 1
Po−Pá 9:00−18:00

241 470 041
libusska@optika-
praha.cz
www.optika-praha.
cz
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800 220 020
Více na: dpp.jobs.cz

VOLEJTE 
ZDARMA

bezplatná inzerce



 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

inzerce

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

HLEDÁME ŠTIKU PRO NÁŠ OBOR!

– Myslíte a jednáte jako podnikatel, který chce naplnit 
očekávání zákazníka a získat ho pro smysluplná 
řešení?

– Jsou pro vás netradiční řešení, chytrá propagace, 3D 
technologie, design a komplexní přístup stavebními 
kameny pro růst byznysu Vašeho zákazníka?

– Chcete se učit od nejlepších v oboru, budovat 
si dlouhodobé vztahy a vydělat si nadprůměrné 
příjmy?

– Hledáme obchodníka, kterého obchod baví.
– Jeho cesta je výkon, pružnost a samostatnost.
– Nespokojí se s průměrem a věří v úspěch.
– Obchodníka, kterého naplňují výsledky jeho práce.

MYSLÍŠ TO VÁŽNĚ?

Kontaktuj nás: http://www.sosdekorace.cz/
Napiš něco o sobě: personalni@sosdekorace.cz
Zavolej: 605 226 269
HR manažer Barbora Vojtíšková

■ Místo výkonu práce: Centrála (Praha 4)  
+ cesty po obchodním regionu
■ Termín nástupu: ihned

S.O.S. – DEKORACE, s. r. o.
Dobronická 1256 
148 00 Praha 4

DEKORACE
s.o.s.


