
1 Po období distanční výuky kvůli epidemii se žáci zvolna vracejí do škol (ZŠ Písnice). 2 Mateřská škola K Lukám má hotový nový 
pavilon a dosud volná místa. 3 Libušský lakros sbírá úspěchy. 4 Mateřská škola Lojovická oslavila čtyřicátiny.
5 Klubu Junior nabízí zájmovou činnost už dvacet let. 6 Bibliobus Městské knihovny bude jezdit do Libuše a Písnice i o prázdninách.

Foto: archiv ZŠ Písnice, Kryštof Štafl, Lívia Šavelková, archiv MŠ Lojovická, archiv Klubu Junior, archiv Městské knihovny v Praze
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VSTUP 
ZDARMA

KINOBUS
Dopravní podnik hlavního města Prahy vás zve na 13. ročník letního kina

13. 7. až 16. 7. 2020

Začátky promítání od 21.30 hodin 

13. 7. / PŘES PRSTY 
14. 7. / LAST CHRISTMAS 
15. 7. /  LÁSKA NA DRUHÝ 

POHLED 
16. 7. / VLASTNÍCI 

Libuš
Praha 4, Skalská 

– Lukostřelecké hřiště,
zastávka Jirčanská

Akci může ovlivnit aktuální situace kolem koronaviru. 

Více informací na
www.dpp.cz/kinobus

Najdete nás 
také na Facebooku 
KinobusCZ

Městská část 
Praha - Libuš
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Slovo starosty

Již počtvrté do naší městké části zamíří kino-
bus Dopravního podniku hlavního města Pra-
hy neboli letní kino. 

Promítat se bude ve třetím červencovém týdnu, 
od pondělí 13. 7. do čtvrtka 16. 7. na hřišti lukostře-
leckého klubu Cere v ulici Skalská (naproti fotba-
lovému hřišti v SK Libuš). Letní kino nabídne více 
než 200 míst k  sezení, bezplatnou půjčovnu dek 
a možnost zakoupení občerstvení. Promítání začí-
ná po setmění od cca 21:30. Vstup na promítání je 
zdarma. Areál bude otevřen zhruba od 20:00. Před 
promítáním si můžete vyzkoušet střelbu z luku.
V pondělí 13. 7. se můžete těšit na českou komedii 
odehrávající se na volejbalových hřištích Přes prsty.
V úterý 14. 7. se bude promítat americká komedie 
Last Chritmas.
Ve středu 15. 7. na nás čeká francouzský film Láska 
na druhý pohled.
Ve čtvrtek 16. 7. se rozloučíme s letním kinem čes-
kou komedií Vlastníci.

Přijďte si užít filmový červencový letní týden na 
Libuši.

Těšíme se na Vás.
Petr Borský,  

odbor životního prostředí a dopravy  
ÚMČ Praha-Libuš

Letní kino  
na Libuši

Fotka jako obvykle
Vážení občané, i  přes pandemii 

koronaviru se nám v  uplynulých 
měsících podařilo zahájit některé 
investiční záměry: stavbu nové slu-
žebny městské policie v Zahrádec-
ké ulici, stavbu garáží pro libušské 
hasiče, rekonstrukci ulice K  Vrtilce 
a  části ulic Na Konečné a  L. Coň-
ka. To, co nám nouzový stav časo-
vě zbrzdil, bylo pokračování archi-
tektonické soutěže na dostavbu 
písnické základní školy. Původ-
ní termín závěrečného hodnocení 
došlých návrhů jsme z konce dub-
na odložili na konec června. Chtěli 
jsme dát architektonickým studiím 
více času na vypracování jejich ná-
vrhů. Vyplatilo se to. V novém, pro-
dlouženém termínu nám přišlo de-
set vizualizací. Naším cílem je při-
stavět nejen tolik potřebnou tělo-
cvičnu, ale také šest tříd a další zá-
zemí pro učitele a  žáky. Z  důvodu 
posunutí termínu jsme nestihli před-
stavit došlé návrhy ještě v  červnu 
veřejnosti, jak jsme původně pláno-
vali. Výstavu došlých návrhů usku-
tečníme v písnické škole v září a ná-
vrhy také uveřejníme v  zářijovém 
vydání časopisu U  nás. Myslím, že 
se máte na co těšit. Některé návr-
hy jsou poněkud extravagantní, ale 
hodnoticí komise vybrala po deseti 

hodinách intenzivní diskuze na prv-
ní tři místa ty návrhy, které jsou po 
určitých úpravách realizovatelné 
a mohou naplnit naše očekávání při 
dostavbě písnické škole.

K létu pro mě neodmyslitelně pa-
tří letní kino. I letos k nám zavítá Ki-
nobus Dopravního podniku hlavní-
ho města Prahy. Promítání se opět 
uskuteční na lukostřeleckém hřišti 
ve Skalské ulici od pondělí 13. 7. do 
čtvrtka 16. 7. Můžete se těšit na dva 
zahraniční filmy, ale také dvě skvě-
lé české novinky z  roku 2019 Lás-
ka přes prsty a Vlastníci, obě ve vý-
borném hereckém obsazení. Vstup 
je zdarma, všichni jste vítáni. Děkuji 
Dopravnímu podniku hlavního měs-
ta Prahy, že i přes současnou situaci 
pokračuje v této dobré tradici.

Zásluhou místostarosty Tomá-
še Loukoty jsme zachránili telefon-
ní budku před radnicí, kterou hodlal 
její provozovatel odstranit. Odkou-
pili jsme ji od něj za symbolickou 
cenu a  zřídíme v  ní knihobudku. 
Uvnitř tohoto čísla naleznete gra-
fické návrhy na její podobu od stu-
dentů střední grafické školy G.A.P. 
education, která je nájemcem v his-
torické budově ZŠ Meteorologická. 
Budu rád, když si najdete čas a po-
můžete nám hlasováním na webo-
vých stránkách www.praha-libus.cz 

vybrat ty nejvhodnější návrhy, jak 
by knihobudka mohla vypadat. Tím-
to střední grafické škole G.A.P. edu-
cation a  její ředitelce paní Jance 
Šteindlerové děkuji za spolupráci.

Na Libušské ulici u  zastávky Ja-
lodvorská byly zřízeny dva nové 
bezbariérové přechody. V  době 
psaní tohoto úvodníku už byly sta-
vebně dokončeny, čekalo se už jen 
na jejich přisvícení. Nechce se vě-
řit, že příprava a realizace dvou pře-
chodů může trvat až několik let, ale 
je to bohužel tak. Když už se po le-
tech příprav podařilo sehnat všech-
na potřebná povolení a v září zho-
tovitelská firma začala se staveb-
ními pracemi, musela je druhý den 
přerušit, neboť narazila na šlendrián 

z  dob rekonstrukce Libušské ulice 
před čtrnácti lety, kdy optické sítě 
vedené v tomto úseku byly polože-
ny v malé hloubce a nyní nám brá-
nily ve zhotovení přechodů. Jedná-
ní mezi TSK Praha, tedy správcem 
komunikace, a správci optických sí-
tí nakonec vedly k úspěšné dohodě 
a v červnu mohly být práce obnove-
ny. Tak ať přechody slouží a napo-
mohou bezpečnějšímu přecházení 
frekventované Libušské ulice.

Všem školákům a našim pedago-
gům přeji pěkné prázdniny a  vám 
všem hezké léto!

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice
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JSME RÁDI V KONTAKTU: 
POZITIVA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Po těžkých chvílích, strávených 
ve vlastních domovech, se poma-
ličku všichni vracíme k běžnému ži-
votu a  působení v  zaměstnání. Ta-
to doba nám však ukázala více než 
kdy dříve, že je důležité být v kon-
taktu. Díky tomu jsme se pro vás 
rozhodli založit zbrusu novou face-
bookovou stránku, kde budou sou-
běžně s webovými stránkami školy 
aktuality. Stránka však bude oproti 
webu obohacena o nejnovější dění 
ve škole, fotografie a videa z akcí, 
výletů a soutěží. Zkrátka bude to ta-
kový deník naší školy, který se vy-
platí určitě sledovat, aby i širší okolí 
mohlo nahlédnout do tak pestrého 
života. A abychom drželi krok s do-
bou, máme pro vás úplnou novinku 
v podobě Youtube kanálu, kde bu-
dou k vidění školní projekty a videa, 
převážně tvořená dětmi nebo i za-
městnanci školy. Jako první vlaštov-
ku k vám posíláme video s názvem 
#společnětozvládneme. O  tomto 
projektu jsme psali v minulém čísle 
a nyní je již ke zhlédnutí na našem 
novém kanále. Budeme moc rádi, 
když se stanete fanoušky FB strán-
ky a odběrateli Youtube kanálu.

Mgr. Veronika Ehlenová

DISTANČNÍ VÝUKA  
POHLEDEM ŽÁKŮ ŠESTÝCH TŘÍD

Všechno to začalo, když nám pan 
ředitel oznámil, že nějaký čas bude-
me doma. V tu chvíli ještě nikdo ne-
věděl, jak to bude probíhat. Před-
stavovali jsme si, že to bude třeba 
na dva týdny, ale nebylo to tak. Tím, 
jak přibývalo pacientů s nemocí co-
vid-19, tak se studium doma prodlu-
žovalo, až jsou z toho teď tři měsíce.

Každý pracovní den máme výuku 
přes telefon či počítač. Učitelé nám 
tam něco vysvětlují anebo si něco 
píšeme do sešitů. Ke konci se roz-
loučíme a odpojíme.

Upřímně řečeno, když nám pan 
ředitel oznámil, že budeme nějaký 
čas doma, byla jsem šťastná. Ale 
kdyby se mě teď někdo zeptal, jest-
li bych chtěla pokračovat v této dis-
tanční výuce nebo raději šla do ško-
ly, tak mu řeknu, že bych určitě ra-
ději šla do školy.

Naštěstí se blíží prázdniny, takže 
tato výuka už nebude trvat dlouho.

Ada M., 6.B
Tenkrát, když nám pan ředitel 

ohlásil, že se budeme učit z domo-
va, byla jsem nejdříve šťastná. My-
slela jsem si, že budeme doma na-
nejvýš týden a že to budou takové 
krátké prázdniny. To jsem si ale je-
nom myslela… Ze začátku, když pro 
nás bylo vše nové, mi přišlo, že to-
ho dostáváme více, než bychom 

ve škole stihli, a  nebyla jsem jedi-
ná. Asi za týden už začalo mnoho 
mých spolužáků řešit, kdy se půjde 
do školy, protože už je to nebavilo. 
Zatímco ostatní se hroutili z toho, že 
už se letos do školy zřejmě nevrátí, 
mně to v nejmenším nevadilo. Uče-
ní z domova mi vyhovovalo a vyho-
vuje. Jediné, s čím mám problém, je 
to, že se tolik nevídám s ostatními.

První týden jsme dostávali všech-
ny úkoly na stránky třídy. Jednou 
nám pan učitel oznámil, že bude-
me mít tzv. online výuku. Popravdě 
jsem se toho nejdříve docela bála, 
ale teď nám vždy v týdenním plánu 
oznámí, jaké hodiny a kdy máme. Ty 
se uskuteční přes aplikaci Teams, 
na které se všichni spojíme, a hodi-
na probíhá stejně jako ve škole. Mě 
zatím nejvíc bavila hodina literatury 
– výměna názorů a argumentů.

Dalo by se říct, že je to dobrý 
způsob, jak nahradit normální výu-
ku. Ale vše má své pro a proti. Dob-
ré je na tom například to, že toho 
nemáme tolik a že si můžeme uči-
vo rozvrhnout tak, jak nám to vyho-
vuje. Mínus je ale kontakt. Osobní 
kontakt s učitelem a spolužáky.

Teď, necelé čtyři měsíce po za-
čátku distanční výuky, tu máme sko-
ro konec. Léto, jak očekávám, se 
nebude moc lišit od přítomnosti. Až 
na to, že se nebudeme učit.

Lucie K., 6.B
Začalo to na začátku března, 

když jsme všichni v klidu seděli na 
ruštině a  pan ředitel nám oznámil, 
že kvůli nemoci covid-19 zítra ne-
půjdeme do školy. Všichni jsme byli 
strašně rádi.

Mysleli jsme si, že to budou 
prázdniny maximálně na měsíc, ale 
nebyly to prázdniny. Dostávali jsme 
spoustu úkolů. Učili jsme se online 
přes Teams, kde nás učitelé učili.

Ze začátku s tím měli učitelé i ně-
kteří moji spolužáci problém. Pro-
blémy byly skoro se vším, mikrofo-
ny, kamerami, internety a  tak dále. 
Po pár dnech se to ustálilo. Začali 
jsme se učit skoro normálně. Dostá-
vali jsme úkoly, které jsme posílali 
e-mailem nebo na Teams. Distanční 
výuka mi nějak nevadí.

Nevadí mi, protože si můžu sám 
rozvrhovat, kdy budu dělat tento 
předmět a  kdy tento. Celkově mi 
to zabere méně času než ve škole. 
Můžu vstávat později, než obvykle 
vstávám. Nemusím se učit na tes-
ty, ale zase se mi stýská občas po 
kamarádech.

Daniel Č., 6.A
Distanční výuka se mi moc nelí-

bí, protože dostávat každý den úko-
ly o něčem, čemu moc nerozumím, 
není asi moc dobré.

Je pravda, že nemusíme brzy stá-
vat do školy a sedět tam na židli kaž- 
dou hodinu. Já třeba trávím celý 

den jenom v posteli, a když musím 
opustit moji postýlku, tak je to je-
nom: pro jídlo, na záchod nebo na 
trénink. Taky jsem se naučila více 
pracovat s počítačem a tiskárnou.

Ale nevýhody jsou takové, že 
učitel tu látku tak dobře nevysvětlí 
jako ve škole. Ne každý může po-
slouchat učitele na online hodině. 
A asi nejhorší věc je ta, že se nevi-
díme s kamarády a  taky samozřej-
mě s učiteli.

Popravdě jsem si uvědomila hod-
ně věcí. Například, že mi hodně zá-
leží na kamarádech jak ze třídy, tak 
i  z  vyšších ročníků. Taky mi došlo, 
jak je pro mě škola důležitá, neje-
nom kvůli učení, ale také kvůli těm 
lidem. Už mi všichni moc chybí, i vy 
paní učitelko.

Anna H., 6.B

TŘÍDA 7.C  
VE „VYLIDNĚNÉ“ PRAZE

Po několika měsících domácí 
izolace nastal společně s  uvolňo-
váním epidemiologických opatře-
ní čas na obnovení sociálních kon-
taktů v rámci tříd. Protože vstup do 
školy zprvu nebyl sedmákům povo-
len a  i  později byla pravidla velmi 
komplikovaná, jevila se jako ideál-
ní možnost strávit určitý čas venku, 
případně v prostorách, kde to mění-
cí se předpisy umožňovaly.

Kromě „restartu“ kontaktů, kte-
ré byly delší dobu udržovány pou-
ze ve virtuální podobě, umožnily 

vycházky po Praze, jichž se dobro-
volně žáci ze 7.C po dobu několika 
červnových pondělků účastnili, také 
osvěžení učiva dějepisu a humanit-
ní výchovy.

Už během první vycházky na Pe-
třín a  Malou Stranu, kromě radosti 
ze znovushledání, zaujala účastní-
ky relativní „prázdnota“ ulic centra 
Prahy. I  ta nejexponovanější místa 
jako Karlův most nebo Malostran-
ské náměstí působila v  době ab-
sence tisíců zahraničních návštěv-
níků nezvykle vzdušným a  uvolně-
ným dojmem.

Druhá vycházka nám nejprve 
umožnila další z  panoramatických 
pohledů na centrum města, tento-
krát z  Letné. Při návštěvě někte-
rých prostor Židovského muzea, ja-
kož i ulic a náměstí Starého Města, 
jsme si ověřili, že komplikovaná do-
ba umožnila i nevšední zážitky, pro-
tože na řadě míst jsme opět byli sa-
mi nebo téměř sami.

Život v metropoli se pomalu vra-
cí do normálu a ulice města se po-
stupně zaplňují. Poslední vycház-
ku, která je v době, kdy vzniká ten-
to článek, teprve ve stadiu příprav, 
strávíme na Vítkově, který nepat-
ří mezi turisticky nejexponovaněj-
ší místa. Doufejme, že nám počasí 
bude přát a užijeme si jak vyhlídku 
na Prahu z opačné strany, tak dojmy 
z pradávného husitského bojiště.

Věřím, že červnové procházky po 
Praze zůstanou v paměti žáků jako 
příjemná vzpomínka na okamžiky, 

ZŠ Meteorologická
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kdy se město sice již probouzelo do 
svého běžného života, ale některé 
zajímavé a z určitého úhlu pohledu 
pozitivní aspekty uplynulých měsí-
ců byly ještě patrné.

Mgr. Viktor Keller
Foto: Viktor Keller

ODPOLEDNÍ HRANÍ U ŠKOLY

Po celý červen měli žáci 2. stup-
ně ZŠ Meteorologická možnost 
přijít ke škole na sportoviště, kde 
si pro ně vyučující tělesné výcho-
vy přichystali různé sporty. Jedna-
lo se například o  fotbal, vybíjenou, 

frisbee, ringo, orientační běh nebo 
přehazovanou. Za vyučující tělesné 
výchovy mohu napsat, že bylo fajn 
opět vidět žáky a s o to větší rados-
tí jsme si s nimi zasportovali. Už ny-
ní se těšíme na sportování v příštím 
školním roce.

Mgr. Jan Splítek
Foto: Jan Splítek

ZELENÝ PLOT MÍSTO 
BETONOVÝCH PANELŮ

ZŠ Meteorologická se úspěšně 
zapojila do grantu hl. města Pra-
hy pro rok 2020 v oblasti životního 

prostředí – Veřejná zeleň. V  navr-
hovaném projektu Zelený plot plá-
nuje škola vysadit popínavé rostlin-
stvo podél nevábně vypadající do-
minanty – panelového plotu na ulici 
Meteorologická a proměnit ji v da-
leko atraktivnější zelenou zeď. 

Vytvořením zeleného plotu z orga-
nické hmoty se změní ráz areálu ško-
ly a vnějšího vzhledu frekventované 
křižovatky s kruhovým objezdem (ul. 
Meteorologická, Novodvorská, Gen. 
Šišky), kde se má v dohledné době 
prodloužit linka tramvaje z  Modřan. 
Záměrem bylo tímto projektem změ-
nit také „haló efekt“ školy.

Vlastní realizací projektu ve spo-
lupráci s profesionálními zahradníky, 
s  podílem žáků školy a  dospělých 
z řad rodičů a veřejnosti, by škola rá-
da nastartovala jejich zájem o  tuto 
lokalitu a podpořila další kroky v tvo-
ření zelených ploch. Cílem projek-
tu je přírodní ozelenění celé plochy 
plotu po obou stranách, v první fázi 
jenom v místě pozemků MČ Praha-
-Libuš. Škola by určitě uvítala zájem 
o spolupráci i ze strany majitelů par-
cel, které nenáleží MČ Praha-Libuš.

Přínosem projektu je fakt, že se 
částečně změní mikroklima areá-
lu školy – ochlazení, větší vlhkost, 
vznikne útočiště pro hmyz a v nepo-
slední řadě se změní ráz okolí (este-
tické hledisko) a vznikne cca 340 m2 
nové zelené plochy. Předpokládaný 
rozpočet na realizaci projektu po-
čítá s částkou 55 086 Kč, která bu-
de z větší části pokryta přiděleným 
grantem v  částce 50 000  Kč. Ter-
mín realizace se předpokládá v prv-
ním týdnu školního roku 2020/2021, 
a to ve čtvrtek 3. 9. 2020.

Mgr. Jaroslav Kulik,  
ředitel ZŠ Meteorologická

  

Fialová – pozemky v majetku MČ 

 

  

Fialová – pozemky v majetku MČ 

 

Fialově jsou vyznačeny pozemky MČ Praha-Libuš.

Pozvánka na tradiční akci Základní školy Meteorologické:

TáborákTáborák  
spojený s pasováním prvňáčkůspojený s pasováním prvňáčků

Kdy: 3. září 2020 

v odpoledních hodinách (předpokládané zahájení 1700)

Kde: v zadní části areálu Základní školy Meteorologická

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

 
Akce je určena současným a bývalým žákům školy, jejich rodinám, přátelům 

a zaměstnancům školy. Vítáme také zástupce MČ Praha-Libuš.

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

Akce je pořádána v rámci projektu „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2020“ na integraci cizinců spolu nancovaného Ministerstvem vnitra ČR.
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ZŠ Písnice
DVĚ TVÁŘE  
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20

Když jsme s  velkým, či menším 
nadšením v záři nastupovali do ško-
ly, nikdo z  nás netušil, co vše ten-
to rok přinese a jak hodně se změní 
pohled učitelů, žáků i rodičů na ško-
lu. V prvním pololetí se nám podaři-
lo splnit a radostně prožít napláno-
vané akce. Namátkou vybrané: při-
pomenutí si 30. výročí sametové re-
voluce, projekt Edison, Záložky do 
knihy spojují školy, Vánoční jarmark 
a  besídky tříd, Slavnost slabikáře, 
recitační soutěž Lipový květ, bese-
da se spisovatelem, návštěvy diva-
del, knihoven, preventivní progra-
my pro jednotlivé třídy a další akce, 
o  kterých jsme během roku infor-
movali v časopise. Nebylo toho má-
lo a my se těšili na další akce, které 
měly následovat.

Koronavirus zasáhl nás všech-
ny. Nikdo z  nás se během své pe-
dagogické praxe s  takovou situací 
nesetkal. Rovněž rodiče a  ani sa-
motní žáci nebyli na tuto situaci při-
praveni. Přesto jsme si s touto situa-
cí zdárně poradili. Hned ze začátku 
jsme si v  každé třídě stanovili urči-
tá pravidla, podle kterých probíhala 
výuka na dálku. Nebylo to lehké jak 
pro učitele, kteří museli podrobně 
rozepisovat jednotlivé hodiny a da-
leko déle se na ně připravovat, tak 
pro rodiče, kteří museli suplovat prá-
ci učitelů, aby zjistili, že učit opravdu 
není tak jednoduché, ale i pro děti, 
kterým chyběli spolužáci a  učitel-
ská autorita. Občas vznikly na všech 
stranách problémy, které se vzájem-

nou komunikací vyřešily, a  výuka 
probíhala ke spokojenosti všech. 
Jak probíhala v jednotlivých třídách, 
jste si mohli přečíst v minulém čísle.

Co jsme si během této nelehké 
doby uvědomili? My učitelé? Že ne-
jsme tím, čím jsme, pokud nepra-
cujeme přímo s  dětmi ve třídách. 
Osobní kontakt a  komunikace, pro-
žívání objevování při učení je to, co 
nás obohacuje a  inspiruje ke snaze 
přicházet stále s něčím novým, co by 
obohatilo výuku. Rodiče? Asi to, že 
učit děti je náročné a vyčerpávající. 
Jak vyplynulo i z  jejich ohlasů, oce-
ňují naši práci a uvědomují si, že je to 
nelehké povolání. Děti? Na začátku 
školního roku se některým do školy 
moc nechtělo. Když se školy uzavře-
ly, již po čtrnácti dnech jim chyběli 
kamarádi a po další době se jim stý-
skalo i po vyučujících. Zdálo se jim, 
že doma je nuda a ve škole se jim lé-
pe učí a látku snáze pochopí.

O  co nás tato doba obohatila? 
O  poznání toho, že většina rodičů 
s  námi úzce spolupracovala a  ne-
bála bych se říci, že v  mnoha pří-
padech se vytvořil velmi přátelský 
vztah mezi učiteli a rodiči. Tak nějak 
se škola a rodič k sobě více přiblížili. 
To, že se dětem a učitelům po sobě 
stýská, ukazuje, jak dobře spolu vy-
cházejí. V neposlední řadě je to vzá-
jemná důvěra všech zúčastněných.

Mně nezbývá než ještě jednou 
poděkovat všem rodičům. Neměli 
to jednoduché. Většina navíc pra-
covala z domova a k tomu ještě vy-
učovala. Díky vám všem.

Mgr. Lenka Veisová

NÁVRAT PRVŇÁČKŮ DO ŠKOLY

Naše skvělá parta se sešla v po-
čtu třináct. Šťastné číslo! Jedenáct 
dětí a dvě paní vychovatelky. Vel-
mi jsme se do školy, hlavně na se-
tkávání s  kamarády, těšili. Učení 
probíhá dopoledne se stejným ob-
sahem jako doma. Pro obě skupi-
ny přípravy chystají paní učitelky 
Veisová a  Rážová, které dál vyu-
čují distančně. Takže ve škole jde 
všechno hladce. Děti jsou skvělé, 
šikovné, hodné. Proto nám zbývá 
i  spousta času na kreslení, zpívá-
ní, pobyt na zahradě i na vycházky. 
Protože výuka probíhá v  prostoru 
školní družiny, můžeme si o  pře-
stávkách hrát! Myslíme si, že ni-
kdo návratu do školy nelituje a že 
si společně strávený čas pěkně 
užíváme.

Děti z 1. třídy  
a jejich paní vychovatelky

DRUHÁ TŘÍDA

Z druhé třídy se do školy v Písni-
ci vrátila jedna školní skupina, dru-
há, menší, zůstává doma a vzdělává 
se dále distančně. Myslím, že nikdo 
z nás si nedovedl představit, že nou-
zový stav potrvá tak dlouho a  ná-
vrat bude takový nemastný nesla-
ný. Opatrný. Bez setkání celé třídy, 
bez školního výletu, bez společných 
akcí. Ve škole vládne respekt k na-
staveným pravidlům a spolužáci, co 
jsou doma, ve třídě zkrátka chybí. 
Není to ono. Všichni doufáme, že se 
po prázdninách setkáme se všemi 
a úsměvy nebudeme muset schová-
vat pod rouškou.

Milena Rážová, třídní druhé třídy

SKUPINA MIX

Skupinu Mix vytvořili žáci od 1. 
do 5. ročníku s  různou úrovní zna-
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lostí českého jazyka, převážně děti 
s odlišným mateřským jazykem. By-
lo nutné přistupovat k nim důsled-
ně individuálně a  zaměřit se spíše 
na zopakování učiva z období před 
krizí a pozvolna přidávat úkoly, kte-
ré plnili ostatní žáci distančně. S ja-
kým výsledkem? To se ukáže v září.
Co se nám líbilo?

Laura, 1. třída: malování rostlinami
Juli Cha, 1. třída: že si hrajeme
Juli T., 1. třída: počítání, AJ, psaní
Kevin, 2. třída: psaní a český jazyk
Julinka Bao, 2. třída: počítání
Saša, 3. třída: každý sedí sám v lavici
Nam, 5. třída: matematika, AJ

Za vyučující Mix  
M. Procházková a G. Kadidlová

ČTVRŤÁCI

Konečně jsme se dočkali a moh-
li se spolu s dětmi radovat a užívat 
si školy. Všechny nás potěšilo, jak 
moc se děti těšily. A  ještě víc nás 
překvapilo, jak byly připravené na 
upravený režim. Skvěle spolupra-
covaly s  učiteli, dodržovaly všech-
na opatření, a naopak v tom hleda-
ly zábavu. Pro přehled používali uči-

telé během dne vysílačky. Děti moc 
bavilo sledovat, co se kde děje. Do-
konce si důležité údaje zapisovaly.

Sice nejsme zpátky ve škole 
všichni, i tak jsme ale rádi, že může-
me být spolu a těšit se na dobu, kdy 
budeme i s dětmi, které jsou doma 
na distanční výuce. Tímto je srdeč-
ně zdravíme!

Třídní učitelka 4.B Lenka Červená
Foto: archiv ZŠ Písnice

Fotozpráva
V dubnu započatá rekonstrukce ulic K Vrtilce a části L. Coňka pokračuje. Prostranství před školou i ulice K Vrtilce před prázdninami čekaly na vydláždění.
Foto: Jiří Koubek
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V květnu se provoz v mateřské 
škole Lojovická začal pomalu 
vracet do starých „předkorona-
virových“ kolejí a nás hned če-
kaly narozeninové oslavy.

Ve školce často slavíme naroze-
niny našich kamarádů, ale tentokrát 
slavil narozeniny někdo úplně jiný. 
Naše školka! A nebyly to jen tak ně-
jaké narozeniny, ale rovnou kulatiny. 
Čtyřicet let uteklo jako voda a z ma-
lých dětiček, které na začátku škol-
ku navštěvovaly, už jsou rodičové, 
kteří k nám zase vodí svoje děti.

Když slaví děti, neobejde se to 
bez dortu nebo něčeho dobrého 
na zub, ale co přichystat školce? My 
jsme se tohoto těžkého úkolu neza-
lekli a  školce jsme připravili dárek 
v podobě výtvarné výstavy plné ky-

tek a kytiček. K obrázkům, které vy-
tvářely děti na půdě mateřské školy, 
se přidaly ještě výtvory, na kterých 
se podíleli s  dětmi i  jejich rodiče, 
prarodiče, sourozenci. Paní učitelka 
Bumbalová připravila retrospektivní 
výstavu fotografií Jak šel čas s na-
ší školkou. A k obrázkům a fotogra-
fiím se připojila také přání školce. 
Někdo přál hodné děti, jiný dob-
ré jídlo nebo hezkou zahradu. My 
si hlavně přejeme, aby se děti do 
školky vždycky těšily a na tohle ob-
dobí svého života vzpomínaly s ra-
dostí a láskou.

Výsledky naší společné práce 
bude možné obdivovat až do pod-
zimu ve spojovací chodbě naší 
školky.

Kateřina Černá, MŠ Lojovická
Foto: archiv MŠ Lojovická

MŠ Lojovická oslavila čtyřicátiny

Ve středu 3. června t. r. se usku-
tečnilo další setkání s obyvate-
li DCHB Brunelova, který je ve 
vlastnictví hl. m. Prahy.

Tentokrát se ho zúčastnili radní 
hl. m. Prahy pro sociální oblast Mile-
na Johnová, z MČ Praha-Libuš sta-
rosta Jiří Koubek, místostarostka 
pro sociální oblast Lenka Koudelko-
vá, radní MČ Praha 12 pro sociální 
oblast Jiří Brůžek a  poradce praž-
ské radní Johnové David Kocman. 
Setkání byla přítomna i  zástupky-
ně firmy VAS, která dům z pověře-

ní Magistrátu hl. m. Prahy spravuje, 
paní Váňová. Hosté si nejprve pro-
hlédli veřejné i  neveřejné prosto-
ry domu, např. prostory pronajaté 
soukromé firmě za účelem obchod-
ní činnosti, stejně tak jako k  do-
mu náležející zahradu a  venkovní 
komunikace.

Následovala beseda s  obyvate-
li domu, na níž padaly nejrůznější 
náměty na zlepšení prostředí domu 
s  chráněnými byty, umožnění vol-
nočasových aktivit obyvatel, včetně 
zpřístupnění obrovské vstupní haly 
k posezení místních obyvatel, insta-

lace laviček apod. Rovněž bylo sly-
šet stesky na nevhodný povrch ko-
munikací v  areálu, který významný 
způsobem ztěžuje pohyb vozíčká-
řů. Ostatně o řadě těchto nedostat-
ků informovala naše městská část 
kompetentní radní hlavního měs-
ta Prahy již v červenci loňského ro-
ku, a  to spolu s řadou doporučení, 

jak tyto věci řešit. Zdá se, že pod-
něty vedení MČ Praha-Libuš padly 
na úrodnou půdu a problémy oby-
vatel a domu s chráněnými byty se 
konečně budou řešit.

Miloš Hájek,  
koordinátor sociální pomoci

Foto: Miloš Hájek

Setkání s obyvateli  
Domu s chráněnými  
byty v Brunelově ulici
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Poslední turnaj dětské inter-
krosové (bezkontaktní verze 
lakrosu) ligy proběhl po téměř 
tříměsíční „koronavirové pře-
stávce“ o víkendu 13. a 14. červ-
na 2020.

V  sezóně 2019/2020 týmy slo-
žené z dětí z kroužků lakrosu T. J. 
Sokol Libuš a  ZŠ Meteorologická 
soutěžily stejně jako minulý rok ve 
dvou kategoriích, a to ve věku dětí 
do 9 let (U9) a ve věku do 11 let (U11). 
Děti z U11 vybojovaly zlato a mlad-
ší z  U9 stříbro. Získali jsme taktéž 
skvělá ohodnocení v  individuálním 

hodnocení. V U9 Matěj Šavelka zís-
kal 1. místo za nejužitečnějšího hrá-
če ligy a současně 1. místo za nej-
lepšího střelce. Jiří Loukota vyhrál 
2. místo v  kategorii nejlepší bran-
kář. V  U11 se umístila Sophia Lodi-
nová na 2. místě za nejlepšího bran-
káře a Jakub Šavelka na 3. místě ja-
ko nejužitečnější hráč ligy. Ovšem 
skvělou práci odvedli i ti, bez jejichž 
role v týmu bychom na 1. a 2. místo 
nedosáhli – v  U11 obránci Jindřich 
Jaroš a Jindřich Vosáhlo, v U9 skvě-
lí hráči Antonín a Vítek Vrňatovi.

V  tomto školním roce byla kate-
gorie U11 velmi vyrovnaná, a  proto 

vždy ohromně napínavá. Děti z  U9 
učinily poslední utkání turnaje s LC 
Jižní Město taktéž vzrušující, ve fi-
nále prohrály pouze o gól. Letos U11 
reprezentovali: Tomáš Dvořák, Ka-
teřina Faltysová, Jindřich Harvan, 
Jindřich Jaroš, Nicolas Lodin, So-
phia Lodinová, Jakub Malina, Matěj 
Neškudla, Tadeáš Pelka, Pavel Pod-
zemský, Jakub a  Matěj Šavelkovi, 
Jaroslav Ťupa, Jindřich Vosáhlo, Ma-
těj Vrňata a Matyáš Zmátlík. V kate-
gorii U9 v  této sezóně hráli: Viliam 
Benický, Tomáš Faltys, Jan Kneissl, 
Magdalena Košťálová, Jiří Loukota, 
Ondřej Neškudla, Jan Souček, Ma-

těj Šavelka, Vojtěch Vosáhlo, Anto-
nín a Vítek Vrňatovi a Tomáš Zmátlík.

Od podzimu 2020 se přesuneme 
i do kategorie U13, což bude velká 
výzva k dalšímu zdokonalování na-
šich dovedností. Ať už dopadneme 
v příštím roce jakkoliv, všechny na-
še děti jsou pro nás jedničky. V lé-
tě nás čeká soustředění v Krkono-
ších se spřátelenými lakrosovými 
oddíly LC Jižní Město a  Slunečni-
ce. A na podzim se těšíme i na nové 
kamarády!

Lívia Šavelková
Foto: Lívia a Lucie Šavelkovy 

a Naďa Tobišková

Lakros Libuš – vyhráli jsme dětskou ligu



RADNICE

10 | U nás | 7–8/2020

PLÁNOVANÉ TERMÍNY 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA-LIBUŠ V ROCE 
2020:

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.

Vybrané informace z usnesení Rady 
městské části Praha-Libuš v obdo-
bí od 6. 4. do 15. 6. 2020. Všechna 
usnesení v plném znění jsou k dispo-
zici na www.praha-libus.cz a na Úřa-
du MČ Praha-Libuš. Na internetových 
stránkách Českého úřadu zeměmě-
řičského a katastrálního – http://nah-
lizenidokn.cuzk.cz/ – jsou veřejně do-
stupné údaje o parcelách a budovách 
zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada MČ Praha-Libuš:
 Souhlasí se zapojením základních 

a mateřských škol zřizovaných MČ Praha-
-Libuš do projektu „Školní obědy dostup-
né pro každé dítě“ na období počínající 
rokem 2020.

 Souhlasí s otevřením jedné přípravné 
třídy v ZŠ s RVJ v Písnici a souhlasí s uza-
vřením dodatku ke zřizovací listině školy. 
Ukládá místostarostce Lence Koudelkové 
předložit návrh dodatku na nejbližší zase-
dání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. Bere 
na vědomí zvýšení mzdových nákladů na 
období od 1. 9. do 31. 12. 2020 v souvis-
losti s otevřením přípravné třídy, které bu-
dou uhrazeny z krajské rezervy prostřed-
ků MŠMT na rok 2020, v opačném přípa-
dě, pokud se tak nestane, hradí zřizovatel 
základní školy.

 Považuje za předčasný předložený 
návrh společnosti Centrum Nová Libuš, 
s. r. o., Terronská 49/947, 160 00 Praha 6 
– Bubeneč, na zpřesnění podnětu o po-
řízení změny územního plánu hl. m. Pra-
hy navýšení kódu využití území v části po-
zemku parc. č. 874/1 v k. ú. Libuš z F (1,4) 
na K  při využití podmíněného koeficien-
tu podlažních ploch (KPPp) při zachová-
ní funkce SV. V současné době je na to-
to území pořizována územní studie, která 
dosud nebyla ve finální podobě předlože-
na veřejnosti a městské části k připomín-
kování. Návrh územní studie navíc bude 
předpokládat podmíněnost změn územ-
ního plánu dohodou na směně pozemků 
mezi soukromými vlastníky pozemku a hl. 
m. Prahou. Je logické, aby případné změ-
ny, které vyplynou z pořízené územní stu-
die, byly předkládány v jedné ucelené žá-
dosti, a nikoliv po částech. Podmiňuje ja-
kékoliv nové změny územního plánu v da-
ném území až po schválení územní studie. 
Pověřuje místostarostu Pavla Macháčka 
předložením žádosti k projednání na Za-
stupitelstvu MČ Praha-Libuš.

 Schvaluje úpravu rozpočtu MČ Pra-
ha-Libuš pro rok 2020 č. 2/2020 prove-
denou rozpočtovými opatřeními č. 5 – č. 
8/2020, dle příloh 1–4, která jsou nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

 Schvaluje Rozhodnutí o  výběru do-
davatele pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Oprava oplocení u  ob-
jektu Klubu Junior – 2. část, Na Okruhu 
395/1, Praha 4“, a to v souladu se Zprávou 
o hodnocení nabídek. Schvaluje uzavření 
Smlouvy o  dílo na tuto akci s  firmou Inu 
Creative Holding, s. r. o., Havlíčkovo nám. 
3/15, 252 19 Rudná, za cenu 325 098 Kč 
s DPH.

 Schvaluje uzavření Příkazní smlouvy 
se společností Osigeno – veřejné zakáz-
ky a dotace, s. r. o., Petrovská 594, 788 13 
Vikýřovice, na administraci veřejné zakáz-
ky „Přístavba MŠ K Lukám 664, Praha 4 – 
Libuš, sadové úpravy zahrady“.

 Souhlasí s čerpáním 88 000 Kč z re-
zervního fondu ZŠ s RVJ v Písnici v průbě-
hu roku 2020 na montáž a  zprovoznění 
školního rozhlasu, doporučeného opako-
vaně při prověrkách BOZP a PO. 

 Schvaluje uzavření smluv o  veřej-
nosprávní kontrole hospodaření příspěv-
kových organizací za rok 2019 s Ing. Jaro-
slavem Brtáněm. 

 Bere na vědomí Návrh obecně závaz-
né vyhlášky o používání pyrotechnických 
výrobků a  zákazu vypouštění některých 
výrobků s neřízeným letem v hl. m. Praze. 

 Schvaluje bezplatnou inzerci v časo-
pisu U  nás pro osoby samostatně výdě-
lečně činné a právnické osoby podnikající 
na období květen až září 2020. Pověřuje 
šéfredaktorku časopisu Hanu Kolářovou 
vypracováním pravidel pro bezplatnou in-
zerci podle bodu č. 1 tohoto usnesení. 

 Souhlasí s ukončením přerušení pro-
vozu zřizovaných mateřských škol a s ni-
mi souvisejících školských zařízení na 
základě usnesení Rady městské části č. 
43/2020 ze dne 17. 3. 2020, a  to s účin-
ností od 14. 5. 2020 od 6:00 hodin; jedná 
se o: MŠ K Lukám, MŠ Ke Kašně, MŠ Lo-
jovická a MŠ Mezi Domy. Žádá ředitelky 
jmenovaných mateřských škol o zahájení 
provozu za splnění následujících podmí-
nek: a) epidemiologická situace se prud-
ce nezhorší a vláda ČR bude i nadále po-
kračovat v postupném uvolňování omeze-
ní, b) mateřské školy budou schopny spl-
nit podmínky metodiky či doporučení vy-
dané MŠMT ČR, MZ ČR a KHS, c) jednot-
livé mateřské školy vydají vlastní opatření 
pro rodiče. Ukládá ředitelkám výše jme-
novaných mateřských škol informovat zři-
zovatele a rodiče o termínu zahájení pro-
vozu jednotlivých mateřských škol, o hy-
gienických, bezpečnostních a provozních 
opatřeních i podmínkách nástupu dětí do 
mateřské školy včetně způsobu zajištění 
péče o děti v souladu s tímto usnesením.

 Souhlasí s doplněním směny pozem-
ků v rámci realizace veřejně prospěšných 
staveb „Tramvajová trať Modřany – Li-
buš” a „stavba trasy metra I.D.“ o pozem-
ky parc. č. 215 v k. ú. Libuš, obec Praha, 
ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, a část 
pozemků parc. č. 1138/2 a 1140/1, oba v k. 
ú. Libuš, obec Praha (mimo části, na kte-
rých se nacházejí komunikace) ve vlast-
nictví hl. m. Prahy za podmínky dohody 
s  žadatelem (fyzickými osobami) na po-
řízení „Územní studie sídliště a okolí bu-
doucí stanice metra D Libuš“, která je 
ve fázi vypořádání připomínek“. Souhla-
sí s odejmutím pozemku parc. č. 215 v k. 
ú. Libuš, obec Praha, ze svěřené sprá-
vy MČ Praha-Libuš po splnění uvedené 
podmínky. Ukládá místostarostovi Tomá-
ši Loukotovi předložit návrh na odejmutí 
pozemku na jednání Zastupitelstva MČ 
Praha-Libuš.

 Nesouhlasí s  projednáním žádosti 
do doby získání pravomocného staveb-
ního povolení a  vyjádření stavební ko-
mise s  prof. Ing. Alexandrem Zhariko-
vem na prodej pozemku parc. č. 155/8 
v k. ú Písnice o výměře 22 m2, ve svěře-
né správě MČ Praha-Libuš za cenu ve vý-
ši 110  000  Kč dle znaleckého posudku. 
Pověřuje místostarostu Tomáše Loukotu 
projednáním tohoto návrhu na zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.

 Schvaluje Rozhodnutí o výběru doda-
vatele pro veřejnou zakázku malého rozsa-
hu na akci „Vybavení zahrady MŠ K Lukám 
v Praze-Libuš“, a  to v souladu se zprávou 
o  hodnocení nabídek. Schvaluje uzavře-
ní kupní smlouvy na vybavení zahrady MŠ 
K Lukám s firmou 4soft, s. r. o., Krkonošská 
625, 468 41 Tanvald – Šumburk nad Des-
nou, za cenu 1 330 003,93 Kč včetně DPH.

 Schvaluje zveřejnění Výzvy k  podá-
ní nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci ,,Rekonstrukce oplocení 
v ZŠ RVJ“.

 Rozhodla o  vyloučení nabídky č. 
v souladu s § 48 odst. 5 písm. d) Zákona 
o vyloučení účastníka z účasti v  zadáva-
cím řízení. Schvaluje Rozhodnutí o výběru 
dodavatele pro veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na akci „Rekonstrukce sociál-
ních zařízení v ZŠ Meteorologická čp. 181, 
pavilon C, Praha-Libuš“, a to v souladu se 
zprávou o hodnocení nabídek. Schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na tuto akci s fir-
mou Konstruktis Praha, spol. s r. o., Petra 
Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4, za cenu 
5 195 167,75 Kč včetně DPH.

 Bere na vědomí vyhodnocení Dotač-
ního programu MČ Praha-Libuš pro po-
skytování programových dotací za rok 
2019.

 Schvaluje přidělení účelových nein-
vestičních dotací z  Dotačního programu 
MČ Praha-Libuš na rok 2020 dle přílohy 
č. 1 tohoto usnesení. Ukládá tajemníkovi 
ÚMČ Praha-Libuš zveřejnění výsledků na 
úřední desce a  internetových stránkách 
MČ Praha-Libuš do 14. 5. 2020. Schvalu-
je uzavření veřejnoprávních smluv o  po-
skytnutí účelových neinvestičních dotací 
na přidělení dotací z  Dotačního progra-
mu MČ Praha-Libuš na rok 2020 úspěš-
ným žadatelům na částky ve výši dle bodu 
1 tohoto usnesení a ve znění vzorové ve-
řejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 2 
tohoto usnesení,

 Rozhodla v souladu s písemnou zprá-
vou o otevírání obálek a hodnocení nabí-
dek o  výběru nejvýhodnější nabídky na 
„Pronájem parkoviště v  ulici Na Okruhu, 
Praha-Písnice“, a to společnosti Saba Par-
king CZ, a. s., se sídlem: Washingtonova 
17/1599, 110 00 Praha 1. Schvaluje uzavře-
ní smlouvy se společností Saba Parking 
CZ od 1. 6. 2020 na dobu neurčitou, za 
cenu 435 600 Kč s DPH / rok.

 Souhlasí s realizací stavebního zámě-
ru „Rekonstrukce střechy objektu Libuš-
ská čp. 1, Praha 4 – Libuš“ v rozsahu pro-
jektové dokumentace vypracované Ing. 
Theodorem Collinem. Schvaluje zveřej-
nění Výzvy k podání nabídky na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na tuto akci.
 Souhlasí s  realizací stavebního zá-

měru „Rekonstrukce vzduchotechniky 
kuchyně MŠ K Lukám 664, Praha 4 – Li-
buš“ v  rozsahu projektové dokumentace 
vypracované KGM Ttrade, s. r. o., Jateč-
ní 4, 170 00 Praha 7. Schvaluje zveřejnění 
výzvy k podání nabídky na tuto veřejnou 
zakázku malého rozsahu.

 Schvaluje uzavření Příkazní smlouvy 
se společností Osigeno – veřejné zakáz-
ky a dotace, s. r. o., Petrovská 594, 788 13 
Vikýřovice, na administraci veřejné zakáz-
ky „Přístavba MŠ K Lukám 664, Praha 4 – 
Libuš, interiérové vybavení MŠ“.

 Souhlasí s  předloženou projektovou 
dokumentací pro územní souhlas na rea- 
lizaci vodovodní přípojky pro objekt čp. 
490 v  k. ú. Písnice na pozemku parc. č. 
83/2, zpracovanou Atelierem EGIS, s. r. o., 
pro investora společnost Mateřská škola 
Wonderland, s. r. o., se sídlem: U Školky 
880, 149 00 Praha 4. Souhlasí s uložením 
vodovodní přípojky do pozemku parc. č. 
259/1 v k. ú. Písnice, obec Praha, ve svě-
řené správě MČ Praha-Libuš za podmín-
ky uložení před rekonstrukcí či během 
rekonstrukce ulice Na Konečné v daném 
místě. Po skončení rekonstrukce komu-
nikace je uložení přípojky možné pouze 
protlakem. Schvaluje uzavření Smlouvy 
o  smlouvě budoucí o  zřízení služebnosti 
inženýrských sítí s investorem společností 
Mateřská škola Wonderland, s. r.o.

 Schvaluje zveřejnění Výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci „Stavební úpravy chodníků 
a venkovních teras v areálu MŠ K Lukám, 
Praha-Libuš“.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o  do-
dávce vody a odvádění odpadních vod č. 
30293565/4 z objektu v ulici Zahrádecká 
čp.376/13, Praha 4 – Libuš, se společností 
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o  do-
dávce vody a odvádění odpadních vod č. 
30342823/5 a Dohody o oprávněné oso-
bě ze dne 27. 4. 2020 objektu v ulici Mí-
lová 694, 142 00 Praha – Libuš se společ-
ností Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o  do-
dávce vody a  odvádění odpadních vod 
č. 34001272/3 z objektu v ulici Klokotská 
čp.1033/1, Praha 4 – Libuš se společností 
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

 Souhlasí s  umístěním herních prvků 
a drobného mobiliáře na pozemek parc. 
č. 978/9 v  k. ú. Písnice, obec Praha, ve 
svěřené správě MČ Praha-Libuš, dle pří-
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lohy č. 1, která je nedílnou součástí toho-
to usnesení. Schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy s  Alešem Fremutem na proná-
jem 200 m2 pozemku parc. č. 978/9 v k. 
ú. Písnice, nájemné je stanovena ve výši 
1 000,-Kč/rok.

 Nesouhlasí s  umístěním základové 
stanice mobilního operátora Vodafone 
Czech Republic, a. s., na pozemku parc. 
č. 289/1 v k. ú. Písnice ve svěřené správě 
MČ Praha-Libuš.

 Schvaluje zápis ze zasedání Likvidač-
ní komise č. 3/2020 ze dne 20. 5. 2020 
a Rozhodnutí tajemníka ÚMČ ze dne 20. 
5. 2020 o vyřazení majetku MČ Praha-Li-
buš a příspěvkových organizací zřízených 
MČ v celkové výši 252 853,57 Kč.

 Bere na vědomí zpřesnění podně-
tu o  pořízení změny územního plánu hl. 
m. Prahy zkráceným postupem na po-
zemcích parc. č. 911/1, 911/2, 911/3, 911/34, 
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 vše v k. ú. Písnice (Náměs-
tí Písnice). Setrvává na stanovisku podle 
usnesení Rady č. 291/2019 ze dne 11. 11. 
2019 a usnesení Zastupitelstva č. 60/2019 
ze dne 25. 11. 2019.

 Bere na vědomí již předložený návrh 
na pořízení změny územního plánu hl. m. 
Prahy zkráceným postupem aktualizova-
ný o vyjmutí pozemků ve vlastnictví HMP 
z  předloženého návrhu, tedy na pozem-
cích parc. č. 910/1, 943/3, 934/4, 934/6, 
934/7, 934/8 a  934/13, vše v  k. ú. Písni-
ce – Koncepční studie bydlení a sportovi-
ště v ulici Na Okruhu. Odkazuje na usne-
sení Rady č. 292/2019 ze dne 11. 11. 2019 
a  usnesení Zastupitelstva č. 61/2019 ze 
dne 25. 11. 2019 v této záležitosti.

 Souhlasí s  vyjádřením podpory MČ 
Praha-Libuš projektu „Metodická interkul-
turní poradna při Komunitním centru Pra-
ha-Libuš: zahájení 1. 1. 2021, ukončení 31. 
12. 2022 – 24 měsíců“ a současně s po-
užitím neformálního loga MČ Praha-Libuš 
v  rámci publicity tohoto projektu na do-
bu ohraničenou realizací tohoto projektu 
pro spolek South East Asia – liaison, z. s. 
V rámci této podpory je možné použít ne-
formální logo MČ Praha-Libuš na propa-
gačních materiálech projektu a  pozván-
kách na akce realizované v rámci projek-
tu, je možné uvádět, že MČ Praha-Libuš 
podporuje projekt a  na jednotlivé akce 
samostatně žádat záštitu starosty měst-
ské části.

 Schvaluje realizaci letního příměstské-
ho tábora na podporu integrace cizinců 
„Veselý týden s  dráčkem“ realizovaného 
spolkem Info-dráček, financovaného mi-
mo jiné i z dotací městské části udělených 
v rámci Dotačního programu MČ Praha-Li-
buš pro rok 2020, v  termínech 13.–17. 7. 
2020, 20.–24. 7.2020, 3.–7. 8. 2020 a 10.–
14. 8. 2020 v zapůjčených prostorech MČ 
Praha-Libuš, objektu Klub Junior. Schva-
luje uzavření smlouvy o výpůjčce prostor, 
a  to bezplatně na dobu určitou, se spol-
kem Info-dráček, z. s. Schvaluje uzavře-
ní smlouvy o  úhradě nákladů spojených 
s  užíváním vypůjčených prostor v  objek-
tu Klub Junior za cenu 4 000 Kč celkem (1 
000 Kč týdně) se spolkem Info-dráček, z. s.

 Bere na vědomí koncept aktualizace 

Demografické studie MČ Praha-Libuš na 
období let 2020–2043 dle přílohy č. 1 to-
hoto usnesení, pro účely plánování v ob-
lasti sociální a školství správního obvodu. 
Pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Jiřího 
Koubka, aby s navrženými závěry sezná-
mil odbor územního rozvoje MHMP tak, 
aby závěry v konceptu aktualizované De-
mografické studie MČ Praha-Libuš na ob-
dobí let 2020–2043 byly promítnuty do 
připravovaných územních studií v  okolí 
budoucích stanic metra D Libuš a Písnice. 
Požaduje aktualizaci konceptu demogra-
fické studie v návaznosti na změny návr-
hů připravovaných územních studií.

 Schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o dílo č. 2015054032 na tisk ča-
sopisu U nás se společností dot. Design-
Studio, spol. s r. o., Za Otýlií 2872/18, 370 
06 České Budějovice, kterým se zvyšuje 
počet výtisků o  150 kusů/1 měsíc, cena 
o 826 Kč/1 měsíc.

 Odvolává tajemnici Komise stavební 
a dopravní k datu 25. 5. 2020 Šárku Pi-
chovou, jmenuje tajemníka Komise sta-
vební a  dopravní s  účinností od 26. 5. 
2020 Milana Maška.

 Schvaluje Rozhodnutí o výběru doda-
vatele pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci „Rekonstrukce střechy ob-
jektu Libušská čp. 1, Praha 4 – Libuš“, a to 
v souladu se zprávou o hodnocení nabí-
dek. Schvaluje uzavření smlouvy o dílo na 
tuto akci s  firmou Decorum, spol. s  r. o., 
V Tůních 1357/11, 120 00 Praha 2, za cenu 
2 984 095,90 Kč včetně DPH.

 Schvaluje Rozhodnutí o výběru doda-
vatele pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci ,,Rekonstrukce vzduchotech-
niky kuchyně MŠ K Lukám 664, Praha 4 – 
Libuš“, a to v souladu se zprávou o hodno-
cení nabídek. Schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo na tuto akci s firmou Entalpa, s. r. o., 
Korunní 588/4, 120 00 Praha 2 – Vinohra-
dy, za cenu 821 258,46 Kč včetně DPH.

 Souhlasí s celoročním hospodařením 
a závěrečným účtem městské části Praha-
-Libuš za rok 2019 včetně Zprávy o výsled-
ku přezkoumání hospodaření MČ Praha-
-Libuš za rok 2019; s plněním příjmů, čer-
páním výdajů a financováním MČ Praha-Li-
buš za rok 2019: příjmy 123 826 773,57 Kč, 
výdaje 106  111  637,93  Kč, z  toho: ka-
pitálové 43  055 762,59 Kč, běžné 
63  055  875,34  Kč, rozdíl příjmů a  výda-
jů 17 715 135,64 Kč; s  plněním finanční-
ho plánu zdaňované činnosti MČ Praha-
-Libuš za rok 2019 s  hrubým hospodář-
ským výsledkem před zdaněním ve výši 
1 249  368,66  Kč. Doporučuje Zastupitel-
stvu MČ Praha-Libuš schválit Závěrečný 
účet MČ Praha-Libuš za rok 2019 s  vý-
hradou nedostatků uvedených ve Zprávě 
o výsledku hospodaření a přijímá opatře-
ní k odstranění chyb a nedostatků ve for-
mě Opatření k nápravě chyb a nedostat-
ků ze zjištění z  konečného přezkoumání 
hospodaření. Ukládá místostarostovi Mi-
chalu Korbelovi předložit závěrečný účet 
MČ Praha-Libuš za rok 2019 na zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Libuš k zahájení 
projednání.

 Schvaluje zveřejnění Výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci „Stavební úpravy chodníků 

a venkovních teras v areálu MŠ K Lukám, 
Praha-Libuš“.

 Souhlasí s  podáním žádos-
ti o  dotaci z  MŠMT na projekt reg. č. 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 081/0017485, „Pod-
pora výuky v MŠ Lojovická III., v rámci OP-
VV, výzva č. 02. 20. 081 – Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazo-
vání – šablony pro MŠ a ZŠ III“.

 Bere na vědomí zaslání dopisu na 
HMP č. j. 1468/2020 ze dne 22. 5. 2020, 
který je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní, vypracovaného na základě závěrů ak-
tualizovaného konceptu Demografické 
studie z  května 2020. Souhlasí s  podá-
ním žádosti o  svěření stavebního objek-
tu čp. 320 na pozemku parc. č. 920/4, k. 
ú. Písnice, a přilehlého pozemku parc. č. 
921/25, k. ú. Písnice, v  majetku HMP na 
území MČ Praha-Libuš, z  důvodu využití 
pro rozšíření kapacit základního školství. 
Souhlasí s podáním žádosti o svěření ob-
jektu stavby čp. 271 na pozemku parc. č. 
915, k. ú. Písnice, v majetku HMP na území 
MČ Praha-Libuš, z důvodu požadavku na 
přemístění úřadu MČ Praha-Libuš, a tedy 
uvolnění prostor MŠ K Lukám, které dnes 
využívá Úřad MČ Praha-Libuš, pro vybu-
dování dvou nových tříd mateřské školy.

 Schvaluje rozhodnutí o výběru doda-
vatele pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci „Stavební úpravy chodníků 
a venkovních teras v areálu MŠ K Lukám, 
Praha-Libuš“, a  to v  souladu se zprávou 
o hodnocení nabídek. Schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo na tuto akci s firmou Walco 
CZ, spol. s r. o., Dobronická 1256, Kunra-
tice, 148 00 Praha 4, za cenu 2 939 499 
Kč včetně DPH.

 Ukládá neprodleně zahájit práce na 
odstranění havarijního stavu části oploce-
ní na jižní straně ZŠ s RVJ v Písnici. Schva-
luje rozhodnutí o výběru dodavatele pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Rekonstrukce oplocení u ZŠ s RVJ Písni-
ce, Ladislava Coňka č. p. 40, Písnice“, a to 
v souladu se zprávou o hodnocení nabí-
dek. Schvaluje uzavření smlouvy o  dílo 
na tuto akci s firmou Private Construction, 
s. r. o., Kosatcová 1303/8, 106 00 Praha 10, 
za cenu 670 542 Kč včetně DPH.

 Schvaluje uzavření objednávky na 
vypracování dokumentace pro společ-
né územní řízení a  stavební povolení na 

stavbu „Cyklostezka A42 v  úseku ulic 
Na Okruhu – Hoštická, k. ú. Písnice“ se 
společností TRDesign, s. r. o., Truhlář-
ská 264/22, 503 41 Hradec Králové, za 
135 000,00 Kč bez DPH.

 Souhlasí s realizací záměru „Mateřská 
škola K  Lukám 664, Praha 4 Libuš – vy-
bavení“ v  rozsahu technické specifikace. 
Schvaluje výzvu k podání nabídky na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na tuto akci 
v uzavřeném výběrovém řízení těmto do-
datelům: Nábytek Honza, s. r. o., Ekona Čá-
slav, s. r. o., Multip Moravia, s. r. o., Lokki In-
ternational, s. r. o., Nábytek Jiroušek, s. r. o.

 Schvaluje opětovné zapojení MČ Pra-
ha-Libuš do přípravy a  distribuce Katalo-
gu sociálních a návazných služeb pro rok 
2020, který vždy připravuje a vydává MČ 
Praha 12 i pro občany MČ Praha-Libuš při 
současném uvolnění finanční podpory ve 
výši 10 000 Kč ze schváleného rozpoč-
tu MČ Praha-Libuš na rok 2020. Schva-
luje zapojení MČ Praha-Libuš do přípravy 
a  prezentace Veletrhu sociálních služeb 
2020, který realizuje správní celek MČ 
Praha 12 jako prezentaci nabídky poskyto-
vatelů sociálních služeb.

 Souhlasí se zapojením ZŠ Meteorolo-
gická do grantového řízení HMP v oblasti 
životního prostředí pro rok 2020 – Veřej-
ná zeleň s projektem „Zelený plot“ v ma-
ximální výši nákladů do 55 086 Kč za pod-
mínky financování povinné spoluúčasti 
dotace z prostředků základní školy.

 Schvaluje vypsání a zveřejnění Výzvy 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
podání nabídek na výběr zhotovitele na 
akci „Zpomalovací prahy v ulici K Lukám, 
Praha 4 – Libuš“.

 Ruší své usnesení č. 62/2020 ze dne 
6. 4. 2020. Souhlasí s převodem finanč-
ních prostředků z  Rezervního fondu ZŠ 
s RVJ v Písnici do fondu investic ve výši 
105 000 Kč.

 Souhlasí s předloženým návrhem pa-
ní Ivety Kaplické o pořízení změny územ-
ního plánu hl. m. Prahy zkráceným po-
stupem na pozemcích parc. č. 67/1, 67/3 
a 67/4, vše v k. ú. Písnice, z OB-B na OB-
-C. Pověřuje místostarostu Pavla Macháč-
ka předložením žádosti k  projednání na 
Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš.

Z usnesení Rady MČ Praha-Libuš  
vybrala a upravila (red)
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V české společnosti vyrostla 
nová generace rodičů a téma 
vzdělávání se stává společen-
skou prioritou. Výuka na dálku 
přinesla školám i rodičům zcela 
nové výzvy – a školství jako té-
ma se znovu dostalo oprávněně 
do popředí širokého zájmu.

Skutečnou výzvu představovalo 
v  době krize sladění provozu celé 
rodiny s distanční výukou. Vždyť co 
rodina, to naprosto jiné podmínky 
k výuce dětí.

Klíčovou je a nadále zůstane spo-
lupráce: učitel – dítě – rodič, vztah, 
ve kterém dochází ke stanovová-

ní naprosto individualizovaných cí-
lů a konkrétního obsahu učiva pro 
konkrétní dítě.

Co pozitivního krize přinesla?

„Krize vždy přináší nové příležitos-
ti, jak o věcech přemýšlet,“ říká bý-
valý ředitel a  zakladatel společnost 
EDUin Mgr. Zdeněk Slejška a dodá-
vá: „Již teď vidíme, že obrovský po-
sun nastal ve schopnostech spojit se 
s  lidmi, řešit věci na dálku. Samotní 
učitelé objevují nové možnosti tech-
nologií.“ Přitom je nesmírně důležité 
připustit si fakt, že to, co učitel odučí, 
není totožné s tím, co se děti naučí.

„Učitel by se neměl učivem jen 
řítit,“ vysvětluje nejznámější propa-
gátor formativního hodnocení dětí 
ve školách pan Wiliam Dylan a do-
plňuje: „Učitel by měl zaměřit svou 
pozornost na učební proces a  při 
výuce na něj reagovat.“ Je tedy na-
prosto nezbytné, aby v procesu vý-
uky učitel průběžně zjišťoval, jak 
děti učivu rozumí.

Když během krize Česká školní 
inspekce telefonicky zjišťovala v ti-
sícovkách českých škol, jak se ře-
ditelé se vzděláváním na dálku vy-
pořádali, projevilo se, jak je systém 
našeho školství rozpadlý, hodno-
tí ředitelka Stálé konference asoci-
ací ve vzdělávání a  koordinátorka 
iniciativy Úspěch pro každého žáka 
paní Silvie Pýchová. Podle ní obstá-
li především jedinci – učitelé, kteří 
hledali nástroje, jak pomoci žákům, 
ředitelé zase způsob, jak jejich výu-
ku koordinovat.

Naše školy uspěly a posílily

Ředitelé našich dvou základních 
a  čtyř mateřských škol v  městské 
části Praha-Libuš se svými týmy pe-
dagogických i  nepedagogických 

pracovníků vyšli z  této krize posíle-
ni – bez zaváhání velmi flexibilně na-
stavili společně úspěšnou platfor-
mu fungování škol ve vztahu k  jed-
notlivým rodinám, navíc svým vyso-
ce zodpovědným přístupem nabídli 
ředitelé každému členu svého pe-
dagogického týmu zcela individuál- 
ní podporu a pomoc při dálkové výu-
ce dětí, ve které byli prakticky všichni 
učitelé na základních školách v Čes-
ké republice naprostými nováčky!

Za aktivní a otevřený přístup, za 
mimořádné nasazení i vysokou míru 
empatie v práci s dětmi patří ředite-
lům našich základních škol a  jejich 
týmům a  shodně i  ředitelkám ma-
teřských škol a  jejich skvělým pe-
dagožkám upřímné poděkování ce-
lého vedení naší městské části.

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

Ilustrační foto: Pixabay

Poděkování

Městská část Praha-Libuš opět pro děti navštěvu-
jící místní mateřské a základní školy zajistila letní 
provoz.

Školy se mimo to snaží dále nabídnout dětem a  rodi-
čům v  čase prázdnin volnočasové aktivity provozované 
externími subjekty nebo spolky rodičů v prostorách školy. 
Na příměstské tábory, které o podporu požádaly, přispěla 
městská část skrze svůj Dotační program.

Pro skupinu žáků s  nižší znalostí českého jazyka při-
pravily mateřské i základní školy přípravu na nový školní 
rok se zaměřením na výuku českého jazyka. Financová-
ní je zajištěno z různých externích zdrojů od projektu na 
podporu integrace MV ČR až po dotaci EU z Operačního 
programu Praha – Pól růst, o které školy požádaly. Infor-
mace o nich naleznete na webových stránkách jednotli-
vých škol.

Městská část Praha-Libuš umožňuje konání letních 
příměstských táborů na podporu integrace dětí-cizinců 
s  rovnocenným zastoupením jazykových skupin ve spo-
lupráci s  organizací Info-dráček v  prostorách Klubu Ju- 
nior. O tábory byl jako každý rok veliký zájem již od jara. 
Finančně si přispívají rodiče, rovněž přispívá městská část 
Praha-Libuš v  rámci svého Dotačního programu a  vše 
podpořila skrze svůj Dotační program i MČ Praha 4.

Všem rodičům i dětem přejeme hodně společných let-
ních zážitků.

Šárka Fruncová Vlčková,  
vedoucí odboru správního a školství ÚMČ Praha-Libuš

Letní provoz základních a mateřských škol 
a další volnočasové a integrační aktivity

Základní škola s rozšířenou  
výukou jazyků v Písnici
1. 7. – 10. 7. 2020 letní provoz družiny 
a školní jídelny pro žáky obou základních 
škol zřizovaných MČ Praha-Libuš
13. 7. – 31. 8. 2020 provoz přerušen

Základní škola Meteorologická
1. 7. – 21. 8. 2020 provoz přerušen
24. 8. – 31. 8. 2020 letní provoz školní dru-
žiny a  jídelny pro žáky obou základních 
škol zřizovaných MČ Praha-Libuš

MŠ Lojovická
1. 7. – 17. 7. 2020 letní provoz mateřské ško-
ly a školní jídelny pro děti navštěvující tuto 
mateřskou školu
20. 7. – 21. 8. 2020 provoz přerušen
24. 8. – 31. 8. 2020 letní provoz mateřské 
školy a školní jídelny pro děti navštěvující 
tuto mateřskou školu

MŠ Mezi Domy
1. 7. – 10. 7. 2020 letní provoz mateřské 
školy a školní jídelny pro děti navštěvující 
tuto mateřskou školu
13. 7. – 17. 7. 2020 letní provoz mateřské 

školy a školní jídelny pro děti navštěvující 
tuto mateřskou školu a MŠ K Lukám
20. 7. – 21. 8. 2020 provoz přerušen
24. 8. – 31. 8. 2020 letní provoz mateřské 
školy a školní jídelny pro děti navštěvující 
tuto mateřskou školu

MŠ K Lukám
1. 7. – 10. 7. 2020 letní provoz mateřské 
školy a školní jídelny pro děti navštěvující 
tuto mateřskou školu
13. 7. – 21. 8. 2020 provoz přerušen
24. 8. – 31. 8. 2020 letní provoz mateřské 
školy a školní jídelny pro děti navštěvující 
tuto mateřskou školu
UPOZORNĚNÍ: 13. 7. – 17. 7. 2020 pro děti 
navštěvující MŠ K Lukám zajišťuje letní pro-
voz MŠ Mezi Domy

MŠ Ke Kašně
1. 7. – 17. 7. 2020 letní provoz mateřské ško-
ly a školní jídelny pro děti navštěvující tuto 
mateřskou školu
20. 7. – 21. 8. 2020 provoz přerušen
24. 8. – 31. 8. 2020 letní provoz mateřské 
školy a školní jídelny pro děti navštěvující 
tuto mateřskou školu.

JAK FUNGUJÍ ŠKOLY A ŠKOLKY O PRÁZDNINÁCH 2020



RADNICE

U nás | 7–8/2020 | 13

Letní provoz základních a mateřských škol 
a další volnočasové a integrační aktivity

Vážení rodiče, dovolujeme si 
vás informovat, že vzhledem 
k navýšení kapacity MŠ K Lu-
kám od září 2020 budou probí-
hat dodatečná kola zápisů do 
této mateřské školy.

Bližší informace, v  jaké fázi ak-
tuální zápisy jsou, naleznete na 
webových stránkách mateřské ško-
ly, nebo přímo u paní ředitelky Mar-
ty Hrubé na telefonu: 739 022 365, 

případně na telefonu vedoucí od-
boru správního a školství ÚMČ Pra-
ha-Libuš Šárky Fruncové Vlčko-
vé: 731 610 451 i v průběhu letních 
prázdnin.

Šárka  Fruncová Vlčková,  
vedoucí odboru správního 

a školství ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kryštof Štafl,  

archiv MČ Praha-Libuš

Dodatečný zápis do MŠ K Lukám

Nově přistavěný pavilon MŠ K Lukám se dvěma 
třídami krátce po dokončení.

Městská část Praha-Libuš zís-
kala v červnu 2019 účelovou 
investiční dotaci od hlavního 
města Prahy na akci „Rekon-
strukce části plynové kotelny 
v Základní škole Meteorologic-
ká“ ve výši 3 milióny korun.

Vlastní rekonstrukce mohla být 
zahájena až v  roce 2020 o  letních 
prázdninách. Po dohodě s vedením 
školy a  dodavatelskou firmou byly 
práce zahájeny již v dubnu a ukon-
čeny poslední květnový den. Ve 
stávající kotelně byl vyměněn po-
slední, největší, ze tří kotlů, za nový 
moderní kondenzační.

Rekonstrukcí prošly i  rozvody 
topné vody včetně uzavíracích ar-
matur a  nových tepelných izolací. 

Původní oběhová čerpadla byla na-
hrazena novými s měnitelnou regu-
lací otáček. Dosluhující systém mě-
ření a regulace byl nahrazen novým 
moderním zařízením. Provedená re-
konstrukce by měla zabezpečit vyš-

ší účinnost soustavy, ekonomičtěj-
ší provoz a  dosažení úspor médií. 
V neposlední řadě se projeví i nižší 
hladinou vypouštěných emisí do 
ovzduší.

Věříme, že provedené prá-

ce zlepší celkový provoz zařízení 
a zvýší se i jeho spolehlivost.

Ing. Jindřich Sochůrek,  
tajemník MČ Praha-Libuš

Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš

Rekonstrukce kotelny v ZŠ Meteorologická
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Od 1. července je zřízeno nové stanoviště na tříděný odpad v lokalitě 
nové zástavby Residence Vrtilka.

Nádoby na plast, papír, sklo a nápojové kartony budou umístěny na rohu 
ulic Kváskovická a Miřetická.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Nové stanoviště 
na tříděný odpad

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY  
Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Kontejnery budou přistaveny první stanovený den cca od 16:00 hodin.
od 11. do 13. září: Na Domovině (u MŠ), Mirotická x Zbudovská,  

Božejovická x Třebějická, Hoštická x Olšovická
od 18. do 20. září: U Bazénu (vedle SOU), U Zahrádkářské kolonie x Pří-

rodní, Zahrádecká x Hvězdonická, Ke Kašně (u MŠ)
od 2. do 4. října: V Rohu x V Koutě, Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, 

K Novému sídlišti x Na Šejdru, Hoštická x Putimská
od 9. do 11. října: Zbudovská x Předposlední, Na Močále x Třebějická, Vý-

letní x Zahrádecká, K Lukám (u parkoviště K Lukám)
od 16. do 18. října: Ke Kurtům x Na Okruhu, Chvalšovická x Křesanovská, 

Na Losách x Lužská, Betáňská x Na Musilech
od 23. do 25. října: Švihovská (u Ekospolu), Šátalská x K Novému sídlišti, 

K Vrtilce x Na Konečné, K Jezírku x Vyšebrodská 
od 30. října do 1. listopadu: Na Okruhu (u čp. 389), Ohrobecká x Lojovic-

ká, Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě) 

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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY  
Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny ve stanovený den vždy 
po dobu 4 hodin, a to od 14:00 do 18:00. Po celou dobu bude přítomna 
obsluha.
8. září: K Lukám (parkoviště K Lukám), Betáňská x Na Musilech, Na Okru-

hu (u čp. 389), Ohrobecká x Lojovická
6. října: Zbudovská x Mirotická, Ke Kašně (u MŠ), Zahrádecká x Hvězdo-

nická, V Koutě (u čp. 986)
20. října: Zahrádecká x Výletní, Na Domovině (u MŠ), Ke Lhoteckému lesu 

x Lojovická, Na Losách x Javorenská
3. listopadu: Hoštická x Olšovická, Na Močále x Třebějická,  

K Novému Sídlišti x Na Šejdru

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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY  
NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (BIO VOK)

Bio VOK z rozpočtu hlavního města Prahy budou přistaveny ve stanove-
ný den po dobu maximálně 3 hodin. Pokud bude kontejner naplněn ješ-
tě před uplynutím stanovené doby přistavení, bude vyměněn za prázd-
ný. Samozřejmostí je přítomnost obsluhy u každého kontejneru.
19. září od 9:00 do 12:00: Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, K Novému 

sídlišti x Na Šejdru
19. září od 13:00 do 16:00: Na Močále x Třebějická, Hoštická x Putimská
3. října od 9:00 do 12:00: Na Losách x Javorenská, Betáňská x Na 

Musilech
3. října od 13:00 do 16:00: Chvalšovická x Křesanovská, Drůbežářská 

(mezi Libušskou a V Koutě)
17. října od 9:00 do 12:00: Ohrobecká x Lojovická, Hoštická x Olšovická
17. října od 13:00 do 16:00: Zahrádecká x Hvězdonická, Ke Kašně (u MŠ)
31. října od 9:00 do 12:00: Božejovická x Třebějická, Hoštická x Putimská
31. října od 13:00 do 16:00: U Zahrádkářské kolonie x Přírodní, Předenic-

ká x K Vrtilce
7. listopadu od 13:00 do 16:00: K Vrtilce x Na Konečné, K Jezírku x 

Vyšebrodská

Počet bio VOK přiděluje jednotlivým městským částem Magistrát hl. m. 
Prahy v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a  typu 
převládající zástavby.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Kontejnery na odpad na druhé pololetí 2020

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

KNIHOVNA
městské části Praha-Libuš

na adrese K Lukám 664/1, Praha 4 – Libuš

otevřena i o letních prázdninách

jako po celý rok vždy
v úterý od 14 do 18 hodin



TÉMA

U nás | 7–8/2020 | 15

První knihobudky v Praze vznik-
ly v roce 2013, kdy tehdejší te-
lefonní operátor přeměnil prv-
ních sedm vysloužilých telefon-
ních budek na nové využití.

Od té doby došlo k  postupné 
přeměně desítek dalších nepouží-
vaných telefonních budek či vzniku 
úplně nových, jako je u nás v loka-
litě Vrtilka zásluhou místních šikov-
ných lidí.

Městská část Praha-Libuš nyní za 
symbolickou cenu odkoupila vyřa-
zenou telefonní budku před libuš- 

skou radnicí u  pošty a  plánuje její 
přeměnu na knihobudku.

Požádali jsme studenty střední 
grafické školy G.A.P. působící v pů-
vodní budově ZŠ Meteorologic-
ká o grafické návrhy, které vám na 
těchto stránkách představujeme. 
Který z  grafických návrhů se vám 
nejvíce líbí? Prosíme o vaše hlasová-
ní na webových stránkách www.pra-
ha-libus.cz. Hlasovat můžete do 15. 
srpna, následně v  časopisu U  nás 
zveřejníme výsledky hlasování.

Tomáš Loukota, místostarosta 
Libuše a Písnice

Hlasujte o podobě nové knihobudky!

12

3 4

Hlasování 
o podobě nové knihobudky:

www.praha-libus.cz
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Hlasování 
o podobě nové knihobudky:

www.praha-libus.cz
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Hlasování 
o podobě nové knihobudky:

www.praha-libus.cz
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Ing. Dan Frantík má jako ve-
doucí oddělení péče o zeleň na 
pražském magistrátu na starost 
velkou část zeleně na katastru 
Libuše a Písnice, především tu 
mimo zástavbu.

Co všechno obhospodařuje hl. 
m. Praha, resp. Lesy hl. m. Prahy, 
v rámci lesních porostů, luk a dal-
ších typů zeleně, vodstev, chráně-
ných území…?

To je odlišné, Lesy hlavního měs-
ta Prahy udržují lesní majetek hl. m. 
Prahy. Náš odbor má kromě sprá-
vy lesních pozemků ještě ve správě 
zvláště chráněná území, registrova-
né významné krajinné prvky, ovoc-
né sady, vodní toky a vodní plochy 
(nádrže, rybníky) včetně břehové-
ho doprovodu. Máme svěřeny ta-
ké parky celopražského významu, 
např. Stromovku, Petřín, Letenské 
sady atd.

A co z přírody náleží do péče jed-
notlivých městských částí?

Zásadním rozdělením je vlastnic-
ké právo hl. m. Prahy, resp. svěřená 
správa pro jednotlivé městské části. 
V oblasti zeleně se toto rozčlenění 
řídí Koncepcí péče o zeleň v hl. m. 
Praze, schválenou Zastupitelstvem 
hl. m. Prahy. Ta definuje různé dru-
hy a  typy zeleně, třídí do tří kate-
gorií, přičemž I. kategorie je zeleň 
celopražského významu, a  ta je ve 
správě našeho odboru. Zeleň II. ka-
tegorie by měla být svěřena jednot-
livým městským částem jako zeleň 
místního významu. Sem patří zeleň 
na sídlištích, v zástavbě, menší par-
ky a  parčíky. Zeleň III. kategorie je 
ostatní zeleň, kam spadá mj. uliční 
zeleň, zeleň v areálu škol, sociálních 
a  zdravotnických zařízeních apod. 
Tato zeleň je ve správě příspěvko-
vých organizací nebo společnos-
tí zřízených nebo založených hl. m. 
Prahou nebo městskými částmi.

Jak dlouho se vy sám zabýváte 
touto problematikou?

Problematikou zeleně se zabý-
vám od absolvování vysoké školy, 
zelení v  podmínkách Prahy od ro-
ku 1994.

Co se za tu dobu změnilo v přístu-
pu vedení hlavního města?

Myslím, že dříve byla oblast ze-
leně více na okraji zájmu vedení 
města, to se za posledních cca 10 
let výrazně změnilo a zeleň se do-

stává v prioritách výše, než byla dří-
ve. Což se mj. promítá i  do množ-
ství finančních prostředků uvolňo-
vaných na údržbu a zejména rozvoj 
zeleně a technických prvků v zeleni 
obecně.

Co vás při vaší práci v sou-
časné době těší, a co naopak 
zneklidňuje?

Těší mě, když vidím odrůstat 
plochy zeleně, které jsme zakláda-
li před 10–15 lety, na řadě míst se 
jedná o  plochy zeleně v  místech, 
kde do té doby byla jen pole, která 
sama o sobě moc přírodní nejsou, 
o možnostech jejich využití běžný-
mi obyvateli Prahy ani nemluvě. 
Co mě dlouhodobě zneklidňuje, je 
macešský přístup státu ke státním 
pozemkům – jejich vydávání jako 
náhradní restituce, nemožnost rea- 
lizovat pražské projekty krajinné 
zeleně na těchto pozemcích (ani 
za podmínky 100% finančního krytí 
Prahou). Dlouhodobě mě také zne-
klidňuje množství a hlavně plochy 
golfových hřišť, a  to zejména na 
pozemcích pronajatých od města. 
To vidím jako zmařenou příležitost, 
je to sice využito jako zeleň, ale ja-
ko zeleň hodně specifická a  pro 
poměrně úzký okruh lidí.

Jste spokojen s tím, jak se Praha 
stará o svou přírodu?

Myslím, že v rámci porovnání s ji-
nými kraji je péče o zeleň v majet-
ku kraje – tedy hl. m. Prahy – jak 
v  oblasti zvláště chráněných úze-
mí, tak i  další veřejné zeleně, 
nadstandardní. 

Vnímáte příznaky, že se pražská 
příroda mění?

Ano, určitý posun je vidět i v ho-
rizontu těch zhruba 25 let. Je za-
jímavé, že např. některé dřeviny 
byly před lety v  depresi, např. bu-
ky nebo jedle. Dnes je buk v  Pra-
ze velmi vitální. Takže pozorujeme 
jak změny dané vnějšími vlivy, tak 
samozřejmě pozorujeme a monito-
rujeme změny, které probíhají díky 
dlouhodobě prováděnému mana- 
gementu ploch. Jako zajímavost 
můžu třeba uvést obrovský roz-
mach počtu jedinců okrotice bílé, 
což je naše domácí orchidej. Před 
lety to byla docela vzácnost, dnes 
jsou v  Praze lokality, kde se zce-
la samovolně okrotice šíří a rostou 
zde stovky jedinců. A my netušíme, 
proč se to děje…

Jaká je koncepce hlavního města 
pro péči o zeleň a krajinu v sou-
časnosti a do budoucna, zejména 
s ohledem na měnící se klima?

Naše koncepce, přesněji řečeno 
dlouhodobě prosazované zásady 
se v  tomto nemění – základem je 
využívání co nejširšího spektra dře-
vin, aby v případě výpadku u jedné 
dřeviny nedošlo ke kolapsu eko-
systému. Druhou hlavní zásadou 
je využívání stanovištně vhodných 
druhů dřevin – tím se my a naši po-
tomci, doufáme, vyvarujeme po-
dobných kalamit, jako nyní zažívá-
me se smrkem. Rovněž je naším 
dlouhodobým plánem postupné 
snižování intenzity sečení travna-
tých ploch, resp. diferenciace se-
čení v závislosti na charakteru tráv-
níků a  také na intenzitě využívání 
ploch veřejností.

Počítá Praha s prstencem zeleně 
po obvodu města?

Vnější prstenec je asi jediná as-
poň trochu reálná možnost; čím blí-
že k centru, tím větší tlak na zástav-
bu. Pokud do toho Praha nedá své 
vlastní pozemky, tak cenové poža-
davky soukromých vlastníků pře-
sáhnou možnosti města a zeleň zde 
i  přes vymezení v  územním plánu 
stejně nevznikne.

Můžete pražské podmínky srov-
nat s jinými velkými městy, třeba 
Brnem, Vídní, dalšími v zahraničí? 
Inspirujete se některými?

Jdeme spíše vlastní cestou, ale-
spoň pokud se bavíme o volné kra-
jině. V podmínkách parků se samo-
zřejmě snažíme inspirovat, kde to 

jde, např. ve Vídni nebo Mnicho-
vě. Ale třeba Brno má zcela odliš-
né podmínky, jejich lesy jsou kromě 
cca 300 ha daleko za hranicí města, 
často i  desítky kilometrů, takže je-
jich postupy a metody jsou logicky 
zcela odlišné od našich. Podobné 
to je i ve Vídni.

Na mapě pražských lesů najdeme 
nedaleko, západně od Písnice, 
bezzásahovou zónu. Co to zna-
mená? Proč právě toto místo?

Díky certifikaci FSC musíme mít 
vylišeno 5 % lesů jako tzv. referenč-
ní plochu, tj. plochu, kde se sledu-
je přirozený vývoj ekosystému bez 
přímého vlivu člověka. Takže zde 
se cíleně nehospodaří, a pokud je 
nějaký strom rizikový a  nad ces-
tou, tak se pokácí a nechá ležet na 
rozpad.

Kdo z Libuše a Písnice zajde do 
lesa Modřanské rokle, vidí, že 
umírání smrků dorazilo i sem. Les, 
jak jsme ho znali dlouhá deseti-
letí, se prudce změnil. Jak velké 
starosti tahle kalamita dělá praž-
ským lesákům?

Kůrovec se v okolí Libuše rozšířil 
zejména ze soukromých lesních po-
zemků pod Písnicí a de facto už sti-
hl zdecimovat téměř všechny smr-
ky i na pozemcích města, a  to přes 
veškerou snahu o  zastavení šíření. 
Bohužel to napadení je tak silné, že 
ani feromonové lapače nebo včasná 
asanace napadených stromů tomu 
nezabránila a dnes už v Modřanské 
rokli mnoho smrků nezbývá. Pokud 
se nestane něco výjimečného, tak 
zde přežijí maximálně jednotlivé stro-

ROZHOVOR

Snažíme se předejít  
podobným přírodním kalamitám,  
jako teď zažíváme se smrky
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my, které jsou nejvíce životaschop-
né, a tedy i odolné vůči kůrovcům.

Rychle se objevily i oplocen-
ky chránící novou výsadbu. Co 
a proč se do lesů Modřanské rok-
le vysazuje?

Jak už jsem říkal dříve, snažíme 
se o  používání stanovištně vhod-
ných druhů dřevin v co nejširší šká-
le. Takže v  podmínkách Modřan-
ské rokle vysazujeme kromě dubu 
také buky, lípy, javory, habry, z jeh-
ličnanů na slunné lokality borovici, 
na stinné jedli. Kvůli zvěři se navíc 
musejí vysazované listnáče a  jedle 
chránit proti okusu.

Nový les Na Musile letos na jaře 
začal vznikat také na východní 
hranici MČ Praha-Libuš mezi Sa-
pou, Kunratickou spojkou a Ví-
deňskou silnicí. Kdo a proč o jeho 
založení rozhodl?

Tento les je vymezen v územním 
plánu už od roku 1999, ale jeho pří-
prava byla poměrně komplikovaná, 
proto se na něj dostala řada až teď.

Jaký bude les, který se tu 
zakládá?

Jedná se o  les, který se trochu 
odlišuje od jiných podobných pro-
jektů výsadeb na poli. Kromě zales-
nění volných ploch na polích jsme 
na části plochy provedli probírku 
v náletech břízy a na podzim chce-
me tyto plochy využít k  provedení 
podsadby. To má tu výhodu, že zde 
můžeme využít pro výsadbu i  stin-
né dřeviny, které jinak při sázení na 
poli nelze bez obrovských ztrát vy-
sadit. Do nového lesa se také za-
komponuje stávající topolový lesík. 
Udělali jsme i  úpravy na potoce – 

nové tůně, úpravy břehů atd. Takže 
by mělo jít o přírodně pestré území.

Bude otevřený pro pobyt oby-
vatel? Bude nějak vybaven pro 
rekreaci?

Všechny podobné plochy jsou 
volně přístupné, tedy po odstraně-
ní oplocenek proti zvěři. V letošním 
roce počítáme s výstavbou sítě cest 
tak, aby byly nové výsadby vůbec 
přístupné. Do některých částí, ze-
jména na levém břehu potoka, se 
totiž dnes jinak než přes pole do-
stat nedá.

Počítá se s dalšími novými plo-
chami lesní a nelesní zeleně na 
území Libuše a Písnice a v blíz-
kém okolí?

Zatím ne, nejsou zde žádné 
vhodné pozemky v majetku hlavní-
ho města nebo městské části.

Pražské lesy získaly už před něko-
lika lety prestižní certifikaci FSC. 
Co to znamená?

Lesní majetek hl. m. Prahy má 
certifikát FSC již od roku 2007, ja-
ko jeden z  mála majetků v  České 
republice. Mezinárodní certifikace 
FSC (Forest Stewardship Council) 
je nejpřísnější lesnická certifikace 
a dokládá skutečně ekologicky od-
povědné hospodaření v lesích.

Jak pečuje Praha o vodní to-
ky a rybníky na území Libuše 
a Písnice?

Hl. m. Praha se od roku 1998 sta-
lo postupně správce vodních toků, 
některé vodní toky máme ve správě 
až od roku 2005. V současné době 
máme ve správě všechny potoky na 
území MČ Libuš. V majetku, a tedy 

i  ve správě, máme i  většinu rybní-
ků a  nádrží, ale některé jsou ještě 
v soukromém vlastnictví (např. pod 
Písnicí).

Chystají se na nich nějaké vý-
znamné zásahy nebo změny?

Potoky jsou zde více méně v pří-
rodních korytech, takže nic většího 
zde nechystáme.

V posledních letech některé zdej-
ší potoky mnohdy úplně vyschnou 
a na mapách portálu Intersucho 
se právě naše pražské končiny 
vybarvují jako výrazně suché. Čím 
to je?

Bohužel je to kombinace nižších 
srážek a  také budování podzem-
ních vedení sítí a  staveb vůbec – 
kanalizace nebo dálnice fungují ja-
ko drenáž a stahují vodu z širokého 
okolí.

Na zdejších potocích jsme ale za-
žili také povodně. Jsou v praž-
ských plánech úpravy, které by 
krajinu lépe adaptovaly na sráž-
kové extrémy?

Tam, kde to dovolují zejména ma-
jetkové poměry, se snažíme o zvý-
šení retenční kapacity území. To ne-
musí nutně znamenat nové nádrže. 
Pro ilustraci příklad z poslední doby 
– na Říčanském potoce pod Dub-
čí jsme díky zmeandrování koryta 
a vyhloubení 11 tůní zvýšili retenční 
schopnost tohoto území z  340 m3 
na 3060 m3!

Sledujete na potocích kvalitu vo-
dy? Jak to s ní vypadá v našem 
území?

Libušský potok sledujeme dlou-
hodobě, ale kvalitu vody měříme 

až dole v  Modřanech, v  rámci Pís-
nice žádný měrný profil nemáme. 
Co řešíme na Libušském potoce, 
jsou dlouhodobé problémy se Sa-
pou, jejíž areál přes systém srážko-
vé kanalizace znečišťuje naši deš-
ťovou usazovací nádrž pod Libuší. 
Dlouhodobě s nimi pracujeme, kon-
trolujeme s  inspekcí, Sapa spolufi-
nancuje vyčištění DUNky (povedlo 
se dvakrát), stav se částečně zlep-
šil. Statisticky lze vypozorovat zlep-
šení stavu vody na výsledcích roz-
borů mezi lety 2011–2015 a  mezi 
2016–2018.

Má Libuš a Písnice  „svého“ haj-
ného a správce vodních toků?

Místním lesním je nyní pan Ladi-
slav Kadeřábek, mistrem na vod-
ních tocích je pan Ilja Storoženko.

Praha má spoustu krásných míst 
chráněné přírody. Která z nich vy 
sám máte rád?

Osobně mám nejraději buď ty 
přírodnější lesní části Prahy, např. 
Xaverovský háj, nebo naopak ty té-
měř bezlesé louky plné kvetoucích 
rostlin, takže třeba Hrnčířské louky.

Znáte osobně některá místa v na-
šich končinách, kam rád zajdete?

Místa v  Libuši navštěvuji spíše 
pracovně. Ale rád si ve Vašem oko-
lí zajdu jak na už zmíněné Hrnčíř-
ské louky, tak i  do dubových čás-
tí Kunratického lesa. Z  těch loka-
lit, co nejsou v majetku Prahy, jsou 
to třeba Přírodní rezervace Šance 
u Točné.

Za odpovědi děkuje  
Hanka Kolářová

Foto: archiv Dana Frantíka

Těsně za našimi humny, na území 
Kunratic mezi Kunratickou spoj-
kou, Vídeňskou a areálem Sapy, 
začal na 13,5 ha pozemků v majet-
ku hl. m. Prahy letos vznikat no-
vý krajinný park Na Musile. Péčí 
Lesů hl. m. Prahy zde byly zčásti 
odstraněny neoprávněné stavby 
a zpevněné plochy a půda zre-
kultivována, zčásti letos na jaře 
zalesněna původní pole. V oko-
lí potoka vzniklo několik tůní pro 
obojživelníky. Celé území se po-
stupně čistí od náletové vegetace, 
březové remízky byly prosvětleny. 
Vysazují se místně vhodné listna-
té stromy, jako je dub zimní, lípa, 
habr, javor mléč a babyka, ale ta-
ké třešně, z jehličnatých modřín, 
borovice nebo douglaska. Saze-
nice chrání oplocenka před oku-
sováním zvěří. Letos v létě začne 
výstavba cest a na podzim se na 
zrekultivovaných plochách bude 
pokračovat ve vysazování stro-
mů. Původně travnaté plochy se 
začnou pravidelně kosit, aby zde 
vznikly kvalitní louky.
Zdroj: www.praha-priroda.cz
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Klub Junior provozovaný měst-
skou částí Praha-Libuš oslaví 
v září dvacet let své činnosti. Za 
celou dobu svého působení na-
bídl aktivní prožití volného ča-
su několika tisícům dětí ve více 
než osmnácti zájmových krouž-
cích a sportovních oborech.

Mnohé děti ze zahajovacího škol-
ního roku 1999/2000 by dnes v roli 
rodičů mohly přivést své vlastní ra-
tolesti na kroužky. A někteří z nich – 
podle vlastního vyjádření, pokud by 
se nepřestěhovali – by rádi své děti 
znovu přivedli!

Na pozici hudebních lektorů 
působili a  působí v  Klubu Junior 
úspěšní absolventi HAMU i  AMU, 
s  nimiž děti vystupovaly na Ber-
tramce i v koncertní síni v Jilské. Ji-
ní jejich kamarádi psali do novin své 
příspěvky na nejrůznější témata či 
dění pod vedením žurnalistů dnes 
již zvučných jmen, další děti zase 
reprezentovaly a  reprezentují jmé-
no klubu na poli sportovním pod ve-
dením zkušených trenérů, rozhodčí 
i komisařů.

Teprve nedávno ukončila me-
zi dalšími kolegy svoji mnohale-
tou lektorskou činnost Mgr. Marie 
Havránková, dnes maminka dvou 
děvčátek, která se po pauze vráti-
la z pobytu v USA k pokračující výu-
ce v klubu, aby své poznatky a no-
vé zkušenosti předala další genera-
ci dětí.

Klub Junior v průběhu uplynulých 
dvaceti let navázal spolupráci také 
s  humanitárním sdružením, s  nímž 
ve vzájemné spolupráci organi-
zoval řadu let letní dětské tábory 

v krásném prostředí Šumavy, Krko-
noš, Českého ráje i Orlických hor – 
všude tam prožily děti báječné dny 
letních prázdnin! Dnešní poptávka 
rodičů směřuje více na příměstský 
typ dětských táborů, paralelně ved-
le nich ale probíhají stále i letní sou-
středění malých sportovců.

Tým lektorů a vedení klubu
Klub Junior, Na Okruhu 1,  

142 00 Praha 4
www.klubjunior.cz

Kontakt: Ing. Lenka Koudelková,  
tel.: 604 273 968, kjunior@centrum.cz

Foto: archiv Klubu Junior

Dvacet let činnosti  
zájmových kroužků Klubu Junior

zpěv

halloween

sbor
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aerobik

naši borci judisti

kytara

výtvarná tvorba

výtvarné soboty



TÉMA

22 | U nás | 7–8/2020

Nestátní nezisková organiza-
ce Kvalitní podzim života, z. ú., 
se zabývá péčí o seniory v do-
mácím prostředí. Je registro-
vanou sociální službou. Sídlí 
v nedalekém Vestci a působí 
i v Libuši a Písnici. Ředitelka 
KPŽ Lenka Klestilová odpoví-
dá na otázky k současné situ-
aci, v době ustupující vlny ne-
moci covid-19.

Co všechno jste museli řešit, když 
vypukla pandemie?

Museli jsme vycházet ze všeo-
becných rad, neboť v té době nikdo 
neměl praktické zkušenosti, jak se 
v nastalé situaci chovat. Byla to te-
dy: Bezpečnost zaměstnanců a vše, 
co s  tím souvisí, to znamená: dez-
infekce, rukavice, roušky, štíty atd. 

Všichni víme, že uvedený sortiment 
byl z  počátku zcela nedostupný, 
především pro sociální služby.

Úkony související s bezpečnos-
tí klienta znamenaly uzpůsobit 
délku návštěv a  péče, dodržovat 
hygienická pravidla při předává-
ní jídla.

Nouzový plán znamenal mož-
nost, že někdo z nás mohl být pozi-
tivní. Prakticky nebyl dořešen, pro-
tože modelů situace tu bylo tolik, že 
nebylo jasné, jak se držet nějakého 
konkrétního konceptu.

Musel se řešit také nedostatek 
personálu, neboť vlivem situace 
děvčata zůstala doma na „ošetřo-
vání člena rodiny“.

Samozřejmě jsme měli strach 
z vývoje situace, ale snažili jsme se 
nepodléhat panice.

Co bylo nejtěžší, a co vám na-
opak „korona“ dala?

Dokázali jsme, nejen jako ústav, 
ale i jako národ, že umíme držet při 
sobě. Podpora veřejnosti byla vel-
mi povzbuzující a  dodávala nám 
energii. A  možná bych zmínila, že 
na otázky týkající se seniorů dlou-
ho nikdo neslyšel a že konečně se 
problematika stáří dostala veřej-
nosti do povědomí. Snažíme se jen 
pevně doufat, že po koroně tato 
cílová skupina nebude opět zapo-
menuta. Bohužel, před covidem-19, 
lidé slyšeli daleko více na zvířátka, 
děti a  další, což je v  pořádku, ale 
jen málo kdo řešil stáří – je to pa-
radox, neboť stáří se týká každého 
z nás.

Jaká je současná situace v Kvalit-
ním podzimu života?

Jsme moc rádi, že veškerý per-
sonál je zdravý, a  my tak nadále 
můžeme poskytovat péči v  přiro-
zeném domácím prostředí. Jen pro 
váš i náš klid – za celou dobu pé-
če jsme neměli jediný případ covi-
du-19. Samozřejmostí je i příjem no-
vých klientů, kteří naši péči potře-
bují. Ochrannými a  dezinfekčními 
pomůckami jsme vybaveni. Půjčov-
na kompenzačních pomůcek je též 
k  dispozici. Jen u  postelí je potře-
ba počítat s tím, že montáž provádí 
odborná firma, tak prosím jen nám 
dejte vědět a my vše zařídíme. Sa-

mozřejmostí je i  rozvoz obědů ke 
klientům do domácnosti, výběr je 
sestaven ze 13 hlavních chodů den-
ně a dvou polévek. Veškeré potřeb-
né informace dohledáte na našich 
webových stránkách či telefonu: 
www.kvalitnipodzimzivota.cz, 778 
095 645.

Připravili Mirka Lebovičová  
a Ing. Libor Pavlíček

Foto: archiv KPŽ

Doufáme, že podpora seniorů  
od veřejnosti vydrží

Nezisková organizace Klub svo-
bodných matek, z. s., je zamě-
řena na komplexní podporu ro-
dičů samoživitelů z celé České 
republiky.

Organizace v  současné době 
sdružuje více než 12  000 mami-
nek samoživitelek ve své FB skupi-
ně a  mezi její základní služby pat-
ří webový informační portál s  ná-
vody pro životní situace samoživi-
telů: www.klubsvobodnychmatek.
cz, bezplatná právní online porad-
na v oblasti rodinného práva a so-
ciálních záležitostí, zprostředková-
ní materiální pomoci a  bezplatné 
vymáhání dlužného výživného. Ze 
zdrojů, které organizace získává od 
široké veřejnosti, jsou realizovány 
programy na finanční podporu dě-
tí z rodin samoživitelů ve finančních 
problémech. Během koronavirové 
krize organizace rozdělila mezi ro-

diny samoživitelů částku dosahují-
cí 1 milion korun, aktuálně běží pro-
gram pomoci, v rámci kterého jsou 
hrazeny dětem rodičů samoživitelů 
letní tábory.

Jednou z  oblastí, které nezisko-
vá organizace věnuje velkou pozor-
nost, je začleňování rodičů samoživi-
telů do pracovního procesu. V rámci 
těchto aktivit provozuje kromě stan-
dardní poradenské asistence i  svůj 
charitativní e-shop: www.klubsvo-
bodnychmatek-obchod.cz, v  rámci 
kterého prodává ručně zpracované 
výrobky maminek. Z prodeje každé-
ho produktu jde částka 100 korun do 
fondu organizace, ze kterého jsou 
hrazeny programy pomoci.

Projekt v  roce 2018 podpořila 
řada známých osobností, příklad-
ně bývalá první dáma D. Havlová, 
zpěvačky M. Kubišová nebo D. Pec-
ková, které se vyjádřily ve virálním 
videu Vzkaz 33 osobností samoži-

vitelkám, které mělo téměř milion 
zhlédnutí na sociálních sítích.

Dana Pavlousková, ředitelka  
Klubu svobodných matek, z. s.

Foto: archiv KSM

Klub svobodných matek – plná podpora 
rodičům samoživitelům

Klub svobodných matek, z. s.
Tel.: 702 019 159

info@klubsvobodnychmatek.cz
www.klubsvobodnychmatek.cz

www.facebook.com/klubsvobodnychmatek/

Dana Pavlousková

Lenka Klestilová

Pečovatelky terénní pečovatelské služby Kvalitní podzim života.
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Vážení přátelé! Tak i ten po-
divný letošní rok plný emocí, 
odvozených od pandemie co-
vid-19, dospěl do času léta, 
doby žní, prázdnin a dovole-
ných. Co si můžeme touto do-
bou připomenout?

Třeba, že r. 1540 se Jan Písnic-
ký stal rytířem – zpětně gratulu-
jeme! V Písnici asi r. 1710 vyhoře-
la většina stavení, dávejme si ra-
ději i nyní na oheň pozor! V  létě 
r. 1730 byla v plném proudu pře-
stavba Kunratic, jak kostela, tak 
zámku a  rovněž byla tehdy vy-
budována zámecká zahrada. R. 
1770 v  mocnářství započalo čís-
lování domů. Na Libuši jsme jich 
měli 8 – pozor, záhada – jeden 
objekt čp. již nedostal, ač je pro-
ti nynějšímu č. 9 na starší mapě 
znázorněn. Písnice byla tehdy asi 
dvakrát větší. Zvonička je na Li-
buši od r. 1870, kdy nám ji věno-
vali kameníci z  Kamenného Pří-
vozu. Rovných 100 let to je, co 
v  Písnici byla při základní ško-
le zřízena i dvouletá Lidová ško-
la hospodářská. Totiž naši dědo-
vé či pradědové dobře věděli, že 
nejlepší investicí do budoucna je 
vzdělání mladé generace. Platí 
to i  dnes, ostatně jako vždycky! 
Ti z vás, kteří mají rádi bagety, si 
mohou připomenout, že se děla-
jí též rovných 100 let, protože od 
r. 1920 platil ve Francii pracovní 
zákon posouvající začátek práce 
na 4:00, pekaři nestíhali péct je-
jich klasické chleby-veky a začali 
je dělat menší, které se velmi uja-
ly. Dobrou chuť!

Sám měsíc červenec se původ-
ně v římském kalendáři jmenoval 
„quintilis“ – pátý měsíc roku, za-
čínajícího kdysi jarem. Na památ-
ku tehdy zavražděného římské-
ho vůdce Gaia Iulia Caesara byl 
r. 44 př. n. l. na návrh jeho násle-
dovníka Marca Antonia (toho, co 
po Caesarovi převzal i  milenku 
– egyptskou královnu Kleopatru, 
ale byl pak poražen Caesarovým 
synovcem Octavianem – prvním 
skutečným římským císařem), pří-
hodně, protože Iulius Caesar se 
13. 7. 100 př. n. l. narodil, přejme-
nován na „iulius“.

 1. 7. popřejeme Jaroslavám 
a  r. 1300 začala v  Kutné Hoře 
na rozkaz Václava II. ražba zná-
mých pražských grošů – stabilní-
ho a  ceněného platidla. 2. 7. si 
prohlédněte oblohu – je Meziná-
rodní den UFO! 4. 7. má svátek 
Prokop a  říkalo se, že „ sv. Pro-
kop rád houby seje…“ Přejme si 
tedy, aby se mu to podařilo a my 
měli na podzim plné košíky! Pro 

dávné obyvatele naší země, Kel-
ty, ale tento den platil za nešťast-
ný, říkali, že v něm 3 x 7 lidí násil-
nou smrtí sejde.

 5. 7. máme státní svátek – 
památku příchodu věrozvěstů sv. 
Cyrila a Metoděje na Moravu. 

 6. 7. pak svátek na připo-
mínku upálení mistra Jana Husa 
r. 1415, ale je též Mezinárodní den 
polibků. 6. 7. si naši předkové ta-
ké připomínali sv. Godelivu, po-
mocnici proti horečce a  boles-
ti v  krku. Tato šlechtična, nar. r. 
1040 v  Boulogne, se stala man-
želkou Bertholda de Ghistel-
les, který ji týral, až si stěžovala 
u biskupa v Tournai. Berthold je-
ho vměšování ale odmítl a ji dal r. 
1070 zabít svými sluhy, kteří čin 
naaranžovali jako nešťastnou ná-
hodu. Uškrtili ji, tělo vhodili do 
studny a  pak vytáhli. Berthold 
si zajistil alibi odcestováním do 
Brugg. Čin se ale neutajil, byly 
rozpoznány známky zardoušení 
a paní, jejíž situace byla po oko-
lí známá, byla považována spon-
tánně za svatou a  mučednici, 
zvláště po r. 1084, kdy bylo její 
tělo přeneseno do místního chrá-
mu a stala se řada zázraků, např. 
prozření do té doby slepé dcery 
p. Bertholda, kterou měl s  jinou 
ženou. Tamní pramen je dodnes 
poutním místem a  je považován 
za léčivý na bolesti krku.

 8. 7. 1420 byl v Praze vyhlá-
šen husitský program – čtyři ar-
tikuly pražské (svobodné kázá-
ní slova Božího; trestání smrtel-
ných hříchů; přijímání pod obojí 
způsobou – jak hostií, tak douš-
kem vína; ukončení světské mo-
ci kněží).

 10. 7. slaví Libuše i  Amálie 
a  vězme, že r. 1040 jela v  Anglii 
na podporu přesvědčování svého 
manžela Earla of Mercie ke sníže-
ní daní jeho manželka Lady Godi-
va na koni přes město Coventry 
zcela nahá! Politické tlaky se mo-
hou projevovat různě a možná se 
i od paní našich politiků dočkáme 
nějakého překvapivého veřejné-
ho vystoupení… 11. 7. mají svátek 
Olgy a Helgy a  r. 1960 bylo Čes-
koslovensko vyhlášeno Socialis-
tickou republikou i  s  příslušnou 
úpravou státních symbolů.

 14. 7. 1420 jistě i  k  nám 
doléhaly zvuky památné bitvy 
na Vítkově, kde porazil Jan Žiž-
ka křižáky císaře Zikmunda. 15. 
7. má svátek Jindřich a  v  r. 1410 
v  Polsku proběhla bitva u  Grun-
waldu, kde Poláci porazili němec-
ké rytíře za pomoci českých od-
dílů, v nichž se nacházel i zmíně-
ný Jan Žižka.

 17. 7. jsou v  kalendářích 
Martiny, 18. 7. Drahomíry, 21. 7. 
Vítězslavové a  24. 7. Kristýny. 
Tento den r. 1650 si jistě obyvate-
lé Čech zapamatovali, protože na 
přání císaře Ferdinanda III. všech-
ny kostely Habsburské říše vy-
zváněly a sloužilo se v nich slav-
nostní Te Deum na poděkování za 
ukončení třicetileté války (1618–
1648). 25. 7. je v kalendáři Jakub 
(sv. Jakub Větší apoštol) – patron 
kunratické, tedy i  naší farnosti, 
a čas tradiční libušské pouti.

 28. 7. 1420 jistě i  k  nám 
pronikla zpráva, že ač poraže-
ný a  neoblíbený, Zikmund Lu-
cemburský přechodně pronikl 
do Pražského hradu, kde se dal 
hned korunovat českým králem. 
Akt neschválený zemským sně-
mem znamenal, že v  cizině, kde 
žil, tuto hodnost užíval „načerno“ 
dalších 16 let, než se s  českým 
panstvem smířil, a  to mu titul na 
poslední rok života potvrdilo.

Nyní jsme se již dostali do mě-
síce srpna, a  tím do druhé polo-
viny prázdnin. Srpen, v  římském 
kalendáři kdysi šestý měsíc od 
jara čili „sextilis“, byl r. 8 př. n. l. 
na návrh senátu přejmenován na 
počest císaře na „augustus“, aby 
ten byl spokojen, tak mu byl při-
dán jeden den z února.

 2. 8. se slaví Gustav, 3. 8. 
Miluše, 4. 8. Dominik a  nezapo-
meňme, že „ Dominik horký, nám 
tuhou zimu zvěstuje“. 10. 8. 1420 
byl husity vypleněn klášter na 
Zbraslavi a  přitom hlouček opi-
lých vytáhl z hrobky ostatky krá-
le Václava IV. (brr), posadil mrt-
volu (zemřel 16. 8. 1419) mezi se-
be a  s  odůvodněním, že zaživa 
rád pil víno a  chodil mezi prostý 
lid, do něj notnou dávku alkoho-
lu vpravili a  tam ponechali. Zne-
uctěný král byl nalezen rybářem 
Mouchou a  znovu pohřben na 
další čtyři roky. Až po zklidnění 
situace byl pak znovu exhumo-
ván v  r. 1424 a zmíněný rybář se 
prý dočkal spravedlivé finanční 
odměny.

 11. 8. má svátek Zuzana, 12. 
8. Klára, 13. 8. Alena a 15. 8. Ha-
na. Tento den bývalo hojně osla-
vované výročí Nanebevzetí Pan-
ny Marie a lidová moudrost praví, 
že „na Panny Marie nebevzetí za-
číná s námi vlaštoviček rozlouče-
ní, ale vězte, že teplo a  jasno na 
ten den právě takový i nadcháze-
jící podzim nám předpovídá“.

 17. 8. mají svátek Petry i Pe-
tronely, tedy jména odvozená od 
dcery sv. Petra. 18. 8. je zde slav-
né jméno sv. Heleny, císařovny 
římské (327–330) a  matky císaře 

Konstantina (toho, jenž křesťanství 
povolil), která žila v letech 250 až 
330. 18. 8. 1830 se narodil poz-
dější císař František Josef I., panu-
jící u nás od r. 1848 do r. 1916.

 19. 8. má svátek Ludvík/a, 
20. 8. Bernard a navíc je i Mezi-
národní den komárů – ano, ti se 
opět začnou objevovat a já je na 
jejich sváteční den hodlám po-
zdravit třeba poplácáním. Pořád-
ně! Tento den r. 1897 Ronald Ross 
vědecky dokázal přenos malárie 
na člověka od komářích samiček. 
R. 1400 byl náš král Václav IV. se-
sazen v  Německu z  pozice řím-
skoněmeckého panovníka, jak 
uvedli tamní velmožové – pro 
nezájem o  říšské záležitosti, ne-
činnost a  lenost. No, na každém 
šprochu… 25. 8. se slaví Radim, 
26. 8. Luděk, a též sv. Rufus. Tra-
dičně se jedná o  nešťastný den, 
buďte opatrní!

 28. 8. je v  kalendáři Augu-
stýn i  sv. Augustin. Ten je patro-
nem teologů, sládků a  knihtis-
kařů a  pomocníkem proti očním 
nemocem. Tento významný řím-
ský a  církevní filosof se narodil 
r. 354 jako Aurelianus Augusti-
nus v  rodině pohanského úřed-
níka Patricia a  Moniky, která se 
později stala svatou, možná pro 
trpělivost se svým synem, který 
ač drobný a  slabý, miloval svět-
ské radovánky a  žil od 16 let na 
hromádce s  dívkou Melanií, při-
čemž měli syna Adeodata, poz-
ději též svatého. Aurelius stále 
studoval a  měl řečnickou školu, 
ta příliš nevynášela, po smrti ot-
ce přesídlili do Říma a  pak Me-
diolana (Milána). Tam si r. 386 vy-
slechl kázání biskupa sv. Ambro-
že (toho, který ke křesťanství na 
dálku obrátil i u nás žijící germán-
skou královnu Fritigildu, jíž snad 
patří mohyla ve Slavkově u Brna) 
a začal litovat svého způsobu ži-
vota, rozešel se s  Melanií a  po 
smrti matky přesídlil zpět do pů-
vodního bydliště v Tagaste (Souk 
Ahras v Alžírsku), kde se stal kně-
zem a později biskupem v Hippu 
(dnes Bône). Mnoho psal (Vyzná-
ní, De civitate Dei) dochovalo se 
přes 100 knih, založil shromáž-
dění žijící v chudobě, ze které se 
stal řád augustiniánů. Zemřel v r. 
430 v době vizigótského obleže-
ní a  jeho ostatky byly převezeny 
do Pavie, kde spočívají v chrámu 
S. Pietro dodnes.

 31. 8. je svátek Pavlín.
Všem zmíněným i nezmíněným 

přejeme srdečné všechno nejlep-
ší a krásný zbytek léta!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY

Červenec a srpen 2020
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Léto se skládá z toulek po ho-
rách i lesích, vodáckých puto-
vání, blankytné oblohy, vůně 
růží, chrp v polích, koupání, 
houbaření a tisíce dalších stříp-
ků prázdninového kaleidosko-
pu. V seznamu aktivit, ze kte-
rých budeme muset letos něco 
slevit, by nemělo chybět čtení, 
třeba dobré detektivky. A děj 
by se mohl odehrávat v let-
ním čase, aby byl zážitek co 
nejautentičtější.

Začneme v  jednom městském 
bytě, kde byla v  hromadě popela 
po požáru objevena část lidského 
těla. Oheň však zařízení bytu tak-
řka nepoškodil. Smrt oběti způsobi-
lo spontánní Vzplanutí – to je i ná-
zev detektivky Jiřího Březiny, jejíž 
děj se postupně přesune na vesni-
ci, kde se před časem odehrál po-
dobný případ. Kdo měl zájem na 
smrti starého osamělého muže a co 
oba případy spojuje, zjišťuje nová-
ček kriminálky Tomáš Volf.

Do jihočeského Písku zavádí 
čtenáře emeritní komisař kriminál-
ní služby Ladislav Beran jako autor 
povídkové sbírky Písecká četnická 
pátračka. Přibližuje pestrý svět pí-
secké galérky třicátých let minulého 
století, inspirací mu byly skutečné 
zločiny známé z archívů a dobové-

ho tisku a čtenáři je milují kvůli po-
pisovaným místům, která znají nebo 
je mohou navštívit i dnes.

V Písku ještě zůstaneme s dalším 
oblíbeným spisovatelem Vlastimi-
lem Vondruškou a jednou z mnoha 
historických detektivek s  názvem 
Msta písecké panny, přesuneme 
se jen v  čase do 13. století: Panoš 
Ota ze Zástřizl si při čekání na své-
ho pána Oldřicha z  Chlumu krátí 
čas koupáním v  Otavě a  milostný-
mi pletkami. Jedna z  dívek ho při-
vádí na stopu bandy, která okrádá 
zámožné muže. Vyšetřování zločinů 
spustí lavinu dalších, včetně vražd.

O  Kriminální případy ze Šuma-
vy se zajímala Kristýna Pivodová. 
Ve formě krátkých povídek zpra-
covala skutečné události – do na-
šeho tématu zapadá třeba případ 
z  léta 1919 (mluví o  četníkovi, kte-
rý se nešťastně zamiloval do pros-
titutky, tento prohřešek nadřízení 
nehodlali prominout, a  tak dvojice 
milenců spáchala sebevraždu), ne-
bo případ z června 1947 (kdy došlo 
k přepadení a okradení poštovního 
doručovatele, ten však před smrtí 
stačil prozradit jméno svého vraha 
sousedovi).

Z řady Původní česká detektivka 
je román Jarmily Pospíšilové V pek-
le ptáci nezpívají. Letní ráno, pro-
buzený svěží les, muž s detektorem 

kovů, kovová přezka… a hrůzný ná-
lez – to jsou indicie začínajícího pá-
trání, které bude mít kořeny v  ne-
dávné minulosti.

Do domu rodiny Třebovických 
nás pozve Michal Sýkora v  detek-
tivce Ještě není konec. Parné srp-
nové ráno je svědkem tragédie, při 
které zahyne malé dítě. Z vraždy je 
obviněna jeho matka, která si ve 
vězení sáhne na život. Pravého vra-
ha se pokusí vypátrat po více než 
20 letech komisařka Výrová. (V po-
době televizní adaptace jste moh-
li tuto kriminálku vidět pod názvem 
Vodník).

Vražda za oponou se odehrá-
vá v prázdninových kulisách jižních 
Čech. Napsal ji další uznávaný spi-
sovatel, zejména krimi povídek, 
Zdeněk Antonín Jirotka (syn tvůrce 
Saturnina): Student strojařiny Tomáš 
si na léto vezme neobvyklou brigá-
du – místo řidiče a  příležitostného 
herce v  kočující divadelní společ-
nosti, která vyráží na turné po Tře-
boňsku. Kraj rybníků, starobylých 

měst, přátelských vsí a slunečné lé-
to plné očekávání slibují zajímavé 
zážitky – až do doby, kdy je jeden 
z  herců zavražděn. Vyšetřovat za-
číná jak policie, tak na vlastní pěst 
i  Tomáš, který pronikl do herecké 
party o něco více. Vrah chce zamést 
stopy opravdu důkladně, a  tak exi-
stuje nebezpečí, že obětí přibude.

Knížky na dovolenou si pod-
le vlastního výběru, nálady a  zá-
jmu můžete půjčovat v pobočkách 
Městské knihovny v Praze celé léto. 
Zajímavý příběh k  odpolední kávě 
na zahradě, k rybníku nebo večerní-
mu posezení jistě zapadne do škály 
vašich příjemných činností.

Krásné léto s kovbojem, s Venuší, 
s vůní čerstvého chleba, s Afroditou, 
s Káťou, na Korsice, na Humřím úte-
su, na Vrbovém jezeře, v  řecké ta-
verně, u jezera, hlavně podle vašich 
představ přeje:

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč

KNIŽNÍ ČERVENEC A SRPEN

Setkání v létě s vraždou
Aktuální provoz poboček  

Městské knihovny v Praze najdete na:

www.mlp.cz/cz/pobocky

Vzhledem k neplánované uzavírce bibliobu-
sů během epidemie se Městská knihovna 
v Praze rozhodla, že tentokrát nebude letní 
uzavírka, ale budou držet stanice v provozu, 
i když se změněnou a minimalistickou oteví-
rací dobou.

V červenci a v srpnu se bude jezdit do stanic 
ve stejné dny, ale kvůli venkovním teplotám pou-
ze na jednu hodinu dopoledne. Po ukončení letní-
ho provozu budou stanice jezdit v obvyklém čase.

Stanice L. Coňka bude stále v  letním období 
uzavřena, vzhledem k rekonstrukci ulice K Vrtilce. 

Ve stanici K Lukám bude Bibliobus stát každý 
sudý čtvrtek v čase 9–10 h.

Petr Borský, odbor  
životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Foto: archiv Městské knihovny v Praze

Pojízdná knihovna Bibliobus bude jezdit i v létě
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ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Ajdar

Bydlím na Libuši, ale nedávno 
jsem našla pár pokladů v oko-
lí Cvikova na Liberecku, a tak 
jsem si řekla, že se pochlubím.

Milionář sice nebudu, ale ty jis-
křičky v  dětských očích jsou lepší 
než nejdražší poklad na světě. Šly 
jsme s  holčičkami na výlet do skal 
a najednou na nás z jedné skulinky 
kouká skřítek, byl to malovaný kamí-
nek. Kde se tady vzal? Nechaly jsme 
kamínek na svém místě. Na pokoji 
jsem se pak ze zvědavosti podíva-
la na odkaz z kamínku. Nikdy jsem 
o tom neslyšela a úplně mě kamín-
kování nadchlo. O to víc, když druhý 
den holčičky vstaly dřív a připravo-
valy se samy od sebe na další pěší 
výlet za pokladem – kamínky. Zjisti-

la jsem, že kamínek si můžeme vzít, 
nebo umístit někam jinam a dát vě-
dět tvůrci, kde jeho kamínek zrovna 
putuje, anebo si ho prostě nechat.

Úplně mě to dostalo, začaly jsme 
taky malovat. Co kdybychom zkusi-
li kamínkování také u nás, v Praze, 
na Libuši? Co vy na to? Přidáte se? 
Řekla jsem si, že pár kamínků umís-
tíme u  nás, někde na nejhezčích 
místech našeho města. Přidáte se? 
Nevím, zda je to zábava víc pro dě-
ti, nebo dospělé… Pokud byste se 
chtěli přidat, tak se můžete podí-
vat i na https://www.facebook.com/
groups/kaminky, kde je i  spoustu 
nápadů, jak kamínky malovat.

Kateřina Dušková
Foto: Kateřina Dušková

Kamínkování

Snad už naposled píšu o prá-
ci s knihou v rámci domácího 
vzdělávání. Opět jsem hledala 
knihu, která by pobavila a ne-
měla příliš textu, aby ji mohli 
bez problému číst začínající čte-
náři, jako jsou naši prvňáci.

Do rukou se mi dostala kniha 
Ajdar od Marjene Satrapi. Je to ilu-
strovaný příběh o  statečné holčič-
ce Matyldě a  podzemním drakovi. 
Země, ve které žije, je jedna z nej-
krásnějších na světě. Jednoho dne 
ale přijde zemětřesení a nic není ja-
ko dřív, až na Matyldu. Co všechno 
zemětřesení způsobilo, je opravdu 
legrační a  děti se při tom náram-
ně baví. Hlavně u popletených zví-
řat, která inspirují k vymýšlení vlast-
ních. Na některých stránkách jsou 
ilustrace bez textu, jinde krátký text 
doprovází vtipné barevné ilustrace. 
Ale i v pohádce se musí dát vše do 
pořádku. A tak král pověří Matyldu 

nebezpečným úkolem. Musí se vy-
dat do nitra země za drakem Ajda-
rem, který zemětřesení způsobil, 
a zjistit, co ho rozzlobilo. Co to bylo, 
vás jistě překvapí. Mohl za to Ajdar, 
nebo my lidé? Možná, že bychom 
se měli zamyslet nad tím, proč se 
to stalo. I když je to především hu-
morný příběh pro děti, má tato kni-
ha i ekologický přesah.

A jak jsme s prvňáčky četli? Opět 
jsem knihu naskenovala, část na-
četla, část si doma děti přečetly sa-
my. Tentokrát jsem je nemohla při-
pravit o  tvoření vlastních poplete-
ných zvířat. Na obrázcích jsou ně-
které ukázky.

Marjane Satrapi je v  Íránu naro-
zená francouzská komiksová kres-
lířka, ilustrátorka, režisérka animo-
vaných filmů a  autorka dětských 
knih. Komiksem pro dospělé Per-
sepolis (kterou si česky přečtete 
ve dvou svazcích), za kterou získala 
v roce 2007 cenu Muriel za nejlep-
ší česky vydanou zahraniční knihu, 
se rázem proslavila. Spoustu přízni-

vé kritiky i cen posbíraly i další dva 
komiksy, které autorka vydala, a to 
Výšivky (Broderies, 2003) a  Kuře 
na švestkách (Poulet aux prunes, 
2004). Pro děti napsala vedle Ajda-
ra knihu Strašidla se bojí měsíce, 
která byla vydaná v roce 2015 v na-
kladatelství Argo.

Lenka Veisová
Foto: archiv ZŠ Písnice
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Debata
HERNÍ PRVKY V PARČÍKU  
VE STARÉ PÍSNICI

Velice mě a některé další oby-
vatele staré Písnice rozladila in-
formace, která se k nám dostala 
velmi zvláštní cestou. Proč míst-
ní škola oslovuje občany (rodi-
če žáků) s dotazem: „ZŠ uvažu-
je o možnosti instalace herních 
prvků v  parčíku před cyklopro-
dejnou v ulici K Vrtilce.“ Byl ten-
to pozemek svěřen do správy 
zdejší školy? Domnívám se, že 
škola je zařízení, které má dbát 
na výchovu a  vzdělávání dětí. 
Proč tedy škola řeší vybudová-
ní hřiště pro děti přímo před re-
staurací? A  vrcholem je i  jeho 
umístění mezi dvěma frekvento-
vanými silnicemi, z  nichž jedna 
je výpadovka z Prahy. Škola by 
spíš měla bojovat za vybudová-
ní tělocvičny, která zde již mno-
ho let chybí.

Pokud někdo oslovuje obča-
ny s  tímto dotazem, měl by se 
obrátit na všechny občany ob-
ce, nejenom ty, kteří mají děti 
ve zdejší škole, zejména když je 
mezi nimi mnoho těch, kteří zde 
nebydlí. Jsou snad ostatní ne-
způsobilí se k tomu vyjadřovat?

Každá obec má své centrum. 
Proč obyvatelům Písnice toto 
místo chce někdo vzít? Máme 
např. na rozsvěcení vánočního 
stromku jezdit do Břežan?

Stačí, že jsme přišli o  spole-
čenský sál. Možná mohla obec 
projevit alespoň zájem o  jeho 
odkoupení nebo o jeho náhradu 
v nějakém obecním prostoru.

Když se místní zastupitel 
a  část občanů vyjádřili proti 
instalaci herních prvků, začal 
místní úřad obratem řešit otáz-
ku podpisu nové smlouvy se 
současným nájemcem, které-
mu končí podle smlouvy doba 
nájmu až 31. 12. 2020. K mému 
úžasu nyní na dobu neurčitou.

Tento objekt stavěli zdejší 
občané v  akci Z. Měl by tedy 
zůstat pro místní. Mnoho z  nás 
by zde upřednostnilo mož-
nost nákupu za příznivější ce-
ny a s větším sortimentem, než 
nám nabízejí místní obchůdky. 
Jiní upřednostňují restauraci. 
Proč tedy úřad v době, kdy ná-
jemci bude za půl roku končit 
nájemní smlouva, nedá obyva-
telům Písnice možnost vyjádřit 
se k dalšímu využití tohoto pro-
storu? Po dobu 14 dní byla na 
úřední desce vyvěšena informa-
ce o dalším prodloužení smlou-
vy. I  za tuto krátkou dobu, kte-
rou nám místní úřad dal, vyjádři-
lo svůj nesouhlas s tímto zámě-
rem mnoho obyvatel staré Pís-

nice. Byla sepsána petice, kdy 
i po jejím podání na místní úřad 
se stále hlásili další obyvatelé, 
kteří ji chtěli podepsat.

V nedávné době byla umístě-
na nová zastávka autobusu tak, 
že lidé, kteří zde vystoupí, pře-
skakují kola a návštěvníky zdej-
ší kavárny, aby se dostali domů. 
Mají obcházet zdejší cyklopro-
dejnu sousední ulicí? Je smut-
né sledovat starší obyvatelku 
Písnice, jak se s plnými taškami 
prodírá po chodníku okolo sto-
lů, kde sedí návštěvníci zdejší 
kavárny.

Bohužel se mi nepodařilo do-
hledat na stránkách úřadu ani 
smlouvu mezi obcí a nájemcem 
o  pronájmu prostor venkovní 
předzahrádky. Chápu, že obec 
potřebuje peníze, ale proč jí je 
máme odvádět my, obyvatelé 
Písnice, formou výrazně navý-
šené daně z  nemovitosti, když 
majetek obce (předzahrádka 
před kavárnou) je využíván zřej-
mě nájemcem zdarma?

Když jsem vznesla mailem 
dotaz na pana starostu ohled-
ně těchto záležitostí, odepsal 
mi, že by se se mnou radě-
ji sešel, než mi písemně odpo-
vídal, protože má hodně prá-
ce s  rekonstrukcemi ulic. Ne-
popírám zásluhy pana starosty 
na rekonstrukcích ulic. Mimo-
chodem, je to jeho práce. Na 
druhou stranu, téměř všechny 
okrajové části Prahy mají toto 
již vybudované.

Na místním úřadě však není 
sám a  jistě i  ostatní zastupite-
lé mohou řešit další záležitosti.

Cyklostezka přes vesnici? 
V  Písnici platí přednost zpra-
va. To, že zde zatím nedošlo 
k  vážnému úrazu cyklistů, je 
pouze ohleduplností našich ob-
čanů, kteří dodržují „přednost 
cyklistů“.

V době, kdy se zde budovala 
nová silnice, jsem se s  panem 
starostou bavila i o možnostech 
řešení parkování ve staré Písni-
ci. Většina domů zde je kolau-
dována v  době, kdy nebyla po-
vinnost majitele domu mít par-
kovací stání na zahradě. Proč 
jim nyní tedy zakazovat parko-
vat před domem? My máme svá 
vozidla parkovat mimo Písnici? 
Nebo se zde máme stále obá-
vat, kdy přijde policie a  rozdá 
nám pokuty?

Proč se tedy vedení radnice 
nezabývá problematikou, kte-
rá trápí nás, obyvatele Písni-
ce, než vymýšlet a  investovat 
peníze do herních prvků před 
restaurací?

Kateřina Turnová

DĚTI A KAVÁRNU V PÍSNICI 
NECHCEME! OPRAVDU?

V  červnu byla na radnici do-
ručena petice podepsaná 113 
písnickými občany. Jsou proti 
záměru v  parku ve staré Písni-
ci postavit údajné dětské hřiště 
a proti záměru prodloužit nájem 
objektu společnosti Emap/Bi-
keclinic, která v  objektu provo-
zuje prodejnu kol a kavárnu. Pe-
tenti požadují, aby v  tomto ob-
jektu, který oni postavili v  akci 
Z, byla obnovena prodejna po-
travin. Občan neznalý místních 
poměrů po přečtení textu petice 
musí nabýt dojmu, že náměstíč-
ko v  Písnici je libušskou radni-
cí nehorázným způsobem plun-
drováno. Tak si pojďme shrnout, 

co se s  místem za poslední ro-
ky stalo.

V  roce 2018 byla rekonstruo- 
vána Libušská ulice a  do-
šlo k  přemístění zastávky blí-
že k  prodejně. Podél Libušské 
vznikl nový chodník. Tímto oka-
mžikem byla zahájena částečná 
rekonstrukce náměstíčka. Dovo-
lím si připomenout: pomník pad-
lým občanům byl vyčištěn a sokl 
opraven (v ceně cca 20 tisíc Kč), 
byl předlážděn chodník před 
pomníkem, odstraněny betono-
vé povrchy, upraveny nové ces-
ty, které jsou užší, aby bylo více 
zeleně (dohromady cca 200 ti-
síc Kč), vykáceny jalovcové keře 
plné odpadků (!), vysázen trval-
kový záhon (cca 40 tisíc Kč), vy-
sazeny dvě lípy (cca 25 tisíc Kč), 
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na přání pana Miroslava Štanc-
la obnoven plot kolem pomníku 
(cca 55 tisíc Kč), opravena Bo-
ží muka (cca 70 tisíc Kč) a  pro-
vedena dosadba živého plotu. 
Snad jsem na nic nezapomněl. 
Nyní se rekonstruuje na něko-
lik etap ulice K  Vrtilce, která 
zkrášlí náměstíčko i ze zbývající 
západní strany, parkovací místa 
budou zachována, mezi kontej-
nery a  zeleň bude vložena zíd-
ka. Ve spolupráci s  nájemcem 
chceme opravit otlučenou zeď 
podél objektu od ulice K Vrtilce 
a předláždit zbylý chodník.

Loni jsem tu měl na návště-
vě rodinné přátele z  Němec-
ka a  vzal jsem je sem na veče-
ři. Když jsem viděl naše děti, jak 
se proháněly po parku a  hrály 
na babu, napadlo mě, že mezi 
živým plotem a  místem, kde je 
vánoční strom, by bylo možné 
umístit jednoduché dva tři herní 
prvky, které jsem ten den viděl 
s  přáteli na Střeleckém ostrově 
a  na kterých se naše děti vybl-
bly. Byl to jen nápad, který jsem 
v tu chvíli nechal stranou, proto-
že v  rámci našich mnoha inves-
tičních akcí je to až padesátá 
priorita – rekonstruujeme ulice, 
stavíme služebnu městské poli-
cie, garáže pro libušské hasiče, 
dvě nové třídy mateřské školky 
a  další. Letos na jaře jsme vy-
zvali děti ze ZŠ s  RVJ v  Písnici, 
zda a jaký by případný herní pr-
vek na náměstíčku chtěly. Nejde 
o žádný megazáměr, ale když si 
tam dvě maminky sednou na ká-
vu na půl hodinky, měly by jejich 
děti možnost se příjemně zaba-
vit – viz fotka možného herního 
prvku.

Ohledně požadavku petice na 
umístění prodejny mohu jen vy-
zvat místní občany, aby nám ně-
kdo nabídl provozování prodej-
ny potravin a vzal si to na triko. 
V  roce 2014 i 2017 jsme oslovi-
li následující firmy, zda by mě-
ly zájem provozovat v této býva-
lé sámošce prodejnu potravin: 
Ahold (značka Albert), Tesco 
Store ČR, Tesco Franchise Sto-
res (značka Žabka), Billa, Pen-
ny Market, Lidl Holding, Coop 
centrum družstvo. Reálně s  ná-
mi jednala jen Billa, ostatní firmy 
neměly zájem. Billa nám odpo-
věděla následující, cituji z  mai-
lu: „V  nabídce se zmiňujete 
o prodejně o celkové ploše 455 
m². Bylo by možné tuto plochu 
navýšit o  dalších 300–400 m²? 
Dle interních podmínek naší ex-
panzní strategie musí pouze 
prodejní plocha činit minimálně 
600 m². Bylo by možné navýšit 
kapacitu parkovacích míst u ob-
jektu?“ Při osobním jednání nám 
zástupkyně společnosti sdělila, 
že požaduje z plochy před pro-

dejnou udělat parkoviště pro 
zhruba 50 míst, bez toho nemají 
o pronájem zájem. To je dnešní 
trend – když obchod, tak s par-
kovištěm. Ostatně to byl jeden 
z  důvodů, proč skončila pro-
dejna Albert na sídlišti Písnice. 
Malé a  nedostupné parkoviště. 
Tedy znovu opakuji: Pokud má 
někdo z  písnických zájem pro-
vozovat v  objektu prodejnu po-
travin, ať přijde s reálnou nabíd-
kou, jinak jsou to jen plané sny. 
A nechat objekt prázdný, pokud 
o  něj nemají zájem provozova-
telé potravin, bych považoval 
za hodně špatné řešení. Pova-
žuji za vhodnější mít Písnici dal-
ší místo, kde se mohou lidé se-
tkat a  dát si dobré víno a  něco 
na zub.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice,  

koubek@praha-libus.cz

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, 

protože jsem byl překvape-
ný, kolik z  vás, přes neklidnou 
dobu letošního jara, danou epi-
demií koronaviru, si našlo čas 
nejen pozorně si číst časopis 
U  nás, ale i  reagovat na pod-
něty v  něm uváděné, konkrét-
ně na články v  rubrice Debata, 
píši tento příspěvek. I  já jsem 
od vás obdržel řadu reakcí jak 
na své příspěvky, tak i na téma-
ta jiných autorů. Předpokládám, 
že probíraná problematika zají-
má řádově více našich občanů, 
a vyzývám je tedy, aby se ozvali 
se svými názory, ať do časopi-
su U nás, přímo vedení MČ, ne-
bo někomu z  publikujících. Mo-
hou mně (melicharjj@seznam.
cz), nebo ostatním přispěvate-
lům tak dát aktivní zpětnou vaz-
bou popud k  řešení toho, co je 
zajímá jak nyní, tak s výhledem 
do budoucna. Já osobně věřím, 
že i  ostatní, se snažím nasbíra-
né podněty podporovat, pak-
liže mají za cíl zlepšení života 
v našich obcích. Taková podpo-
ra je pro aktivního občana mož-
ná především veřejným před-
nesením problému při  interpe-
lacích v  rámci jednání místního 
zastupitelstva (MZ). Na některé 
mi byl dán opakovaně příslib pí-
semné odpovědi, což se, snad 
pro přemíru jiných starostí (ak-
tuálně, tj. 10. 6., mi ještě nedo-
šly odpovědi na podněty z  jed-
nání MZ v  lednu ani v  dubnu t. 
r.), asi ne vždy podaří. Slibu-
ji ale, že je budu opět akcen-
tovat na dalších jednáních MZ 
a vás následně informovat. Věř-
te, že hlavní důvod mé aktivity 
není skutečnost, že jsem nyní 
místním představitelem ČSSD, 
ale to, že jako rodilý „Libušák“ 
a  vzhledem k  rodinným koře-

nům i  „Písničák“ mám naše ob-
ce rád a  stojím o  zlepšení vše-
ho, co nás zde tíží, i  zamezení 
všemu, co by náš zdejší život 
poznamenalo negativně, a tudíž 
pouze nepolitikařím, ale k  pod-
nětům jak od příznivců, tak i od 
těch, kteří mají jiné názory, při-
stupuji shodně. A  jaké podněty 
od občanů tedy zastupuji? Např. 
zprůchodnění lesní cesty, ve-
doucí od bývalého libušského 
dolu k  písnické Kalibárně i  pro 
dětské kočárky, protože komi-
se životního prostředí se již půl 
roku (přes příslib na jednání MZ 
27. 4.) nesešla, pokusím se oba-
vy vedení MČ z  nepřehledných 
majetkových vztahů opět vyvrá-
tit a  jestli bude ochota (na cca 
1 km dlouhém úseku se jedná 
o  2 asi 10m problematická mís-
ta), je reálná naděje na dořeše-
ní. Rovněž občany požadova-
nou opravu silničky vedoucí od 
Písnice do Hodkovic nenechá-
me zapadnout – důvody proti, 
uváděné na jednání MZ, totiž, 
že je zde lokální správa pone-
chaná Praze 4, mne překvapi-
ly, ale jistě se nejedná ani o ne-
vratnou, ani o neřešitelnou situ-
aci. Uvidíme… Ani přislíbené se-
tkání zástupců znepokojených 
občanů či občanek s  pracovní-
ky, údajně provádějícími moni-
toring problematických okrajo-
vých lokalit, rizikových hlavně 
hygienicky, se sice ještě nezda-
řilo, ani 27. 4. přislíbená písem-
ná odpověď s  návrhy termínů 
zatím nedorazila, ale věřím, že 
k  tomu dojde. Rovněž budová-
ní nových autobusových zastá-
vek, které se bez ohledu na do-
pravní dopady předpokládají 
bez objezdových výklenků (zá-
livů) pro stojící autobus, a kte-
ré tak hrozí po výstavbě metra 
a další zástavby dalším zhor-
šením kvality života i bydlení, 
zvláště poblíž hlavní – Libušské 
ulice. Podotýkám, že nové za-
stávky – např. v Dolních Břeža-
nech – byly vybudovány se zá-
livy, takže někde to jde! Snad 
se to podaří i  u  nás! Dopravní 
řešení ulice K  Lukám na Libuši 
se rovněž velice vleče, ale snad 
ne nadlouho. V  Písnici si řeše-
ní parčíku mezi objektem Bi-
keclinic a  pomníčkem padlých 
zasluhuje podle mého více po-
přát sluchu obyvatelům, a  ne 
tam, proti přání okolobydlících, 
chtít nainstalovat herní prvky 
pro děti, především asi klientů 
zmíněného zařízení. Jedná se 
o nepříliš bezpečné místo mezi 
dvěma frekventovanými vozov-
kami, a  navíc vyžadující vzhle-
dem k  památníku i  jistou pietu. 
Samozřejmě na jiných místech 
by asi byla tato instalace vítána. 
Já osobně bych zde raději viděl 

buď budovu pro společenské 
vyžití (se sálem), nebo prodejnu 
potravin, prostě něco důležité-
ho pro většinu místních občanů 
– jaký na to máte názor Vy? Tě-
ším se na vaše podněty.

Jaroslav Melichar

JAK NÁŠ PAN STAROSTA 
DÁVÁ PŘEDNOST 
SOUKROMÝM ZÁJMŮM A (NE)
NASLOUCHÁ VLASTNÍM 
ZASTUPITELŮM 

Kdo má rozhodnout o podobě 
písnické návsi, naše obec, nebo 
spíše pan podnikatel a jeho klien- 
ti? Budova čp. 317 (K  Vrtilce 
317/64) v minulosti vždy sloužila 
písnické komunitě a  je vhodné 
připomenout, že byla také míst-
ními občany postavena. Objekt 
však bez větší úvahy a  diskuse 
s občany obec pronajala k dlou-
hodobému (neomezenému) 
podnikání. Aktuálně chce MČ Li-
buš s firmou Emap, s. r. o., která 
v  objektu působí pod značkou 
Bikeclinic, prodloužit smlouvu, 
a  to na dobu neurčitou. Velkou 
část parku využívá nájemce bez 
smlouvy na zábor a  netají se 
plánem dát v koordinaci s vede-
ním obce do parku herní prvky 
pro dětské hřiště. Také skoro pl-
ně využívá všechna přilehlá par-
kovací místa. 

Je smutné, že se petici, kte-
rou připravil pan zastupitel Mi-
roslav Štancl (Spojené síly pro 
Libuš a  Písnici, TOP 09, Staros-
tové a nezávislí), nedostalo pod-
pory vlastního uskupení a  lídra 
jeho kandidátky, pana staros-
ty. Kolega zastupitel proto mu-
sel sbírat podpisy občanů, kteří 
volají po důstojném využití par-
ku a  také po obchodu s  potra-
vinami. Ten tam také v  minulos-
ti vždy byl. Prostor je současně 
pietním místem s  památníkem 
válečným obětem a jsou na něm 
Boží muka. Bylo by určitě rozum-
né a  žádané, aby dříve, než se 
uzavře exkluzivní vztah se stáva-
jícím nájemcem, připravila Rada 
obce studii, co chce s objektem 
a  vůbec celým prostorem parku 
a  náměstí do budoucna dělat. 
V zásadě jediné písnické náměs-
tí a  park by si určitě zasloužily 
větší pozornost, než mu dnes za 
podpory starosty Koubka „vě-
nuje“ jeho současný nájemce. 
Navíc více než přátelská vaz-
ba majitele firmy pana Kašeho 
a  starosty Koubka je dlouhodo-
bě známá, připomeňme, že figu-
roval již v kauze Zeměkoule (htt-
ps://bit.ly/36W3f3t). O  budouc-
nosti této městem vlastněné ne-
movitosti a parku, by neměli roz-
hodovat fanoušci prodejny, ale 
především rezidenti MČ Libuš.

Petr Novotný



DEBATA

28 | U nás | 7–8/2020

UDĚLÁME SI TO PO SVÉM, 
MILÍ OBČANÉ, KLIDNĚ 
I V ROZPORU S USNESENÍM 
ZASTUPITELSTVA

Název tohoto článku zřejmě 
zněl v  myslích našich radních 
při schvalování objednávky na 
vypracování prověřovací studie 
na území Na Jezerech – tedy za-
tím nezastavěného pole směrem 
k  ústavům Akademie věd mezi 
Libušskou a  Dobronickou ulicí. 
V  objednávce se dočtete, co si 
naše městská část na tomto úze-
mí přeje. Asi byste očekávali, že 
to logicky bude park nebo snad 
volnočasový přírodní areál, když 
tuto vůli vyjádřilo Zastupitel-
stvo MČ Libuš svým usnesením 
z  června 2018, občané se po-
depisovali na petici a  hodně se 
o tom na naší MČ psalo a disku-
tovalo. Vůle zastupitelů ani vůle 
občanů však respektována sou-
časným vedením radnice není. 
V  objednávce podepsané sta-
rostou Koubkem (č. j. 50/2020) 
a zaslané architektům stojí:

„Objednáváme u  Vás vy-
pracování prověřovací studie 
na umístění základní a  ma-
teřské školy včetně nezbytné-
ho sportovního zázemí ke ško-
lám s umístěním tak, aby mohlo 

v odpoledních hodinách a o ví-
kendu sloužit široké veřejnos-
ti, dále, aby součástí bylo umís-
tění parkovacích ploch na ve-
řejném prostranství, zvláště 
v  okolí BD V  Rohu a  část pro 
případnou zástavbu v  soula-
du s  ÚP vše v  lokalitě Na Je-
zerách, Praha-Libuš prioritně 
na katastrálním území Libuš na 
pozemcích HMP a MČ Praha-Li-
buš, případně na katastrálním 
území Kunratic s výlučným/prio-
ritním napojením z ulice Dobro-
nická, v rozsahu dle cenové na-
bídky, která je přílohou této ob-
jednávky. V návrhu žádáme při-
hlédnout k demografické studii, 
kterou MČ Praha-Libuš zadala 
k  aktualizaci, zapracovat návr-
hy, které vzešly z návrhu územ-
ních studií kolem budoucích 
stanic metra D Libuš (zejména) 
a Metra D Písnice.”

O  parkové zeleni a  nezasta-
vitelnosti území – tak, jak bylo 
požadováno občany a odhlaso-
váno zastupitelstvem – ani slo-
vo. Jak se z  objednávky dozví-
dáme, mají zde stát nová zá-
kladní a  mateřská škola, par-
koviště, případně další zástav-
ba v  souladu s  územním plá-
nem. Slyšíte správně, zástavba. 
Z velké části stejní lidé v Radě, 

Na jaře 2018 
podepsalo 1400 
lidí petici za 
nový přírodní 
volnočasový 
areál v Libuši.

Zastupitelstvo 
MČ Praha-Libuš 
schválilo pod 
tlakem petice 
usnesení, ve 
kterém ukládá 
Radě MČ, aby 
podala pod-
nět na změnu 
územního plánu 
z obytné na ze-
leň parkovou.

V prvním čtvrtletí 
2020 zadává MČ 
zpracování prově-
řovací studie. 
Čekali byste, 
že zadáním pro-
věřovací studie 
bude park? 
Nikoli, předmě-
tem je nová ZŠ, 
MŠ, parkoviště 
a zástavba.

Vymezení přírodního volnočasového areálu.

Ilustrační foto - jak bude vypadat 
zástavba, zatím nevíme.

Zdroj: https://www.praha-libus.cz/sites/
default/files/zapis/2019/03/_proce-
ssed_u_z_18_2018_vcetne_priloh.pdf

kteří na základě petice občanů 
hlasovali v  roce 2018 na zastu-
pitelstvu pro změnu územního 
plánu na rekreační území a par-
kovou zeleň, najednou změnili 
postoj, aniž by je zajímalo, co 
si myslí občané. V  tichosti, bez 
dalšího projednání zastupitel-
stvem a  diskuzí s  občany od-
pískali již jednou odsouhlasený 
záměr. Dali jasně najevo, že ná-
zor 1 400 lidí podepsaných na 
petici je nezajímá a jejich vlast-
ní hlasování na zastupitelstvu, 
stejně jako předvolební video 
pana starosty, jak na Libuši bu-
dujeme nové parky, nemají žád-
nou váhu a nelze jim věřit.

To, že může být školní záze-
mí otevřeno veřejnosti, je jen 
malou satisfakcí za zmařeným 

záměrem takto výrazně podpo-
rovaným občany. Záměrem vy-
tvořit na tomto území něco pří-
rodně zajímavého k  odpočinku 
a  rekreaci stávajících i  nových 
občanů, kteří se k  nám s   de-
velopmentem, který se na Libu-
ši u  metra chystá, nastěhují. Je 
to vzkaz pro občany z  radnice: 
„Uděláme si to stejně po svém.“ 
Usnesení a  petice občanů nás 
zajímají jen ve chvíli, kdy se na 
ně soustředí hodně pozornos-
ti. Časem se na přijatá usne-
sení a  iniciativu občanů stejně 
zapomene. 

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D., 
a RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.

zastupitelky MČ Praha-Libuš, 
cestakezmene@email.cz

U NÁS – MĚSÍČNÍK  
PRO LIBUŠ A PÍSNICI 

Časopis U nás je otevřen všem 
příspěvkům, které jsou v mezích 
obecné slušnosti a  zákona a  tý-
kají se života v MČ Praha-Libuš, 
případně v blízkém okolí a hl. m. 
Praze. Prosíme přispěvatele, ze-
jména do rubriky Debata, o zasí-
lání textů důsledně do data mě-
síční uzávěrky (tj. vždy 10. v mě-
síci před měsícem vydání).

Měsíčník U nás v této podobě 
se připravuje od roku 2004. Pří-
spěvky se člení do rubrik míst-
ních zpráv (Kronika), místní sa-
mosprávy a  státní správy (Rad-
nice), obšírnějších informačních 
článků, rozhovorů apod. (Téma), 
společenské a  kulturní rubriky 
(Salon), názorové a diskusní rub-

riky (Debata) a informací o chys-
taných akcích (Zveme). Jasně 
oddělená a označená je placená 
inzerce.

Do názorové rubriky Debata 
může přispět kdokoli, a to v roz-
sahu příspěvku do 3  500 znaků 
(bez mezer), tj. cca půl tiskové 
stránky; je možné připojit i  foto-
grafie, tabulky, grafy apod. (vý-
běr a  zveřejnění grafických prv-
ků je v  kompetenci redakce). 
Všechny tyto příspěvky čte re-
dakční rada, ale nijak do nich 
nezasahuje, pokud o  to autor 
nepožádá (např. o  pravopisnou 
či stylistickou korekturu někdy 
sami přispěvatelé žádají). Pokud 
redakční rada zjistí např. nápad-
né faktické nesrovnalosti, upo-
zorní na to autora (fakt-checking 
v  rámci možností lokálního po-

loprofesionálního média). V  ta-
kových případech může redakce 
k  příspěvku v  originálním zně-
ní doplnit faktickou poznámku, 
stejně tak, když se osoba v  ná-
zorovém příspěvku jmenovaná 
( jíž redakce dává článek na vě-
domí před vydáním) cítí nespra-
vedlivě napadena. Výjimečně se 
může stát, že redakční proces 
u konkrétního příspěvku trvá dé-
le, než vymezuje výrobní harmo-
nogram aktuálního čísla, příspě-
vek pak vyjde později. Reakce 
na názory se od r. 2016 (vzhle-
dem k  organizačním a  technic-
kým možnostem místního tiště-
ného měsíčníku) publikují nejdří-
ve v čísle následujícím.

Za celých 16 let této praxe se 
mi vybavují jediné tři případy, kdy 
příspěvek zaslaný do rubriky De-

bata byl výrazně upraven nebo 
nevyšel: V  prvním případě jsme 
se dohodli s autorem na redakč-
ní úpravě vzhledem k  tomu, že 
příspěvek obsahoval větší množ-
ství citlivých osobních dat; autor 
výslednou podobu schválil. Ve 
druhém případě autorka velkory-
se souhlasila, že ukončí řetězící 
se reakce, které nevedly k niče-
mu novému. Ve třetím případě re-
dakční rada příspěvek vyhodno-
tila jako reklamní, a nabídli jsme 
proto autorovi možnost zveřejně-
ní formou placené inzerce.

Snahou redakční rady je spí-
še posilovat vzájemnou důvěru 
a  spolupráci občanů v  obci než 
vyhrocovat rozbroje. 

Jménem redakční rady  
časopisu U nás  
Hana Kolářová
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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

Půjčovna pojízdného 
lešení – profi věže do 
výšky 8,5 m, doprava až 
k vám, montáž-demontáž, 
nejlepší ceny

Libuš, Písnice
Po domluvě

722 208 428
www.promokara.cz
www.promokara.cz/
leseni

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

Název firmy, poskytované 
služby

Adresa,  
otvírací doba Kontakty

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

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

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.



ADRESÁŘ

30 | U nás | 7–8/2020

Název firmy, poskytované 
služby

Adresa,  
otvírací doba Kontakty

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

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

Název firmy, poskytované 
služby

Adresa,  
otvírací doba Kontakty

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

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

Libuš
Dobronická 35
Po–Pá 9−18

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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Na pozici 
ELEKTROMECHANIK

Máte: 
•   střední odborné nebo úplné střední odborné vzdělání

Chcete mít:
•   zajímavou mzdu a motivační 

odměny
•   zaměstnanecké benefity 

v celkové výši 62 500 Kč/rok 
•  zázemí stabilní společnosti

•   práci s moderními 
technologiemi a výpočetní 
technikou v denním nebo 
vícesměnném provozu

•   systém firemního vzdělávání 
a odborných školení

Více na: dpp.jobs.cz

NA VYSNĚNÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEMUSÍTE ČEKAT ROKY,
U NÁS SE VŠECHNO NAUČÍTE.

Hledáme
šikovné

kolegyně
a kolegy

výměnná inzerce

inzerce

S.O.S. – DEKORACE, s. r. o., působí na evropském trhu 
v oblasti designu a dekorací. 
Projektujeme, vyrábíme a nabízíme kompletní servis pro:
Vánoční a sezónní dekorace, světelné dekorace, 3D – sochy, 
reklama, makety, dětská hřiště, prostorový design, dekorace 
interiérů, filmové kulisy, povrchy a povrchové imitace, 
interaktivní projekty, scénografie, designové a eventové akce, 
zážitkový marketing 

■ Co vám nesmí chybět: 
– Chuť do práce, všeobecný přehled a zdravý přístup k životu 
– Vzdělání SŠ s maturitou, technického směru 
– Proaktivní přístup, spolehlivost, smysl pro odpovědnost 
– Znalost jazyků (alespoň AJ) 
– ŘP sk. B výhodou 
– Uživatelské znalost – INTERNET, MS Office (Word, Excel) na 

pokročilé úrovni 
– Výhodou – znalost IS Helios Orange a v rámci oboru 

technické zaměření 
– Zkušenost na pozici technického charakteru 

■ Co nabízíme: 
– HPP, IČ, DPP 
– Nevšední práci v zajímavém a kreativním oboru 
– Stabilní zaměstnaní 
– Aktivní účast v projektově-realizačním procesu 
– Dlouhodobou spolupráci v zajímavém a kreativním oboru 
– Multisport karta, roční vstupenka do Zoo Praha, využívání 

firemní posilovny, kruhové tréninky, teambuldingy, slevu 

v restauraci, příspěvek na penzijní pojištění, ovoce pro 
zaměstnance, půjčení dekorací, nářadí a firemního vozu 

■ Náplň práce: 
– Administrativní podpora oddělení výroby a vývoje – tisk 

výkazů, formulářů, zápisy z porad, aj. 
– Zakládání karet výrobků a práce s nimi 
– Zakládání kmenových karet v IS Helios (s obsahem: rozměry, 

ceny, obrázek, zakázkou a přiloženými soubory) 
– Kontrola zadávání zakázek v IS Helios 
– Hlídání a zjištění revizí všech zařízení ve firmě 
– Technické, konstrukční a kalkulační práce dle individuálních 

schopností uchazeče 

■ Místo výkonu práce: ČR, centrála – Praha 4 
■ Termín nástupu: IHNED 

Napište nám něco o sobě. Své 
životopisy, průvodní dopis 
a fotografii zasílejte na e-mail: 
personalni@sosdekorace.cz 

Volejte: 605 226 269 
S.O.S. – DEKORACE, s. r. o. 
Dobronická 1256 
148 00 Praha 4

HLEDÁME KOLEGU/KOLEGYNI NA POZICI ASISTENT/KA PROJEKCE A PŘÍPRAVY

DEKORACE
s.o.s.

Muzeum města Prahy, to je čtr-
náct různých objektů a v nich 
jak stálé expozice, tak časově 
omezené výstavy.

Petřínská rozhledna inspirovaná 
pařížskou Eiffelovkou od roku 1891 
nabízí zážitek pohledu na Prahu 
z výšky 55 metrů nad vrchem Pet-
řínem. Přilehlé Zrcadlové bludiště 
na Petříně zase patrně mělo svůj 
vzor ve vídeňském Prátru.

Gotická Prašná brána na praž-
ské královské cestě je jednou z nej-
významnějších památek středověké 
Prahy. Malostranská mostecká věž 
je nejmladší součást Karlova mostu, 
Staroměstská mostecká věž na je-
ho na druhé straně patří k nejpůsobi-
vějším gotickým dílům na světě. Pří-
stupná je rovněž Svatomikulášská 
městská zvonice na Malostranském 
náměstí. Novomlýnská vodárenská 
věž na Novém Městě nabízí expozi-
cí o pražských požárech a hasičích.

Gotický dům U Zlatého prstenu 
na Starém Městě představuje Pra-
hu Karla IV. – velkolepé staveniště 
Evropy a aktuální výstavu 100 roků 
Říše loutek.

Podskalská celnice na Výtoni pat-
ří k posledním zbytkům rybářské osa-
dy Podskalí, která existovala již od 
sklonku 12. století. Přibližuje ji expozi-
ce Zaniklé Podskalí a život na Vltavě.

Zámecký areál Ctěnice u  Vino-
ře prezentuje tradiční lidovou kul-
turu a  řemesla – historii pražských 
cechů. Dále se tu střídají krátkodo-
bé výstavy, aktuálně Devatero ře-
mesel, desátá bída? aneb Řemesla 
v českých filmových pohádkách.

Architektonický trojúhelník před-
stavují skvosty Müllerova vila ve Stře-
šovicích a Rothmayerova vila v Břev-
nově a Studijní a dokumentační cen-
trum Norbertov, bohaté kulturním ži-
votem, aktuálně je v  něm výstava 
Adolf Loos – opakování génia.

Hlavní budova muzea na Floren-
ci je nyní uzavřená. Krásný historic-
ký objekt sloužící původnímu úče-
lu od roku 1900 se rekonstruuje na 
moderní muzeum se vším, co k to-
mu náleží, včetně využití součas-
ných technologií a  zázemí pro ná-
vštěvníky s  parametry odpovídají-
cími současným standardům, včet-
ně bezbariérového přístupu. Znovu 
otevřít by se měla na podzim 2022.

Muzeum města Prahy je kulturní 
institucí schraňující bohatý sbírkový 
fond věnovaný pražským dějinám, 
který nashromáždilo v průběhu své 
existence. Kromě výstavních pro-
stor a kulturních památek spravuje 
i  rozsáhlý areál odborných praco-
višť v pražských Stodůlkách.

Z www.muzeumprahy.cz  
připravila (red)

Muzeum města Prahy



 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

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

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  

(podnikání v době květen – září 2020).

Podklady, nejlépe označené „covid inzerce“ 

posílejte na redakční e-mail:  

hana.kolarova@post.cz.


