
1 Děti ze ZŠ Meteorologická procházely Lesní stezku v Modřanské rokli. 2 Ke Dni Země čtvrťáci a páťáci ze ZŠ Písnice uklízeli 
odpadky z okolní přírody. 3 V MŠ Lojovická děti zblízka sledují koloběh přírody. 4 Jak epidemie ustupuje, judisté v Klubu 
Junior už mohli trénovat společně, i když zatím jen venku. 5 Ke Dni maminek připravily děti v libušské družině krásné kytice.

Foto: Blanka Zirnsáková, archiv ZŠ Písnice, Kateřina Černá a archiv Klubu Junior
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MČ Praha-Libuš se připojila k ce-
lopražské kampani Pocitová ma-
pa 2021. Po pěti letech máte v na-
ší městské části možnost opět 
označit v mapě místa, kde žijete, 
pracujete či trávíte volný čas.

V  letošním roce se okruh otázek 
rozšířil z osmi na jedenáct, a to:

– Zde trávím volný čas
– Zde bych to ukázal/a  návštěvě 

odjinud
– Zde je zanedbané místo a zaslouži-

lo by rekonstrukci
– Zde se necítím bezpečně
– Zde je dopravně nebezpečné 

místo
– Zde jsou problémy s parkováním
– Zde bych rád/a víc zeleně
– Zde je často přeplněná nádoba na 

odpad či sběrné místo komunální-
ho/tříděného odpadu

– Kde se cítíte dobře?
– Kde sportujete?
– Kde navrhujete změnu?

Na adrese https://www.pocitovema-
py.cz/praha-libus/ označte „špendlí-
kem“ místa, na která je směrován pří-
slušný dotaz (zde trávím volný čas, zde 
se necítím bezpečně ad.). Pro upřesně-
ní můžete využít doplňující komentáře. 

Váš názor pomůže měnit nejen naši 
městskou část k příjemnému místu pro 
život. Děkujeme za vyplnění.

Bc. Petr Borský,  
odbor životního prostředí a dopravy 

ÚMČ Praha-Libuš

Pocitová  
mapa 
2021

POCITOVÁ MAPA 
ZDRAVÁ PRAHA 
2021

Ukažte svůj pocit v mapě!
Jak se Vám žije, pracuje a tráví čas (nejen) ve Vaší městské části?

pocitovemapy.cz/praha 

zdravapraha.praha.eu

PRAHA-LIBUŠ

Městská část Praha-Libuš od 
1. 6. 2021 přispívá obyvatelům 
s trvalým pobytem na území 
městské části z určené skupiny 
na dovoz obědů, které zajiš-
ťuje organizace poskytující na 
území městské části sociální 
a jiné služby – Kvalitní podzim 
života.

Příspěvek na dovoz stravy činí 
15 Kč plus DPH. Je vyplácen organi-
zaci na základě dovezeného oběda 
a potvrzení, že daná osoba patří do 
určené skupiny osob.

Konkrétní jídla je třeba objed-
nat nejpozději do pátku předchozí-
ho týdne na níže uvedeném telefo-
nu dle aktuální nabídky (poprvé na 
webu dodavatele, městské části, na 
odboru správním a  školství ÚMČ 

Praha-Libuš, poté je jídelní lístek za-
vážen s jídlem).

Každý klient z  určené skupiny 
osob má nárok na dotování dovozu 
maximálně takového množství obě-
dů v měsíci, kolik má daný měsíc dní.

V  nabídce je výběr dovozu jí-
del minimálně od dvou dodavatelů 
a minimálně deseti jídel.

U organizace je možné si objed-
nat jak čistě dovoz obědů, tak v ná-
vaznosti na dovoz oběda i sociální 
službu spočívající v  podávání obě-
da a další sociální služby.

Určené skupiny občanů s trvalým 
pobytem na území městské čás-
ti Praha-Libuš musí splňovat jedno 
z následujících kritérií:
– klient starší 65 let 
– klient s  přiznaným důchodem – 

starobním, invalidním, předčasným

– občan v  tíživé situaci na základě 
individuálního schválení služby 
zástupcem městské části Praha-
-Libuš (v  případě potřeby posou-
zení této možnosti prosím kontak-
tujte přímo koordinátora sociální 
pomoci městské části pana Milo-
še Hájka: tel.: 604 740 96, e-mail:  
koordinatorpomoci@praha-libus.cz).

Všechny informace naleznete na 
webu městské části (www.praha-
libus.cz) a  u  dodavatele služby na 
telefonu: 778 095 645 u paní Šárky 
Radilové, na e-mailu: administrativa.
kpz@email.cz a na webu: 
www.kvalitnipodzimzivota.cz.

Šárka Fruncová Vlčková, odbor 
správní a školství ÚMČ Praha-Libuš

Dovoz obědů s příspěvkem

https://www.pocitovemapy.cz/praha-libus/
https://www.pocitovemapy.cz/praha-libus/
mailto:koordinatorpomoci@praha-libus.cz
http://www.praha-libus.cz
http://www.praha-libus.cz
mailto:administrativa.kpz@email.cz
mailto:administrativa.kpz@email.cz
http://www.kvalitnipodzimzivota.cz
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Slovo starosty
Vážení občané, začátkem 

května jsme s  projektanty 
ze společnosti Rusina Frei, 

s. r. o., představili vizualizaci bu-
doucí přístavby ZŠ v  Písnici. Zá-
znam živého přenosu naleznete 
na YouTube kanálu městské čás-
ti Praha-Libuš, popřípadě je od-
kaz k nalezení na jejích webových 
stránkách a  facebooku. Do roka 
bychom rádi měli hotovou projek-
tovou dokumentaci pro stavební 
řízení. Na získání stavebního po-
volení bude záviset, kdy budeme 
moci začít se stavbou školy. Čas-
to se ptáte, zda po dostavbě bude 
písnická škola dvojstupňová. Kon-
cipujeme přístavbu tak, aby škola 
byla i  nadále jednostupňová, aby 
v  každém prvním až pátém roční-
ku byly dvě třídy a do školy mohly 
být přijaty všechny děti, které žijí 
ve staré Písnici. Letos se do prv-
ního ročníku přihlásilo již více dě-
tí, než kolik byla kapacita pláno-
vané jedné třídy. Chystali jsme se 
současně otevřít i  přípravnou tří-
du. Vzhledem k  tomu, že do této 
přípravné třídy rodiče nepřihlási-
li žádné děti, může paní ředitelka 
od září 2021 otevřít dvě paralelní 
třídy v  prvním ročníku. Všechny 
děti ze spádové oblasti se tak do 
školy v Písnici dostanou. Losování 
do zbývající kapacity se tak týka-
lo jen dětí mimo spádovou oblast. 
Dostatečnou kapacitu máme i v ZŠ 
Meteorologická. Od září bude po 

letech k využití i původní historic-
ká budova ZŠ Meteorologická. Od 
hlavního města jsme získali budo-
vu bývalého SOU potravinářského 
v Písnici. Do této budovy se od zá-
ří přestěhuje střední grafická škola 
G. A. P. education. Až bude v bu-
doucnu potřeba navýšit kapacitu 
základního školství, budeme mít 
v  této budově bývalého SOU po-
travinářského dostatečnou rezer-
vu. Pokládal bych za logické, kdy-
by zde v  budoucnu vznikl druhý 
stupeň písnické základní školy. Ze 
středu Písnice je to pouhé tři stani-
ce autobusem. Nicméně o tom se 
bude rozhodovat až za několik let. 
Nyní se maximálně soustředím na 
samotnou přístavbu písnické školy 
o dalších šest tříd, tělocvičnu, jídel-
nu a zázemí pro učitele.

Před pěti lety jsme se zapojili do 
projektu tzv. Pocitové mapy. Letos 
spolu s  dalšími městskými částmi 
toto online dotazníkové šetření 
opakujeme. Zapojte se prosím na 
stránce https://www.pocitovema-
py.cz/praha-libus/ a  jednoduchým 
klikáním do mapy nám zaškrtněte, 
kde v  naší městské části rádi trá-
víte čas, kde sportujete, kde byste 
si přáli více zeleně či navrhujete ji-
nou změnu. Velice se těším na po-
rovnání výsledků z doby před pěti 
lety a dnes.

Děkuji všem obyvatelům, kte-
ří se zapojili do vyhlášené Anke-
ty, zda ukončit spolupráci s  ná-

jemcem provozující zde kavárnu 
Bikeclinic a  prodejnu kol. Anketa 
se uskutečnila 12. května. V komi-
si seděli zástupci obou petic, dva 
občané za opozici, jeden za koali-
ci a úředníci městské části. Průběh 
byl bezproblémový. Přišlo 38,5 % 
voličů, výsledek je jednoznačný: 
65 % si přeje pokračování stá-
vajícího nájemce, tedy kavárny 
a prodejny kol, 35 % chtělo ukon-
čit smlouvu se stávajícím nájem-
cem. Anketa vzbudila zájem mezi 
místními a  jsem za to rád. Anketa 

byla vyhlášena na způsob místního 
referenda. K platnosti referenda je 
zapotřebí, aby přišlo minimálně 35 
% voličů. K hlasování přišlo 38,5 %, 
tedy dostatečné množství na to, 
abychom jako zastupitelé vůli ob-
čanů respektovali. 

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Ve středu 12. května se v čase 
mezi 14:00 a 21:00 uskutečni-
la Anketa vyhlášená zastupi-
telstvem MČ Praha-Libuš. Zde 
jsou výsledky hlasování.

Anketa byla vyhlášena na způ-
sob místního referenda. Zúčastnit 
se tedy mohli pouze občané s trva-
lým bydlištěm ve staré Písnici. Zají-
mavé je porovnat výsledky v Anke-
tě se zákonem o  místním referen-
du. K  platnosti rozhodnutí v  míst-
ním referendu je třeba účasti ale-
spoň 35 % oprávněných osob za-
psaných v  seznamech oprávně-
ných osob. V  naší anketě se zú-
častnilo 38,5 % voličů. Rozhodnu-
tí v místním referendu je závazné, 
hlasovala-li pro ně nadpoloviční 
většina oprávněných osob, které 
se místního referenda zúčastnily, 
a alespoň 25 % oprávněných osob 
zapsaných v  seznamech oprávně-

ných osob. V naší anketě hlasovalo 
pro variantu „NE“ 283 osob, k zá-
vaznosti chybělo tedy pouhých 7 
hlasů! Podle Zákona o místním re-
ferendu by tedy finální výrok zněl: 
„Anketa je platná, ale její výsledek 
není závazný.“ S ohledem na to, že 
zastupitelé dopředu odmítli, aby 
výsledek byl závazný, porovná-
ní se zákonem o  místním referen-
du snese pouze účast, která byla 
nad zákonnou hranicí 35 %. I přes-
to je výsledek jednoznačný. Téměř 
dvě třetiny hlasujících odmítli, aby 
městská část ukončila spolupráci 
se stávajícím nájemcem.

Děkuji všem, kteří přišli a  využi-
li svého práva se Ankety zúčastnit. 
Děkuji úřadu městské části a  čle-
nům okrskové komise za hladký 
průběh hlasování a  rychlé sečtení 
výsledků.

Jiří Koubek,  
starosta MČ Praha-Libuš

Výsledky hlasování v Anketě  
ve staré Písnici v okrsku č. 38002

Výsledky Ankety ze dne 12. 5. 2021

„Má městská část Praha-Libuš ukončit spolupráci s nájemcem 
objektu K Vrtilce 317/64, kterým je společnost EMAP, s.r.o., 
a vypsat soutěž o nejvhodnější nabídku pronájmu tohoto 

objektu jako prodejny potravin?“

Počet osob zapsaných ve volebním seznamu: 1160  

Počet vydaných hlasovacích lístků/účast 447 38,53 %

Počet odevzdaných Anketních lístků: 447  

Počet platných hlasů: 438  

Hlasů ANO: 155 35,39 %

Hlasů NE: 283 64,61 %

https://www.pocitovemapy.cz/praha-libus/
https://www.pocitovemapy.cz/praha-libus/
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ROTOVALI JSME

V době rotace, v týdnu, kdy jsme 
měli mít zrovna distanční výuku, 
jsme vyměnili na jeden den obra-
zovku počítače za procházku v pří-
rodě. Společně jsme se vydali Mod-
řanskou roklí na stezku dlouhou 
cca 5 km, kterou pro nás připravili 
naši tělocvikáři. Cílem bylo virtuál- 
ně dojít na horu Říp, o  které jsme 
se letos také učili. Stezka měla čty-
ři stanoviště, kde se každý účastník 
podepsal.

Každý svým podpisem přispěl 
několika kilometry do cíle. Nasbíra-
li jsme 82 podpisů a „ušli 164 km“, 
překonali jsme tak cestu od ško-
ly na Říp o 98 km. Po dlouhé době 
jsme si užívali, že jsme opět spolu.

Třída 4.A
Foto: Markéta Žáčková

ČARODĚJNICKÝ REJ

Poslední dubnový pátek jsme si 
užili po čarodějnicku. Družina by-
la plná čarodějnic a  čarodějů, kte-
ří se chystali na oslavu filipojakub-
ské noci. Pro začátek si vyplnili do 
svého pracovního deníku čaroděj-
nické jméno a osobní zaříkadlo. Na-
šli v  něm také spousty receptů na 
přípravu lektvarů nebo na upeče-
ní čarodějnických prstů. Nechyběl 
ani kvíz pro čaroděje vyšší katego-
rie. Venku jsme nastartovali košťata 
a závodili v létání mezi komíny. Na-
konec se všichni naučili dostatečně 
kouzlit a  proměnili svoje spolužá-
ky ve zvířátka. Naštěstí odchodem 
ze školy všechna kouzla pominula 
a děti se vrátily v pořádku domů.

Petra Lehovcová, ŠD
Foto: Petra Lehovcová

DEN MAMINEK

V  květnu máme jeden význam-
ný den. Den maminek. Den, kdy se 
vzdává pocta všem maminkám za 
to, že tu pro nás jsou, že se o nás 

starají a  jsou na nás hodné. A  my, 
děti, je můžeme odměnit třeba 
krásnou pestrobarevnou kytičkou.

ŠD Montessori  
a Blanka Zirnsáková

Foto: Blanka Zirnsáková

KVĚTNOVÉ DNY V DRUŽINĚ 
NÁM ZPESTŘILA NÁVŠTĚVA 
ZVÍŘÁTEK

Pro děti z  přípravné třídy a  dru-
háčky bylo připraveno psí spřeže-
ní. Během setkání s mushery se dě-
ti dozvěděly zajímavé informace ze 
života smečky severských tažných 
psů. Děti viděly různé pomůcky – 
psí bačkůrky, postroje, sáňky... Nej-
větší radost dětem udělalo, když se 
s pejsky mohly pomazlit a vyfotit.

O  týden později se za prvňáčky 
a  třeťáčky přijela podívat zvířátka, 
která žijí kolem nás. Děti se sezná-
mily s  péčí a  chovem jednotlivých 
druhů zvířat. Viděly sovičku, hada, 
ježka, žábu, ještěrku, štíra a  jako 
překvapení mluvící straku.

Markéta Žáčková
Foto: Markéta Žáčková

EZOPOVY BAJKY

Každý z  nás si vzpomene aspoň 
na jednu z klasických Ezopových ba-
jek, ve kterých se zvířata chovají ja-
ko lidé, a nastavují tak zrcadlo našim 
mnohdy nepěkným vlastnostem. Pří-
klad jedné z nejznámějších bajek:

Liška a čáp
Liška si pozvala čápa na oběd 

a  úmyslně mu naservírovala po-
lévku na mělký talíř. Čápovi dělalo 
problém nabrat si polévku dlouhým 
zobákem. Čáp si to ale nenechal 
líbit a  pozval ji na oplátku také na 
oběd. Připravil polévku do úzkého 
džbánu a pozoroval, jak se liška ne-
mohla najíst. Poučení: Kdo jinému 
jámu kopá, sám do ní padá.

Blanka Zirnsáková  
a ŠD Montessori

Foto: Blanka Zirnsáková

LESNÍ STEZKA

Pro děti ze školní družiny jsme 
připravili stezku v Modřanské rokli, 
která byla dlouhá 5 km. Měla dva-
cet stanovišť se zvukovými ukázka-

mi zvířat (QR kódy), s  deseti kvízy 
a  legendou k  zapisování šifer, kte-
rá zavedla děti nejen k  mapě, ale 
i k pokladu. Ten úspěšně našly!

Blanka Zirnsáková, ŠD
Foto: Blanka Zirnsáková

ZŠ Meteorologická

  ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  MMeetteeoorroollooggiicckkáá  

SSBBĚĚRR  PPAAPPÍÍRRUU  ––  ččeerrvveenn  22002211  
ÚÚtteerrýý          88..66..          77..0000  ––  88..0000                  --  

        SSttřřeeddaa          99..66..          77..0000  ––  88..0000    1155..0000  ––  1177..0000  
    ČČttvvrrtteekk          1100..66..        77..0000  ––  88..0000        --  

                PPaappíírr,,  ččaassooppiissyy,,  nnoovviinnyy  bbuuddoouu  vvyybbíírráánnyy  uu  šškkoollnníí  jjííddeellnnyy..  
((PPřřeeddeemm  dděěkkuujjeemmee  rrooddiiččůůmm  zzaa  ppoommoocc  ppřřii  vváážžeenníí  aa  uukkllááddáánníí  ssbběěrruu  ddoo  kkoonntteejjnneerruu..))  

DDěěkkuujjeemmee  zzaa  vvaaššii  ppooddppoorruu!!
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DEN ZEMĚ 22. 4.

V  letošním školním roce jsme 
neuspořádali jednotnou společnou 
akci všech tříd vzhledem k  sou-
časné koronavirové situaci. Jed-
notlivé třídy se zaměřily na aktivi-
ty, které proběhly buď ve třídě, ne-
bo v blízkém okolí školy. Nultá třída 
vyráběla hmyzí domečky. První tří-
da se zaměřila na třídění odpadu, 
druhá třída zase na význam stromů 
pro člověka. Třeťáci poznávali jarní 
rostliny a čtvrťáci a páťáci se zapo-
jili do úklidu pod heslem: „Ukliďme 
Česko“. 

Aktivity byly zaměřeny přede-
vším na prohloubení vztahu dětí 
k  přírodě. Aktivně a  tvořivě získá-
valy poznatky o přírodě a o důleži-
tosti její ochrany. Naším cílem bylo, 
aby si děti uvědomily, jak úžasná je 
naše Země a že má každý možnost 
přispět k péči o životní prostředí ve 
svém okolí.

Lenka Veisová

DALŠÍ SPLNĚNÉ VÝZVY

Jsme moc rádi, že se děti nebály 
a pustily se do dalších výzev. S prv-
ní výzvou jsme se již pochlubili. Po-
dívejte se, jak se jim podařilo splnit 
další. Asi nejvíce si vážím splnění 
třetí výzvy, která měla název „Vy-
hoď vše, co nepatří na zem“. I přes 
nepřízeň počasí děti uklízely a Pís-
nice je zase hezčí.

Při čtvrté výzvě vyrazily do lesa, 
kde plnily úkol: „Postav domeček 
pro lesní skřítky nebo bunkr.“

Pátá výzva byla také kreativní, 
protože úkol zněl: „Popadni křídy 
a namaluj něco pěkného na chod-
ník.“ Podívejte se s námi, jak se jim 
to podařilo.

Na další výzvu, „Běž ven a vyfoť 
zvířátko, které uvidíš“, se moc tě-
ším. Jsem zvědavá, která zvířátka 
se podaří zachytit.

Lenka Červená
Foto: archiv ZŠ Písnice

ZŠ Písnice
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Mezi vlastnostmi, které se u dětí v Mateř-
ské škole Lojovická snažíme rozvíjet, je 
láska k přírodě, ekologické cítění a v ne-
poslední řadě trpělivost.

V  průběhu roku si povídáme o  koloběhu 
přírody a pozorujeme její změny, a když se to 
všechno spojí dohromady, vznikne akce, kterou 
jsme si užili už na začátku školního roku, a sice 
sázení cibulek jarních květin.

Každá třída měla nachystanou zásobu cibu-
lek, které jsme společně umístili do záhonů. 
Pak už jen zbývalo být trpělivý a čekat, až pří-
roda dokončí práci za nás. Vítali jsme slunce 
i déšť a pravidelně kontrolovali záhon, na kte-

rém prozatím úřadovaly jen podzimní plískani-
ce a sněhové vločky.

Když už to vypadalo nadějně a  jaro se blí-
žilo, školku nám na dlouhou dobu uzavřel ko-
ronavirus. Než jsme se mohli opět sejít, už se 
nám záhon zelenal a my konečně obdivovali 
neskutečnou nápaditost a dovednosti přírody. 
Každý den se objevilo něco nového a skýtalo 
potěchu duši i oku nejen dětem, ale také rodi-
čům. Pravidelná hlášení o novinkách ze záho-
nu, ale především rozzářené dětské oči potvr-
zovaly, že i když je občas zapotřebí si na vý-
sledky počkat, stojí to za to.

Kateřina Černá
Foto: Kateřina Černá

Vážení senioři, příznivci seniorského klu-
bu, je čas plánovat prázdninový program 
a čas spojený se sluníčkem, zahrádkou, 
s vnoučátky – k radosti a i k potěšení.

Teď máme možnost plnými doušky dýchat 
letní hřejivý vzdoušek s vůní zahradních a les-
ních květin. Pozorovat přírodu ve slunečních 
paprscích a za zvuku všech druhů ptáčků, je to 
radost, když nás nic nebolí. Pokud máte bolíst-
ky na srdíčku, je čas přijít mezi vrstevníky a vi-
dět, jak se dokážou uvolnit a radovat, zasmát 
se, byť i nad vlastní hloupostí, nebo slyšet, jak 
někteří řeší svá životní rozhodnutí. Je to vždy 
k vašemu dobru, ale hlavně zjistíte, že schází-
te-li se ve společnosti seniorů, brzo se začne-
te také radovat a těšit na vše, co se připravuje, 
a bude se vám najednou zdát, že život je přeci 
jenom krásný!

Vstupujeme snad do poslední etapy koro-
navirové pandemie, teď, v květnu, to vypadá, 
že ustupuje. Nabízí se otázka, jak to bude po 
prázdninách… Musím předně zopakovat pár 
slov pana ministra Havlíčka na dotaz těch, 
kteří již nevydrží bez cest k moři nebo do hor 
a na různá místa světa: „Nedoporučuji vyces-
tovat, ale bránit nemohu.“ Co nám tím mož-
ná hrozí? V nejhorším případě opět lockdown 
a jiné zákazy. To už by opravdu nebavilo seni-
ory ani nikoho jiného.

Při telefonování se členy výboru Klubu Se-
nior jsme zvažovali možnost otevření klubu 
s  oslavou 5. října 2021 za předpokladu, že 
během prázdnin bude situace taková, jaká je 
nyní, v půli května. Věřím, že všechno ostatní 
jsou jen strašáky. Vir mezi námi zůstane a  ti, 
kdo se bojí (a  proč také ne), budou již stále 
opatrní. Na naše plánované zájezdy pak bude 
zapotřebí, aby všichni účastníci byli proočko-
váni a s dokladem.

Pro možnost potkávání jsme s paní Mohy-
lovou obvolali všechny seniory a  zjistili, že 
jste oočkováni na 90 %, a věříme, že do kon-
ce června budou všichni. To je dobré znamení 
a první předpoklad pro nešíření viru mezi ná-
mi, a jak říkají lékaři, kdybychom byli nakaže-
ni, není to smrtelné, jen s lehčím průběhem.

V době pandemie nás opustily tři seniorky, 
a to ve věku 77, 82 a 90 let. Připravujeme pro-
to pro ty, kteří naším klubem za celou dobu 
prošli a nechceme na ně zapomínat, že v říjnu 
vyvěsíme na nástěnce fotografie na památku 
s nápisem: „Takoví jsme byli.“

Jeden splněný sen: Paní Prchlíkové se po-
dařilo dokončit kroniku za 8 let a bude připra-
vena k nahlédnutí. Jsou v ní uvedeny všech-
ny měsíční články a  k  tomu přibližně 350 
fotografií.

A protože kronika bude pokračovat, bude 
potřeba také cestovat!

Připravujeme:

Harrachov: 18.–25. září (7 dnů) za 4  100 Kč 
(pobyt, bus, hudba, polopenze)
Jizerky: 9.–16. října (7 dnů) za 4 990 Kč (po-
byt s velkým programem a hudbou a 2x vý-

Komu se nelení, 
tomu se zelení

KLUB SENIOR

Plánujeme,  
plánujeme!
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Ve sváteční sobotu 8. května se 
uskutečnila výzkumná expedice 
po historických zajímavostech 
naší MČ Libuš-Písnice a dále 
přes Cholupice na Točnou.

Expedici podnikli p. spisovatel 
a  tvůrce dokumentů Pepson Sně-
tivý, vojenský historik Mgr. Zdeněk 
Munzar a  za náš Historický krou-
žek Jaroslav Melichar. Počasí zámě-
ru přálo a účastníci celé odpoledne 
využili nejen k podnětným diskuzím 

o některých aspektech zdejší histo-
rie, ale i  k  zevrubným prohlídkám 
řady místních lokalit, z nichž vyply-
nulo i množství zajímavých poznat-
ků. Ty budou využity jak v další, již 
téměř dokončené knize pp. Pepso-
na Snětivého a  Otomara Dvořáka, 
tak i v náplni Historického kroužku, 
jakmile jeho fungování situace do-
volí. Moc se nám to líbilo!

Jaroslav Melichar
Foto: archiv Jaroslava Melichara

KLUB SENIOR

Plánujeme,  
plánujeme!

ČESKÉ LITERÁRNÍ OSOBNOSTI

ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ
(1847–1926)

Pětasedmdesátiletá Eliška Krásno-
horská, léta žijící v ústraní, usedala ve 
chvílích, kdy ji méně trýznila těžká ne-
moc, k psacímu stolu, aby zazname-
nala upomínky svého bohatého živo-
ta. Svazky Z mého mládí a Co přinesla 
léta vyprávějí podrobně o dcerce bo-
hatého pražského řemeslníka – jme-
novala se vlastním jménem Pechová 
–, o Praze předbřeznové i pobřezno-
vé, o společenském a literárním živo-
tě a o významných spisovatelích, kteří 
pozorně sledovali a podporovali roz-
víjející se talent mladé básnířky.

Do čtyř svazků shromáždila Eliška 
Krásnohorská básnickou žeň svého 
dlouhého života, verše intimní i  kra-
jinomalebné, satiry i  epiku, ale pře-
devším zanícené zpěvy vlastenecké, 
burcující národní vědomí a vybízející 
k lásce k vlasti a českému lidu.

Pilná a skromná spisovatelka věno-
vala mnoho úsilí pečlivým překladům, 
aby seznámila české čtenáře s vrcho-
ly světové poezie, zejména s  Puški-
nem, polským Mickiewiczem a  ang-
lickým lordem Byronem. Do časopisů 
psala bystré kritiky a studie o rozvoji 
české literatury, zdůrazňujíc nutnost 
její myšlenkové závaznosti a českosti 
v obsahu i formě. Jako věrná ctitelka 
Karoliny Světlé pokračovala v  jejím 
úsilí o zvýšení vzdělání českých žen 
a dívek. Založila a redigovala měsíč-
ník Ženské listy, stála v čele Ženského 
výrobního spolku a dala podnět k za-
ložení prvního dívčího gymnasia, kte-
ré později dostalo její jméno.

Zapsala se i  do dějin české hud-
by jako autorka libret k operám Ben-
dlovým, Fibichovým a hlavně k  troji-
ci oper svého uctívaného Mistra Be-
dřicha Smetany (Hubička, Tajemství, 
Čertova stěna).

Úryvek z povídky Na Parnas
Byla jsem poprvé pozvána do spo-

lečnosti do skvělého domácího plesu. 
Jsem nešťastna, neboť starší sestra 
má, Julinka, s níž jsem byla pozvána, 

lehce ochuravěla, vlídná hostitelka 
nepřijala omluvy mojí, aby se mi bez 
sestry nestýskalo. Rozhlížela jsem se 
tedy po dveřích a na ty, které mi zdá-
ly se k tomu podobné, jsem zaklepa-
la. U  dveří zůstala jsem přimrazena. 
Uprostřed velkého pokoje seděl ob-
starožný pán a četl. Zabloudila jsem 
do studovny Františka Palackého. 
A podivno, místo studu, místo lítostí, 
že nejapně jej vyrušuji, zmocnila se 
mne tajná, posvátná radost. 

Nebudu líčit svůj dětský a neobrat-
ný omyl, omluvila jsem se a pan Pa-
lacký mi vyprovodil vlídně na chodbu 
do pohostinného bytu jeho švagra p. 
Riegra. Mluvila jsem právě s nějakým 
děvčátkem podobně rozpačitým, ja-
ko jsem byla sama, když se přede 
mnou zastavil dr. Rieger s mladým pá-
nem, jehož jsem po pohledu již zna-
la, byl to Vítězslav Hálek. To tedy jest 
ten talent, pravil k Riegrovi a patrným 
překvapením se na mne podíval. Ano 
tak myslím já, ale zkoumejte sám, řekl 
přívětivě dr. Rieger. Pan Hálek a sleč-
na Pechová. Bavte se nyní spolu. Vě-
děla jsem, že Hálek proto tak vytrvale 
mnou se obírá, aby se přesvědčil, co 
ve mně jest, a skličující toto vědomí za-
jisté nepřidávalo duchaplnosti těm ře-
čem, na které jsem se vzmohla. A kdo 
by neroztál, když Hálek vší svou srdeč-
ností po několik hodin o to usiloval.

Až po dlouhém rozmlouvání a tan-
čením s  Hálkem jsem zpozorovala, 
že jest valně po půlnoci, byl tedy čas, 
abych se odebrala domů. Poroučela 
jsem se s dr. Riegrem. Jak jste spoko-
jen, pane Hálku? Co myslíte, co uči-
níme s tou slečinkou, aby se vyvinu-
la? Necháme ji býti, pane doktore, ta 
se sama vyvine, dodal krátce Hálek. 
A  nechť mi rozum říkal, že přec asi 
něco na tom jest, když to tvrdí tak vý-
znamní lidé, neozývala se ve mně ra-
dost, nýbrž zmatenost. Vrátila jsem 
se z plesu ještě sklíčenější a do rána 
jsem tajně do podušek plakala.

Když do Prahy byly přivezeny ši-
cí stroje jedním anglickým agentem 
a  byly vystaveny v  domě Vojtěcha 
Náprstka, šly jsme s Julinkou též se 
podívat. Hned jsem u dveří spatřila ta-

ké Karolinu Světlou. A hned na mne 
vystoupila pravá Múza a zmocnila se 
mi. Zde jsme mohli volně a  neruše-
ně diskutovat. Zde jsem již k  Světlé 
přilnula obdivem osobním a s jasným 
vědomím. Když jsem jí se špatně skrý-
vanou trémou podala svůj rukopis, 
všimla si nejprve písma, jež se jí líbilo, 
ač nebylo sličné, ale pečlivé. Odešla 
jsem od slavné spisovatelky oblažena 
pozváním, abych si přišla brzo pro její 
úsudek. Ale její šlechetnost mi chys-
tala zcela jiné překvapení.

Sotva uplynulo několik hodin, za-
zvonil zvonek. Nevěřila jsem svým 
očím. Ve dveřích stála Karolina Svět-
lá. Usedla k  posteli paní matky, t. č. 
nemocné. Položila na stůl vzácnou 
knihu, kterou mi darem s věnováním 
přinesla. Četla jsem Vaše verše a  již 
jsem vzkázala Hálkovi, aby si pro ně-
co ke mně přišel, chci jej překvapiti, 
aby je otiskl v „Lumíru“, dovolí-li Vaše 
matka. Dříve se Vás arci musím ze-
ptat, smím-li k nim napsat Vaše jméno. 
NÉ! Křikla jsem nezdvořile. Ale nějaké 
jméno musíte mít, konejšila mi Světlá. 
Tak si nějaké vymyslete. Vymyšlené 
již mám. Bývala prý v Čechách rodi-
na Pechů z Krásné Hory a já slýchajíc 
o tom, napsala jsem leckdy ze žertu 
pod své verše, Eliška Z Krásné Hory, 
nebo Eliška Krásnohorská. Výborně, 
tedy Krásnohorská, rozhodla Světlá.

Verše naší básnířky objevovaly se 
v „Lumíru“, a objevovaly se tam čas-
to a častěji.

Z knihy Vladimíra Kováříka  
Když velcí byli malí  

vybrala a upravila Zdena Prchlíková

Sváteční expedice 
za historií

let, plná penze a  jiné, doprava 
zdarma, s  povinným pojištěním 
již v ceně)
Jívka: 22.–24. října (3 dny) za 
1 300 Kč (polopenze, s hudbou)
Výlet: 26. října (jednodenní) za 
250 Kč (zámky, 330 km)
Dobříš: 7. prosince (jednodenní) 
za 300 Kč (předvánoční, prohlíd-
ka, hudba, oběd, objednávky od 
5. 10. 2021 v klubu)
Jílové – vánoční koncert: Bude 
upřesněno v  listopadovém čís-
le U nás. K účasti a k zaplacení 
autobusu potřeba 20–25 osob. 
Doporučujeme! Odjíždíme vždy 
v  16.00 hodin. Koncert začíná 
v 18.00 hodin. Zpět na Libuši již 
ve 20.00 hodin.

Pozor! Jen se zálohou ne-
bo celkovým zaplacením po-
bytu jste přihlášeni! Volejte na 
tel. p. Urbanové: 731/230 713. 
Děkujeme!

Za výbor Klubu Senior  
Zdena Prchlíková

Báseň, která leccos napoví
Nesnaž se utéct, čas si tě chytí,
vlasy ti protká stříbrnou nití.
Předá ti radost i zklamání z lásky,
a pak ti na tváře nakreslí vrásky.
Zbytečně vzdoruješ, marníš své síly,
každý z nás jednou dojde až k cíli.
Nesnaž se změnit to, co už nejde,
ze všeho špatného dobré vždy vzejde.
Mám tady pro tebe na štěstí návod,
s časem si nikdy nedávej závod!
Žij teď a tady, život je krátký,
postupuj vpřed a nekoukej zpátky.
Neboj se ničeho, jdi klidně spát,
stane se jen to, co má se stát.
Ten zákon platí pro každého z nás,
všechny nás jednou dožene čas.

Vladimír Kudrna
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Na celý měsíc duben 2021 jsme 
si pro všechny naše mladé ha-
siče z kolektivu Mladých hasičů 
SDH Praha-Písnice, ale i jejich 
rodiny, připravili výzvu: S hasiči 
od západu k východu.

Naším cílem bylo během letoš-
ního dubna aktivně strávit v  příro-
dě co nejvíce času a  přitom fyzic-
ky i virtuálně urazit minimálně vzdá-
lenost 744,1 km, která od sebe dě-
lí nejzápadnější a  nejvýchodnější 
bod České republiky. Pokud by se 
nám to podařilo, tak další metou by-
lo pokoření vzdálenosti 2 326,872 
km, která tvoří celkovou délku stát-
ní hranice České republiky.

Do této pohybové výzvy se mohli 
zapojit jak naši mladí hasiči, tak je-
jich rodinní příslušníci, kteří závodili 
za své děti. Stejně tak se do této vý-
zvy mohli zapojit i naši podporova-
telé, kteří závodili za našeho mas-
kota Konráda, a dokonce i členové 
Jednotky SDH Praha-Písnice.

Dosaženou pohybovou aktivi-
tu (běh – jízda na kole/koloběžce 
– chůze) si účastníci zaznamenali 
buď prostřednictvím fitness náram-
ku či hodinek, nebo jakékoliv apli-
kace měřící pohyb v mobilním tele-
fonu (např. EPP). Následně tuto ak-
tivitu vykázali vyplněním formuláře 
na internetu.

Na facebookových stránkách 
SDH Praha-Písnice – mladší žáci 
jsme průběžně cestovali naší re-
publikou a  seznamovali děti s  tím, 
co jsme cestou navštívili, což jsme 
na závěr doplnili i stylovou fotografií 
anebo krátkou videoreportáží.

A  jak to celé dopadlo? Ve vy-
hodnocovacím formuláři jsme za-
znamenali 177 samostatných po-
hybových aktivit. Zúčastnilo se jich 
osm dětí a jejich rodinných přísluš-
níků a dvě skupiny – podporovate-
lé a členové jednotky SDH Písnice. 
Počet aktivit byl hodně ovlivněn po-
časím. Pokud bylo teplo a slunečno, 
záznamů bylo hodně, pokud byla zi-

ma nebo pršelo, tak byl třeba jenom 
jeden nebo dva.

Trasu od nejzápadnějšího bodu 
České republiky k tomu nejvýchod-
nějšímu v  celkové délce 744,1  km 
jsme společně urazili za 12  dní. 
Za celý duben jsme pak všich-
ni dokázali překonat trasu o  délce 
1 416,58 km.

Do běhu se zapojilo pět soutěží-
cích a uběhli celkem 136,86 km. Na 
kole či koloběžce vyrazilo pozná-

vat naši republiku deset soutěžících 
a ujeli 903,07 km. Turistice podleh-
lo jedenáct soutěžících, a  ti nako-
nec urazili vzdálenost 376,65 km.

Během naší cesty jsme virtuálně 
navštívili spoustu zajímavých míst 
a  třeba to některé z  nás inspiruje 
i  k  jejich návštěvě, jakmile se epi-
demiologická situace zlepší. Dovo-
lím si některé z nich připomenout – 
známou sopku Komorní Hůrku, hra-
niční památník Střed Evropy, trasu 
Posázavského Pacifiku, tunel pod 
zříceninou hradu Vildštejn u Sečské 
přehrady, českomoravskou hranici, 

spoustu rozhleden – např. Krkavec, 
Lysou horu, Štramberk.

Naše #koronavýzva však měla 
ještě jeden rozměr – dobročinnost. 
Každý uživatel, který měřil pohybo-
vou aktivitu prostřednictvím apli-
kace EPP – pomáhej pohybem ve 
svém mobilním telefonu, získal urči-
té množství bodů. Tyto body může 
uživatel kdykoli věnovat některému 
z aktuálně nabízených projektů ne-
ziskových organizací, škol nebo ob-
cí. Společný projekt, který podpoří-
me, ještě vybereme.

-Plš-

SDH PÍSNICE #koronavýzva:  
S hasiči od západu k východu

Stupně vítězů v jednotlivých kategoriích #koronavýzvy S hasiči od západu k východu

běh chůze kolo/koloběžka

Jakub Krátký 71,36 km Miky Sýkora 86,1 km Fanda Novotný 278,82 km

Filip Krátký 25,9 km Bibi Ptáčková 31,5 km Miky Sýkora 80,55 km

Miky Sýkora 19,7 km Jakub Krátký 27,91 km Jakub Krátký 63 km

Jednotka SDH 11,8 km Jednotka SDH 133,44 km Jednotka SDH 198,9 km

medvídek Konrád 0 km medvídek Konrád 32,5 km medvídek Konrád 78,4 km
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PLÁNOVANÉ TERMÍNY 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MČ PRAHA-LIBUŠ  
V ROCE 2021:

29. června
21. září
7. prosince

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.

Záznamy jednání a usnesení 
Zastupitelstva městské části 
Praha-Libuš jsou v plném znění, 
včetně příloh, dostupné na:  
www.praha-libus.cz.

Z usnesení Zastupitelstva  
MČ Praha-Libuš ze dne 20. 4. 2021:
č. 10/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 1. be-
re na vědomí rezignaci člena Kont-
rolního výboru zastupitelstva MČ pa-
na Martina Kuličky ze dne 22. 3. 2021 
(hlasováno 16-0-0), 2. volí nového čle-
na Kontrolního výboru zastupitelstva 
MČ paní Janu Nožičkovou (hlasová-
no 9-4-3).
č. 11/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 1. 
schvaluje Změnu Zřizovací listiny Zá-
kladní školy Meteorologická, Meteo-
rologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš, 
2. pověřuje místostarostku Ing. Lenku 
Koudelkovou podpisem této Změny, 
která je přílohou tohoto usnesení.
č. 12/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 1. 
schvaluje Dodatky ke zřizovacím lis-
tinám Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Libuš a Písnice, 2. pověřuje pa-
na starostu Mgr. Jiřího Koubka pod-

pisem Dodatků, které jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení.
č. 13/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 1. 
schvaluje uzavření Dodatků ke zřizo-
vacím listinám příspěvkových organi-
zací, jejichž zřizovatelem je Městská 
část Praha-Libuš, 2. pověřuje panu 
starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem 
Dodatků, které jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení.
č. 14/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš schva-
luje Roční účetní závěrku MČ Praha-
-Libuš za rok 2020, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, s výhradami 
uvedenými v příloze ve Zprávě o vý-
sledku přezkoumání hospodaření MČ 
Praha-Libuš za rok 2020.
č. 15/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš schva-
luje úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš 
pro rok 2021 č. 4/2021 provedenou 
rozpočtovým opatřením č. 8/2021, 
která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.
č. 16/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš bere 
na vědomí: usnesení RMČ č. 34/2021 
ze dne 22. 2. 2021 a úpravu rozpočtu 
MČ Praha-Libuš pro rok 2021 č. 1/2021 

provedenou rozpočtovými opatření-
mi č. 1 – č. 2/2021; usnesení RMČ č. 
55/2021 ze dne 15. 3. 2021 a  úpra-
vu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 
rok 2021 č. 2/2021 provedenou roz-
počtovým opatřením č. 3/2021; usne-
sení RMČ č. 67/2021 ze dne 29. 3. 
2021 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Li-
buš pro rok 2021 č. 3/2021 provede-
nou rozpočtovým opatřením č. 4 - č. 
7/2021. Změny rozpočtu v  roce 2021 
byly schváleny Radou MČ Praha-Libuš 
na základě zplnomocnění Zastupitel-
stvem MČ Praha-Libuš a jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení.
č. 17/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 1. sou-
hlasí s  odejmutím pozemků parc. č. 
317/1, 317/2, 317/3 a  318/3, všechny 
v k. ú. Libuš, obec Praha, ze svěřené 
správy MČ Praha-Libuš, 2. pověřuje 
starostu Mgr. Jiřího Koubka odesláním 
souhlasu o odejmutí pozemků svěře-
ných do správy MČ k projednání v Za-
stupitelstvu hl. m. Prahy.
č. 18/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 1. ru-
ší Jednací řád Zastupitelstva městské 
části Praha-Libuš, schválený usnese-
ním Zastupitelstva č. 48/2020 ze dne 
30. 11. 2020, 2. schvaluje novelizaci 

Jednacího řádu Zastupitelstva měst-
ské části Praha-Libuš, nabývá platnos-
ti a účinnosti dnem 21. 4. 2021, který 
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 19/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš jmenu-
je tajemnici Kontrolního výboru paní 
Helenu Kolouchovou.
č. 20/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš bere 
na vědomí Zprávu o činnosti Finanční-
ho výboru Zastupitelstva městské čás-
ti Praha-Libuš za rok 2020.
č. 21/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš be-
re na vědomí zprávu o činnosti Rady 
městské části za období od 22. 1. 2021 
do 29. 3. 2021.

K otištění připravila (red)

Z usnesení zastupitelstva

Vybrané informace z usnesení 
Rady městské části Praha-Libuš 
v období od 1. 1. do 1. 2. 2021. 
Všechna usnesení v plném znění 
jsou k dispozici na www.praha-li-
bus.cz a na Úřadu MČ Praha-Li-
buš. Na internetových stránkách 
Českého úřadu zeměměřičské-
ho a katastrálního – http://nah-
lizenidokn.cuzk.cz/ – jsou veřej-
ně dostupné údaje o parcelách 
a budovách zapsaných v katastru 
nemovitostí.

Rada MČ Praha-Libuš:
 Bere na vědomí pojištění majet-

ku nové stavby garáží pro hasičskou 
techniku JSDH Libuš ve výši pojist-
ného 1 340 Kč/rok. Schvaluje uzavře-
ní dodatku k Pojistné smlouvě na po-
jištění majetku a  odpovědnosti Re-
gion č. 1562030518, se společností 
Generali Česká pojišťovna, a. s., kte-
rým se zvyšuje výše pojistného budov 
a drobných staveb ve svěřené správě 
MČ Praha-Libuš o 1 340 Kč/rok na cel-
kovou částku 240 137 Kč za rok.

 Schvaluje uzavření Nájemní smlou-
vy s panem prof. Ing. Alexandrem Zha-
rikovem na pronájem části pozemku 
parc. č. 155/6 v k. ú. Písnice (v GP ozna-
čen jako parc. č. 155/8), obec Praha, 
o  výměře 22 m2, za nájemné ve výši 
120 Kč/m2/rok, tj. celkem 2 640 Kč/rok.

 Souhlasí se svěřením objektů ob-
čanské vybavenosti čp. 320 a  271 

a pozemků parc. č. 915, 920/4, 921/1 
a 921/25, všechny v k. ú. Písnice, do 
svěřené správy MČ Praha-Libuš.

 Souhlasí se záměrem hl. m. Prahy 
bezúplatně převzít od Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetko-
vých pozemek parc. č. 1001/12 v k. ú. 
Písnice o výměře 245 m2, ostatní plo-
cha – ostatní komunikace, s vlastnic-
kým právem ČR, příslušnost hospoda-
řit s  majetkem státu ÚZSVM, a  žádá 
o jeho svěření do své správy.

 Souhlasí s  podáním žádosti MČ 
Praha-Libuš o dotaci HMP v  „Progra-
mu otevírání hřišť a  prevence sociál-
ního vyloučení pro MČ HMP pro rok 
2021“ ve prospěch níže uvedených 
zřizovaných škol do dvou samostat-
ných opatření: č. 7 a č. 8, a to za pod-
mínky financování těchto aktivit tak, 
že 50 % z celkové výše nákladů bude 
hrazeno z dotace hl. m. Prahy a 50 % 
celkových nákladů projektu bude hra-
zeno z prostředků škol:
ZŠ Meteorologická, předkládá do ob-
lasti č. 7 projekt v celkové výši 150 000 
Kč, výše dotace hl. m. Prahy činí 75 
000 Kč, a dále do oblasti č. 8 projekt 
v celkové výši 135 000 Kč, výše dota-
ce hl. m. Prahy činí 67 500 Kč, podpo-
řeno bude celkem 15 žáků školy.
ZŠ s RVJ Písnice předkládá do oblasti č. 
7 projekt v celkové výši 100 000 Kč, vý-
še dotace hl. m. Prahy činí 50 000 Kč.

 Schvaluje podání tří žádostí o do-
taci z rozpočtu HMP kapitola 10 – re-

zerva pro MČ na rok 2021 takto:
Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ 
Meteorologická – priorita č. 1
Rekonstrukce elektroinstalace v  ZŠ 
Meteorologická, III. etapa, 4. fáze – 
dokončení – priorita č. 2
Komunitní sál Meteo, stavební úpravy 
v ZŠ Meteorologická – priorita č. 3

 Nesouhlasí se záměrem novostav-
by objektu ke krátkodobému ubytová-
ní uvedené v projektové dokumenta-
ci pro územní rozhodnutí a  stavební 
povolení na pozemcích parc. č. 690, 
691, oba v k. ú. Libuš. Nesouhlasí ja-
ko vlastník a  správce pozemku parc. 
č. 689/1 v k. ú. Libuš s připojením po-
zemku parc. č. 691 formou otevřené/
neoplocené jižní hrany pozemku sta-
vebníka a požaduje ponechání stáva-
jící formy připojení pozemku, tj. vjez-
dem o šíři cca 4,5 m.

 Souhlasí s využitím prostor ZŠ Me-
teorologická pro účely základní ško-
ly v souladu s aktuální strategií školy, 
a  to využitím dalších 4 učeben nebo 
celého objektu staré budovy školy od 
školního roku 2021/2022.

 Schvaluje Pravidla ke stanovení 
výše platu ředitelům mateřských a zá-
kladních škol a školských zařízení zři-
zovaných MČ Praha-Libuš s účinností 
od 1. 3. 2021, která jsou přílohou č. 1 
usnesení RMČ č. 14/2021.

 Schvaluje informaci pro mateřské 
školy zřizované MČ Praha-Libuš pro 
školní rok 2021/2022 nepovolovat výjim-

ky z nejvyššího počtu dětí ve třídách MŠ.
 Schvaluje udělení plné moci MČ 

Praha-Libuš panu Miloši Hájkovi, zajiš-
ťujícímu službu koordinátora pomoci 
v sociální oblasti pro obyvatele měst-
ské části, k jednání s obyvateli, uživa-
teli a  poskytovateli sociálních služeb 
za účelem zajištění sociálních potřeb 
a služeb na území MČ Praha-Libuš na 
období od 2. 2. do 31. 12. 2021.

 Bere na vědomí závěrečné zprávy 
za rok 2020 o  výkonu preventivních 
terénních programů na území MČ Pra-
ha-Libuš a  to protidrogové prevence 
v rámci sociální služby „Terénním pro-
gramem Drop In, o. p. s., Nikdy není 
pozdě“ a v  rámci sociální služby „Te-
rénním programem pro lidi bez domo-
va Naděje, pobočka Praha“. Pověřu-
je místostarostku MČ Ing. Lenku Kou-
delkovou pokračováním spolupráce 
v těchto preventivních programech se 
Střediskem prevence a  léčby drogo-
vých závislostí Drop In, o. p. s.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o po-
skytování služeb Tísňové linky v  ob-
jektu Libušská 35 se společností Jab-
lotron Security, a. s., za cenu 16 704 Kč 
včetně DPH za rok.

 Souhlasí s předloženou projektovou 
dokumentací z 8/2020 pro územní roz-
hodnutí a stavební povolení na akci „Ná-
stavba objektu k bydlení“ na pozemcích 
parc. č. 618/1 a 618/2, oba v k. ú. Libuš.

Z usnesení Rady MČ Praha-Libuš 
vybrala a upravila (red)

Zprávy z jednání rady 

http://www.praha-libus.cz
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Dne 19. dubna t. r. jsme si v Ra-
dě naší městské části přerozdě-
lili kompetence. Od onoho dne 
jsem nadále místostarostou pro 
oblast dopravy a územního plá-
nu a nově ekonomiky. Cca dva 
měsíce před tímto datem jsem 
v ekonomických záležitostech 
zaskakoval za kolegu z důvo-
du jeho zdravotní indispozice. 
Zatímco v minulých příspěv-
cích jsem popisoval rozpočet 
a střednědobý výhled, tj. vě-
ci budoucí, dnes se pokusím 
popsat dokumenty popisující 
nedávnou minulost, tedy rok 
2020. Jedná se o účetní závěr-
ku a závěrečný účet. Co je co? 
A kdo a kdy to schvaluje? Tím 
začnu. 

Zákon o hlavním městě Praze (č. 
131/2000 Sb.) nám v § 39 říká: Zá-
věrečný účet spolu se zprávou o vý-
sledcích přezkoumání hospodaření 
hlavního města Prahy nebo měst-
ské části za uplynulý kalendářní 
rok projedná Zastupitelstvo hlavní-
ho města Prahy nebo městské čás-
ti do 30. června následujícího roku 
a přijme opatření k nápravě nedo-
statků. A dále v § 59, odst. 2, písme-
no e): Zastupitelstvu hlavního měs-
ta Prahy je vyhrazeno schvalovat 
po projednání s  městskými částmi 
rozpočet hlavního města Prahy, zá-
věrečný účet hlavního města Pra-
hy a účetní závěrku hlavního města 
Prahy sestavenou k  rozvahovému 
dni. A ještě dále v § 89, odst. 1, písm. 
h): Zastupitelstvu městské části je 
vyhrazeno schvalovat rozpočet 
a závěrečný účet městské části.

Tím je dána první část odpovědi: 
Zastupitelstvo městské části schva-
luje závěrečný účet do 30. června 
následujícího roku. Pro druhou část 
odpovědi považuji za relevantní § 
87, odst. 3, v němž se píše: Na roz-
hodování zastupitelstva městské 
části se použije ustanovení vztahu-
jící se na rozhodování Zastupitel-
stva hlavního města Prahy, není-li 
zákonem nebo Statutem stanove-
no jinak. O  tomto mi není nic zná-
mo. Z toho plyne, že: Zastupitelstvo 
městské části schvaluje účetní zá-
věrku – do 25. 5. následujícího ro-
ku. Tento termín je stanoven usne-
sením Rady HMP č. 843 ze dne 22. 

4. 2014, což je Metodický pokyn 
k  organizaci schvalování účetních 
závěrek HMP a PO (příspěvkových 
organizací). Tentýž „pokyn“ součas-
ně praví, že: MČ ve smyslu tohoto 
metodického pokynu stanoví kom-
petence a  vyhradí nové povinnos-
ti příslušnému orgánu MČ. Někdo 
si tuto větu vykládá jako možnost 
městské části určit si příslušný or-
gán (v úvahu připadá zastupitelstvo 
nebo rada) ke schvalování účetní 
závěrky. Tento výklad nesdílím. Na 
základě výše uvedeného považu-
ji za jisté, že účetní závěrku musí 
schválit (nebo neschválit) výhradně 
zastupitelstvo. Toto je moje veřej-
né vyjádření k žádosti dr. Tůmové, 
opoziční zastupitelky, abych uvedl 
nějaké dokumenty, které doloží, že 
účetní závěrku musí schválit zastu-
pitelstvo městské části.

Účetní závěrka

Účetní závěrka dokumentuje 
hospodaření účetní jednotky, tou 
je v  našem případě naše městská 
část. Je zpracována na základě zá-
kona o  účetnictví (č. 563/1991 Sb.) 
a  příslušných prováděcích vyhlá-
šek. Její grafickou podobou je v pří-
padě Prahy a jejích městských čás-
tí tisková sestava programu GINIS. 
Skládá se z pěti částí: 1. rozvaha (bi-
lance), 2. výkaz zisku a ztráty, 3. pří-
loha, 4. přehled o peněžních tocích, 
5. přehled o změnách vlastního ka-
pitálu. Dále je doplněna o  Inventa-
rizační zprávu a Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření. Obecně 
lze konstatovat, že se jedná o  do-
kument ryze účetní, pro laika těž-
ko srozumitelný. Účetní závěrku za 
rok 2020 jsme schválili na zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Libuš dne 
20. 4. 2020 hlasy koaličních zastu-
pitelů a  Mgr. Kadlece, předsedy fi-
nančního výboru. Děkuji.

Závěrečný účet

Závěrečný účet je zpracován na 
základě zákona o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů (č. 
250/2000 Sb.) a  příslušné prová-
děcí vyhlášky. V  těchto dnech na-
še úřednice z ekonomického odbo-
ru finišují jeho návrh. Také v  tomto 
případě se bude jednat o  tiskovou 

sestavu GINIS. Bude se jmenovat 
Závěrečný účet za rok 2020 sesta-
vený ke dni 31. 12. 2020 a bude mít 
tento obsah:
 I. Plnění rozpočtu příjmů
 II. Plnění rozpočtu výdajů
 III. Financování (zapojení vlastních 

úspor a cizích zdrojů)
 IV. Stavy a obraty na bankovních 

účtech
 V. Peněžní fondy – informativně
 VI. Majetek
 VII. Vyúčtování finančních vztahů 

k rozpočtům krajů, obcí, DSO a 
vnitřní převody

 VIII. Vyúčtování finančních vztahů 
ke státnímu rozpočtu, státním 
fondům a Národnímu fondu

 IX. Zpráva o výsledku přezkoumá-
ní hospodaření – jako příl. 1a

 X. Finanční hospodaření zříze-
ných právnických osob a hos-
podaření s  jejich majetkem – 
jako příl. 11

 XI. Ostatní doplňující údaje – jako 
další přílohy

Seznam příloh:
 1. a) Zpráva o výsledku přezkou-

mání hospodaření
 1. b) Zpráva o opatřeních přija-

tých k  nápravě chyb a nedo-
statků ze zjištění z  konečného 
přezkoumání hospodaření MČ 
Praha-Libuš za rok 2020

 2. Rozvaha, Výkaz zisku a ztrá-
ty, Příloha, Přehled o peněž-
ních tocích, Přehled o změnách 
vlastního kapitálu

 3. Výkaz Fin 2 - 12 M
 4. Bilance příjmů a výdajů
 5. a) Přehled finančního 

vypořádání
 5. b) Finanční vypořádání se SR
 5. c) Finanční vypořádání s HMP
5.    d) Záznam z jednání o finančním 

vypořádání
 6. Investice realizované v r. 2020
 7. Peněžní fondy
 8. Závazky HČ a VHČ
 9. Pohledávky HČ a VHČ
 10. Inventarizace za rok 2020
 11. Příspěvkové organizace, zá-

konné fondy
 12. a) Hospodaření JSHD Libuš
 12. b) Hospodaření JSDH Písnice
 13. Vedlejší hospodářská činnost

Takto mi vedoucí ekonomické-
ho odboru paní Čančíková předsta-

vila pracovní verzi. Počítá se zařa-
zením přílohy č. 2, což jsou doku-
menty tvořící účetní závěrku. Toto je 
běžnou praxí na mnoha městských 
částech. Někteří profesionální účet-
ní a ekonomové považují za vhod-
né účetní závěrku do závěrečného 
účtu zařadit. Je to tak časté jednání, 
že jsem to mylně považoval za po-
vinné. Žádným právním předpisem 
však není taková povinnost stano-
vena. Domnívám se, že záleží čis-
tě na úhlu pohledu. Faktem ale je, 
že závěrečný účet hl. m. Prahy za 
rok 2019 dokumenty tvořící účetní 
závěrku neobsahuje. Proto se v tu-
to chvíli přikláním k názoru, že bu-
deme následovat matku a našemu 
zastupitelstvu předložím ke schvá-
lení návrh neobsahující přílohu 2. 
Tímto upravuji svůj nepřesný výrok: 
„Účetní závěrka má být přílohou zá-
věrečného účtu.“ Zazněl na zasedá-
ní našeho zastupitelstva dne 20. 4. 
2021 při projednávání bodu Účet-
ní závěrka. Účetní závěrka může 
být přílohou závěrečného účtu, ale 
není chybou, pokud jí není. Toto je 
moje veřejné vyjádření k druhé žá-
dosti dr. Tůmové – doložit tvrzení, 
že účetní závěrka je součástí zá-
věrečného účtu. Za nepřesnost se 
omlouvám.

Pavel Macháček,  
místostarosta  

15. 5. 2021

Účetní závěrka a závěrečný účet

Fitness pro lidi v každém věku

cvičení proti bolesti zad
zpevnění postavy
zlepšení kondice

pravidelná měření tuku
rychlé hubnutí

péče osobního trenéra

První trénink zdarma
www.nolimitsclubs.cz

Mirotická 12
Praha 4

Libuš

covid inzerce zdarma

MČ Praha-Libuš

Úřad městské části  
hledá správce, správkyni 

na zajištění provozu hřiště 
Klokotská pro sezonu 
červen až říjen 2021 

(otevřeno podle  
vládních opatření).

Podrobnější informace na 
Odboru správy majetku 

a investic ÚMČ Praha-Libuš, 
kontakt: sprava.majetku@

praha-libus.cz.
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Informujeme všechny seniory, 
zdravotně znevýhodněné spo-
luobčany a matky či otce sa-
moživitele z Libuše a Písnice, 
kteří jsou ve finanční tísni, že 
Charita Praha-Chodov má opět 
k dispozici potraviny a hygienic-
ké potřeby.

Balíčky jsou určené pro osoby 
v sociální či finanční nouzi a obyva-
telé MČ Praha-Libuš je mohou zís-
kat po předložení poukázky. Tu mo-
hou obdržet u koordinátora sociál-
ní pomoci na pracovišti ÚMČ Praha-
-Libuš, K Lukám 664, každé pondělí 

mezi 14.00–17.00 hod., doporučuje-
me se předem ohlásit na telefonní 
č.: 604 740 696.

Charita vydává balíčky na parko-
višti před Komunitním centrem Mat-
ky Terezy v Praze 11 – Hájích vždy 
v pondělí, středu a čtvrtek. Přesná 
doba výdeje je uvedena na zmíně-
né poukázce a materiální pomoc je 
poskytována do odvolání v  závis-
losti na množství zásob. Proto nevá-
hejte a o vydání poukázky co nejdří-
ve požádejte.

Miloš Hájek,  
koordinátor sociální pomoci  

MČ Praha-Libuš

Balíčky potravinové 
a hygienické pomoci 
jsou opět k dispozici

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 14:00 do 17:00 hodin, případnou návštěvu je vhodné 
domluvit předem telefonicky.

Koordinátor sociální pomoci

Miloš Hájek
koordinatorpomoci@praha-libus.cz
Tel.: 604 740 696

Bezplatná právní poradna zajišťovaná Ma-
gistrátem hl. m. Prahy ve spolupráci se stu-
denty Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
je opět otevřena.

K dispozici je Pražanům v budově Magistrátu 
hl. m. Prahy v přízemí Škodova paláce (přepážky 
č. 7 a 8), a to každou středu od 14.00 do 16.00 ho-
din. Pokud to aktuální epidemická situace dovo-
lí, bude rozšířen provoz i na pondělí od 14.00 do 
16.00 hodin. Návštěvu v poradně je třeba předem 
telefonicky objednat na čísle: 12 444. Provoz po-
radny bude ukončen 31. 8. 2021 a znovu obnoven 
se začátkem výuky v říjnu 2021.

Studentská právní poradna funguje od konce 
roku 2014, kdy hlavní město podepsalo s praž-
skou právnickou fakultou smlouvu o spolupráci 
při její realizaci. Pečlivě vybraní posluchači do-
cházejí do prostor magistrátu a zájemcům z řad 
široké veřejnosti zde poskytují pod odborným 
dohledem jednoduché právní rady. Mezi studen-
ty je o stáž v právní poradně velký zájem a ce-
lý projekt se setkal se všeobecně  pochvalným 
přijetím.

Poradna však svou činností nesupluje služ-
by poskytované advokáty či notáři. Studenti zde 
poskytují kvalifikované základní rady pro řešení 
různých životních situací, které mohou klientům 
usnadnit jejich rozhodování. Ovšem očekávat 
řešení složitých kauz zde není možné a v tako-
vém případě bude klient odkázán na služby ad-
vokáta či notáře.

Poradna pomůže s  drobnými právními zále-
žitostmi, jako například jak lze řešit sousedské 
spory, na co nezapomenout v nájemní smlouvě, 
jaké náležitosti by měla mít závěť či jak vyřešit 
problém ze soužití bytového družstva. Poskytuje 
především právní pomoc ohledně možností ře-
šení vzniklé situace, nevyhotovuje žádná písem-
ná podání ani smlouvy. Klienti by si s sebou do 
poradny měli vzít veškeré dokumenty, které se 
jejich problému týkají.

Zdroj. MHMP, upraveno (red)

Bezplatná 
právní poradna

CHCEME SE
OPĚT MAČKAT
NA HROMADNÉ
FOTCE?
Očkování většiny populace proti covid-19 
je způsob, jak začít žít jako dřív.

Obraťte se na nás pro ověřené
informace o očkování.

Bezplatná linka 800 160 166
ockovani.praha.eu

Prosíme, dodržujte aktuálně platná opatření v boji proti covid-19.
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MAP pro vás připravil další za-
jímavé akce z oblasti vzdělává-
ní dětí i dospělých. Aktivity níže 
probíhají převážně online, ně-
které jsou ale plánovány již na-
živo se zajištěním příslušných 
hygienických opatření. Infor-
mace o nich naleznete na www.
mappraha12.cz

Středa 2. června 
15:00–16:30 hodin, online:
PS ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI:  
Postavení asistenta pedagoga 
v základní škole

Další setkání pracovní skupiny 
Rovné příležitosti se bude věnovat 
tématu: Spolupráce. Spolupráce se 
školním pedagogickým pracovní-
kem, a  to s důrazem na předávání 
nových informací mezi třídním učite-
lem a asistentem pedagoga, včetně  
pohledu na pracovní vztah budova-
ný na vzájemné toleranci i  důvěře. 
A také na pravidlech, které platí pro 
žáky ve třídách základní školy.

Čtvrtek 3. června
15:00–17:00 hodin, naživo:
PS EVVO: Učíme se venku

Venkovní prostředí inspiruje ne-
jen ty nejmladší – děti z MŠ či žáky 1. 
stupně ZŠ. Neméně úspěšně lze vy-
učovat venku i žáky druhého stupně 
základních škol. Jak? Proč nám v tom 
někdy brání „zajeté koleje“ před-
stav? Pojďme se učit venku! Aneb – 
co ve třídě nenajdete. Praktické ná-
měty pro práci s třídním kolektivem. 
Akci povede vedoucí PS EVVO Mgr. 
Jan Mazůrek, pedagog ZŠ Kunratice.

Středa/čtvrtek 2.–3. června, naživo:
Dvoudenní LEADERSHIP pro ve-
doucí pracovníky škol na téma: 
PRÁCE S MOTIVACÍ UČITELE
Jak nejlépe zmapovat motivaci ve 
škole? Co přispívá k vytváření dob-

rého klimatu ve školním prostředí? 
Jaké jsou klíčové prvky motivace? 
Na tyto a další otázky odpoví Jitka 
Jilemnická a Jiří Kocourek v oblí-
beném formátu určeném ředitelům 
základních a mateřských škol.

Úterý 8. června
10:00–12.00 hodin 
PS POLYTECHNIKA: Výrobky ze 
dřeva ve škole i ve školce

Zveme zájemce na prezentaci 
a vzájemnou výměnu nápadů i zku-
šeností při výrobě nenáročných au-
tíček z  předem vyrobených jedno-
duchých polotovarů. Při procesu 
vlastního zhotovování se účastníci 
budou moci napřímo ptát – postupy 
i  doporučení zodpoví výborný Va-
šek Olmer při akci. A předvede ta-
ké používání nejrůznějších nástrojů 
i materiálů, jež dětem usnadní opra-
cování výrobku. Na práci se dřevem 
budete potřebovat jen brusný papír, 
lepidlo a příp. barvu (není bezpod-
mínečně nutná). Jako první si děti 
vyrobí brousítko.

Středa 9. června
WORKSHOP pro již přihlášené 
pedagogy na téma: Formativní 
hodnocení

Čtvrtek 10. června
16.00–18.00 hodin
PS MATEMATICKÁ GRAMONOST: 
Nadané děti 

Dítě nadané na matematiku? Ra-
dost, překvapení, nadšení – a  co 
dál? Jak toto nadání rozvíjet, smě-
řovat, jak akcelerovat ? Nebo raději 
obohacovat? Jaké jsou výhody i ne-
výhody obou postupů? Odpovědí 
se samozřejmě dočkáme! A dále si 
osvojíme hry s čísly i s matematikou 
obecně – takové, které úspěšně vy-
užijí a do výuky matematiky zapojí 
i méně zvídavé děti. Akce je primár-

ně určena pro pedagogy matemati-
ky na 2. stupni ZŠ.

Úterý 15. června
16.00–18.00 hodin
ELIXÍR DO ŠKOL:  
Fyzika nebo magie?

Myslíte si, že levitace, neviditel-
nost, telekineze a perpetuum mobi-
le je jen záležitostí sci-fi? Není! Na 
dalším setkání Elixíru do škol si uká-
žeme směs bláznivých i podivných 
experimentů a  zamyslíme se nad 
tím, jak jsou „udělané“ a  v  čem je 
ten háček?

Zaujalo vás některé z  témat? 
Ještě nikdy jste se žádného setká-
ní nezúčastnili?

Vězte, že stačí nahlédnout do  Ka-
lendáře akcí na: www.mappraha12.
cz, kde se můžete bezplatně přihlá-
sit a obdržíte pozvánku. Neváhejte 
– akce jsou tu pro vás!

Ing. Lenka Koudelková, 
místostarostka pro oblast 

vzdělávání, školství, sociální 
a tělovýchovy
Foto: Pixabay
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„A pak u nohou ti leží Praha, 
město věží, ať prší či sněží, 
stoupejme do věží / Do věží ke 
zvonům, k jejich mocným tó-
nům, do věží vzhůru k lidem, 
jímž je věž osudem“ zaznívá 
v písni Bedřicha Ludvíka z cyklu 
o pražských věžích – a to je vý-
zva nejen pro ty, kdo se nebojí 
výšek.

Traduje se, že Praha je stověža-
tá, ve skutečnosti má věží daleko 
víc – těch nejcennějších je na pět 
set, celkový počet se odhaduje asi 
na dvojnásobek. V knize Praha sta-
věžatá Václava Pecha jich byla z na-
šeho okolí vybrána celá řada: Kos-
tel sv. Prokopa v Braníku, věž býva-
lého branického pivovaru (s  kaplí 
sv. Kříže z poloviny 17. století, která 
byla spojena s  větší místností při-
lehlé dominikánské budovy, evoku-
je mi tak trochu prostředí Foglaro-
vých Stínadel), kaple sv. Bartoloměje 
v  Hodkovičkách (poblíž modřanské 
zastávky Černý kůň), hřbitovní kap-
le na michelském hřbitově, kaple sv. 
Anny v Dolní Krči, věž krčského zá-
mečku, bývalé Šimsovo sanatorium, 
věž s hodinami nad Thomayerovou 
nemocnicí, kostelík Narození Panny 
Marie v Michli, Kotěrův věžový vodo-
jem aneb jedna z prvních staveb své-
ho druhu v Čechách (známý jako mi-
chelská vodárna, která už ale svému 
účelu neslouží), z katastru Nuslí by to 
kromě kostela sv. Václava, radnice 
nebo zvonice u kostela sv. Pankráce 
mohla být další vodárenská věž z ro-
ku 1964, vila Bělka z r. 1853 pojme-
novaná po pražském purkmistrovi či 
některé domy s  nárožními vížkami. 
V  Podolí objevíme věže kostelů sv. 
Michaela archanděla a v Záběhlicích 
kostelů Narození Panny Marie a  sv. 
Anežky České na Roztylském ná-
městí či záběhlického zám-
ku. Jak je vidět, mezi věže 
a vížky naší metropole patří 
ty kostelní, chrámové, forti-
fikační, radniční, vodáren-
ské, ale i vyhlídkové, astro-
nomické, telekomunikační 
či průmyslové.

K objevování zval „vzác-
né dámy a  slovutné pá-
ny“ svým poetickým způ-
sobem Miroslav Horníček 
ve fotografické publikaci 
Ivana Krále Naše Praha: 
„Bloudím po Praze dlouhá 
desetiletí a nikdy se jí ne-
nabažím. A když se vrátím 
domů, prodlužuji předivo 
představ ve své knihovně 
mezi knížkami o Praze, ke 
kterým teď přiřadím dal-
ší. Nepotřebuje to nic víc 
než vypnout mobilní tele-

fon, připravit si konvici kávy, čoko-
lády nebo sklenku oblíbeného mo-
ku, usadit se do pohodlného křesla 
(nejlepší je biedermeierské) a pod-
volit se přívalu dojmů a reminiscen-
cí. Nejlépe v přítmí podvečera, když 
nastupující šero ukrajuje z končící-
ho dne, nebo zkraje noci, které se 
pootevírají dveře, tvary věcí se ro-
zostřují a stíny se prodlužují.“ Poví-
dání podtrhují žánrové snímky věží 
kostelů, siluety staveb v soumraku, 
ranním slunci i zimním hávu.

Pražských věží si všímalo více au-
torů: Jaroslav Jásek a Jaroslav Be-
neš obdivovali Pražské vodní vě-
že, Josef Podzimek detailně zpra-
coval dějiny Jindřišské věže, Josef 
a Eva Hrubešovi popsali v knize Vě-
že v dějinách stověžaté Prahy vý-
razné dominanty s jejich technickými 
parametry i kulturní zajímavosti včet-
ně osudů lidí s nimi spojených.

Nesmíme zapomenout ani na zmi-
ňovaného Bedřicha Ludvíka, který 
úspěšný televizní seriál převedl do 
knižní podoby titulu Praha, město 
věží. „Praha ze země je možná za-
prášená, přecpaná, hysterická, ale 
ze střech a z věží je jen a  jen ma-
jestátní, klidná, vznešená, nádherná 
a nekonečně proměnlivá.“

Stověžatou matičku zvěčnili ve 
svých knihách třeba básník Jiří Žá-
ček nebo fotograf Ladislav Siten-
ský. Mistr mobilní perspektivy Aleš 
Jiránek nás pozve na Procházku 
tisíce a  jednoho schodu přes ma-
gickou honbu za dračí ženou pro-
ti směru Královské cesty a poté se 
vydáme na Cestu nad městem, ma-
pující všechny významné dominan-
ty Prahy, které byly zaznamenány 
na slavné rytině Egidia Sadelera, 
dvorního kreslíře císaře Rudolfa II. – 
to vše v  knize Pražské věže aneb 
Cesta nad městem s  procházkou. 

Publikací kompletně věnovanou 
hradním a  zámeckým vyhlídkovým 
věžím je kniha Jiřího Štekla Vyhlíd-
kami králů. Dominantami měst se 
zabývá Encyklopedie městských 
věží v  Čechách, na Moravě a  ve 
Slezsku Zdeňka Fišery.

Z beletristických titulů, do jejichž 
názvu se vloudila věž, jsou to fan-
tasy – Věž vlaštovky A. Sapkowské-
ho, Kingova sága Temná věž, Pro-
kletá věž Michaely Merglové ne-
bo série Tada Williamse Věž zele-
ného anděla. Příznivce detektivek 
možná potěší Chrámová věž Ja-
na Cimického, Stříbrná věž Rober-
ta Goldsborougha, který pokraču-
je po Rexu Stoutovi v jeho již klasic-
kých příbězích s legendárním detek-
tivem Nerem Wolfem, a v neposlední 
řadě též Černá věž P. D. Jamesové 
a stejnojmenný titul Louise Bayarda, 
v  němž se přeneseme do porevo-
luční Paříže detektiva Eugena-Fran-

coise Vidocqa. Věž Williama Goldin-
ga je román odehrávající se ve 14. 
století, podobenství o dobrém úmy-
slu, který urputným prosazováním 
přináší zlo. Vzrušující příběh o požá-
ru newyorského mrakodrapu je Věž 
Richarda Sterna. Polorozpadlá věž 
na ostrově Anglesey, která spojuje 
osudy místních obyvatel, hraje hlav-
ní roli v prvotině Věž velšského au-
tora Tristana Hughese. Romantické 
čtení představují příběhy Amandy 
Quick Dáma ve věži či Marie Cor-
donnier Věž v růžích.

Pokud vyhledáváte věže šacho-
vé, skokanské, řídicí, těžní, tankové 
či úplně jiné, neztrácejte nadhled 
a z moře knih si vytáhněte některou 
podle vašich parametrů. Knihovna 
tu pro vás bude i o prázdninách.

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč

KNIŽNÍ ČERVEN

Do věží

inzerce
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Při práci na své nové knize Život, 
boj a smrt pod sedmi vlajkami. Češi 
a Slováci 1914–1920 jsem při studo-
vání dokumentů, archiválií, deníků 
českých vojáků a legionářů nalezl 
na stránkách Národního pedagogic-
kého muzea „Seznam pomníků 1. 
světové války v obcích ČR“, a tudíž 
i informaci o pomníku ve vaší obci.

Celkový počet těchto pomníků, tedy 
jeden tisíc pět set čtyřicet jedna, mne ve-
lice příjemně překvapil. A také to, že i po 
sto letech a po několika změnách režimů 
tyto památníky na naše vojáky z  dob 1. 
světové války stále stojí. Obyvatelé obcí 
i jejich zástupci tedy na své rodáky neza-
pomněli. Což podle mne ukazuje, že jsme 
lepší, než se nám mnozí snaží vnutit.

Znamená to, že je pravděpodobné, 
že i  ve vaší obci dodnes žijí potomci 
onoho milionu čtyř set tisíc Čechů, Mo-
ravanů a  Slezanů, kteří narukovali do 
světové války. A z nichž, dnes neuvěři-
telných, 140 000 padlo a 250 000 bylo 
vážně zraněno. Bohužel však se o nich 
ve školách prakticky už více než půl 
století neučí, takže o nich ani jejich po-
tomci mnoho nevědí. Třeba to, že češ-
tí vojáci bojovali nejen jako pěšáci, ale 
třeba i námořníci, že slavní kapitáni ra-
kouských ponorek byli Češi, že české 
kanonýry si dodnes dobře pamatují Ita-
lové. Naši dělostřelci v  rakouské armá-
dě bojovali jako součást osmanských 
vojsk i na Sinaji při bojích o Suezský prů-
plav i  jako „horští myslivci“ v  italských 
a  slovinských Alpách ve výškách nad 
2 500 m n. m, a to na rakouské i italské 
straně, že našinci byli také válečnými pi-
loty na obou stranách fronty, že geniál-
ně používali a sami vyráběli proslavené 
obrněné vlaky jak na Sibiři, tak při osvo-
bozování ČSR od Maďarů atd.

V  ruské armádě v  tzv. české družině 
byly vytvořeny proslavené a  obávané 
oddíly „čs. výzvědčíků“ (cosi jako před-
chůdců slavných „commandos“), které 
pak po jejich úspěších vytvářely z  čes-
kých vojáků také rakouská, ale i  fran-
couzská a srbská armáda a také čs. legie.

V knize jsem pro lepší autenticitu po-
užil i necenzurované deníkové záznamy 
českých vojáků v rakouské armádě i do-
kumenty o vzniku legií a heroické „sibiř-
ské anabázi“.

Rád tedy dávám na vědomí občanům 
ve vaší obci, a hlavně potomkům těch, 
jejichž jména jsou na pomnících, že tako-
váto kniha, kde se mohou o našich před-
cích dozvědět více, existuje (více info na:  
kaiserova@jonathanlivingston.cz) a  by-
la napsána sice pro všechny, ale hlavně 
pro ně. Protože mají být na co hrdi. 

S díky za péči o pomník našim pad-
lým vojákům:

Václav Vlk st., autor

Pomníky padlým  
v 1. světové válce

Tentokrát jsme se začetli 
do knihy Zuzany Kovaříkové Za 
zvířátky na louku. Kniha vyšla 
v edici Druhé čtení a je určena 
čtenářům od 8 let, tj. žákům 2. 
a 3. tříd.

Je psána ve dvou rovinách. Nej-
prve si přečteme v  knize příběhy 
o  zvířátkách. Zvířata jako hrdinové 
mají lidské vlastnosti a pocity, v zá-
věru příběhu však nejde o  pouče-
ní, ale o poznání u nás volně žijících 
živočichů. Za každým příběhem ná-
sledují informace encyklopedické-
ho typu, doplněné ilustrací, kde se 

děti dozví informace přiměřené je-
jich věku o konkrétních zvířatech.

Například když jsme si četli pří-
běh o tom, jak se motýli přeli, kdo je 
nejkrásnější, následovala informace 
o  motýlech, kteří v  příběhu vystu-
pují. Takže jsme se nejen pobavili 
u příběhu, ale také jsme se dozvě-
děli o motýlech, jak vypadají a kde 
se vyskytují. Navíc jsme se mohli 
opřít o zdařilé ilustrace Andrey Ta-
chezy. Děti si při četbě uvědomují, 
co je v textu fikce a co fakt.

Příběh o motýlech jsem tentokrát 
využila v diskusní pavučině, kde se 
děti učí vyjadřovat svůj názor, ob-

hajovat své stanovisko a  porovná-
vat určité informace. Na závěr si ve 
skupině udělaly plakát, kam každý 
za sebe napsal jednu informaci, co 
si zapamatoval o  motýlech. Takže 
kniha plní nejen čtenářské úkoly, 
ale je vhodná i do prvouky, kde se 
začínají děti učit pracovat s odbor-
ným textem. A zároveň mohou, po-
kud budou chtít, jít s rodiči na pro-
cházku a některá zvířátka si na lou-
ce i prohlédnout.

Spisovatelka Zuzana Kovaříková 
se věnuje především psaní knih pro 
děti. Je autorkou série knížek Za 
zvířátky. V  těchto knihách, ke kte-

rým patří například tituly Za zvířát-
ky do lesa, Za zvířátky na louku, Za 
zvířátky k vodě nebo Za zvířátky do 
hor, tematicky rozděluje krátké pří-
běhy o  zvířátkách podle prostředí, 
ve kterém se zvířecí aktéři vyskytují. 
Děti se tedy u těchto knížek pobaví, 
ale také poučí o tom, kde které zví-
řátko mohou nalézt.

Lenka Veisová

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Za zvířátky na louku

Vážení přátelé! Již máme 
červen, ten krásný čas po-
zdního jara a začátku léta.

Hned 1. 6. je Mezinárodní 
den dětí, a  to je třeba vhod-
ným způsobem oslavit. 1. 6. 
je připomínán i  jeden z  asi 
14 světců, majících tento den 
svátek, a  sice sv. Fortunatus. 
Jedná se o faráře z Montefal-
co u  Spoletta v  Itálii. Byl pro-
slulý svojí podporou potřeb-
ných. Žil mezi l. 340–401.

2. 6. v  r. 1541 jistě i  od nás 
pozorovali lidé sloupy dýmu 
z prostoru Malé Strany a Hrad-
čan, kde vypukl obrovský po-
žár. 7. 6. slaví Ivety a v r. 1421 byl 
zakončen důležitý český sněm 
v Čáslavi. Jeho delegáti – po-
dobojí i  katolíci – zamítli ná-
roky císaře Zikmunda na čes-
ký trůn. 10. 6. 1881 bylo operou 
Libuše otevřeno Národní diva-
dlo. 13. 6. mají svátek Antoní-
nové, alespoň ti odvození od 
sv. Antonína Paduánského. 16. 
6. 1471 byl v  Čechách prohlá-
šen králem Vladislav Jagellon-
ský. 19. 6. 451 vypukla obrov-
ská bitva na Katalaunských po-
lích (Châllons-sur-Marne ne-
daleko Paříže), ve které řím-
ská vojska pod vedením Flavia 
Aettia porazila kočovné Huny, 
vedené Attilou, sužující velkou 
část Evropy. 20. 6. můžeme 
přát Květám a  v  r. 981 zemřel 
sv. Adalbert Magdeburský (nar. 
r. 910), po němž převzal své 

druhé jméno Adalbert, náš sv. 
Vojtěch (žil v l. 956–997).

21. 6. se nám zvěrokruh po-
souvá do znamení Raka a má-
me první letní den. V r. 1271 se 
našemu králi Přemyslu Otaka-
ru II. narodil následník – poz-
dější král Václav II. Jistě se sla-
vilo i u nás! V kalendáři je sv. 
Alois Gonzaga (†1591), patron 
studentů a mládeže vůbec. 21. 
6. 1621 však nastal pro všech-
ny české vlastence den hrůzy, 
když započala na Staroměst-
ském náměstí veřejná popra-
va 27 českých pánů. Nastalo 
temno… Rozsudků smrti bylo 
o dva více, ale Martin Früwein 
spáchal ve vězení sebevraž-
du a Jan Sixt z Otterdorfu byl 
v  průběhu exekucí omilost-
něn. Přežil a  z  jeho potomků 
jsme donedávna mohli vídat 
v  nedalekých Modřanech na 
Tiskovém odboru ÚMČ Pra-
ha 12 dříve známou novinář- 
ku paní Olgu Novotnou, kte-
rá nás ale bohužel letos před-
časně opustila.

22. 6. nalezneme v  kalen-
dáři jméno Pavla a  z  historie 
datum 22. 6. 1941, kdy lidé na 
celém světě sledovali bez de-
chu zprávy o  nenadálém úto-
ku hitlerovského Německa na 
SSSR. Ještě dávněji nalezne-
me výročí i  pro Čechy důleži-
tého světce, básníka a  literáta 
Paulina z  Noly, který zemřel r. 
431. Pro nás zachoval důležitou 
zprávu o kontaktech milánské-

Kalendářní střípky: 
červen 2021

mailto:kaiserova@jonathanlivingston.cz
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Příspěvky v rubrice Debata 
vyjadřují výhradně názor au-
tora, který se nemusí shodo-
vat s názorem vydavatele či 
redakce. Rozsah příspěvku 
v rubrice je max. 3 500 znaků 
bez mezer. Je možno připo-
jit fotografie či jiné grafické 
podklady − rozhodnutí o jejich 
otištění a rozměru je v kompe-
tenci redakční rady a grafika.

Debata
CO JE NOVÉHO KOLEM 
MOŽNOSTI VZNIKU LIBUŠSKÉHO 
PARKU NA JEZERÁCH?

Radnice MČ Praha-Libuš v červen-
ci 2020 zadala zpracování „Prověřo-
vací a podkladová studie a ZŠ Libuš“. 
Studie obsahovala řešení pozemků 
mezi ulicemi Dobronická, Obrataň-
ská a Božejovická.

Jedná se o pozemky, které vyme-
zují plochu pole, kde má být pod-
le požadavku usnesení zastupitel-
stva z  roku 2018 parková zeleň (5 
ha), a  dále o  skladovou plochu ve-
dle ulice Obrataňská. Zpracovatelé 
studie ZŠ Libuš navrhovali na těchto 
plochách postavit 350 nových bytů 
a školu. Na komisi životního prostře-
dí byla k této studii v březnu 2021 ve-
dena 40minutová debata.

Pan Macháček, radní pro územní 
plán a  životní prostředí a  předseda 
komise, přednesl nad závěry studie 
svůj návrh, který nepočítal s výstav-
bou bytů na poli, kde je zamýšlena 

parková zeleň. V  tomto návrhu byla 
v ploše parkové zeleně nicméně po-
nechána navrhovaná škola, parkovi-
ště a  příjezdové komunikace vedle 
současného nového fitparku.

Co by to v praxi znamenalo? Sice 
by se nepostavily plánované byto-
vé domy, nicméně velkou část kom-
paktní zelené plochy by rozdělila sil-
nice, která by se ke škole napojovala 
z  Dobronické a  obtočila by smyčku 
kolem náměstí a  parkoviště. I  když 
komunikace neobkrouží zástavbu, 
zelená plocha bude částečně zne-
hodnocená silnicí ke škole, kterou 
má navštěvovat více než 1 000 žá-
ků. Proti výstavbě bytů a za zachová-
ní kompaktní zeleně se staví občané 
v peticích.

Návrh pana Macháčka jsem s ko-
legou panem Melicharem rozporoval 
a navrhl umístění školy do místa sou-
časného skladového areálu (jihový-
chodně od parku – viz schéma), sou-
sedícího s  ulicí Obrataňská. Návrhy 
zachování celého území pole v sou-
ladu s  usnesením z  roku 2018 jako 
nezastavitelného území a přesun pří-
padné školy do areálu skladu (parce-
la 428/6), který byl navržen na změ-
nu pro občanskou vybavenost, byly 
pozitivně přijaty panem radním Ma-
cháčkem i  panem starostou Koub-

kem a budou diskutovány na zastu-
pitelstvu městské části.

Pro zachování myšlenky parku 
v  celé ploše (plocha dle usnesení 
18/2018) hovoří následující důvody:
– Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schválilo usnesení č. 18/2018 a č. 
39/2018, ve kterém požaduje 
změnu územního plánu ze zasta-
vitelného na nezastavitelné. Poža-
davek na výstavbu školy v této lo-
kalitě je tedy v rozporu se schvá-
leným rozhodnutím Zastupitelstva.

– Velký park by mohla využívat po-
tenciální budoucí škola pro stovky 
dětí.

– Velký park by mohly využívat čtyři 
třídy (112 dětí) z blízké školky K Lu-
kám (cca 300 m), které v součas-
nosti jezdí do Kunratic. Dále by jej 
mohly využít děti z přilehlé anglic-
ké školy a školky Wonderland.

– Velký park by zlepšil lokální klima 
městské části.

– Plocha Na Jezerách je dle do-
stupných zdrojů (historické, půd-
ní a vodohospodářské mapy) i dle 
zkušeností starousedlíků bohatá 
na vodu.

– Velký park by byl odpočinkovým 
místem pro občany městské části.

– Z hlediska dopravy, hluku, doprav-
ní obslužnosti příjezdu a  odjezdu 
se jeví obyvatelům jako podstatně 
vhodnější varianta umístit školu do 
tzv. cípu současného skladu, tj. do 
parcely 428/6. Optimalizace pro-
storu, tj. zachování velkého parku, 
je pro občany prioritní.

– Občané potřebují prostor, kde si 
odpočinou. Naše městská část 
se rozvíjí, ale o  to víc potřebuje-
me i místa přírodního charakteru, 
kde mohou občané trávit svůj vol-
ný čas.
Pan starosta Koubek byl na závěr 

zasedání komise pro životní prostře-
dí a místní Agendu 21 požádán o za-
hájení jednání s  občany ohledně 
koncepce a  revitalizace lokality Na 
Jezerách a  dále byl požádán o  na-
vázání komunikace s  městkou částí 
Praha-Kunratice ohledně revitaliza-
ce lokality Na Jezerách a přilehlého 
území.

Stovky občanů, kteří podpoři-
li myšlenku parku prostřednictvím 
dvou petic, doufají, že pan starosta 
Koubek vyjde vstříc přáním občanů 
městské části a  jako zastupitel Ma-
gistrátu hlavního města Prahy se za-
sadí o  realizaci parkové zeleně dle 
usnesení Zastupitelstva MČ Praha-

 Vymezení lokality  
pro nový libušský park dle petice

 Návrh řešení území podle studie 
ZŠ Libuš s vyznačeným návrhem 
přesunu školy
Zdroj: www.padesatarovnobezka.cz/pole/

ho biskupa sv. Ambrože s  ger-
mánskou královnou Fritigildou, 
jež tehdy panovala na našem 
území, zejména na Moravě. Friti-
gilda se díky dopisům sv. Ambro-
že obrátila na křesťanství, a do-
konce se r. 397 sv. Ambrože vy-
dala navštívit, avšak přijela krát-
ce po jeho pohřbu – sice s kříž-
kem, ale po funuse… Jí samotné 
prý patří velká mohyla – kopec 
Žuráň – nedaleko Slavkova u Br-
na, ten, ze kterého velel Napo-
leon při známé bitvě r. 1805.

23. 6. mají svátek Zdeňky 
a  24. 6. Janové. 25. 6. si při-
pomínáme památku sv. Ivana 
Poustevníka, legendární, ale 
skutečné postavy českého pan-
teonu, žijící ve 2. pol. 9. stol., 
a tento den má svátek i opomí-
jená světice sv. Eurosie Česká, 
uctívaná zejména ve španělské 
Jace. Šlo o  princeznu od nás, 
která našla smrt v  Pyrenejích, 
když jako na dálku již provdaná 
královna jela ke svému manže-
lovi – panovníkovi aragonského 
království na severu Španělska. 
Dříve, než se setkali s  uvítací 
skupinou, byla náhodně se svo-
jí družinou napadena drancují-
cí tlupou muslimských Maurů, 
a když se odmítla stát ženou je-
jich velitele, byla s ostatními roz-
sekána šavlí. Šlo možná o dce-
ru, spíše ale schovanku naše-
ho knížete Bořivoje a  kněžny 
Ludmily, narozenou r. 864, kte-
rá u nich měla být na vychování 
po smrti svého otce – charvát-
ského (z východních Čech) kní-
žete Mojslava. Její sňatek měl 
v Římě dojednávat sám arcibis-
kup Metoděj s aragonskými po-
sly za účasti papeže Jana VIII. 
Nešťastný mladý král se Eurosie 
(která se zřejmě původně jme-
novala Dobroslava) tedy nedo-
čkal, nikdy se již neoženil a zby-
tek svého života (zemřel r. 901) 
zasvětil bojům s Maury, kteří se 
možná i  kvůli tomu na severu 
Španělska nedokázali uchytit.

28. 6. slaví Lubomírové a  r. 
1881 došlo v  nedaleké Chuchli 
u  Prahy ke známé studentské 
bitce mezi českými a německý-
mi univerzitními studenty, která 
přispěla k rozdělení tehdy Kar-
lo-Ferdinandovy univerzity na 
oddělenou českou a  němec-
kou část. 29. 6. mají svátek Petr 
a Pavel a naši předkové říkávali, 
že: „Na svatého Petra s Pavlem 
den bez mraků, je-li čistý, tento 
rok, že bude úrodný, už je úplně 
jistý!“ Snad ano!

Vám všem, vážení přátelé, 
zde zmíněným i  nezmíněným, 
budiž přáno krásné léto a  na-
šim dětem pěkné prázdniny!

Jaroslav Melichar

http://www.padesatarovnobezka.cz/pole/
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-Libuš z  roku 2018. Petice za vznik 
nového Libušského parku je dostup-
ná na: www.padesatarovnobezka.cz.

Mgr. Martin Stehlík,  
člen komise pro životní prostředí 
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MČ Praha-Libuš

JAKPAK JE DNES U NÁS DOMA?

Vzpomínám si na ta léta, kdy na-
ši tátové a dědové pro nás postavili 
v akci Z prodejnu potravin a  řeznic-
tví. Dnes je tam prodejna kol a  ka-
várna. Přitom v  blízkosti máme dvě 
restaurace.

Vzpomeňte si se mnou, když jsme 
tady měli tři hospody, Housarovu pe-
kárnu, zimní stadion, tělocvičnu, kino, 
hřiště, prodejnu potravin a park, kte-
rý nás sbližoval a sloužil k setkávání 
od jara do čarodějnic. Na 1. máje vy-
robili a postavili kluci „májku“ a trávili 
jsme tu celé dny i noci. Vesnicí hrála 
z amplionu hudba, opékaly se vuřty, 
pilo se pivo a zpívalo se a všichni by-
li spokojeni a šťastni. Kácením „máj-
ky“ se bavila celá vesnice. Majáles 
prošel celou vsí s hudbou, od domu 
k domu a věděli jsme, kde kdo byd-
lí a jak se jmenuje. Měli jsme k sobě 
úctu, měli jsme k sobě blíž i u Křížku 
pod Javorem. I do lesa se dalo cho-
dit na procházky. V Kalibárně v údolí 
Duchů z Mravenčí skály byl pěkný vý-
hled do údolí na potok, který protékal 
dvěma rybníky obrostlými kapradím, 
blatouchy, pomněnkami, přesličkou. 
Dnes to již neexistuje. Smuteční vrby 
se skláněly do vody, kde jsme pozo-
rovali žáby, mloky, ryby a zpěv ptáků 
se nedal přeslechnout. A co studán-
ka? Každý, kdo šel z hub, se z ní napil.

Les je v hrozném stavu a Březina? 
Ta už dávno zanikla, jen ulice k ní zů-
stala. Lesopark a park na návsi zůstá-
vá, jen je v jiném stavu. A na ten pů-
vodní zůstává jen vzpomínka na krás-
ná léta.

Z Hoštické ulice jste udělali nebez-
pečnou cyklostezku a  kolonádu pro 
volně pobíhající psi – je to tu samý 
výkal. To jsme dopadli! Naši starou-
sedlíci smějí jen přihlížet, jak jiní při-
šli a přičinili se! Kam zmizel kvetoucí 
park s morušemi a bíle kvetoucími ke-
říky a okrasnými keři? A kde jsou la-
vičky k odpočinku? Měníte nám pro-
středí našeho rodiště a  tvrdíte, že je 
to pro naše dobro. Není!

Přeji si zpět park „Na Políčku“ 
a zpět prodejnu potravin! Aby si měli 
místní a starší občané kde nakoupit, 
posedět na lavičce a probrat své pro-
blémy se sousedy, tak jak tomu bý-
valo dřív.

Zavzpomínala
Táňa Hynková, rozená Fleková

VELKÝ ÚKLID

Děkuji naší městské části za zda-
řilou a  úspěšnou organizaci úklido-
vé jarní brigády. Je-li společnost bo-
hatší (má-li každý z nás více peněz), 

více utrácí, a  tedy i  produkuje více 
odpadu (z věcí starých či obalů věcí 
nových). Zvláště na sídlištích býva-
jí pravidelně k vidění improvizovaně 
zřizované skládky vyřazených elekt-
rospotřebičů, nábytku či stavebního 
materiálu, které běžný odpadový vůz 
většinou neodveze. Povalují se tam 
pak klidně i několik týdnů, kdy kromě 
estetického zážitku poskytují kolem-
jdoucím i  jedinečnou příležitost sblí-
žit se se štěnicemi nebo si ozvlášt-
nit den nějakým řezným či bodným 
zraněním. Ne vždy za to přitom mů-
že jen lidská lhostejnost a  pohodl-
nost. Často jde o  to, že člověk ne-
má jak danou věc (zvlášť je-li objem-
nější) odvézt na sběrný dvůr, proto ji 
jednoduše odloží a doufá, že „se ně-
jak uklidí“. Podaná ruka obce je pro-
to v těchto věcech velmi důležitá. Při-
stavování velkoobjemových kontej-
nerů je pro boj s nepořádkem skvělé, 
ale v současném způsobu provedení 
(2krát ročně) naprosto nedostatečné. 
Když už je kontejner přistaven, větši-
nou se během několika málo hodin 
zcela zaplní. Ti, co k němu přijdou se 
svým materiálem pozdě, mají smůlu. 
Pokud bych byl zastupitelem, určitě 
bych usiloval o to, aby byl pro obča-
ny zdarma zajištěn výrazně pravidel-
nější odvoz tohoto velkého odpadu. 
Jde o  tu nejzákladnější investici do 
našeho obecního životního prostředí.

Jan Urbanec, občan MČ

UKONČENÍ DISKRIMINACE

S velkým uspokojením – jak za se-
be, tak jistě i za další občany –, vám, 
vážení přátelé, mohu dát zprávu, že 
diskriminační opatření proti vystupo-
vání občanů při veřejných schůzích 
MZ Praha-Libuš s nereálným limitem 
max. 1 x 3 min, platné od 30. 11. 2020, 
je již minulostí! Od 20. 4. se opět vrá-
tila občanům naší MČ možnost opa-
kovaného vystoupení na těchto ve-
řejných schůzích, a to opět na 3x, byť 
v  celkové délce (oproti situaci před 
30. 11. 2020) lehce zkrácené z  pů-
vodních 11 na nyní povolených (cel-
kem) 9 min.

Nic ve zlém, ale je vidět, že stále 
platí dávné rčení (nad svými právy): 
„Lidé, bděte!“ Vždyť pokud ano, ne-
mají podobné snahy některých za-
stupitelů, jistě ani v  budoucnu, žád-
nou šanci…

Zde se náprava zdařila a já si veli-
ce přeji, aby i vše ostatní nám směřo-
valo k lepším časům!

Jaroslav Melichar,  
předseda MO ČSSD

DOBRÝ DEN,

Leták pana starosty, který byl v pá-
tek 8. 5. roznášen do schránek vybra-
ných občanů, mě skutečně překvapil. 
Leták beru jako akt zoufalství. Proč?

Většina obyvatel staré Písnice zná 
jméno Miroslav Štancl. Mnozí volili 
v Písnici pana Koubka díky tomu, že na 

jeho kandidátce byl právě pan Štancl. 
Bez jeho jména by se asi starostou ne-
stal. Dovolím si tvrdit, že přínos pana 
Štancla pro Písnici je mnohonásobně 
vyšší než pana starosty. Pan Štancl ce-
lý svůj život v Písnici pracuje s dětmi. 
Jako starosta hasičů pořádal letní tá-
bory, celoročně pracoval s dětmi. Ce-
lý hasičský sbor v Písnici, včetně no-
vé hasičárny, je jeho dítě. Myslím, že 
nemá smysl vyjmenovávat jeho přínos 
pro Písnici. Všichni to víme. A  tento 
člověk si dovolil projevit svůj nesou-
hlasný názor s panem starostou.

Marně přemýšlím, jaký přínos má 
pro MČ pan starosta. Kromě selfíček 
na nových silnicích, které byly reali-
zovány z  magistrátního rozpočtu hl. 
m. Prahy, fotografií s dětmi na drakiá- 
dě a v neposlední řadě jeho tvrdého 
boje za zachování kavárny v majetku 
obce v  Písnici, nemohu přijít na nic 
zásadního.

Tento veřejný činitel si dovolí člo-
věka, který celý svůj život jako dob-
rovolník pracuje pro obec, obvinit, 
že se angažuje ve věci využití obec-
ního majetku ve svůj vlastní finanční 
prospěch?

Vážený pane starosto, Vy zastra-
šujete ve svém pamfletu občany, zda 
se chtějí vydat do nejistoty a vypsat 
soutěž na prodejce potravin. Je snad 
základní občanská vybavenost nejis-
tota? Děláte si z  lidí srandu? Vy jste 
ten, který by měl lidem jistotu po-
skytnout a dbát jejich zájmů. Měl jste 
umožnit, aby lidé vyjádřili své potře-
by, a ne opět prosadit svůj názor.

Vstupují tedy okolní MČ do nejisto-
ty, když se starají o své občany? Proč 
se pan starosta tak angažuje v  za-
chování Bikeclinicu? Proč neuvádí ve 
svém pamfletu, jak skutečně Bikecli-
nic vznikal? Ano, není čím se chlubit. 
Protože Bikeclinic, s. r. o., za jeho pl-
né podpory vznikl přesně způsobem, 
jak píše ve svém letáku. A je to černé 
na bílém. Za podpory pana Štancla 
zatím žádná černá stavba nevznikla. 
Za Vaší však ano. Dokonce i provoz 
kavárny byl dlouho bez veškerých 
povolení.

Pan starosta hovoří o  vzbuzování 
falešných nadějí. To může říct člověk, 
který předem zná výsledek. On ho 
zná? To by asi neměl.

Pan Štancl předložil na Zastupitel-
stvu návrh Usnesení ze dne 22. 6. 
2020: Zastupitelstvo ukládá Radě vy-
psat výběrové řízení na pronájem ob-
jektu K Vrtilce 317/64 v k. ú. Písnice 
pro účely zřízení prodejny potravin.

Výsledek? Usnesení schváleno 
nebylo.

Petice, která byla proti pronájmu 
obecního majetku stávajícímu nájem-
ci na dobu neurčitou, byla snahou 
o  vyvolání debaty o  využití tohoto 
objektu. Pokud by pan starosta měl 
zájem o občany, tuto debatu by pod-
pořil. Tento požadavek měli opozič-
ní zastupitelé, občané na zastupitel-
stvu, já i pan Štancl. Anketa je výsle-
dek toho, jak se k tomu pan starosta 

postavil.
Jak si může starosta obce dovo-

lit před anketou navádět občany, jak 
hlasovat?

Škoda, že doposud pan starosta 
nepředstavil svoji vizi rozvoje Písni-
ce jako moderní okrajové části Prahy. 
Pokud tuto vizi má, mělo by v ní být 
i to, kde si lidé mohou nakoupit, dojít 
k lékaři, nakoupit léky, školní děti kde 
cvičit. A za víc než 10 let již něco z té-
to vize mohlo být zrealizováno. Ano, 
máme silnice. Děkujme však za ně 
Magistrátu hl. m. Prahy.

Ano, bylo by pěkné, kdyby v  ob-
jektu prodejny pneumatik mezi sta-
rou Písnicí a sídlištěm vznikl obchod. 
Již v roce 2018 byl dáván příslib, že 
zde nebude prodej zábavní pyro-
techniky. A  byl. Vlastníkem objektu 
je soukromá osoba. Majitel objektu 
Vám může dnes slíbit cokoliv, ale rea- 
lita může být zítra úplně jiná. A má na 
to plné právo.

Ať nám pan starosta neslibuje 
nesplnitelné.

I naši obvodní lékaři jsou toho dů-
kazem. Ze soukromého majetku do-
stali výpověď. A reakce obce: „V sou-
časné době nemáme volné žádné 
nebytové prostory.“ Takže se naši lé-
kaři přestěhovali do Braníka.

A  nakonec něco úsměvného. Po-
kud někdo z  nás vyjádří nesouhlas 
či se moc ptá, je „za trest“ vymazán 
z  Facebooku pana starosty, včetně 
celé rodiny, nemá nárok dostávat do 
schránky tyto pamflety a jeho jméno 
je „označeno nálepkou nežádoucí“. 

Kateřina Turnová

JO, TOHLE JE DEBATA!

Na stránkách dubnového čísla 
nazval pan starosta rubriku Deba-
ta bezbřehou „cochcárnou“, třebaže 
jen zásluhou předvádění se někte-
rých diskutujících. V květnovém čísle 
jsme již mohli číst hned pět příspěvků 
od tří radních MČ.

Jsem za zájem o  rubriku Debata 
rád a diskuzi považuji za přínosnou. 
Pokusím se ji tedy ve smyslu: „forma-
lizovaného způsobu vedení sporu, 
jehož prostřednictvím skupiny a jed-
notlivci diskutují, často v  zájmu do-
sažení nějakého rozhodnutí,“ naplnit. 

Rozvinu diskuzi ohledně otázek 
smysluplnosti a  vhodného názvu 
rubriky, které položil ve svém minu-
lém příspěvku pan Macháček. Hod-
nocení příspěvku dle autora či jeho 
politického zastoupení, stejně jako 
konkrétní téma pro mě není rozhodu-
jící, tento aspekt přenechám jiným, 
sleduji obsah a  charakter příspěvku 
z hlediska specifik debaty.

První debatní příspěvek v minulém 
čísle upozornil na zprávu o incidentu 
mezi občanem a úředníkem, ve kte-
rém navrhoval jiné řešení, než které 
bylo v  době jeho přípravy již zreali-
zované. (A  to ke spokojenosti obou 
stran.) Komunikaci úředníka hodno-
tí jako hulvátskou, a  to opakovaně. 

http://www.padesatarovnobezka.cz
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inzerce

Masáže u Vás doma.
Dobrý den. Nabízím masáže 
v pohodlí vašeho domova. 
Odblokování pohybového 

aparátu (záda, horní 
a dolní končetiny), fyzickou 
a psychickou harmonizaci. 

Možno i v mé provozovně na 
Lhotce v Praze 4.

Terapie 60 až 120 min.  
350 až 650 Kč. Bližší info  

na tel.: 704 220 660.

Za projevený zájem děkuji. 
Radka

inzerce

Klasická mokrá 
pedikúra u Vás doma.
Odstraňování kuřích ok, léč-

ba zarostlých nehtů, kultivace 
nehtů a poradenství léčby 

plísně.

Celkové ošetření 300 Kč. 
Každá 4. návštěva 10 % sleva. 
Možnost klasické manikúry.

Podrobnější info na tel.  
704 007 954.

Těší se na Vás Radka

inzerce inzerce

ODVOZ  
STARÉHO NÁBYTKU  

NA SKLÁDKU

Vyklízení bytů, sklepů, 
pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme 
cokoliv.

Rozumná cena. 
Stěhování.

Tel.: 773 484 056

Subjektivně ho vysvětluje dlouhole-
tým působením starosty a  názvem 
přenáší jev na další úředníky. Tako-
vé tvrzení je bez důkazů problema-
tické i v ryze osobním názoru v rub-
rice Debata.

Druhý článek přinesl výkaz činnos-
ti v oblasti streetworku a jsou to pří-
jemné a  zajímavé informace o  spo-
lupráci s  neziskovými organizacemi. 
Vzhledem k tomu, že zde není obsa-
žen osobní názor či polemika, směle 
bych tento článek tisknul na předních 
stranách časopisu v rubrice Radnice 
či Téma.

Třetí stať působí jako podpora 
článkům ke srovnání rozpočtů a  jde 
o pěknou ukázku debatního příspěv-
ku. Jistě by se dalo diskutovat nad 
zvoleným srovnáním právě dotací do 
oblasti školství v přepočtu na obyva-
tele, ale to je volba autora a možnost 
ostatních se k tomu vyjádřit.

Pan Macháček přispěl třemi pří-
spěvky, všechny na téma rozpočet. 
Přitom lze přihlédnout k dvěma člán-
kům v rubrice Radnice, které proble-
matiku financí dobře a  na adekvát-
ním místě vysvětlují, ačkoli i  zde se 
občas objevuje drobná polemika.

Jeho druhý a  třetí příspěvek jsou 
dva otevřené dopisy, což je forma 
v dané konstelaci nečekaná, leč dob-
ře napsaná, která do Debaty patří. 
První z  nich obsahuje srovnávací ta-
bulku, která spolu textem splňuje účel 
zamýšleného porovnání. Zvláštností 
dopisů je spíše fakt, že jsou oba ad-
resovány stejné osobě ve stejné věci.

Hlavním tématem této reakce je 
však první debatní příspěvek pana 
Macháčka. Zajímavě, chronologickou 
formou mapuje přípravu rozpočtu 
MČ. Zároveň nastíní, jak se autorův 
článek „Jaký budeme mít letos roz-
počet“ z  březnového čísla ocitl prá-
vě v  rubrice Debata. (Domnívám se, 
že jeho zařazení vycházelo z četné-
ho osobního hodnocení, např. „Mně 
se zavedený systém nelíbí...“ apod.)

Nicméně samotný článek „Je to-
hle debata?“ stanovuje onu zásad-
ní otázku už svým názvem. V závěru 
pak hodnotí rubriku jako „dokonale 
mimoběžné monology“ a navrhuje ji 
přejmenovat. Možnosti jsou následu-

jící – přidávám posouzení:
Listárna – vnímám jako rubriku do-

pisů, kde čtenáři píšou redakci, Ná-
zory – to lze v měsíčníku uplatnit, Co 
si myslím já – takový název rubriky 
by byl asi originální, Hyde park – jde 
o pořad ČT, kde se reaguje online na 
chat apod. (asi jsem nepochopil ironii).

Doplňuji své úvahy; Diskuze – ta 
je ale v  debatě obsažena, Polemi-
ka – aneb jak zničit rubriku názvem, 
Disputace – tak vysoce odborní zase 
nejsme.

Závěr – debatní příspěvky znám 
od r. 2007, rozbor těch z  poslední-
ho čísla (snad jsem nikoho neurazil) 
asi není dostatečný, ale i tak ukazuje, 
že se nejedná jen o názory, ale že se 
o tématech (také) diskutuje. Formali-
zovaný způsob diskuze je právě de-
bata. To, jak vypadá v  našem lokál-
ním dosahu, záleží hlavně na auto-
rech (koalice, opozice, občané). Po-
kud příspěvky obsahují názory, do-
pisy, diskuzi, debatu, polemiku se 
všemi zásadami těchto formátů nebo 
osobní názory, které nikoho neuráží, 
pak sem jistě patří.

Název asi nakonec nebude pod-
statou, i  když mně vychází jako ne-
přesnější z daných možností. Podsta-
ta bude ve svobodě se vyjádřit v ofi-
ciálním časopise a zde je třeba oce-
nit, že zde tato možnost je a že pla-
tí pro všechny autory rovná pravidla 
bez ohledu na jejich funkce.

Matěj Kadlec

KDYŽ MŮŽU, POMŮŽU

Po moc dlouhé době jsem dostal 
dopis, otevřený dopis. Vlastně dva 
a oba jako odpověď na ten samý člá-
nek. Nevím, snad se sluší poděko-
vat. Zareaguji stručněji a  pošlu jako 
odpověď alespoň jeden. Pokusím se 
nebýt v dokonale mimoběžném mo-
nologu. (Pořád musím myslet na tu 
bezbřehou „cochcárnu“.)

Jenže tu pan starosta ve své dub-
nové debatní stati uvedl v souvislos-
ti s  jednáním zastupitelstva v  oba-
vě, aby se nám nedostala tam – a já 
mám dojem, že se to už stalo. Máme 
zde žádost o pomoc, nabídku tužky, 
rozpočtu a možnost ho přepracovat, 

ale ve finále žádné námitky koaliční 
zastupitelé nepřijímají.

Otevřený dopis, 
Váženému panu Ing. Pavlu Ma-

cháčkovi, předsedovi komise pro ži-
votní prostředí, místostarostovi

Vážený pane místostarosto,
osobně velice oceňuji Vaše nasa-

zení. Od chvíle, kdy jste převzal ga-
ranci nad ekonomickým odborem, 
komunikace nevázne jak směrem 
do časopisu, tak směrem k  zastupi-
telům. Jste otevřený diskuzi a vysta-
vujete se dotazům i svojí účastí na fi-
nančním výboru. Třebaže spolu má-
lo souhlasíme, můžeme diskutovat 
a samozřejmě po dohodě i společně 
konat. Skutečně rád pomohu.

Jenže pokud všechnu tu práci vy-
konám a Vy nebo koaliční zastupitelé 
námitky nepřijmete, jaký to má smysl?

V jednom z otevřených dopisů jste 
napsal: „přebujelý aparát radnice … 
již v minulém roce jsem Vás na jed-
nom ze zasedání zastupitelstva po-
žádal, abyste ve spolupráci s finanč-
ním výborem konkretizoval tyto obec-
né formulace.“ Odpovídám Vám citací 
z  předposledního zápisu Finančního 
výboru ze dne 8. 2. 2021, kde jste byl 
přítomen (s. 2); „FV souhlasí, že roz-
počty středočeských obcí jsou s MČ 
nesrovnatelné. Předkládá srovnání 
s  MČ Kunraticemi, kde běžné výda-
je jsou na stejný počet obyvatel vý-
razně menší. Rozdíl může být způso-
ben rozdílem počtu úředníků, organi-
začním řádem, počtem zřizovaných 
organizací, počtem majetku (budov), 
popř. dalším. Bylo by vhodné zvážit 
pořízení takové analýzy, která by roz-
díly v  agendě úřadů porovnala/defi-
novala, a mohla tak odhalit skryté re-
zervy. Nejde pouze o počet úředníků, 
ale také o  jejich pracovní náplň (pří-
klad agendy MA21, kde dříve za MČ 
byla dvě pracovní místa navíc.).“

Již na finančním výboru jsme upo-
zorňovali na nesmyslnost srovnávání 
nesrovnatelného – našeho rozpočtu 
s rozpočty středočeských obcí. Také 
jsme zde konkretizovali kroky, které 
by bylo vhodné udělat.

Dále uvádíte „tradiční“ dotaz pa-
ní Tůmové na ukazatele rozpočtu. 
Jsem rád, že se na to zeptala. Mrzí 

mě, že jsem tuto změnu oproti loň-
ským rokům nezaznamenal už na fi-
nančním výboru. Osobně bych roz-
počet nepodpořil již tam.

Oceňuji Vaši výzvu, aby Vám ná-
mitky zastupitelé zaslali předem, tvr-
dím však, že to nevylučuje diskuzi na 
samotném zasedání zastupitelstva.

Takto diskuze probíhala, po 
přerušení, tedy jeho druhý den 
(stenozápis):

Zastupitel Matěj Kadlec: „...A k dis-
kusi jsem ještě nabízel k těm závaz-
ným ukazatelům. To považuji za vel-
mi závažné, abychom sledovali na-
příklad OdPa, a ne kapitolu, kde má-
me vcelku 64 a něco milionů. Jestli 
se toto nezmění, považuji to za váž-
nou překážku k  schválení návrhu 
rozpočtu.“ (část 2, s. 2)

Místostarosta Pavel Macháček: 
„Co se týče ještě připomínky pana 
Kadlece, a  nejen pana Kadlece, že 
tedy máme závazné ukazatele na 
příliš vysoký objem. Je to věc názo-
ru. Já na tom svém návrhu trvám. 
[…]“ (část 2, s. 3)

Změnit část usnesení o závazných 
ukazatelích byla otázka jednotek mi-
nut. Nebyla vůle. Obdobná pozor-
nost je věnována doporučením fi-
nančního výboru a  jeho usnesením 
pro zastupitelstvo, co pamatuji.

Věřím však, že se to touto Vaší 
výzvou změní a  hledání společné-
ho kompromisu nejlépe na finanč-
ním výboru (s  tužkou a  rozpočtem 
v úpravě podle sebe) přijímám. Před-
pokládám totiž, že pro ně pak bude-
te hlasovat.

Abych skončil pozitivně. Rozkli-
kávací rozpočet MČ skutečně má. 
Program CitiVizor doporučil na fi-
nančním výboru jeho člen pan Jakub 
Hazda a úřad MČ toto pak úspěšně 
implementoval. Děkuji za spolupráci.

PS: K  hlášce „Musíte se víc sna-
žit, pane správče“: Je z Menzelových 
Postřižin. Věděli jste, že zabíjené pra-
se na začátku filmu bylo osloveno 
„Ludvíku“ podle jména tehdejšího 
barrandovského ústředního drama-
turga Ludvíka Tomana?

Matěj Kadlec,  
předseda finančního výboru
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Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš
Mobil: 777 001 719 | E-mail: rckuratko@gmail.com
Web: www.rckuratko.cz | Facebook: www.facebook.com/rckuratko
 
Hledáme nadšené ženy – dobrovolnice. Chcete zažívat s dětmi aktivní, 
hravý a naplněný čas? Tvořit, realizovat se? Pište na: rckuratko@gmail.com. 

Rodinné centrum  
Kuřátko

ČERVEN 2021

Jelikož situace stále nedovo-
luje pobyt uvnitř v  RC Kuřátku za 
rozumných podmínek, dopolední 
programy zatím stále neběží, po-
kud se situace zlepší, jsme připra-
veni začít.

Úterý 29. 6. 2021 od 9:30 Pojď-
me si hrát do přírody – venkovní 
zábava pro malá Kuřátka (pohraje-
me si, zacvičíme, zazpíváme)

Prosíme, sledujte naše webové 
stránky www.rckuratko.cz.

Těšíme se na vás.
Tým RC Kuřátko

POHYB – TO JE ŽIVOT! 

Napsali jsme v dubnovém čísle – a celý 
podzim, zimu i  jaro jsme trpělivě trénovali 
online – od května ale už prezenčně, i když 
dosud venku!

Ing. Martin Vondrouš,  
Ing. Oldřich Ježek, trenéři
Foto: archiv Klubu Junior

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

Sbor dobrovolných hasičů Praha-Písnice
Hoštická 701/33, 142 00 Praha 4 – Písnice,  
IČO: 70901678

pořádá příměstský tábor  
pro děti od 7 do 12 let
v termínu 16.–20. 8. 2021

Hotel Transylvánie
Vítejte v  hotelu 
Transylvánie, Drá-
kulově opulent-
ním pětihvězdič-
kovém letovis-
ku, kam je lidem 
vstup zakázán 
a  kde si příšery 
i jejich rodiny mo-
hou nerušeně uží-
vat. Drákula sem 
na jeden týden 
pozval všechny 
své nejlepší přá-
tele – Franken-
steina a  jeho že-
nu, Mumii, Nevi-
ditelného muže, 
rodinu Vlkodlaků 
a  další. Všechna 
strašidla si užíva-
jí klidnou dovo-
lenou a  s  radostí 
využívají vše, co 
může luxusní ho-
tel nabídnout, ale 
jen do doby, než 
se dozví strašlivé 
tajemství, jež by 
mohlo zničit stra-
šidla po celém světě. Pokud Vás naše nabídka zaujala, splňujete pod-
mínku věku a jste ochotni s námi prožít týden plný nečekaných dobro-
družství, která prověří nejenom vaše svaly, mysl, týmového ducha, ale 
i  všechny smysly, tak se společně s  námi vydejte zachránit všechna 
známá i neznámá strašidla.

Sraz všech účastníků je naplánován každý den v týdnu od 16.–20. 8. 
2021 od 8:30 do 8:45 hodin v hasičské stanici SDH Praha-Písnice na 
adrese Hoštická 701/33, Praha 4 – Písnice, kde si děti přeberou ve-
doucí. Ukončení se předpokládá v odpoledních hodinách mezi 16.–17. 
hodinou dle programu. O ukončení budete vždy předem informováni.

Účastnický poplatek je stanoven na 1 499 Kč a zahrnuje v sobě stravu 
– oběd a 2x svačinu, pitný režim, zajištění programu, kvalifikovaný do-
hled, pojištění, odměnu, vstupné a dopravu. 

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete co nejdříve na email: tabor@
sdhpisnice.cz a  do předmětu e-mailu uveďte: Tábor – přihláška. Po-
čet účastníků příměstského tábora je omezen na 24 dětí. Do 30. 6. 
2021 od nás obdržíte další informace a pokyny k platbě účastnického 
poplatku.

Bližší informace o akci získáte u hlavního vedoucího akce na telefo-
nu: 775 209 219, popř. na emailu: plasan@email.cz.
  
Na všechny účastníky se těší Jan „Plašan“ Krátký a jeho realizační tým.

Akci finančně a materiálně podpořili:

mailto:rckuratko@gmail.com
http://www.rckuratko.cz/
http://www.facebook.com/rckuratko
http://www.rckuratko.cz
http://www.klubjunior.cz
mailto:tabor@sdhpisnice.cz
mailto:tabor@sdhpisnice.cz
mailto:plasan@email.cz
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Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

AB AUTO BREJLA s.r.o.
Automobilová 585, Vestec u Prahy
Tel.: 244 912 000, e-mail: info@auto-brejla.cz
www.auto-brejla.cz

ŠKODA FABIA COMBI
1,0 TSI / 70 KW STYLE PLUS

ŠKODA OCTAVIA COMBI 
1,5 TSI / 110 KW STYLE PLUS EXTRA

ŠKODA SCALA
1,6 TDI / 85 KW STYLE EXTRA

ŠKODA SUPERB iV
1,4 TSI / 115 KW STYLE PLUS

ŠKODA OCTAVIA 
1,5 TSI / 110 KW STYLE PLUS EXTRA

ŠKODA KODIAQ 
TDI 4X4 2,0 TDI / 140 KW STYLE PLUS

339 000 Kč

629 000 Kč

489 000 Kč

827 000 Kč

489 000 Kč

999 000 Kč

3/2020

10/2020

11/2019

7/2020

11/2019

8/2020

20 014 km

12 090 km

12 959 km

18 587 km

15 788 km

11 218 km

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Do provozu

Do provozu

Do provozu

Do provozu

Do provozu

Do provozu

Tachometr

Tachometr

Tachometr

Tachometr

Tachometr

Tachometr

ŠKODA
  PLUS
S našimi plusy
můžete počítat

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

skodaplus.cz

inzerceinzerce

de,malin k.s.r.o. 
Kožní a lymfologická ambulance 

Jílovská 14a, Praha 4 
(Lékařský dům) 

• převzali jsme následnou péči
o pacienty MUDr. Vyskočilové

• přijímáme nové pacienty
• ošetřujeme děti i dospělé

• péče hrazená ze zdravotního 

pojištění
• kosmetologické poradenství
• LYMFOLOGIE

Tel. pro objednání +420 604 120 223

WWW.DERMALINK.CZ 

 Realitní a finanční služby

Max Reality & Finance s.r.o.
Certifikáty ARK ČR, MMR ČR, ČNB

•	 Zprostředkování	prodeje	a	pronájmu	nemovitosti
•	 Výkup	nemovitostí
•	 Odhad	nemovitosti	zdarma;	Odhad	pro	dědické	řízení
•	 Profesionální	prodejní	marketing;	Home	staging	
•	 Poradenská	realitní	činnost;	Právní	servis	
•	 Zprostředkování	hypoték,	refinancování	
•	 Spolupracujeme	se	všemi	bankami	v	ČR	
•	 Úvěry	a	překlenovací	úvěry	ze	stavebního	spoření
•	 Konsolidace	úvěrů	
•	 Naše	franšízy:

www.maxrealfin.cz
info@maxrealfin.cz

  +420 725 050 050
Smotlachova 468/19, Praha 4
Šafaříkova 201/17, Praha 2
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 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

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

a svátcích

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

Vždy hledám nové cesty, jak nemovitost
prodat velmi rychle, efektivně a za

nejvyšší možnou cenu

Profesionální
homestaging

inzerce

inzerce

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

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

inzerce

inzerce

Zbraslavské noviny 
4/2019 pozvánky / inzerce 17

ODHAD 
aktuální tržní ceny 
NEMOVITOSTI 
ZDARMA
Chcete prodat 
nemovitost? 
Využijte naše 
zkušenosti.
www.realitykoci.cz 
koci@realitykoci.cz 
tel.: 777 777 599

Ing. Ivan Kočí, 
realitní poradce,
člen realitní komory
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