
1 Libušský lakros jede! 2 Písnický železný hasič junior – v soutěži se dařilo. 3 V září se uskutečnilo další oblíbené vítání občánků. 
4 Libušská škola pokračuje v již zavedené tradici pasování prvňáků. 5 ZŠ Písnice: Bezpečně do školy! 
6 Konal se jubilejní desátý ročník Studentského fóra.
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Už jen pár dní, do 15. října, lze 
podávat návrhy do Participativ-
ního rozpočtu MČ Praha-Libuš. 
Na vaše nápady je vyčleněno 
500 000 Kč.

Participativní rozpočet umožňu-
je veřejnosti zapojit se do rozho-

dování o  využití peněz pro rozvoj 
městské části. Lidé díky němu mo-
hou ovlivnit, kam bude část veřej-
ných prostředků investována. Kaž- 
dý může podávat své návrhy, co 
by se mělo za částku, kterou vy-
členila městská část, zrealizovat.

Zapojte se i vy do plánování dal-
šího rozvoje naší městské části. 
Přihlaste svůj návrh a ovlivněte po-
dobu veřejného prostoru a zeleně.

Do 15. října máte možnost podá-
vat své návrhy zaměřené na zlep-

šení prostředí, ve kterém žijeme, 
pracujeme, trávíme volný čas. Po 
přijetí návrhu proběhne kontrola 
návrhu k  posouzení realizovatel-
nosti. Ty návrhy, které jsou vhod-
né k  realizaci, budou v  listopadu 
představeny veřejnosti. Na  setká-
ní se společně sejdou autoři nápa-
dů s občany, kteří se chtějí o návr-
zích dozvědět více. Vyvrcholením 
je elektronické hlasování o  tom, 
které návrhy obyvatel má městská 
část zrealizovat. Na základě veřej-

ného hlasování vybereme nejlep-
ší nápady, jež se následně dočkají 
uskutečnění.

Stručná pravidla:

– Navrhovatelem může být ob-
čan starší 15 let s  trvalým po-
bytem v  MČ Praha-Libuš, nebo 
právnická osoba se sídlem v MČ 
Praha-Libuš.

– Každý návrh musí podpořit aspoň 
pět spoluobčanů starších 15 let.

– Minimální uznatelné náklady na 
jeden projekt činí 20  000 Kč 
včetně DPH.

– Maximální uznatelné náklady na 
jeden projekt činí 300  000 Kč 
včetně DPH.

– Projekt může být realizovaný jen 
na pozemcích svěřených správě 
MČ Praha-Libuš nebo na pozem-
cích hl. m. Prahy (nutno sjednat 
souhlas).

– Návrh musí obsahovat název 
projektu, kontaktní údaje navr-
hovatele, detailní popis navrho-
vaného projektu, místo realizace, 
odhadované náklady na realiza-
ci, fotodokumentaci současného 
stavu.

Harmonogram:

– Máte nápad pro Libuš a Písnici? 
Podejte svůj návrh do 15. října 
2021.

– V  listopadu zveřejníme vaše ná-
vrhy a proběhne veřejné setkání.

– V  listopadu proběhne hlasování 
o navrhovaných projektech.

– V  prosinci zveřejníme vítězné 
projekty a postupně v roce 2022 
je začneme realizovat.
Návrhy projektů je možné po-

dat prostřednictvím online formulá-
ře na webových stránkách projek-
tu Nápady pro Libuš a Písnici: www.
napadyprolibusapisnici.cz. Další 
možností je zaslat vyplněný formu-
lář elektronicky na e-mailovou ad-
resu koordinátora projektu pana 
Bc. Petr Borského: borsky@praha-
-libus.cz, nebo odevzdat na poda-
telně ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 
35/200.

Detailní informace, pravidla pro-
jektu a aktuality k projektu naleznete 
na: www.napadyprolibusapisnici.cz. 
S dotazy k projektu neváhejte kon-
taktovat koordinátora projektu pana 
Bc. Petr Borského, tel. 732 643 920, 
e-mail: borsky@praha-libus.cz

Pevně věříme, že vás projekt Ná-
pady pro Libuš a Písnici zaujal a tě-
šíme se na plno dobrých nápadů.

Bc. Petr Borský,  
koordinátor projektu  

Nápady pro Libuš a Písnici

POSLEDNÍ ŠANCE NA PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ

Participativní rozpočet MČ Praha-Libuš

PARTICIPATIVNÍ 
ROZPOČET

Od 1. 8. 2021 do 15. 10. 2021 
je možno podávat návrhy 
projektů cílených na zlepšení 
prostředí v naší městské části.

MČ Praha-Libuš 
vyčlenila částku 
500 000 Kč na 
vaše projekty. 
O využití 
této částky 
rozhodnou 
obyvatelé  
Libuše 
a Písnice.

Máte nápad, jak vylepšit své okolí?  
Jste starší 15 let? Zapojte se.

Jak podat  
návrh?

Přečtěte si pravidla a podejte 
svůj nápad na Úřad městské 
části Praha-Libuš.

KONTAKT:

Bc. Petr Borský
koordinátor participativního rozpočtu  
Nápady pro Libuš a Písnici
tel.: 732 643 920
borsky@praha-libus.cz

www.napadyprolibusapisnici.cz

http://www.napadyprolibusapisnici.cz
http://www.napadyprolibusapisnici.cz
mailto:borsky@praha-libus.cz
mailto:borsky@praha-libus.cz
http://www.napadyprolibusapisnici.cz
mailto:borsky@praha-libus.cz
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Slovo starosty

Ve středu 15. září se konal ju-
bilejní desátý ročník Student-
ské fórum MČ Praha-Libuš. 
Studentské fórum pořádá MČ 
Praha-Libuš ve spolupráci s Žá-
kovským zastupitelstvem MČ 
Praha-Libuš.

Lektor Petr Panaš měl připravený 
zajímavý program, který žáky zau-
jal. Akce se zúčastnil i předseda Ná-
rodní sítě Zdravých měst pan Mgr. 
Petr Hermann.

Studentské fórum se konalo ne-
tradičně pod širým nebem, a  to 

v parku K Jezírku. Zúčastnilo se ho 
celkově 37 žáků z obou našich zá-
kladních škol – ZŠ Meteorologická, 
ZŠ s RVJ v Písnici.

Na začátku fóra měli účastníci 
lehkou rozehřívací aktivitu u jednot-
livých stolů, a to sestavení co nejví-
ce slov z abecedy. Následovala část 
programu, kdy žáci, kteří byli roz-
děleny na čtyři skupiny, měli vymy-
slet kulturní, sportovní nebo osvě-
tovou akci na veřejném prostran-
ství v městské části. Tuto akci poté 
prezentovali před vedením radnice 
a pracovníků úřadu a snažili se, aby 
pro ni získali podporu. Následovala 
zpětná vazba od politiků k tomu, jak 
byly nápady prezentovány, nakolik 
byly realistické, hodnotila se i origi-
nalita a proveditelnost navržené ak-
ce. Studenti vymysleli opravdu skvě-
lé akce, a to: Sportovní den, Family 
den a Olympiáda 2020. Všechny ty-
to akce by umístili žáci právě do par-
ku K  Jezírku. Další navrženou akcí 
byl běh Modřanskou roklí a Písnicí.

Posledním úkolem bylo navrh-
nout zlepšení veřejného prostran-

ství v  konkrétní lokalitě městské 
části, přičemž každý stůl zúčastně-
ných měl specifické téma – zeleň 
a ekologie, umělecké prvky, veřej-
né prostranství přívětivé pro teen-
agery a aktivně strávený čas na ve-
řejném prostranství. O  nápadech 
z  těchto oblastí proběhlo hlasová-
ní a  opět následovalo zhodnoce-
ní ze strany zástupců radnice. Žá-
ci by například propagovali fontá-
nu před základní školou, vylepšili 
prostředí před základní školou a na 
prostranství na Sídlišti Písnice, vy-
tvořili by jezírko v parku K Jezírku 
a  dále sportoviště v  Písnici. Nejví-
ce hlasů v  závěrečném hlasování 
obdržel nápad na vylepšení hřiš-
tě s  pyramidou na Sídlišti Písnice. 
Toto hřiště není v majetku MČ Pra-
ha-Libuš, ale v majetku společnosti 
CIB Rental, a. s.

Děkujeme všem žákům za skvě-
lé nápady. 

Bc. Petr Borský,  
koordinátor projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Petr Borský

Studentské fórum 2021

Vážení občané, na konci srp-
na naši městskou část na-
vštívil náměstek primátora 

hlavního města Prahy Petr Hlu-
buček. V radě hlavního města Pra-
hy má na starosti bezpečnost, ži-
votní prostředí a rekonstrukce ulic. 
Protože je také dlouhá léta staros-
tou městské části Praha-Lysola-
je, radosti i  starosti menších okra-
jových městských částí zná velice 
dobře. Navštívili jsme hasičskou 
zbrojnici libušských hasičů, kde si 
pan náměstek prohlédl dokončené 
a plně funkční garáže. Měl tak mož-
nost pohovořit s hasiči, kteří v čer-
venci pomáhali při odstraňování 
škod po tornádu v Moravské Nové 
Vsi. Následně si pan náměstek pro-
hlédl téměř dokončenou novou slu-
žebnu městské policie v Zahrádec-
ké ulici. Jako radní hlavního města 
pro bezpečnost ocenil nejen nové 
prostory pro městské strážníky, ale 
jako radní pro životní prostředí i ze-
lenou střechu nové služebny. Na-
konec jsme navštívili starou Písnici, 
kde jsme si zrekapitulovali, které 
komunikace čekají na svou rekon-
strukci, a společně si prohlédli ryb-
ník Obecňák. Vedení hlavního měs-
ta Prahy pod záštitou náměstka Pe-
tra Hlubučka připravuje projekty na 
adaptaci na klimatickou změnu pro 
dlouhodobě udržitelný život v Pra-
ze. Jedná se o  desítky až stovky 
projektů, na které Praha v příštích 
letech vynaloží ročně stovky milio- 
nů korun. Pokud nezaspíme, jed-

ním z těchto projektů může být i re-
vitalizace rybníku Obecňák. Rám-
cově jsem představil nutné změny, 
které v souvislosti s rybníkem bude 
třeba podniknout. Samotná lokalita 
v okolí rybníku se panu náměstkovi 
líbilo natolik, že zcela neplánovaně 
mimo program a protokol požádal 
o  možnost prohlédnout si privátní 
Komunitní centrum Jasoň a přileh-
lý statek, který je nejstarší budovou 
v Písnici. Podle jeho nadšených re-
akcí očekávám, že jakmile to čas 
dovolí, navštíví nás a  starou Písni-
ci opět a  rád. K  revitalizaci rybní-
ku uveřejňuji uvnitř čísla samostat-
ný článek a  všechny zájemce zvu 
na veřejné projednání, které se 
uskuteční v úterý 12. října od 17:30 
hodin v  Komunitním centru Jasoň 
ve staré Písnici nedaleko rybníka 
Obecňák. Přijďte a ovlivněte místo 
v samém srdci staré Písnice, místo, 
které navazuje na nedalekou zá-
kladní školu a  jeho připravovanou 
dostavbu. 

Září bylo bohaté na akce. Po 
třech letech se uskutečnilo veřej-
né fórum 10 priorit Libuše a Písnice 
v Klubu Junior, po roční pauze Jabl-
kobraní v Libuši či Drakiáda v Písnici 
a veřejné setkání s obyvateli lokality 
Vrtilka. Na svátek sv. Václava jsme 
připravili požehnání zrenovované-
ho kříže za účasti duchovních otců 
z  modřanské a  kunratické farnosti. 
To vše mě naplnilo optimismem, že 
se vracíme zpět k běžnému životu, 
k  osobnímu setkávání, k  diskusím 

s vámi občany, které mi v době pan-
demie covidu tolik chyběly. 

Na konci září jsme se pustili do 
renovace fasády budovy, kde síd-
lí pošta. Prosím o  trpělivost a  při-
jměte omluvu za přirozené zhor-
šení podmínek v okolí či vstupu do 
budovy. Po výměně střešní krytiny 
a  rekonstrukce vnitřních prostor 
pošty v minulých letech došlo letos 
i na rekonstrukci fasády. Tato histo-
rická budova si naši péči zaslouží. 
Děkuji za pochopení.

Toto číslo se do vašich schránek 
dostane pravděpodobně několik 
dní před sněmovními volbami. Rád 
bych tímto poděkoval všem členům 
volebních komisí, kteří se podíle-

jí na organizaci a  sčítání výsledků 
voleb. Není to jednoduché nikdy, 
natož za ztížených podmínek kvůli 
proticovidovým opatřením. Zaslouží 
si velké uznání. Vás všechny ostat-
ní pak prosím, abyste využili svého 
hlasovacího práva a přišli k volbám. 
U volební urny jsme si všichni rov-
ni. Nepromarněte prosím svoji šanci 
ovlivnit život v naší zemi, nenechte 
za sebe rozhodovat druhé.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

▲ S náměstkem primátora Petrem 
Hlubučkem při letní návštěvě v Písnici
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ZŠ Meteorologická
PASOVÁNÍ PRVŇÁKŮ

Přivítání prvňáčků, tzv. pasování, 
se stalo na Základní škole Meteoro-
logická již tradicí. Loňská covidová 
situace však nedovolila pasovat le-
tošní druhé ročníky, ale ani tito žáci 
o pasování nepřišli a účastnili se le-
tos spolu s prvňáčky v hojném po-
čtu. Nikdo nechtěl přijít o tak důleži-
tou a slavnostní událost.

Počasí všem přálo, vedení ško-
ly se slavnostně odělo a král – pan 
ředitel měl připravený nablýskaný 
meč. Byl zapálen oheň, aby si všich-
ni mohli opéci vuřty. A  ceremoniál 
začal. Všichni pasovaní byli postup-
ně zváni milou paní školní psycho-
ložkou a kráčeli po červeném kober-
ci. Nejdříve se zastavili u pana krá-
le, který je pasoval na školáky a při 
pasování mečem jim říkal: „Pasuji tě 
na žáka ZŠ Meteorologická. Svědo-
mitě vykonávej své povinnosti, važ si 
svých učitelů a buď dobrým kamará-
dem svým spolužákům.“ A na to dě-
tem popřálo i celé vedení školy spo-
lu s  třídní paní učitelkou a asistent-
kou. Děti obdržely pamětní list a per-
níček, došlo na focení každé třídy.

Následně si všechny děti a jejich 
rodiny užily společné opékání vuř-
tů, ochutnávaly koláče, které jim při-
chystali kuchaři a kuchařky ze školní 
jídelny, a užívaly si společně stráve-
né chvíle se svými spolužáky. Všich-
ni odcházeli spokojení a  s  úsmě-
vem na tváři.

Monika Bukovská,  
asistentka pedagoga

Foto: Jindra Němečková

▼ Při pasování prvňáčků jsme se všich-
ni prošli po červeném koberci až k panu 
králi. Někteří nesměle, jiní s úsměvem na 
rtech. Všichni moji žáčci si za statečnost 
při pasování zaslouží velkou pochvalu! 
Odměnou pro děti i jejich rodiče bylo po-
hoštění. Každý si mohl opéci špekáček 
a pochutnat na výborném koláči. Paní ku-
chařky, děkujeme! 
Jindra Němečková, třídní učitelka 1.A.

DOKUD SE ZPÍVÁ…

Hudební výchova byla v  minu-
lém školním roce výrazně ochuze-
na o  dva důležité prvky – o  zpěv 
a  možnost pravidelného setkávání 
se při společné tvorbě a interpreta-
ci hudby. I  když žáci měli možnost 
využívat digitální technologie (se-
tkávat se v  online prostředí), toto 
prostředí nemohlo z různých důvo-
dů nahradit to, co dělá hudební vý-
chovu hudební výchovou – společ-
ně zpívat, sdílet poslech i hru na ná-
stroje, možnost prezentovat „své“ 
hudební oblíbence v  podobě při-
pravených prezentací.

To, co některým žákům možná 
i  chybělo, byla účast ve školním 
sboru Zvonek, který na rok musel 
umlknout. S  novým školním rokem 
nám svítá naděje, že se v hodinách 
hudební výchovy bude zase moci 
zpívat a že se rozezní i Zvonek, kte-
rý snad bude rozdávat radost svým 
posluchačům, ale i  členům. Tak si 
držme palce a  teď si snad může-
me i zazpívat, že „… dokud se zpívá, 
ještě se neumřelo…!“

Alexandros Charalambidis,  
učitel hudební výchovy

MONTESSORI NA CESTÁCH

Montessori třídy prošly velkými 
personálními změnami a  namísto 
dvou už máme třídy tři. Vzhledem 
k  novým okolnostem jsme se roz-
hodli druhý týden v  září věnovat 
adaptačnímu výletu. Vychovatelka 
Blanka Zirnsáková nám organizo-
vala skvělý pobyt v resortu Březová 
na Vysočině. 

Děti měly všech pět dní od rána 
až do večerních hodin organizova-
ný bohatý program. Šplhaly po la-
novém parku, řešily záhady Sher-
woodu, bály se v  Karlštejně, prošly 
cestou odvahy, opékaly vuřty na tá-
boráku, jezdily na koních a veslova-
ly v kánoích. Zahráli jsme si i něko-
lik stmelovacích týmových her a za-

žili opravdu spoustu dobrodružství. 
Venkovní diskotéka na závěr progra-
mu byla plná nadšených dětí, které 
tančily do pozdních večerních hodin.

Unavení, ale dobře naladění 
jsme se vrátili do Prahy a už se těší-
me na další společné cesty.

Željka Ljuboja
Foto: Blanka Zirnsáková

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE

V pátek 3. září k nám do školy při-
jel trenér Honza z Tenisové akade-
mie, který jezdí všude možně a hle-
dá vítěze. Soutěžilo se v  týmech 
a  my měli možnost vyzkoušet si 
sporty, jako je tenis, fotbal, florbal, 
házená a sportovní stavby. Do finále 
postoupilo pět dětí, které se utkaly 
ve frisbee, fotbale, florbalu a tenisu. 
Vítězem se stal Jakub H. a na třetím 
místě se umístila Zuzka V., oba z na-
ší třídy 5. B. Na úplný konec nám tre-
nér Honza rozdal proteinové tyčin-
ky a  fotku s  autogramem. Já jsem 
bohužel závodit nemohla, protože 
jsem měla o prázdninách podvrtnu-
tý kotník a začal mě bolet. Doufám, 
že příští ročník budu závodit i já.

Sportovní dopoledne se uskuteč-

nilo na hřišti naší školy. Vše zača-
lo fotbalem. Ten mě bavil, protože 
jsem vstřelil rozhodující gól. Vyhráli 
jsme 2 : 1. Ve florbalu jsem dal roz-
hodující gól deset vteřin před kon-
cem zápasu. Znovu jsme vyhráli 2 : 
1. Pak přišla házená. V ní jsme pro-
hráli 25 : 0. Byla to hrůza. V tenise 
jsme vyhráli 13 : 12. Trefovali jsme 
se do malého bazénku. Sportovní 
stavba byla nuda. Pak přišlo finá-
le jednotlivců, kterého se náš tým 
nezúčastnil. V  něm vyhrál Jakub 
H. a postoupil do celostátního kola 
v  Poděbradech. Přejeme Jakubovi 
hodně úspěchů a štěstí!

Za 5. B: Marcel B. a Alžběta F.
Foto: Soňa Štefanová

KROUŽEK FLORBALU

Již několik let navštěvují žáci na 
naší škole zájmový kroužek florba-
lu. Florbal láká mnoho kluků, ale 
i dívek, zdá se, že je pro žáky vel-
mi přitažlivý. Děti se naučí základ-
ní pohybové průpravě, zvládat pra-
vidla hry a  fair play, nácvik techni-
ky hry, přihrávání, střelby na bran-
ku, rozvíjení týmového hráče, sa-
mostatné hry a  další činnosti. Děti 
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ze školní družiny vyzvedává lektor 
a také je po skončení kroužku pře-
dává vychovatelkám.

Renata Hampelová
Foto: Renata Hampelová

OTEVÍRÁME ŠKOLNÍ KLUB

Pro žáky pátých tříd a  druhého 
stupně, kteří již nemohou navštěvo-
vat školní družinu, v  ZŠ Meteorolo-
gická nově otevíráme školní klub. Žá-
ci mohou využívat prostory klubov-
ny, herny a třikrát v týdnu i knihovny 
se studovnou. Klub je v provozu od 
11.50 do 16 hodin pod vedením lek-
tora školního klubu Lukáše Holzäp-
fla. Žáci zde mohou společně trávit 
čas a využít pestré nabídky stolních 
a  deskových her, knih a  časopisů. 
V herně naleznou ping-pongový stůl, 
stolní fotbal a šipky. V plánu je pravi-
delné pořádání akcí, jako je promítání 

filmů, turnaje ve stolním tenise a stol-
ním fotbalu, čtení nebo výlety. Od 
poloviny září již probíhá kurz přípra-
vy na umělecké školy, do kterého se 
mohou zapojit všichni žáci, tedy i  ti, 
kteří neplánují studovat uměleckou 
školu. Na jaře mohou žáci očekávat 
klubovou zahrádku a venkovní aktivi-
ty v Modřanské rokli. V měsíci září byl 
školní klub poskytován zdarma, od 
října bude zpoplatněn částkou 300 
Kč za měsíc. Máme radost, že zářijo-
vý provoz klubu ukázal, že je o klub 
velký zájem, a těšíme se, že společ-
ně s rozšiřující se nabídkou aktivit se 
nám podaří přilákat nové zájemce.

Barbora Hrušková
Foto: Lukáš Holzäpfl

CO KDYŽ NARAZÍTE NA ZVÍŘE

Jdeme přírodou a najednou před 
námi leží v trávě zvíře! Co teď? Po-

třebuje naši pomoc? Nebo mu nej-
víc prospějeme, když potichu ode-
jdeme? Děti si ve hře v lese vyzkou-
šely typické situace, kdy je potře-
ba zasáhnout, a  kdy by to naopak 
mohlo být ke škodě. Zjistily, co je to 

záchranná stanice a jak nález zvíře-
te ohlásit. Na závěr programu si dě-
ti vyrobily plakáty, které si poté od-
nesly do družinky.

Blanka Zirnsáková
Foto: Blanka Zirnsáková

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

Ve spolupráci s  oddělením pre-
vence Městské policie Praha a  fir-
mou Bikeclinic uspořádala Základ-
ní škola s  rozšířenou výukou jazy-
ků z  Písnice akci nazvanou Bez-
pečně do školy. Žáci často na cesty 
do školy volí kolo nebo koloběžku 
a připomenutí zásad bezpečné do-
pravy není nikdy dost. V pátek 3. zá-
ří seznamovali děti s  pravidly bez-
pečnosti policisté i  spolužáci z pá-

tých tříd. Pro mladé cyklisty byla při-
pravena jízda zručnosti a také pou-
tavá ukázka opravy kola. Žáci si své 
znalosti mohli otestovat. Před bu-
dovou školy jsou umístěny stojany 
na kola a  koloběžky, kde je mož-
né si tyto dopravní prostředky uza-
mknout. Věříme, že také tato pre-
ventivní akce přispěla k  tomu, aby 
všechny cesty do i ze školy byly bez 
nehod. 

Mgr. Milena Rážová
Foto: Petra Brodská
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Sbor dobrovolných hasičů Pís-
nice uspořádal poslední srp-
novou neděli v prostorách své 
hasičské zbrojnice den otevře-
ných dveří pod názvem Odpole-
dne s písnickými hasiči.

Hostům byly otevřeny k  nahléd-
nutí veškeré prostory hasičské 
zbrojnice a hlavně k prohlídce sou-
časná i  historická zásahová tech-
nika. Pro děti byla připravena drá-
ha z  některých překážek disciplí-
ny TFA. Za překonání dostaly děti 

drobné sladké odměny a  medaile. 
Pro všechny návštěvníky bylo při-
praveno drobné občerstvení.

Zájem veřejnosti naprosto předčil 
naše očekávání. Jak je patrno z fo-
tografií, bylo chvílemi opravdu plno.

Odpoledne bylo uspořádáno za 
finanční podpory grantu městské 
části Praha-Libuš.

Těšíme se na shledanou při dal-
ších akcích!

Milan Černý,  
starosta SDH Písnice

Foto: archiv SDH Písnice

Odpoledne s písnickými hasiči

Poslední prázdninová neděle 
byla pro písnické hasiče nároč-
ná, neboť se zapojili do orga-
nizace závodů Dětské ligy TFA 
pražského a středočeského 
kraje s názvem Železný hasič 
junior.

První závod si naše děti vyzkou-
šely 20. června v pražských Satali-
cích, takže už věděly, co na ně če-
ká. Jelikož jsme chtěli tuto spor-
tovní disciplínu přiblížit široké ve-

řejnosti, účast na hasičských závo-
dech jsme umožnili i jí. Nakonec se 
druhého letošního závodu Dětské 
ligy TFA zúčastnilo 58 soutěžících, 
kteří byli rozděleni do čtyř věkových 
kategorií od 3 do 15 let. Celkem se 
soutěže zúčastnilo šest sborů dob-
rovolných hasičů ze čtyř krajů Čes-
ké republiky.

A  jak nakonec dopadlo našich 
šestnáct závodníků? Kategorii 
mladších děvčat (6–8 let) vyhrála 
Eliška Bráchová s časem 1:58,73 s.

Kategorii mladších chlapců (6–8 
let) vyhrál Tobiáš Chramosta s  ča-
sem 1:31,97 s  a  na druhém mís-
tě se umístil Filip Krátký s  časem 
1:39,62  s. Těsně pod stupni vítězů 
pak zůstal František Novotný s ča-
sem 1:49,38 s.

V  kategorii mladších starších dí-
vek (9–11 let) skončila jako druhá 
Tereza Hykešová s časem 2:18,41 s. 
Ve stejné věkové kategorii získal 
Josef Baldrian první místo s časem 
2:17,51 s. S  časem 2:35,84 s, vč. 

30  s  penalizace, skončil druhý Ja-
kub Krátký.

V  kategorii starších dívek (12–
15 let) se pak Eva Baldrianová, ve 
svém úplně prvním závodě v disci-
plíně TFA, umístila na krásném tře-
tím místě s časem 2:17,54 s.

Domácí závody se nám vydaři-
ly nejenom organizačně, ale i  do-
saženými výsledky našich mladých 
sportovců.

-Plš-
Foto: archiv SDH Písnice

SDH PÍSNICE – KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ

Písnický železný hasič junior
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Lakros Libuš vyrazil 
22. – 28. srpna na 
společné soustředě-

ní s LC Jižní Město a Slunečnicí 
do Horní Branné v Krkonoších.

Oproti letnímu soustředění v par-
nu v roce 2020 nás letos občas smá-
čel déšť, který však většinou počkal 
na obědovou pauzu nebo na noc. 
Letos se všechny libušské děti od-
hodlaně vrhly na kontaktní lakros, 
aby se přichystaly na juniorskou li-
gu, která vypukla již o  víkendu 18. 
a  19. září. Zapojení do fieldlakrosu 
už také bylo možné i díky tomu, že 
jsme těsně před odjezdem na sou-
středění získali vybavení, pořízené 
z  grantu Českého svazu mužské-
ho lakrosu. Vedle fieldlakrosu jsme 
trénovali interkros a samozřejmě se 
hrála etapová hra, tentokrát na té-
ma pirátů a obchodníků. Uprostřed 
týdne jsme vyrazili na celodenní vý-
let, kterému dominoval boj o totem. 

Páteční propršený den jsme trávili 
interkrosovým turnajem mezi dru-
žinami, který vyvrcholil utkáním dě-
tí proti trenérům v  interkrosu. Děti 
postavily proti trenérům nejsilnější 
hráče a podařilo se jim nás porazit! 
Nadšení si získala akce natáčení la-
krosové verze bitvy u Kresčaku, při 
které si všichni zařádili.

Druhý zářijový týden jsme zahá-
jili trénink v  sokolovně, přidala se 
k  nám již posila trenérského týmu 
– Američan Wyatt Johnson, tak-
že si děti užily i  angličtinu. Proto-

že juniorskou ligu v  kontaktním la-
krosu budeme hrát ve smíšeném 
týmu s LC Jižní Město, v neděli 12. 
září jsme vyrazili na společný vý-
let na Berounsko. Vedle seznamo-
vacích her byl samozřejmě čas na 
lakros, i když jsme před ním pořád-
ně zmokli – tedy ti, co se nestači-
li schovat do prostoru bývalých lo-

mů. Sluníčko nás však rychle zahřá-
lo a vysušilo.

V pondělí 13. září jsme předváděli 
interkros dětem v ŽS Meteorologic-
ká, které si hru také mohly vyzkou-
šet. Těšíme se na nové kamarády!

Lívia Šavelková, Lakros Libuš
Foto: Lívia Šavelková

Letní lakrosové soustředění  
a příprava na podzim

Milí senioři, nastal ten správný 
čas otevřít dveře klubu a srdce 
všem natěšeným seniorům.

Zdraví a  veselí senioři očekávali 
přivítání i  vedení městské části Li-
buš. Na milém opětovném setkává-
ní bylo vidět, že obapolná spoluprá-
ce s Úřadem MČ Praha-Libuš, včet-
ně finanční podpory klubu, funguje. 
Přivítat naše seniory po koronavi-
rové pauze přišli pan starosta Kou-
bek, paní místostarostka Koudelko-
vá, pan Hájek a paní Ouředníčková. 
Popřáli nám spoustu přátelských 
posezení, hodně výletů, rekreací 
a  vůbec vše, co na podzim života 
potřebujeme, a to je hlavně zdraví.

Nemůžeme zapomenout poděko-
vat, jak si vážíme toho, že máme kde 
se setkávat, tj. máme k dispozici spo-

lečenskou místnost s příslušenstvím, 
zakoupený klavír pro naši kultur-
ní činnost, dále každoroční finanční 
podporu, kterou směrujeme na před-
vánoční setkání v zámeckých prosto-
rách, a můžeme si tak za menší po-
platek dopřát k tomu hudbu, chutné 
menu, prohlídku zámku a jiné.

Věříme, že nadále budeme dobře 
spolupracovat s novou vedoucí od-
boru správního a školství paní Ou-
ředníčkovou, která nám byla před-
stavena, a  spolupráce bude i  na-
dále pokračovat jako dosud s paní 
Fruncovou Vlčkovou. Děkujeme, 
moc si toho vážíme.

Den seniorů, programová odpole-
dne a výlety pro dříve narozené

Mimořádná akce Den seniorů se 
koná již po třetí a letos a asi i do bu-

doucna se bude konat přímo v pro-
storách Klubu Senior, tentokráte 
v  úterý 5. října. Pro bohatou osla-
vu potřebujeme vědět, kolik senio-
rů klub navštíví. Do poloviny září se 
přihlásilo 30 seniorů a ostatní mohou 
volat p. Hájka. Vzhledem k tomu, že 
někteří senioři ještě využívají posled-
ního sluníčka a jsou na chatě, bude 
počet asi o 10 až 15 účastníků vyšší.

Den seniorů, který se slaví, před-
stavuje projev úcty ke stáří, k dřívěj-
ším pracovním činnostem lidí, bez 
kterých bychom nebyli tam, kde 
jsme. Práce byly mnohdy velmi těž-
ké a  v  nevhodných podmínkách 
(stavby elektráren, v  zemědělství), 
ženy zejména pracovaly v  rostlin-
né a živočišné výrobě, zároveň do-
ma rodina a  děti, bez takové po-
moci státu, jaká je dnes. Vzdáváme 

čest jejich poctivé práci, zasluhují si 
uznání a pocty.

Proto se také snažíme připra-
vovat pro seniory programové od-
poledne, na které přicházejí rádi. 
A  pro dříve narozené, kteří si ne-
troufají již odjet na delší pobyt, při-
pravujeme během roku 6 či 7 jed-
nodenních výletů, které mají rádi. 
Výlet za historií je lákavý i s výhle-
dem z autobusu, účastníci mají mož-
nost vidět krásná místa naší české 
země, na která by se jinak těžko do-
stali. Při vystupování z autobusu na 
konci výletů nás jen a  jen těší po-
děkování za krásný den. Budeme 
se také snažit opět vytvářet pro se-
niory různá překvapení, neboť vidět 
rozzářené tváře na našich cestách 
je k nezaplacení. 

Zdena Prchlíková

KLUB SENIOR

Nastal čas otevřít dveře klubu
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Záznamy jednání a usnesení 
Zastupitelstva městské části 
Praha-Libuš jsou v plném zně-
ní, včetně příloh, dostupné na: 
www.praha-libus.cz.

Z usnesení Zastupitelstva MČ 
Praha-Libuš ze dne 25. 5. 2021:

č. 22/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš be-
re na vědomí Zápis o průběhu a vý-
sledku hlasování ze dne 12. 5. 2021 
v  Anketě k  otázce využití objek-
tu v  ulici K  Vrtilce 317/64, Praha 4 
– Písnice, který je přílohou tohoto 
usnesení. Ukládá RMČ Praha-Libuš 
zveřejnit záměr na pronájem neby-
tových prostor předem známému 
zájemci a uzavřít Smlouvu o nájmu 
prostor sloužících k podnikání v ob-
jektu v ulici K Vrtilce 317/64 v Praze 
4 – Písnici nejpozději do 30. 6. 2021 
se společností EMAP, s. r. o., K Vr-
tilce 317, 142 00 Praha 4 – Písnice.

Z usnesení Zastupitelstva MČ 
Praha-Libuš ze dne 29. 6. 2021:

č. 23/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 1. 
konstatuje, že „Prověřovací a pod-
kladová studie ZŠ Libuš“, zpraco-
vatel UNIT architekti z  07/2020, 
je v  rozporu s  usnesením Zastupi-
telstva MČ Praha-Libuš č. 39/2018 
ze dne 12. 9. 2018; 2. považuje za 
nezbytné mít na svém území plo-
chu umožňující stavbu nové zá-
kladní školy (ZŠ) a  nové mateřské 
školy (MŠ) v  souvislosti s  předpo-
kládaným rozvojem MČ; 3. souhla-
sí s podnětem na změnu územního 
plánu hl. m. Prahy ve smyslu: plocha 
vymezená pozemky parc. č. 428/5 
a 428/6, oba v k. ú. Libuš, a  jejich 
bezprostředním okolí, zakreslené 
v příloze, která je nedílnou součás-
tí tohoto usnesení, bude změněna 
z využití SV-C (všeobecné smíšené) 
na VV (veřejné vybavení); 4. nadále 
podporuje vznik parku na pozem-
cích parc. č. 428/1 a parc. č. 390/10, 
oba v  k. ú. Libuš, a  na podaném 
podnětu na změnu územního plánu 
hl. m. Prahy na těchto pozemcích 
z  využití OB-B a  OB-C (čistě obyt-
né) na ZP (zeleň parková) dle usne-
sení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš 
č. 398/20198 ze dne 12. 9. 2018 tr-
vá; 5. ukládá místostarostovi MČ 
Praha-Libuš Ing. Pavlu Macháčko-
vi předložit návrh změny územního 
plánu hl. m. Prahy na MHMP OÚR, 
a  to jako nový podnět na změnu 
územního plánu.

č. 24/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš:
1. schvaluje
- celoroční hospodaření a  závě-
rečný účet MČ Praha-Libuš za rok 

2020 včetně Zprávy o  výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 
2020 s  výhradou nedostatků uve-
dených ve Zprávě o výsledku hos-
podaření a  přijímá opatření k  od-
stranění chyb a nedostatků ve for-
mě Opatření k nápravě chyb a ne-
dostatků ze zjištění z  konečného 
přezkoumání hospodaření;
- plnění rozpočtu příjmů a  výdajů 
městské části Praha-Libuš za rok 
2020 a s financováním:
s příjmy 103 695 626,09 Kč,
s výdaji 111 057 248,22 Kč,
z toho:
kapitálovými 50 859 390,25 Kč,
běžnými 60 197 857,97 Kč,
s financováním -7 361 622,13 Kč;
- plnění finančního plánu zdaňova-
né činnosti MČ Praha-Libuš za rok 
2020 s  hrubým hospodářským vý-
sledkem před zdaněním ve výši 
630 361,75 Kč.
2. ukládá starostovi Mgr. Jiřímu 
Koubkovi podat písemnou informa-
ci o přijetí Opatření k nápravě chyb 
a nedostatků ze zjištění z konečné-
ho přezkoumání hospodaření MČ 
Praha-Libuš za rok 2020 Magistrá-
tu hl. m. Prahy, a to nejpozději do 15 
dnů po projednání.

č. 25/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš be-
re na vědomí: usnesení RMČ č. 
97/2021 ze dne 30. 4. 2021 a úpra-
vu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 
rok 2021 č. 5/2021 provedenou 
rozpočtovými opatřeními č. 9 – č. 
12/2021; usnesení RMČ č. 144/2021 
ze dne 14. 6. 2021 a úpravu rozpoč-
tu MČ Praha-Libuš pro rok 2021 č. 
6/2021 provedenou rozpočtovým 
opatřením č. 13 – č. 16/2021; usne-
sení RMČ č. 145/2021 ze dne 14. 6. 
2021 a úpravu rozpočtu MČ Praha-
-Libuš pro rok 2021 č. 7/2021 pro-
vedenou rozpočtovým opatřením 
č. 17/2021. Změny rozpočtu v  ro-
ce 2021 byly schváleny Radou MČ 
Praha-Libuš na základě zplnomoc-
nění Zastupitelstvem MČ Praha-Li-
buš a  jsou nedílnou součástí toho-
to usnesení.

č. 26/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 
schvaluje úpravu rozpočtu MČ Pra-
ha-Libuš pro rok 2021 č. 9/2021 
provedenou rozpočtovým opatře-
ním č. 22/2021, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

č. 27/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 1. 
schvaluje vyhlášení Participativní-
ho rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 
2022; 2. schvaluje Pravidla Partici-
pativního rozpočtu MČ Praha-Libuš 
na rok 2022 včetně harmonogramu 
a  formuláře; 3. pověřuje Ing. Pavla 
Macháčka, aby v rozpočtu MČ Pra-

ha-Libuš na rok 2022 byla aloková-
na částka 500 000 Kč na realizaci 
projektů z Participativního rozpočtu.

č. 28/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
1. bere na vědomí projektovou do-
kumentací pro územní řízení a sta-
vební povolení na stavební záměr 
„Novostavba domova pro senio-
ry Písnice“, zpracovanou společ-
ností Livingstav, s. r. o., Hybešova 
726/42, 602 00 Brno z 06/2021, IČ: 
25552325 pro investora BXF Písni-
ce, a. s., V Celnici 1031/4, 110 00 Pra-
ha 1, IČ: 24232653 na pozemcích 
parc. č. 932/5, 932/6, 946/3, 953, 
954, 957/2, 957/3, 958/1, 958/2, 
922/29, 932/4, 933/1, 934/27 
všechny v k. ú. Písnice;
2. souhlasí s  umístěním veřejného 
řadu kanalizace, vodovodu, plynu, 
přeložky vedení a  stožárů veřej-
ného osvětlení, přípojky silnoprou-
du, nové místní komunikace včet-
ně odvodnění, manipulační zpevně-
né plochy kolem trafostanice, dvou 
parkovacích stání a  vstupu do po-
zemku parc. č. 932/4 v k. ú. Písnice 
ve svěřené správě MČ Praha-Libuš;
3. souhlasí se stavbou nového po-
vrchu místní komunikace v  uli-
ci Hoštická na pozemcích parc. č. 
932/4 a 934/27 oba v k. ú. Písnice 
v rozsahu dle koordinační situace D 
3 z 04/2021 v minimální šíři 350 cm 
včetně vodorovného i svislého do-
pravního značení;
4. souhlasí s  připojením pozemků 
stavebníka na místní komunikaci 
v ulici Hoštická v rozsahu dle koor-
dinační situace D 3 z 04/2021;
5. souhlasí s povolením výjimky pro 
staveništní dopravu a dopravní ob-
sluhu domova seniorů včetně ná-
vštěvníků k užívání dočasné účelo-
vé komunikace mezi ulici Libušská 
a Hoštická;
6. upozorňuje, že v  případě káce-
ní dřevin o  obvodu kmene větším 
než 80 cm ve výšce 130 cm nad ze-
mí nebo zapojených porostů dřevin 
o celkové ploše kácených porostů 
větší než 40 m2, je třeba požádat 
odbor životního prostředí a dopra-
vy ÚMČ Praha-Libuš o  vydání zá-
vazného stanoviska podle § 8 odst. 
6) zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a  krajiny ve znění poz-
dějších předpisů;
7. upozorňuje, že prostor určený 
pro umístění kontejnerů na odpad 
musí být dostatečně velký i pro kon-
tejnery na tříděný odpad;
8. požaduje, aby během stavby byla 
zajištěna bezpečnost chodců a cyk-
listů v části ulice Hoštická dotčené 
stavbou, např. vytyčením náhradní 
trasy / vybudováním provizorního 
chodníku podél stavbou dotčené 
části ulice Hoštická či jinou vhod-
nou úpravou;

9. pověřuje Radu MČ Praha-Libuš 
uzavřením smlouvy o poskytnutí 12 
lůžek pro občany s  trvalým poby-
tem v MČ Praha-Libuš za cenu dle 
úhradové vyhlášky dle Zákona č. 
108/2006 Sb.

č. 29/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 1. 
schvaluje majetkoprávní vypořádání 
užívání části pozemku parc. č. 1001/1 
v k. ú. Písnice formou uzavření Ná-
jemní smlouvy s  Jindřichem Hala-
dou a Zdeňkou Haladovou na pro-
nájem pozemku parc. č. 1001/39 
v k. ú. Písnice, obec Praha, o výmě-
ře 5 m2 (oddělen z pozemku parc. č. 
1001/1 v k. ú. Písnice geometrickým 
plánem č. 1518-65/2020), ve svěře-
né správě MČ Praha-Libuš, za cenu 
stanovenou ve výši 600 Kč/rok, na 
dobu neurčitou – do převodu nemo-
vitosti do vlastnictví nájemce na zá-
kladě uzavřené kupní smlouvy. Kup-
ní cena bude stanovena znaleckým 
posudkem dle zákona č. 151/1997 
Sb., o  oceňování majetku, jako ce-
na obvyklá ke dni podpisu nájemní 
smlouvy; 2. pověřuje Odbor správy 
majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš 
přípravou návrhu smlouvy.

č. 30/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 1. 
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o  výpůjčce č. 2015116154 
s  příspěvkovou organizací Základ-
ní škola Meteorologická, se sídlem 
Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 
– Libuš, IČO: 60437910, opravňující 
k užívání pozemků a staveb v k. ú. 
Libuš, uvedených v příloze č. 1 a č. 2, 
které jsou nedílnou součástí Dodat-
ku, 2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího 
Koubka podpisem Dodatku, který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 31/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 1. 
jmenuje za zřizovatele do Školské 
rady při Základní škole Meteorolo-
gická, Meteorologická 181, 142 00 
Praha 4 – Libuš, tyto členy: pana 
Bc. Michala Korbela, Mgr. Radka Ře-
zanku a Bc. Kateřinu Černou s účin-
ností od 30. 6. 2021; 2. jmenuje za 
zřizovatele do Školské rady při Zá-
kladní škole s rozšířenou výukou ja-
zyků, Ladislava Coňka 40, 142 00 

Z usnesení zastupitelstva PLÁNOVANÝ TERMÍN 
PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA  
MČ PRAHA-LIBUŠ:

7. prosince 2021

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

http://www.praha-libus.cz
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Praha 4 – Písnice, tyto členy: Mgr. 
Hanu Kendíkovou a  pana Martina 
Franka s účinností od 30. 6. 2021.

č. 32/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 1. 
schvaluje Komunitní plán rozvoje 
sociálních služeb na území měst-
ské části Praha 12 a městské čás-
ti Praha-Libuš v letech 2021–2025 
v  částech vztahujících se k  měst-
ské části Praha-Libuš dle přílohy č. 
1 tohoto usnesení; 2. bere na vědo-
mí Komunitní plán rozvoje sociál-
ních služeb na území městské čás-
ti Praha 12 a městské části Praha-
-Libuš v  letech 2021–2025 v  čás-
tech vztahujících se k městské čás-
ti Praha 12 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení.

č. 33/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 1. 
bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru Zastupitelstva 
MČ Praha-Libuš za rok 2020, která 
je nedílnou součástí tohoto usne-
sení; 2. ukládá Radě MČ, aby na 
dotazy Kontrolního výboru reago-

vala nejpozději do 30 dnů ode dne 
vyhotovení zápisu z  jednání Kont-
rolního výboru zastupitelstva MČ.

č. 34/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 
1. schvaluje uzavření Darovací 
smlouvy s  městysem Moravská 
Nová Ves, Nám. Republiky 107, 
691 55 Moravská Nová Ves, IČ 
00283363, na poskytnutí daru ve 
výši 200 000 Kč na odstranění ná-
sledků živelné pohromy; 2. schva-
luje úpravu rozpočtu MČ Praha-Li-
buš pro rok 2021 č. 11/2021 prove-
denou rozpočtovým opatřením č. 
24/2021, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení; 3. pověřuje pana 
starostu Mgr. Jiřího Koubka pod-
pisem smlouvy, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

č. 35/2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš be-
re na vědomí zprávu o činnosti Ra-
dy městské části za období od 6. 4. 
2021 do 24. 5. 2021.

K otištění připravila (red)

V létě tohoto roku bylo 
zpřístupněno pro veřejnost 
dětské hřiště na fotbalo-
vém hřišti v ulici Švihovská.

Staré herní prvky byly zli-
kvidovány a  nahradily je no-
vé herní prvky, které splňují 
normy. Na hřišti naleznete ky-
vadlovou houpačku, kolotoč, 
skluzavku a  pyramidu na le-
zení. Celé hřiště bylo oploce-
no tak, že je přístupné po ce-
lý rok z ulice Švihovská. Druhá 
branka na fotbalové hřiště je 
otevřena současně s  otevře-
ním celého areálu. Provozní 
doba od dubna do října 8:00–
20:00, od listopadu do března 
9:00–18:00.

Odbor životního  
prostředí a dopravy  

ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Petr Borský

Nové dětské hřiště pro veřejnost
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Jde Vám z toho hlava kolem? 

Nechte si profesionálně poradit 

Nyní se slevou 1 O o/o na vše s kódem: Unas1 O 

Z naší široké nabídky kočárků, autosedaček, 

postýlek, hraček a dalších potřeb 

pro kojence a batolata si určitě vyberete. 

Vsaďte na kvalitu s tradicí již od roku 1997. 

Více na www.DetskyDum.cz 

VÝMĚNNÁ INZERCE
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Koncem srpna byl v MČ Praha-
-Libuš nainstalován nový kon-
tejner na elektroodpad. Nachá-
zí se u stanoviště tříděného od-
padu u parčíku v ulici K Vrtilce.

Do tohoto kontejneru můžete vy-
hazovat staré vysloužilé malé elek-
trospotřebiče, počítače, monitory, 
mobilní telefony baterie či akulumu-
látory. Toto stanoviště je jediné na 
celé městské části, kde jsou obyva-
telům k  dispozici nádoby na plast, 
papír, sklo, nápojové kartony, kov, 
olej, oblečení a elektroodpad.

Další kontejner na elektroodpad 
naleznete ve dvoře za poštou – Libu-
šská 1. Dvůr je otevřen ve všední dny.

Další kontejnery na kov byly na 
žádost občanů nainstalovány na 
sídlišti K Lukám v ulici Na Domovině. 
Pokud i vám někde chybí kontejner 
nejen na kov, neváhejte kontaktovat 
Odbor životního prostředí a dopra-
vy ÚMČ Praha-Libuš na e-mailu: ziv.
prostredi@praha-libus.cz.

Petr Borský,  
Odbor životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Petr Borský

Kontejner na elektroodpad
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Projekt Místního akčního plánu ve 
vzdělávání na území městských 
částí Praha-Libuš, Praha 12 a Pra-
ha-Kunratice, realizovaný již pá-
tým rokem, si od svého počátku 
vytkl za cíl zlepšit kvalitu vzdělá-
vání na daném území prostřednic-
tvím aktivního partnerství všech 
aktérů vzdělávací politiky a spo-
lečné stanovení prioritních směrů 
rozvoje vzdělávání v tomto území.

Na měsíc říjen je připravena celá 
řada zajímavých akcí pro děti i  pro 
dospělé. Některé z  akcí probíhají 
on-line, jiné naživo. Informace o nich 
naleznete na: www.mappraha12.cz.  

Pondělí 4. října, online
Seminář: Jazyková příprava  
dětí s odlišným mateřským 
jazykem v MŠ

V úvodu měsíce října dovolte po-
zvat na ojedinělou akci k  projektu 
Integrace cizinců – na jazykovou 
přípravu dětí s OMJ v MŠ pod vede-
ním Mgr. Terezy Linhartové. Začíná-
te s jazykovou přípravou předškolá-
ků s OMJ na základě změny vyhláš-
ky? Věnujete se již výuce češtiny 
dětí s OMJ nejrůznějšího věku a za-
jímají vás nové podněty a tipy do vý-
uky? Pak jste upřímně zváni. Tento 
seminář je pořádán v rámci projek-
tu integrace cizinců na našem území 
a je spolufinancován vedle rozpočtu 
MČ ze zdrojů Ministerstva vnitra ČR.

Středa 6. Října od 9:00 hodin 
Seminář: Individualizace  
v mateřských školách – 1. díl
Budova nové radnice MČ Praha 12, 
ul. Generála Šišky 2375/6

Seminář s  Mgr. Věrou Krejčo-
vou, spoluautorkou stejnojmenné 
knihy, přinese videoukázky práce 
a  činností ve třídě mateřské školy, 
zásady uspořádání celého prostře-
dí v  MŠ. Přiblíží problematiku dife-
rencovaných úkolů při práci dětí ve 
skupinách. Velmi intenzívní a velmi 
žádaný dvoudenní seminář je ur-
čen především pedagogům mateř-
ských škol.

Čtvrtek 7. Října, 15.00–17.00 hodin, 
online
PS Rovné příležitosti:  
Depistáž aneb Jak podpořit 
děti a žáky k dosažení jejich 
maximálních výsledků

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. 
Helena Pravdová a  Mgr. Olga Te-
remová, jež toto online setkání po-
vede, si už našly své posluchače. Ti 
vědí, že na této platformě lze ote-
vřeně diskutovat problémové situa- 
ce ve třídách, kterých po náročném 
období distanční výuky není málo, 
vědí, že zde mohou konzultovat, 
jak zaujmout a pracovat s mimořád-
ně nadanými dětmi či s  dětmi, jež 
mohou v náročnějších situacích ne-
čekaně selhávat, ačkoli se jedná 
o identickou skupinu dětí.

Pátek 15. Října, 9:00–16:00 hodin
Seminář: Individualizace v mateř-
ských školách – 2. díl
Budova nové radnice MČ Praha 12, 
ul. Generála Šišky 2375/6

Pokračování dvoudenního semi-
náře určeného primárně pedago-
gům MŠ.

Pondělí 18. Října, od 15.00 hodin
PS Čtenářská gramotnost: Jak po 
celý rok motivovat žáky ke čtení
ZŠ Rakovského, Rakovského 3136/1

S vedoucí této pracovní skupiny 
Mgr. Mirkou Škardovou se pustíme 
do knih, především do těch, které 
jsme si přečetli o  prázdninách. Co 
by nás v novém školním roce potě-
šilo a hlavně – co má a může mít vliv 
na aktivní zájem dětí o čtení?

Úterý 19. Října, od 14:00 hodin
PS Financování: Aktuální možnosti 
financování projektů škol
Budova nové radnice Prahy 12,  
ul. Generála Šišky 2375/6

Ing. Iveta Holá, vedoucí pra-
covní skupiny, bude hledat spo-
lečně s  námi optimální možnos-
ti financování projektů v  oblasti 
vzdělávání.

Středa 20. Října, od 16.00 hodin
Elixír do škol: Barvy kolem nás
ZŠ Angel, Angelovova 3183/15

Laici i  odborníci ze základních 
i  mateřských škol na tomto Elixíru 
společně prozkoumají barvy, jak je 
dosud neznáme. Jste zvědavi, z če-
ho a  jak se barvy skládají? Zkusi-
li jste různorodost pohledů na ně? 
Ukázky výroby lampičky, jež svítí 
různými barvami, káči na skládání 
barev a mnohé další!

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

Kontakt  
na koordinátora  
sociální pomoci
Koordinátor sociální pomoci 
MČ Praha-Libuš je zde pro 
vás, můžete se přijít i pouze 
poradit. Komunikovat s ním 
lze písemně po e-mailu nebo 
telefonicky. Na pracovišti 
Úřadu MČ Praha-Libuš, K 
Lukám 664, je přítomen každé 
pondělí od 13:30 do 17:30 
hodin, případnou návštěvu 
je vhodné domluvit předem 
telefonicky.

Koordinátor sociální pomoci

Miloš Hájek
koordinatorpomoci 
@praha-libus.cz

Tel.: 604 740 696

Kalendář akcí Místního akčního plánu  
ve vzdělávání (MAP)

http://www.mappraha12.cz
https://forms.gle/iiF3yrVYgTU1wzvb8
https://forms.gle/iiF3yrVYgTU1wzvb8
http://www.mappraha12.cz/seminar-individualizace-v-ms/
http://www.mappraha12.cz/seminar-individualizace-v-ms/
http://www.mappraha12.cz/depistaz-aneb-jak-podporit-deti-a-zaky-k-dosazeni-jejich-maximalnich-vysledku/
http://www.mappraha12.cz/depistaz-aneb-jak-podporit-deti-a-zaky-k-dosazeni-jejich-maximalnich-vysledku/
http://www.mappraha12.cz/depistaz-aneb-jak-podporit-deti-a-zaky-k-dosazeni-jejich-maximalnich-vysledku/
http://www.mappraha12.cz/seminar-individualizace-v-ms/
http://www.mappraha12.cz/seminar-individualizace-v-ms/
http://www.mappraha12.cz/ps-ctenarska-gramotnost-jak-cely-rok-motivovat-zaky-ke-cteni/
http://www.mappraha12.cz/ps-ctenarska-gramotnost-jak-cely-rok-motivovat-zaky-ke-cteni/
http://www.mappraha12.cz/ps-financovani-aktualni-moznosti-financovani-projektu-skol/
http://www.mappraha12.cz/ps-financovani-aktualni-moznosti-financovani-projektu-skol/
http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
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Hlavní město Praha v uplynu-
lých dvaceti letech zrevitalizo-
valo téměř sto rybníků, všechny 
ve svém majetku. Náš rybník 
Obecňák, výrazná dominanta 
nejen staré Písnice, ale celé na-
ší městské části, na svoji obno-
vu stále čeká.

Rybník není v  majetku hlavního 
města, ale je svěřen naší městské 
části. Nyní chystáme dostavbu ne-
daleké písnické školy. Máme za se-
bou architektonickou soutěž a  při-
pravujeme projektovou dokumen-
taci pro územní řízení. Přišel ten 
správný čas začít připravovat i revi-
talizaci rybníku Obecňák a předsta-
vit vám návrh studie.

Co je cílem revitalizace?

Jedná se o celkovou obnovu ryb-
níku Obecňák včetně navazující 
vodoteče a  okolních ploch. Cílem 
je vytvoření funkčního, kvalitního 
a uživatelsky přívětivého veřejného 
prostoru v  centru Písnice v  návaz-
nosti na stávající budovy a  komu-
nikace (především základní školu 
a cyklotrasu).

A konkrétní návrhy změn? 

Vypomohu si citacemi z  popisu 
návrhu studie. Uvažuje se, že podél 
západní strany rybníku v  ulici Zá-
toňská bude vyčištěn břeh a zříze-
na nová pěšina. Na jižní straně ryb-
níku u přítoku bude obnoven vjezd 
pro údržbu a  bude zde doplněna 
drobná zpevněná plocha pro pik-
nikový stůl. Na východní straně po-
dél přítoku do rybníku je zvažová-
na možnost doplnění pěšiny s místy 
pro posezení.

Ve východní části území směrem 
ke škole bude nově upravena par-
ková plocha s novými cestami a sa-
dovými úpravami. Naproti škole je 
navrženo nové dětské hřiště, před 
kterým je projektována nástupní 
plocha. Ve zpevněné ploše budou 
nové stromy a  lavičky. Z  této plo-
chy povede nová cesta ke schodi-
šti na hráz. Stávající příjezdy k sou-
kromým pozemkům s  rodinnými 
domy budou zachovány v  potřeb-
ných parametrech. Na plochu hrá-
ze naváže nové dřevěné molo. Mo-
lo bude mít stupňovitý profil směřu-
jící k  vodě, který umožní příjemné 
neformální posezení. Stávající láv-

ka bude nahrazena novou širokou 
lávkou, která pohodlně propojí obě 
části hráze.

Představení návrhu  
v úterý 12. října večer

Velice rád bych vás pozval na se-
tkání, kde vám bude základní návrh 
představen. Nyní můžete výrazně 
ovlivnit samotné okolí rybníku. Je 
molo dobrý nápad? Bude místem, 
kde budete rádi trávit čas? Chcete 

více přístupů k vodě? A kde? Jaké 
byste chtěli herní prvky mezi školou 
a rybníkem, abyste tam rádi chodili? 
Přijďte prosím v  úterý 12. října od 
17:30 do Komunitního centra Ja-
soň, které je v těsné blízkosti rybní-
ku a disponuje sálem, kde můžeme 
nad studií prodiskutovat vaše nápa-
dy. Těším se na vás. 

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Revitalizace rybníku Obecňák  
– pozvání k veřejnému projednání ▼ Jedna z variant návrhu studie 

společnosti AND, spol. s r. o.

Veřejné projednání  
návrhu revitalizace  
rybníku Obecňák 

v úterý 12. října v 17:30 

v Komunitním centru Jasoň
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V Základní škole Meteorologic-
ká právě vzniká Spolek rodičů. 
Zajistit má více aktivit a progra-
mů pro děti, propojit rodiče se 
školou nebo pomoci k získání 
dalších financí pro žáky. Do vy-
tvoření spolku se s nevšedním 
elánem a nakažlivým nadšením 
pustili první rodiče školáků, kte-
ří, jak pravidla spolku žádají, vy-
brali mezi sebou zástupce: Evu 
Zímovou jako předsedkyni a Pe-
tru Plecitou Zavadilovou jako 
místopředsedkyni. Úkol před se-
bou nemají snadný – seznámit 
se spolkem rodiče i příznivce 
školy a ukázat, jak skvělé může 
být, když se zapojíme i my.

Přibližte nám prosím novou akti-
vitu v ZŠ Meteo. Co to vlastně je 
Spolek rodičů?
Eva Zímová: Spolek rodičů je dob-
rovolné a neziskové sdružení, které 
chce pomáhat škole a  jejím žákům 
tam, kde bude potřeba a zájem.
Petra Plecitá Zavadilová: Spolek 
může žádat granty a  organizovat 
akce stejně jako zprostředkovávat 
komunikaci se školou nebo se spo-
lupodílet na řešení různých problé-
mů, které děti a rodiče trápí.

Jde tedy o nástupce dříve rozšíře-
ných SRPŠ (Sdružení rodičů a přá-
tel školy), navazující na tzv. Místní 
školní rady, které vznikaly již v 19. 
století?

Petra Plecitá Zavadilová: Spolky 
v podstatě nahrazují SRPŠ a my by-
chom chtěli na tuto činnost navázat, 
abychom mohli dětem i  rodičům 
poskytnout něco navíc. Škola nemá 
nebo nemůže mít na vše finanční 
nebo kapacitní možnosti.
Eva Zímová: Škola měla svoje SRPŠ, 
ovšem to už mnoho let nefunguje. 
Podařilo se nám dohledat pouze 
jednu členku, která už dávno nemá 
své dítě na škole a které se již dlou-
ho nikdo ani neozval. Toto sdružení 
rodičů při ZŠ Meteo již nešlo obno-
vit, protože je založeno ještě pod-
le starého zákona; od roku 2014 se 
například musí jmenovat Spolek.

Proč Spolek vzniká právě tento 
školní rok? Co vás k tomu vedlo?
Petra Plecitá Zavadilová: Vedl nás 
k tomu pan ředitel, když byla online 
schůzka rady rodičů. Jde o setkání 
zástupců rodičů za jednotlivé třídy 
a výzva vznikla právě proto, že žád-
ný Spolek při ZŠ Meteo nefungoval. 
Jelikož moje dítě začalo chodit loni 
prvním rokem na školu a mladší dí-
tě začne chodit také, tudíž nás če-
ká dlouhá školní kariéra, tak jsem si 
řekla, že je možné přispět svou ru-
kou. Zároveň mám ráda, když jsem 
informovaná a  mohu být se skupi-
nou lidí, kteří mají společný cíl.
Eva Zímová: U mě to bylo podobné. 
Viděla jsem výzvu, která byla vyvě-
šena v  informačním systému školy 
„bakaláři“. Stálo v ní, že rodiče, kteří 

chtějí pro školu něco udělat, mohou 
přijít na společnou schůzku. Z  té 
pak vyplynulo, že škola potřebuje, 
aby byl Spolek funkční. Spolek totiž 
může žádat o dotace, o které ško-
la žádat nemůže. Záměr je tedy po-
žádat o další peníze na různé věci 
a  činnosti pro děti. To, co si škola 
nemůže dovolit koupit z  peněz od 
zřizovatele ani z grantů, na které sa-
ma dosáhne. Důležité je také rozší-
řit výzvu z „bakalářů“, aby se mohli 
zapojit další rodiče.

Rodiče už mají své zástupce 
z každé třídy v rámci Rady rodičů. 
Jak mají Rada a Spolek fungovat 
dohromady?
Eva Zímová: V případě zájmu může 
Spolek také zastat funkci Rady ro-
dičů. Komunikace se školou je ny-
ní v podstatě jednosměrná. Návrhy 
i stížnosti jdou do školy, škola může 
slíbit, že se tím bude zaobírat. Když 
budou rodiče součástí spolku, tak 
budou mít možnost také navrhovat 
řešení, případně se na něm podílet.
Petra Plecitá Zavadilová: Členové 
Rady rodičů jsou ve spolku důle-
žitými členy. Pokud v  jejich řadách 
bude zájem účastnit se spolku, čin-
nost obou se může propojit.

Jak se tedy mohou rodiče zapojit? 
A je podmínkou být rodičem?
Eva Zímová: Členem spolku nemusí 
být nutně pouze rodiče, jejichž po-
tomek je na škole, ale i  jejich další 
příbuzenstvo, případně další přáte-
lé školy. Členství může zastávat tře-
ba i (sportovní) organizace, která se 
např. rozhodne dát dětem výukové 
lekce zdarma nebo se jinak zapojí.
Petra Plecitá Zavadilová: Spolek 
hledá kohokoli, kdo bude ochotný 
pomoci jakýmkoli způsobem, ať už 
organizačně, administrativně, s  žá-
dáním grantů, grafikou na tvorbě 
letáčků, službami, dobrovolnictvím 
a samozřejmě i finanční pomocí.
Eva Zímová: V podstatě každý, kdo 
může přispět svojí aktivitou. Spolek 
je na začátku. Pokud by někdo chtěl 
spolku přispět finančně, Spolek vy-
dá potvrzení o daru, který lze poz-
ději odečíst v daňovém přiznání.

Co dalšího ještě mohou rodiče dě-
lat pro děti nebo školu prostřed-
nictvím Spolku?
Eva Zímová: Záleží, co je napadne 
a co si budou myslet, že je pro dě-

ti dobré. Jestli je někdo specialis-
ta na IT a udělá přednášku, že ne-
mají přes počítač sdělovat, kde by-
dlí apod., bude to výborné. Záleží 
na možnostech každého a na tom, 
zda chce pomoci nejen svému dítě-
ti, ale i  ostatním jeho spolužákům, 
kteří s ním do školy chodí.
Petra Plecitá Zavadilová: Chceme 
rozšířit povědomí o  spolku a  zfor-
movat širokou spolupráci nejen me-
zi rodiči. Někdo může být u policie, 
hasičů nebo záchranářů a  může 
předvést ukázku své práce. Podob-
ně jako to bývá na různých dětských 
akcích. Spadají sem také edukativní 
programy, přednášky atd. Možností 
a nápadů je opravdu mnoho.

S jakými dotazy či problémy se 
naopak rodiče mohou obracet na 
Spolek?
Eva Zímová: V podstatě s  jakýmikoli 
problémy, se kterými budou potřebo-
vat. Ať už je to školní jídelna a její fun-
gování, nebo když nebudou chtít kon-
taktovat přímo třídního učitele, pří-
padně když si všimnou nějakého ne-
vhodného chování kolem školy apod.
Petra Plecitá Zavadilová: Může-
me např. založit schránku námětů 
a doufejme, že ne mnoha stížností, 
jako další komunikační kanál.
Eva Zímová: V podstatě se lidi mo-
hou „schovat“ za Spolek rodičů 
a  Spolek přednese jejich námět 
škole již anonymně.
Petra Plecitá Zavadilová: Může 
vzniknout schránka důvěry, aby-
chom ani mi nevěděli, kdo se ptá.

I když je Spolek na samém začát-
ku, přesto už proběhly akce jako 
procházka Modřanskou roklí (na 
jaře v době distanční výuky) nebo 
jste otevřeli vlastní stánek na le-
tošním Jablkobraní. Plánuje Spo-
lek už teď něco dalšího?
Eva Zímová: Brzy necháme Spolek 
zapsat, zatím je bez financí. Chce-
me tedy dělat takové akce, kde pe-
níze téměř nejsou potřeba. Rádi by-
chom uspořádali procházky a  hry 
po lese, internetové školení pro žá-
ky, sportovní odpoledne nebo be-
sídku k Vánocům.

V ZŠ METEO VZNIKÁ SPOLEK RODIČŮ

Vykouzlit úsměv na dětské tváři  
je to nejkrásnější AKCE, DO KTERÝCH  

SE MOHOU ZAPOJIT  
NEJEN RODIČE

– Hledání v Modřanské rokli 
– soutěž

– Podzimní bazárek oblečení
– Mikulášská nadílka
– Karneval pro mladší ročníky
– Diskotéka pro starší ročníky
– Spaní ve škole – noční čtení

⊳ Vlevo místopředsedkyně Petra Plecitá 
Zavadilová a vpravo předsedkyně spolku 
Eva Zímová.
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Vážení přátelé, máme již 
říjen, tak co si můžeme 
připomenout?

7. 10. na svátek Justýny či Pan-
ny Marie Růžencové došlo r. 1571 
k velice významné bitvě u Lepan-
ta (nyní Nafpaktos) u řeckého po-
břeží. Tato pro celou Evropu vý-
znamná bitva mezi vítěznými křes-
ťany a  muslimy byla vyústěním 
benátsko-osmanské války a  svým 
výsledkem odvrátila do té doby 
hrozící tureckou invazi do Itálie. 
Spojené loďstvo tzv. Svaté ligy, 
složené z  flotil Benátek, Papež-
ského státu, Španělska i menších 
italských celků tehdy totiž úplně 
rozdrtilo velkou tureckou flotilu. 
Na křesťanských lodích probíhaly 
skupinové modlitby růžence, kte-
ré podle přesvědčení přeživších 
napomohly konečnému vítězství, 
a proto papež Pius V. vyhlásil za-
krátko 7. 10. svátkem Panny Marie 
Růžencové, což platí dodnes.

8. 10. má svátek Věra a též slaví-
me Památný den Sokolstva, vždyť 
v tento den r. 1941 byl německými 
okupanty vyhlášen zákaz Sokola, 
provázený bezprostředně zatče-
ním více než 1 500 členů organi-
zace! Nezapomeňme, vážení přá-
telé, ani na aktuální téma – volby 
konané 8. a 9. 10. tohoto roku! Ka-
ždý z nás by se k nim měl dosta-
vit, a  to po předchozím porovná-

ní programů volených stran, aby 
nás ti, které zvolíme, něčím nepří-
jemným nepřekvapili. 10. 10. 1631 
se saské armádě podařilo dočas-
ně obsadit Prahu. S ní se po 10 le-
tech vrátila celá řada emigrantů. 
Konečně byly sejmuty z Mostecké 
věže a  pohřbeny lebky části čes-
kých pánů popravených v  r. 1621. 
Jenomže kde? To se neví…

12. 10. nalezneme v  kalendáři 
jména Marcel a  sv. Radim. Tento 
český světec má právě výročí své-
ho úmrtí v r. 1011, a tak se u něj za-
stavme. Narodil se okolo r. 965 li-
bickému knížeti Slavníkovi, byl ne-
vlastním bratrem svatého Vojtě-
cha (956–997) a  jeho dalších sy-
nů, kteří se ale narodili jeho hlav-
ní ženě kněžně Střezislavě. Jako 
takový byl Radim určen k církevní 
dráze. S Vojtěchem sdílel část je-
ho života, ve které se r. 982 stal 
pražským biskupem, ale pro ne-
přízeň dvorského prostředí r. 988 
rezignoval a odešel do emigrace. 
Vojtěch i  s  Radimem pak vstou-
pili do kláštera San Alessio v  Ří-
mě, kde Vojtěcha přemluvilo čes-
ké poselstvo k  návratu. Souhlasil 
a  vzal s  sebou do Čech i  skupin-
ku mnichů, které usadil v jím mezi 
roky 992–3 založeném Břevnov-
ském klášteře. Opětovné ujmu-
tí se biskupského úřadu se Vojtě-
chovi znovu nezdařilo a  odchází 
r. 994 zpět do exilu. V r. 995 jsou 

bratři opět v Římě, a to v době, kdy 
dochází k vypálení rodného hradi-
ště v Libici oddílem Vršovců v pře-
myslovských službách a vyvraždě-
ní jejich slavníkovského rodu 28. 
9. 995. Biskup Vojtěch údajně čin 
vycítil a mělo přitom dojít k zázra-
ku bilokace – prý byl na dvou mís-
tech najednou – jak v Římě v tran-
su, tak na pohřbu své vyvraždě-
né rodiny na Libici, kde jako dů-
kaz zůstala i  jeho kožená biskup-
ská rukavice. Zpráva o činu do Ří-
ma prý dorazila až za dva týdny 
od chvíle, kdy ji Vojtěch konstato-
val. Toho byl Radim také svědkem 
a  jistě i na něj hluboce zapůsobi-
la ztráta blízkých. V  r. 996 došlo 
k  odmítnutí Vojtěchova návratu 
z důvodu možné msty českou re-
prezentací a  on odchází i  s  Radi-
mem (od r. 990 nazývaným kláš-
terním jménem Gaudentius) do 
severního Polska na misii. Tam do-
šlo poblíž posvátného háje u měs-
tečka Cholina ke střetu, ve kterém 
je Vojtěch utlučen veslem od po-
hanského předáka Sikka a  je mu 
useknuta i  hlava. Radim přežije, 
podává o  činu zprávu polskému 
vládci Boleslavu Chrabrému, jenž 
ostatky vykupuje a pohřbívá v ka-
tedrále ve Hnězdně, odkud je pak 
náš kníže Břetislav r. 1039 převá-
ží do Prahy. Ve Hnězdně Radim 
pak působí jako biskup až do své 
smrti.

13. 10. slaví svátek Renaty a v r. 
1781 byl vyhlášen Toleranční pa-
tent osvíceného císaře Josefa II. 
o náboženské svobodě. 15. 10. ne-
zapomeňme popřát Terezám! 16. 
10. je sv. Havla, na Libuši a  v  ce-
lé kunratické farnosti čas tradič-
ního posvícení. 21. 10. vzpomeň-
me na hrdiny z 2. sv. války – r. 1941 
se náš čs. 11. pěší prapor v  rámci 
britské armády ujal své části obra-
ny severoafrického Tobruku před 
Němci a Italy. 26. 10. můžeme zmí-
nit blahoslaveného Bonaventu-
ru, který zemřel r. 1711. Jeho těsně 
před smrtí lékařem odebraná krev 
se ve skleněné ampulce dochova-
la dodnes v tekutém stavu, což je 
považováno za zázrak i  aktuálně. 
28. 10. máme státní svátek – vznik 
samostatného Československého 
státu v  r. 1918. 30. 10. 1866 vyhlá-
sil císař František Josef I. Prahu za 
tzv. otevřené město, což zname-
nalo, že se mohlo přikročit k bou-
rání krunýře městských hradeb, 
které umožnilo Praze svobodné 
rozšiřování do jejího okolí.

V noci z 30. na 31. 10. prosím ne-
zapomeňte poposunout o  1 hodi-
nu nazpět ručičky svých hodinek, 
protože nám končí letní čas.

Vážení přátelé, vám všem, ať 
zmíněným, či nezmíněným, pat-
ří naše tradiční: Všechno nejlepší!

Jaroslav Melichar

Kalendářní střípky: říjen 2021

Petra Plecitá Zavadilová: Škola dě-
lává v lednu karnevaly, pro starší by 
mohla navázat diskotékou. Nabízí 
se i Mikulášská besídka.
Eva Zímová: Plánujeme různé pro-
jekty, záleží i na tom, o co budou mít 
děti zájem. Může být i bazárek, za-
hradní akce pro děti i rodiče.
Petra Plecitá Zavadilová: Mluvili 
jsme i o příměstských táborech na 
příští léto.
Eva Zímová: Příměstský tábor, tam 
se dá právě žádat o grant, a pak ro-
diče nemusí platit plnou částku a je 
možné pro ně získat úlevu.

Vedení Spolku znamená časově 
i organizačně náročnou práci. Co 
vás osobně motivuje do toho jít?
Eva Zímová: Motivací je chuť pomá-
hat. Mám organizační schopnos-
ti, pracovala jsem v  IT firmě jako 
správce a komunikovala s dodava-
teli i  odběrateli, takže vše muselo 
být perfektní; koordinace, smlouvy, 
finance. Také jsem byla zakládají-
cím členem spolku na Praze 8, tak-
že mám zkušenosti s tím, co je k za-
ložení spolku potřeba. Ve škole Me-
teo pracuji ve školní družině, jako 
asistent učitele i  jako učitel karate. 
Ve škole jsem každý den, co bude 
potřeba, mohu tak vyřídit hned.

Petra Plecitá Zavadilová: Ano, zvolili 
jsme si Evu jako nejkompetentnější 
z nás, zakládajících členů. Když se 
volil místopředseda, byla jsem od-
souhlasena místopředsedkyní. Ni-
kdo jiný se nehlásil a já nemám rá-
da ticho (smích). Jsem hodně upoví-
daná. Mojí pracovní náplní je každo-
denní komunikace s klienty a  lidmi 

nadnárodní společnosti a  baví mě 
komunikovat a vyjednávat.
V  roce 2004 jsem založila první 
ženský oddíl sportu dračí lodě a asi 
pět let jsem ho vedla. S  tím bylo 
spojeno hodně administrativy a zá-
roveň oslovování potenciálních čle-
nů. To se může podobat oslovování 
rodičů. Rovněž jsme hledali spon-

zory, což může být i  situace Spol-
ku. Komunikace a  organizace mě 
baví, a když je to pro děti, tak o to 
víc, protože si myslím, že vykouzlit 
úsměv na dětské tváři, je to nejkrás-
nější, co můžeme mít.

Ptal se: Matěj Kadlec
Foto: Martin Dynybil
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Takřka každý, kdo je příznivcem 
kresleného humoru, se s Ne-
praktovými ilustracemi setkal.

V  novinách, časopisech, knihách 
i cípku televizní tvorby – jeho obrázky 
(někdy i  rozpohybované) tvořily totiž 
součást titulků pohádky Šíleně smut-
ná princezna, Nebojte se na Česneč-
ce, vyhlášeného magazínu Receptář 
(moderovaného Přemkem Podlahou), 
mezi jeho animované filmečky patři-
la Červená aerovka či Pražská stra-
šidla. A bezpočet pohlednic, reklam-
ních plakátů, kreslených vtipů, do-
konce i  společenské hry (Dlouhý, ši-
roký a  bystrozraký, Smolíček pacho-
líček, Veselé putování se Spejblem 
a Hurvínkem, Veselý rybolov). Měl rád 
všechno živé, miloval tajemno, kurio-
zity, starožitnosti, a  to silnou linkou 
dokázal věrně zobrazit. Řeč je o Jiřím 
Wintrovi, kterého čtenářská veřejnost 
zná pod pseudonymem Neprakta.

Tato „značka“ vznikla po válce 
v  roce 1949, kdy se Jiří Winter se-
tkal s novinářem a výtvarníkem Be-
dřichem Kopecným a  vytvořili hu-
moristický tandem, jehož činnost 
trvala do roku 1972. Po Kopecné-
ho smrti si Winter ke svému příjme-
ní tento pseudonym připojil. Další 
spolupráci navázal na Haškově Lip-
nici s Miroslavem Švandrlíkem (oba 
vyhráli první místa ve svých katego-
riích) a stal se na dalších třicet let je-
ho takřka dvorním ilustrátorem.

Historii s osobitým výkladem uká-
zali čtenářům v titulech Starosti ko-
runovaných hlav (tři pikantní hu-
moristické prózy z doby Václava II., 
Vladislava Jagellonského a  Ferdi-
nanda II.), Nemravná dívka na vdá-
vání (nový pohled na legendu o Bře-
tislavovi a  Jitce), Hrdinové a nebo-
jsové (krátké medailony známých 
osobností a bájných hrdinů od anti-
ky až po dvacáté století dávají čtená-

KNIŽNÍ ŘÍJEN

Nepraktycká vzpomínka

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

Proč jsem si vzpomněla na kni-
hu Tři zlaté klíče? Na MFF v Kar-
lových Varech byl představen 
film o životě a tvorbě Petra Síse 
Sny o toulavých kočkách, kte-
rý natočil jeho bratr David Sís. 
Příběhem provází kreslená po-
stavička černé toulavé kočky 
v roli umělcova alter ega, která 
poprvé ožila ve slavné knize Tři 
zlaté klíče.

Nás také v  knize provází čer-
ná kočička uličkami Starého Měs-
ta a  Malé Strany při hledání třech 
zlatých klíčů, které otevírají tajem-
né dveře starých pražských pověstí 
o Bruncvíkovi, o Golemovi a o mist-
ru Hanušovi a  jeho staroměstském 
orloji, ale otevírají i dveře ke vzpo-
mínkám z vlastního dětství. Nádher-
né trochu tajuplné ilustrace věrně 
dokreslují příběh.

Hlavní postavou této knihy je 
sám autor, který píše knihu pro svo-
ji dceru Madlenku žijící v New Yor-
ku. Vypráví jí o svém dětství ve sta-
ré Praze. V  době jeho dětství pro 
něj byla symbolem magičnosti a ta-
jemna a  o  tyto své pocity se dě-
lí ve své knize. Prolínají se v ní his-
torické legendy s osobními příběhy 
a vzpomínkami.

Při diskusi nad knihou bylo vidět, 
jak se každý dívá na příběh z  jiné-

ho úhlu pohledu. Hodně dětí oce-
nilo pověsti a názorné ilustrace, ně-
které hovořily o vlastních vzpomín-
kách a představách, jiným učarova-
ly ilustrace pražských uliček. Každý 
si v této knize našel to, co potřebo-
val k vlastnímu prožitku čtení.

Kniha je určena dětem, ale 
okouzlí i starší generaci. To mi věřte.

Lenka Veisová

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Tři zlaté klíče – 
vzpomínky na dětství

ři možnost rozšířit si znalosti o sku-
tečnosti, o nichž historici neměli do-
sud ani ponětí). Mnoha vtípky hýří 
soubor strašidelných českých histo-
rek 100 legend z hradů, měst a ka-
takomb. Mezi přízraky se Jiří Winter 
vypravil také v úsměvně pojatém vý-
běru známých pověstí Praha plná 
strašidel, Pechově Tajemném světě 
strašidel a v Kopeckého Albu straši-
del a děsuplných přízraků – studo-
vat linie různých lebek mohl i doma 
na Ořechovce, kde měl sbírku zvlášt-
ních a tajuplných předmětů a prohla-
šoval, že se strašidly je jedna ruka. 
Od záhrobních bytostí není daleko 
k hororům, ostatně příběhy plné ta-
jemna, mystiky a  záhad patřily ve 
Švandrlíkově literární tvorbě k  vel-
mi oblíbenému žánru. A  tak může-
me dneska z Nepraktových obrázků 
zjistit, jak chutná Draculův poslední 
doušek, kam se plíží Draculův tem-
ný stín, nebo konstatovat, že Kdo se 
bojí, nesmí na hřbitov. Značné pro-
cento knih navazovalo na úspěšný 
Švandrlíkův román o  „pétépácích“ 
Černí baroni, ale úrovně původního 
dílu nedosáhlo (Kam to kráčíš, Ke-
falíne, Nesmiřitelný Terazky, Pět 
sekyr poručíka Hamáčka, Terazky 
v tunelu doktora Moodyho a další).

Pro děti ilustroval Neprakta celou 
řadu Neuvěřitelných příhod žáků 
Kopyta a  Mňouka nebo úsměvné 
komiksové příběhy dětí z  pravěku, 
Seka a Zuly, a jejich věrného bron-
tosaura Punti. Neprakta se stal dvor-
ním ilustrátorem Františka Janalíka, 
bývalého šéfredaktora časopisu Kr-
konoše, autora humoristických po-
vídek z  prostředí hor, myslivců, ry-
bářů a  lesníků Když Krakonoš ne-

kouká, Hříšníci hor krkonošských, 
Rozmarná zelená krev a jiných. Ne-
praktovy obrázky zdobí některé ku-
chařské knihy – Marholdovu Piv-
ní kuchařku, Štěpničkovu Mořskou 
kuchařku, Koření pro každé vaře-
ní Dagmar Lánské či Recepty z Vla-
chovky Stely Zázvorkové. Potenciál 
viděl v ilustrování knih z lékařského 
prostředí, zejména historek J. Švej-
nohy, S. Káše, R. Uzla a M. Plzáka.

Dá se říci, že Jiří Winter-Neprak-
ta byl všude, kde mohl podtrhnout 
humorné pojetí jakéhokoli oboru či 
beletristického žánru. Humorem se 
vyrovnával s hrůznými zážitky z vál-
ky – za držení, byť starožitných, pis-
tolí byl odsouzen na šest let vězení 
v káznici Bernau, zatčeni byli i jeho 
rodiče a otec se osvobození nedo-
čkal. Jiří Winter byl autorem plod-
ným, údaje uvádějí přes 35  000 
vtipných obrázků, díky nimž se ocitl 
v Guinessově knize rekordů. Někte-
ré ilustrace si můžete prohlédnout 
v  západočeském muzeu Špejchar 
ve Spáleném Poříčí, kde děti po na-
učné stezce provádí jeho pohád-
kové postavičky trpaslíka, vodníka 
a luční víly. Kreslil, třebaže byl v po-
sledních letech svého života upou-
tán na vozík. 30. 10. to bude právě 
deset let, co v roce 2011 odešel do 
kreslířského nebe. Renesančního 
člověka s mnoha zálibami vám při-
blíží Hovory s Nepraktou autorů J. 
Müllera a H. Valentové nebo vlastní 
autobiografie uspořádaná J. Kopec-
kým Tučná linka černou tuší.

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč
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Dne 15. září 2021 pan starosta 
Jiří Koubek slavnostně přivítal 
do naší městské části Praha-Li-
buš čtrnáct nových občánků.

Děti z Mateřské školy Mezi Domy 
se svými učitelkami si připravily mi-
lý program pro své budoucí kama-
rády. O  fotografickou dokumentaci 
se postarala profesionální fotograf-
ka z  místního fotoateliéru Fotostu-
dio Libuš. Po proslovu pana staros-
ty obdrželi rodiče dětí drobnosti na 
památku a maminky květinu. A díky 
dárečkům z  obchodu Dětský dům 
na Dobronické ulici dostali naši no-
ví občánci i něco navíc, děkujeme. 

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

Renáta Sobíšková,  
odbor správní a školství  

ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kristina Thaler

Zářijové vítání občánků
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22. ROČNÍK VOLNOČASOVÝCH 
AKTIVIT PRO DĚTI ZAHÁJEN!

S  aktuálním školním rokem 
2021/22 vstoupil i  Klub Junior do 
22. roku své činnosti – otevřeného 
centra nabízející zájmové vzděláva-
cí aktivity v  oblasti hudební, spor-
tovní, odborně vzdělávací a  umě-
lecké tvorby.

Cílem Klubu Junior v práci s dět-
mi a mládeží je rozvoj osobnosti kaž- 

dého z dětí bez rozdílu míry talen-
tu či dispozic a naopak snaha vyjít 
vstříc dětem se specifickými potře-
bami vzdělávání.

Tým lektorů se těší na společné 
zážitky s dětmi v tomto školním ro-
ce – na výuce v individuálních hodi-
nách i při společných výjezdech na 
závody!

Lenka Koudelková
Foto: archiv Klubu Junior

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

PROGRAM NA ŘÍJEN 2021

Vážení senioři, máme zářijové za-
hájení Klubu Senior za sebou a plá-
nujeme pro potěšení vás všech 
další program. Co jsme pro vás 
připravili?

5. 10. Oslava dne seniorů. Těšíme 
se na velkou účast. Přihlášeno je 
již 30 seniorů. K  nahlášení dalších 
k účasti je potřeba volat pana Hájka 
z odboru správního a školství ÚMČ 
Praha-Libuš, tel.: 604 740 696. Těší-
me se na vás!

12. 10. Odjezd seniorů do Jizerek. 
Klub uzavřen!

19. 10. Návštěva MUDr. Henzla, 
vášnivého sběratele hub. Hezké 
povídání a jiné!

22.–24. 10. Zájezd seniorů do Jív-
ky, za historií, na trhy do Polska, 

s večerním programem a tombolou. 
Přihlášky u p. Urbanové a v klubu. 
Cena 1 300 Kč za ubytování s polo-
penzí, autobus, hudba a  tanec. Tě-
šíme se na hojnou účast jako vždy.

26. 10. První podzimní výlet – zá-
mek Polná, Přibyslav, Nasavrky. Ce-
na 250 Kč, přihlášky v  klubu u  p. 
Dostálové. Odjezd v  8.00 hod. od 
Eimů. Podrobnosti v klubu.

KNIHOVNA

Naše knihovna je stále funkční 
a  paní knihovnice se opět těší na 
zájem seniorů. Knihovna otevřena 
v  den konání klubu, tj. každé úte-
rý od 14 do 18 hodin. Využijte jejích 
služeb – v době odpočinku je málo-
co lepšího než vybrat si pěknou kni-
hu pro potěšení.

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

Klub Senior

Modelářský kroužek KPM Křížem Krážem, z. s.,  
pořádá s podporou grantu městské části Praha-Libuš 

modelářskou soutěž a zároveň výstavu modelů 

Písnice Model Open 2021 
Kde: Junior klub, 

ul. Na okruhu čp. 395/1, Praha-Písnice 
Kdy: v sobotu 16. října 2021 

Věkové kategorie: mladší žáci, starší žáci, junioři, senioři 

Velká letadla – 1 : 48 a větší 
Malá letadla – 1 : 72 a menší 
Velká bojová technika – 1 : 48 a větší 
Malá bojová technika – 1 : 72 a menší 
Automobily (bez rozdílu měřítka) 
Lodě (bez rozdílu měřítka) 
Diorámy (bez rozdílu měřítka) 
Figury (bez rozdílu měřítka) 
Modely v měřítku H0

Hodnocení: porovnávací systém (komisemi rozhodčích z řad přítomných modelářů) 

Kontaktní osoby: ředitel soutěže Petr Šámal 606 767 193 
Ing. František Čech 602 360 925 

e-mail a web: klub@modelari.eu      www.modelari.eu 
www.modelari.eu – zde naleznete propozice k PMO 2021 

Na soutěž bude možné přihlásit se elektronicky prostřednictvím formuláře umístěného 
na internetové stránce www.modelari.eu, a to cca 10 dní před začátkem soutěže.

http://www.klubjunior.cz
mailto:kjunior@centrum.cz
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HYPOTÉKY – REFINANCOVÁNÍ – KONSOLIDACE               
Jedna z nejsilnějších českých 
makléřských firem v oblasti realizace 
hypotečních úvěrů nově v Praze 12. 
Poradenství a služby hypotečního 
specialisty zdarma.                               
GSM:725 050 050                   

Hitem: Pohotovostní hypotéky; Hypotéky na družstevní 
bydlení bez zajištění 
nemovitostí; Hypotéky 
bez prokazování 
příjmu; Americké 
hypotéky (neúčelové)                                                                                                                  

INZERCE

INZERCE

INZERCEINZERCE

Zbraslavské noviny 
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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

INZERCE

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU

Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme cokoliv.

Rozumná cena. Stěhování.

Tel.: 773 484 056

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Hledáme nové kolegy  

se zájmem o poctivou práci do trvalého  
pracovního poměru, na brigádu nebo na Ž.L. 

v oboru výroby nerezového nábytku. 

Předcházející zkušenosti ze stejného nebo 
příbuzného oboru jsou vítány, ale nejsou 

podmínkou. Máme zájem i o čerstvé absolventy 
učebních oborů nebo průmyslových škol bez 

předchchozí praxe. 

Volné pozice:  

svářeč (TIG/WIG, tloušťky plechu 0,8 ÷ 2 mm)  
– svářecí průkaz není podmínkou

zámečník – obsluha CNC-lisů, ruční práce 

truhlář 

elektrikář 

pomocné a úklidové práce (vhodné i pro ženy) – 
možno i na zkrácený úvazek

Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémově 
dostupné linkami MHD z metra linky C 

Budějovická nebo Opatov. Odměna dle výkonu 
a dovedností, po zapracování nadprůměrná mzda 
+ bonusy. Nástup nejlépe ihned nebo dle dohody. 

Kontakt: e-mail: skorpa@nerez-skorpa.cz  
nebo tel. +420-602653157,  
popř. www.nerez-skorpa.cz
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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

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

INZERCE

INZERCE

INZERCE

RReeaalliittnníí  aa  ffiinnaannččnníí  sslluužžbbyy    

 
RK s působností zejména v Praze a Středočeském kraji 
• Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí 
• Profesionální prodejní marketing; Home staging  
• Nízká zprostředkovatelská provize 
• Výkup nemovitostí i s právní vadou, např. exekucí 
• Zdarma: odhad nemovitosti, poradenská činnost 
• Odhad pro dědické řízení 
• Kompletní právní servis; notářská úschova 
• Hypoteční servis; Služby hypotečního poradce 

zdarma; Nejnižší možné úroky hypotečního úvěru                                     
• Spolupracujeme se všemi bankami v ČR  
• Pohotovostní HÚ; Konsolidace; Refinancování   
• HÚ na družstevní byt 
• Naše franšízy: 
GSM: 725 050 050 
www.maxrealfin.cz              Smotlachova 468/19, Praha 4                                            
info@maxrealfin.cz              Šafaříkova 201/17, Praha 2                                            
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