
1 V září opět proběhlo veřejné fórum s určováním priorit, které občané chtějí, aby se řešily. 2 Osmý open air festival Jablkobraní 
se setkal s velkým zájmem návštěvníků. 3 Písnická drakiáda a den zdraví: 120 draků a tradiční i nové stánky pro zdraví.  
4 Libušský lakrosový oddíl navštívil zkušený indiánský trenér. 5 Ve Staré Písnici dostal požehnání opravený křížek.  
6 Písničtí mladí hasiči uspěli v dětské lize železných hasičů.

Foto: Kryštof Štafl, Lívia Šavelková, archiv ZŠ Písnice a archiv SDH Písnice
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Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu

sobota 27. listopadu 2021 od 17:00

Prostranství před restaurací U ryby
na Sídlišti Písnice

slavnostní uvítání starostou městské části | adventní promluva

rozsvícení vánočního stromu | vystoupení dětí ze základní školy Meteorologická

teplé nápoje na zahřátí | hudební vystoupení

Akce se bude konat pouze v případě příznivé epidemiologiské situace.
Změna programu vyhrazena.

TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU!

SÍDLIŠTĚ

PÍSNICE

Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu

neděle 28. listopadu 2021 od 17:00

Na náměstíčku při ulici K Vrtilce
ve staré Písnici

slavnostní uvítání starostou městské části | adventní promluva

vystoupení dětí z mateřské školy Ke Kašně | vystoupení dětí ze ZŠ s RVJ

teplé nápoje na zahřátí | vystoupení komorního sboru Libuše

Vzhledem k epidemiologické situaci 
prosíme NENOSTE žádné cukroví a moučníky. Děkujeme za pochopení.

TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU!

STARÁ
PÍSNICE

Akce se bude konat pouze v případě příznivé epidemiologiské situace.
Změna programu vyhrazena.
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Slovo starosty
Vážení občané, stane se to 

každému z nás: zapomene-
me si koupit jízdenku či ne-

zaplatíme pravidelnou měsíční plat-
bu za službu, třeba zálohu na ener-
gii. Na pokutu či platbu následně 
zapomeneme, písemnou upomín-
ku kamsi založíme a z původní část-
ky 1 500 Kč se lehce stane dlužná 
částka v desítkách tisíc korun! A pak 
už je jen krůček k roztočení spirály 
dluhové pasti, cesta zpět bývá trnitá 
a často nemožná. Málo se to ví, není 
to ústřední téma v médiích, ale par-
lamentem prošla zásluhou několika 
poslanců iniciativa tzv. Milostivé lé-
to. Název vychází z  hebrejské tra-
dice, kdy se padesátý rok odpouš-
těly dluhy a  propouštěli se otroci. 
Přeneseně se začal tento princip 
používat i  v moderní době. Princip 
Milostivého léta je jednoduchý: za-
plaťte během tří měsíců exekutorovi 
původní dluh a navíc jen 908 korun 
na náklady, a tím je celý dluh spla-
cen. Doporučuji všem, kteří máte na 
krku exekutora, obrátit se na speci-
alizované pracoviště, kde vám rádi 
poradí, třeba na linku pomoci Člo-
věka v tísni: 770 600 800 či e-mail: 
jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz. Akce 

trvá od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. 
Každý, kdo udělá chybu, si zaslouží 
druhou šanci, nepromarněte ji, pro-
sím. Jde o jedinečnou akci, která se 
v příštích letech nebude opakovat. 
A  nyní zpět k  tématům naší měst-
ské části.

Na konci září pan farář Josef Pe-
cinovský z Modřan a pan farář Voj-
těch Smolka z  Kunratic požehna-
li nově umístěný kříž v Písnici. Byl 
jsem překvapen, jak velký ohlas ta-
to akce vyvolala. Děkuji všem, kteří 
se na ní podíleli a uměleckému ko-
váři panu Petru Polákovi z  Písnice 
za krásnou a  citlivou rekonstrukci. 
Kdo jste dosud kříž u kovárny na ro-
hu ulic K Vrtilce a Na Konečné ne-
viděl, vřele vám procházku k němu 
doporučuji. Pro další roky naplá-
nujeme rekonstrukci dalších dvou 
křížků, které se nacházejí na našem 
území – ve staré Písnici u Komunit-
ního centra Jasoň, který je v  dob-
rém stavu, a u Základní školy Meteo- 
rologická, který je naopak ve stavu 
zuboženém. 

Potěšila mě také vysoká účast na 
všech zářijových a říjnových akcích, 
ať už šlo o Jablkobraní, Písnickou 
drakiádu, veřejné projednání bu-

doucího využití volného pozemku 
v rezidenci Vrtilka, jednání o revi-
talizaci rybníku Obecňák, či o ve-
řejné projednání 10 priorit Libuše 
a Písnice. Akcí bylo skutečně mno-
ho, obdrželi jsme od vás desítky 
podnětů, kterými se zabýváme. Vá-
žím si každého občana, který si čas 
udělal a  přišel na některá z  veřej-
ných projednání. Přijali jsme desítky 
podnětů do pocitové mapy a něko-
lik podnětů do tzv. participačního 
rozpočtu, kam jste mohli posílat své 
nápady, které byste rádi realizovali 
ve veřejném prostoru.

Dovolte mi pozvat vás na blíží-
cí se tradiční akce, které se vloni 

kvůli pandemii neuskutečnily: sva-
tomikulášské odpoledne v sobotu 
4. prosince do Sokolovny. O týden 
dříve o  víkendu rozsvítíme vánoč-
ní stromy. V  sobotu 27. listopadu 
na sídlišti Písnice, v  neděli 28. lis-
topadu ve staré Písnici, vždy od 17 
hodin. S ohledem na proticovidová 
opatření budou tentokrát obě ak-
ce bez ochutnávek vánoček, bu-
chet a  cukroví, tudíž vás nevyzý-
vám, abyste letos napekli jako v mi-
nulých letech. Teplé nápoje budou 
k  dispozici. Přeji vám všem klidný 
adventní čas.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Vážené seniorky, vážení senioři, dovolu-
jeme si vás opět, po roční „koronavirové“ 
přestávce, pozvat na tradiční předvánoč-
ní posezení se starostou a zastupiteli naší 
městské části, které se uskuteční ve stře-
du 15. prosince 2021 od 17 do 19 hodin 
v kunratické restauraci „U Bezuchů – Na 
palubě“, ul. K Libuši 73. Autobusové spoje-
ní 165 do zastávky Kunratická škola.

Připraveno pro vás bude večerní menu se 
slavnostním přípitkem, moučník a  káva za váš 
symbolický příspěvek 50 Kč. K poslechu a tanci 
bude hrát živá hudba. V závěru večera bude zá-
bavné losování drobných dárkových pozorností.

Tradiční předvánoční oslava je určena všem 
seniorkám a  seniorům s  trvalým bydlištěm na 
Libuši a  v  Písnici. Vzhledem k  obvykle velké-
mu zájmu je třeba zajistit si místo včas – osobní 
návštěvou od středy 10. listopadu do středy 8. 
prosince na odboru správním a školství Úřadu 
městské části Praha-Libuš v  budově K  Lukám 
664, kde můžete současně uhradit váš příspě-
vek 50 Kč.

Vážené seniorky a  senioři, vedení městské 
části Praha-Libuš se těší na společné setkání.

Vedení městské části Praha-Libuš
Foto z předvánočního posezení seniorů 2019: 

Kristina Thaler

Pozvánka na předvánoční  
posezení seniorů

Vážení dříve narození,
městská část Praha-Libuš si Vás dovoluje opět pozvat na tradiční akci

Předvánoční posezení seniorů 
se starostou a zastupiteli městské části

dne 15. prosince od  17:00 do 19:00 hodin
do kunratické restaurace „U Bezuchů - Na palubě“

(K Libuši 73, Praha 4 - Kunratice)
na programu je společné slavnostní setkání, slavnostní večeře  

a živá hudba k poslechu i k  tanci. V  závěru večera dojde i na drobné zábavné losování. 
Doporučen je slavnostní oděv.

Přihlášení na akci s  uhrazením poplatku předem NUTNÉ! 

Přihlásit se můžete: 
od středy 10. listopadu –  8:00 hodin do středy 8. prosince –  17:00 hodin na odboru 

Správním a školství Úřadu městské části Praha-Libuš (K Lukám 664, přízemí).       

Na setkání s  vámi se těší představitelé městské části Praha-Libuš.

mailto:jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz
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Ve středu 22. září se konalo dis-
kuzní setkání občanů Libuše 
a Písnice se zástupci MČ Praha-
-Libuš a zástupci úřadu městské 
části. Veřejné fórum proběhlo tra-
dičně v tělocvičně Klubu Junior 
a zúčastnilo se ho 40 občanů.

Hlavním smyslem veřejného fó-
ra je dát občanům prostor veřejně 
se vyjádřit, sdělit náměty a poznat-
ky k  životu v městské části. Obča-
né mají možnost určit priority, které 
chtějí, aby se řešily.

Na začátku pan starosta Jiří Kou-
bek představil řešení některých prio- 

rit vzešlých z  předchozího veřej-
ného fóra. Poté u sedmi stolů, kte-
ré byly rozděleny na jednotlivá té-
mata, občané navrhovali náměty 
na změny v daných oblastech. Svůj 
stůl měli tradičně i mladí – student-
ský stůl.

Po této části mohli občané hla-
sovat u jednotlivých stolů a podpo-
řit dva náměty z každé oblasti. Dva 
náměty s  nejvyšším počtem hlasů 
od jednotlivých stolů postoupily do 
závěrečného hlasování, kde kaž-
dý účastník mohl označit dva prio-
ritní náměty. Z těchto námětů vzni-
kl širší okruh čtrnácti námětů, kte-

ré jsou nyní předmětem anketního 
hlasování v papírové i elektronické 
podobě.

Budeme velice rádi, když se an-
kety zúčastníte. Výsledky ankety 
budou zveřejněny v časopisu U nás 
v lednovém čísle 2022.

Na závěr programu proběhlo lo-
sování cen od místních podniků. 
Tímto děkujeme Restauraci U Hert-
lů, papírnictví Petr Polák, kavárně 
Perníčkovi a  komunitnímu centru 
Jasoň za věnování nádherných cen 
do slosování.

Bc. Petr Borský
Foto: Kryštof Štafl

Veřejné fórum 2021 ANKETA  
10 PRIORIT LIBUŠE A PÍSNICE

Na setkání k  celkovému roz-
voji městské části se diskuto-
valo, argumentovalo a  hlasova-
lo o prioritách Libuše a Písnice. 
Občané přítomní na tomto ve-
řejném fóru 22. září 2021 navrh-
li čtrnáct nejdůležitějších priorit, 
shodli se na nich a  posunuli je 
dále do anketního hlasování.

Náměty se nyní ověří anketou 
a  teprve poté budou předány 
vedení městské části k  řešení. 
Nabízíme tak vám, občanům Li-
buše a Písnice, možnost vyjádřit 
se k tomu, co je třeba řešit a na 
co se zaměřit.

Máte několik možností, jak 
hlasovat:

Na webu www.praha-libus.cz 
bude umístěn odkaz na elek-
tronickou anketu. Systém hlaso-
vání umožňuje jednotlivé prio- 
rity upřednostnit (plusový hlas), 
nebo upozadit (mínusový hlas). 
K  dispozici máte celkem šest 
hlasů, které můžete jakkoliv 
kombinovat.

Další možnost hlasování je 
papírová anketa vložená v tom-
to čísle časopisu U  nás. I  zde 
jsou stejná pravidla jako v elek-
tronické verzi.

Po skončení ankety obě for-
my hlasování elektronickou i pa-
pírovou vyhodnotíme společně, 
a  získáme tak 10 priorit Libuše 
a Písnice 2021.

Hlasovat můžete na webo-
vých stránkách městské části 
www.praha-libus.cz nebo vhoze-
ním vyplněného anketní lístku do 
dopisních schránek Úřadu měst-
ské části Praha-Libuš: Libušská 
35/200 nebo K Lukám 664/1.

Anketa je otevřená pro hla-
sování do úterý 30. listopadu 
2021.

Uvedené priority vyplynuly z veřejné diskuze s ob-
čany v září 2021. Anketní lístek, který máte před 
sebou, navazuje na tuto diskuzi. Všichni obyvatelé 
Libuše a Písnice mají možnost vyjádřit se k uvede-
ným námětům a připojit svůj hlas.

JAK HLASOVAT

– Máte v ní možnost upřednostnit  , 
nebo naopak upozadit  některou z priorit.

– Máte k dispozici celkem šest hlasů, které 
můžete libovolně rozložit mezi jednotlivé priority.

– Prosíme, zakroužkujte   , nebo    ; 
maximálně šest priorit, aby byl anketní lístek 
platný.

Anketa je otevřená pro hlasování  
do 30. listopadu 2021  

a je anonymní. 

Dotazník je v nové hlasovací verzi zveřejněn 
k přímému vyplnění a odeslání na webových 
stránkách městské části www.praha-libus.cz a  
Městská část Praha-Libuš. Vyplněný anketní lístek 
je možné odevzdat do poštovních schránek úřadu 
Městské části na adresách: 
K Lukám 664/1 a Libušská 35/200.

S výsledky budete seznámeni v časopise U nás 
a na webových stránkách MČ Praha-Libuš.

Chcete vědět nejnovější informace z městské 
části? Zaregistrujete se na: https://praha-libus.
hlasenirozhlasu.cz/

Konání občasných trhů

Lokalita Na Jezerách – 
při výstavbě domů, školy 
vytvořit přirozené místo 
pro setkávání, kvalitní 
veřejný prostor

Novou bytovou výstavbu 
podmínit občanskou 
vybaveností

Oprava chodníků na celé 
městské části

Opravit kanalizační 
poklopy na Libušské ulici 
na Libuši

Postavit obchvat steré 
Písnice

Prostory pro zdravotnictví

Vytvoření centra městské 
části a služeb hlavně 
na Libuši

Zachování plochy Park 
na Jezerách (vznik parku)

Zelené koridory pro 
chodce mezi sousedními 
obcemi

Zrevitalizovat hřiště na 
Sídlišti Písnice (pyramida)

Zřízení volnočasových 
ploch pro starší děti 
a dospělé

Zvýšit dohled městské 
policie při realizaci 
ohňostrojů

Zvýšit standard výuky na 
obou základních školách 
na nadstandartní úroveň

Priorita, která zde není uvedena:

NAVRŽENÉ PRIORITY 2021

Priority jsou řazeny abecedně

ANKETA 2021
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Městská část Praha-Libuš pořáda-
la v sobotu 2. října na fotbalovém 
hřišti v Písnici již 16. ročník Písnické 
drakiády. Zároveň probíhal také již 
tradiční Den zdraví.

Drakiáda se uskutečnila ve spoluprá-
ci TJ Sokol Písnice, SDH Písnice. Nad 
hřišti v Písnici letos létalo na 120 draků. 
Slunce hřálo a vítr lehce pofukoval. 

Soutěžilo se v  tradičních disciplí-
nách: nejdéle létající drak, nejoriginál-
nější drak a  nejkrásnější létající drak. 
Za každou disciplínu porota určila prv-
ní tři místa. Jelikož draků bylo opravdu 
hodně, porota se rozhodla ocenit i dal-
ší draky. Všichni dostali diplom a věc-
nou cenu.

Celé odpoledne se vinulo v  klidné 
slunečné pohodě. Návštěvníci, kteří ne-
soutěžili s  draky, využili nabídky z  ak-
ce Den zdraví nebo si jen tak poseděli 
s přáteli. Dětem byl k dispozici skákací 
hrad a oheň, na kterém si mohly samy 
opéct buřtíka.

Společně s  Drakiádou probíhala na 
fotbalovém hřišti akce Den zdraví. Pro 
účastníky byla připravena stanoviště tý-
kající se zdraví a zdravého životního sty-
lu. Účastníci si tak mohli nechat orien- 
tačně změřit tlak, množství tuku koster-
ního svalstva v  těle. K dispozici byl pl-
ně vybavený sanitní vůz s ukázky první 
pomoci. Nechyběla ani nutriční porad-
na a  stanoviště prevence proti rakovi-
nám, dále stanoviště týkající se hygieny 
rukou a  správného čištění zubů. Popr-
vé se na Dnu zdraví objevilo stanoviš-
tě s  hodnocením stavu cévního systé-
mu a hodnocení intenzity a hladiny fy-
zického a psychického stresu. V šatně 
rozhodčích se nabízelo dermatologic-
ké poradenství, kde si lidé mohli nechat 
zkontrolovat svá znamínka.

Nechyběly ani další zajímavé 
workshopy pro děti. Připravena pro 
ně byla i stezka zdraví. Pokud účastní-
ci prošli označené stanoviště, obdrželi 
malou pozornost. S  ukázkou hasičské 
techniky a rychlého zásahu i s komen-
tářem dorazili hasiči SDH Písnice.

Děkujeme všem partnerům obou ak-
cí, jimiž byli: občanské sdružení Liga 
proti rakovině, nutriční poradkyně Gab-
riela Mádrová, Hygienická stanice hl. m. 
Prahy, Curaprox Curaden Czech, s. r. o., 
TeamPrevent-Santé, s. r. o., Fitbee, spol. 
s  r. o., Zdravotníci, s. r. o., Slow Food 
Prague, z. s., Věda nás baví, o. p. s., Eko-
domov, z. s., rodinné centrum Kuřátko, 
Zdraví do škol, z. s., TJ Sokol Písnice, 
SDH Písnice, společnost Terezia Com-
pany, s. r. o., která darovala vitamíny pro 
děti, a firma ProTrade, s. r. o., která da-
rovala klíčenky pro všechny soutěžící.

Petr Borský,  
koordinátor MA 21 v MČ Praha-Libuš

Foto: Kryštof Štafl

Sto dvacet draků nad Písnicí  
a nové poradny pro zdraví
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Po osmé se Park Kamýk nade-
chl veselostí a živostí při oblíbe-
ném open air festivalu Jablko-
braní v pátek před svátkem sv. 
Václava 14. září.

O akci samé již bylo psáno mno-
hokrát, proto je lépe nechat hovořit 
fotografie v článku a video umístě-
né na webu městské části Praha-Li-
buš (www.praha-libus.cz).

Akce byla připravována i v minu-
lém roce, ale s  ohledem na zpřís-
nění uvalená na setkávání dva dny 
před akcí musela být zrušena. O to 
radostněji jsme přivítali všechny 
z vás, kteří přišli a bavili se.

Novinkou akce bylo zahájení o ho-
dinu dříve, než začal vlastní pro-
gram, a to od 15 hodin, kdy fungovaly 
všechny workshopy a stánky a probí-
haly zvukové zkoušky a začínala po-
stupně hrát první z kapel – zkušená 
pop rocková kapela Znitra. Slavnost-
ně pak akci v 16 hodin zahájili staros-
ta městské části Praha-Libuš Jiří Kou-
bek, starosta městské části Praha 12 
Jan Adamec a  místostarosta měst-
ské části Praha 12 Petr Šula. Následo-
valo nepřetržité pásmo tance, zpěvu 
a soutěží až do podvečerních hodin, 
kdy pódium opanovala mladá kapela 
hrající elektropop Manu Destra.

Proběhly celkem tři soutěže. 
V první soutěžily děti v pojídání kolá-
čů, v druhé soutěžili dospělí v pojídá-
ní jablek a ve třetí soutěžili místní ši-
kovní pekaři a pekařky o nejlepší jab-
lečný koláč dle jakékoli světové re-
ceptury. Odměnou pro nečekané ví-
těze – maminku s dcerou – byla pe-
čená husa na sobotní oběd s dvěma 
druhy knedlíků a dvěma druhy zelí.

V  programu se vystřídaly míst-
ní bluesová kapela Martin Beran 
Blues Band s tanečním k-popovým 
vystoupením děvčat z OMG, s indic-
kým chrámovým tancem bharatana-
tyam skupina Naty Anjali, s  orien- 
tálními styly tance Jana Bagarová 
z  Dance and joga studia Naplno 
a všechny věkové skupiny rozprou-
dil svou bubenickou show DJ Ar-
nošt z projektu Bubny pro vás.

O  zábavné odpoledne pro ma-
lé návštěvníky se postaralo mnoho 
tradičních workshopů, oblíbený stan 
Rodinného centra Kuřátko, stan viet-
namského spolku rodičů La Cha Me 
(rodičovství), stánek spolku rodičů 
ze ZŠ Meteorologická, obratnost si 
děti vyzkoušely při asistované chů-
zi po slackline, při simulovaném flor-
balovém zápasu Czech Florbal Faci-
lity nebo při simulovaném tréninku 
karate ze Shinzato dojo Praha. Ma-

lí bubeníci mohli trénovat na závě-
rečné vystoupení ve stanu projektu 
Bubny pro vás. Kdo chtěl, mohl se 
nechat zkrášlit malbou henou na ru-
ce, malbou na obličej nebo připlétá-
ním barevných copánků. Bylo mož-
né přispět na charitu a  zakoupit si 
kytičku do klopy od projektu Aran-
žerie od společnosti E.

Zvláštní obdiv si zaslouží občan-
ská aktivita ze sídliště Libuš, která 
byla zastoupena panem Herzogem 
a jeho kolegou. Pánové obětavě při-
pravili pro všechny malé i velké spo-
lečnou mozaikovou dílnu. Prostor, 
na kterém byly rozloženy dlaždičky, 
obrázky a skupinky rodičů a dětí tvo-
řících z  odštěpků obrázky dle vzo-
rů připravených seniory ze Sociál- 
ně ošetřovatelského centra Záru-
bova, se od zahájení akce mnoho-
násobně rozrostl. Od roku 2018 si 
takto svépomocně několik souse-
dů pěstuje kytky a  obkládá mozai-
kami bývalá pískoviště v okolí Obzo-
ru na libušském Kamýku. Pod jejich 
vedením děti nalepovaly již naláma-
ný keramický obklad na síť z perlin-
ky. Vytvořené mozaiky si děti mohly 
odnést s sebou, nebo je ponechaly 
na místě k dokončení a vylepení na 
betonová pískoviště na veřejné pro-
stranství mezi Machuldovou a Pavlí-
kovou, které je vzdáleno od parku 
Kamýk asi 300 metrů.

Rádi bychom poděkovali všem 
účastníkům akce a  všem, kteří se 
na přípravě akce podíleli nebo k je-
jímu uskutečnění jakkoli přispěli, 
a za pomoc s technickým zajištěním 
akce Sboru dobrovolných hasičů Li-
buš a  za zvýšený dohled nad akcí 
Městské policii Praha.

Po celou akci byly k dispozici stánky 
s cizokrajným i českým občerstvením. 

Akce se po dvou letech vydaři-
la lépe, než jsme očekávali. Zájem 
byl veliký. Všichni, kdo přišli, od nej-
menších po nejstarších, ať již Češi, 
nebo cizinci, si dopřáli dobré zába-
vy spolu se svými sousedy, známý-
mi a spolurodiči ze škol a školek.

Akce byla pořádána v rámci rea- 
lizace projektu „Podpora integra-
ce na území MČ Praha-Libuš v roce 
2021“ na integraci cizinců spolufi-
nancovaného Ministerstvem vnitra 
ČR a městskou částí Praha-Libuš.

Termín příštího ročníku Jabl-
kobraní vychází na pátek 23. září 
2022.

Za Úřad MČ Praha-Libuš  
Ing. Šárka Fruncová Vlčková, 

manažerka projektu na podporu 
integrace cizinců

Foto: Kryštof Štafl

Již po osmé Jablkobraní v parku Kamýk

http://www.praha-libus.cz
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ZŠ Písnice
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

Evropský den jazyků, který se 
slaví 26. září, jsme si připomenu-
li i v naší škole. Tento den jsme se 
zaměřili především na to, aby si žá-
ci uvědomili, jak je Evropa jazyko-
vě rozmanitá a jaké výhody přináší 
ovládání cizích jazyků.

Společná prezentace probíhala 
v jednotlivých třídách, pod vedením 
vyučujících se diskutovalo o Evrop-
ské unii a  členských státech, žáci 
se dozvěděli o  systému Evropské-
ho jazykového portfolia mezinárod-
ních zkoušek od A1 až do C2 a dal-
ším. Mnohojazyčnost si pak žáci 
uvědomili na konkrétním příběhu 
holčičky Emmy, jejíž maminka mlu-
ví dánsky, tatínek španělsky, rodina 
žije v Rakousku a ve škole se Emma 
učí anglicky. 

Po této teoretické části každá tří-
da aktivně podílela na výtvarném 
ztvárnění „stromu jazyků“.

Naším cílem bylo děti přilákat 
k zájmu o cizí jazyky, a ačkoliv ně-
kdy jde o celoživotní proces učení, 
nastínili jsme i jaké další obohacení 
tento proces s sebou přináší. 

Jitka Tichá

SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ 
KŘÍŽKU VE STARÉ PÍSNICI

Při slavnostním požehná-
ní obnoveného křížku na roz-
cestí ulic K Vrtilce a Na Koneč-
né v Písnici 28. září děti ze ZŠ 
s  RVJ v  Písnici zazpívaly vlast-
ní píseň. Text, který vymysle-
la paní učitelka Olga Kretíková 
přímo pro tuto událost, zvlád-
ly zazpívat nejen tři české dív-
ky, ale i jedna vietnamská a jed-
na mongolská dívka. Ta zvlád-
la text tak obdivuhodně, že by 
nikdo ani nepoznal, že není ro-
dilá česky mluvící dívka. Všech-
ny odvedly výbornou práci, pro-
tože v čase, kdy škola zápasila 
s nedostatkem učitelů z důvodu 
nemocí i  malým počtem zdra-
vých žáků v lavicích, zvládly na-
trénovat děti pod vedením paní 
učitelky Kretíkové celou novou 
píseň téměř distančně. Ukáza-
ly tak, že se umí k výuce posta-
vit a přizpůsobit se podmínkám 
s využitím svých znalostí a do-

vedností. Takové děti jsou skutečně 
připraveny na výzvy 21. století. 

Děkuji vám, šikovní zpěváčci, 
a  děkuji i  všem účastníkům za mi-
lé sváteční odpoledne strávené na-
příč generacemi, národnostmi i ná-
boženskému vyznání v  příjemné 
poklidné slavnostní vzájemnosti ne-
dělního odpoledne na sv. Václava 
v Písnici.

Mgr. Olga Kretíková

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Žáci ZŠ s  RVJ se opět mohou 
účastnit Logické olympiády ve třech 
kategoriích, v té s označením A pro 
třetí až páté třídy již známe školní 
vítěze. Našimi nejúspěšnějšími řeši-
teli se stali Jakub Krátký, Viktor Da-
něk (na fotografii) a Do Ha Linh. Dě-
ti z prvních a druhých tříd kategorie 
A1 a A2 školní kolo čeká od 22. říj-
na. Počet letos registrovaných sou-
těžících je 75 236 z 3 286 škol.

Soutěž Logická olympiáda je po-
řádaná Mensou České republiky 
a  je svým pojetím unikátní soutěží, 
protože se nejedná o  znalosti, ale 
o schopnost samostatného logické-
ho a kreativního uvažování. Nauče-
né vědomosti nehrají rozhodující 
roli. Jestliže i vy patříte k  těm, kdo 
si rádi hlavu lámou v  duchu citátu 
Immanuela Kanta: „Odvaž se použí-
vat vlastní rozum“, pak si dejte ma-
lou ochutnávku v následující úloze.

Řešení najdete v na www strán-
kách logickaolympiada.cz.

Mgr. Milena Rážová
Foto: archiv ZŠ Písnice

PUTOVÁNÍ ČESKÝMI DĚJINAMI

V  pátek 8. října jsme vyrazili na 
interaktivní divadelní představení 

Staré pověsti české aneb Putová-
ní českými dějinami s praotcem Če-
chem. Počasí nám přálo, proto jsme 
svou pouť začali už od školy a došli 
na Libuš, kde akce probíhala, pěš-
ky. Tam na nás čekal praotec Čech 
a kněžna Libuše. S nimi jsme puto-
vali českou krajinou a  seznamova-
li se s jednotlivými postavami z na-
šich dějin. Vyzkoušeli jsme si lov di-
vokého kance a zjistili, jak bylo ná-
ročné zorat pole pouze s volky. Pro-
gramu se zúčastnila 2., 3. a 4. třída. 
Za krásné dopoledne děkujeme 
skvělým lektorkám Kačce a Domini-
ce, které nás provázely. 

Mgr. Irena Varajová

ZÁLOŽKA DO KNIHY  
SPOJUJE ŠKOLY

Tak jako v  loňském roce i  letos 
jsme se zúčastnili česko-slovenské-
ho projektu Záložka do knihy spojuje 
školy, jehož tématem pro letošní rok 
bylo zvoleno heslo: Okouzlující svět 
knižních příběhů, pohádek a básní. 
Pro letošní rok nám byla určena ško-

la ZŠ Vranov nad Topľou. Vzájemně 
jsme si vyměnili záložky a vložili do 
rozečtených knih. Tak ať s nimi užije-
me hodně radosti ze čtení.

Mgr. Lenka Veisová

POMOZTE NÁM  
SE SBĚREM PAPÍRU

Sběr papíru proběhne na naší 
škole ve dnech 22.–24. 11. do 12.00 
hodin. Na parkovišti pod školou bu-
de přistaven kontejner. Chtěli by-
chom požádat i místní občany z Pís-
nice, aby našim dětem se sběrem 
pomohli. Sběrem podporujeme eko-
logii a zároveň šetříme české lesy.
Božena Bláhová, Veronika Kavecká, 

vychovatelky ŠD

Požehnání kříže
Text O. Kretíkové na melodii písničky 
Okolo Frýdku cestička

Okolo křížku cestička,
okolo křížku cestička
||: a k ní chodí každým dnem,
a k ní chodí každým dnem matička.:||
Šel jsem tam tudy jedenkrát,
šel jsem tam tudy jedenkrát,
||: ona na ní matička 
ona na ní matička začla lkát. :||
Proč pláčeš, matko, matičko?
usměj se na nás maličko.
||: Tvůj syn brzy vyzdraví,
i když teďka churaví, uvidíš. :||
Můžeme my ti pomoci
ve zdraví nebo v nemoci:
||: Když se semknem pospolu
mívá velkou oporu, kdo věří! :||

⊲ Nakreslete jedním tahem. Žluté čtverce 
slouží pro zapsání pořadového čísla prů-
chodu uzlem.

PODĚKOVÁNÍ A OBDIV

Významné životní jubileum 
slaví 9. listopadu naše milá ko-
legyně Mária Procházková. 
Jménem vedení školy, vyučují-
cích a ostatních školských za-
městnanců přejeme naší Márii 
k 80. narozeninám vše nejlep-
ší, pevné zdraví a neutuchající 
elán, kterým nás mladší neu-
stále inspiruje. Děkujeme.

Mgr. Blanka Chýlová
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ZŠ Meteorologická
VOLBY

Celá země žila volbami do po-
slanecké sněmovny. I  my ve ško-
le jsme se na toto téma zaměři-
li a v hodinách humanitního zákla-
du se o  volbách učili. V  hodinách 
máme snahu vychovávat a vzdělá-
vat odpovědné občany naší země. 
Proto nám toto téma nemohlo ujít. 
Jako jednoho z vyučujících mě vel-
mi mile překvapilo, jaký je o dané 
téma zájem. S  žáky jsme probrali, 
jak volby probíhají, jak se vyhod-
nocují, kdo může kandidovat a vo-
lit atd. Žáci si také vyzkoušeli po-
rovnávat volební programy jednot-
livých stran, a udělat si na volební 
strany svůj vlastní názor. Věřím, že 
díky těmto hodinám jsme pomohli 
k  tomu, abychom v  naší zemi mě-
li budoucí odpovědné voliče. Naše 
země si je zaslouží.

Jan Splítek, vyučující Hum

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA

Poslední zářijový den navštívi-
li šesťáci pražské planetárium ve 
Stromovce. Všechny tři třídy zamí-
řily na program, který se věnoval 
planetě Zemi a  Vesmíru. Vybraný 
program byl součástí výuky země-
pisu, kdy se žáci seznamují s  pří-
rodními podmínkami a  zákonitost-
mi, které platí na planetě Zemi. Pro 

většinu žáků bylo velkým zážitkem 
vidět oblohu, hvězdy a planety ve 
vzájemné interakci. Skvělý zážitek 
z  promítání doplnila prohlídka vý-
stavy v  předsálí, kde bylo možné 
prozkoumat řadu přístrojů a  expo-
nátů souvisejících s  objevováním 
a výzkumem Vesmíru. 

Klára Blahůtová, vyučující Ze

MLADÝ ARCHEOLOG

Šesté třídy podnikly v  říjnu vý-
let do historie. Navštívili jsme Mu- 
zeum hl. m. Prahy, sekci archeo-
logie. Na začátku nás lektorka se-
známila s obecnými pojmy k histo-
rii a  archeologii. Paní učitelku Ma-
líkovou potěšilo, že jsme si většinu 
informací pamatovali z  výuky. Pak 
jsme se rozdělili do skupinek a za-
čala praktická část. Každá skupinka 
měla na starosti práci s  jinými pra-
meny. U  prvního stanoviště jsme 
pracovali s  kostrou a  zakreslovali 
do milimetrového papíru vzdálenost 
stehenní kosti od páteře. U  druhé-
ho stanoviště jsme si zkoušeli sem-
lít mouku ze zrní. No, dřina a málo 
mouky, asi bychom moc placek ne-
napekli. Mouku jsme si mohli odnést 
domů. U třetího stanoviště jsme ze 
střepů skládali krásné nádoby. A na 
posledním stanovišti jsme odhado-
vali stáří nádob a  kulturu. Návště-
va se nám moc líbila, zjistili jsme, že 

práce archeologa je velice zajíma-
vá, ale také těžká. Díky této práci se 
vlastně dozvídáme, jak žili, pracovali 
a co vše už vlastnili naši předkové.

Viktor Krusberský, 6.A

PROPOJENÁ DRUŽINA

Že na věku nezáleží, si můžeme 
ověřit v  některých odděleních dru-
žin naší základní školy. Propojení 
spolužáků prvních a čtvrtých roční-
ků nás o  tom každý den přesvěd-
čuje. Prvňáčci se ve škole díky zku-
šenostem starších kamarádů vel-
mi rychle rozkoukali. Naopak starší 
děti dostávají prostor a motivaci své 
znalosti předávat. Můžeme se o tom 
přesvědčit např. během besedy 
o autobusech s ukázkou papírových 
modelů pod vedením zkušeného 
Tomáše ze 4.B. Také kamarádi Filip 
a Majda ze 4.A rádi vysvětlují pravi-
dla společenských her svým mlad-
ším spolužákům. Učíme se vzájem-
né podpoře, ohleduplnosti, a budu-
jeme tak pevné přátelské vazby.

Petra Lehovcová
Foto: Petra Lehovcová

S DRUŽINOU  
V NÁRODNÍM MUZEU

Na začátku října se děti z družiny 
vydaly na komentovanou prohlíd-
ku, která se konala v Národním mu-
zeu. Ocitly se pod mořskou hladi-
nou, v tropickém lese nebo se pro-
šly africkou savanou. Hlavní pozor-
nost upoutaly velké exponáty, jako 
je např. obří krakatice, žirafa a slon 
nebo kostra velryby. Vysvětlili jsme 
si, čím se kdo živí nebo která zvířata 
lze potkat v naší přírodě.

Blanka Zirnsáková
Foto: Blanka Zirnsáková

▼ Dny babího léta se pomalu krátí a slu-
neční paprsky ubírají na své síle, vlády se 
ujímá podzim – nejbarevnější období ro-
ku. Paleta barev na podzim zbarvujících 
se listů na stromech hýří všemi odstíny. 
Děti se školní družiny měly možnost si ta-
kovou paletku udělat. 
Foto: Blanka Zirnsáková

Základní škola 
Meteorologická, Praha 4,

hledá 
kuchaře/kuchařku

na plný úvazek  
s nástupem ihned.

Požadujeme vyučení 
v oboru, nebo praxe v oboru, 

týmového ducha a chuť 
pracovat.

Nabízíme: příjemné pracovní 
prostředí, nenárokové složky 
platu dle skutečně odvedené 

práce (2–3krát ročně 
odměny).

Čerpání z FKSP: penzijní 
připojištění, školní 

stravování, multisport karta.

Kontaktujte telefonicky  
(242 446 633)  
nebo e-mailem  

(klara.frankova@zsmeteo.cz) 
vedoucí školní jídelny  

Kláru Frankovou.

Trvání pracovní smlouvy: 
12 měsíců, pak prodloužení 

na dobu neurčitou.

mailto:klara.frankova@zsmeteo.cz
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„ZNALEC PŘÍRODY“  
– STEZKA MODŘANSKOU ROKLÍ

Pro děti byla připravena krásná 
přírodovědná stezka, která ved-
la Modřanskou roklí. Trasa neby-
la dlouhá a sluníčko nám přálo ce-
lý den. Zapisovaly si odpovědi a po 
vyhodnocení zjistily, že jsou na dru-
hém místě. No, to je důvod k odmě-
ně a získání diplomů...

Blanka Zirnsáková
Foto: Blanka Zirnsáková

Základní škola Meteorologická, Praha 4,

hledá 
pomocnou kuchařku

na plný nebo zkrácený úvazek s nástupem ihned.

Požadujeme samostatnost, smysl pro pořádek 
a čistotu, dobrou fyzickou kondici, potravinářský 
průkaz, týmového ducha a chuť pracovat. Praxe 

v oboru vítána.

Nabízíme: příjemné pracovní prostředí, nenárokové 
složky platu dle skutečně odvedené práce (2–3krát 

ročně odměny).

Čerpání z FKSP: penzijní připojištění, školní stravování, 
multisport karta.

Kontaktujte telefonicky  
(242 446 633)  
nebo e-mailem  

(klara.frankova@zsmeteo.cz) vedoucí školní jídelny 
Kláru Frankovou.

Trvání pracovní smlouvy: 12 měsíců, pak prodloužení 
na dobu neurčitou.

…jinak to u nás v Mateřské ško-
le Lojovická ani nejde.

1. září se naše třídy „změnily“. Do 
voňavých, naklizených tříd jsme při-
vítaly s  kolegyněmi nové děti. Ne-
zapomněly jsme samozřejmě ani 
na ostatní kamarády, kteří již škol-
ku navštěvují. Snažíme se dětem je-
jich velký den maximálně zpříjemnit 
a přejeme si, aby se pokud možno 

slzičky objevily na jejich tvářičkách 
co nejméně.

Na všech třídách se letos roztoči-
ly barevné větrníky, které si děti sa-
my sestavily a ozdobily dle své fan-
tazie a přání. Kromě zážitků si tedy 
děti hned první den odnesly domů 
i  svůj první letošní výrobek a  ces-
tou ze školky si na zahradě zaská-
kaly na nafukovacím hradě. Počasí 
nám přálo a hrad jsme pro děti na-
fukovaly několik dní. Odměnou pro 
nás byly dětské úsměvy a rozzáře-
ná očička.

Na zahradu za námi jezdí také di-
vadelní soubory, což je při stávají-
cí epidemiologické situaci ideální 
řešení a nemuseli jsme se předsta-
vení vzdát. Pohádka je tak pro dě-

ti příjemné zpestření pobytu ven-
ku. Nejenom na divadelní předsta-
vení nám vyšlo počasí a bylo teplo 
a slunečno, ale i na cvičení v příro-
dě s  našimi předškoláky. Hezkého 
počasí jsme si náramně užili, děti 
si protáhly svá těla, osvojily si vě-
ku přiměřené praktické dovednos-
ti a rozvíjely hrubou motoriku, která 
je velice důležitá např. i pro rozvoj 
grafomotoriky.

Za tyto dva měsíce jsme se ve 
třídě Čtyřlístek krásně skamarádili 
a sžili se. Hrajeme si, učíme se, zpí-
váme a cvičíme. Těšíme se na dal-
ší měsíce a  nové zážitky, které na 
nás čekají.

Petra Dufková, třída Čtyřlístek
Foto: Petra Dufková

S úsměvem a zvesela … Mateřská škola Ke Kašně

 Ke Kašně 334

 142 00  Praha 4 – Písnice

 Tel.: 261 911 449,  

601 555 007

e-mail: mskekasne@volny.cz

 www.mskekasne.cz

 IČO 60437961

vedoucí kuchařka

Mateřská škola Ke Kašně 

přijme vedoucí kuchařku.

Nabízíme práci v malém, 

klidném, téměř rodinném 

kolektivu, finanční jistotu 

i příjemnou pracovní dobu. 

Požadujeme milé 

vystupování, pracovní 

nasazení i ochotu učit se 

novým věcem. 

Nástup – leden 2022. 

Bližší info na tel.: 601 555 007  

(Mgr. Ivana Koutná, 

ředitelka MŠ) nebo na mailu: 

mskekasne@volny.cz

Těšíme se na Vás!

mailto:klara.frankova@zsmeteo.cz
mailto:MSKEKASNE@VOLNY.CZ
http://WWW.MSKEKASNE.CZ/
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BRANICKÝ ŽELEZNÝ  
HASIČ JUNIOR

V  sobotu 25. září areál fotbalo-
vého hřiště ABC Braník hostil čtvr-
tý a  zároveň poslední závod Dět-
ské ligy TFA Praha. Dětská soutěž 
byla rozdělena do kategorií podle 
věku a  vždy na chlapce a  dívky – 
přípravka (3–5 let), mladší (6–8 let), 
mladší starší (9–11 let) a starší (12–15 
let). Soutěže se nakonec zúčastnilo 
přes padesát závodníků.

Původně jsme na toto klání jet 
neměli, jelikož nebyl nikdo, kdo by 
se ho s dětmi zúčastnil. Na poslední 
chvíli nás však organizátoři přemlu-
vili a podařilo se nám sehnat pět zá-
vodníků, kteří reprezentovali SDH 
Praha-Písnice.

Tratě byly postaveny tak jako 
v předchozích závodech, s konkrét-
ními úpravami pro danou kategorii, 
takže nebyl problém ani v  tom, že 
jsme se na závody speciálně ne-
připravovali. A jak nakonec dopadli 
naši závodníci?

V  kategorii chlapců ve věku od 
3 do 5 let soutěžil teprve tříletý Mi-
chal Krátký a  svou trať zdolal za 
3:17,55 min. Nakonec se umístil ja-
ko desátý.

V kategorii mladších chlapců (6–
8 let) nám nastoupili dva závodní-
ci. Na druhém místě se umístil Fi-
lip Krátký s časem 1:26,06 min. Páté 
místo obsadil nováček našeho týmu 
Jakub Holan s časem 2:10,12 min.

V  kategorii mladších starších dí-
vek (9–11 let) skončila pátá An-
na Holanová s  časem 2:51,24 min. 
Stejnou věkovou kategorii chlapců 
by pak Jakub Krátký vyhrál, kdy-
by ovšem chybně neodložil kany-
stry, a  neměl tak penalizaci 10 s. 
Takhle skončil nakonec třetí s  ča-
sem 1:59,21 min.

Moc gratulujeme všem zúčast-
něným ke skvělým výkonům a  zá-
roveň děkujeme všem zapojeným, 
kteří jakkoliv pomohli, ať už při pří-
pravě, v  průběhu, nebo po samot-
ném závodu. Vzhledem k  tomu, 
že závodem v Braníku byl uzavřen 
první ročník Dětské ligy TFA Praha, 
proběhlo po závodu nejen vyhod-
nocení samotného závodu, ale i zá-
věrečné vyhodnocení ligy.

-Plš-

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ 
VŠESTRANNOSTI 
V CHOLUPICÍCH

O  víkendu 9.–10. října se usku-
tečnil tradiční podzimní Závod po-
žárnické všestrannosti. Tento bran-
ný závod má prověřit nejenom fy-
zickou zdatnost, ale také ově-
řit u  závodníků odborné znalosti 
a praktické dovednosti z oblasti po-
žární přípravy. Organizace letošní-
ho ročníku se ujali kolegové z SDH 
Praha-Cholupice za aktivního při-
spění SDH Praha-Letňany a  SDH 
Praha-Písnice.

V sobotu na závodní trať vedoucí 
částečně přírodní památkou Mod-
řanská rokle a  údolím Písnického 
potoka vyběhli nejprve dorosten-
ci, resp. dorostenky – Terka Černá 
nastoupila mezi jednotlivci a Aneta 
Hykešová vypomohla našemu spřá-
telenému týmu SDH Praha-Zličín. 
Ačkoliv sobotní ráno bylo mrazivé, 
Terka nakonec mezi jednotlivci ob-
sadila krásné 5. místo a Aneta po-
mohla svému týmu k vítězství.

Po dorostenecké kategorii násle-
doval závod kategorie mladších dě-
tí ve věku 6–10 let. Původně se to-
hoto závodu měly zúčastnit tři týmy, 
ale vlivem různých nemocí jsme na-
konec byli rádi za dva plnohodnot-
né týmy.

Za tým SDH Písnice A nastoupi-
li Pepa Baldrián, Matěj Švehla, Mi-
ky Sýkora, Max Jiří Herber a Tobiáš 
Chramosta. Za tým B reprezento-
vali SDH Písnice Vašek Brácha, Lu-
káš Gavenda, Kuba Hlavatý, Eliška 
Bráchová a Maruška Bařinková. Za 
oba dva týmy dohromady nastoupi-
li čtyři nováčci! Přesto nikdo z nich 
nesložil zbraně a běželi jak o život. 
V rámci konečného vyhodnocení se 
tým SDH Písnice A umístil na krás-
ném 8. místě a  tým SDH Písnice B 

na 12. místě z celkových sedmnácti 
soutěžních týmů.

Nedělní ráno bylo stejně mra-
zivé jako to sobotní, ale to ne-
zabránilo pětici našich závodní-
ků z kategorie starších žáků, aby 
ze sebe na trati vydali to nejlep-
ší. Přestože to nakonec stačilo 
jen na konečné devatenácté mís-
to, z  jejich výkonu máme radost, 
jelikož se zde rodí úplně nový 

soutěžní tým. A  kdo nás v  této 
kategorii reprezentoval? Jakub 
Krátký, Alex Kvítek, Terka Černá 
a Ema Franková.

Moc gratulujeme všem zúčast-
něným závodníkům ke skvělým 
výkonům a  zároveň jim děkuje-
me za reprezentaci našeho SDH 
Praha-Písnice.

-Plš, JTr-
Foto: archiv SDH Písnice

SDH PÍSNICE – KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ

Mladí železní hasiči  
a požárnická všestrannost

CO JE TO TFA?
Volně přeloženo: Nejtvrdší ha-
sič přežije. Zkratka je převzata 
z amerických soutěží Toughest 
Firefighter Alive.
Zdroj: www.pscligatfa.cz
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Návštěva Sama Sewarda 
z týmu North Shore Indians 
v ZŠ Meteorologická a první 
turnaje sezóny.

O víkendu 18. a 19. září 2021 pro-
běhly první dětské boxlakrosové tur-
naje sezóny. V sobotu se v Radotíně 
konala miniliga pro nováčky ve vě-
kových kategoriích U9 a  U11, libuš-
ské děti hrály v U11 pod názvem Ne-
topýři společně s  lakrosovým klu-
bem Jižní Město (LCJM) a  dalšími 
hráči z jiných klubů. V neděli 19. září 
se konala juniorská boxlakrosová li-
ga (JBLL), do níž jsme vyslali hráče 
ve věkových kategoriích U11 a U13. 
Do U13 jsme poskládali tým spo-

lečně s LCJM a Pardubicemi a hrá-
li jsme v dresech LCJM. V U11 jsme 
zas posílili tým Zbraslavi. Nedělní 
dětská boxlakrosová liga byla strea-
mována na youtube nbll.cz, zápasy 
tak mohli sledovat i  fanoušci z  do-
mova. Juniorská liga byla náročnější, 
protože radotínští a zbraslavští pro-
tihráči jsou zkušenější. Libušské dě-
ti se zdráhaly hrát kontaktněji, pro-
tože jsou zvyklé, že v interkrosu se 
tak hrát nesmí, nicméně do zápasů 
se pouštěly se zápalem a nenecha-
ly se odradit. První interkrosový tur-
naj nás čeká o víkendu 16. a 17. října.

Velké zpestření tréninku přinesla 
návštěva Sama Sewarda, Skvamiše 
z Britské Kolumbie, v týdnu 4.–7. říj-

na. Skvamišové jsou původní oby-
vatelé Kanady, jednou z  jejich do-
movin je severní část Vancouveru. 
Sam Seward je trenérem proslulého 
týmu North Shore Indians (což lze 
přeložit jako Indiáni ze severního 
břehu), mluvčím při společenských 
událostech jeho komunity, je ta-
ké herec, tkadlec tradičních oděvů 
a  řemeslník. Lakrosákem v  pozici 
hráče, trenéra či manažera je 65 let, 
v 5 letech jej k lakrosu přivedli rodi-
če, kteří byli oba také trenéry. Sam 
Seward byl součástí týmu North 
Shore Indians, který vyhrál mist-

rovství Kanady v  roce 1985. Skva- 
mišové mají úzké vztahy s  jinými 
původními obyvateli Severní Ameri-
ky – Irokézi, kteří na mistrovství svě-
ta v boxlakrosu drží stále druhé mís-
to za Kanadou. Sam Seward zavítal 
do ZŠ Meteorologická na naši prv-
ní hodinu kroužku lakrosu, kde se 
snažil předat své rady našim star-
ším dětem. S těmi z nich, které tré-
nují boxlakros společně s LCJM, vy-
razil i na trénink na Jižní Město.

Lívia Šavelková, Lakros Libuš
Foto: Lívia Šavelková

Lakrosový oddíl na Libuši  
navštívil indiánský trenér

DEN SENIORŮ SE VYDAŘIL!

Odpolední setkání v  klubu ke 
svátku seniorů bylo připraveno pro 
zvané klubové členy i další seniory, 
kteří k nám rádi chodí a moc si klu-
bu váží, neboť naše nabídky jim po-
skytují hodně. Jsou u nás rádi a ta-
ké nám rádi pomáhají. Tento sváteč-
ní den se u nás slaví již po třetí.

Popřát a  pozdravit přišel také 
pan starosta, paní místostarostka 
ing. Koudelková, pan koordinátor 
pomoci Hájek. K  odpoledni patřilo 
i  dokonale připravené občerstvení 
od MČ Praha-Libuš a  krásný kon-
cert p. mistra Vácava Vomáčky s pí-
sničkami a životopisem p. Hašlera. 
Milovníci tohoto žánru byli přímo 
nadšeni a jednotlivě ještě panu mis-
trovi děkovali. Na závěr přišlo podě-
kování a každý z přítomných obdr-
žel nádhernou růži. Hezké odpoled-
ne bylo naplněno láskou, což znělo 
i ze slov zástupců MČ Praha-Libuš. 
Prostě jsme byli přímo hýčkáni.

Klub byl obsazen do posledního 
místečka, což napovídalo, že senio-

ři mají o naše aktivity zájem a  rádi 
se jich zúčastňují. Velká byla i fronta 
na přihlášení zájezdu a výletu, dále 
placení příspěvků za celý rok 2021 
(zahájení až 14. 9. 2021). Není co do-
dat. Jsme nesmírně rádi, že se vzá-
jemná snaha o spolupráci Klubu Se-
nior a MČ Praha-Libuš daří, a přeje-
me si i nadále pokračovat.

Jedno se skloňovalo ve všech pá-
dech, a to přání stálého zdraví – aby-
chom si zbytek života ještě mohli uží-
vat. Ještě jednou děkujeme za krás-
né odpoledne, které bylo výjimečné.

HARRACHOV

Náš plánovaný týdenní zájezd do 
Harrachova byl naplněn 56 natěše-
nými rekreanty. Počasí, až na jeden 
den s  přeháňkami, nebylo špatné. 
Dobře se procházkovalo a  turis-
té zdolávali až 10 km na trase. Jak 
už to bývá, uskutečnili jsme cestu 
vláčkem, společnou cestu lanovkou 
na Čertovu horu, domluvený výlet 
k prameni Labe s taxislužbou a dvě-
ma auty v  počtu 25 osob. Projížď-

ka cestou k  Vrbatově chatě vedla 
mezi krásnými chatami a scenérie-
mi a dalšími místy k vidění i turistice.

Původní Vrbatova chata byla zni-
čena a na stejném místě vystavěna 
moderní chata s  možností dobré-
ho oběda. Jen ti nejvytrvalejší došli 
k prameni Labe, celkově 7 km. Nej-
větší pochvalu sklidila Helenka Me-
lichová, t. č. nemocná, a p. M. Dole-
žalová, taktéž nemocná, vše zvládly 
ve dvouhodinovém časovém limitu. 
Pro velmi chladné počasí na samém 
vrcholku, pouhé 4 stupně nad nu-
lou, jsme se po procházce k mohyle 
Vrbaty a Hanče vrátili do krásně vy-
hřáté chaty za teplými pochutinami.

Také bylo pro některé překva-
pení, že jsme každý večer pose-
děli v  barovém prostoru, kde jsme 
popíjeli a degustovali společně, co 
kdo donesl. Další překvapení přišlo 
od p. Míly Doležalové, která dovez-
la spoustu korálků k výrobě náram-
ků, takže se zapojilo šest dětiček, 
ale i ostatní. Paní Míla poskytla vel-
kou krabici již hotových náramků 
za krásnou cenu 20 korun. Všichni 

jsme měli radost a  každý nejméně 
tři kousky zakoupil, nebo nechal ve 
svojí vybrané barvě vyrobit. 

Jeden večer byl rezervován pro 
umělce, pana Václava Vomáčku 
(klávesy) a Janičku (housličky). Kon-
cert písní z repertoáru E. F. Buriana 
překonal naše očekávání. Moc se 
nám to vydařilo, setrvali jsme tento-
kráte až do 23 hodin.

Týden utekl jako voda a už tu byla 
sobota. Při hodnocení ubytování  to 
trochu zaskřípalo a  i polední obědy 
se případným zájemcům nepodáva-
ly. Omluva byla v tom, že se měnil ku-
chařský personál. Všem se v Harra-
chově líbilo. Jeli jsme tentokráte již 
asi po desáté. Další pobyt jsme na-
plánovali, ale uvidíme v květnu, jak to 
bude s pandemií vypadat a kolik nás 
pojede. A možná i pobyt změníme.

Děkujeme všem účastníkům za 
hezký čas s  velmi dobrým kolekti-
vem a budeme se těšit opět na dal-
ší rekreační pobyty v příštím roce. 

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

Klub Senior
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Projekt Místního akčního plánu 
ve vzdělávání na území měst-
ských částí Praha-Libuš, Praha 
12 a Praha-Kunratice, realizova-
ný již pátým rokem, si od svého 
počátku vytkl za cíl zlepšit kva-
litu vzdělávání na daném území 
prostřednictvím aktivního part-
nerství všech aktérů vzděláva-
cí politiky a společné stanovení 
prioritních směrů rozvoje vzdě-
lávání v tomto území.

Na měsíc listopad je opět připra-
vena celá řada zajímavých akcí pro 
děti i  pro dospělé. Některé probí-
hají online, jiné naživo. Informace 
o nich naleznete níže i na www.ma-
ppraha12.cz.

Čtvrtek 4. 11., online,  
9.00–16.00 hodin
Seminář: Diagnostika v MŠ

Seminář se zaměřením na oblast 
pedagogické diagnostiky jako vý-
chodisko individualizovaného před-
školního vzdělávání. Svým obsa-
hem navazuje na seminář Individua- 
lizace v mateřských školách z října t. 
r. Určeno pedagogům MŠ.

Středa 3. 11.– čtvrtek 4. 11., naživo, 
9.00–16.00 hodin
Leadership: Jak iniciovat 
a podporovat týmovou spolupráci 
na školách
Místo konání: Viniční domek 
na Praze 12

Na dalším setkání Leadershipu 
pro vedoucí pracovníky mateřských 

a  základních škol bude pozornost 
věnována strategii týmové spolu-
práce, zpětné vazbě a skupinovým 
technikám při řešení problémů v tý-
mu spolupracovníků a dále na tré-
nink vedení a celkovou podporu tý-
mové spolupráce.

Pondělí 8. 11., online,  
8.00–15.00 hodin
Webinář: Formativní hodnocení

Mgr. Jiřina Majerová se v  rámci 
tohoto webináře zaměří na postupy, 
jakými může učitel zkoumat dosah 
a dopady své výuky na učení žáků. 
Účastníci společně vyvodí, co si po-
třebuje osvojit pedagog, aby doká-
zal svým žákům poskytnout co nej-
větší podporu na jejich cestě k vy-
tčeným cílům. Určeno pedagogům 
základních škol.

Čtvrtek 11. 11., naživo,  
13.00–16.00 hodin
EduCoffee: Grafomotorika 
pro pedagogy MŠ
Místo konání: ZŠ prof. Švejcara, ul. 
Mráčkova 3090, Praha 12

Na EduCoffee, které je tentokrát 
určeno pouze pedagogům mateř-
ských škol, popíše Mgr. Martina Si-
monidesová z  grafomotorické po-
radny vývoj dětského grafického 
projevu i  specifika jednotlivých vý-
vojových období dítěte. Lektor-
ka ukáže správné úchopy psacího 
náčiní a  vysvětlí, co by dítě mělo 
zvládnout, než nastoupí k  povinné 
školní docházce. Pozornost bude 
zaměřena i na rozvoj jemné motori-

ky předškoláků a na to, jak ji peda-
gogové mohou ještě lépe rozvíjet. 
Současně upozorní i na příp. obtíže, 
jichž by si měli rozhodně všimnout 
rodiče.

Čtvrtek 11. 11., online,  
15.00–17.00 hodin
PS Rovné příležitosti – speciální 
pedagogická podpora: Jak na 
tuto podporu efektivně, funkčně 
a s využitím metod PP?

Na dalším setkání Pracovní sku-
piny Rovné příležitosti se zaměří-
me mimo jiné na ukázky možnos-
ti vyhledávání dětí a žáků s rizikem 
selhání v oblasti vzdělávání i v ob-
lasti socializace a  dále žáků, se-
lhávajících v  období po skončení 
distanční výuky. Představena bu-
de i  náslechová hodina jako dia-
gnostický nástroj pro vyhledávání 
a  monitorování dětí a  žáků s  ten-
dencí k selhávání a také, jak co nej-
lépe využít předmět speciální pe-
dagogické péče coby podpůrného 
opatření.

Sobota 13. 11. 
Víkendová akce KnihoMAP – 
přesunuto na duben

Vzhledem ke stále nepřízni-
vé epidemické situaci související 
s  onemocněním covid-19 bylo roz-
hodnuto, že letošní podzimní kniž-
ní veletrh KnihoMAP bude přesunut 
na duben příštího roku 2022. Jako 
náhradní akci pro vás připravuje-
me venkovní hru „Velká čtenářská 
loupež“. 

Ve dnech 1. prosince 2021 – 9. led-
na 2022 bude probíhat „Velká čte-
nářská loupež“.

Z knihoven v České republice mi-
zí knihy. Již několik měsíců vykrádá 
neznámý člověk knihy z  knihoven 
po  celé zemi. Vždy, když nějakou 
knihu zcizí, vymaže se všem čtená-
řům její příběh z  paměti. Máme již 
zprávy, že se aktuálně chystá i  do 
knihoven u nás! Sledujte Facebook 
mappraha12 – brzy se dozvíte více!

Pondělí 15. 11., naživo, 13.00–15.00 
hodin
PS Financování: Dotační zdroje pro 
projekty ekologické výchovy
Místo konání: Základní škola T. G. 
Masaryka, ul. Modřanská 1375/10a, 
Praha 12

Disponujete nápady v  oblas-
ti ekologické výchovy, ale chybí 

vám pro jejich uskutečnění potřeb-
né finanční zdroje? Pak je toto se-
tkání určeno právě vám. Nabízíme 
aktuální ukázky čerpání grantů na 
projekty EVVO, představíme naše 
granty a upozorníme na nejčastější 
chyby ze strany žadatelů. Neváhej-
te proto, navštivte nás na tomto se-
tkání a s sebou si nezapomeňte vzít 
své projekty.

Úterý 16. 11., online, 15.00–16.30 
hodin
EduCoffee: Kdo ne-tvoří, je ne-tvor 
aneb Rozvíjejte vlastní kreativitu 
a jejím prostřednictvím kreativitu 
svých dětí!

Mgr. Jan Voda, ředitel ZŠ Won-
derland Academy, se podělí o vše, 
co si o  kreativitě načetl, uslyšel 
a především, co vyzkoušel na vlast-
ní kůži ve své škole. Společně na 
tomto EduCoffee nasdílíme své 
zkušenosti i příp. možné pochyby.

Úterý 23. 11., online,  
17.00–19.00 hodin
PS Kalokagathia: (Ne)bezpečný 
mobil

Na dalším setkání Pracovní sku-
piny Kalokagathia spojené s  Edu-
Coffeem si popovídáme s Mgr. Mar-
tinem Kožíškem o ochraně telefonu 
před krádeží nebo neoprávněným 
přístupem, o  problémech s  použí-
váním geolokace a mnohém dalším.

Středa 24. 11., naživo,  
16.00–18.00 hodin
Elixír do škol: Mechanické stavby
Místo konání: ZŠ Angel, ul. Angelo-
vova 3183/15, Praha 12

Na posledním setkání Elixíru bylo 
tématem plavání a  neplavání – re-
sp. co dělat, aby modelína plavala, 
jaké ovoce plave a  jaké se utopí… 
V  listopadu jsou tématem mecha-
nické stavby.

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

Kalendář akcí Místního akčního plánu  
ve vzdělávání (MAP)

http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
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INZERCE

V naší městské části bylo v prů-
běhu října umístěno dalších 
sedm nádob na použitý tuk 
a olej. Celkově už naleznete tu-
to speciální nádobu na deseti 
stanovištích tříděného odpadu.

Nádoby slouží k umísťování opo-
třebeného potravinářského ole-
je a  tuku. Prosíme, odkládejte olej 
pouze v použitých PET lahvích ne-
bo jiném plastovém obalu. Použi-

tý olej se nesmí do kontejnerů od-
kládat ve skleněných či plechových 
obalech ani v  igelitových taškách 
a pytlíkách. Do nádob v žádném pří-
padě nepatří minerální oleje, barvy 
a  rozpouštědla! Sklo, igelitové pyt-
líky, plechové obaly stejně jako mi-
nerální oleje znemožňují zpracová-
ní. V  případě nedodržování kázně 
při sběru by musel být sběr zrušen 
a nádoby odvezeny.

Seznam stanovišť, kde naleznete 
nádoby na olej:
– Roh ulic Mirotická x Zbudovská
– K Jezírku 142/3
– V Koutě
– Parkoviště K Lukám
– Šátalská 716/15
– Výletní 728/13
– Na Okruhu
– Hoštická
– Švihovská 546
– Ulice K Vrtilce (u parčíku)

Chtěli byste nádobu na olej na 
dalším stanovišti? Neváhejte a kon-
taktuje Odbor životního prostředí 
a  dopravy Úřadu MČ Praha-Libuš:  
ziv.prostredi@praha-libus.cz.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Foto: MHMP

Nové nádoby  
na použitý olej a tuk

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

PLÁNOVANÝ TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-LIBUŠ:

7. prosince 2021

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

www.praha-libus.cz.

http://
http://
http://
http://
http://
mailto:ziv.prostredi@praha-libus.cz
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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

INZERCEINZERCE

Vážení přátelé, nedělejme si nic 
z toho, že již nastal pošmourný 
listopad a pojďme si připome-
nout, co v něm prožívali naši 
předkové.

1. 11. je významný liturgický svá-
tek Všech svatých a v r. 1781 došlo 
z  rozhodnutí reformátorského cí-
saře Josefa II. ke zrušení nevolnic-
tví. Pro poddané to přineslo velké 
svobody – mohli se odteď stěhovat 
bez souhlasu vrchnosti mimo pan-
ství, vybrat si povolání nebo uspo-
řádat svatbu bez dříve potřebných 
svolení. Vzpomenout 1. 11. může-
me i na sv. Otomara (Omera) z Thé-
rouanne, jen si ho nesmíme splést 
se sv. Otomarem ze Saint Gallen, 
který má svátek až 16. 11. Tento byl 
jmenován biskupem v Thérouanne 
u  Bologne, kde zemřel snad 1. 11. 
671. Také si můžeme vzpomenout 
na 30 let od počátku 1. vlny kupo-
nové privatizace, která přinesla tzv. 
„odstátnění“ našeho hospodářství.

2. 11. nám přináší ozvěnu dávné-
ho keltského Samhainu, přetvoře-
nou do „Dušiček“, tj. vzpomínky na 
naše zemřelé. 3. 11. máme v kalen-
dáři jméno Hubert a  slaví se i  pa-
mátka blahoslavené panny Alpais, 
narozené r. 1156 ve francouzském 
Cudotu u Seins ve velmi chudé ro-
dině se spoustou dětí. Ona sama se 
stala nechtěnou přítěží, když zůsta-
la nám neznámou nemocí upoutá-
na na lůžko, navíc ještě pokrytá za-
páchajícími vředy. O Velikonocích r. 
1170 u ní došlo k nečekanému čás-
tečnému uzdravení, při němž jí zmi-
zely odpudivé vředy, ale nehybnost 
zůstala. To u rodiny přineslo pode-
zření, že se zázračně uzdravila úpl-
ně, ale z lenosti svou nehybnost jen 
předstírá. Chuděra! Začala mít vidě-
ní, po nichž přestala přijímat potra-
vu, protože jí prý Panna Marie řek-
la, že jí uživí jen její víra. Její hlado-
vění bylo přezkoumáváno i biskup-
ským úřadem, který tuto skutečnost 
uznal za prokázaný zázrak. Biskup 

Vilém dal k  jejich chalupě přistavit 
kapli, do níž otvorem ve stěně vidě-
la, a takto zůstala bez jídla naživu až 
do 3. 11. 1211!

4. 11. nezapomeňme popřát Kar-
lům či Karlám a 6. 11. si dříve naroze-
ní mohou zavzpomínat na známého 
herce Jindřicha Plachtu, narozené-
ho 1. 7. 1899 a zemřelého 6. 11. 1951. 
7. 11. slaví Saskie a  je pro naši ze-
mi svými důsledky důležité výročí 
Bonnské Amitie, tj. mírové dohody 
z  r. 921 mezi saským panovníkem 
Jindřichem Ptáčníkem a  francouz-
ským králem Karlem III. „Prostým“ 
o  stanovení hranice mezi němec-
kými a francouzskými kraji na řece 
Rýnu. Vzestup Saska byl tím pojiš-
těn, dosáhlo dominance v  němec-
kém prostoru, netrvalo dlouho a je-
ho vojáci vpadli i do Čech. Stalo se 
to r. 929, dorazili až ku Praze – ta 
je tehdy poprvé výslovně v  kroni-
kách jmenována! Zde však, díky di-
plomatickým schopnostem našeho 
knížete sv. Václava, došlo ke smíru, 
po kterém jsme právě od Jindřicha 
Ptáčníka obdrželi Sasy uctívanou 
relikvii, ostatky římského mučední-
ka sv. Víta (290–303), pro které byl 
vzápětí na Pražském hradě vybudo-
ván chrám, jenž ve staletími promě-
něné podobě jistě známe všichni.

8. 11. vás, vážení přátelé, srdeč-
ně zvu na veřejnou besedu o histo-
rii MČ Praha-Libuš, která se má ko-
nat v zasedací místnosti Úřadu MČ 
v historické budově čp. 1 na Libuš-
ské ulici. Hlavním tématem je zmín-
ka o dobytí Libuše z r. 1321, od které 
uplynulo rovných 700 let!

11. 11. nelze nepřipomenout svá-
tek Martinů a  ve velké části zemí 
světa se tento den slaví jako Den 
válečných veteránů, protože právě 
11. 11. 1918 v  11 hod došlo k  zakon-
čení bojů 1. sv. války. 16. 11. mají svá-
tek ti Otomarové, kteří jsou odvoze-
ní od sv. Otomara ze Saint Gallen 
(†759). 17. 11. máme státní svátek 
Den boje za svobodu a  demokra-
cii, jenž je mezinárodně slaven od r. 

1941, kdy byl na památku perzekucí 
pražských studentů nacisty v r. 1939 
(9 popravených, více než 1 200 za-
tčených, uzavřené vysoké školy) 
v Londýně vyhlášen. 19. 11. bychom 
neměli zapomenout na Mezinárod-
ní den mužů, že, dámy!

21. 11. 1916 zemřel po svém dlou-
hém 68letém panování císař Fran-
tišek Josef I., nar. r. 1830. 22. 11., na 
svátek Cecílií, se nám zvěrokruh 
přesouvá ze Štíra do znamení Střel-
ce. 23. 11. 1951 byl, podle vzoru mo-
skevských čistek, zatčen mocný ge-
nerální tajemník KSČ Rudolf Slán-
ský, paradoxně příkazem svého pa-
trona Klementa Gottwalda (v  den 
Klementova svátku). Byl mučením 
donucen k  absurdnímu sebeobvi-
ňování a ve vykonstruovaném pro-
cesu později popraven. 25. 11. ma-
jí svátek Kateřiny a  výročí má i  sv. 
Moyzes, presbyter, kněz ve starém 
Římě, zemřelý r. 251. Tehdy panují-
cí císař Decius pověřil senátora Va-
leriána vytvořením úřadu censora 
pro vymýcení křesťanství. Úřad pak 

dohlížel, aby každý z  křesťanství 
podezřelý občan vykonal veřejnou 
pohanskou modlitbu s obětinou tra-
dičním římským bohům a nato obdr-
žel potřebné potvrzení. Volba pape-
žů byla tehdy zakázána a řízení círk-
ve se utajeně ujímali různí hodno-
stáři, v tom i náš Moyzes, který byl 
zakrátko ale udán a se třemi druhy 
zatčen. Zemřel po roce útrap právě 
25. 11. 251.

26. 11. 1741 zažili naši předkové 
počátek dočasného obsazení Pra-
hy sasko-bavorsko-francouzským 
vojskem kurfiřta Karla Albrechta, 
neuznávajícího Marii Terezii za císa-
řovnu. 29. 11. má svátek Zina, a ten 
církevní hned dva Saturninové, za-
bití oba za zmíněného římského cí-
saře Decia v letech 250–251, jeden 
má přídomek „z  Toulouse“ a  dru-
hý „z  Kartága“. 30. 11. popřejeme 
k  svátku Ondřejům. Naše srdečné 
a tradiční všechno nejlepší ale patří, 
vážení přátelé, ať zmínění, či nezmí-
nění, vám všem!

Jaroslav Melichar

Kalendářní střípky: listopad 2021

Památka zesnulých neboli „Dušičky“ připadá na 2. listopadu.
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Chladný vítr s dešťovými kapka-
mi a za oknem podzimní šedi-
vé nebe, chodníky pokrylo listí 
okrových a hnědavých tónů. To 
je ten správný čas na poseze-
ní někde v teple, kde si k pocitu 
pohody vychutnáte šálek voňa-
vé kávy. Místo koblih, věnečků 
či rakviček k ní budeme servíro-
vat čtení.

Kde se v  Praze poprvé vaři-
la káva, není zcela jednoznačné. 
Jan Wenig se v  knížce Co vyprá-
věly staré pražské domy zmiňuje 
o  Deodatu Damascénském, jenž 
pocházel snad z  Arménie či Sýrie, 
ale díky vzdělání, kterého se mu 
dostalo v Káhiře, Římě a Vídni, mo-
hl na konci 17. století otevřít praž-
ský obchůdek U  tří zlatých pštro-
sů. „Z  malého domovního krámku 
vycházel tento ‚Arab‘, jak mu tady 
prostě říkali, v  širokých kalhotách 
a ve střevících se zdviženými špič-
kami. Na turbanu měl zvláštní pod-
nos a  na něm džbánek s  lákavým 
nápojem – kávou, v  Praze dosud 
neznámou. Nápoj ohříval na pán-
vi s řeřavým uhlím – tu nosil v  jed-
né ruce, kdežto v  druhé měl truh-
ličku s  koflíky a  později snad i  se 
vzácným třtinovým cukrem.“ O  ně-
co později se přestěhoval do domu 
U zlatého hada v Karlově ulici a da-
řilo se mu celkem dobře, nebýt jeho 
vášně ke psaní nejrůznějších mra-
voučných a náboženských pamfle-
tů a traktátů. To ho přivedlo ke kra-
chu obchodu i manželství. Pětičlen-
ná rodina se poté musela stěsnat 
zpět do přízemí domu U tří pštrosů, 
kam je datován r. 1714 první obchod 
s kávou. Mezitím vyrostla Deodato-
vi konkurence v řadě dalších kavá-
ren a kavárniček. U zlatého hada se 
tradice udržela dlouho – o dvě stě 
let později se tu scházela pražská 
umělecká bohéma, členové spolku 
Hollar, malíři J. Slavíček, V. Stretti, 
O. Nejedlý a další. Kavárny se sta-
ly otevřeným místem setkávání pro 
městského člověka, přibývaly ze-
jména v centru kolem Václavského 
náměstí. Průvodcem po kavárnách 
vám může být knížka Evy Bendo-
vé Pražská kavárna s  retro černo-
bílými fotografiemi (z  naší blízkos-
ti tu najdeme kapitolku o pankrác-
kém Café na půl cesty nebo kavár-
nu DBK na Budějovické).

Káva má mnoho druhů a chutí – 
např. cappuccino bylo údajně po-
jmenováno po řádu kapucínů pod-
le vizuální analogie s jejich hábitem, 
podle jiné verze se ve Vídni do kávy 
přilévalo mléko, dokud nápoj nezís-
kal barvu kapucínského roucha (pí-
še V. Charkovský v knížečce Jak na 
kávu). Ta, kterou si objednal kreslíř 

Jiří Winter v Paříži, byla vskutku ori-
ginální – pravá kovbojská. „Servíro-
valo“ ji zarostlé individuum v uma-
štěném kovbojském kostýmu, tla-
čící před sebou rozhrkaný stolek 
s  lihovým vařičem. „Desperát zalo-
vil v kapse, vyňal kožený pytlík, vzal 
hrst pražených kávových zrn a vlo-
žil do váčku. Zavilým pohledem si 
změřil okolí, z pouzdra tasil kolt, kte-
rý uchopil za hlaveň a pažbou tloukl 
do koženého pytlíku tak dlouho, až 
byla zrnka kávy napadrť. Pak sme-
tí vsypal do otlučeného plechového 
hrnku a zalil horkou vodou, ohřátou 
na lihovém primusu.“ Jozef Augus-
tin popsal v knize Povídání o kávě 
tuto gurmánskou záležitost z mno-
ha úhlů – kromě receptáře kávo-
vých specialit, farmakologických 
účinků, způsobů přípravy a  praže-
ní se zmínil o  legendách a mýtech 
a část stránek věnoval milovníkům 
i  odpůrcům černého moku z  řad 
známých osobností.

Vzpomínky pamětníků vydaly na 
útlou knížku o Kavárně Union, kte-
rá „prošla během mnohých desítile-
tí nejrůznějšími fázemi. Její nejhor-
ší doba byla za první světové války, 
kdy se její 18krejcarová káva vařila 
z  jakýchsi bezinek a  ručně plněné 
cigarety jejích číšníků mívaly tabák 
ze spadlého listí Stromovky“. To ale 
neodradilo umělce, kteří se sem rá-
di vraceli a s nostalgií vzpomínali na 
místo, které zmizelo koncem čtyři-
cátých let.

Z „kávové“ beletrie bychom moh-
li nabídnout dva detektivní romá-
ny z  prostředí vyhlášené newyor-
ské kavárny Mezi zrnky kávy a Ja-
ko v kávovém mlýnku autorky Cleo 
Coyle. Hlavní postavou je baristka 
Clare, která s pomocí detektiva ře-
ší záhadná úmrtí svých zákazníků. 
Romantický příběh třicátnice Evie 
přináší titul L. Diamond Kavárna na 
pláži. Vtipný román o  lásce, štěstí 
a cestování je Kavárna v Kodani Ju-
lie Caplin. Trilogie o kavárenské dy-
nastii odehrávající se v první polovi-
ně 20. století ve starobylém lázeň-
ském městě na břehu Rýna nese 
název Kavárna U Anděla, rodinnou 

ságu zachytila Anne Jacobs. Do 
vesnických a  městských kaváren 
a kavárniček nás zavede kniha čes-
ké malířky žijící v  Provence Lenky 
Civade s názvem Pohlednice z ka-
várny. Kávou je inspirována sbírka 
aforismů, citátů a výroků brněnské-
ho nakladatele a knihkupce Šimona 
Ryšavého Káva je pro člověka zla-
tem. Zjistěte, zda existuje Kavárna 
nad Prahou, komu patří Kavárnička 
na pobřeží, s kým si dát Kafe v pět 
nebo Kávu u Kische. Možná se ně-
která z knih stane tím vaším šálkem 
kávy. Dobrý výběr přeje

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč

KNIŽNÍ LISTOPAD

Povídání ke kávě

MĚSTSKÁ KIHOVNA V PRAZE, 
POBOČKA MODŘANY
Vazovova 3229/1

Otevřeno: 
pondělí, středa, čtvrtek 
13.00–19.00
úterý, pátek 9.00–16.00

Doučování s Novou školou:
Bezplatná první pomoc se ško-
lou pro žáky ZŠ a SŠ s dobro-
volníky z o. p. s. Nová škola, re-
gistrace není nutná, stačí přijít.
každý čtvrtek 17.00–19.00

Výstava:
Drahomíra Vlastníková – obrazy
1.–26. listopadu

www.mlp.cz

BOŽENA NĚMCOVÁ

Dramatizace příběhu Boženy Němcové v mluveném slově, básních a 
písních, režie příběhů: Marie Neudorflová, čtení dopisů: Eva Novotná, 
Dana Chvalovská, viola: Robert Střihavka, člen orchestru Státní opery, 
zpěv: Věra Matulíková, Anna Mánková, Klára Zezulová.

Po představení diskuze, kterou povede knihovnice pobočky Modřany

Umělecká skupina Česká duše

Pondělí 8. listopadu od 19:00 do 20:30

Zdarma

Pobočka Modřany, Vazovova 3229/1, Praha 12



SALON

U nás | 11/2021 | 17

Už název knihy v nás vyvo-
lává zvědavost a většina si 
knihu otevře právě kvůli nad-
pisu. A udělá určitě dobře. 
Kniha, která získala v r. 2014 
ocenění Zlatá stuha o nejlep-
ší původní českou prózu pro 
děti, většinu z vás nadchne.

Útlá kniha vypráví o přátelství 
dvou předškoláků. Kromě neob-
vyklých jmen je spojuje přiroze-
ná dětská potřeba kamarádství. 
Přátelství Kosprda a Telecí se ro-
dí postupně od okamžiku, kdy je 
Kosprd proti své vůli poprvé při-
veden do mateřské školy. Telecí 
se ho ujímá s  převahou zkuše-
né předškolačky. Společně pak 
tvoří dvojici, která je nerozluč-
ná a  solidární nejen při hře, ale 
i  v  těžších chvílích, kdy se roz-
hodnou pro útěk ze školky, po 
kterém následuje trest.

Kniha vystihuje dětskou men-
talitu. Ukazuje dětská trápení 
z  dětské perspektivy, s  humo-
rem a  vtipem, která si podmaní 
i dospělého čtenáře.

Prvňáčci se při poslechu pří-
běhu smáli a vybavovali si chví-
le prožité v mateřské škole. Čte-
ní jsme spojili s  vypravováním 
vlastních zážitků.

Autorka Eva Papoušková vy-
studovala FAMU a  je známou 
scénáristkou televizní tvorby. 
Úspěšně se věnuje i  tvorbě pro 
děti: Kosprd a Telecí (2013), Ces-
tování s  Velrybou (2014), Vom-
bat Jirka (2016), Čtyřka na Moru-
ši (2017), Cílovníci (2018). Kromě 
Cestování s  Velrybou všechny 
ilustrovala Galina Miklínová.

Lenka Veisová

ČTENÁŘSKÝ KLUB  
ZŠ PÍSNICE

Kosprd 
a Telecí

INZERCE

Marie Pujmanová, dcera univer-
zitního profesora Kamila Henne-
ra, prožila šťastná léta dětství 
v ovzduší staré patricijské rodiny. 
Obklopena láskou a péčí vyrůs-
tala jako „pod křídly“ a tak také 
nazvala svou první knížku, umě-
lecky ztvárňující dětské vzpomín-
ky. Studovala na vyšší dívčí škole 
u dobrých učitelů, mezi nimiž byl 
i literární historik Jan Jakubec 
a básník Franišek Táborský, a sta-
la se brzy nejen horlivou a nad-
šenou čtenářkou, nýbrž i citlivou 
pozorovatelkou bohatého, mno-
hotvárného života. Poznala dobře 
velkoměstskou buržoazii a inteli-
genci, ale seznámila se i s dělní-
ky, a protože toužila po poznání 
pravdy a spravedlnosti, postavila 
se po boku mladých členů komu-
nistické strany.

Po velkém důlním neštěstí na dole 
Kohinoor u Mostu byla s Juliem Fučí-
kem mezi stávkujícími horníky, pozna-
la zblízka jejich bídu a směle projevila 
solidaritu s  jejich bojem. V  roce 1932 
navštívila Sovětský svaz a  zamilovala 
si novou zemi. Brzy na to vydala svůj 
první velký román Lidé na křižovatce, 
který spolu s  dalšími dvěma romány, 
Hra s  ohněm a  Život proti smrti, tvo-

ří trilogii o  vývoji naší společnosti od 
hospodářské krize let třicátých před 
nástupem nacismu a  okupací až do 
osvobození. Touto trilogii vytvořila jed-
no z největších děl soudobé literatury. 
V knihách veršů zpívá vroucím tónem 
o lásce k domovu a jeho lidu, k přáte-
lům, ale zazní tvrdě a bojovně, když za-
útočí proti těm, kteří hlásají smrt a zká-
zu místo života v míru, za který bojova-
la Marie Pujmanová celým svým dílem.

Úryvek z díla Čtyřletá,  
který ukazuje i běžný život a starost 
o každodenní chleba

Tonička sedí na stoličce při zemi 
a peří od ní lítá. Špánky dříví i bram-
borové slupky, všechno jí jde od ruky. 
Velcí jsou divní. Leccos řeknou obrá-
ceně, ale Toničku mám ráda. Protože 
nosí modré náušnice, protože si od-
poledne při žehlení zpívá a protože na 
Zbiroze ukázala, jak se vykoupe duše 
z rákosí, a s  jakou hbitou rozhodnos-
tí rozbíjí vejce o kraj kotlíku. V kuchy-
ni je vlastně čarovné divadlo. Šlehám 
metlou slinu z vejce, dělají se bubliny, 
maminka trochu pomůže, a najednou 
je z toho sníh, pěna, labutí prach, ně-
co nadpozemsky lehkého a  jaksi ne-
kuchyňského. Nebo ta legrace, když 
táhnou závin. Z  jedné strany mamin-
ka, z druhé strany Tonička div ne na 
pavlači, těsto se táhne do tenka, trnu 
jen, ať se neprotrhne díra. Jak prota-
hují a smršťují svět, zasměju se rados-
tí a šmiknu se při tom do prstu: krev. 
Neplač, děvenko, neplač, těší mě ba-
bička. Než se vdáš, všechno se zahojí. 
Co to mají s vdáváním?

Babička mě brává v sobotu do trhu. 
Chce, aby ze mne byla dobrá hospo-
dyně. Vstáváme do zimy, dobrá hospo-
dyně si musí pospíšit, aby jí nepřebrali 
zboží. Zelný trh i ovocný se všecek hý-
be pod záplatovanými paraplaty, strou-
há mrkvičku a vyzpěvuje. Jdou za pět, 
jdou za tři, jdou za pět, jdou po dvou. 
Babky v  šátcích pořád něco pižlají 
kudličkami, aby nalákaly, vyždibují oč-
ka z brambor, oškrabují hříbky. Oblých 
jablek na ošatkách nádhera, lesknou 
se jako vymydlené tváře. A těch baňa-
tých hrušek a špičaté citrony narovna-

né do pyramid a malaga, hrozny tma-
vomodré jako nejčernější děvčata. Ba-
bky v  šátcích nás chytají, jak prochá-
zíme podle vyloženého zboží, ale ba-
bička mě táhne dál, nic nedá na babí 
chválu. Babička obejde trh, prohlídne 
zboží, všimne si cen a zabočí pod pa-
raplaty k  paní Šerclové. Babička sto-
jí nad tou rozmanitostí země, ukazuje 
prstem v nitěné polorukavičce a velmi 
určitě jmenuje, kolik čeho. Dobrá hos-
podyně ví, co chce, a nedá si nic na-
mluvit. Poroučejí, mladá paní, porouče-
jí, zpívá paní Šerclová. Tonička nasta-
vuje koš a babička bere do ruky pevně 
zavinuté hlávky zelí, otočí, zmáčkne, 
potěžká a klade je Toničce také do ko-
še. Paní Šerclová, starám se, vždyť vám 
babička skoupí celý krám. To bych byla 
ráda, slečinko, jeje, to bych se spako-
vala a jela hned domů. Paní Šerclová, 
ptá se, proč máte v obličeji žilky? Ne-
buď zvědavá, okřikuje mě babička, bu-
deš brzo stará. To je od větru, slečinko, 
od slunce, od větru a od nečasu. Mo-
hu na paní Šerclové oči nechat, jak to 
dělá? Paní Šerclová, vyptávám se, proč 
máte takový malý nehet? Že tě příště 
nechám doma, hrozí babička.

Kdo dělá v hlíně, tomu slezou neh-
ty. Paní Šerclová je hodná. Dává mi tři 
šprosrlátka. Až se vdá, taky ke mně 
bude chodit, viděla. Ale co má pořád 
s tím vdáváním.

Z  trhu jdeme do tržnice a  já se dí-
vám, jak tam paní Myslivečková krájí 
nití máslo. Nožem to nic není, to vidím 
doma také, ale nitkou! Žebroním, ješ-
tě a ještě. Počkala, počkala, až se vdá, 
všechno tohle máslo mně musí odkou-
pit. Co je pořád s tím vdáváním? Vidím 
paní Myslivečkovou, celou zamaštěnou 
a lesknou se jí tváře. Je tu cítit syrečky, 
spařeným peřím a  starou mastnotou. 
Mně se tu vůbec nelíbí. Já se nechci 
vdávat, vysvětluji paní Myslivečkové.

Obchodnice na mne vykulila oči 
a vycenila zuby a celým obličejem se 
dala do bujného smíchu. Paní Mysli-
večková mi připadá jako lidožroutka 
a nemám nikde zastání. I babička s To-
ničkou se smějí. Nemohu se dohovořit 
s dospělými a začínám zuřit a dupat. 
Já se nechci vdávat, brečím srdce-
lomně. Lidé se kolem zastavují, jedna 

paní si myslí, že mě 
babička týrá, napo-
vídá: bít dítě je hřích. 
Už mě vedou Ovoc-
nou třídou a  pořád 
ještě křičím. Já se 
nechci vdávat, já se 
vdávat nebudu.

Z knihy Vladimíra 
Kováříka Když velcí 

byli malí vybrala 
a upravila  

Zdena Prchlíková

KLUB SENIOR / České literární osobnosti

INZERCE

ODVOZ STARÉHO 
NÁBYTKU NA SKLÁDKU

Vyklízení bytů, sklepů, 
pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme 
cokoliv.

Rozumná cena. 
Stěhování.

Tel.: 773 484 056

Marie Pujmanová (1893–1958)
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ZVEME

Příspěvky v rubrice De-
bata vyjadřují výhrad-
ně názor autora, který 
se nemusí shodovat 
s názorem vydavatele či 
redakce.
Rozsah příspěvku v rub-
rice je max. 3 500 zna-
ků bez mezer. Je možno 
připojit fotografie či jiné 
grafické podklady − roz-
hodnutí o jejich otiště-
ní a rozměru je v kom-
petenci redakční rady 
a grafika.

Debata
U NÁS PO PRÁZDNINÁCH

Vážení spoluobčané, do-
ba prázdnin je již minulostí, 
a tak se ohlédneme, jak nám 
prosperuje těžce vybojova-
ná kavárna panem starostou 
– Bikeclinic v  Písnici. Stále 
postrádám těch 244 voličů, 
které pan starosta přesvěd-
čil k hlasování v Anketě. Ale 
nikdo nikde, tak proč hlaso-
vali pro kavárnu, a ne pro po-
traviny, to jenom z vděčnosti 
k panu starostovi! Teď se za-
myslete nad tím, kolik míst-
ních, starších, ale i mladších 
občanů by navštívilo prodej-
nu potravin denně a  nemu-
seli se trmácet autobusem 
do okolních městských částí, 
kde jim jejich starostka, sta-
rosta řádnou prodejnu potra-
vin zajistil. Ten náš starosta 
však prosadil kavárnu podni-
kateli panu Kašemu. Tak je to 
starosta občanů naší měst-
ské části, nebo podnikatelů, 
developerů a  magistrálních 
úředníků?

A  jak to dopadne „Na Je-
zerách“, prosadí si pan sta-
rosta opět svou a nechá zde 
postavit 440 bytových jedno-
tek, školu a školku, nebo zde 
bude klidová zóna a  park, 
jak bylo původně schvále-
no? A opravdu chtějí občané 
Libuše a Písnice další pane-
láky, třetí školu a  další škol-
ku, pro koho? Vždyť tu má-
me dvě školy, jednu v Písni-
ci, která se bude přestavovat 
(hlavně tělocvična a další tří-
dy) a na Libuši v Meteorolo-
gické, kde je již od roku 1998 
postavené jedno nedokon-
čené patro, ke kterému ov-
šem není zajištěn přístup (do 
patra nevede schodiště, le-
ze se tam po žebříku!) a jinak 
je uvnitř pouze hrubá stav-
ba. Osobně jsem se zúčast-
nil prohlídky, jako člen kont-
rolního výboru, této přístav-
by za přítomnosti pracovní-
ků našeho úřadu a předsedy 
kontrolního výboru. Tak proč 
s tím pan starosta za celá tři 
volební období nic neudělal?

A  hlavně stavba školy Na 
Jezerách je záminka, jak zís-
kat změnu pozemků od Ma-
gistrátu, pro stavbu dalších 
bytových jednotek. Jak pí-
še pan starosta v  časopise 
U nás č. 9, má z využití toho-
to území velikou radost, (díky 
úředníkům Magistrátu), tak 
jako z  nelegálně „na černo“ 
postavené kavárny v  Písni-
ci, na Libuši postaveného Fit 

parku, který je stále terčem 
kritiky pro nevhodné umístě-
ní a hlavně nadměrný hluk.

Čím dalším nás pan staros-
ta ještě překvapí ve zbytku 
svého volebního působení, 
tak to je pouze ve hvězdách.

Miroslav Štancl, zastupitel

Redakční poznámka: Pří-
spěvek zaslaný panem Štan-
clem 8. září redakční rada 
autorovi vrátila s  připomín-
kami: Problematiku pavilonu 
ve staré Písnici řešila s  jas-
ným výsledkem anketa for-
mou odpovídající místnímu 
referendu; část příspěvku 
vnímáme jako neuctivou vů-
či spoluobčanům. V  případě 
lokality Na Jezerách schválili 
jednomyslně všichni přítomní 
zastupitelé usnesení o dal-
ším postupu; příspěvek zde 
obsahuje argumentaci zjed-
nodušenou, až je zavádějí-
cí. Pan zastupitel Štancl přes 
sdělené výhrady redakční ra-
dy na otištění příspěvku trval.

DOBRÁ ZPRÁVA PRO 
OBECNÍ KASU

Po více než třech letech 
usilovného opozičního pře-
svědčování vedení radnice, 
že když obec už skoro nein-
vestuje, tak by měla hledat 
pro své volné finanční zdro-
je lepší než nulové zhodno-
cení, byla s Českou spořitel-
nou domluvena konzervativ-
ní správa obecních prostřed-
ků ve výši 25 mil. Kč. Tohle 
je velmi dobrá zpráva pro 
všechny občany, a je jen ško-
da, že se takto k majetku ob-
ce nepřistupuje již delší do-
bu (pozn. několik volebních 
období starosty Koubka). 
Všichni jsme mohli být na-
konec bohatší, odhadem ka-
ždý rok o 0,5 mil. Kč, proto-
že někdy se na účtech radni-
ci s nulovým úrokem „pova-
lovalo“ dokonce i  sto milió- 
nů korun.

Petr Novotný, zastupitel 
Písnice & Libuš Jinak

PROGRAM NA LISTOPAD 2021

Vážení senioři, věřím, že již netrpě-
livě očekáváte, co se bude v klubu dít 
v  měsíci listopadu. Bude toho mnoho 
a  já věřím, že se vše vydaří. A  tak vás 
co nejsrdečněji zveme.

2. 11. První návštěva z  Policie hl. m. 
Prahy po epidemické pauze – p. Ing. 
Švandrlíková se svým kolegou nám 
opět vyjasní některé důležité otázky tý-
kající se ochranou zdraví a bezpečnosti.

9. 11. Na tento den jsme se domluvili s p. 
Mgr. Hájkem, že probereme téma mož-
ností sociální pomoci pro každého obča-
na naší městské části. Odpoví též obecně 
na vznesené otázky. Přijďte si také něco 
o těchto sociálních jistotách vyslechnout. 

16. 11. Připravujeme poslední letošní 
jednodenní výlet, celkem na tři zámky, 
v  jednom případě to bude jen prohlíd-
ka obory a oběd – vlastní výběr ze šesti 
jídel v zámeckých prostorách. Uvidíme, 
jaký bude zájem. Je možnost objednat 
menší autobus pro ty seniory, kteří stá-
le jezdí – přihláška u  paní Dostálové 

a  v  klubu. Cena odpovídající najetým 
km, a to 250 Kč. Podle počtu zájemců. 
Odjezd od Eimů již v 8.00 hodin.

23. 11. Odpoledne bude ve znamení 
cesty do historie, budeme pokračovat 
v  historických mapách našeho králov-
ství. Povyprávět přijde historička p. prof. 
Jana Nováková.

30. 11. Bylinky a jejich účinnost. Pěs-
titelka p. Sedláková spolu s  p. Bašeo- 
vou, obě mají velmi dobré znalosti 
a i výsledky.

KNIHOVNA

Knihovna v budově ÚMČ K Lukám je 
stále navštěvována a slouží našim senio- 
rům, kteří ji mají hned vedle Klubu Senior. 
Jsme rádi, že se s paní knihovnicí dob-
ře spolupracuje, každý čtenář se může 
přesvědčit, že dostane vždy dobrou ra-
du. Knihovna je otevřena každé úterý od 
14.00 hodin do 18.00 hodin. Využijte bez-
platné služby pro odpočinek s knihou.

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

Klub Senior
Klub Senior, K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš

O Vánocích můžete potěšit kromě 
svých nejbližších také děti z dět-
ských domovů.

Díky projektu Strom splněných přá-
ní se za devět let splnilo 12 217 vánoč-
ních přání dětí za 15 903 652 Kč a ko-
ordinátorka projektu Jana Schustrová 
doufá, že se toto číslo letos opět na-
výší. „Každoročně sledujeme, jak při-
bývá splněných přání a nejsme jediní… 
Stránky projektu pravidelně navštěvují 
i samy děti a hlídají, zda se jejich přá-
ní již splnilo.“ 

Strom splněných přání má dvě po-
doby. Díky online verzi projektu mo-
hou dárci plnit vánoční přání dětí a mla-
dých lidí ze 44 dětských domovů pří-
mo ze svého počítače či mobilního te-
lefonu. Stačí si na webových stránkách 
www.stromsplnenychprani.cz dárek vy-
brat a  zaplatit. Druhá verze projektu je  
o  něco osobnější. V  nákupním centru 

Novo Plaza si mo-
hou dárci z  Dopisů 
Ježíškovi vybrat přá-
ní, které následně 
zakoupí a donesou pod stromeček. „Děti 
si obvykle posílají velmi pěkně zpracova-
ná přáníčka a dárci si je po splnění berou 
často na památku,“ říká s úsměvem Jana 
Schustrová a dodává: „Pěkný vzkaz mo-
hou k dárku přiložit také sami Ježíšci, aby 
darování dárku nebylo tak anonymní.“ 

Vánoční přání dětí můžete plnit kaž-
dý rok online od 11. 11. do 12. 12. nebo 
v  roce 2021 v  OC Novo Plaza od 20. 
11. do 12. 12.

Strom splněných přání je jedním 
z  projektů neziskové organizace Dej-
me dětem šanci, která již deset let po-
skytuje komplexní pomoc dětem a mla-
dým lidem z dětských domovů a sídlí na 
Libuši. 

Sarah Christensenová
Foto: archiv Dejme dětem šanci, o. p. s.

Strom splněných přání

http://www.stromsplnenychprani.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)                                                                                                                  
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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

sobota 
4. 12. 2021 
od 15 do 19 hod.

Svatomikulášské 
oslavy na Libuši 
Sokolovna Libuš

Další bohatý program - změna vyhrazena. VSTUP NA AKCI JE ZDARMA

V průběhu večera přijde Mikuláš! 

za příznivé epidemiologické situace

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 

INZERCE
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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
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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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