
1 Na sídlišti Písnice proběhla dvě velká cvičení pražských hasičů. 2 Netradiční, ale velmi úspěšný Dětský den uspořádala 
MČ Praha-Libuš. 3 Přípravná třída v ZŠ Písnice usnadňuje nástup do školy. 4 Červnové vítání občánků se uskutečnilo 
pod širým nebem v parku K Jezírku. 5 Dětský den plný soutěží i legrace zažili žáci libušské základní školy.  
6 Taky v MŠ Lojovická se Dětský den vydařil, i přes nutnost dodržet protiepidemická opatření.

Foto: Milan Pacík – GŘ HZS ČR, archiv ÚMČ Praha-Libuš, Michaela Fortinová, Kristina Thaler, Blanka Zirnsáková a Kateřina Černá
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MČ Praha-Libuš zve své 
obyvatele na diskuzní se-
tkání občanů Libuše a Písni-
ce se zástupci MČ Praha-Li-
buš a zástupci úřadu měst-
ské části. Veřejné fórum se 
bude konat ve středu 22. 
září od 18:00 v tělocvičně 
Klubu Junior, ulice Na Okru-
hu 395/1, Praha 4 – Písnice.

Hlavním smyslem veřejného 
fóra je dát občanům prostor ve-
řejně se vyjádřit, sdělit náměty 
a poznatky k životu v městské 
části. Občané mají možnost ur-
čit priority, které chtějí, aby se 
řešily. Navrhují, co by se mělo 
zlepšit, upravit či změnit v  ob-
lastech životního prostředí, 
zdravotnictví, rozvoje městské 
části, bezpečnosti, školství, ve-
řejného života, sportu, dopravy 
a dalších.

K dispozici bude drobné ob-
čerstvení. V  závěru fóra pro-
běhne losování drobných cen 
od sponzorů.

Bc. Petr Borský,  
koordinátor projektu  

Zdravé město  
a místní Agenda 21

Veřejné fórum 2021

Použita kresba
Jaroslavy Kočové.

Jablkobraní v parku Kamýk
Pátek 24. září 2021 od 1600 hodin do 2100 hodin

  Kde: Park Kamýk (podél ulic U Zahrádkářské kolonie a K Lesu,    
         na pomezí městských částí Praha-Libuš a Praha 12)

Program akce 
se bude 

odvíjet od 
aktuálních 

vládních 
opatření.

OPEN AIR FESTIVAL
VSTUP ZDARMA

PROGRAM

→ 10 priorit Libuše a Písnice – diskuze k problémům  
v těchto tematických oblastech:
→ rozvoj MČ, bezpečnost, veřejná správa
→ občanská vybavenost, podnikání, služby
→ zdravý životní styl, sociální oblast, národnostní menšiny
→ školství, volný čas, sport, kulturní a společenský život
→ životní prostředí, péče o vzhled městské části
→ doprava
→ studentský stůl

DOPROVODNÝ PROGRAM: losování cen, drobné občerstvení

Za účasti starosty a dalších představitelů MČ Praha-Libuš

Z priorit  
sdělených na fóru  
bude následně  

sestavena anketa

Více info na 
www.praha-libus.cz

STŘEDA

22. 9. 2021
18.00—20.00

tělocvična Klubu Junior
Na Okruhu 395/1, Praha-Písnice
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Slovo starosty

Více informací na
www.dpp.cz/kinobus

Najdete nás  
také na Facebooku 
KinobusCZ

12. 7. | SPRÁVNÍ CHLAPI 
13. 7. | 3BOBULE 

14. 7. | PSÍ POSLÁNÍ 
15. 7. | PSÍ POSLÁNÍ 2

Dopravní podnik hlavního města Prahy vás zve do letního kina

VSTUP 
ZDARMA

14.
ROČNÍK

LIBUŠ | 12. 7. – 15. 7. 2021
Praha 4, Skalská – Lukostřelecké hřiště,  

zastávka Jirčanská
(začátky promítání vždy od 21.30)

Městská část 
Praha-Libuš

Již popáté přivítáme Kinobus 
Dopravního podniku hlavní-
ho města Prahy. Od pondělí 
12. července do čtvrtka 15. čer-
vence se můžete těšit na filmy: 
Správní chlapi, 3Bobule, Psí po-
slání a Psí poslání 2.

Promítat se bude ve třetím čer-
vencovém týdnu od pondělí 12. čer-
vence do čtvrtka 15. července na 
hřišti lukostřeleckého klubu Cere 
v ulici Skalská (naproti fotbalovému 
hřišti SK Libuš). Letní kino nabídne 
více než 200 míst k sezení. Samo-
zřejmostí je možnost zakoupení ob-
čerstvení. Promítání začíná po se-
tmění cca od 21:30. Vstup na pro-

mítání je zdarma. Areál bude ote-
vřen cca od 20:00.

V pondělí 12. 7. se můžete těšit na 
americkou akční thrillerovou kome-
dii Správní chlapi.

V úterý 13. 7. nás čeká česká ro-
mantická komedie 3Bobule.

Ve středu 14. 7. se bude promítat 
americký film Psí poslání.

Ve čtvrtek 15. 7. se rozloučíme 
s filmem Psí poslání 2.

Přijďte si užít filmový červencový 
letní týden na Libuši.

Těšíme se na vás.

Bc. Petr Borský,  
odbor životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Letní kino na Libuši

Vážení občané, léto je pro 
nás každoročně příležitostí 
využít uprázdněné prosto-

ry škol pro jejich rekonstrukci. Na 
jaře jsme získali finanční prostřed-
ky na poslední čtvrtou etapu re-
konstrukce elektroinstalace v  Zá-
kladní škole Meteorologická a  ta-
ké pokračování rekonstrukce so-
ciálních zařízení. Původní budovu 
této školy po mnoha letech opustí 
střední grafická škola G.A.P. educa-
tion, které nově od září pronajme-
me školskou budovu bývalého SOU 
potravinářského v Písnici při Libuš-
ské ulici. Čeká nás v létě tedy i stě-
hování. Uvolněním původní budo-
vy získává ZŠ Meteorologická no-
vé prostory, a pro naše děti v zá-
kladním školství tak budeme mít 
pro další roky dostatek míst. Navíc 
pokračujeme v přípravě projektové 
dokumentace na dostavbu základ-
ní školy v Písnici, kde nám v příštích 
letech hrozí, že by mohla místa pro 
naše žáky chybět.

Stále větším tématem bydlení 
ve městě je parkování. Aut přibývá 
i  tam, kde se nestaví, parkovacích 
možností je zkrátka málo. Auta tak 
mnohdy zabírají plochy, které pů-
vodně nebyly pro parkování urče-
ny. V  Mirotické ulici naproti Žab-
ce jsme na žádost občanů vyzna-

čili místo pro nástup požární tech-
niky, aby byl zajištěn průjezd do 
vnitrobloku. Nedávná preventivní 
akce libušských hasičů v  této ob-
lasti ukázala, že v  případě krizové 
situace mohou mít hasiči velký pro-
blém přijet na místo neštěstí včas. 
O umístění vodorovného či svislého 
dopravního značení rozhoduje od-
bor dopravy Prahy 12, my můžeme 
o úpravu požádat a poté ji zrealizo-
vat, pokud jsme majitelé pozemku. 
Ne vždy tomu tak je. Nedávno jsme 
museli na žádost občana ze sídliště 
Písnice požádat o umístění doprav-
ního značení prostřednictvím kon-
kurzního správce společnosti Ma-
sospol, neboť předmětná část ko-
munikace hlavnímu městu ani měst-
ské části nepatří. I přes tuto kompli-
kaci se podařilo požadavku občana 
vyhovět, protože i  zde nám odbor 
dopravy vyznačení zákazu zastave-
ní a stání v podobě vodorovné žlu-
té čáry na vozovku povolil. Pokud 
i vy máte ve svém okolí místo, kde 
je nutné zvýšit dostupnost pro Inte-
grovaný záchranný systém, napište 
mi na: starosta@praha-libus.cz. Rád 
se tam s  vámi sejdu a  prověříme 
možnosti, co lze udělat.

Pro obyvatele staré Písnice v uli-
cích K  Mejtu, Lipovická, Dubovic-
ká, Sedlovická, Olšovická a  Budi-
lovská jsme připravili návrh na roz-
šíření parkovacích míst. Občané 
jej naleznou na webu: www.praha-
-libus.cz v  sekci Aktuality. O  even-
tuální připomínky prosíme do kon-

ce července, abychom je mohli do 
návrhu zapracovat a požádat odbor 
dopravy Prahy 12 o stanovení nové-
ho opatření obecné povahy. Pokud 
by se nám toto zdárně podařilo, mů-
žeme připravit návrh i pro případné 
další lokality v naší městské části.

Připomínám, že ve zmíněné sekci 
Aktuality na webu www.praha-libus.
cz naleznete také Pocitovou ma-
pu, v níž nám můžete označit lokali-
ty, kde rádi sportujete, kde se cítíte 
bezpečně, či naopak – kde je třeba 
něco změnit, kde je dopravně ne-
bezpečný úsek, kde požadujete na-
výšení parkovacích stání, kde byste 

si přáli více zeleně či přidat nádoby 
na odpadky. Letos jde o  celopraž-
ský projekt, do kterého se zapoji-
lo mnoho městských částí. My jsme 
pro vás pocitovou mapu připravili 
již před pěti lety, a tak nyní získáme 
zpětnou vazbu, jak se některá místa 
ve vašem vnímání proměnila.

Přeji Vám všem krásné léto!

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Foto: Jiří Koubek

MČ Praha-Libuš nechala vyznačit 
místo pro vjezd hasičské techniky 
do vnitrobloku panelových domů  
v ulici Mirotická a Zbudovská.

mailto:starosta@praha-libus.cz
http://www.praha-libus.cz
http://www.praha-libus.cz
http://www.praha-libus.cz
http://www.praha-libus.cz
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V sobotu 29. května uspořádala 
městská část Praha-Libuš netra-
diční Dětský den Stezka malého 
stopaře v Modřanské rokli. Ne-
náročná procházka po stopách 
zvířátek sklidila obrovský úspěch 
u malých i velkých účastníků. 

Zúčastnit se mohl kdokoli, stezka 
byla přístupná v dopoledních hodi-
nách, od devíti do dvanácti. I poča-
sí bylo dětem nakloněno, aby mohly 
plnit zábavné úkoly při hledání dře-
věných zvířátek podle jejich stop. 
Celkem bylo na trase umístěno osm 
zvířátek, která děti hledaly. Naleze-
ná zvířátka označovaly razítky do 
své hrací karty, kterou si poté od-
nesly na památku.

Trasu, která začínala vydáváním 
herních karet u  Libušské přehrady 
v Modřanské rokli, tento den zvlád-
lo kolem dvou stovek dětí, které do-
razily do cíle na fotbalovém hřišti 
v  Písnici. Zde byly pro děti připra-
veny různé drobné odměny. Na hři-
šti proběhlo i losování o dvě pohád-
kové knížky, které si účastníci mohli 
prohlédnout už na startu.

Tvůrcem a  realizátorem hry byla 
paní Radka Snížková se svou znač-
kou „Back to offline!“ (https://www.
backtooffline.cz). Ve spolupráci 
s místními znalci lesních tras navrh-
la optimální procházku pro rodiče 
s dětmi – včetně kočárků a kol.

Velké poděkování patří jak reali-
zátorce hry, tak všem pracovníkům 
úřadu městské části, kteří s  dětmi 
a rodiči strávili slunečný sobotní den.

Za tým ÚMČ Praha-Libuš  
Iveta Ouředníčková

Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš,
Radka Snížková – „Back to offline!“, 

Mgr. Šárka Mikulíková Suková 

Netradiční Dětský den 2021
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V rámci sdílení různých zkuše-
ností v předškolním vzdělává-
ní jsme s předškolními dětmi 
z Berušek z Mateřské školy Me-
zi Domy navštívili Mateřskou 
školu Slunečnice v Maršovicích 
u Benešova.

V lednu 2018 byla školka Sluneč-
nice vybrána do projektu „Podpora 
vzájemného učení pedagogů MŠ“, 
který realizovala Jihočeská univer-
zita v Českých Budějovicích. V rám-
ci tohoto projektu se stala druhým 
Centrem kolegiální podpory ve 
Středočeském kraji v  oblasti pre-
gramotnosti. Tato mateřská škola je 
také katedrovou školou, spolupra-
cuje s  Pedagogickou fakultou Uni-
verzity Karlovy, katedrou andrago-
giky a managmentu vzdělávání.

Mateřská škola Slunečnice je 
umístěna v  krásně opravené jed-
nopatrové budově, kde dříve sídlila 
základní škola, a společně s koste-
lem a farou dominuje městysu Mar-
šovice. Menší typ mateřské školy se 
dvěma třídami, školní kuchyní a cel-
kovým počtem 35 dětí nabízí dětem 
ve dvou třídách rodinné a komunit-
ní prostředí.

Součástí mateřské školy je certi-
fikovaná přírodní zahrada. V novém 
altánku tam měly děti možnost na-
svačit se po příjezdu.

V bezprostřední blízkosti budovy 
je rozmanitá příroda s  lesem, ryb-
níkem, bažantnicí i  potokem. Tudy 
nás vedla po barevných fáborkách 
připravená stezka s  plněním růz-
ných přírodovědných, ale i  spor-
tovních úkolů, ze kterých byly děti 
nadšené.

Druhou polovinu dopoledne trá-
vily děti hrou ve stínu vzrostlých 
stromů, hledaly poklad ve vrbové 
chýši, prohlédly si bylinkovou za-
hrádku, záhon se zrajícími jahoda-
mi… Vrcholným zážitkem byla ná-

vštěva výběhu koní v bezprostřed-
ní blízkosti školní zahrady, jejich kr-
mení a projížďka v sedle za dozoru 
majitelky.

My, paní učitelky, jsme měly mož-
nost si prohlédnout vnitřní uspořá-
dání a  zařízení budovy, školní ku-
chyně i  samostatné jídelny, výtvar-
ně vyzdobené prostory schodiště 
a  podiskutovat o  osvědčených di-
daktických metodách pedagogů při 
práci s dětmi.

Na závěr jsme se společně všich-
ni vyfotografovali a pozvali jsme dě-
ti i s paními učitelkami v dalším škol-
ním roce na návštěvu k nám, do na-
ší Mateřské školy Mezi Domy v Pra-
ze Písnici.

Irena Procházková
Foto: archiv MŠ Mezi Domy

Berušky z MŠ Mezi Domy navštívily Slunečnici

OSLAVA DNE DĚTÍ

Po dlouhé covidové odmlce, kdy 
byly školy a  školky uzavřeny, jsme 
se konečně mohli vrátit zpátky ke 
svým hrám a kamarádům, kteří nám 
všem moc chyběli. Dočkali jsme 
se první větší akce – byla to osla-
va Dne dětí. Letošní Den dětí jsme 
u nás ve školce zahájili už v pondělí 
31. května, kdy nás navštívilo Diva-
dlo Koloběžka s interaktivním před-
stavením Šel zahradník do zahrady. 
Děti si pohádku moc užily, zpívaly, 
smály se, a  nakonec hercům spo-
lečně zatleskaly. Další dárek na děti 
čekal na zahradě – nafukovací ská-
kací hrad, který si všechny náram-

ně užily. Přímo na Den dětí 1. června 
bylo nachystané sportovní dopole-
dne na zahradě školky. Děti si mě-
řily své síly v  různých disciplínách. 
Čekalo je skákání v  pytlích, háze-
ní míčků na cíl, hledání předmětů 
v pilinách, slalom na kolech, chůze 
s  vajíčky na lžičce a  mnoho další-
ho. Na závěr sportovního dopoled-
ne všechny čekala sladká odměna 
ve formě barevné zmrzliny. Počasí 
nám přálo, a tak jsme si všichni ten-
to den náramně užili.

CANISTERAPIE VE ŠKOLCE

Ve středu 2. června nás v Mateř-
ské školce K  Lukám navštívila pa-

ní se dvěma speciálně vycvičenými 
psy. Paní se zabývá caniesterapií, 
což je metoda pozitivního psycho-
sociálního a  fyzioterapeutického 
působení na osobu člověka. Děti 
měly z návštěvy velikou radost. Nej-
prve se několik dětí psů bálo, ale po 
chvilce seznámení si s nimi už hrá-
ly, hladily si je a pracovaly s nimi. Za 
odměnu za cvičení podávaly pej-
skům z dlaně piškoty. Setkání bylo 
velice příjemné, paní cvičitelka by-
la velmi milá a ochotně odpovídala 
dětem na jejich dotazy.

Renata Stejskalová, MŠ K Lukám
Foto: archiv MŠ K Lukám

MŠ K Lukám opět plná dětí
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Mezinárodní den dětí se na ce-
lém světě slaví 1. června již od 
roku 1925. Hlavní myšlenkou 
jeho vzniku bylo ukázat, že je 
důležité zabývat se více blahem 
dětí. Účelem bylo podporovat 
dobré podmínky pro jejich zdra-
vý vývoj a přístup ke vzdělání.

V mateřské škole Lojovická vzdě-
lávání dětí bereme jako poslání 
a snažíme se, aby děti na dobu strá-
venou u  nás s  radostí vzpomínaly 
a do dalšího života si nesly co mož-
ná nejvíce zážitků i vědomostí.

Se stejnou snahou jsme přistou-
pili i k organizaci dětského dne. 

Bývalo zvykem, že jsme se u pří-
ležitosti dne dětí scházeli i s  rodiči 
a dalšími rodinnými příslušníky. Le-

tos bohužel tuto tradici narušil co-
vid-19 a s ním spojená omezení. To 
nás ale v žádném případě neodra-
dilo a v dopoledních hodinách jsme 
se sešli k oslavě na zahradě školky.

Děti přivítala beruška, se kterou si 
také zazpívaly a zatančily a která nás 
doprovázela i při plnění úkolů, které 
si pro nás přichystali zástupci z hmy-
zí říše. Tak se stalo, že jsme napří-
klad skákali s  lučním koníkem, pro-
plétali se pavoučí sítí nebo pomá-
hali ploštici s hledáním vajíček. Celé 
dopoledne jsme si jak se patří užili, 
všechny úkoly splnili, a tak mohla ná-
sledovat zasloužená odměna v  po-
době diplomu, dárkového balíčku 
a zmrzliny.

Kateřina Černá
Foto: Kateřina Černá

Dětský den s beruškou

Na zahradě naší mateřské školy 
se celoročně snažíme s dětmi 
trávit co nejvíce času. Ve školce 
učíme děti, že z přírody může-
me brát, ale že je potřeba také 
něco vracet.

Za finančního přispění městské 
části Praha-Libuš jsme už vysadili 
mnoho stromů, realizovali bylinko-
vý záhon nebo hmyzí domeček. Le-

tos jsme se zaměřili na „rozkvetení“ 
oken školky a společně s dětmi osá-
zeli truhlíky. Radost dětí z  vlastno-
ručně vykonané práce byla veliká 
a odměnou byla nejen pěkně vyzdo-
bená okna, ale také uznání maminek 
a tatínků přicházejících do školky.

Kateřina Černá
Foto: archiv MŠ Lojovická

V Mateřské škole Lojovická 
rozkvetla okna

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA USNADŇUJE 
NÁSTUP DO ŠKOLY

Přípravná třída v  ZŠ Písnice by-
la poprvé otevřena v letošním škol-
ním roce 2020/21. Je určená přede-
vším dětem s odkladem školní do-
cházky nebo pro ty, kteří dosáhli 5 
let. Cílem přípravné třídy je dětem 
usnadnit přechod z mateřské školy 

do 1. třídy a hlavně odstranit nedo-
statky, které byly příčinou odkladu 
školní docházky.

Výuka probíhá každé dopoledne 
a  před jídlem jdeme vždy na pro-
cházku. Kdo chce, má možnost jít 
po obědě do školní družiny.

Na začátku školního roku jsme se 
seznamovali, abychom věděli, jaké 
kamarády ve třídě máme.

ZŠ Písnice
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Během podzimu jsme hodně 
chodili na procházky ven a  učili 
jsme se v přírodě – sbírali a počítali 
jsme kaštany, obtiskovali listy, malo-
vali přírodninami atd.

I  přípravná třída měla během 
pandemie covid-19 distanční výuku. 
Scházeli jsme se každý den, vždy na 
jednu vyučovací hodinu. Něco má-
lo jsme se naučili, nakonec zahrá-
li hru a potom si děti společně po-
vídaly (důležité pro udržení sociál- 
ního kontaktu mezi dětmi). Zvládli 
jsme i tvoření, které jsme měli pravi-
delně každou středu.

Při návratu zpátky do školy jsme 
nacvičili divadelní představení Čer-
vená Karkulka, které jsme násled-
ně zahráli kamarádům z 1. třídy. Ta-
ké jsme ozdobili venkovní vánoční 
stromeček a užili si vánoční besídku 
s rozdáváním dárečků.

Během Dne Země jsme vytvořili 
hmyzí domeček. Každý si namalo-
val svůj keramický květináč a dal si 
do něj různé přírodniny (bambuso-
vé větve, seno…).

S dětmi jsme se zapojili do výtvar-
né soutěže Robinsonův deník, po-
řádané MAPem Prahy 12. Byli jsme 
zařazeni do kategorie 1. stupeň ZŠ. 
Děti na projektu pracovaly kdykoliv, 
když měly čas a daly do toho všech-
no. Následně porota rozhodla, že 

jsme v  naší kategorii vyhráli první 
cenu, a  to návštěvu lanového cen-
tra. Děti z návštěvy lanového centra 
mají krásný zážitek. Většina z  nich 
překonala svůj strach z výšek a vy-
lezla co nejvýše, kam to šlo.

Michaela Fortinová
Foto: Michaela Fortinová

PO STOPÁCH ČESKÝCH DĚJIN

Žáci pátých tříd naší školy si zo-
pakovali učivo vlastivědy na vycház-
ce v centru Prahy. O své postřehy se 
s vámi podělil Ondra Jorda z 5. B.

Dne 30. 5. jsme vyrazili celá 5. B od 
školy na autobusovou zastávku a do-
stali se na Kačerov a odtamtud me-
trem jeli na Hlavní nádraží. Nepláno-
vaně jsme navštívili sochu Woodro-
wa Wilsona. Poté jsme se podívali na 
Jeruzalémskou synagogu, procházeli 
kolem kostela sv. Jindřicha a nakonec 
došli na Senovážné náměstí. Prošli 
jsme Českou národní bankou k Praš-
né bráně, u brány jsme viděli Obec-
ní dům, sochu Génia s lvem, později 
jsme spatřili kostel, kde se vzali Eliš-
ka Přemyslovna a Jan Lucemburský. 
V noci prý kolem kostela obchází řez-
ník. Pan učitel Kokšal vyprávěl i o te-
roristických útocích v Praze, teroristy 
poté „pomučánkovali“. Také jsme vi-
děli hotel U Zlatého anděla. Později 

jsme došli k soše Jana Husa, na pod-
stavci jsou napsaná moudra. O kou-
sek vedle je pražský poledník a  ta-
ky jsou poblíž kříže, kde popravili 27 
českých pánů, takže když při písem-
ce nebudete vědět, kolik těch pánů 
bylo, tak tam zaběhněte a spočítejte 
ty kříže. Také jsme viděli dům U Ka-
menného zvonu, kresbu sv. Václava 
a  výlet jsme zakončili se zmrzlinou 
u sochy sv. Václava neboli takzvaně 
pod ocasem.

Kromě památek se dětem samo-
zřejmě nejvíc líbila zmrzlina ve Svě-
tozoru a svačina v Ungeltu. V tom-
to roce s panem učitelem Kokšalem 
ještě navštívili žáci 4. třídy Pražský 
hrad a  Vyšehrad a  třeťáci rovněž 
Vyšehrad. 

Připravili L. Červená, V. Kokšal
Foto: archiv ZŠ Písnice

NETRADIČNÍ OSLAVA MDD

Tak jako mají děti „výzvy“ od pa-
ní učitelky Lenky Červené na samo-
statné plnění ve volném čase, pro 
nás, vychovatelky školní družiny, 
bylo výzvou uspořádat oslavu Mezi-
národní den dětí „tak trochu jinak“.

Tradicí v minulých letech bylo, že 
nejstarší děti ze školní družiny při-
pravily pro své mladší kamarády po-
hádkové odpoledne. Příprava jim 
zabrala i  několik dní a  výsledek byl 
vždy úžasný. Současný vývoj epide-
mie s sebou přinesl změny. A jednou 
z  nich se stal fakt, že nejstarší děti 
odvykly školní družině, staly se sa-
mostatnými „jednotkami“ a  z  odpo-
lední družiny se odhlásily. A tak nám 
nezbylo nic jiného než tradici změnit.

Jak na to? Jelikož jsme každá 
do poslední chvíle před odchodem 
ven se svými svěřenci, musely jsme 
si připravit variantu, ve které venku 
bude příprava velmi rychlá, aby ne-
vznikly prostoje. Kartičky? Jen na-
stříhané čtvrtky a  plechovka s  tuž-
kami – „podepiš a  neztrať“. Než 
děti splnily, jedenáct stanovišť by-
lo připraveno! Závody mezi dětmi? 
Ne! Závodil každý „sám se sebou“, 
a na dvou stanovištích dokonce po-
třebovaly „parťáka“. A světe, div se! 

Nebyl to žádný problém. A  tak si 
házely a kráčely se svázanýma no-
hama i  trošku nesourodé dvojice. 
A spokojeně! Cíl našeho zábavného 
odpoledne splněn: spokojené a ra-
dostné výrazy ve tvářích našich dětí.

P.S.: Abychom nezapomněly zmí-
nit důležitou skutečnost! Na dvou 
stanovištích nám pomáhaly dvě 
„naše“ dcerky, Šárka a Deniska. Dě-
kujeme, děvčata!

Vychovatelky školní družiny
Foto: archiv ZŠ Písnice

ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY

Závěr měsíce června je ve zname-
ní rozlučky s žáky 5. třídy. Každoroč-
ně je přichystaný zajímavý program, 
na kterém se podílí spolek rodičů, 
žáci i  učitelé. V  současné době je 
určité omezení, ale přesto se všich-
ni na akci těší. Tínka s maminkou vy-
myslely písničku na melodii J. Uhlíře 
My jsme žáci z 3.B. Těšíme se, že ji 
všichni ostatní žáci našim odcházejí-
cím páťákům zazpívají. Jelikož akce 
vypukne až po uzávěrce tohoto čís-
la, připomeňme si ji alespoň někte-
rými pozvánkami, které tvořili páťáci, 
a rozlučkovou písničkou.

Lenka Veisová

Naši milí páťáci,  
nejsou žádní cucáci,
mají velkou podporu,  
od žactva i od sboru.

Jsou to silný ročníky,  
před nimi svět veliký.
Vyletí ze školy,  
jinde dělat úkoly.

Alma mater v Písnici  
má stoletou tradici,
nejeden páťáček z hnízda 
vylét jak ptáček.

S 5.A a 5.B cítíme se vesele, 
štěstí a pohodu  
přejeme jim k odchodu.

Do světa je pouštíme  
a pěkně je prosíme,  
za žlutou školičku, 
ať ukápnou slzičku…,  
vzpomenou si trošičku.

Naši super páťáci  
jsou to velcí mazáci, 
tak tě pic a co víc  
než zvolat hurá z plných plic.



KRONIKA

8 | U nás | 7+8/2021

JARO DORAZILO NA DEN DĚTÍ

Milému čtenáři je jasné, že jaro 
začíná mnohem dříve než 1. červ-
na. Nicméně vzhledem k  tomu, že 
škola byla dlouho z  důvodu pan-
demie uzavřená jakýmkoliv společ-
ným a společenským aktivitám, mu-
seli jsme posunout dlouhodobě plá-
novanou akci – výstavu výtvarných 
prací žáků na téma „ptáci“ – až do 
doby, kdy bude situace příznivá 
a budeme moci uspořádat výstavu 
vydařených prací ve veřejném pro-
storu. Den D nadešel 1. 6., kdy se na 
nádvoří školy shromáždili žáci školy 
k vernisáži výtvarných prací. Práce 
byly vystaveny na venkovních pře-
nosných panelech. Úvodního slova 
se ujal pan ředitel Jaroslav Kulik, ná-
sledně propagátorka a  realizátor-
ka celého projektu Veronika Ehle- 
nová projekt krátce představila, 
a jelikož na každé správné vernisá-
ži nesmí chybět živá hudba, ujal se 
tohoto úkolu učitel hudební výcho-
vy Alexandros Charalambidis, kte-
rý žáky houslovou melodií přene-
sl do pařezové chaloupky z večer-
níčku o  Křemílkovi a  Vochomůrko-
vi. Celá akce byla nejen příjemnou 
změnou, ale také povzbuzením pro 
další obdobné akce, které přece je-
nom obohacují život školy.

Veronika Ehlenová
Foto: Veronika Ehlenová

ZA TAJEMSTVÍM LESA 
S EKOCENTREM KONIKLEC

Na Den dětí jsme v naší třídě 1.B 
přivítali lektorku ekocentra Koniklec 
a jejího pomocníka – lesního skřítka 
Pařízka. Spolu s nimi jsme se vyda-
li objevovat „tajemství lesa“. Dozvě-
děli jsme se, co v  lese žije a  roste, 
a připomněli si, jak se v lese máme 
chovat. S pomocí přírodnin jsme se 
seznámili s některými stromy a uči-
li se poznávat stopy lesních zvířat. 
Již brzy podnikneme s ekocentrem 
Koniklec další dobrodružství, tento-

kráte v opravdovém terénu Modřan-
ské rokle. „Lesem, nelesem Mod-
řanskou roklí“ se společně vydáme 
koncem června, a  zpestříme si tak 
závěr našeho prvního školního roku.

Dita Kotková, 1.B

NEDĚLNÍ CYKLOJÍZDA

Jedno jarní slunečné nedělní od-
poledne jsme s  třídami Montessori 
a  třeťáky prožili na kole. Krásnou 
cestu vroubenou lesy, potoky a ryb-
níky jsme si zpestřili zajímavými 
úkoly. V cíli nás kromě hřiště a zví-
řátek čekala zasloužená zmrzlina.

Petra Lehovcová,  
Blanka Zirnsáková,  
Adriana Růžičková

Foto: Blanka Zirnsáková

DOMORODÉ KMENY

V  Základní škole Meteorologic-
ká se snaží žákům zpestřit výuku. 
Tentokrát se všichni žáci dozvěděli 
o  vzácných domorodých kmenech 
z  různých koutů naší zeměkoule, 
které mají vskutku zvláštní styl ži-
vota. Určitě není překvapením, že 
místo peněz se „platí“ prasaty nebo 
že můžeme narazit i na kanibaly. Co 
bylo ale překvapením, jsou zvlášt-
ní příbytky. Jakpak by se vám líbi-
lo bydlet v korunách stromů, abys-
te unikli komárům roznášejícím ne-
bezpečné nemoci, nebo na lodi? Ta 
větší loď slouží k ubytování a menší, 
k hlavní lodi přivázané lodičky, jako 
zásobárny potravin. Filmy byly moc 
zajímavé a poutavé, povídání před-
nášejících ještě víc.

Iveta Kopecká

VÝLET NA MACOCHU

Je konec školního roku, a  tak 
se třídy vydávají na výlety, které si 
dlouhou dobu nemohly dovolit. Vý-
jimkou nebyli ani žáci z 8.A a 9.B ze 
ZŠ Meteorologická, kteří se vydali 
na objevnou plavbu po řece Pun-
kvě a  prozkoumání všech dostup-
ných jeskyní plných stalagmitů, sta-
laktitů i  stalagnátů, tedy krápníků 
různých barev a  velikostí. Se zata-
jeným dechem jsme počítali, za jak 
dlouho se krápníky zvětší a kdy se 

spojí. Tento určitě zajímavý výlet si 
žáci nenechali zkazit ani strastipl-
nou cestou po dálnici D1.

Iveta Kopecká

HISTORY PARK LEDČICE

Celodenní výlet 15. června za-
čal výšlapem na bájnou horu Říp. 
Pro někoho byl téměř nadlidský vý-
kon vyjít na její vrchol. Někteří žáč-
ci s  tím ale neměli žádné potíže 
a cestu absolvovali v rychlém tem-
pu. Moc je chválím! Musím pochvá-
lit i „brblače“, protože nakonec i oni, 
za velkého povzbuzování a  pře-
mlouvání k výkonu, vrchol pokořili.

Po příjezdu do History Parku 
jsme si opekli vuřty. To nás posílilo 
k plnění dalšího programu.

Seznámili jsme se s prací archeo-
loga a  geologa, vyzkoušeli si od-
krývání nálezů v  terénu i následné 
zpracování archeologických nále-
zů. Zkusili jsme si vyrobit pravěké 
nádoby, užili jsme si simulace na 
interaktivním pískovišti. V  průběhu 
získávání dovedností jsme se se-
známili s  historií nejbližšího okolí 
hory Říp, osídlením krajiny od pra-
věku po středověk a  archeologic-
kými nálezy z  blízkého i  vzdálené-
ho okolí.

Samozřejmě zlatým hřebem vý-
letu se stal bufet, kde všichni zapo-
mněli na bolavé nožičky a únavu!

Jindra Němečková

Foto: Jindra Němečková

TERÉNNÍ PROGRAM 
NA VYŠEHRADĚ

Trasu programu třídy 4.B tvořil 
okruh, který vedl po náhorní plošině 
Vyšehradu. Programem nás prová-
děla mytologická postava Horymí-
ra, který hledal svého koně Šemí-
ka, a za splněné úkoly jsme dostá-
vali části poselství. Pracovali jsme 
ve skupinách. Nejprve jsme se s po-
mocí mapy a kompasu zorientovali 
v terénu. Poté jsme prostřednictvím 
her a  smyslových aktivit poznávali 

ZŠ Meteorologická
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časté druhy stromů a ptáků, s nimiž 
se běžně setkáváme ve městě. Do-
zvěděli jsme se, jak klíněnka jírov-
cová škodí jírovcům a  jak můžeme 
stromy chránit. Posoudili jsme, kte-
ré chování člověka je ohleduplné 
k  přírodě a  které bezohledné. Na 
konci programu každý z  nás obdr-
žel pracovní list, kde jsme si ve sku-
pinách shrnuli všechny poznatky 
z programu z oblasti fauny, flóry, his-
torie a seznámili jsme se i se zdro-
ji znečištění Prahy. Při zpětné vaz-
bě hodnocení programu se většina 
dětí z naší třídy vyjadřovala pozitiv-
ně, nejvíce nás zaujaly pohybové 
a smyslové aktivity, práce s mapou.

4.B
Foto: archiv ZŠ Meteorologická

PO STOPÁCH NOVODOBÝCH 
DĚJIN V CENTRU PRAHY

Dne 10. června jsme jako třída 
s  panem učitelem Kellerem vyrazi-
li do centra Prahy připomenout si 
několik důležitých událostí novodo-
bých dějin. Naše cesta započala jíz-
dou autobusem a metrem.

První zastávkou byla jedna z vel-
mi dobře zachovaných funkciona-
listických budov, budova bývalých 
Elektrických podniků v  Holešovi-
cích. Prošli jsme okolo zanedbané-
ho vlakového nádraží Bubny a  za-
stavili se u památníku Brána nená-
vratna, který i  přes svou jednodu-
chost efektivně připomíná jednu 
z nejhorších událostí lidských dějin 
– holokaust. V  okolí památníku je 
několik tabulí přibližujících shroma-
žďování a odvoz Židů ze zmíněné-
ho nádraží do Terezína.

Naší další zastávkou na cestě za 
poznáním byl mohutný Veletržní pa-
lác, jedna z největších funkcionalis-
tických staveb v Praze. U vchodu byl 
plakát upozorňující na expozici pod 
jménem 1918–1938: První republika 
aneb jedno z období, ke kterému se 
naše procházka vztahovala. 

Poté jsme sedli na tramvaj a vy-
stoupili u sochy Aloise Jiráska, kde 
nám pan učitel sdělil informace 
o vedle stojícím Tančícím domu, je-
hož konstrukce začala v roce 1994 
a skončila v roce 1996. Minuli jsme 
pamětní desku na domě Aloise Ji-

ráska a pokračovali Resslovou ulicí 
až ke kostelu sv. Cyrila a Metoděje, 
kde zemřeli parašutisté, kteří spá-
chali atentát na Heydricha. Vstoupit 
dovnitř bylo kvůli opatřením nemož-
né, ale díry od kulek ve zdi a pamět-
ní deska nám připomněly dostateč-
ně nejen samotný osud parašutistů, 
ale i  osud obyvatel Lidic a  Ležáků 
a ostatních obětí heydrichiády.

Dále jsme šli k budově Nové scé-
ny Národního divadla, která byla 
postavena v  architektonickém sty-
lu brutalismu mezi lety 1977–1983, 
a došli po Národní třídě až k památ-
níku 17. listopadu 1989, kdy došlo 
ke zbití studentů protestujících proti 
tehdejšímu totalitnímu režimu.

Prošli jsme okolo paláce Adria, 
krásné rondokubistické budovy, 
která je svými ozdobami velmi roz-
dílná od typických funkcionalistic-
kých staveb, které se nám docho-
valy z 20. let 20. století.

Došli jsme až na Václavské ná-
městí, kde jsme se myšlenkami zno-
vu navrátili do roku 1942 při pohle-
du na obchodní dům Baťa, kde byly 
po atentátu na Heydricha vystave-
ny nalezené věci parašutistů.

Jen pár kroků od něj jsme se pře-
místili o 47 let dopředu, do doby sa-
metové revoluce. Prohlédli jsme si 
totiž balkon Melantrichu neboli mís-
to, odkud tehdejší tváře revoluce 
promlouvaly k tisícům protestujících.

Dále jsme si prohlédli Petschkův 
palác v ulici Politických vězňů. Tato 
budova původně sloužila jako ban-
ka, ale po emigraci rodiny Petschko-
vých do Velké Británie se stala hlav-
ní úřadovnou gestapa v Protektorá-
tu Čechy a  Morava, probíhalo tam 
tedy mimo jiné i  mučení podezře-
lých odpůrců nacistického režimu.

Zblízka jsme si prohlédli novou 
budovu Národního muzea, která 
původně sloužila jako místo zase-
dání Federálního shromáždění a po 
pádu komunistického režimu a ná-
sledného rozpadu Československa 
redakci Rádia Svobodná Evropa.

Zašli jsme na Vinohradskou tří-
du a  navštívili budovu Českého 
rozhlasu, o  niž se již dvakrát krva-
vě bojovalo. Poprvé v roce 1945 při 
Pražském povstání a podruhé v ro-
ce 1968 při invazi vojsk Varšavské 

smlouvy do Československa. Obě 
tyto události připomínají pamětní 
desky na stěnách budovy.

Po této krátké odbočce jsme se 
vrátili a navštívili památník Jana Pa-
lacha před Národním muzeem. Jan 
Palach se tam v  roce 1969 upálil 
na protest proti rezignaci obyvatel 
Československa po 21. 8. 1968.

Právě tam jsme naši vzdělávací 
procházku ukončili a  po rozchodu 
na Václavském náměstí jsme se vy-
dali zpět. Tak se také stalo, že jsem 
se během jedné procházky o Praze 
dozvěděla více než za všechna ta 
léta, co v ní žiji.

Sabina, 9.A

CO SE DĚLO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
MONTESSORI

Při oslavě Dětského dne nás če-
kal program plný soutěží, tancování, 
zábavy i legrace. Děti se mohly těšit 
na pirátku, s níž se vydaly na pirát-
ský ostrov plný překvapení. Společ-
ně získaly ukrytý poklad a nechybě-
ly ani správné pirátské úkoly. 

Program Kolik smyslů umíš pou-
žít, tolikrát jsi člověkem je zaměře-
ný na smyslové vnímání a výtvarný 
směr land art, což je metoda zamě-
řená na vnímání krásy přírody, prá-
ci s  přírodními materiály, vyjádření 
emocí skrze výtvarné aktivity a roz-
víjení fantazie. 

Při kouzelníkově bublinové show 
jsme viděli poletovat bubliny různé 
velikosti, některé se dokonce pro-
měnily v umělecké díla. Užili jsme si 
krásu mýdlových bublin v  bezpro-
střední blízkosti, nebo jsme se ne-
chali do bubliny i zavřít...
Blanka Zirnsáková, ŠD Montessori

Foto: Blanka Zirnsáková

ČERVEN PLNÝ AKTIVIT

Červnový projekt proběhl na té-
ma olympijské hry. Naši sportov-
ci skákali do písku, přes švihadlo, 
házeli balónem, běhali… Největ-
ší úspěch měla disciplína „skok do 
vody“ – na paloučku byl pro dě-
ti připravený vodní rozprašovač. 
Po dvoudenních vodních hrátkách 
jsme mohli pořádat i „zápasy v bah-
ně.“ Děti ze 4. a 5. oddělení sporto-
vali tancem. Připojili se k taneční vý-
zvě Jerusalema Dance Challenge, 
která přišla z Jihoafrické republiky. 
Tato písnička se stala symbolem 
boje proti koronaviru. V  tělocvičně 
se stále cvičit nesmí, a tak jsme tam 
pěkně seděli a  užívali si obří roz-
tančené bubliny, bubliny v bublině, 
bublinovou krychli, bublinový kolo-
toč, kouřové bubliny a další. Dokon-
ce jsme si i trochu zakouzlili.

Markéta Žáčková

LEGOROBOTIKA V PRAXI

Odpolední družina byla pro 
„třeťáky“ výzvou. Z krabice plné le-
ga sestavovali lego robota podle 
návodu. Ale to není zdaleka všech-
no. Děti měly možnost vlastnoručně 
sestaveného robota rozpohybovat 
a  vyzkoušet si práci programáto-
ra, který např. posílá povely vesmír-
ným robotům na Marsu. Každá dvo-
jice dostala svůj tablet, do kterého 
jednotlivé kroky zadávala. Malí pro-
gramátoři museli odhadnout rych-
lost i vzdálenost jednotlivých kroků 
robota v předem vyznačené dráze. 
Nakonec si všichni roboti po nároč-
né práci společně zazávodili. 

Petra Lehovcová,  
vychovatelka ŠD
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Ve dnech 22. května a 12. červ-
na proběhla dvě velká cvičení 
pražských hasičů v objektu bý-
valého Domova mládeže na ad-
rese U Bazénu 271/2.

Pro navození reálných podmínek 
byly použity tři vyvíječe nezávadné-
ho kouře a takto připravený objekt 
představoval ideální prostor pro ná-
cvik zásahu při požárech ve výško-
vých budovách, které bývají jedny 
z nejtěžších.

Organizací byla pověřena pro-
fesionální stanice v Modřanech ve 
spolupráci se stanicemi v Krči a na 
Chodově. Cílem bylo prohloubit 
spolupráci základních složek inte-
grovaného záchranného systému, 
konkrétně profesionálních a  dob-
rovolných hasičů. Mezi zúčastně-
nými dobrovolnými hasiči byli sa-
mozřejmě i ti naši z Písnice a Libu-
še. Mezi dalšími dobrovolnými sbo-

ry byly Kunratice, Cholupice, Cho-
dov, Újezd u Průhonic, Benice, Ko-
lovraty a Zbraslav. Celkem se tedy 
ve dvou termínech zúčastnilo na 
112 profesionálních a dobrovolných 
hasičů.

Výsledkem bylo zdokonalení do-
vedností a pravidel při zásahu v za-
kouřeném prostředí, organizace zá-
sahu při vyhledávání osob a použí-
vání izolačních dýchacích přístrojů 
a krizových situací spojených s jeho 
používání. Poděkování patří všem 
hasičům, kteří se podíleli na zdoko-
nalení svých činností, směřujících 
k záchraně života osob, zvířat a ma-
jetku a především Magistrátu hl. m. 
Prahy a MČ Praha-Libuš za poskyt-
nutí vhodných prostor pro výcvik.

Nprap. Ing. Marek Steiner
Foto: Jan Kostlík a Milan Pacík, 

oddělení dokumentace  
MV – GŘ HZS ČR

Pražští hasiči  
nacvičovali v Písnici

Sbor dobrovolných hasičů Praha-Písnice
Hoštická 701/33, 142 00 Praha 4 – Písnice,  
IČO: 70901678 ve spolupráci s Českou ra-
dou dětí a mládeže a Sdružením hasičů 
Čech Moravy a Slezska

pořádá akci pro děti od 7 do 12 let
v rámci výzvy MŠMT Letní kempy 
2021 v termínu 16.–20. 8. 2021

Hotel Transylvánie
Vítejte v  hotelu Tran-
sylvánie, Drákulově 
opulentním pětihvěz-
dičkovém letovisku, 
kam je lidem vstup za-
kázán a  kde si příšery 
i  jejich rodiny mohou 
nerušeně užívat. Dráku-
la sem na jeden týden 
pozval všechny své nej-
lepší přátele – Franken-
steina a jeho ženu, Mu-
mii, Neviditelného mu-
že, rodinu Vlkodlaků 
a další. Všechna straši-
dla si užívají klidnou do-
volenou a s  radostí vy-
užívají vše, co může lu-
xusní hotel nabídnout, 
ale jen do doby, než se 
dozví strašlivé tajem-
ství, jež by mohlo zničit 
strašidla po celém svě-
tě. A jen vy jim můžete 
pomoci.

Během jednoho týdne se zaměříme formou her a soutěží na propoje-
ní formálního a neformálního vzdělávání, podpoříme duševní pohodu 
a zdraví dětí a nezapomeneme ani na různé pohybové aktivity. Během 
celého týdne se budeme mj. věnovat týmové spolupráci, tvůrčím díl-
nám, environmentální výchově a ekologii, zdravovědě a první pomoci, 
vlastivědě, základům matematiky a angličtině.

Sraz všech účastníků je naplánován každý den v týdnu od 16. do 20. 
8. 2021 od 7:45 hodin v hasičské stanici SDH Praha-Písnice na adre-
se: Hoštická 701/33, Praha 4 – Písnice, kde si děti přeberou vedoucí. 
Ukončení se předpokládá odpoledne okolo 17. hodiny dle programu. 
O ukončení budete vždy předem informováni.

Účastnický poplatek je díky podpoře MŠMT ČR stanoven na 0 Kč.  
Každý účastník má zajištěnu stravu – oběd a 2x svačinu, pitný režim, 
program, kvalifikovaný dohled, pojištění, odměnu, vstupné a dopravu.

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete co nejdříve na e-mail: tabor@
sdhpisnice.cz a do předmětu emailu uveďte: Tábor – přihláška. Počet 
účastníků akce je omezen na 24 dětí.

Bližší informace o akci získáte u hlavního vedoucího akce na telefonu: 
775 209 219, popř. na e-mailu: plasan@email.cz.

Na všechny účastníky se těší Jan „Plašan“ Krátký a jeho realizační tým.

Akci finančně podpořili:

mailto:tabor@sdhpisnice.cz
mailto:tabor@sdhpisnice.cz
mailto:plasan@email.cz
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ÚSPĚCHY MLADÝCH 
PÍSNICKÝCH HASIČŮ

V sobotu 5. června jsme s mladší-
mi a staršími žáky vyrazili na městské 
kolo soutěže Plamen, které pořáda-
lo Městské sdružení hasičů Praha. 
Na všechny týmy čekaly tři soutěžní 
disciplíny – štafeta požárních dvojic, 
štafeta 4 x 60 m a požární útok.

Kategorii mladších žáků repre-
zentovalo čtrnáct závodníků, které 
jsme rozdělili do dvou týmů. Kate-
gorii starších žáků reprezentovali 
čtyři závodníci.

Ačkoliv na trénink všech disciplín 
nebylo moc času, cítili jsme se při-
praveni a  chtěli jsme ze sebe vy-
dat maximum. Začali jsme se štafe-
tou požárních dvojic. Tým A doběhl 
v  krásném čase 67,6 s  a  připsal si 
20 trestných bodů za chyby na trati.

Jako další přišla na řadu štafeta 
4 x 60 m. Áčková štafeta zvládla ce-
lou soutěžní trať za 62,15 s, béčko-
vá štafeta pak za 80,65 s. Nesou-
těžní céčková štafeta si trať zaběhla 
za 130,06 s.

Pak už na nás čekala disciplína 
nejočekávanější – požární útok. Do 
této disciplíny se už zapojily všech-
ny děti. A výsledky byly opravdu ne-
očekávané. Zatím náš nejlepší sou-
těžní čas za poslední tři roky, co 
s dětmi pracujeme v novém složení, 
byl 35,72 s. Toho jsme dosáhli v září 
2020 na Memoriálu Josefa Bedná-
ře v pražských Lipencích. Na těchto 
závodech jej oba dva týmy pokoři-
ly, a to výrazně. Áčko ustanovilo náš 
osobní rekord na 28,03 s a béčko 
za nimi zaostalo jen o 0,59 s. Těch-
to dosažených výsledků si vážíme 
nejvíce.

Co dodat závěrem? Tyto závody 
byly po osm měsíců dlouhé pau-
ze prvními, na kterých jsme naši 
aktuální výkonnost mohli poměřit 
s  ostatními týmy. Družstva Zličína, 
Řep a  Dolních Měcholup se pravi-
delně umísťují na předních místech 

a  do svých bojů vyslala to nejlep-
ší, co mohla. Celkové umístění na-
šich mladších žáků na 4. a 6. místě 
v celé Praze je pro nás historickým 
umístěním a  velmi si dosaženého 
výsledku ceníme.

Starší žáci se kvůli nedostatku 
závodníků zúčastnili pouze dvou 
soutěžních disciplín, a tak nakonec 
skončili na 6. místě.

Největší překvapení však na nás 
ještě čekalo. O týden později, v so-
botu 12. června, se do soutěží zapo-
jili i naši dorostenci, a to jak v rámci 
jednotlivců, tak i do soutěže týmů. 
Pod vedením našich trenérů Stan-
dy Kulhánka a Honzy Trachty repre-
zentanti mladých písnických hasičů 
dosáhli historického úspěchu, když 
jako tým postoupili na Mistrovství 
České republiky dorostu v  požár-
ním sportu, které se uskuteční ve 
dnech 3.–5. července 2021 v  Zá-
břehu. Zároveň tam postoupil i On-
dřej Kulhánek v kategorii středních 
dorostenců. Držíme našim doros-
tencům palce na pěkné umístění.

- JKrý -
Foto: archiv SDH Písnice

DEN S HASIČI Z PÍSNICE  
V MŠ LOJOVICKÁ

Písničtí hasiči navštívili 10. června 
Mateřskou školu Lojovická. Již bě-
hem ranních činností měly děti pří-
ležitost seznámit se s  hasičským 
vybavením, vše si řádně vyzkoušet 
a osahat.

V rámci projektového dne zamě-
řeného na propagaci polytechnické 
výchovy jsme se sešli na zahradě 
mateřské školy. Paní učitelky si pro 
děti nachystaly scénku o  nebez-
pečnosti zahrávání si s ohněm. Když 
se vymkl z ruky, objevili se skuteční 
hasiči a zachránili situaci.

Následovala beseda o  prevenci 
a praktické ukázky použití hasicích 

přístrojů, které si měly možnost vy-
zkoušet i některé paní učitelky při li-
kvidaci opravdového ohně.

Program pokračoval prohlídkou 
zásahové techniky a  plněním te-
matických dovednostních disci-
plín. Příjemným překvapením bylo 
také předání pozvánky Kubíkovi T. 
na celorepublikové finále výtvarné 
soutěže Požární ochrana očima dětí 
do Přibyslavi.

Dopoledne si 
společně užili ma-
lí i velcí a nadšení 
z  práce hasičů se 
ještě dlouho pro-
mítalo do dětských her. Doufáme, 
že se brzy zase budeme moci sejít 
při společné akci.

Milan Černý
Foto: archiv SDH Písnice

Sbor dobrovolných hasičů Písnice
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OZNÁMENÍ O POČTU  
A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Starosta městské části Praha-Libuš 
na základě § 14c odst. 1 písm. f) záko-
na č. 247/1995 Sb., o volbách do Par-
lamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů ozna-
muje: volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republi-
ky, které se uskuteční ve dnech 8. 
října 2021 od 14:00 do 22:00 hod.  
a 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hod. 
v těchto šesti volebních okrscích:
– Místem konání voleb v  okrsku 
č. 38001 (1) je volební místnost 
v  Základní škole Meteorologická, 
ulice Meteorologická č. p. 181/2, 
Praha 4 – Libuš.
– Místem konání voleb v  okrsku 
č. 38002 (2) je volební místnost 
v  Základní škole s  rozšířenou 
výukou jazyků, ulice Ladislava 
Coňka č. p. 40/3, Praha 4 – Písnice.
– Místem konání voleb v  okrsku 
č. 38003 (3) je volební místnost 
v Klubu Junior, ulice Na Okruhu č. 
p. 395/1, Praha 4 – Písnice.
– Místem konání voleb v  okrsku 
č. 38004 (4) je volební místnost 
v Klubu Junior, ulice Na Okruhu č. 
p. 395/1, Praha 4 – Písnice.
– Místem konání voleb v  okrsku 
č. 38005 (5) je volební místnost 
v objektu ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 
č. p. 664/1a, Praha 4 – Libuš.
– Místem konání voleb v  okrsku 
č. 38006 (6) je volební místnost 

v  objektu ÚMČ Praha-Libuš, 
K  Lukám č. p. 664/1a, Praha 4  
Libuš.

Libuš dne 15. 6. 2021
Mgr. Jiří Koubek, v. r.

starosta městské části Praha-Libuš

OZNÁMENÍ O DOBĚ  
A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Starosta městské části Praha-
-Libuš podle § 15 odst. 1 zákona č. 
247/1995 Sb., o  volbách do Parla-
mentu České republiky a o změně 
a  doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů oznamu-
je: volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, kte-
ré se uskuteční ve dnech 8. října 
2021 od 14.00 do 22.00 hod. a 9. 
října 2021 od 8.00 do 14.00 hod.
– Místem konání voleb ve voleb-
ním okrsku č. 38001 je volební 
místnost v  Základní škole Meteo-
rologická, ulice Meteorologická č. 
p. 181/2, Praha 4 - Libuš, pro voliče 
bydlící v ul.: K Hájovně, K Lesu, Ke 
Lhoteckému lesu, Libušská – k. ú. Li-
buš, Lojovická, Mirotická, Novodvor-
ská, Ohrobecká, Přírodní, Smotla-
chova, Šatrova, U Vodojemu, U Za-
hrádkářské kolonie, Zbudovská.
– Ve volebním okrsku č. 38002 je 
volební místnost v  Základní ško-
le s  rozšířenou výukou jazyků, uli-
ce Lad. Coňka č. p. 40/3, Praha 4 – 
Písnice, pro voliče bydlící v ul.: Ba-
vorovská, Budilovská, Dubovická, 
Hoštická, Chvalšovická, Javorenská, 

K Mejtu, K Pomníku, K Vrtilce, Ke Bře-
zině, Ke Kašně, Klenovická, Křesa-
novská, Kváskovická, Ladislava Coň-
ka, Libušská – k. ú. Písnice, Lipovic-
ká, Lužská, Miřetická, Modravská, 
Na Konečné, Na Losách, Olšovická, 
Ostruženská, Písnické Zahrady, Pra-
menná, Předenická, Putimská, Roha-
novská, Sedlovická, Švihovská, Těšo-
vická, Úbislavská, U Jednoty, V Kál-
ku, V Zákopech, Vacovská, Velká La-
da, Vídeňská, Vltavická, Zátoňská.
– Ve volebním okrsku č. 38003 je 
volební místnost v  Klubu Junior, 
Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Písni-
ce, pro voliče bydlící v ul.: Ke Kur-
tům, Na Okruhu, Na Šejdru – k. ú. 
Písnice, Nad Libušským potokem.
– Ve volebním okrsku č. 38004 je 
volební místnost v  Klubu Junior, 
Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Písni-
ce, pro voliče bydlící v ul.: Mezi Do-
my, U Bazénu, Výletní – k. ú. Písnice 
a k. ú. Libuš, Zahrádecká – k. ú. Pís-
nice a k. ú. Libuš.
– Ve volebním okrsku č. 38005 je 
volební místnost v ÚMČ Praha-Li-
buš, ul. K Lukám č. p. 664/1a, Klub 
Senior, pro voliče bydlící v ul.: Bru-
nelova, Betáňská, Hvězdonická, Jir-
čanská, K Děrám, K Lukám, Klokot-
ská, K  Novému sídlišti, Kolektivní, 
Malá Slavonická, Mašovická, Meteo- 
rologická, Na  Musilech, Na Šejdru, 
Nad Šejdrem, Okrová, Opařanská, 
Ostředecká, Provozní, Slavonická, 
Šátalská, U  Libušské sokolovny, 
U Líhní, V Bambouskách, V Lužích, 
Za Větrem.

– Ve volebním okrsku č. 38006 je 
volební místnost v ÚMČ Praha-Li-
buš, ul. K Lukám č. p. 664/1a, Klub 
Senior, pro voliče bydlící v ul.: Bo-
rotínská, Božejovická, Burianova, 
Dobronická, Drůbežářská, Husař-
ská, Chladírenská, Jistebnická, 
K  Jezírku, K  Tůni, Lukešova, Mílo-
vá, Na Domovině, Na Jezerách, Na 
Močále, Paběnická, Předposlední, 
Třebějická, U  Pejřárny, V  Hrobech, 
V  Koutě, V  Rohu, Vyšebrodská, 
Zlatokorunská.

Praha 4 – Libuš dne 15. 6. 2021
Mgr. Jiří Koubek, v. r.

starosta městské části Praha-Libuš

Volby do Poslanecké sněmovny 2021

Máte problémy s parkováním? Je v okolí va-
šeho bydliště přeplněný koš či popelnice na 
tříděný odpad? Znáte dopravně nebezpeč-
né místo? Kde se cítíte dobře? Označte nám 
nejenom tato místa v tzv. Pocitové mapě.

MČ Praha-Libuš se připojila k celopražské kam-
pani Pocitová mapa 2021. Kampaň potrvá celé lé-
to a končí k 30. 9. 2021. Hlasování je anonymní, 
není potřeba žádné přihlašovací údaje, nepovin-
né jsou otázky na konci formuláře (muž/žena, věk).

Po skončení kampaně budou výsledky k dis-
pozici všem občanům. Odkaz na výsledky bude 
umístěn na webových stránkách MČ Praha-Li-
buš. A jaké jsou otázky kampaně?
– Zde trávím volný čas.
– Zde bych to ukázal/a návštěvě odjinud.
– Zde je zanedbané místo a  zasloužilo by 

rekonstrukci.
– Zde se necítím bezpečně.
– Zde je dopravně nebezpečné místo.
– Zde jsou problémy s parkováním.
– Zde bych rád/a víc zeleně.
– Zde je často přeplněná nádoba na odpad 

či sběrné místo komunálního/tříděného 
odpadu.

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

Již nyní má úřad MČ Praha-Libuš k  dispozici 
první „špendlíky“ (bylo označeno již stovky míst) 
a řeší jednotlivá místa. Například na základě poci-
tové mapy bude od července přistaven kontejner 
na kov i na druhém stanovišti u domů Ekospolu 
v ulici Švihovská. Také byly doplněny koše na psí 
exkrementy v ulici Švihovská.

Jednotlivé odbory úřadu a  vedení městské 
části po skončení celé kampaně detailně výsled-
ky zhodnotí a bude dále jednotlivá místa řešit.

A  jak se můžete zapojit vy? Na adrese: htt-
ps://www.pocitovemapy.cz/praha-libus/ označte 
„špendlíkem“ místa, na které je směrován pří-
slušný dotaz (zde trávím volný čas, zde se necí-
tím bezpečně ad.). Pro upřesnění můžete využít 
doplňující komentáře, prosíme co nejvíce oko-
mentovat jednotlivá místa.

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

Bc. Petr Borský,  
Odbor životního prostředí a dopravy 

 ÚMČ Praha-Libuš

POCITOVÁ MAPA 
ZDRAVÁ PRAHA 
2021

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

pocitovemapy.cz/praha 

zdravapraha.praha.eu

PRAHA-LIBUŠ

Označte na mapě důležitá místa:  
Pocitová mapa 2021

VOLBY 2021
Výzva pro občany, kteří 

chtějí pomáhat v okrskové 
volební komisi při volbách 
do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky.

Volby se konají ve dnech 
8. a 9. října 2021.

Případné zájemce prosíme 
o zaslání jména a kontaktních 

údajů Odboru správnímu 
a školství Úřadu městské 

části Praha-Libuš na e-mail: 
spravni@praha-libus.cz nebo 
doručení vyplněné přihlášky, 

viz webové stránky MČ Praha-
Libuš: www.praha-libus.cz.
Podrobnější informace na 

telefonech: 244 021 421–23, 
734 756 890.

https://www.pocitovemapy.cz/praha-libus/
https://www.pocitovemapy.cz/praha-libus/
mailto:spravni@praha-libus.cz
http://www.praha-libus.cz
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Závěrečný účet za rok 2020 bu-
deme na zastupitelstvu projed-
návat 29. června. Jeho obsah 
a strukturu jsem popsal v mi-
nulém čísle. Kompletní znění, 
a není krátké, je k dispozici na 
našich webových stránkách. 
Proto se zde omezím pouze na 
ta nejzákladnější čísla:

Tento návrh byl akceptován na-
ším finančním výborem dne 14. červ-
na. Tak by snad mohl získat podpo-
ru i některých opozičních zastupite-
lů. Zejména proto, že pouze suma-
rizuje to, co se skutečně stalo. Čís-
la hovoří jasně. Skutečnost se od 
schváleného rozpočtu jako obvykle 
diametrálně liší. Změny prováděné 
rozpočtovými opatřeními schvále-
ný rozpočet dokonale mění. Takže 
lámat nad rozpočtem hůl v okamži-
ku jeho schválení mi nepřipadá příliš 
racionální. Zejména pak z oblíbené-
ho důvodu: „je tam málo na inves-
tice (kapitálové výdaje)“. Jak je vi-
dět z tabulky, skutečnost je výrazně 
příznivější. Na závěr ještě dvě po-
známky. Rozpočtová opatření probí-
hají až do konce roku. Proto se sku-

tečnost liší od možnosti dané změ-
nami. Peníze, které přijdou na konci 
listopadu, většinou již nejde použít. 
Následně se žádá o  jejich převod 
do dalšího roku. A saldo neboli zů-
statek, v našem případě schodek, je 
pokryt vlastními úsporami z  let mi-
nulých. Žádná tragédie se nekoná. 

Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření městské části 
Praha-Libuš

Tato zpráva je přílohou jak finanční 
závěrky, tak závěrečného účtu. Tím 
pádem je také k nalezení na našich 
webových stránkách v  kompletním 
znění. Zde se omezím na několik zá-
kladních poznámek. Naše hospoda-
ření každý rok kontroluje a přezkou-
mává kontrolní skupina pracovníků 
či pracovnic odboru kontrolních čin-
ností MHMP. Pravidelně každý tře-
tí rok přichází jiná kontrolní skupi-
na. Letos, resp. loni na podzim došlo 
k onomu pravidelnému střídání a na-
stoupila nová skupina. Má trochu ji-
ný pohled na věc než ta předchozí, 
a  tak objevila nové chyby. A perso-

nální nestabilita našeho ekonomické-
ho odboru v minulém roce způsobi-
la chyby další. Celkem bylo zjištěno 
šest chyb nových a dvě nenaprave-
né z roku 2019. To se stalo a odke-
cat to nejde. Nezbývá nám než chyby 
napravit. Pracujeme na tom. Jedinou 
příznivou informací je to, že se jedná 
o  chyby formální (nejsou v  souladu 
s účetním standardem a příslušnými 

předpisy o  účetnictví). Nejedná se 
o chyby, které by způsobily finanční 
ztrátu. Věta ze závěru zprávy zní jas-
ně: „Při přezkoumání hospodaření 
za rok 2020 nebyla zjištěna žádná 
rizika, která by mohla mít negativ-
ní dopad na hospodaření MČ v bu-
doucnosti“ (viz str. 17 nahoře). Kon-
trola probíhala ve dvou fázích. První 
fáze proběhla na podzim a při ní zjiš-
těné nedostatky mohly být naprave-
ny. Druhá fáze proběhla od ledna do 
března a  při ní zjištěné nedostatky 
napravujeme od dubna. Nejedná se 
o kontrolu formální, ale velmi důklad-
nou. Zpráva má 19 stran a  dalších 
šest stran obsahuje seznam kontro-

lovaných dokladů a dokumentů 

Rozpočet letošní  
– jak se nám změnil

Zatím, k datu 15. 6. 2021, proběh-
lo 17 rozpočtových opatření. Průběh 
je podobný jako v minulých letech. 
Rozpočet se nám od schválení změ-
nil takto:

Kapitálové výdaje, tedy investi-
ce, jsou na téměř 33 milionech. Má-
me je o  22,8 milionu vyšší než při 
schválení rozpočtu. To by mohla 
kvitovat i naše přísná opozice. Čtyři 
miliony na rozvoj školství byly z roz-
počtu vyvedeny rozpočtovým opat-
řením č. 8. To nám paradoxně o tuto 
částku zvedlo běžné (tedy prožra-
né) výdaje!!! Poměr běžných a  ka-
pitálových výdajů může být hodně 
zavádějící. Asi proto ho někteří opo-
ziční zastupitelé tak rádi používají.

Pavel Macháček,  
místostarosta, 15. 6. 2021

Závěrečný účet 2020

  Schválený RO RO po změnách Skutečnost

Daňové příjmy 13 452 000,00 13 452 000,00 13 331 206,22

Nedaňové příjmy 1 378 000,00 1 700 600,00 1 702 507,06

Přijaté transfery 48 486 000,00 97 368 100,00 99 498 967,55

PŘÍJMY CELKEM 63 316 000,00 112 520 700,00 114 532 680,83

Běžné výdaje 55 157 500,00 81 859 400,00 71 034 912,71

Kapitálové výdaje 24 731 400,00 77 389 200,00 50 859 390,25

VÝDAJE CELKEM 79 888 900,00 159 248 600,00 121 894 302,96

Saldo příjmů a výdajů -16 572 900,00 -46 727 900,00 -7 361 622,13

  Schvál. ROZP RO 1-17 ROZP po zm.

Daňové příjmy 12 760 000,00 0,00 12 760 000,00

Nedaňové příjmy 1 011 000,00 8 000,00 1 019 000,00

Přijaté transfery 45 307 700,00 16 177 500,00 61 485 200,00

Financování příjmy 15 515 000,00 11 803 700,00 27 318 700,00

PŘÍJMY CELKEM 74 593 700,00 27 989 200,00 102 582 900,00

Běžné výdaje 64 598 700,00 9 185 000,00 73 783 700,00

Kapitálové výdaje 9 995 000,00 22 804 200,00 32 799 200,00

Financování výdaje 0,00 -4 000 000,00 -4 000 000,00

VÝDAJE CELKEM 74 593 700,00 27 989 200,00 102 582 900,00

Saldo příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00

Letní provoz Odboru správního a školství 

ÚMČ Praha-Libuš

na adrese K Lukám 664/1

pro veřejnost

v období od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021:

pouze v pondělí a ve středu

v době od 8:00 hod. do 12:00 hod.

a od 13:00 hod. do 17:30 hod.
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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 kvalitu 
vzdělávání na daném území pro-
střednictvím aktivního partnerství 
všech aktérů vzdělávací politiky 
v území a dále společné stanove-
ní prioritních směrů rozvoje vzdě-
lávání. Doposud byly realizovány 
dvě etapy MAP, z nichž ta druhá 
stále probíhá – třetí etapu by měl 
představit rok 2023.

Výčet směrů a  příslušných vzdě-
lávacích činností představených 
v tomto projektu je pro jejich množ-
ství prakticky nemožné zde uvádět 
– informace lze přehledně získat na 
www.mappraha12.cz.

Dovolte tedy ve dnech letních 
prázdnin po ukončení školního ro-
ku 2020/21, silně zasaženého kri-
zí v souvislosti s pandemií covid-19, 
představit zajímavé výstupy páteř-
ních pracovních skupin projektu, 
které se dotýkají nejdůležitějších ob-
lastí vzdělávání našich dětí.

Pracovní skupina Cizí jazyky 
vznikla teprve na podzim roku 2020 
a  vzhledem k  pandemii probíha-
la vzdělávací setkání pouze online. 
Úvodní podzimní setkání bylo věno-
váno vyučujícím cizích jazyků s prak-
tickými otázkami, jakými jsou: hodino-
vá dotace cizích jazyků, velikost sku-
pin žáků na jazyky, komunikační jazyk 
v  rámci výuky, rozvoj řečových do-
vedností vs. rozvíjení jazykových pro-
středků. Dalšími diskutovanými téma-
ty byly spolupráce s rodilými mluvčí-
mi, využívané materiály na jazykovou 
výuku a dosavadní zkušenosti s dis-
tanční výukou. Účastníci kvitovali 
praktické zaměření setkání.

Zimní setkání se věnovalo prak-
tickým tipům na zkvalitnění online 
výuky. Skupina pracovala s  Google 
dokumenty, tabulí Jamboard, aplika-
cí Wordwall. Část semináře byla vě-
novaná tipům na aktivizační metody 
práce v rámci online hodin. Účastní-
ci mezi sebou sdíleli vlastní zkuše-
nosti získané z distanční výuky a uví-
tali konkrétní tipy využitelné v  dis-
tanční výuce. Jarní setkání hostilo 
paní Francescu Key, rodilou mluvčí 
a zkušenou učitelku angličtiny na 1. 
stupni. Obsahem setkání byly tipy 
na konkrétní činnosti zaměřené na 
mluvený projev v  rámci prezenční 
i  distanční výuky. Okrajově se dis-
kuse dotkla také zapojení rodilého 
mluvčího do výuky, resp. spoluprá-
ce s ním. Toto setkání bylo prozatím 
nejpočetněji zastoupené a  účastní-
ky velmi kladně hodnocené. Učitelé 
oceňovali konkrétní využitelné mate-
riály a aktivity motivující žáky k mlu-
venému projevu. Pracovní skupina, 

již vede paní Mgr. Marie Horčičková, 
si klade za cíl sdílení příkladů dobré 
praxe v oblasti jazykového vzdělává-
ní. V rámci setkání se osvědčilo na-
bízení praktických tipů na činnosti, 
které se v  jazycích osvědčily. Učite-
lé mají velký zájem o aktivizační for-
my práce, kdy dochází k maximální-
mu zapojení všech dětí. Z tohoto dů-
vodu se setkání soustředí na činnos-
ti zaměřené na rozvoj řečových do-
vedností. Cenným zdrojem inspirace 
jsou pedagogické zkušenosti členů 
pracovní skupiny a je skvělé, že jsou 
ochotni je společně sdílet.
Vedoucí pracovní skupiny 
Mgr. Marie Horčičková

Pracovní skupina Čtenářská gra-
motnost se za dobu svého tříletého 
působení ustálila ve skupinu peda-
gogů základních i  mateřských škol, 
jež se účastní setkání pravidelně. 
Současně je tato skupina pod ve-
dením paní Mgr. Miroslavy Škardové 
otevřena všem dalším aktérům, kteří 
mají zájem o dílčí témata, a umožňu-
je jim aktivně se zapojit do společ-
ných činností.

Pedagogové přinášejí na setká-
ní zajímavé náměty, sdílí zkušenosti, 
jsou aktivní a  otevřeni společné vý-
uce. Podílí se na obsahu práce a na 
společné reflexi, jež je východiskem 
pro další směřování, pro výběr témat 
a oblastí čtenářské gramotnosti.

Osobní účast na setkání této pra-
covní skupiny podpořila i  vzájemné 
vztahy účastníků, možnost poznat se 
z profesního i  lidského hlediska, na-
vázat neformální vztahy, propojovat 
se a vytvářet spolupracující komuni-
tu učitelů. Podoba této pracovní sku-
piny se ustálila ve formátu: První část 
setkání je věnovaná společnému sdí-
lení zkušeností a  příkladům z  pra-
xe, které se pedagogům osvědčily. 
Druhá část je zaměřena na zkoušení 
a reflexi různých čtenářských postu-
pů, konkrétní práci s knihou či textem 
nebo přemýšlení o tom, jak zapojit do 
čtení i děti, které z nejrůznějších dů-
vodů nečtou a nejsou typickými čte-
náři. Jde o to, jakou podporu mohou 
učitelé poskytnout, aby děti více a rá-
dy četly. Třetí část slouží rozvoji vlast-
ního čtenářství. Je zde prostor sdílet 
s ostatními vlastní četbu či knihy, jež 
jsou čteny ve třídách a jež se jeví in-
spirativními. Za dobu působení této 
pracovní skupiny se stalo pravidlem, 
že pedagogové přinášejí na setkání 
řadu knih k okomentování, k dispozi-
ci k nahlédnutí s připojením vlastních 
zkušeností, jak s knihou pracovat. 
Vedoucí pracovní skupiny 
Mgr. Miroslava Škardová

Pracovní skupina Digitální gramot-
nost se zaměřuje na aktivity, které se 
týkají plánovaných změn obsahu a fo-
rem výuky v oblasti integrace digitál-
ních technologií do základního vzdě-
lávání. Primárně se jedná o plánova-

né revize RVP v  oblasti ICT, a  tedy 
podporu rozvoje digitální gramotnosti 
žáků a zavedení informatického myš-
lení do školního kurikula. Vedoucí té-
to pracovní skupiny pan PhDr. Ondřej 
Neumayer, Ph.D., usiluje o to, aby se 
učitelé a vzdělavatelé v území zabý-
vali více dopady své výuky na učení 
žáků, sdíleli příklady dobré výukové 
praxe, vzájemně se znali a byli schop-
ni si v případě zájmu poskytovat ko-
legiální podporu. Za tímto účelem se 
pracovní skupina zabývala podporou 
rozvoje digitálních kompetencí učite-
lů dle rámce DigCompEdu. Specific-
kým tématem je údržba a rozvoj škol-
ní digitální infrastruktury včetně ko-
nektivity. V době pandemie covid-19 
bylo zařazeno téma distanční výu-
ky a  její reflexe. Obsahem práce té-
to skupiny je projednávání podkladů 
a dokumentů v rámci místního akční-
ho plánování.

Pro potřeby komunikace bylo vy-
tvořeno online prostředí Praha 12 – di-
gitální technologie ve škole v systému 
Google Skupiny na adrese: https://
groups.google.com/g/ict-praha12, ve 
kterém je registrováno 38 účastníků. 
V tomto prostředí jsou avizovány no-
vé termíny konání pracovní skupiny 
a probíhá vzájemné informování o za-
jímavých novinkách dané problemati-
ky. Prostředí Google Skupiny nahradi-
lo původní prostředí pracovní skupiny 
Digitální technologie v  letech 2017–
2018 realizované v  online prostředí 
Google Weby na adrese: https://sites.
google.com/view/digi-map-praha12/, 
jehož provozování a  údržba se uká-
zalo pro vedoucího pracovní skupiny 
jako příliš zatěžující. Ze společné do-
hody vzešla myšlenka, že každé jed-
nání pracovní skupiny proběhne na 
jiné škole či na jiném místě vztahují-
cím se ke vzdělávání v MAPu dotče-
ných městských částí, které přináší 
možnost inspirace a rozšiřování obzo-
rů učitelů za hranice jejich pracoviště. 
Tento postup byl aplikován do února 

2020, kdy vzhledem k epidemiologic-
kým opatřením souvisejícím s epide-
mií covid-19 byla další setkávání pře-
sunuta do virtuálního prostoru video-
konferenčních systémů. 
Vedoucí pracovní skupiny 
PhDr. Ondřej Neumayer, Ph.D.

Další páteřní pracovní skupinou 
je Financování. Tato skupina posky-
tuje informace o dotačních možnos-
tech pro školy především z EU zdro-
jů. Členové mají možnost vyžádat si 
dotační monitoring na plánovanou 
aktivitu dané školy.

Již na úvodním setkání pod vede-
ním paní Ing. Ivety Holé byl předsta-
ven systém monitoringu dotačních 
příležitostí, včetně kalendáře pravi-
delně se opakujících podpor školám. 
Členové pracovní skupiny měli a mají 
k dispozici přístup do dotačního mo-
nitoringu a možnost požádat o analý-
zu dotačních možností na plánovanou 
aktivitu daného školského zařízení.

Prioritním tématem každého se-
tkání jsou informace k aktuálním do-
tačním příležitostem, témata týkající 
se potřeb škol ve vazbě na zdroje 
financování. Na každé jednání pra-
covní skupiny byli přizváni zástupci 
městských částí, aby došlo k disku-
zi nad potřebami školských zaříze-
ní a financování škol ze strany měst-
ských částí.

V  rámci činnosti zde dochá-
zí k  přenosu dobré praxe i  diskusi 
o  špatné praxi s přípravou projektů 
EU, administrací i  udržitelností pro-
jektů. Všechny etapy projektu byly 
a jsou detailně diskutovány a členo-
vé této pracovní skupiny sdílí zkuše-
nosti i problémy s realizací projektů.
Vedoucí pracovní skupiny
Ing. Iveta Holá

Ing. Lenka Koudelková, 
místostarostka pro oblast 

vzdělávání, školství,  
sociální a tělovýchovy

Foto: Pixabay

O projektu MAP

http://www.mappraha12.cz
https://groups.google.com/g/ict-praha12
https://groups.google.com/g/ict-praha12
https://sites.google.com/view/digi-map-praha12/
https://sites.google.com/view/digi-map-praha12/
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V březnovém čísle časopisu 
U nás jsme žádali o pomoc s li-
kvidací autovraků z ulic Libu-
še a Písnice formou nahlášení 
na e-mail: vraky@praha-libus.
cz nebo přes webové strán-
ky městské části: www.praha.
libus.cz/autovraky. Jak jsme na 
tom s odstraňováním autovra-
ků dnes?

S  pomocí občanů a  s  poznatky 
odboru životního prostředí a dopra-
vy bylo zatím Správě služeb hlavní-
ho města Prahy (SSHMP je organi-
zace, která má odstraňování vraků 
v  kompetenci) nahlášeno 39 dlou-
hodobě stojících vozidel. To můžou 
být vozidla, u kterých je již na prv-
ní pohled jasné, že jsou nepojízdná, 
ale i  vozidla s  prošlou technickou 

prohlídkou, která na první pohled 
působí zcela funkčně.

Do dnešního dne z těchto 39 vozů:
– 16 vozidel bylo odtaženo SSHMP 

nebo byla odstraněna před za-
čátkem nebo v průběhu řízení;

– 6 vozidel nebylo shledáno vra-
kem (platná TP);

– 2 vozidla jsou na komunikaci, 
která je v soukromém vlastnictví 
a jsou mimo kompetenci SSHMP 
(odtah si zajišťuje vlastník);

– 11 vozidel je ve fázi řešení, ta trvá 
zpravidla 4–6 měsíců;

– 4 vozidla zatím nebyla SSHMP 
ohledána, proces je na začátku.
Odstraňování vozidel s  prošlou 

technickou prohlídkou se zkompli-
kovalo koronavirovou pandemií. 
Podle zákona o  pozemních komu-
nikacích je podmínkou odtahu vo-

zidel minimálně 6 měsíců propad-
lá TK, koronavirovým opatřením se 
však tato doba prodloužila o  dal-
ších 7 měsíců. Ale jsou i  jiné pro-
blémy, které komplikují řízení, např. 
auta s cizí registrační značkou, nut-
nost úředního otevírání vozidla 
z  důvodu zjišťování VIN kódu atd. 
Proto se může zdát, že se v někte-
rých případech nahlášených vraků 
nic neděje, ale opak je pravdou.

Naše výzva k  pomoci s  likvidací 
autovraků stále platí a budeme rádi 
za podněty zaslané na e-mail: vra-
ky@praha-libus.cz nebo přes webo-
vé stránky městské části: www.pra-
ha.libus.cz/autovraky.

Zuzana Kuryviálová,  
odbor životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Ilustrační foto:  

archiv OŽPD UMČ Praha-Libuš

Likvidace autovraků z ulic je běh na dlouhou trať

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
NA ODPAD Z ROZPOČTU MČ 
PRAHA-LIBUŠ 

V  září až listopadu 2021 budou 
kontejnery přistaveny podle násle-
dujícího harmonogramu, první sta-
novený den nejpozději do 16:00 
hodin. 
– od 10. do 12. září: Drůbežářská (me-

zi Libušskou a  V  Koutě), K  Lukám 
(parkoviště),  Zbudovská x Předpo-
slední, K Novému Sídlišti x Na Šej-
dru, Na Okruhu (u Klubu Junior)

– od 17. do 19. září: Betáňská x Na 
Musilech, Hoštická x Olšovická,  Na 
Losách x Lužská, Výletní x Zahrá-
decká,  V Zákopech (u první zatáčky)

–  od 1. do 3. října: Zahrádecká x 
Hvězdonická, K  Vrtilce x Putim-
ská, Na Okruhu (u čp. 389), Miro-
tická x Zbudovská, Ke Lhotecké-
mu Lesu x Lojovická 

– od 8. do 10. října: Ohrobecká x 
Lojovická, Na Domovině (u  MŠ), 
Ke Kurtům x Na Okruhu, Na Musi-
lech x U Libušské sokolovny, Pře-
denická x K Vrtilce

– od 15. do 17. října: U  Zahrádkář-
ské kolonie x Přírodní, Švihovská 
(u  Ekospolu), Ke Kašně (u  MŠ), 
U Bazénu (vedle SOU)

– od 22. do 24. října: Božejovická x 
Třebějická, K Jezírku x Vyšebrod-
ská, Výletní x Zahrádecká, V Rohu 
x V Koutě, K Vrtilce x Zátoňská

– od 5. do 7. listopadu: Hoštická x 
Putimská, Na Močále x Třebějic-
ká, K Novému Sídlišti x Jirčanská, 
K  Lukám (parkoviště), U  Bazénu 
(vedle SOU)

– od 12. do 14. listopadu: Chvalšo-
vická x Křesanovská, Na Domovi-
ně (u MŠ), Mirotická x Zbudovská, 
K Vrtilce x Na Konečné, Božejovic-
ká x Borotínská

Na každé stanoviště budou přista-
veny celkem dva kontejnery. Pokud 
se zaplní v pořadí druhý kontejner již 
v sobotu, může se stát, že v neděli na 
místě již žádný kontejner nebude ne-
bo v něm již nebude místo pro ulože-
ní vašeho odpadu. Z tohoto důvodu 
nedoporučujeme odkládat uložení 
odpadů až na neděli. 

Sběrné nádoby jsou určeny pou-
ze pro objemný odpad z  domác-
ností (nábytek, koberce, podlahové 
PVC, zrcadla, umyvadla, vany, spor-
tovní náčiní, autosklo, kovové před-
měty apod.), který nelze odkládat do 
běžných kontejnerů. Nejsou určeny 
pro odpad vznikající při podnikatel-
ské činnosti.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
Z ROZPOČTU MAGISTRÁTU HL. 
M. PRAHY

Kontejnery na odpad budou při-
staveny ve stanovený den vždy po 
dobu čtyř hodin, a  to od 14:00 do 
18:00. Po celou dobu bude přítom-
na obsluha.
– 14. října: K  Lukám (parkoviště), 

Hoštická x Olšovická, Mirotická x 
Zbudovská

– 21. října: Výletní x Zahrádecká, 
K Vrtilce x Na Konečné, Novému 
sídlišti x Na Šejdru 

– 4. listopadu: Ke Lhoteckému lesu 
x Lojovická, K Jezírku x Vyšebrod-
ská, Na Okruhu (u čp. 389)
Sběrné nádoby jsou určeny pou-

ze pro objemný odpad z  domác-
ností (nábytek, koberce, podlahové 
PVC, zrcadla, umyvadla, vany, spor-
tovní náčiní, autosklo, kovové před-
měty apod.), který nelze odkládat do 
běžných kontejnerů. Nejsou určeny 
pro odpad vznikající při podnikatel-
ské činnosti. 

Do kontejnerů nelze odkládat sta-
vební suť, nebezpečné složky komu-
nálního odpadu, chladničky, pračky, 
televize, monitory, počítače, biolo-
gicky rozložitelný odpad ze zahrad 
nebo pneumatiky. Uvedené druhy 
odpadu lze uložit v nejbližších sběr-
ných dvorech hl. m. Prahy v ulici Ge-
nerála Šišky a v ulici Obrataňská.

Službu organizuje a hradí ze své-
ho rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy, 
kontejnery přistavuje společnost 
Pražské služby, a. s. Počet velkoob-
jemových kontejnerů je jednotlivým 
městským částem přidělován v  zá-
vislosti na počtu obyvatel a dostup-
nosti sběrných dvorů.

KONTEJNERY NA BIOODPAD 
Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY

Velkoobjemové kontejnery na 
bioodpad z  rozpočtu Magistrátu hl. 
m. Prahy budou přistaveny ve sta-
novený den po dobu maximálně tří 
hodin. Pokud se na daném stanovišti 
zaplní kontejner dříve než za tři hodi-
ny, bude na stanoviště přistaven dal-
ší kontejner. Po celou dobu bude pří-
tomna obsluha.
– 9. října od 9:00 do 12:00: K Vrtil-

ce x Na Konečné, Božejovická x 
Třebějická

– 9. října od 13:00 do 16:00: Chval-
šovická x Křesanovská, K Jezírku 
x Vyšebrodská

– 16. října od 9:00 do 12:00: Ke 
Lhoteckému lesu x Lojovická, 
K Novému sídlišti x Jirčanská

– 16. října od 13:00 do 16:00: Na 
Losách x Lužská, Drůbežářská 
(mezi Libušskou a V Koutě), Hoš-
tická x Putimská
Počet velkoobjemových kontejne-

rů jednotlivým městským částem při-
děluje magistrát v závislosti na počtu 

obyvatel, dostupnosti sběrných dvo-
rů a typu převládající zástavby.

KONTEJNERY NA BIOODPAD 
Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

Velkoobjemové kontejnery na 
bioodpad z  rozpočtu MČ Praha-Li-
buš budou přistaveny ve stanove-
ný den od 9:00 do 18:00. Na da-
ném stanovišti budou přistaveny 
dva kontejnery v uvedený termín.

– 23. října: Předenická x K  Vrtilce, 
Hoštická x Lipovická, Na Močále x 
Třebějická

– 30. října: Betáňská x Na Musi-
lech, K Novému sídlišti x Na Šej-
dru,  Ohrobecká x Lojovická, Za-
hrádecká x Hvězdonická

– 6. listopadu: Hoštická x Olšovic-
ká, Ke Kašně (u MŠ), U Zahrádkář-
ské kolonie x Přírodní

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Kontejnery na velkoobjemový odpad pro druhé pololetí 2021

inzerce

ODVOZ  
STARÉHO NÁBYTKU  

NA SKLÁDKU

Vyklízení bytů, sklepů, 
pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme 
cokoliv.

Rozumná cena. 
Stěhování.

Tel.: 773 484 056

mailto:vraky@praha-libus.cz
mailto:vraky@praha-libus.cz
http://www.praha.libus.cz/autovraky
http://www.praha.libus.cz/autovraky
mailto:vraky@praha-libus.cz
mailto:vraky@praha-libus.cz
http://www.praha.libus.cz/autovraky
http://www.praha.libus.cz/autovraky
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Pan Ondřej Mann, zahradník, se 
společně s dalšími stará o veřej-
nou zeleň v Libuši a Písnici.

Proč a jak jste se stal 
zahradníkem?

Pro mě to byla jasná volba před 
tlakem rodičů, abych dělal něco 
technického. 

Jaké různé práce v Libuši a Písni-
ci děláte?

Nejvíce asi různé výsadby stro-
mů a trvalek.

Je rozdíl starat se o zeleň ve 
veřejném prostoru a o zeleň 
soukromou?

Rozhodně, ve veřejném prosto-
ru je těžké okouzlit detailem, v sou-
kromém je to podstatná součást 
spokojenosti.

S čím se v péči o veřejnou zeleň 
v Libuši a Písnici nejobtížněji po-
týkáte? Co je k vzteku?

Asi bezohlednost, je těžké při-
jmout, že rostlinu včera vysazenou 
pro všechny někdo potřebuje pro 

sebe, ale to nebude specifické jen 
pro toto místo. Často se potýkáme 
s  nejrůznějšími zátěžemi v  půdě 
z  dob minulých v  podobě odpadů 
ze staveb.

Mohou zdejší obyvatelé zeleni ve 
svém okolí pomáhat? Jak?

Vodou. Lidé mohou darovat vo-
du. Pokud přinesou ke stromu před 
svým domem alespoň jednou ky-
blík s vodou, může to tento vyvole-
ný strom zachránit a už to nelze na-
zvat lhostejností.

Mění se nějak zahradnické přístu-
py během posledních let, kdy si 
čím dál více uvědomujeme změny 
klimatu? Děláte z tohoto hlediska 
něco jinak od doby, kdy jste jako 
zahradník začínal?

Určitě. Příklad sám za všechny je 
třeba ponechávání vyššího poros-
tu trávníků. Dále je to vylepšování 
půdy při výsadbách přípravky, které 
jsou odzkoušené v pouštních pod-
mínkách, a v neposlední řadě jsou 
to technické vynálezy umožňující 
efektivní zasakování vody v  místě 

výsadby. Tím mám na mysli zavla-
žovací pytle, zábrany proti rozlévá-
ní vody do okolí, ale i automatickou 
závlahu. Zde však opět platí, dobrý 
sluha, zlý pán. Nabádám své zákaz-
níky, aby své zahrady trápili suchem 
a zalévali vydatně jako formu první, 
nebo spíš poslední pomoci. Rostliny 
dokáží hledat vodu v hlubokých vrs-
tvách, musíme jim jen pomoci najít 
sílu se tam dostat, pokud si zvyknou 
na náš kohoutek, staneme se otro-
ky vlastní zeleně.

Pokud se nemýlím, byl to váš ná-
pad i provedení obklopit země-
kouli na kruhové křižovatce mezi 
starou Písnicí a sídlištěm Písnice 
levandulemi. Proč jste zvolil právě 
tohle zahradnické řešení?

Tak bych to neřekl, pro tak vý-
znamné místo je potřeba více hlav.

Po první sezóně to vypadá, že 
se povedlo. Levandulím se daří 
a vypadá to pěkně. Kolik péče to 
vyžaduje?

ROZHOVOR

Můžeme darovat vodu

Neutěšený výhled od školky…

… a změnily to…

… a už stačilo jen trochu času.

… pak přišel Den Země a děti…
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Nevyžaduje to více péče než jiné 
výsadby, které mají vypadat pěkně. 
Samozřejmě kdyby se s tím nic ne-
dělalo od výsadby, za chvíli by ne-
bylo na co koukat. Ale považte, zá-
livka byla jen jednou po výsadbě.

Žijí na tom ostrově uprostřed silni-
ce a hustého provozu nějací drob-
ní živočichové?

Přiznám se, že jsem si nevšiml, je 
tam takový hluk, že mi to uniklo.

Používáte zahradní chemii, něja-
ké -cidy?

Nejvíce herbicidy.

Jaké zahradnické práce děláte 
nejraději?

Rád se věnuji adaptacím starších 
zahrad a veřejných prostranství. Má 
to ale ještě jednu podmínku, a tím je 
zájem okolí o to, co vzniká, jinak je 
to jako házení perel….

Které rostliny jsou vaši oblíben-
ci a proč?

Habr a barvínek. Někteří si ze mě 
kvůli tomu utahují. Obě rostliny se umí 
neuvěřitelně přizpůsobit, mají svou 
krásu a  jsou tady doma. Kdyby by-
la otázka, které stromy vydrží nejdé-
le sucho, odpověď je habr a možná 
s podrostem barvínku. Ale vážně, je 
toho celá řada, fascinují mě trávy, hos-
ty, kapradiny a spousta jiných rostlin.

Zohledňujete při výsadbě dru-
hy přirozeně rostoucí v okolní 
přírodě?

Zda má zvolená výsadba něja-
ký vztah k  okolí, je pro mě velmi 
důležité.

Čím byste vřele doporučil v na-
šich končinách obohatit soukro-
mé zahrádky? Ať už je to klasika, 
novinka, trvalka, cibulovina, keř, 
strom, zelenina, ovoce…

V poslední době mě velice zauja-
la Schizandra – klanopraška. Před-
stavte si, že sedíte v příjemném stí-
nu, u příjemných lidí a pijete lahodný 
čaj. Ptám se, z čeho to je… To tady ta 
rostlina okolo vás, ta dává tyto dary. 
Jen ji občas musíme zkrotit, aby by-
lo kde sedět – zněla odpověď.

Které rostliny udělají hodně spo-
lehlivé parády na balkóně nebo 
v lodžii bytového domu?

Prakticky jakékoliv letničky i  su-
chomilné trvalky. Možnosti tu jsou, 
stačí zapojit fantazii a odvahu expe-
rimentovat. Mám na oknech řebříč-
ky a traviny namíchané s aromatic-
kými bylinkami typu mateřídouška. 
Vedle rajských jablíček bují máta. 
Pelargonii nemám a asi mít nebudu. 

Máte svého favorita nenároč-
ného na péči mezi pokojovými 
rostlinami?

Nedávno jsem vysazoval vět-
ší výsadby do interiérů, změnilo se 
hodně, připadal jsem si jako ve ško-
le, byla to ale dobrá škola. Tedy ješ-
tě ji nemám, ale bude to Aspidist-
ra elatior, ta co snese hodně málo 
světla. A  dále Ficus cyathistipula, 
ten, co snese jako fikus, ale nevy-
padá jako fikus

Jak hodnotíte stav zeleně v intra-
vilánu Libuše a Písnice?

Cítím zde určitou rezervu, ale 
i  obrovskou snahu pokračovat. 
Také díky spolupráci s  úřadem si 

stále více uvědomuji rozdíl mezi 
schopností něco dělat a  možností 
to udělat. Při běžném pobytu třeba 
v  parku nerozumíme bez znalos-
ti vlastnických vztahů, proč to ne-
jde. Nejeden skvělý záměr na tom 
ztroskotal.

Kde se vám tu nejvíc líbí?
Mateřské školky jsou zde tako-

vou oázou klidu.

Za odpovědi děkuje  
Hanka Kolářová

Foto: Ondřej Mann

Nová generace stromů – vpravo Strom republiky...

Výsadby stromů před ZŠ Meteorologická k přivítání nových občánků…

… a jejich okolí už v plné letní kráse.

… čerstvě upravený záhon okolo stromu…

…a po čase se můžeme těšit z výsledku.
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Území na severovýchodním 
okraji Libuše, na hranicích s ka-
tastry Kunratic a Prahy 4, na-
zývanému Na Jezerách, jsme 
se věnovali v letošním únoro-
vém čísle. Navazujeme na něj 
a tentokrát se redakce časopi-
su U nás obrátila na starostku 
městské části Praha-Kunratice 
Ing. Lenku Alinčovou s otázkou: 

„Jaké záměry má MČ Praha-
-Kunratice na svém katastru s pře-
vážně nezastavěným územím již-
ně od areálu AV ČR?“ (V připojené 
mapce č. 1 jsou to plochy na úze-
mí MČ Praha-Kunratice vyznačené 
modře, oranžově a červeně.)

Odpověď, kterou paní starostka 
poslala hned následující den, otis-
kujeme v plném znění:

Dobrý den, v příloze Vám posílám 
návrh Metropolitního plánu (mapka 
č. 2) a  níže stanovisko Zastupitel-
stva MČ Praha-Kunratice k  tomuto 
návrhu z r. 2018.

Je potřeba vzít v úvahu, že v po-
sledních letech roste tlak na výstav-
bu bytů jak ze strany investorů, tak 
ze strany HMP. Nevyhnou se tomu 
ani Kunratice, ani Libuš a  Písnice. 
Naše kapacity školství jsou zce-
la vyčerpané a  je nutné hledat po-
zemky pro výstavbu nových mateř-
ských škol a minimálně jedné velké 
základní školy. Takových volných 
pozemků, které patří městským 
částem nebo HMP už mnoho ne-
zbývá. Proto mi připadá jako velice 
výborné řešení postavit novou zá-
kladní školu s 27 kmenovými učeb-
nami na pomezí našich městských 
částí. Pozemky v  sousedství areá-
lu AV ČR jak na katastru Libuše, tak 
na katastru Kunratic splňují všech-
ny požadavky, které tento záměr 
vyžaduje.

Proto naše městská část jed-
noznačně podporuje tento záměr 
v tomto území.

Ing. Lenka Alinčová,  
starostka MČ Praha-Kunratice

Na Jezerách – z kunratického pohledu

Materiál schválený  
ZMČ Praha-Kunratice  
v červenci r. 2018:

590 / Paběnice areály, Z(08)/P[Sf] 

Lokalita zastavitelná stavební, typ 
struktury: areál produkce, využití 
produkční, stabilizovaná flexibilní.

Koncept územního rozvoje MČ po-
čítá na východě se zmenšením plo-
chy produkční funkce ve prospěch 
funkce obytné. Většinu produkč-
ních ploch pak označuje vzhledem 
ke špatné kvalitě zástavby jako 
transformační. Uprostřed lokality 
(například na křižovatce ul. Dobro-
nické a plánovaného obchvatu) na-
vrhuje veřejné prostranství – ná-
městí. V severní části lokality počí-
tá s jinou trasou obchvatu Kunratic.

MP označuje celou lokalitu jako sta-
bilizovanou, s  čímž se nelze zcela 
ztotožnit, rozšiřuje produkční plo-
chu v  souladu se stávajícím sta-
vem, vynechává navrhované veřej-
né prostranství a počítá s variantou 
obchvatu bez zahloubení v  sever-
ní části. Navrhovaná výšková hladi-
na je většinou 2 nadzemní podlaží, 
v  jednom bodě 4 NP, v  jednom 12 
NP a ve dvou případech 21 NP, ta-
ková stavba se zde však nevysky-
tuje. Žádný regulativ nestanovuje 
minimální procento zeleně. Index 
stabilizované části 0,26, index ná-
vrhový 0,36.

Výšková hladina maximálně 2 nad-
zemní podlaží pro rozsáhlé území, 
které je současně zpracovatelem 

územního plánu považováno jako 
významná rozvojová lokalita pra-
covních příležitostí pro jih Prahy 
a  jižně Praze přilehlé širší území, 
se zdá jako nedůvodná. Koncept 
územního rozvoje MČ předpoklá-
dá v  produkční transformační zó-
ně 12b průměrnou výšku 3 NP (cca 
8 m výšky). Výška zástavby by mě-
la být stanovena v  závislosti na 
kapacitách nového využití území 
a  na dopravních zátěžích produ-
kovaných z  těchto nových funkcí, 
které by měly v  území podstatně 
navýšit pracovní příležitosti, ale 
neměly by navýšit dopravní zátě-
že na přeložce ulice Vídeňské nad 
propustnost realizovaných jízd-
ních pruhů.

Není zřejmé a důvodné, proč je par-
čík v  budoucím pokračování ulice 
V Lužích směrem severním (severo-
východním) vkládán do produkční-
ho území, když je již dnes součás-
tí území obytného, a v tomto území 
zůstane (plocha již v katastru Libuš).

MČ požaduje v  případě, že bude 
zachována struktura návrhu metro-
politního plánu:

1 – Místa s nevyhovující zástavbou 
označit jako transformační.

2 – Snížit navrhovanou výškovou 
hladinu z 12 a 21 na 4 NP, navrho-
vanou zástavbu z  2 NP přehod-
notit (zvýšit) s  ohledem na bu-
doucí význam území rovněž na 
cca 4 NP.

3 – Stanovit individuální regula-
tiv pro minimální podíl zeleně 
v lokalitě.

1

Z návrhu Metropolitního plánu.

2
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Milé dámy, vážení pánové, doba 
neradostných měsíců s nemož-
ností společenského vyžití je, 
jak doufám, ale také jak ukazu-
jí statistické přehledy, za námi. 
Mnozí z nás covid-19 prodělali, 
ale co dále?

Někteří jste mi říkali, ať napí-
šu shrnutí, tak samozřejmě ráda 
vyhovím.

Nemoc označená jako covid-19 
se stala rozhodnutím Ministerstva 
zdravotnictví nemocí, která je dis-
pensarizována, to znamená, že po 
nemoci je třeba pacienta ještě urči-
tou dobu kontrolovat. Nejvíce kom-
plikací patří do léčby plicním léka-
řům, ale nikoli pouze těžší nebo 
těžké průběhy nemocí, ale i  ty tzv. 
lehké. Dále se začínají objevovat 
změny i na srdci, které jsou ve for-
mě zánětu srdečního svalu (což je 
jedna z nejtěžších diagnóz v  inter-
ním lékařství vůbec) nebo nějakou 
poruchou rytmu. Pneumonie způso-
bené koronavirem patří k těm, které 
mohou být, i při rozsáhlém nálezu, 
s  minimálně slyšitelným nálezem, 
takže je třeba ověřit rentgenem 
nebo dalšími metodami. Vidíme je 
i  3–4 měsíce po mírném průběhu 
nemoci změny, třeba při vyšetře-
ní počítačovou tomografií (tzv. CT 
vyšetřením).

Ale něco pozitivního. V  loňském 
roce se výrazně snížil počet nemoc-
ných, kteří přišli na vyšetření do kar-
diologických ambulancí, průměrně 
o více než 20 %, zejména v jarních 
a  podzimních měsících (lidé odje-

li na chaty nebo nechtěli chodit ani 
na vyšetření). A přesto nedošlo ke 
zvýšení úmrtí na akutní infarkt myo-
kardu v nemocnicích. To znamená, 
že systém poskytované péče byl 
dostatečně zdatný, aby zvládl i tuto 
nepříznivou situaci. 

Informace k některým státům ze 
dne 10. 6. 2021:

Spolková republika Německo

Spolkový sněm chce v  červnu 
prodloužit „pandemický stav nouze 
celostátního dopadu“ do 30. 9. Tzv. 
„nouzová brzda“ zavedená spolko-
vě v dubnu má vypršet 30. 6., shod-
ly se na tom frakce vládních stran.

Od 14. 6. již nebudou muset li-
dé v  Brémách nosit roušku venku. 
Ochrana úst a nosu musí být nadá-
le používána uvnitř, v MHD a na au-
tobusových zastávkách. Ve většině 
měst (např. Berlín) nadále platí po-
vinnost nosit roušku i na frekvento-
vaných ulicích a náměstích

Nizozemsko

S účinností od 10. 6. 2021 již ČR 
není vysoce rizikovou oblastí. To 
znamená, že lidé cestující z  ČR 
se již nebudou muset prokazovat 
negativním testem ani nastoupit 
karanténu.

Izrael

V  nejnovějším výzkumu byla 
u  přibližně 30 % z  2 700 12–15le-
tých Izraelců testovaných v období 

od ledna do března prokázána pří-
tomnost protilátek. V daném obdo-
bí přitom, až na jednotlivé výjimky, 
neprobíhalo očkování této věkové 
skupiny. Právě vysoká míra nákazy 
mezi školáky z  uplynulých měsíců 
se dle expertů podílí na jejich níz-
ké nemocnosti v posledních dnech. 
Někteří odborníci označují tento 
stav za dosažení určitého druhu ko-
lektivní imunity a  není podle nich 
zapotřebí s  očkováním dětí spě-
chat. Jiní však ve vysoké míře náka-
zy mezi dětmi v minulosti vidí další 
důvod k co nejrychlejšímu očková-
ní dětí. 

Rakousko

Od července by mělo dojít k dal-
šímu rozvolňování (otevření noční 
gastronomie, zrušení omezení ote-
vírací doby podniků), rozhodnutí 
bude učiněno na konci června v zá-
vislosti na epidemiologické situaci. 
Povinnost předložit důkaz o 3-G by 
měla platit i nadále. 

Od 10. června dochází také ke 
zjednodušení systému elektronic-
ké registrace před cestou (Pre-Tra-
vel-Clearance). Povinnost regist-
race by nadále měla platit pouze 
pro cesty z  oblastí s  vysokým rizi-
kem a  s  výskytem mutací. Povin-
nost vyplnit elektronický formulář 
před cestou by tak již neměla pla-
tit pro příjezd ze zemí s nízkým rizi-
kem (včetně České republiky). Na-
dále bude platit povinnost předložit 
důkaz o  očkování/uzdravení/testo-
vání (3-G).

Indie

V plném proudu jsou přípravy na 
případnou třetí vlnu nemoci. Jejich 
součástí jsou přijaté změny očko-
vací strategie, které vracejí nákup 
a distribuci v Indii vyráběných očko-
vacích látek zpět do rukou centrální 
vlády s čtvrtinovou kapacitou pone-
chanou pro soukromá zařízení a jež 
mají umožnit aplikovat více než dvě 
miliardy dávek do konce tohoto 
roku. 

Z  uvedeného vidíme, že státy 
se snaží vypořádat s  epidemiolo-
gickou situací, ale žádný nemá pa-
tent na rozum a žádný stát nevymy-
slel 100% spolehlivý, jednoduchý 
a komfortní způsob, jak se nemoci 
bránit.

Přeji Vám krásné léto, hodně 
zdraví!

Věra Adámková
Ilustrační foto: Hanka Kolářová

Jak s covidem?

S příchodem léta a školních 
prázdnin mne vždy přepadá 
silná potřeba a chuť bilanco-
vat: jaký byl ten poslední rok? 
Jak moc byl úspěšný a co jsem 
se já sama za tu dobu vlast-
ně naučila: od života, o živo-
tě i pro život. A to nejen proto, 
že jsem povoláním učitelka 
a lektorka, ale také máma tří 
dětí, která si přeje jako snad 
každý rodič, hlavně aby se 
i ony cítily v dospělosti šťastné 
a spokojené.

Kdo má děti starší tří let, ví 
z  vlastní zkušenosti, že školní 
rok v  mnohém určuje organizač-
ní uspořádání chodu celé domác-
nosti, všech jejích členů i navazu-
jících aktivit. Ale tenhle rok byl ji-
ný! Co se v  posledním roce děti 
naučily? Nezameškaly něco? A co 
jsme se naučili my? Sami o  so-
bě, o  našich životech. A  bylo to-
ho dost?!

Prázdninový poločas

Prázdniny pro mne byly už od 
dětství takovým poločasem. Kdy-
by celý rok byl jedno velké utkání, 
tohle byl vždycky čas a  prostor si 
vydechnout.

Mohla jsem zhodnotit, co se mi 
daří, co bych mohla dělat jinak, 
dát si nová předsevzetí v  tom, jak 
od září lépe fungovat. V plánování 
změn a  nových návyků bylo mož-
né se vždy opřít o  každodenní ru-
tiny, dlouhodobě fungující progra-
my, rodinné aktivity a  plány: kdy 
a kam se chodí do školy, kdy a kam 
jde kdo do práce, kdy jsou časy ví-
kendů, volna, prostor pro mé ko-
níčky, pro řízení domácnosti, pro-
stor pro společné schůzky s přáteli, 
kdy si mohu dopřát čas pro nicne-
dělání apod. Víceméně všeobecně 
platný pevný časový rozvrh určoval 
v mnohém chod celé rodiny. Logis-
tická „kostra“, kterou dokud nemu-
síte, příliš neřešíte. Protože se dá 

přece vždycky upravit podle potře-
by, svobodně a bez omezení. A tak 
byla možnost bez problémů pláno-
vat, kdo, kdy a  kam může vyrazit, 
kdy se kde kdo pohybuje, co, kdy, 
kde chceme vidět, zažít apod.

Prázdniny pak poskytly dostatek 
prostoru pro úklid – v  domácnosti 
i „v hlavě“. I v tom, zda ty první mě-

síce roku proběhly tak, jak jsme ješ-
tě v lednu chtěli, a jestli není na ča-
se začít dělat něco jinak. Stačilo se 
pouze rozhodnout. Svobodně, bez 
omezení a klidně i v polovině roku 
naskočit do životních změn – s no-
vou vizí, plány a cíli. Vnější podmín-
ky a  parametry fungování společ-
nosti byly jasně dané, nic nečekané-

Kolik věcí jsme se v posledním roce (ne)naučili?
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ho... Jenže poslední dva roky a sou-
časná situace nás staví před novou 
realitu. Letošní léto a prázdniny tak 
jsou poločasem, který může vést 
k zamyšlení opravdu každého z nás.

Změna, základ života

Ano, základem života vždy byla, 
je a bude změna. Neustálá. Život, to 
je pohyb. Pohyb to je změna, růst, 
vývoj, transformace. Na tom by ne-
bylo nic divného. Rozdíl je ovšem 
v tom, že až dosud se zdálo, že vel-
ká společenská změna je víceméně 
dobře předvídatelná, tedy že zkrát-
ka neproběhne „jen tak“, během 
pár týdnů, a rozhodně ne ze dne na 
den… Že na takovou změnu je vždy 
možné se nějakým způsobem v kli-
du a  předem připravit. Dlouhodo-
bé zkušenosti předávané z genera-
ce na generaci nám totiž nepřímo 
říkaly: Neboj, když jsi v určitém vě-
ku, tak většinou platí, že… Když máš 
práci a  zaměstnání, tak většinou 
platí, že… Když máte děti, tak z po-
hledu organizace vašeho života 
a času to bude vypadat asi takhle… 
A  tak dále a  tak dále. Obecná do-
poručení a přesvědčení, která plati-
la donedávna.

Ale dnes? Dnes máme jedinou 
jistotu, kterou můžeme bez obav 
očekávat: změna přijde. Vše ostatní 
je už víceméně nejisté nebo přinej-
menším „zpochybnitelné“. Nevíme 
kdy, odkud, v  čem a  jakým způso-
bem zasáhne „nějaká nová změna“ 
do našeho života, a  také nevíme, 
čeho konkrétně se bude týkat. Tře-
ba to bude jen zdánlivá drobnost, 
maličkost. Přesto možná během pár 
týdnů zcela změní a nabourá dosa-
vadní chod celé vaší domácnosti 
i všech jejích členů – a  to v zákla-
dech a  na dlouhé týdny či měsí-
ce. Školní výuka, home office nebo 
omezení hromadných akcí toho le-
tos byly drobným příkladem...

Učíme se a děti s námi

A tak je to teď na nás, dospělých. 
Naučit se něčemu zcela novému. 
Naučit se s  touhle jistou nejistotou 
vypořádat, jak nejlépe dovedeme. 
Sbíráme první zkušenosti, hledáme 
nejlepší způsob, jak na vnější změ-
ny, omezení a  podněty reagovat. 
Jako jednotlivci i jako společnost.

Naše děti nás pozorují, celou do-
bu. Sledují, jak postupujeme, jak vě-
ci řešíme, jak se chováme. A učí se 
tak spolu s námi. I když zrovna sedí-
me na gauči, pracujeme na PC ne-
bo na zahradě, sportujeme, povídá-
me si s přáteli nebo plánujeme, co 
dál. I když vlastně nevíme. I když se 
smějeme, nebo máme naopak hla-
vu schovanou v dlaních. Někdy nám 
to jde líp, jindy hůř.

Velký vliv hraje i  to, jaké máme 
zrovna my, naše rodina a její členo-
vé potřeby. A nejen potřeby, ale také 

možnosti. Neboť najednou i to, jaké 
máte povolání, hraje roli v  tom, jak 
zorganizovat čas svůj i aktivity ostat-
ních. Najednou i  to, jak staré máte 
děti a na jaký typ školy chodí, ovliv-
ňuje to, jak si naplánujete den a kdy 
budete mít prostor na svoji práci ne-
bo sami na sebe. A mimo to ani žád-
né dva dny nemusí být stejné...

Stejně tak více přemýšlíme nad 
svými příjmy a  výdaji. Protože 
všechno kolem vás, i  když pozvol-
na, se neustále mění – pravidla, 
podmínky, možnosti... A  co platilo 
včera, nemusí být zítra.

Vděk za novou zkušenost

Nevím jak vy, ale já sama jsem 
snad nikdy předtím dlouhodobě 
nepociťovala takový tlak na vlastní 
schopnost udržet se co nejvíc v kli-
du a v  rovnováze, a  to právě v ob-
dobí tolika překotných změn a vněj-
ších nejistot. Přesto vnímám, že prá-
vě tento stav nám dal a  dává jedi-
nečnou příležitost ke svobodě, uvě-
domění a  opravdovému pochope-
ní principů (spolu)zodpovědnosti. 
Upřímného a pokorného přijetí toho, 
že vnější podmínky a svět se neustá-
le mění, i když nechceme. Že v něm 
stále je a bude mnoho věcí, které ja-
ko jednotlivci nemáme a  nikdy ne-
budeme mít zcela pod kontrolou.

Co se tím tedy můžeme a máme 
naučit? Osobně vnímám, že zejmé-
na pokoře, úctě a vděčnosti. Vděč-
nosti za život, vděčnosti za každou 
zkušenost, které se nám dostává. 
Schopnosti rozvinout přijímání ja-
kýchkoliv životních změn beze stra-
chu, zda je zvládneme. Ano, zvlád-
neme! Naučit se nelpět na tom, co 
máme, stejně jako naučit se plně 
respektovat individuální potřeby 
své i těch druhých. Ano, nemůžeme 
ovlivnit, zda některé změny přijdou, 
ale můžeme vždy zcela ovlivnit to, 
jak na ně budeme reagovat.

Kdo nebo co tedy nás a naše dě-
ti opravdu nejvíc učí? Jsou to kni-
hy a  encyklopedie? Vzdělávací vi-
dea? Inspirativní lidé a učitelé? Ško-
ly a  jiné instituce? Za mne: jsou to 
zkušenosti! Naše vlastní, osobní, 
nepřenositelné. Prožitky a  poznat-
ky, které získáváme při komunika-
ci s ostatními, v průběhu každoden-
ního žití a bytí. Při interakci s vněj-
ším prostředím, s věcmi a lidmi, ale 
i  zkušenosti získané v  dialogu se 
svými myšlenkami, pocity a emoce-
mi. S vlastními sny či strachy.

Pokaždé, když někde čtu otáz-
ku, námitku nebo obavy dospělých, 
zda se děti naučily v  poslední ro-
ce, když nechodily do školy (tak, jak 
je běžné) dostatečné množství no-
vých věcí, informací a  učiva, vede 
mě to k  pousmání. Za mne odpo-
věď: Určitě ano, naprosto! A neučily 
se jen ony, ale i my. Hodně o tom, 
jak chceme žít, kde a s kým. Co je 
pro nás důležité, do čeho investu-

jeme svůj čas a pozornost. Jak moc 
v  rodinách žijeme opravdu spolu, 
nebo zda naopak jen nepřežíváme 
vedle sebe. Co nás rozčiluje, ale 
i co nám dělá radost. Jak moc jsme 
přetížení, jestli dokážeme efektivně 
pracovat, učit se, ale i odpočívat.

Otočme minci

Kolik toho o sobě už víme, a kolik 
(ještě) nevíme? Ano, každá mince 
má dvě strany a pootočením té co-
vidové jsme dostali možnost uvidět 
svět a náš současný život i z jiného 
úhlu pohledu. Dostali jsme nečeka-
ný dar – čas a prostor naučit se chá-
pat některé věci a hodnoty jinak.

Třeba to, že učení není jen doba, 
kterou trávíme ve škole nebo řízenou 
vzdělávací činností. Že učení, učivo 
a  informace potřebné k  pochopení 
života, k orientaci ve světě a ve spo-
lečnosti, se nenachází jen v učebni-
cích, ve třídách, na seminářích nebo 
v prezentacích, ale hlavně tam ven-
ku, mimo nás. Že učením je život 
sám. Ať už se totiž rozhodneme něco 
udělat, nebo naopak neudělat, kaž- 
dé rozhodnutí v nás spouští proces 
učení. Obojí nás vede cestou získá-
ní přímé osobní zkušenosti, jen v tro-
chu jiném pojetí: ve škole nám nej-
prve látku vysvětlili a potom nás z ní 
zkoušeli, život nás ale nejprve zkouší 
a až dodatečně nás vede k pochope-
ní a uvědomění, o čem to celé bylo.

A v  takové chvíli opravdu nejde, 
věřte mi, ani o  jedničky, ani o pět-

ky. Protože až na základě tohoto 
výsledku (přirozeného důsledku za-
loženého na prvotním rozhodnutí 
a zkušenosti) můžeme určit, zda se 
vyplatí zvolený postup příště opět 
zopakovat, nebo naopak ne.

Buďme proto svým způsobem 
vděční za každou takovou zkuše-
nost i  za tuto dobu, která nás učí 
mnohem intenzivněji než kdy před-
tím, jak žít dobrý a spokojený život. 
Jak přijmout a pochopit změny. Jak 
jim být otevřený a přístupný, ale zá-
roveň chránit sám sebe a své hrani-
ce. Jak se naučit vycházet si navzá-
jem vstříc, jak respektovat a chápat 
potřeby své, potřeby druhých i celé 
společnosti.

Katka Tomešová
Foto: Katka Tomešová
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Je to tady. Léto začíná a s ním 
spojená báječná doba dovole-
ných a prázdnin. Většina z nás 
plánuje, kam se všude podívá, 
kde zrelaxuje nebo co zažije. 
Existuje však skupina lidí, kteří 
neplánují letní oddych. Ne, že 
by nechtěli, oni nemohou. Sta-
rají se totiž o svého blízkého, 
třeba nemocnou maminku. A tu 
prostě nelze nechat doma a od-
jet k moři.

Přitom jsou to právě oni, kdo si 
vydechnutí v podobě dovolené za-
slouží nejvíce. Krom toho, že cho-
dí do práce, starají se o  rodinu, 
mají navíc další povinnost – péči 
o blízkého.

Naše nezisková organizace po-
skytuje více než 14 let službu osobní 

asistence v domácím prostředí.  Dí-
ky tomu víme, že letní měsíce jsou 
pro asistenci poměrně exponované. 
Pečující hledají pomoc, kde se dá. 
Rozhodli jsme se proto nabídnout 
pomocnou ruku. A tou jsou až 24ho-
dinové asistence u vašich blízkých. 
V rámci asistence dokážeme pomoc 
při osobní hygieně, se zajištěním 
stravy, s péčí o domácnost, s aktivi-
začními činnostmi či procházkami.

Chcete-li si od péče odpočinout, 
neváhejte nás kontaktovat, e-mail: 
info@a-doma.cz, nebo telefonic-
ky na čísle: 733 194 952. Rádi vám 
s péčí pomůžeme.

Pavel Ubrankowicz
A doma, z. s., Na Strži 1683/40, 

Praha 4, www.a-doma.cz
Kresba: archiv A doma, z. s.

Dovolenou si zaslouží zejména pečující

Někdy život nejde tak, jak si 
ho člověk původně představo-
val. Důležité je ale vědět, že pro 
tento případ jsou tu lidé, kteří 
vám pomohou. Nezisková orga-
nizace Pohoda pomáhá lidem 
s mentálním a kombinovaným 
postižením už dvacet let.

Věříme, že dospělí lidé s mentál-
ním znevýhodněním chtějí a  mají 
dostat šanci žít plnohodnotným dů-
stojným životem jako běžný občan. 
Někdy to samozřejmě není jedno-
duché. „Snažíme se o  to, aby lidé 
s  mentálním postižením zůstali ve 
svém přirozeném prostředí, ať už se 
jedná o  rodiny, nebo třeba chráně-
né bydlení,“ vysvětluje ředitelka Po-
hody Lucie Mervardová. „Vždy nás 

zajímá konkrétní člověk. Všechny 
sociální služby, které poskytujeme, 
vycházejí z jeho potřeb, zájmů, zálib 
a schopností a možností.“

Pohoda poskytuje několik sociál-
ních služeb, které pokrývají různé po-
třeby lidí s mentálním postižením a je-
jich rodin. Od denního stacionáře, kte-
rý nabízí mnoho zajímavých aktivit od 
pondělí do pátku v Praze 4, přes te-
rénní služby přímo v  rodinách, jako 
jsou osobní asistence a odlehčovací 
služba, až po chráněné bydlení. „V na-
šich pěti pražských bytech bydlí lidé 
s mentálním postižením, kteří se ne-
obejdou bez přiměřené míry podpo-
ry druhé osoby, proto mají k dispozici 
pomoc asistentů. Vše je přizpůsobe-
no individuálním potřebám každého 
z nich,“ popisuje Lucie Mervardová.

Klíčovými hodnotami organiza-
ce Pohoda, za kterou stojí už dva-
cet let praxe, jsou: člověk – respekt 
– profesionalita. Víc o  tom, co dě-

láme, můžete zjistit na: www.poho-
da-help.cz.

Martina Houdková
Foto: Pohoda, z. ú.

Buďte v Pohodě!

Vážení přátelé! Ani jsme se ne-
nadáli a krásný červenec, čas 
prázdnin a dovolených, je zde!

Protože se nám letos sešlo něko-
lik výročí, u nichž známe rok, ale již 
nevíme přesný den či měsíc událos-
ti, dovolím si vám, i  s  ohledem na 
větší rozsah prázdninové tištěné 
verze našich Kalendářních střípků, 
o nich zmínit nyní.

Takovým výročím je pro ce-
lou střední Evropu významná bit-
va u  Wogastisburgu, svedená v  r. 
631. Franská vojska krále Dagober-
ta I. tehdy napadla Slovany na na-
šem území, žijící ve svazku kmenů 
tvořících tzv. Sámovu říši, ale by-
la ve zmíněné bitvě, zřejmě v  se-
verozápadních Čechách, rozhodně 
odražena.

Výročím je i r. 831, kdy pasovský 
biskup Reginhar prý provedl křest 
všech Moravanů.

Za další událostí chodit nemusí-
me – stala se u nás! Z r. 1321 se za-
chovala zpráva, že za dobytí tvrze 
Libuše dostal jakýsi Heizlín Kerglin 
(nemám ho rád) náhradu od praž-
ského Starého Města 8 kop grošů 
a  štok vzácné lutyšské látky. Ano, 
slavíme letos 700 let od našeho 
dobytí! Hurá! Jen situace okolo co-
vidu-19 zapříčinila, že zatím nepro-
běhla již dávno zamýšlená akce 
k  tomuto tématu, ale pevně věřím, 
že letos, pravděpodobně v listopa-
du, ještě proběhne. Zmíněné dobytí 
zřejmě vyplynulo z manželské války 
mezi králem Janem Lucemburským 
a královnou Eliškou Přemyslovnou, 
kterou živily i  šlechtické kliky příz-

nivců každého z nich. Sám král Jan, 
zaměřený na okázalou reprezenta-
ci, vyžadoval při svých řídkých po-
bytech v Čechách vždy hlavně pe-
níze, a  tím, kdo mu je poskytoval, 
byl staroměstský rychtář a jeho blíz-
ký úředník Frenclín Wolflín, jemuž 
v té době patřily i Kunratice. Nejspíš 
on měl zájem i příležitost se vypo-
řádat s  tvrzí drobného feudála ve 
svém sousedství, tj. s Libuší. Zmíně-
ná částka pak mohla být vyplacena 
buď jako odměna za dobytí velite-
li ozbrojené družiny, nebo spíše ja-
ko odměna jinému staroměstskému 
obchodníkovi (např. z  rodu Körn-
bühlů) za škodu na majetku, např. 
zboží. Nevíme, ale rok 1321 si zapa-
matujme! Pro naši městskou část je 
důležitý i  r. 1521, kdy Písnici i Cho-
lupice získal Mikuláš Hýzrle z Cho-

dů, který se r. 1541 stal i majitelem 
Kunratic. V r. 1671 kupuje Kunratice 
i s Paběnicemi další důležitý majitel 
– Václav Čábelický ze Soutic.

Hned 1. 7. můžeme popřát Jaro-
slavám, 3. 7. je vskutku významné 
výročí, v r. 321 byla totiž neděle na-
řízena povinným dnem odpočinku 
v celé Římské říši. 5. 7. máme Stát-
ní svátek – Den slovanských věroz-
věstů Cyrila a Metoděje, kteří dora-
zili ze Soluně r. 863. 6. 7. následu-
je další státní svátek – tentokrát na 
památku mistra Jana Husa, upále-
ného jako kacíře v  německé Kost-
nici r. 1415. Ovšem veselejší strán-
ku má 6. 7. jako Mezinárodní den 
polibků.

10. 7. mají svůj svátek Amálie 
a  Libuše. 11. 7. 911 byla podepsá-
na smlouva o  usazení Normanů 

Kalendářní střípky: červenec a srpen 2021

mailto:info@a-doma.cz
http://www.a-doma.cz
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http://www.pohoda-help.cz/
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v  dnešní západní Francii a  my ne-
zapomínejme, že s  tamním měs-
tem Caudebec-lès-Elbeuf má na-
še městská část tradiční družební 
smlouvu.

V r. 1451 zemřela naše bývalá krá-
lovna, manželka císaře Zikmunda, 
schopná a ambiciózní Barbora Cel-
ská. Od r. 1951 se dalších 40 let sla-
víval i Den Pohraniční stráže. 12. 7. 
1971 bylo dáno do provozu prvních 
21 km dálnice D1 – úsek z  Prahy 
do Mirošovic. 17. 7. oslavují Martiny 
a 18. 7. 1891 začala v Praze fungovat 
(mezi Královskou oborou a Letnou) 
první elektrická tramvaj v Čechách, 
vyrobená Františkem Křižíkem.

20. 7. mají svátek Eliášové a před 
10 lety, teprve (!), se v ČR uskutečni-
la první bezkontaktní platba kartou. 
22. 7. můžeme popřát Magdalénám. 
23. 7. 1891 mohli nad Prahou obyva-
telé vidět první volný let balónu Vý-
stava, který se vznesl z  Výstaviště 
a dosedl poblíž hostince U Zelené 
lišky na Pankrácké pláni.

25. 7. je pro Libuš a  Kunratice 
časem tradiční pouti, svátku svět-
ce zdejší farnosti, sv. Jakuba Star-
šího. 26. 7. má svůj svátek sv. An-
na, ta, co přinášívá již chladna z rá-
na. 29. 7. lze popřát Martám, pojme-
novaným po sv. Martě z  Bethánie. 
Je patronkou hospodárnosti, prak-
tičnosti, kuchařek, dělnic, pracují-
cích v domácnosti i  v pohostinství. 
Je považována i za pomocnici pro-
ti krvácivosti. Narodila se okolo r. 0 
v Bethánii u Jeruzaléma. Byla sest-
rou Lazara a  Marie, známých po-
stav z Bible. Všichni byli Ježíšovými 
přáteli a nejspíš i příbuznými. Právě 
Lazar, který zemřel, a  nacházel se 
již čtyři dny v  hrobě, byl před oči-
ma davu přihlížejících Ježíšem zá-
zračně vzkříšen. Jeho sestra Marie 
byla duchovně zaměřenou dívkou, 
avšak sestra Marta, byť též věřící, se 
cele oddávala praktickému vedení 
domácnosti. Po Ježíšově ukřižování 
se Marta se sestrou Marií, Máří Ma-
gdalénou, samotnou Pannou Marií 
a skupinou dalších blízkých vydala 
po moři na druhý konec Římské ří-
še, do dnešní Francie, kde se Lazar 
měl stát prvním biskupem v  Mar-
seille a  jeho sestry, zvláště průboj-
ná Marta, nedaleko založily klášter, 
kde pak působily až do své smrti. 
Klášter se nacházel v nynějším Ta-
rasconu, kde mají v  chrámu hrob 
dodnes, i když ostatky se ztratily za 
francouzské revoluce.

Rozlučme se s prvním prázdnino-
vým měsícem a užívejme si krásné-
ho léta! Čas se již přehoupl do dru-
hé poloviny prázdninového období.

2.8. je svátek Gustavů a  rovněž 
sv. Eusebia z Vercelli. Zemřel r. 371, 
a má tedy právě již 1650. výročí. 6. 
8. 1621 vydal císař Ferdinand II. vý-
nos, kterým zrušil Majestát o svobo-
dě vyznání v Čechách císaře Rudol-
fa II. z r. 1609. 7. 8. 1731 nastal v Bře-
žanech, Písnici, Cholupicích a ostat-
ních vsích břežanského panství 
smutek za úmrtí jejich vrchnosti, na 
zámku v Dolních Břežanech sídlící-
ho arcibiskupa, hraběte Františka 
Ferdinanda Khünburga.

V r. 1721 došlo k blahoslavení na-
šeho světce Jana Nepomuckého, 
což byla veliká událost a  poslední 
krůček k jeho svatořečení v r. 1729. 
Církevní svátek sv. Dominika je 8. 
8. Byl velmi významným světcem, 
zakladatelem dominikánského řá-
du. Možná i díky vyčerpání neustá-
lým cestováním umírá v  Bologni r. 
1221. 8. 8. je též Mezinárodní den 
ženského orgasmu a  také (možná 
v  souvislosti) se slaví Mezinárodní 
den koček.

9. 8. slaví Romanové a  v  r. 1791 
nechal náš nový panovník, Leopold 
II., převézt korunovační klenoty, ze-
jména korunu sv. Václava, dílo z 2,5 
kg zlata, 100 drahokamů a  mnoha 
perel, symbol naší státnosti, z  Víd-
ně do Prahy. 11. 8. mají svátek Zuza-
ny, 12. 8. pak Kláry a v r. 1881 nastal 
velký požár Národního divadla. 13. 
8. slaví Aleny a též je svátek sv. Ja-
na Berchmannse, patrona studující 
mládeže. Narodil se r. 1599 v belgic-
kém Dienstu a zemřel v Římě r. 1621.

14. 8. jsou v kalendáři Alan a sv. 
Maxmilián Kolbe. V  tomto přípa-
dě se jedná o  novodobého svět-
ce, ochránce politických vězňů. Na-
rodil se jako Raimund v  chudé ro-

dině, žijící u  polské Lodže, r. 1894. 
On, jako nadaný, byl později vyslán 
na studia do Říma, která ukončil r. 
1919. Zde obdržel nejen dva dokto-
ráty, ale i řádové jméno Maxmilián. 
1922 se vrátil do Polska, kde půso-
bil v  Krakově jako profesor filoso-
fie a  v  r. 1936 byl jmenován před-
staveným svého mateřského kláš-
tera. Po obsazení Polska Němci r. 
1939 poskytl ve svém klášteře úto-
čiště cca 4 500 uprchlíků, jak etnic-
kých Poláků, tak i Židů. R. 1940 ho 
ovšem Němci zatýkají a posílají do 
koncentračního tábora. I  zde stále 
působil jako kněz. Tehdy se něko-
mu z vězňů zdařil útěk a velitel tá-
bora kommandant Fritsch nařídil za 
chybějícího usmrcení deseti z  pří-
tomných hladem. Za jednoho z vy-
braných, otce dvou chlapců Fran-
tiška Gajowniczka, se náš Maxmi- 
lián dobrovolně nabídl, což udivený 
Fritsch posléze povolil. Za tento čin 
byl papežem Janem Pavlem II. v  r. 
1982 svatořečen, přičemž zmíněné-
ho aktu se zúčastnil i přeživší Franti-
šek Gajowniczek. Jeho dva chlapce 
ale Němci zabili v r. 1944.

Vzpomeňme i  na r. 1431, kdy se 
účastníci 5. křížové výpravy proti 
husitským Čechám dali na útěk od 
Domažlic jen po zaslechnutí lomozu 
a  písní přibližujících se husitských 
bojovníků. 15. 8. slaví Hany a  příz-
nivci country hudby mohou kromě 
toho i oslavovat výročí svého Coun-
try rádia, které jako první v Evropě 
s tímto zaměřením začalo vysílat v r. 
1991. 17. 8. mají svátek Petry a 18. 8. 
Heleny.

20. 8. 1891 se jistě i naši obyva-
telé těšili z  otevření Petřínské roz-
hledny. 21. 8. 1751 vydává naše pa-

novnice císařovna Marie Terezie, 
tzv. protiohňový patent, řešící pod-
mínky uspořádání střech a komínů. 
V r. 1791 byla na počest korunovace 
Leopolda II. zahájena v  pražském 
Klementinu 1. výstava průmyslových 
výrobků v Čechách, která měla ve-
liký ohlas. 22. 8. v r. 1471 mohli být 
i naši předkové svědky korunovace 
Wladyslawa Jagellonského na čes-
kého krále v katedrále sv. Víta.

26. 8. mají svátek Luďkové (i Lu-
di), ale pozor! Jedná se i o den sv. 
Rufa, u  nás pokládaný za nepříliš 
šťastný. Právě tento den r. 1278 při-
šel na Moravském poli o  život náš 
král „železný a zlatý“ Přemysl Ota-
kar II. a  rovněž tento den, ale v  r. 
1346, pak slepý král Jan Lucembur-
ský, a to po známém zvolání: „Toho 
Bohdá nebude, aby český král z bo-
je utíkal!“ Načež se rozjel s několika 
nejbližšími rytíři do prohrané bitvy 
Francouzů, které podporoval, s An-
gličany u  západofrancouzské ves-
ničky Crécy (Kresčak), v níž pocho-
pitelně pak rytířským způsobem, jak 
si zřejmě přál, i zahynul. Tento den 
má samozřejmě i pozitivní aspekty, 
jakým je např. Mezinárodní den psů. 
28. 8. 1791 byl potřetí a naposledy 
v Praze W. A. Mozart, a  to na uve-
dení své opery La Clemenza di Tito.

Tak, vážení přátelé, mnoho optimi-
smu do konce léta, vždyť ještě zbý-
vá jeho závěrečná část, to „indián- 
ské“ nebo chcete-li „babí“. Školá-
kům, ať se v  novém školním roce 
daří, a  vám všem, zmíněným i  ne-
zmíněným, patří naše tradiční a sr-
dečné všechno nejlepší!

Jaroslav Melichar
Foto: Kryštof Štafl

Mezinárodní den koček se slaví 8. srpna. 
V kalendáři je od roku 2002 a vyhlásil 

ho Mezinárodní fond pro ochranu zvířat 
(International Fund for Animal Welfare, 

IFAW) a další organizace bojující za prá-
va zvířat.
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Knihovna  

MČ Praha-Libuš,  

K Lukám 664/1,

bude během  

letních prázdnin  

otevřena  

vždy v úterý  

od 14 do 18 hodin.

Pojízdná knihovna Bibliobus 
bude jezdit i v létě, od podzimu 
pak v novém termínu.

Od 7. července do 27. srpna 2021 
bude pojízdná knihovna Bibliobus 
ve stanici v  ulici K  Lukám (poblíž 
křižovatky s ulicí Provozní) v provo-
zu každý sudý čtvrtek od 9:00 do 
10:00.

Od 30. srpna dochází ke změ-
ně provozní doby bibliobusu. Nově 
bude ve stanici v ulici K Lukám za-
stavovat každou lichou středu od 
13:00 do 14:30.

Petr Borský,  
odbor životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: archiv Městské knihovny v Praze

Bibliobus na Libuši 
i o prázdninách

Doba covidová nám umožnila 
více chodit do přírody, vnímat 
její krásy, pozorovat rostliny 
i živočichy. Mohli jsme o těchto 
tématech více diskutovat a číst 
si další zajímavé knihy. Jednou 
z nich byla kniha Ludmily Selin-
gerové V korunách stromů.

Opravdu krásná, a  navíc pouč-
ná kniha pro děti se zajímavými pří-
běhy. Autorka pohádkovou formou 
přibližuje ptačí svět. Na příbězích 
o  zvířátkách si děti uvědomí, kam 
vede přílišná zvědavost, jak si zís-
kat přátele, že není ostuda požádat 
o pomoc, komu bychom měli pomá-
hat a  proč se řídit radami starších. 
Příběhy jsou doplněny realistickou 
kresbou a  vtipnými ilustracemi do-
plňujícími děj. Určitě doporučuji ma-
lým čtenářům i  rodičům ke společ-
ným čtenářským chvilkám s  dětmi. 
V závěru knihy jsou doporučeny ak-
tivity k  jednotlivým kapitolám, tak-

že se při nich určitě i pobavíte. My 
jsme ve škole četli čapí příběh. Děti 
samy výstižně charakterizovaly po-
stavy a vyvodily poučení.

Ludmila Bakonyi Selingerová je 
autorka, maminka, učitelka a  diva-
delnice. Napsala knihy V  trávníku, 
V  korunách stromů a  Pod vodní 
hladinou (Grada 2014), Drabčíkova 
pouť (Dybbuk 2017), O  nebi a  ze-
mi aneb Meteorologické pohádky 
(Pointa 2019). Se souborem Divadlo 
Pampeliška koncipuje představe-
ní a  programy na podporu čtenář-
ské gramotnosti pro děti. Autorsky 
se podílí na dobročinných projek-
tech a její pohádky byly odvysílány 
v rozhlase a v pořadu Malovaná čí-
tanka na ČT :D.

Lenka Veisová

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

V korunách stromů Další tradiční křest knihy pp. 
Otomara Dvořáka a Josefa Pe-
psona Snětivého Utajené hra-
dy a zámky II, ve druhém, roz-
šířeném vydání, se konal 16. 
června.

To „rozšířené“ platí i o mnoha kul-
turních a  historických informacích 
o Libuši, Písnici, Cholupicích i Točné 
a dalších místech. Libušáci nemoh-
li na takovém křtu chybět a chybět 
by neměla taková kniha ani ve vaší 
knihovničce... Spolu s  autory vřele 
doporučuji!

Jaroslav Melichar
Foto: Jitka Kopičková

Utajené hrady a zámky

VZPOMÍNKA
Dne 26. 6. 2021 uplynul pro nás smutný rok, 
co nám navždy odešel náš milovaný pan Be-
dřich Prášek z Libuše. Chybí nám jeho přítom-
nost a jeho rady. Vzpomínáme každý den.
Manželka s rodinou
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Slovo „tramp“ použil poprvé 
zřejmě Jack London ve svém ro-
mánu Cesta (z roku 1922), kde 
psal o amerických hoboes – tu-
lácích bez domova putujících 
krajem. Po jejich vzoru s vidinou 
svobody, romantiky a dobro-
družství začali vyrážet houfně 
do přírody mladí lidé krátce po 
začátku 20. století.

Samotný tramping v  Čechách 
vznikl podle historika Jaroslava 
Čvančary a publicisty Jindřicha Mar-
ka po první světové válce a přispělo 
k tomu jistě okouzlení z nabyté svo-
body. Tramping vyznával kamarád-
ství, úctu k  přírodě i  respektování 
a důvěru mezi skupinami. Není divu, 
že se stal ve třicátých letech natolik 
módní, že byl propagován jako zába-
va. Tisíce lidí vyrážely na neděli ven 
(v sobotu se pracovalo), zakládaly se 
osady – nejstarší byla u  Vltavy po-
blíž dnes již zaniklých Svatojánských 
proudů. Kromě svého originálního 
názvu měla každá osada šerifa, vlaj-
ku a  posléze se její příslušníci roz-
lišovali domovenkami. U  táboráků 
zněly písně Jarky Mottla, Edy Fořta, 
Jendy Kordy a Eduarda Ingriše, me-
zi nejčastější činnosti patřil sport – 
vodní turistika, volejbal, lukostřelba, 
lasování –, uznávány byly zálesácké 
dovednosti, protože inspirace Divo-
kým západem byla evidentní včetně 
přezdívek Johnny, Bill, Bimbo, Ken-
dy, Mecky, Jerry, Čiko a  mnohých 
jiných. Svoboda vnitřní i  vnější byla 
později trnem v oku nacistické i ko-
munistické garnituře, takže se tram-
ping stal něčím opovrženíhodným 
a jeho vyznavači terčem represí.

Touha po dobrodružství, láska 
k přírodě, hledání přátelství v nás ale 
stále někde je. Ačkoli se mluví o kon-
ci trampingu a pravověrní trampové 
pomalu odcházejí, stačí se podívat, 
jak vzrůstá zájem o vodáctví, chata-
ření, turistiku, táboření v přírodě, ho-
rolezectví a  další rekreační aktivity. 
Jaké knihy tedy stylově nabídnout 
k táboráku, do stanu nebo k podve-
černímu posezení na zahradě? Mož-
ná se usmějete nad téměř stoletým 
humoristickým románem Jaroslava 
Žáka a  Vlastimila Rady Dobrodruž-
ství šesti trampů parodujícím levné 
kovbojky. Šest trampských psanců, 
zahnaných do všech koutů světa hr-
dinným psem Matlafouskem, se zno-
vu schází, aby se pod vedením udat-
ného šerifa Jacka Aspirina zúčast-
nilo slavné bitvy u Kozodoj. Tam to-
tiž proti trampům stojí rozlícené pa-
ďourstvo, posílené staroslovanský-
mi reky v čele s hrůzubudícím boha-
týrem Šumichrástem Malbohánem.

Dějiny trampského hnutí u nás od 
počátků do roku 1940 si můžete při-

pomenout v  knize Boba Hurikána 
Dějiny trampingu.

Vzpomínky na cesty, písničky, po-
vídky, fejetony s kresbami a fotogra-
fiemi sebral do své knížky Poslední 
romantik Marko Čermák. Jeho tvor-
bu jistě budete znát z kreslených se-
riálů o Rychlých šípech či Modré pět-
ce. Volně navazuje titul Romantické 
paběrkování, který vyšel k  autoro-
vým osmdesátinám. „Když se sejde 
hrací sestava, občas vláčíme i basu, 
někdy ji nahradí čelo nebo kytara 
s  basovými strunami, větší část do-
volené zaznívají písně Ryvolů, staré 
trampské, Greenhornů i naše vlastní. 
– Pokud nám trasu zkříží pohostin-
ství, zaútočíme na tlačenku, feferon-
kový salát, litr Gambrinusu a za ho-
dinku jsme opět na cestě. – Pro to 
všechno a tam všude ‚z našich ohňů 
stoupá dým‘. Pro to všechno opět 
nahazuji tornu na rameno, do ru-
ky banjo a mířím vstříc tomu, o čem 
jsem se tady pokusil něco napsat.“

Ohlédnutí za trampskými výpra-
vami formou poutavých historek na-
bídne knížka Fredy Schuberta Sto-
pou toulavou.

I jídlem živ je tramp, proto sepsal 
Matěj Pospíšil country kuchařku 
Sám na čundru a hladový se zábav-
nými tábornickými a  chalupářskými 
recepty ze světové i  české kuchy-
ně, vyzkoušet si můžete třeba výro-
bu ohnivé vody, pivní pomazánky či 
huevos rancheros.

Dobrou náladu k  tomu přinášejí 
Trampské anekdoty posbírané Mi-
kim Ryvolou již v  sedmdesátých le-
tech minulého století: „Vypovídá 
tramp Mihule před okresním sou-
dem: ‚To bylo tak, slavnej soude. Se-
dím si takhle v  hospodě, piju pivo 
a ničeho si nevšímám. Najednou sly-
ším děsnej rachot. Někoho bijou. Vo-
točím se a co nevidím – voni mlátěj 
mě!!!‘ – ‚V týhle hospodě už není vů-
bec nic pořádnýho!‘ ‚To se zatraceně 
mýlíš, mrkni na ten účet!‘ – ‚Ty, šeri-
fe, co je to bajka?‘ ‚Hm, to je… to je 

když například vůl a osel mluví jako 
ty a já!‘ – Stěžuje si dobrý tramp Fa-
jfka: ‚My ti máme tak nizoučkou cha-
jdu, že tam můžem jíst jen brambo-
rový placky, a  to eště musíme bejt 
venku!‘ – Pospíchá tramp Lapka nocí 
do osady. V zadní kapse láhev rumu. 
Uklouzne, upadne do kamení, ohma-
tá se a ucítí na ruce podezřelé vlhko. 
Vstane a zalká: ‚Hergot, teď mi zbývá 
jediná naděje – že je to krev!‘

Pokud máte chuť na reprezenta-
tivní knihu o trampingu v české spo-
lečnosti 1918–1989, pak je tu Putová-
ní za obzor, v němž kolektiv autorů 
podrobně rozebírá veškeré vlivy, po-
hledy, vztahy i proměny tohoto hnutí 
včetně kultury, výstroje a vzpomínek 
doplněných fotografiemi, kresbami 
a obrázky z trampských časopisů.

Soubor humorných i  melancholic-
kých příběhů, básní, písňových textů 
a kreslených vtipů ze života českých 
trampů – to je Potlach aneb Čaj s pří-
chutí jehličí a rumu Jana Vyčítala.

Detektivky z  trampsko-vodácké-
ho prostředí reprezentují Případ na 
Zlaté horečce nebo Případ pohře-
šovaného háčka Jana Frány.

A čtenáře jistě potěší také již kla-
sická Šmídova kniha Proč bychom 
se netopili. S neodolatelným humo-
rem líčí zážitky sehrané party ostří-
lených mořských vlků. Je určena 
všem, kteří mají rádi přírodu, roman-
tiku, legraci a dobrou partu.

Krásné léto na dovolené s kniha-
mi přeje

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč

KNIŽNÍ LÉTO

Za romantikou trampingu
KNIHOVNA V ZAHRADĚ LÉTA 

Městská knihovna v Praze má ote-
vřeno a  bude mít otevřeno i  celé 
prázdniny. Kromě toho, že si v  ní 
půjčíte něco pěkného ke čtení na 
dovolenou, nepřehlédněte bohatý 
kulturní program. Kulturní knihovnu 
potkáte letos hlavně pod širým ne-
bem – na náměstích, náplavkách, 
v parcích…

Čtení na celé prázdniny
Co je na celé prázdniny? Zname-
ná to, že knížky půjčené v  polo-
vině června bude možné vrátit až 
v  září. Ale  knihovnu samozřejmě 
potěší, pokud do ní čtenáři zaví-
tají i  v  době letního volna. Třeba 
nahlédnout do nekonečnosti vě-
dění v  Ústřední knihovně. Větši-
na poboček sítě Městské knihov-
ny v Praze bude mít otevřeno pod-
le stávající otevírací doby. Naše 
nejbližší: Krč, Štúrova 64/1282 
(Modrý pavilon): ÚT 9–12, 13–16; 
ČT 13–15, 16–19, Modřany, Vazo-
vova 3229: ÚT 9–12, 13–16; ČT 
13–15, 16–19
Knihovna doporučuje ověřit si 
před návštěvou aktuální otevíra-
cí dobu na: www.mlp.cz/pobocky.

E-knihovna a ještě něco navíc
Prázdniny přejí čtení. Pokud si ne-
chcete zatěžovat cestovní zavaza-
dla papírovými svazky, udělejte si 
místo v paměti mobilů, tabletů, pří-
padně čteček e-knih. Dobré čte-
ní je možné stahovat z  e-knihov-
ny na: www.e-knihovna.cz ne-
bo vybírat z nabídky v Bookportu 
(www.mlp.cz/bookport). E-knihov-
na je dostupná pro každého, pro 
Bookport stačí mít online členství, 
které je zdarma. Koho místo pís-
menek láká spíše mluvené slovo, 
ten najde zajímavý obsah do ucha 
v profilu knihovny na Soundcloud 
nebo YouTube.

Kulturní programy
Chybět nebude ani kulturní pro-
gram, a  to převážně pod širým 
nebem. Letní sezónu zahájí prv-
ní ročník Festivalu otevřených dí-
len (smíchovská náplavka). Envi-
ronmentální poezii i pohled do živo-
ta baletek nabídne literárně-hudeb-
ní festival Knihovna na vlnách (Ma-
riánské náměstí – A(V)OID na ná-
plavce). Dobré letní filmy zhlédnete 
v Letním kině na náměstí (Marián-
ské náměstí) a  zdraví neškodnou 
dávku čtení v kombinaci s divadlem 
si můžete vychutnat na festivalu pro 
děti Mami, tati, dějou se věci (Ma-
riánské náměstí). Bibliobus Oskar 
zavítá na Letní Letnou (Letná). Sou-
částí letního programu budou vy-
cházky městem i zelení. Chodce do 
zajímavých míst v okolí poboček za-
vede hra Legendární Praha.

Zdroj: Městská knihovna v Praze

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarka_Mottl
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Eda_Fo%C5%99t&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jenda_Korda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Ingri%C5%A1
http://www.mlp.cz/pobocky
http://www.e-knihovna.cz/


SALON

U nás | 7+8/2021 | 25

Motto:
Nehněť mně neť,
nahněď mi zeď!
Voskovec + Werich – Předscény

Vždycky, když jsem mluvil se 
svým otcem, tak si na něco stěžoval. 
Většinou brblal nad tím, jak se u nás, 
nejen v běžném životě, ale i ve sdě-
lovacích prostředcích zachází s češ-
tinou, s její výslovností a jaké se uží-
vají nesprávné výrazy. Vzpomínal na 
jednu z  „rosniček“ TV Prima, která 
mluvila asi takto: „teplote“, „te-ď“, 
„kdy-ž“, „ve dvouch“, „do třech dnů“, 
„u-ž“ a podobně. Říkal také, že když 
pracoval v brněnském rozhlasu (než 
ho komunisté v  roce 1969 vyhodi-
li), tak tam všichni hlasatelé povinně 
navštěvovali kurzy ortoepie čili krás-
né výslovnosti a  správného vyjad-
řování. Myslím, že i  v  dnešní době 
by podobné kurzy měli absolvovat 
všichni, kdo hovoří před veřejností.

Vždyť čeština je bohatý jazyk. 
Svým širokým obsahem a přesnos-
tí vyjadřování dovede překonat vět-
šinu jiných. Oproti ostatním jazykům 
umí mnohem výstižněji vyjádřit situa- 
ci, jemné nálady i názory. Pro jeden 
výraz, jednu myšlenku, má ohrom-
nou škálu slov – takovou jiné národy 
zdaleka nemají. Nejlépe na to upo-

zornili naši významní spisovatelé, 
jak Karel Čapek, Pavel Eisner, Vladi-
slav Vančura, tak mnoho jiných.

Rychlý rozvoj české společnos-
ti v 19. století vyžadoval další slova, 
která by pojmenovávala nově vzni-
kající skutečnosti. Vědce a  umělce 
nezastavila hrdost nad tím, co udě-
lali. Každý si snad vzpomene na 
chemické názvosloví. Ale i  v  jiných 
oborech lidské činnosti nalezneme 
specifické české výrazy. Tak napří-
klad Miroslav Tyrš, učitel tělocviku, 
ale hlavně historik umění, se rozho-
dl, že vytvoří novou přesnou českou 
tělovýchovnou terminologii. Roku 
1868 vydal spis, v němž pojmenoval 
jednotlivé cviky dějovými jmény ja-
ko „stoj, sed, leh, vrh, vis, toč“ atd. 
a vymyslel i další přesné výrazy ja-
ko „podpor, přemet, výmyk, výdrž, 
vzklopka“. Způsob provedení odvo-
dil příponou „-mo“: „ležmo, skrčmo, 
roznožmo…“. Vytvořil také řadu slo-
ves s různými předponami: „předpa-
žit, zapažit, vzpažit, připažit, rozpa-
žit, upažit“ a  stejně tak „přednožit, 
zanožit…“. Němci (ani Angličané) pro 
to vůbec nemají jednoslovný výraz. 
I  to svědčí o  kráse a  bohatosti na-
šeho jazyka.

Čeština se samozřejmě stále mě-
ní a vyvíjí. Je jen otázka, zda teď ne-

přejímá mnoho cizích slov. Ale to už 
asi nikdo z nás neovlivní a nezmě-
ní. Přesto, že roste množství užíva-
ných například anglických výrazů – 
a tento jazyk začíná ovládat čím dál 
tím větší část celého světa –, jsem 
si jist, že nemusíme mít obavy, že 
by se naši potomci s češtinou roz-
loučili. Vždyť jsme v minulosti už ně-
kolikrát přežili například silné snahy 
o poněmčení naší krajiny.

Uvedl jsem (a  jistě právem), že 
naše řeč je bohatá ve výrazech, že 
dosáhne a  umí vyslovit nejjemněj-
ší škálu slov. Ale přesto jsem na-
razil na jeden pro mne nepochopi-
telný nedostatek. Ani v Ústavu pro 

jazyk český mi neuměli najít výraz, 
jímž by se jedním slovem pojmeno-
val můj vztah k otci mé snachy. Pří-
buzné nazýváme švagr, strýc, tchán, 
zeť…, ale tady slovo chybí.

Ale přesto: Chvalme češtinu! A to 
i když mohou být některé její výrazy 
zavádějící. Kupujeme například krů-
tí šunku – ta se dělá z krůtího ma-
sa. Telecí roláda je z masa telat. Ale 
prodává se také „učňovský“ nebo 
„turistický“ salám. Z čeho se ty vyrá-
bějí? A to už vůbec nemluvím o „re-
cyklovaném toaletním papíru“.

Ivo Řezáč
Foto: Adobe Stock

Naše řeč

ZASE BUDE DOBŘE
Promluvte si s těmi, 
kdo s očkováním váhají
400 000 SENIORŮ SE JEŠTĚ NEZAREGISTROVALO 
K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

Možná očkování nevěří nebo o něj nestojí. Ale třeba jen nemají dost informací a váhají. Právě těm chceme 
podat pomocnou ruku. Znáte někoho takového? Buďte tím, kdo mu pomůže se rozhodnout. Pokud se k hovoru  
o očkování naskytne příležitost, zkuste myslet na pár jednoduchých pravidel:

RESPEKT
 
Než začnete s kýmkoliv o čemkoliv diskutovat, 
poslouchejte. Každý dospělý a svéprávný člověk 
má právo na svůj názor. Vyslechněte si ho, 
respektujte ho a nabídněte nový úhel pohledu.

NADĚJE
 
Když každý z nás promluví o očkování s jediným 
seniorem, můžeme nabídnout ochranu 
očkováním tisícům z  nich. Ať už váš rozhovor 
dopadne jakkoliv, má velkou cenu a  pomůže 
nám být jeden druhému zase blíž.

SROZUMITELNOST
 
Očkování je jediný možný způsob, jak se vrátit 
k životu, jaký jsme žili dříve. Je  to rozhodnutí, 
které neděláme jen kvůli sobě, ale i kvůli druhým. 
Třeba kvůli našim blízkým, abychom se mohli 
znovu bezpečně setkávat.

EMPATIE A LASKAVOST

Zkuste se během rozhovoru  vcítit do člověka, 
se kterým mluvíte, a  pochopit, jak o  tématu 
přemýšlí. Možná je za jeho odmítnutím jen 
snaha dát přednost jiným zájemcům.

Veškeré informace k očkování proti covid-19 získáte na bezplatné lince 800 160 166. ockovani.praha.eu
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Ve středu 9. června. 2021 moh-
la městská část Praha-Libuš 
opět po delší pauze uskutečnit 
přivítání svých nových občánků, 
bylo jich tentokrát dvaadvacet.

Miminka, nyní již batolátka, přiví-
tal pan starosta spolu s vedoucí od-
boru správního a školství pod širým 
nebem v parčíku K Jezírku.

Počasí se vydařilo a rodiče s ostat-
ními účastníky byli spokojeni, jak se 
tento slavnostní akt hezky vydařil.

Novým občánkům zarecitova-
ly a zazpívaly děti z Mateřské ško-
ly K Lukám za doprovodu kytary, na 
kterou zahrála jejich paní učitelka.

Pro každou maminku byla při-
pravena kytička a hezká knížka pro 
malé občánky včetně sponzorské-
ho dárečku z obchodu Dětský dům 
na Dobronické ulici.

Celou slavnostní akci vyfotografo-
vala místní profesionální fotografka.

Za tým ÚMČ Praha-Libuš  
Iveta Ouředníčková
Foto: Kristina Thaler

Červnové vítání občánků
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Příspěvky v rubrice Debata vyjadřují výhradně názor autora, který se nemusí shodovat s názorem vydavate-
le či redakce. Rozsah příspěvku v rubrice je max. 3 500 znaků bez mezer. Je možno připojit fotografie či jiné 
grafické podklady − rozhodnutí o jejich otištění a rozměru je v kompetenci redakční rady a grafika.

Debata

covid inzerce zdarma

OTEVŘENÝ DOPIS

V Praze dne 8.6.2021
Vážený pane starosto, 
Jako zastupitel, zásadně nesou-
hlasím s vámi zveřejněným zámě-
rem na pronájem nebytových pro-
stor čp. 317 v  ul. K  Vrtilce v  k. ú. 
Písnice předem známému zájem-
ci – společnosti EMAP na dobu 
neurčitou.
Zdůvodnění:
1) V prodejně kol byla bez staveb-
ního povolení a s vaším svolením 
vybudovaná na černo kavárna.
2) Kavárna byla provozovaná 14 
měsíců, bez stavebního povole-
ní, zprávy hygieny a hasičů, a za 
vašeho dohledu nařízení hygieny 
nebyly dodržovány.
3) V roce 2018 jste osobně oteví-
ral na černo postavenou kavárnu 
– jsou na to i fotografie.
4) Osobně jste nechal připravit 
a  schválit zastupitelstvem novou 
nájemní smlouvu, na ½ roku do 
30.6.2021.
5) Osobně jste nechal připravit 
zavádějící otázky k  Anketě, zda 
kavárnu, nebo prodejnu potravin.
6) Osobně jste podepsal letáky, 
kde strašíte občany před prodej-
ci potravin cizích národností, po-
mlouváte firmy, které zde měly zá-
jem prodejnu potravin provozo-
vat, a v neposlední řadě moji oso-
bu, že za to budu mít peníze (20–
50 000) a rozšiřujete to po Písnici!
7) Není Vám hanba, vždyť jsem 
byl 3 volební období na vaší 
kandidátce!
8) Organizoval jste roznášení le-
táků osobám s krátkou dobou tr-
valého pobytu v  Písnici, to bylo 
od Vás mazané, v Anketě jste byl 
úspěšný.
9) Jako starosta požadujete 
od občanů dodržování zákonů, 
a sám je porušujete!
Nabídka:
1) Vraťte do parku v  Písnici zpět 
okrasné keře, lavičky, které jste 
nechal odstranit, a opravte cesty.
2) Za 12 let vašeho starostování 
vybudujte v  MČ Praha-Libuš ale-
spoň jednu jedinou normální pro-
dejnu potravin!

Štancl Miroslav, zastupitel

Podrobněji k otevřenému dopi-
su zaslanému panu starostovi:

1) Zastupitelstvo odsouhlasilo, 
že výsledek Ankety není rozho-
dující, pro podepsání další nájem-
ní smlouvy pro předem známému 
nájemci. Komplikované a zavádě-
jící otázky Ankety značně ovlivnily 
průběh hlasování.

2) Osoby s  krátkou dobou tr-
valého pobytu uvěří pomluvám 
a  urážkám v  letácích podepsa-
ných samotným starostou MČ.

3) Vaše neférové jednání pova-
žuji za vrážení klínu nesvárů me-
zi místní občany a  přistěhovalou 
mladou generaci, která o  životě 
v Písnici nic neví.

4) Navrhuji dodržení nájemní 
smlouvy na dobu určitou s firmou 
EMAP a vypsání klasického výbě-
rového řízení na pronájem objek-
tu čp. 317 v ul. K Vrtilce pro občan-
skou vybavenost.

5) Požadujete od voličů dodržo-
vání zákonů, vyhlášek a vy je klid-
ně porušujete. Nejste starostou 
občanů městské části Praha-Li-
buš, ale propagátor prodejny kol, 
a  hlavně propagátor nájemce na 
černo postavené kavárny. Oprav-
du se takto chová dobrý starosta? 

6) Váš osobní podíl na ovliv-
ňování písnických občanů – před 
Anketou jste se nezachoval jako 
starosta občanů Písnice, ale jako 
propagátor prodejny kol, a hlavně 
propagátor nájemce kavárny.

7) Pokud máte v sobě trochu cti, 
a  než podepíšete další nájemní 
smlouvu s  firmou EMAP, tak pro-
střednictvím odboru právní ochra-
ny Magistrátu hl. m. Prahy požádá-
te odbor veřejné správy a kontro-
ly Ministerstva vnitra o prošetření 
vašeho postupu při pronajímání 
objektu firmě EMAP a na černo vy-
budované kavárny a její legalizaci 
nebo o celkovou kontrolu vašeho 
hospodaření na MČ Praha-Libuš.

Miroslav Štancl, zastupitel

SAMOZVANÍ  
„HRDINOVÉ A ZACHRÁNCI” 

Dnešní doba tak trochu fandí 
všem těm, kteří jdou proti proudu, 
tváří se trochu rebelsky a „zachra-
ňují” svět před všemi nepravostmi. 
Je to ale vždycky zachraňování? 
Je to opravdu vždy boj proti tomu 
špatnému, co se kolem nás děje? 
Událost v  našem bezprostředním 
okolí, kde žijeme, by vám mohla 
nabídnout pohled z druhé strany.

2. 5. 2020 odvysílala ČT2 v po-
řadu Nedej se, v  reportáži Zadu-
šeni reklamou odstranění poutače 
paní Jany Hejtmánkové, která v na-
ší městské části provozuje mnoho 
let obchod květiny a  zahradnictví. 
Po zhlédnutí pořadu si nezúčastně-
ný divák jistě může pomyslet něco 
o tom, jak takový podnikatel fungu-
je agresivně. Jaká je asi tato kon-
krétní podnikatelka, která zde byla 
obviněna z nelegálního umisťování 
reklamy a  nekalé konkurence? Je 
to přeci v pořadu ve veřejnoprávní 
televizi, a  to většině lidí podvědo-
mě stačí k tomu, aby pro ně takové 
tvrzení získalo na důvěryhodnosti. 

Málokoho by napadlo, že ce-
lá reportáž je založená na důvě-
ře v člověka, který svou tvář v po-
řadu ani neodkryl a  lživě a  proti-
právně, snad za účelem vlastního 
pobavení, snad z  jiných důvodů, 
které jsou zatím nedošetřeny, tuto 
podnikatelku poškodil. Paní Jana 
Hejtmánková měla poutač, který 
byl v jejím vlastnictví, který sloužil 
k  upoutání zákazníků na její pro-
vozovnu a byl zřízený a provozo-
vaný se souhlasem příslušných or-
gánů. Měla na něj řádně sepsanou 
nájemní smlouvu a  nájemné za 
tento poutač je paradoxně částeč-
ně hrazeno ještě teď, a  to i  přes 
to, že poutač ve zmiňovaném po-
řadu násilně pod dohledem kamer 
odřízli. Celý tento proces okořeni-
li lživými informacemi o  nelegál-
ním umístění a  o  nekalé konku-
renci, která je vzhledem k  tomu, 
že konkurence zde zahájila provo-
zování činnosti až o 8 let později, 
vyloučená.

Takové hrdiny tady určitě 
nepotřebujeme.

Paní Hejtmánková je v  naší lo-
kalitě starousedlíkem, podniká 
zde již od roku 2006 a  její květi-
nářství dělá radost místním lidem. 
Květiny z  jejího obchodu zdobí 
balkony v  celé městské části, ře-
zané květiny s  širokým výběrem 
jsou oblíbeným obchodem u mno-
ha místních lidí. Naši malí noví ob-
čánci se svými rodiči odcházejí 
z vítání s kytičkou od ní a často se 
podílela jako sponzor ve zdejších 
soutěžích.

Celá věc je v  současné době 
v  šetření Policie České republiky 
a ČT2 již obdržela úřední dopis se 
žádostí o veřejnou omluvu.

Tímto zamyšlením bych ráda 
mimo jiné poukázala na to, jak 
snadné je díky médiím pod rouš-
kou protireklamní kampaně něko-
ho poškodit i  přesto, že jste jen 
bezejmenný aktivista s  nepravdi-
vými informacemi a zakrytou tváří.

Zuzana Strnadová

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ!

Dovolte mi, abych Vám dal po 
několika měsících opět ke zvá-
žení jedno z našich stále se opa-
kujících témat. Věřte mi, že to 
není proto, že miluji omílání již 
řečeného, ale proto, že daná si-
tuace nebyla řešena či dořeše-
na a  mně tedy nezbývá než ta-
kový problém opět připome-
nout. Nyní se vracím ke zlepše-
ní bezpečnosti a  průchodnosti 
koncového, či chcete-li počáteč-
ního, úseku lesní cesty vedou-
cí ze staré Písnice od prostoru 
nádrže „Kalibárny“ většinou po-
dél toku potoka, směrem do pro-
storu Modřanské rokle ke kříže-
ní cest u bývalého libušského lo-
mu. Tam se napojuje na hlavní 
cestu Modřanskou roklí z Libuše 
do Modřan. Tato hlavní komuni-
kace je od 2. pol. 80. let kvalitní, 
zpevněnou cestou. Tehdejším 
úmyslem totiž bylo – viz dobový 
text: „Osazovat informační tabu-
le, vytvářet odpočinková místa, 
budovat altány, posezení, jakož 
i  místa pro dětské hry.“ Postup-
ně se to okolo této hlavní cesty 
i podařilo. Podotýkám, že k slav-
nostnímu otevření naučné stez-
ky a  cyklotrasy došlo za účasti 
vedení naší MČ 24. 4. 2004. Bo-
hužel, na vedlejší větvi do staré 
Písnice její stav asi ve ¾ nějak 
usnul a  poslední úsek cca 300 
m je díky třem problematickým 
místům průchodný obtížně. Dá 
se tedy říci, že možná více než 
90 % prostoru Modřanské rok-
le je přístupných snadno a malý 
zbytek těsně u  písnické zástav-
by ztíženě. Je zřejmé, že nená-
silné zlepšení průchodnosti této 
cesty, týkající se pouhých tří ne-
příjemných míst, by jistě nepo-
škodilo přírodní situaci, jen by 
se srovnala situace s  tou, jaká 
je v naprosté většině Modřanské 
rokle. Zvýšila by se bezpečnost 
a  odstranila jistá diskriminace 
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v dosažnosti této rekreativní ob-
lasti těch méně pohybově zdat-
ných, osob starších, handicapo-
vaných či zejména (vždyť tento 
podnět je původně od nich) ma-
minek s  dětskými kočárky. Ano, 
odevšad mohou takoví občané 
bez překážek Modřanskou rokli 
navštěvovat, jen a  pouze od 
staré Písnice ne! Proč? A  co je 
vlastně třeba, že se tato otázka 
řeší na zasedáních Zatupitelstva 
MČ Praha-Libuš či komise život-
ního prostředí již asi 2 roky?

1) Alespoň provizorní pře-
mostění přítoku potůčku – cca 
100 m od nádrže. Viz foto 1.

2) Srovnání těžko schůdného 
hrbolu, prorostlého kluzkými ko-
řeny z  pařezu již neexistujícího 
stromu – cca 200 m od nádrže. 
Viz foto 2.

3) Odstranění viditelně nebez-
pečného stromu s  obnaženým 
kořenovým valem, nacházejícího 
se navíc v nebezpečně zúženém 
místě mezi cestou a  potokem 
(pracovníci Lesů hl. m. prý slíbili 
strom odstranit již letos v únoru, 
tak snad na něj dojde řada dříve, 
než někomu ublíží). Viz foto 3.

Je paradoxní, že v okolí došlo 
k  poražení značného množství 
stromů, ale zrovna ten „náš“, byť 
dlouho označený, na pracovníky 
Lesů hl. m. stále čeká.

Na námitky, že k pádům stro-
mů dochází zřídka, odpovídám: 
„Ale dochází!“ V okolí zmíněné-
ho stromu došlo během letoš-
ního roku ke dvěma či třem vý-
vratům, končících pádem stro-
mu na cestu, kterou pracovníci 
lesů uvolnili jejich přeřezáním. 
Padající strom je vždy nebez-
pečný, tak vás prosím, buďte 
při své procházce těmito místy 
velmi opatrní. Popsaná cesta je 
intenzivně využívána těmi zdat-
nějšími – chodci, běžci i  cyklis-
ty na horských kolech. Ti méně 
zdatní však musí na procházku 
do lesního ticha volit zdlouha-
vou okliku a na rozdíl od většiny 
prostoru Modřanské rokle tady 
nenaleznou ani prostou lavičku 
pro chvilkový odpočinek. A  při-
tom by stačilo, např. ve spolu-
práci s  hasiči, kteří se, pokud 
vím, k  tomu i  nabízeli, provést 
malé úpravy. S pracovníky Lesů 
hl. m., kteří zde používají i  těž-
kou techniku, by jistě domlu-
va možná byla. Tři dílčí úpravy 
a  celý prostor Modřanské rok-
le by byl bezpečnější a  otevře-
ný možnosti rekreace i těm, kte-
ří sportovní výkony podávat ne-
mohou. Není jich málo! Já jim, 
a  koneckonců nám všem, bez-
pečný a snadný přístup do Mod-
řanské rokle i  od staré Písnice 
ze srdce přeji!

Jaroslav Melichar
Foto: Jaroslav Melichar

RESPEKTUJME ODLIŠNÝ 
NÁZOR, CTĚME VŮLI OBČANŮ

V  polovině května se uskuteč-
nila Anketa ve staré Písnici o bu-
doucím využití městského ma-
jetku uprostřed obce. Očekával 
jsem těsný výsledek. Zmýlil jsem 
se. Svůj názor vyjádřilo téměř 40 
% občanů, kteří mají trvalé bydliš-
tě ve staré Písnici. Téměř dvě tře-
tiny podpořily stávajícího nájem-
ce, třetina požaduje s ním ukončit 
spolupráci. Občané přišli v dosta-
tečném množství a vyjádřili se jas-
ně, co si přejí. 65 % z nich si pře-
je pokračování kavárny Bikeclinic 
ve staré Písnici. Na druhou polo-
vinu května jsem svolal zasedá-
ní zastupitelstva v  podstatě s  je-
diným bodem a navrhl toto usne-
sení: Zastupitelstvo městské čás-
ti Praha-Libuš 1. bere na vědomí 
Zápis o  průběhu a  výsledku hla-
sování ze dne 12. 5. 2021 v Anke-
tě k otázce využití objektu v ulici 
K Vrtilce 317/64, Praha 4 – Písnice, 
který je přílohou tohoto usnesení; 
2. ukládá RMČ Praha-Libuš zve-
řejnit záměr na pronájem neby-
tových prostor předem známému 
zájemci a  uzavřít Smlouvu o  ná-
jmu prostor sloužících k podniká-
ní v objektu v ulici K Vrtilce 317/64 
v Praze 4 – Písnici nejpozději do 
30. 6. 2021 se společností EMAP 
s. r. o., K Vrtilce 317, 142 00  Pra-
ha 4 – Písnice. Přítomno bylo 15 
zastupitelů. Pět z nich odmítlo re-
spektovat vůli občanů a při hlaso-
vání se zdrželo. Zdržet se je v ko-
munální politice úplně stejné jako 
hlasovat proti. K  přijetí usnesení 
je totiž zapotřebí většiny ze všech 
zvolených zastupitelů, nikoli pří-
tomných. Máme v  zastupitelstvu 
17 zastupitelů, většina je devět. 
Deset zastupitelů respektovalo 
vůli občanů, dalších pět odmítlo. 
Pan zastupitel Štancl následně do-
konce podal námitku do zveřejně-
ného záměru na pronájem neby-
tových prostor. Cituji: „Jako zastu-
pitel zásadně nesouhlasím s vámi 
zveřejněným záměrem na proná-
jem nebytových prostor společ-
nosti EMAP.“ Kde je respekt k vy-
jádřené vůli občanů, kteří si uděla-
li čas a přišli volit do školy do hla-
sovací urny? Kde je respekt k od-
lišnému názoru? Je to nepřípust-
ná snaha změnit jasně vyjádřenou 
vůli občanů. Děkuji všem, kteří se 
Ankety zúčastnili. Ctěme prosím 
jasně vyjádřenou vůli občanů.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

JAK DÁL?

Aktuálně ohlášená nulová pod-
pora investičních projektů základ-
ním a mateřským školám na území 
hl. m. Prahy v  programovém ob-

1

2

3
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dobí let 2021–2027 z  operační-
ho programu IROP MMR ČR ne-
mile překvapila všechny, kteří se 
v  uplynulých pěti letech podíleli 
v rámci projektu MAP svou trpě-
livou mravenčí prací na realiza-
ci investičních záměrů každé ze 
základních a mateřských škol.

Veškeré dosavadní zkuše-
nosti jasně ukazují, že možnost 
čerpání evropských fondů vždy 
výrazným způsobem zvedla vl-
nu aktivit samotných škol a  již 
připravené projekty pak by-
lo možné financovat i  z  národ-
ních nebo obecních zdrojů, pro-
kázala-li se oprávněnost jejich 
financování.

Tuto i jakoukoli další motivační 
vlnu ale aktuálně připravený ná-
vrh PD IROP 2021–2027 pohřbí-
vá. Vedení městské části Praha-
-Libuš již vyjádřilo svůj nesou-
hlas a  své znepokojení při kon-
zultacích s  MŠMT, MMR i  HMP. 
Pokud by totiž finanční podpo-
ra z  tohoto operačního progra-
mu byla základním a mateřským 
školám v  hl. m. Praze odejmuta, 
přicházíme o vše, co jsme usilov-
nou prací a  s  nadšením společ-
ně pět let vytvářeli! A za to, aby-
chom naopak mohli dál pokračo-
vat, za to stojí bojovat. 

Ing. Lenka Koudelková, 
místostarostka

KAM S NIMI???

Obyvatelé ulic K  Lukám jsou 
opakovaně vedením MČ ujišťo-
váni tu o  podpoře většího kom-
fortu snížením neúnosné zátě-
že aut, tu o  zlepšení našeho ži-
votního prostředí nutností za-
stavit volný prostor tam, kde by-
la krátce před tímto zřízena ko-
munitní zahrada, takže i  „pane-
lákové“ dítě mohlo někam dojít 
okopat stromeček nebo zalévat 
květinky nebo pozorovat brouč-
ky. Před jedním z bytových domů 
je trafostanice, která sloužila po 
léta jako záchytný bod pro oso-
by bez trvalého bydliště (kde-
koli). O  tento svůj pobytový ve-
černí či odpočinkový luxus tito 
spoluobčané přišli právě zahá-
jením výstavby bytového domu, 
takže jistě přemýšleli, kam tedy 
půjdou dále, protože jim není po 
vůli, když je vidí dělníci na stav-
bě nebo řidiči aut nákladních či 
osobních, o  obyvatelích domů 
ani nemluvím.

Přemýšleli, přemýšleli a vymy-
sleli. Z druhé strany původně ob-
čanské vybavenosti je průchod 
mezi tímto pozemkem a  zahra-
dou rodinného domku, na jedné 
straně široký cca 50 cm. Výbor-
ná zašívárna! Přesunuli se tedy 
do místa, kam nevidí ani obyva-
telé okolních domů (až na sku-
tečně pár jednotlivců), ani pra-

covníci či obyvatelé nového do-
mu. A nyní o tento problém ztrácí 
všichni odpovědní zájem. Že na 
zahradě rodinného domu jsou 
naházené použité jehly, nikoho 
netrápí, ať si je majitelé seberou, 
jsou na jejich pozemku, že si ti-
to „tvrdě pracující“ udělali z prů-
chodu letní tábor (přivázali deku 
k  plotům pozemků) a  tam pře-
mýšlejí s  jehlou blízko žíly o dů-
ležitých věcech života, nikomu 
nevadí, málokdo je uvidí.

V  případě deště se schovají 
ke vchodům do bytových domů, 
kde v mnohých už ani obyvatelé 
nepoužívají zadní vchody do do-
mů! Volali jsme opakovaně Měst-
skou policii, která vždy přijede, 
ale málokdy někoho najde, pro-
tože auto je dobře vidět a  uté-
ct se většinou podaří, alespoň 
o blok dále.

Většina obyvatel MČ Praha-
-Libuš vítá teplé dny, ale my se 
jich bojíme, protože se opět zvý-
ší počet těchto ctitelů pobytu na 
zdravém vzduchu.

Věra Adámková

SUPERMARKET, 
NEBO KAVÁRNA, 2. DÍL

Napřed trocha historie.
1974. Dne 17. 1. je uzavřena 

hospodářská smlouva mezi MNV 
Písnice, okres Praha-západ, 
a Jednotou, lidovým spotřebním 
družstvem, o  výstavbě prodejny 
v akci „Z“ a uspořádání vlastnic-
kých poměrů. MNV byla zkratka 
pro Místní národní výbor. Takový 
byl za komunismu oficiální název 
obce a obecního úřadu 

1974. Dnem 1. 7. MNV Písni-
ce zaniká. Písnice je připojena 
k Praze a spadá pod MNV v Pra-
ze 4 – Libuši.

1975. V  lednu je zahájen pro-
dej ve dvou prodejnách. Ve smí-
šeném zboží a v masně. Pravdě-
podobně. Pokud byl splněn ter-
mín z hospodářské smlouvy. Pro-
dejny neprovozuje Jednota, ale 
družstvo Včela. To je důsledek 
připojení Písnice k  Praze. Jed-
nota působila na venkově, Vče-
la v Praze.

1986. V srpnu se zabydlují prv-
ní obyvatelé nového sídliště Pís-
nice. Tehdy to i pro ně byla nej-
bližší prodejna.

1990. Postupné zavádění tržní-
ho hospodářství Včela nezvládá. 
Prodejny omezují prodejní dobu 
a neznámo kdy Včela objekt pro-
najímá jakési firmě Samas. Té to 
také příliš nejde.

1993. Dne 8. 11. zahájila pro-
dej firma Vít Praha. Tehdy to byl 
expandující řetězec. Objekt pro-
najala Včela. Považovala ho za 
svůj.

1997. Firma Vít se dostává do 
finančních problémů a s koncem 

roku končí s  provozováním vět-
šiny prodejen. Také té písnické. 
V  objektu tím končí prodej po-
travin po 23 letech provozu.

1998. Včela nadále považuje 
objekt za svůj a marně shání no-
vého prodejce.

2001. Dne 1. 9. Včela objekt 
pronajímá. Po třech letech na-
šla nájemce. Ale pouze na pro-
dej autochladičů a příslušenství.

2004. Dne 4. 3. nabývá právní 
moci rozsudek Obvodního sou-
du pro Prahu 4 ze dne 10. 12. 
2003 o  vydání nemovitosti. Při-
kazuje Včele vydat objekt měst-
ské části Praha-Libuš.

2004. Dne 17. 3. dochází 
k protokolárnímu předání nemo-
vitosti. Až od tohoto data může 
městská část s  objektem naklá-
dat jako s vlastním. Tehdy je sta-
rostou Petr Mráz, libušský rodák. 
Do objektu se však nikdo nehr-
ne. Výběrové řízení zůstává bez 
odezvy. Někdy tou dobou pan 
Štancl, tehdy starosta písnických 
hasičů, přichází s  nápadem bu-
dovu předělat na hasičárnu. To 
se tehdejší radě nelíbí a  nápad 
je zamítnut.

2004. Na opakovaný pokus se 
do výběrového řízení hlásí jako 
jediná firma Emap. Jejím majite-
lem je paní B. z  Písnice. Firma 
se zabývá prodejem a  servisem 
jízdních kol. Dne 6. 12. je uzavře-
na nájemní smlouva.

2006. Podzim. Komunální vol-
by. Mráz pokračuje jako starosta.

2008. Dne 7. 7. je uzavřena 
nová smlouva se stejným nájem-
cem. Na dobu určitou do 31. 12. 
2014.

2010. Podzim. Komunální vol-
by. Novým starostou se stal Jiří 
Koubek. 

2014. V  souvislosti s  blíží-
cím se koncem nájemní smlou-
vy sonduje městská část u všech 
řetězců (Penny, Tesco, Billa atd.) 
jejich zájem o  provozování pro-
dejny v  našem objektu. Zájem 
nulový. Odpovídá pouze Billa. 

Ale požaduje parkoviště. Dochá-
zí k prodloužení stávající nájem-
ní smlouvy.

2014. Podzim. Komunál-
ní volky. Koubek jako starosta 
pokračuje.

2017. Paní B. prodává firmu 
Emap firmě Bikeclinic. Majite-
lem Bikeclinic je pan Kaše. Tak 
se Kaše stal jednatelem Emapu. 
Stalo se 27. 2.

2017. Městská část opaku-
je sondáž z  r. 2014. Výsledek 
stejný.

2018. Kaše pracuje na své vi-
zi. Zajistit cyklistům kompletní 
servis včetně občerstvení. Zři-
zuje v  objektu kavárnu. Přitom 
se, bohužel, nedrží předpisů. 
Příslušná povolení získává do-
datečně. Rozhodně ale městské 
části nezpůsobil škodu. 

2018. Podzim. Komunální vol-
ky. Koubek jako starosta nadále 
pokračuje.

2019. Červen. Stavební úpra-
vy provedené panem Kaše 
zkolaudovány.

2020. Červen. Na jednání za-
stupitelstva je projednána peti-
ce požadující okamžité ukončení 
nájemní smlouvy a zajištění pro-
dejny potravin. Jedná se o  re-
akci na záměr uzavřít s  firmou 
Emap smlouvu na dobu neurči-
tou a  osadit v  přilehlém parčíku 
několik dětských herních prvků.

2020. Listopad. Na jednání za-
stupitelstva se jednalo o  druhé 
petici s  opačným požadavkem. 
Zachovat v objektu firmu Emap.

2021. Květen. V  Písnici pro-
běhla anketa se známým výsled-
kem. Pro likvidaci Emap se vyslo-
vilo 155 občanů, tj. 13,36 % všech 
oprávněných voličů ze staré Pís-
nice. Protagonisté supermarketu 
se těžko můžou vydávat za mluv-
čí všech písnických.

Tolik fakta. Komentář někdy 
příště.

Pavel Macháček,  
místostarosta, 10. 6. 2021

ANKETA - výsledek hlasování

celkem voličů 1 160 100,00%

neúčast 713 61,47%

účast 447 38,53%

z toho:

neplatné hlasy 9 0,78%

platné hlasy 438 37,76%

z toho:

ANO 155 13,36%

NE 283 24,40%
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Klub Senior
Oznamujeme

všem seniorům z Libuše a Písnice

otevření klubu  
v úterý 14. 9. 2021 ve 14.00 hodin

za účasti zástupkyně městské části Praha-Libuš, paní 
místostarostky Ing. Lenky Koudelkové.

Podmínkou vstupu do klubu buď průkaz o očkování, nebo 
negativní test na covid-19.

Těšíme se na vás!

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

Zajímá tě, jak náročná je práce 
hasiče? Chtěl bys zkusit něco 
netradičního a zajímavého? Jsi 
ve věku 3–15 let?

Pokud je tvá odpověď na všech-
ny tři otázky kladná, tak neváhej 
a doraz 29. 8. 2021 od 9 hodin na 
fotbalové hřiště v  Písnici v  ulici 
Švihovská a vyzkoušej si společně 
s dalšími přihlášenými dětmi, jak na 
tom jsi fyzicky v soutěžní disciplíně 
TFA (Nejtvrdší hasič přežije), která 
(úměrně věku) simuluje práci hasi-
če při zásahu.

Každé přihlášené dítě obdrží 
drobnou odměnu, na vítěze jed-
notlivých věkových kategorií čekají 
hodnotnější ceny.

Tato soutěž je otevřena všem, 
kdo mají zájem, aniž by byli regis-
trovanými členy jakéhokoliv sboru 
dobrovolných hasičů.

A  pokud ani teď nevíte, co TFA 
znamená, tak se zkuste podí-
vat na video: www.youtube.com/
watch?v=nYnKXAkTsQ8.

Bližší informace lze v případě po-
třeby získat na e-mailu: mladez@sd-
hpisnice.cz nebo na facebooku ve 
skupině TFA SDH Písnice. Přihlásit 
se můžete na webu: www.pscligat-
fa.cz.

Těšíme se na vás.
Sbor dobrovolných hasičů  

Praha-Písnice, Hoštická 701/33,  
142 00 Praha 4 – Písnice

Písnický železný hasič junior

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PRAHA – PÍSNICE 

Vás zve na druhý závod 1. ročníku soutěže 

DĚTSKÁ LIGA TFA PRAHA 

 

PÍSNICKÝ ŽELEZNÝ 

HASIČ JUNIOR 
 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 
Kdy?  neděle 29. srpna 2021  Kde?  fotbalové hřiště 

- prezence začíná v 9:00  ulice Švihovská 
- začátek soutěže v 10:00  Praha - Písnice 

        SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 

 Přípravka: 3 – 5 let (ročníky 2016 – 2018)  
 Mladší: 6 – 8 let (ročníky 2013 – 2015) 
 Mladší starší: 9 – 11 let (ročníky 2010 – 2014) 
 Starší: 12 – 15 let (ročníky 2006 – 2009) 
  
 
 PROGRAM: 
  
 - soutěž v silových a vytrvalostních disciplínách 
  pro mladé hasiče, ale i dětskou veřejnost 
  
 - ukázka hasičské techniky 
 
 
 

VÍCE INFORMACÍ 
a PŘIHLÁŠKY: 
www.pscligatfa.cz 
mladez@sdhpisnice.cz 
  

   Partneři ligy:            

 

 
 

OBČERSTVENÍ 
ZAJIŠTĚNO 

STARTOVNÉ 
50 Kč 

T. J. Sokol Libuš, Libušská 294/129, 142 00  Praha 4 – Libuš
www.sokollibus.cz, e-mail: sokollibus@volny.cz

Hledáme cvičitelky 
nebo cvičitele

na pravidelné vedení cvičebních hodin dětí i dospělých.

Nástup: 6. 9. 2021

Bližší informace poskytne:  
náčelnice Jiřina Kolářová – tel.: 604 252 820

Klub Junior   
 

 

 

 

 

 

Zápis do zájmových kroužků a 
sportovních oborů: 2021/22 
Klub Junior/www.klubjunior.cz/Na Okruhu 1, 142 00 Praha 4 
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 604273968, kjunior@centrum.cz 

 
Klub Junior volnočasových aktivit dětí a mládeže při MČ Praha-
Libuš je pestré otevřené centrum, které nabízí zájmové vzdělávání 
v oblasti hudební, sportovní a umělecké tvorby již dvacet jedna let 
– srdečně Vás zveme k Zápisu v první dekádě měsíce září dle 
termínu na: www.klubjunior.cz.  

 
Ing. Lenka Koudelková  

       a kolektiv lektorů 

PRONÁJEM
POJÍZDNÉHO
LEŠENÍ

T: 722208428

PROMOKARA.CZ/leseni

 

inzerce

http://www.youtube.com/watch?v=nYnKXAkTsQ8
http://www.youtube.com/watch?v=nYnKXAkTsQ8
mailto:mladez@sdhpisnice.cz
mailto:mladez@sdhpisnice.cz
http://www.pscligatfa.cz
http://www.pscligatfa.cz
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I když letní čas vybízí k odpočin-
ku, sedíme teď společně s ka-
marádkami u počítače a připra-
vujeme rozpis toho, jaké zajíma-
vé programy a aktivity nabídne-
me od září pod hlavičkou spolku 
Rodinného centra Kuřátko jak 
pro maminky s malými dětmi, 
tak i pro dospělé a celé rodi-
ny z Libuše, Písnice a blízkého 
okolí. Ano, právě teď přišel ten 
správný čas probudit centrum 
a jeho činnost opět k životu.

Nevím jak vy, milí přátelé, ale my 
si velmi dobře uvědomujeme, jak 
nám ten rok, kdy jsme se nemoh-
li společně s  vámi a  vašimi dětmi 
vidět a  potkávat, opravdu chyběl! 
Mnoho úžasných věcí, her a  dílen 
jsme tímto způsobem plánovali už 
vloni, když ale bylo (s ohledem na 
covidovou situaci) v  září opět vše 
pozastaveno, byli jsme z toho smut-
né. Plány se tak schovaly do šuplí-
ku a čekaly na správnou chvíli. Vě-
řím, že ta přichází právě teď. Jsem 
nesmírně ráda a  chtěla bych tou-
to cestou poděkovat všem ženám, 
dobrovolnicím a  lektorkám Kuřát-
ka, že i přes nelehkou dobu nepře-
staly ani ony věřit, že jednoho dne 
se vše vrátí k normálu. Těšily se, že 
opět budeme moci takto společně 
sedět, plánovat a chystat náplň za-
jímavých aktivit pro rodičovská se-
tkání, povídání, trávení příjemného 
času s  dětmi, ale i  další zajímavé 
programy a semináře.

Protože já sama jsem nezdolný 
životní optimista, věřím a nepochy-
buji, že tentokrát již vše vyjde. S vel-
kou radostí vám tedy na tomto mís-
tě představuji aspoň krátce činnost 
našeho spolku a ráda bych vás, mi-
lé maminky, pozvala už dnes na ně-
který z vybraných programů a akti-
vit, které pod hlavičkou RC Kuřátko 
zahájíme pro veřejnost začátkem 
září 2021. Všechny podrobnosti 
a  informace k  plánovaným akcím 
a  programům vyvěsíme nejpozději 
v průběhu srpna i na naše webové 
stránky: www.rckuratko.cz. Výběr 
z aktivit na daný měsíc pak budete 
moci najít i na stránkách tohoto ča-
sopisu U nás.

Více než 20 let podpory  
ze strany obce

Úvodem bych ráda mimo jiné po-
děkovala zástupcům městské čás-
ti Praha-Libuš, která činnost naše-
ho spolku a rodinného centra pod-
poruje už od dob jeho vzniku, tedy 
od roku 2001. Ano, na podzim tomu 
bude přesně 20 let, kdy se v Libu-
ši otevřela první herna pro rodiče 
s  dětmi do 3 let a  já jsem nesmír-
ně vděčná a dodnes děkuji prvním 
aktivním ženám, které se nebály jít 
do akce a  z  vlastní potřeby setká-
vání, sdílení a  smysluplného tráve-
ní volného času s dětmi se rozhodly 
připravovat pravidelně a dlouhodo-
bě program i pro další kolegyně, ka-
marádky a přátele. Bez jejich prvot-
ního nadšení, energie a úsilí, které 
do celého projektu vložily, by cen-
trum nikdy nevzniklo. V roce 2002 
bylo slavnostně založeno také ob-
čanské sdružení Mateřské centrum 
Kuřátko, které později rozšířilo svo-
ji činnost a změnilo svůj název, ale 
o  tom zase někdy jindy. Jsme ta-
ké moc rády, že dva projekty, které 
jsme v rámci místních dotačních ti-
tulů na rozvoj volnočasových aktivit 
pro tento rok napsaly, byly podpo-
řeny. I díky tomu bude moci být na-
bídka programů opět pestrá.

Dopolední herny pro rodiče 
s dětmi i semináře pro dospělé

Aktuálně připravujeme a  plánu-
jeme mnoho zajímavých akcí. Prv-
ní výsledky naší snahy tak uvidíte 
již v  září, po prázdninách. Každo-
pádně vám přejeme, ať si to letoš-
ní léto pořádně užijete, odpočine-
te si a načerpáte nových sil. A  jak-
mile se přiblíží srpen a začátek no-
vého školního roku, budeme rádi, 
když nás a  naše aktivity zahrnete 
i do svých běžných programů a plá-
nů. Věřte, že se velmi těšíme, až se 
s vámi budeme moci v září přivítat.

Pokud jste na mateřské nebo ro-
dičovské dovolené s dětmi do 6 let, 
určitě přijďte na některý z  našich 
dopoledních programů. První ná-
vštěva je vždy zdarma! V  naší na-
bídce plánujeme zachovat jak spor-

tovně-hudební dopoledne, tak eko-
vycházky do přírody s  výtvarnými 
a poznávacími činnostmi, stejně tak 
i Montessori hernu pro rodiče s dět-
mi 0–6 let. Programy probíhají nej-
častěji dopoledne od 10 do 12 ho-
din, v odpoledním čase pak budou 
vypsány jednorázové tematické ak-
ce, dle aktuální nabídky, zájmu rodi-
čů a možností lektorek.

V Kuřátku myslíme také na mož-
nost vzdělávání dospělých a na to, 
aby lidé nemuseli za zajímavými se-
mináři jezdit daleko od svých rodin 
a  domovů například až do centra 
Prahy. Proto jsme před třemi lety 
otevřeli i  nabídku večerních semi-
nářů pro rodiče, která se nejčastě-
ji zaměřuje právě na témata spoje-
ná s výchovou a vzděláváním dětí, 
osobním rozvojem a  sebepozná-
ním. Pro zájemce starších dětí a ro-
diče, kteří by se svými dětmi chtě-
li navštěvovat Montessori herny, 
proběhne na podzim například sé-
rie krátkých tematických seminářů 
s  teoretickými i  praktickými ukáz-
kami práce s  jednotlivými materiá-
ly a  pomůckami Montessori, které 
jsou v herně RC Kuřátko k dispozici. 
Pro kreativně založené ženy a star-
ší děti plánujeme zrealizovat večer-
ní tvořivé dílny, například na výrobu 
podzimních a zimních dekorací.

V plánu jsou i velké akce.  
Přidáte se?

Co nám v  minulém roce ale 
opravdu chybělo, byla velká skupi-
nová setkávání s  vámi, vašimi ro-
dinami a  dětmi. Velice se těšíme 
(a  pevně věříme), že nám vnější 
společenské podmínky a  aktuální 
situace dovolí, abychom společně 
s  našimi partnerskými organizace-
mi, například SDH Písnice, připra-
vili a  uskutečnili oblíbený podzim-
ní lampionový průvod nebo vánoční 
odpolední dílny pro rodiče s dětmi.

Jak říkám, je toho před námi 
mnoho, náš počítač i  diář se nyní 
každý den plní zajímavými tipy a ná-
měty. Tak nám držte palce a těšte se 
spolu s  námi! A  pokud jste aktuál- 
ně žena na mateřské či rodičov-
ské a ráda byste se přidala do týmu 

skvělých žen, které si přejí vymýš-
let a vyzkoušet si, jaké to je připra-
vit a zrealizovat vlastní program ne-
bo seminář pro další maminky a je-
jich děti, neváhejte a  napište nám 
na: rckuratko@gmail.com. Rády se 
s  vámi spojíme a  domluvíme další 
možnosti i podrobnosti spolupráce.

Závěrem mi dovolte poděko-
vat vám, naši milí a  věrní návštěv-
níci, jménem svým i mých kolegyň, 
za podporu, důvěru a trpělivost, se 
kterou jste ten minulý rok zvlád-
li přestát společně s námi. Kuřátko 
tu bylo, je a i nadále bude díky vám 
– a  pro vás! Přeji všem krásné lé-
to, opatrujte se a v září se těším na 
viděnou!

Srdečně zdraví:
Katka Tomešová,  

předsedkyně RC Kuřátko
Foto: Katka Tomešová

Kuřátko opět ožívá, tak neváhejte a v září přijďte...
RODINNÉ CENTRUM 
KUŘÁTKO

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

Víte, že můžete dostávat infor-
mační mail (1x měsíčně) s pro-
gramem? Stačí vyplnit GDPR 
formulář přímo v Kuřátku nebo 
na: www.rckuratko.cz.

Stále hledáme nadšené ženy 
– dobrovolnice, bez kterých to 
v RC Kuřátko opravdu nejde. 
Chcete zažívat s dětmi hravý, 
aktivní a naplněný čas? Tvořit 
a realizovat se?
Napište nám na: 
rckuratko@gmail.com.

Od září se těšíme opět na dopo-
lední programy rodičů s dětmi, 
prosíme, sledujte naše webové 
stránky www.rckuratko.cz.
Hezké prázdniny vám i vašim 
dětem přeje:

Tým RC Kuřátko

mailto:rckuratko@gmail.com
mailto:rckuratko@gmail.com
http://www.rckuratko.cz/
http://www.facebook.com/rckuratko
http://WWW.RCKURATKO.CZ
mailto:rckuratko@gmail.com
http://www.rckuratko.cz
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Podnikatelé a živnostníci působící v Libuši a Písnici mohou v adresáři ZDARMA informovat o své nabídce občanům.

Inzeráty prosíme v rozsahu max. 160 písmen (znaků bez mezer). Za správnost a aktuálnost údajů ručí sami inzerující. Prosíme dosavadní inzerenty, aby 
v případě jakékoli změny údajů informovali redakci, a občany, pokud zjistí, že některá uvedená firma nefunguje, aby rovněž dali redakci zprávu.
Příjem inzerce na e-mailu: hana.kolarova@post.cz.

Adresář místních služeb

Název firmy, poskytované služby Adresa, otvírací doba Kontakty

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

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

603 202 560
kulicka-martin@seznam.cz

Servis cars Ing. Miroslav Matějka – opravy a servis os. aut Libuš
Na Domovině 686/6

737 256 837

Best Gold Cars, s. r. o. –autopůjčovna, prodej vozů, autoservis, pneuservis, 
odtahová služba, ruční mytí

Písnice
Libušská 400/115
Po–Pá 8:00–17:00

732 999 991
tomas@bestgoldcars.cz

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

Libuš
Obrataňská 1
Po−Ne 8:30−16:00

602 258 744
www.pujcovna-privesu.cz

Autodoprava Karel Sedláček – jízdy po Praze (polikliniky, nemocnice, letiště atd.) Libuš
Betáňská 312/10

773 775 359

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

Libuš, Písnice
Po domluvě

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

DKNV stavební, s. r. o. – půjčovna zahradní, stavební, bourací techniky, lešení, 
autodoplňků, velkých stavebních strojů a mnohé jiné

Libuš
Libušská 248
Po–Pá 7:00–19:00
So 7:00–13:00

800 600 700
pujcovna@dknv.cz
www.dknv.cz

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

Libuš
Obrataňská ul.
Po−Pá 7:30−15:30

603 885 382
info@skladylibus.cz

Realitní kancelář Kontakt-servis – specialista na Prahu 4 Libuš
Sídlo: U Libušské sokolovny 
222/3
Kancelář: Klokotská 833/1a
Dle dohody

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

Archer reality – realitní makléř, specialista pro Prahu a střední Čechy Písnice
Mezi Domy 370/8

Ing. Josef Vodrážka
733 575 993
JosefVodrazka@seznam.cz
www.archer-reality.cz

Václav Kastner − profesionální majetkové poradenství Písnice
Zátoňská 18/7

607 931 819

Geo-5, s. r. o., geodetická a realitní kancelář Libuš
Božejovická 997/19

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

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

Libuš
Šátalská 211/17

606 141 844

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

Libuš
U Libušské sokolovny 373/11

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

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

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

Fotostudio Libuš − focení těhotných, novorozenců, dětí, rodin a portrétů v ateliéru 
a exteriéru. Focení svateb a jiných společenských akcí

Libuš
Mašovická 154/2
Provozní doba po domluvě

www.kristinathaler.com

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

Písnice
Po−Ne, po domluvě

Mgr. Cvetkova
733 116 415

Keep moving, sportovní škola – kurzy plavání 2x týdně 60 min. (6–18 let), 
všestranná pětiletá sportovní přípravka 3x týdně 60–120 min. (8–12 let)

Písnice
(škola využívá sportovní areál 
Akademie řemesel Zelený pruh)

Mgr. Jiří Král, vedoucí trenér
737 003 989
keepm@seznam.cz
www.keepmoving.cz

martinacviceni.cz – osobní fitness tréninky pro všechny věkové kategorie, cvičení 
po porodu, online lekce cvičení na míru, masáže

Libuš
Drůbežářská 11

martinacviceni@gmail.com

http://www.pujcovna-privesu.cz
mailto:pujcovna@dknv.cz
mailto:info@skladylibus.cz
mailto:JosefVodrazka@seznam.cz
mailto:zemlicka@geo5.cz
mailto:hpv_panyrek@post.cz
mailto:keepm@seznam.cz
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Název firmy, poskytované služby Adresa, otvírací doba Kontakty

Ivana Kopáčková – kosmetika, manikúra. Německá kosmetika Alcina, 
lymfodrenážní přístroj, rašelinové a parafínové zábaly, CND shellac, plexigel, P- 
Shine.

Sídliště Písnice
Libušská 400
Přijímáme platební karty

737 252 558
www.kosmetikaivana.cz

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

Libuš
K lesu 42

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

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

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

www.kvetinyprozdravi.cz − aromaterapie, éterické oleje – přírodní produkty 
z Provence, Francie

Libuš
Libušská 80/203

724 245 973
info@kvetinyprozdravi.cz

Textil, galanterie – široký výběr vln, šicích potřeb, háčkovacích přízí Libuš
Libušská 330/152
Po−Pá 14:00−18:00

Zdenka Troníčková
604 649 574

Mandl – přijímáme suché prádlo k vymandlování Libuš
Libušská 330/152
Po−Pá 14:00−18:00
vchod prodejnou textilu

Zdenka Troníčková
604 649 574

Žehlení prádla Písnice
U jednoty 113/6

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

Úklidové služby – pro kanceláře, družstva a rodiny Písnice
Po−Ne, po domluvě

Mgr. Cvetkova
733 116 415

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

Libuš
U Pejřárny 932

602 625 860
travino@volny.cz

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

Libuš
Na Okruhu 5

607 808 103

Ing. Ewa Klosová − polština, překlady, korektury Libuš
Mašovická 160/5

721 837 202
ewa.klosova@atlas.cz

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

Libuš
K Novému sídlišti 487/34
Na telefonu

604 266 025
vasrodokmen@gmail.com
www.rodokmeny.czweb.org

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

Sídliště Písnice
Ke kurtům 383
Po dohodě

776 196 204
hyrsl@hotmail.com

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

Libuš
Dobronická 35
Po–Pá 9−18

244 463 049
603 269 568 
www.superdiskont.cz

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

Libuš
Mílová 1079/4
Po–Pá 7:00–19:00
So 8:00–14:00

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

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

Libuš
Libušská 145/53
Po–Čt 8:00–15:00
Pá 8:00–14:00

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

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

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

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

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

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

607 110 801
www.equimall.cz

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

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

František Holík
604 844 077
frantisekholik@gmail.com

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

Libuš
Libušská 1
Po−Pá 9:00−18:00

241 470 041
libusska@optika-praha.cz
www.optika-praha.cz

mailto:novak9@volny.cz
http://www.kosmetika-novakova.cz
http://www.kosmetika-novakova.cz
http://www.terapie-masaz.cz
http://www.rucni-zehleni-pradla.cz
mailto:travino@volny.cz
http://www.superdiskont.cz
http://www.equimall.cz
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inzerce

HYPOTÉKY – REFINANCOVÁNÍ – KONSOLIDACE               
Jedna z nejsilnějších českých makléřských 
firem v oblasti realizace hypotečních úvěrů 
nově v Praze 12, Smotlachova 468/19. 

 

GEPARD FINANCE                                                
GSM:725 050 050                                                                                                                            
HYPOTEČNÍ ÚVĚRY NA MÍRU VAŠIM POTŘEBÁM 

od vizitky po billboard
velkoplošný digitální tisk 

PVC samolepky a polepy
řezaná grafika

potisk triček
již od jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava dat

tisk, návrhy 
výroba 

a instalace
reklamy 

vosa

tel.: 603 226 226    
vosareklama.cz

inzerce

inzerce

inzerce

Kvalitní dámské 
a pánské střihy, 

v pohodlí  
Vašeho domova. 

Ceny služeb  
od 120 do 250 Kč.

Bližší info na tel.: 
704 007 954

Těší se na Vás Radka

inzerce

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

ba zarostlých nehtů, kultivace 
nehtů a poradenství léčby 

plísně.

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

Podrobnější info na tel.  
704 007 954.

Těší se na Vás Radka

inzerce
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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

ŠKODA 
 KAMIQ
Pořiďte si nový vůz
bez starostí.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA KAMIQ: 
5,5–5,9 l/100 km, 145,7–135,1 g/km

již za
měsíčně s DPH

Kč6 340

ŠKODA KAMIQ 1,0 TSI 70 kW 
s 5. st. mechanickou převodovkou

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

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

Nájezd: 10 tis. km/rok

Délka pronájmu: 60 měsíců

Pojištění: havarijní pojištění se spoluúčastí 10 % min. 10 000 Kč, 
povinné pojištění s limity 50/50 mil. Kč, připojištění 
všech skel

Servis: bez servisních služeb

Pneu: bez zimních pneu

Barva: Červená

Kombinovaná 
spotřeba: 5-5,9 l/100 km

Emise CO2: 125,7 – 135,1 g/km
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 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

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

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

INFO:
tel. 241 724 600
fax. 241 724 599
GSM: 774 00 11 22
e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz

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

nejvyšší možnou cenu

Profesionální
homestaging

inzerce

inzerce inzerce

Kompletní rekonstrukce na klíč
BLESK – stavební řemesla, s. r. o.
Dobronická 50/9, Praha 4 – Libuš

e-mail: fablesk@volny.cz
mobil: 602 641 382

– Malířské, lakýrnické,  
sádrokartonářské práce –

– Truhlářské práce, včetně výroby nábytku –
– Zednické práce, dlažby, obklady –

– Instalatérské, topenářské a elektro práce –
– Podlahové krytiny, obšívání koberců –
– Úklidové a vyklízecí práce, stěhování –

– Dodání a montáž plastových,  
euro oken a dveří –

– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.fableskfablesk .cz

inzerce

RReeaalliittnníí  aa  ffiinnaannččnníí  sslluužžbbyy    

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

 
    GSM: +420 725 050 050 
  

www.maxrealfin.cz              Smotlachova 468/19, Praha 4                                            
info@maxrealfin.cz              Šafaříkova 201/17, Praha 2          
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