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8. 4. Oslavy jara v Písnici se soutěží o nejlepší velikonoční dobrotu | Zápasy SK Libuš 
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1 Písničtí hasiči uspořádali už čtyřicátý pochod POHROMnicích. 2 Předškoláci z MŠ Ke Kašně absolvovali malé zimní olympijské hry.
3 A předškoláci z MŠ Lojovická i v zimě cvičí venku. 4 Během Poetického odpoledne vystoupili v komunitním centru Jasoň nejlepší 
recitátoři ze ZŠ Písnice. 5 Projektový den v ZŠ Meteorologická – učení trochu jinak.

Foto: archiv SDH Písnice, archiv MŠ Ke Kašně, Helena Böhmová, Kryštof Štafl a Alena Dušková
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V programu akce bude – veselá hudba, občerstvení, kreativní workshopy.
Vyzíváme hospodyňky, cukrářky a kuchaře či kuchařky: 

Upečte oblíbenou tradiční velikonoční dobrotu podle vaší vyzkoušené receptury  
a přihlaste ji do soutěže „O nejlepší velikonoční dobrotu“. 

Vzorky (pro posouzení přítomných) a váš recept na jeho přípravu přineste v uzavřené krabici  

na místo konání akce 8. 4. 2022 od 1430 do 1630 hod.

Kontaktní místo bude označeno tímto letákem.
Pro vítěze bude připravena lákavá cena.

Děkujeme všem a těšíme se na společné setkání na akci Oslavy jara v Písnici.

Výzva pro všechny
Upečte jakoukoliv tradiční velikonoční dobrotu 

a přihlaste ji do soutěže 

O nejlepší 
velikonoční dobrotu
českých i světových 

receptur
OSLAVY JARA V PÍSNICI 

v okolí ZŠ s RVJ, Ladislava Coňka 40/3, Praha 4 – Písnice

v pátek 8. 4. 2022 od 1430 do 1630

Oslavy jara  
v Písnici

Ladislava Coňka 40, Praha 4 – Písnice

pátek 8. 4. 2022 
od 1500  do 1700 hod.

Ukliďme Česko,  
ukliďme Libuš a Písnici

Městská část Praha-Libuš si vás 
dovoluje pozvat na dobrovol-
nou akci „Ukliďme Libuš a Pís-
nici“. Úklid proběhne v sobotu 
2. dubna 2022.

Městská část organizuje úklid na 
třech místech na Libuši. Prvním mís-
tem je úklid na sídlišti v ulicích Miro-
tická a Zbudovská, sraz účastníků ve 
vnitrobloku panelových domů v  9:00.

Druhým místem je úklid kolem 
nového domu Zelená Libuš v ulici 
Zlatokorunská, úklid kolem volných 
pozemků. Sraz účastníků od 9:00 
před domem v ulici Zlatokorunská.

Třetím místem bude úklid prosto-
ru na konci ulic Mašovická, Jirčan-
ská, kolem oplocení volného po-
zemku, případně ulice Novodvor-
ská. Sraz účastníků v 9:00 na konci 
ulice Mašovická.

Čtvrtým místem je úklid kolem 
pole Na Jezerách. Sraz účastní-
ků bude od 9:00 u fitparku v parku 
K  Jezírku. Na tomto stanovišti bu-
dou pomáhat i hasiči SDH Libuš.

Dalším místo, kde se bude hro-
madně uklízet, bude ve staré Písni-

ci. Tento úklid organizuje SDH Pís-
nice, a  to v  pondělí 11. dubna od 
16:30. Sraz účastníků před novou 
hasičárnou v ulici Hoštická.

Chcete zorganizovat úklid ve 

svém okolí se svými sousedy? Ne-
váhejte kontaktovat Odbor životní-
ho prostředí MČ Praha-Libuš, kon-
krétně na mail: borsky@praha-libus.
cz. Zajistíme vám rukavice, pytle 
a domluvíme se na odvozu pytlů.

Pokud chcete uklízet samostat-
ně, bude úřad městské části vydá-
vat pytle a rukavice i pro vás. A to 
v  pondělí 28. 3. od 8:00 do 17:30, 
v  úterý 29. 3. od 8:00 do 15:00, 
ve středu 30. 3. od 8:00 do 17:30 
a ve čtvrtek 31. 3. od 8:00 do 15:00 
v  kanceláři Odboru životního pro-
středí a dopravy Úřadu MČ Praha-
-Libuš v ulici K Lukám 664/1, 1. patro.

Pokud budete sbírat mimo hlavní 
místa, prosíme, nasbíraný odpad za-
nechte na dostupném místě (u ces-
ty, u silnice atd.), místo jeho uložení 
prosíme nahlásit k zajištění odvozu 
na: SMS: 732 643 920, e-mailu: ziv.
prostredi@praha-libus.cz nebo na 
Facebooku MČ Praha-Libuš.

Buďte prosím všichni opatrní pro 
případ nálezu injekčních stříkaček, 
tlakových lahví či jiných podezře-
lých předmětů. Na takové předmě-
ty prosím nesahejte a nález ohlas-
te na úřad městské části nebo dle 
závažnosti nálezu rovnou slož-
kám Záchranného integrovaného 
systému.

Děkujeme všem dobrovolníkům 
a hasičům SDH Libuš, SDH Písnice.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

mailto:borsky@praha-libus.cz
mailto:borsky@praha-libus.cz
mailto:ziv.prostredi@praha-libus.cz
mailto:ziv.prostredi@praha-libus.cz
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Slovo starosty

Sbor dobrovolných hasičů Pís-
nice uspořádal jubilejní 40. roč-
ník pochodu POHROMnicích.

Počasí bývá v  tomto období ne-
vyzpytatelné a letos tomu nebylo ji-
nak. Ještě páteční večer sliboval pří-
jemné teploty, které ovšem přinesly 
noční déšť, následovaný sílícím vě-
trem. Naštěstí nakonec chvílemi vy-
svitlo i  slunce a  183 velkých a  55 
menších pochodníků snad nakonec 
svého úsilí nelitovalo. Cesta již tra-
dičně začínala v písnické hasičárně, 
letos se podruhé vycházelo z  no-
vě postavené budovy. Na trase by-
la tradiční stanoviště: hod granátem 
na přesnost a chůze po laně. V po-
lovině trati čekalo bohaté občerst-
vení na čerstvém vzduchu.

40. ročník si však žádal něco vý-
jimečného. Tím bylo otevření letec-
kého muzea Točná pro účastníky 
pochodu, a  to zcela zdarma. Mu- 
zeum je po loňském požáru (u kte-
rého zasahovali také hasiči z  jed-
notky SDH Písnice) hezky opravené 
a za projevenou přízeň provozova-
telům muzea velmi děkujeme.

Pro ty, kteří se vrátili zpět do vý-
chozího bodu cesty, bylo připrave-

no losování vstupenek o věcné ce-
ny (20 v dospělé a 20 v dětské ka-
tegorii), a  tak radost některých po-
cestných mohla být rovnou dvoj-
násobná, nad sportovním výkonem 
i  výhrou. Za finanční podporu po-
chodu děkujeme i  letos městské 
části Praha-Libuš a  těšíme se na 
další ročník!

Milan Černý, starosta SDH Písnice
Foto: archiv SDH Písnice

Čtyřicátý ročník  
pochodu Pohrom

Vážení občané, za několik 
málo týdnů má podle všech 
informací z Dopravního pod-

niku hlavního města Prahy začít 
stavba tramvajové tratě Modřany 
– Libuš. V  době psaní těchto řád-
ků město sice stále ještě nevlastní 
dva klíčové pozemky, ale dohoda 
na jednom pozemku je před pod-
pisem a  druhý pozemek prochází 
řízením o  vyvlastnění, neboť s  je-
ho majitelem se v minulosti dohody 
nedosáhlo. Do konce měsíce břez-
na musí dojít k vykácení náletových 
dřevin podél ulice Generála Šiš-
ky v  úseku Modřany – Novodvor-
ská ulice. Bude-li stavba zahájena 
na jaře letošního roku a  dokonče-
na v druhé polovině roku následu-
jícího, bude si moci Praha nároko-
vat z  fondů Evropské unie propla-
cení až 90 % finančních nákladů na 
stavební činnost. V první fázi bude 
tramvaj zakončena u zastávky Pav-
líkova tzv. úvratí, tedy zakončením 
bez smyčky, a  bude nutné na tuto 
trať nasazovat obousměrné tram-
vaje. Souběžně se ale připravuje 
v  druhé fázi zakončení smyčkou 
na libušské straně v  místě, kde je 
čas od času cirkus či pouť. Ani tato 
smyčka nebude trvalá. Ve třetí fázi, 
která se již projektuje, bude tramvaj 

pokračovat až na Nové Dvory, tedy 
ulicí Novodvorskou do ulice Dury-
chovy, kolem pošty nahoru ulicí 
Štúrovou a následně zabočí do uli-
ce Chýnovské, kde se vrátí do No-
vodvorské a pojede zpět ve směru 
na Modřany. Výhodou této třetí fá-
ze je, že na trase se nachází pou-
ze dva pozemky, které nejsou v ma-
jetku Prahy, jeden je navíc ve vlast-
nictví státu (u pošty). Trať bude pro-
cházet několika stávajícími okružní-
mi křižovatkami, které se změní na 
světelné, a dojde i k dalším doprav-
ním úpravám. Průběžně vás s nimi 
budeme seznamovat podle jednot-
livých fází výstavby.

Prahu čeká náročná rekonstruk-
ce Barrandovského mostu, která 
je naplánovaná na čtyři stavební 
sezóny. Ta první začne podle vyjá-
dření náměstka primátora pro do-
pravu Adama Scheinherra už letos 
v květnu a potrvá do konce srpna. 
Most se bude opravovat postupně, 
omezená průjezdnost bude zacho-
vána, ale odborníci předpokládají 
a my laici tušíme obrovské dopravní 
komplikace, neboť se jedná o  nej-
důležitější tepnu Prahy, kterou den-
ně projede 110 tisíc aut. V první eta-
pě, tedy letos, bude zbourána stá-
vající rampa spojující ulici Strakonic-

ká a Jižní spojku a bude vystavěna 
nová. Pan náměstek prostřednic-
tvím TSK požádal o  částečné ote-
vření nájezdu mezi Písnicí a Dolní-
mi Břežany, kdy by cesta Libušskou 
sloužila i  jako jedna z  objízdných 
tras. Jistě si mnozí z  vás vzpome-
nou, že tento nájezd, který je uza-
vřen od roku 2010, byl již jednou 
částečně otevřen, když se v  roce 
2018 rekonstruovala Libušská v Pís-
nici. Tehdy byl otevřen z  poloviny 
ve směru Vestec/D1, nyní se uvažu-
je o otevření v opačném směru, te-
dy ve směru Zbraslav/D5. S navrže-
ným řešením nemůže být spokojen 
nikdo. Ani ti, kdo setrvávají na poža-
davku uzavření nájezdu za každých 
okolností, ani ti, kteří požadují jeho 
plné otevření. Dočkáme se otevře-
ní opět jen jedním směrem a podle 
slibu pana náměstka jen po dobu 
trvání stavebních prací na Barran-
dovském mostě, to znamená od 
května do srpna, následně bude ná-
jezd uzavřen až do jara roku 2023, 
kdy bude pokračovat druhá fáze re-
konstrukce Barrandovského mostu 
zase od jara do léta, pak bude ná-
jezd zase uzavřen do doby zaháje-
ní třetí a čtvrté rekonstrukce. Tento 
částečný provoz má plně v  rukou 
Ředitelství silnic a dálnic, nikoli hlav-

ní město Praha nebo naše radnice, 
jak se mnozí roky mylně domnívají. 

Nastanou komplikace. Budou 
o to větší, že počet aut na našich sil-
nicích v posledních měsících setrva-
le roste s  tím, jak se postupně ruší 
proticovidová opatření. Budeme ne-
pochybně všichni naštvaní, leč stav 
Barrandovského mostu po čtyřice-
tiletém provozu bez větších oprav 
se zhoršil natolik, že je nezbytné se 
do rekonstrukce pustit. Bez ohledu 
na to, kdo je momentálně ve vedení 
hlavního města Prahy. Přejme si, ať 
se alespoň samotná rekonstrukce 
obejde bez větších komplikací. 

Přeji Vám všem krásný začátek 
letošního jara!

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice
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Přestože se vloni Tříkrálová 
sbírka celostátně kvůli epide-
miologické situaci nekonala, 
pokusili jsme se navázat na již 
mnohaletou tradici opět letos.

Začátkem ledna jsme vyšli na Li-
buši koledovat, letos pro Charitu 
Chodov, která se stará o potřebné 
spoluobčany i v naší městské části. 
Díky vaší štědrosti se nám podaři-
lo vykoledovat během pár dnů krás-
ných 7 797 Kč, které pomohou po-
třebným. Velmi za to děkujeme, tak-
též za vřelé přijetí, které se naší ko-
lednické skupince dostává.

S přáním „štěstí, zdraví vinšu-
jem vám“ srdečně děkují vaši libuš- 

ští K+M+B: koledující děti Zuzka Ra-
dová, Zuzanka a Tonda Fröhlicho-
vi, Adélka Jordánová, Klárka a Jo-
sef Tůmovi, Klárka, Jenda a Vojta 
Vithovi, Tadeáš Hrouda a vedoucí 
skupinky:

Pavla Tůmová
Foto: Pavla Tůmová

Tříkrálová sbírka opět po roční pauze na Libuši

V letošním roce se Mateřská 
škola Ke Kašně zapojila do pro-
jektu České obce sokolské Se 
Sokolem do života aneb Svět 
nekončí za vrátky, cvičíme 
se zvířátky, který se zaměřu-
je na nejmladší generaci – na 
předškoláky.

U  této věkové kategorie je dů-
ležité, aby si děti osvojily základy 
svých schopností a mohly se v poz-
dějším životě dále rozvíjet a zdoko-
nalovat. Rozvoj pohybové gramot-
nosti patří mezi tyto základní pilíře 
stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení 
či poznání. V projektu Se Sokolem 
do života se děti učí vnímat pohyb 
jako přirozenost a součást jejich ži-
vota, a  to díky kladné motivaci, při 
které je všemi aktivitami a  úkoly 
provází postavičky zvířátek a na cvi-
čení doprovází maskot sokol Pepík.

Část úkolů jsme si plnili při pod-
zimních vycházkách do přírody, po-
kračovat venku budeme opět v jar-
ních a  letních měsících. Přes zimu 
jsme využili možnost navštěvovat 
sokolovnu v  Kunraticích. Čeká nás 
celkem deset návštěv, během nichž 
si děti vyzkouší celou řadu cvičení 
– od klasické rozcvičky přes cvičení 
s  různým sportovním náčiním, cvi-
čení na nářadí až po tradiční i  ne-
tradiční sportovní hry. V únoru jsme 
například absolvovali malé zimní 
olympijské hry s celou řadou spor-
tovních disciplín. Pro některé děti je 
cvičení v  sokolovně novinkou, jiné 
jsou v ní jako doma, pro všechny je 
to ale velký zážitek. Za svou snahu 
a  splnění úkolů jsou děti odměňo-
vány samolepkami, které si vlepují 

do motivačních sešitů, za olympij-
ské hry děti dostaly medaile a upo-
mínkové dárky od sokola Pepíka.

Díky tomuto projektu můžeme 
s dětmi procvičovat nejen pohybo-
vé schopnosti (obratnost, rychlost, 
síla a vytrvalost) a pohybové doved-
nosti (přirozená cvičení, dovednos-
ti s míčem, skoky a poskoky, gym-
nastická cvičení) a  rozvíjet oblast 
poznání, můžeme také vyzkoušet 
netradiční aktivity vázané na roční 
období a  hlavně zdokonalovat dě-
ti v oblasti sebeobsluhy, samostat-
nosti, správných hygienických ná-
vyků, zásad zdravého životního sty-
lu a bezpečného cestování.

Mgr. Ivana Koutná,  
ředitelka MŠ Ke Kašně

Foto: archiv MŠ Ke Kašně

Předškoláci cvičí  
v kunratické  
sokolovně
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Leden, leden,  
přikryl vodu ledem. 
A kde včera byly louže,  
tam to dneska pěkně klouže. 

Lednové počasí bylo opravdu 
mrazivé, ale naši předškoláci hravě 
zvládli cvičení a  sportování venku 
na hřišti. V teplém oblečení se děti 
rychle zahřály.

Cvičení tradičně začalo nástu-
pem a pozdravem: „Dnešnímu cvi-
čení nazdar.“ „Zdar.“ A pak už násle-
dovalo rozběhání, zdravotní cviky 
a mnoho pohybových her se zimní 
tematikou. Motivací byl plyšový tuč-
ňák, který děti naučil nové hry s mí-
či. Cvičení pak opět zakončil nástup 
a pozdrav. 

Nakonec nezbylo než vrátit se do 
školky na výborný oběd a  těšit se 
na další sportování na hřišti nebo 
nedalekém lesoparku.

Helena Böhmová
Foto: Helena Böhmová

Předškoláci z MŠ Lojovická  
hravě zvládli lednové cvičení venku

VYSVĚDČENÍ 
S PŘEKVAPENÍM

Na poslední lednový den jsme 
s dětmi naplánovali speciální vý-
let, při kterém je čekalo malé 
překvapení. Pan učitel Zvěřina 
domluvil své třídě 5.B nevšed-
ní výlet do DDM na Břevnově. 
Vzhledem k opatřením kvůli co-
vidu-19 jsme opět využili mož-

nost vlastní dopravy a vyrazili na 
Prahu 6. Tam nás čekalo příjem-
né dopoledne, při kterém jsme 
se dověděli spoustu zajímavé-
ho. Např. jsme viděli 3D mode-
lování, natáčecí studio, práci la-
seru a další zajímavé věci. Náš 
průvodce z DDM byl velmi milý 
a na všechny otázky nám odpo-
věděl. Jedním z největších zážit-
ků byla virtuální realita, kterou si 

ZŠ Písnice
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děti vyzkoušely. Pak přišlo na řadu 
slibované vysvědčení, které nám 
předával speciálně naprogramova-
ný robot. Celé dopoledne bylo vel-
mi zajímavé a děti odjížděly spoko-
jené… a to i se známkami.

Petra Brodská
Foto: Petra Brodská

OKOŘ JEN PRO NÁS

Třída 5.A oslavila letos předává-
ní vysvědčení následným výletem 
na Okoř. I když tato zřícenina hradu 
není od Prahy daleko, jen málokdo 
ze třídy už na ní byl. Upřednostnili 
jsme tento výlet i proto, že to zna-
menalo pohyb v  přírodě. Děti mě-
ly za úkol zdolat čtyřkilometrovou 
trasu a  po cestě hledaly kamínky, 
z nichž pak složily tajenku. Zříceni-
na Okoř pak byla otevřena jen pro 
nás, děti se mohly volně pohybovat 
za vnitřními hradbami. Výlet i  přes 
studené zimní počasí byl velmi zda-
řilý, děti si užily možnost hledat tra-
su podle mapy, turistických značek 
i fáborků.

Bc. Jitka Tichá
Foto: Jitka Tichá

TROCHA POEZIE  
NIKOHO NEZABIJE

Tak tyto verše si připomněli žá-
ci a učitelé ZŠ Písnice 8. a 15. úno-
ra vrchovatou měrou. Dne 8. února 
zde totiž proběhlo školní kolo re-
citační soutěže. Nejlepší recitátoři 
se pak stali 15. února ozdobou Po-
etického odpoledne v  komunitním 
centru Jasoň. Rodiče, žáci a  učite-
lé zde mohli rovněž obdivovat prá-
ce našich nadaných umělců a úžas-
né vystoupení školního pěveckého 
souboru. Hlavní organizátorka celé 
akce paní učitelka Lenka Veisová 
ocenila postupující žáky ze školní-
ho kola krásnými diplomy a potěši-
la je sladkými maličkostmi. Největší 
odměnou pro ně byl určitě potlesk 
zaplněného sálu. Nejlepší recitátoři:
1.A Vojtěch Fremut, Laura Koukalo-
vá, Jan Holý
1.B Mikoláš Bálek, Ema Gundogan
2. tř. Vojtěch Plíhal
3. tř. Filip Krátký, Tina Fiedlerová
4. tř. Lea Hacklová
5. A Magda Kendíková
5.B Karolína Helceletová

Mgr. Vladimír Kokšal

Poděkování
Nemalou měrou přispěl ke zdár-

né akci průvodce pořadem pan uči-
tel Vladimír Kokšal.

Blanka Chýlová
Foto: Kryštof Štafl
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ZŠ Meteorologická
HURÁ, VYSVĚDČENÍ!

Ve škole se dnes předávalo po-
loletní vysvědčení. Bohužel, mnozí 
z nás, kvůli karanténě nebo nemo-
ci, si pro vysvědčení nemohli přijít. 

Dostat vysvědčení a  zažít si ten 
pocit očekávání, jaké známky asi na 
něm budou, jsme si zažili i my prv-
ňáčci. Po půl roce práce a pilného 
učení jsme dostali naše první ,,vý-
zo.“ Někteří se těšili, někdo se zase 
bál, aby nedostal špatnou známku.

Jaké jsme měli pocity?
Sabinka: „Těšila jsem se moc, ale 

zároveň jsem se i hodně bála, aby 
tam nebyla ošklivá známka. Když 
mě paní učitelka vyvolala a já jsem 
si šla pro vysvědčení, klepala se mi 
kolena. Měla jsem samé jedničky, 
jsem hodně spokojená.“

Majda: „Vůbec jsem se nebála, 
protože vím, že se dobře učím. S vy-
svědčením jsem moc spokojená.“

Natka: „Bála jsem se středně, ale 
potom se mi moc ulevilo, protože 
jsem dostala samé jedničky.“

Toník: „Dost jsem se bál, že dosta-
nu dvojku z češtiny, protože mi moc 
nejdou diktáty. Ale naštěstí jsem si 
ulevil, měl jsem samé jedničky.“

Matěj: Já jsem se netěšil, proto-
že jsem si myslel, že budu mít samé 
pětky. Jsem moc rád, nedostal jsem 
ani žádnou dvojku!“

Jindra Němečková + 1.A
Foto: Jindra Němečková

ZKOUMÁME LIDSKÉ TĚLO 
A JEHO ORGÁNOVOU 
SOUSTAVU

Víte co se stane, když máme má-
lo kostní dřeně? Jak fungují klouby? 
Proč máme rýmu? Kolik máme v tě-
le nervů?

Na tyto a spoustu dalších otázek 
děti odpovídaly během čtrnáctiden-
ního společného projektu O lidském 
těle. Děti byly náhodně rozděleny 
do dvojic. Každá dvojice si vybrala 
jednu orgánovou soustavu. Využí-
valy poznatky o  lidském těle k  vy-

světlení základních funkcí jednotli-
vých orgánových soustav a  k  pod-
poře vlastního zdravého způsobu ži-
vota. Všichni hledali informace z růz-
ných zdrojů, malovali svoji soustavu 
a během projektu se vzájemně mo-
tivovali a směřovali k finální podobě 
své prezentace. Ve třídě si spolužáci 
vytvořili velmi inspirativní atmosféru 
a jsme moc rády, jak krásné projekty 
se jim podařilo vypracovat.

Željka a Markéta,  
učitelky 1.M4 a 1.M5
Foto: Željka Ljuboja

PRAHA PRO PRAŽANY – 
PREVENTIVNÍ PROGRAM 
MĚSTSKÉ POLICIE 

Každý rok naši školu navštěvu-
je Městská policie s  preventivním 
programem pro první stupeň. Letos 
jsme si programem zpestřili i  den, 
kdy děti dostaly vysvědčení za prv-
ní pololetí. Preventivní program pro-
běhl napříč všemi třídami prvního 
stupně. Co se děti naučily?

Velká pozornost se věnuje proble-
matice bezpečného chování, a to na-
příklad v  situacích: sám doma, sám 
na ulici, jak jednat při setkání s cizími 
lidmi, jak se chovat, když jsem svěd-
kem trestného činu. Která důležitá 
telefonní čísla bych měl znát.

Děti si osvojí zásady  bezpečné-
ho chování v silničním provozu. Do-
zví se, jak a na jakých místech mo-
hou přecházet, kdo má na přecho-
du pro chodce přednost, co mají 
udělat, než vkročí na zebru. Žáčci 
si také zopakovali důležité dopravní 
značky, které by měli znát.

Jindra Němečková + 1.A

PŘÍRODOPIS A PŮDA

V  lednu se žáci 9. tříd věnovali 
studiu půdy. V hodinách přírodopisu 
se učili poznávat typy a druhy půd, 
podmínky rozmístění na planetě Ze-
mi a uvědomili si význam půdy ne-
jen pro člověka. Svoji práci zakon-
čili tvorbou oslavné básně právě na 
téma půda. Závěr tohoto učebního 
bloku se velmi povedl, proto sdílíme 
alespoň dvě básně na ukázku. 
Význam půdy 
Naši stravu máme z půdy,  
tohle nejsou žádné bludy!
Ale člověk půdu ohrožuje,  
příšerně ji vytěžuje. 
Eroze mu pomáhá,  
půdu ještě více namáhá. 
A tak na ni prosím dbejte,  
potravinami neplýtvejte. 

(Kolektiv dívek 9.C)
Óda na půdu 
Půda, ta hnědá a černá může být, 
co vše od ní můžeme chtít? 
Domov několika živočichům dělá, 
půda je boží, půda je skvělá. 
Pokud půda na svahu se nachází, 
moc k neúrodnosti neschází.
Avšak když na rovině leží,  
tak úrodnost na ní tě těší.

(Kolektiv dívek 9.A)

I MY JEDEME NA VLNĚ 
OLYMPIJSKÝCH HER

V pátek 11. února se v naší škole 
konala olympiáda z  ruského jazy-
ka. Jistě, ruský jazyk je vedle němči-
ny „jen“ druhým cizím jazykem, kte-
rý se ve škole žáci na základě své 
volby učí, ale neznamená to, že by si 
v něm nemohli prověřit své síly. Ten-
tokráte se „olympijské výzvy“ zhosti-
li čtyři žáci (respektive jeden žák 
a čtyři žákyně) z 8. ročníků. Soutěž 
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trvala dvě vyučovací hodiny a  žáci 
v  ní měli za úkol porozumět repro-
dukovanému textu, povědět něco 
o  sobě a  své rodině a  na základě 
vylosovaného tématu konverzovat 
s učitelem. V první hodině samozřej-
mě nechybělo obecenstvo z  dané 
jazykové skupiny, které – sice tiše, 
zato vlastnoručně rusky napsanými 
transparenty – povzbuzovalo své 
spolužáky. Školní kolo bylo zároveň 
kolem obvodním, ovšem kvůli admi-
nistrativní chybě pořadatelů při zpra-
cování propozic pro celopražské ko-
lo vítězové z našeho kola už nemohli 
postoupit dále (propozice byly plat-
né pro střední školy). Nicméně teď 
víme, že máme želízka v  ohni pro 
příští ročník, a na základě upozorně-
ní organizátoři přislíbili nápravu, tak-
že na rozdíl od zimních olympijských 
her nebudou muset naši žáci če-
kat celé čtyři roky, nýbrž pouze rok. 
A v devítce to všem ukážou!

Jitřenka Malíková  
a Alexandros Charalambidis, 

učitelé ruského jazyka
Foto: Alexandros Charalambidis

TAJEMNÉ SOVIČKY 
A MONTESSORI

Máme rádi výuku venku, přede-
vším v  lese, kde můžeme svobod-
ně dýchat bez roušek. Při jedné na-
ší lednové procházce jsme došli až 
do záchranné stanice Penthea. Zde 
na nás již čekal usměvavý průvodce, 
nadšený chovatel a zachránce mno-
ha druhů sov i dravých ptáků. Před-
stavil nám všechny sovičky, o které 
ve stanici s láskou pečuje. Měli jsme 
tak možnost vidět výra velkého, puš-
tíka obecného i bradatého, bílou so-
vici sněžnou, sovu pálenou i nejmen-
šího výrečka malého. Slyšeli jsme ži-
votní příběhy sov a  mohli i  popře-
mýšlet o sovích mýtech a pověrách. 
Viděli jsme, jak sovy loví potravu 
pomocí svého dokonalého sluchu. 
Slyšeli jsme tajemné hlasy a  zvuky, 
které sovy vydávají. Největší radost 
jsme však měli při hlazení soviček, 
i přesto, že některé velké sovy v nás 
vzbuzovaly svým pohledem trochu 
strach. Po návratu do školy jsme se 
s nadšením pustili do malby sov ve 
skutečných barvách a do tvorby tří-
složkových informačních kartiček.

Radana Konarská, učitelka, 2M

CO NÁM DAL TŘÍDNÍ PROJEKT

Dneska jsem se dozvěděla, že 
město Sofie se jmenuje podle císař-
ské dcery Sofie, která byla moc ne-
mocná. Přijelo 1 000 lékařů, ale ani 
jeden ji neuzdravil. Jednoho dne 
tam přijel lékař, který jí řekl, že se 
uzdraví a řekl jí o vzácném prame-
ni. Sofie se zanedlouho uzdravila 
a nechala pojmenovat město Sofie. 
A  také jsem si lépe procvičila vlaj-
ky. Dozvěděla jsem se o koláči ban-
hung. Majda

Dozvěděla jsem se, že v Bulhar-
sku dělají různé nádoby a  sklenič-
ky. Měli jsme projektový den 4 hodi-
ny. První hodinu jsme si říkali jména 
a kolik a jaké jazyky umíme. Druhou 
hodinu jsme měli pexeso a třetí ho-
dinu jsme si povídali a hráli pexeso 
s  vlajkami. Poslední čtvrtou hodi-
nu jsme kreslili draky. Paní učitelka 
nám dala tuš a čtvrtku a my jsme si 
tu tuš dali na čtvrtku a foukali jsme 
do toho. Potom jsme temperami do-
kreslili detaily a  nechali uschnout. 
Dozvěděla jsem se hodně věcí 
o Bulharsku. Adélka

Dnes jsem se dozvěděla o městě 
Sofii, třeba proč se tak jmenuje. Dě-
lali jsme pracovní listy. Potom jsme 
hráli pexeso s vlajkami různých ze-
mí a  menšin. Ještě předtím jsme 
skládali skládačku ve skupinách. 
Byla to zábava. Lucka

Naučil jsem se různé věci, napří-
klad o vlajkách. Já jsem moc vlajky 
neuměl, ale teď jsem se nějaké na-
učil. Naučil jsem se je tak, že celá 
třída udělala kruh a hráli jsme pexe-
so. Taky jsem se dozvěděl něco 
o  Vietnamu. Třeba že mají Lunární 
rok. Viděl jsem něco nového z Bul-
harska, keramické věci. Dozvěděl 
jsem se o hlavním městě, které se 
nazývá Sofie. Matěj K.

STEZKA: ZVÍŘATA V ZIMĚ

Zimní stezka obsahovala třináct 
stanovišť. Děti dostaly kartičky k za-
pisování správných odpovědí. Kaž- 
dé stanoviště obsahovalo nejen 
stručný popis daného zvířete, ná-
sledně otázku, ale i  indicií k odha-
lení tajenky. Indicií bylo třináct. Na 
konci stezky se děti rozdělily do 
dvou skupinek. Jednu skupinku 
tvořila 1. a 2. třída a druhou 3. a 4. 
třída. Menší děti měly za úkol složit 
puzzle zvířete a druhá skupinka to 
měla trochu těžší. Z indicií měly slo-
žit básničku, která zároveň poslou-
žila jako hádanka. A správná odpo-
věď? Kukačka.

Počasí nám přálo, i  když by se 
nám na tu stezku hodil spíše sníh, 
ale ten nejde objednat. Důležité je, 

že se dětem stezka líbila a strávily 
příjemný čas v přírodě.

Blanka Zirnsáková, školní družina
Foto: Blanka Zirnsáková

ZÁJMOVÝ KROUŽEK  
TOULKY PRAHOU

První pololetí uteklo jako voda, a tak 
si můžeme připomenout, co jsme na-
vštívili s kroužkem Toulky Prahou, kte-
rý v tento školní rok zahájil svou prv-
ní sezónu na ZŠ Meteorologická. 
Kroužek navštěvují děti od 8 do 13 let 
a v tomto pololetí navštívily Chrám sv. 
Mikuláše, Petřín, Colloredo-Mansfeld-
ský palác s ateliérem Galerie hlavního 

města Prahy, Muzeum Karlova mos-
tu, Dům u Kamenného zvonu na Sta-
roměstském náměstí spolu s Orlojem 
a Prašnou bránu s Obecním domem.

Přestože je doprava někdy ná-
ročnější, děti vše zvládají na výbor-
nou. Jsme sice limitování časem, ale 
díky pečlivé přípravě itinerářů jed-
notlivých toulek a vzorné spolupráci 
dětí jsme schopni vše zdárně absol-
vovat v  časovém limitu. Děti krou-
žek velmi baví, velmi dobře spolu-
pracují, o vše se zajímají a zpraco-
vávají si každý své portfolio. Pokaž-
dé, když se ve škole potkáváme, už 
se ptají, kam půjdeme příště.

Monika Bukovská, lektor kroužku

SRDÍČKOVÉ DNY

Organizace Život dětem a vede-
ní školy srdečně a s úctou děku-
je dětem, rodičům a zaměstnan-
cům za účast v  zimní charitativ-
ní akci, při které bylo vybráno 
5 770 Kč. Částka bude použita 
na pomoc dětem se závažnými 
onemocněními, které jsou sta-
bilně odkázány na domácí péči 
svých rodičů. Konkrétně na po-
řízení rehabilitačních a kompen-
začních pomůcek, na úhradu 
zdravotnického materiálu, spe- 
ciální výživy, rehabilitačních po-
bytů apod. Děkujeme Vám, že 
nám pomáháte proměnit dětské 
slzy v úsměv.
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Modrý klíč, o. p. s., přijme:
HOSPODÁŘKU

Požadavky:

→ ekonomické vzdělání
→ dobrá znalost práce na PC (Word, Excel)

→ praxe

Pracovní náplň: 

Vedení pokladny, práce s bankou, zpracování vyúčtování 
klientů, zpracování faktur, příprava podkladů pro účetní

Platové ohodnocení je dle tabulek.

Profesní životopis a motivační dopis zašlete na adresu: 
modryklic@modry-klic.cz

Více informací na tel: 602 768 817

Možná jste si na poli podél ulice 
K Ústavu v Kunraticích, kousek od 
Dobronické a Obrataňské, všimli 
zeleninových a bylinkových záho-
nů. Od loňského roku je opečová-
vá spolek Zygón.

Po první zkušební sezóně na mís-
tě přibyly během podzimu a  zimy ta-
ké ovocné keře. V letošním roce vznik-
nou další záhony na pěstování zeleni-
ny, květin a bylin, které budou pro míst-
ní k  zakoupení. Část pole naproti OC 
Kunratice bude vyhrazena pro záhon-
ky uživatelů nové komunitní zahrady 
U Tří svatých, která začne fungovat na 
jaře. Míst pro zájemce je dostatek, ne-
váhejte se včas o svůj záhonek přihlá-
sit na e-mailu: info@zygon.cz. 

Pokud vás láká pěstování, ale ne-
troufáte si na vlastní záhon nebo na 
něj nemáte čas, tak se můžete zapo-
jit jako dobrovolníci do polních prací 
spolku a  následně si odnést podíl ze 
společného pěstování. Radost bude 
oboustranná. Spolek Zygón také hledá 
aktivní spolupracovníky, kteří by chtě-

li na poli trávit více času. „Věříme, že 
je nezbytně důležité pěstovat lokální 
a zdravé jídlo,” říká jedna ze zakladate-
lek spolku Radka Zelená. V plánu je ta-
ké zkoušet různé nekonvenční postu-
py pěstování plodin, aby se příliš často 
nemusela využívat práce velkých stro-
jů. Pro spolek je důležité i to, aby pole 
byla pestrá a na pohled krásná. Jejich 
součástí bude i  květnatá louka, která 
se bude zakládat letos.

„Na pole bereme svoje děti, které 
do prací podle jejich chuti zapojujeme, 
a jsme rádi, když se k nám připojí dal-
ší rodiny s dětmi. Děti se společně vy-
řádí a my máme více času pro sebe,” 
zve do vznikající komunitní zahrady se 
zázemím Radka. Do budoucna se pro 
rodiny s dětmi chystá společné vaření 
na ohni, tvoření nebo chození na laně. 
Nejbližší akce najdete na facebookové 
stránce spolku „Zygón – městské eko-
logické zemědělství”.

Projekt finančně podporuje Magist-
rát hl. m. Prahy.

Tisková zpráva spolku Zygón, z. ú.

Nová komunitní zahrada za našimi humny

Tabulka I.A třídy mužů po podzimní části soutěže

Tým Po
če

t 
zá

pa
sů

V
ýh

ra
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m

íz
a

Pr
oh

ra

Sk
ór

e

Bo
dy

1. Cholupice 15 11 1 3 43:32 34
2. Slivenec 15 11 0 4 41:24 33
3. ČAFC 15 9 4 2 37:19 31
4. Zbraslav 15 9 3 3 49:22 30
5. ABC Braník 15 8 4 3 47:25 28
6. FK Zlíchov 15 7 3 5 32:29 24
7. Střešovice 1911 15 5 6 5 26:26 21
8. SK Libuš 15 6 3 6 34:43 21
9. FK Řeporyje 15 6 2 7 28:42 20

10. SK Modřany 15 5 4 6 31:32 19
11. Aritma 15 5 2 8 27:29 17
12. Nebušice 15 4 2 9 24:44 14
13. 1999 Praha 15 3 4 8 28:35 13
14. Př. Kopanina B 15 2 2 11 24:38 8
15. Stodůlky 15 2 0 13 11:44 6

Vážení sportovní přátelé, po 
zimní přestávce se opět roze-
hrají fotbalové soutěže v jarní 
části sezóny 2021–2022.

Rádi bychom vás pozvali na 
utkání jak našeho A týmu, tak i na 
všechna utkání mládeže, která bu-

deme hrát. Kompletní rozpis zápa-
sů všech věkových kategorií najde-
te na našich webových stránkách: 
www.sklibus.cz.

Přijďte se podívat a podpořit na-
še mužstva, těšíme se na vás!

Miroslav Hruška,  
předseda SK Libuš

Rozpis zápasů našeho A mužstva mužů na měsíce březen a duben 2022:
Neděle 27. 3. 2022 15.00 TJ Sokol Stodůlky – SK Libuš
Sobota 2. 4. 2022 10.15 SK Libuš – FK Řeporyje
Sobota 9. 4. 2022 10.15 ČAFC Praha – SK Libuš
Pátek 15. 4. 2022 10.15 SK Libuš – SK Modřany
Neděle 24. 4. 2022 17.00 FC Př. Kopanina – SK Libuš
Sobota 30. 4. 2022 10.15 SK Libuš – FK Zlíchov

SK Libuš
Foto: Zygón, z. ú.

http://www.sklibus.cz
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Záznamy jednání a usnesení Za-
stupitelstva městské části Praha-
-Libuš (ZMČ) jsou v plném znění, 
včetně příloh, dostupné na: www.
praha-libus.cz.

Z usnesení Zastupitelstva MČ 
Praha-Libuš ze dne 11. 1. 2022: 

č. 1/2022 
ZMČ 1. bere na vědomí, že Smlouva 
o  smlouvě budoucí kupní uzavřená 
mezi MČ Praha-Libuš a Bytovým druž-
stvem Libuš dne 22. 5. 2019 a Kupní 
smlouva uzavřená mezi MČ Praha-Li-
buš a  Bytovým družstvem Libuš dne 
18. 5. 2020 nebudou plněny a  reali-
zovány a budou nahrazeny nově uza-
vřenou Kupní smlouvou; 2. revoku-
je dřívější usnesení ZMČ Praha-Libuš 
a. č. 33/2018 ze dne 12. 9. 2018, kte-
rým byla schválena prodejní cena po-
zemků parc. č. 10/1 o výměře 343 m², 
definovaný geometrickým plánem 
č. 1655-22/2016, parc. č. 12 o  výmě-
ře 1127 m², definovaný geometrickým 
č. 1666-108/2016, parc. č. 8/1 o výmě-
ře 1699 m², všechny v k. ú. Libuš By-
tovému družstvu Libuš, se sídlem Li-
bušská 7/185, 142 00 Praha 4 – Libuš, 
IČO: 26452677, a  to dle znaleckého 
posudku pana Ing. Jana Beneše, ve 
výši 7  922  500  Kč, b. č. 34/2018 ze 
dne 12. 9. 2018, kterým bylo schvále-
no uzavření Smlouvy o  smlouvě bu-
doucí kupní s  Bytovým družstvem Li-
buš, c. č. 10/2020 ze dne 27. 4. 2020, 
kterým bylo schváleno uzavření Kup-
ní smlouvy s  Bytovým družstvem Li-
buš; 3. souhlasí s  předložením nové-
ho záměru prodeje pozemku Bytové-
mu družstvu Libuš, se sídlem Libušská 
7/185, 142  00 Praha 4 – Libuš, IČO: 
26452677: a. parc. č. 10/1, v katastrál-
ním území Libuš, zahrada, o  výměře 
343 m², definovaného geometrickým 
plánem č. 1655-22/2016 za kupní cenu 
ve výši 1 752 730 Kč stanovenou dle 
znaleckého posudku Ing. Jana Fujáčka 
č. 136/3606/20 ze dne 20. 11. 2020; b. 
parc. č. 12, v katastrálním území Libuš, 
ostatní plocha – manipulační plocha 
o výměře 1 127 m², definovaného geo-
metrickým plánem č. 1666-108/2016 
za kupní cenu ve výši 5 758 970 Kč, 
stanovenou dle znaleckého posudku 
Ing. Jana Fujáčka č. 136/3606/20 ze 
dne 20. 11. 2020; c. parc. č. 8/1, v ka-
tastrálním území Libuš, zastavěná plo-
cha a  nádvoří o  výměře 1  699 m² za 
kupní cenu ve výši 8 682 000 Kč, sta-
novenou dle znaleckého posudku Ing. 
Jana Fujáčka č. 135/3605/20 ze dne 
19. 11. 2020; a to Radě hl. m. Prahy dle 
podmínek § 18 vyhlášky č. 55/2000 
Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Sta-
tut hlavního města Prahy; 4. Bere na 
vědomí, že současně s  Kupní smlou-
vou bude dle bodu výše současně 
předložena i Zástavní smlouva s úvě-
rující bankou, když předmětem zásta-
vy budou v tomto usnesení definova-

né pozemky a  výše zástavou zajiště-
ného úvěru poskytnutého Bytovému 
družstvu Libuš za účelem koupě těch-
to pozemků nepřekročí v tomto usne-
sení uvedenou kupní cenu; 5. schvalu-
je uveřejnění záměru prodeje pozem-
ků dle tohoto usnesení a dle pravidel 
zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, 
a to po řádném provedení postupu dle 
§ 18 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. města 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavní-
ho města Prahy; 6. pověřuje pana sta-
rostu Mgr. Jiřího Koubka předložením 
záměru dle předchozích bodů tohoto 
usnesení Radě hl. m. Prahy dle podmí-
nek vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Pra-
hy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, a k provedení souvisejí-
cích kroků včetně zajištění uveřejnění 
záměru prodeje pozemků dle tohoto 
usnesení na úřední desce MČ Praha-
-Libuš dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. 
m. Praze. 
č. 2/2022 
ZMČ I. schvaluje 1. rozpočet MČ Pra-
ha-Libuš na rok 2022 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení, rozpracovaný v přílo-
hách č. 2a–2g tohoto usnesení s ob-
jemem příjmů ve výši 63 486,0 tis. Kč, 
s objemem výdajů ve výši 74 183,1 tis. 
Kč s  objemy běžných výdajů ve výši 
66 660,5 tis. Kč a kapitálových výdajů 
ve výši 7 522,6 tis. Kč, plánovaný scho-
dek ve výši 10 697,1 tis. Kč je kryt tří-
dou 8 – financování dle přílohy číslo 2g 
tohoto usnesení, 2. závazné ukazate-
le rozpočtu pro rok 2022, kterými jsou 
jednotky druhového třídění dle třídy 1 
až třídy 8 rozpočtové skladby dle přílo-
hy č. 1 tohoto usnesení, dále pak stano-
vuje jako závazné ukazatele neinves-
tiční příspěvky svým zřízeným příspěv-
kovým organizacím dle příloh č. 1 a č. 
2e tohoto usnesení, 3. zplnomocnění 
RMČ Praha-Libuš ke schvalování změn 
rozpočtu provedených jednotlivými 
rozpočtovými opatřeními dle přílohy č. 
3 tohoto usnesení, 4. finanční plán eko-
nomické činnosti MČ Praha-Libuš na 
rok 2022 dle přílohy č. 4 tohoto usne-
sení. II. ukládá vedoucí ekonomického 
odboru zajistit zveřejnění schváleného 
rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2022 
v souladu s platnou legislativou. 
č. 3/2022 
ZMČ 1. schvaluje střednědobý výhled 
rozpočtu MČ Praha-Libuš pro roky 
2023–2027 dle přílohy tohoto usne-
sení, 2. ukládá vedoucí ekonomické-
ho odboru zajistit zveřejnění schvále-
ného střednědobého výhledu rozpoč-
tu MČ Praha-Libuš pro roky 2023–
2027 v souladu s platnou legislativou. 
č. 4/2022 
ZMČ 1. schvaluje Dotační program 
MČ Praha-Libuš na rok 2022 pro po-
skytování programových dotací s alo-
kací maximální částky 1  080  000  Kč 
v závislosti na schválení rozpočtu MČ 
Praha-Libuš pro rok 2022, viz příloha 
č. 1 tohoto usnesení v  následujících 
oblastech: 

- Oblast č. 1: Program v  oblasti pro-
jektu Zdravá Libuš a Písnice a místní 
Agenda 21 s alokací 60 000 Kč, 
- Oblast č. 2: Program v oblasti kultury, 
sportu, volnočasových aktivit a  spol-
kové činnosti s alokací 400 000 Kč, 
- Oblast č. 3: Program v sociální oblas-
ti s alokací 110 000 Kč, 
- Oblast č. 4: Podpora v oblasti spor-
tu (příspěvek na dlouhodobě organi-
zovanou sportovní výchovu mládeže) 
s alokací 440 000 Kč, 
- Oblast č. 5: Podpora v oblasti primár-
ní prevence rizikového chování dě-
tí a mládeže ve zřízených příspěvko-
vých organizacích/školách s  alokací 
70 000 Kč, který je přílohou č. 1 toho-
to usnesení; 
2. vyhlašuje dle Přílohy usnesení č. 1 
programové dotační řízení MČ Pra-
ha-Libuš pro rok 2022 za těchto 
podmínek:
- žádosti o  dotaci se musí týkat akcí 
realizovaných v termínu od 1. 1. do 31. 
12. 2022, 
- žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro 
rok 2022 se podávají do Odboru kan-
celáře starosty prostřednictvím poda-
telny ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, 
142 00 Praha 4 – Libuš v termínu od 
28. 3. 2022 do 13. 4. 2022 do 14:00 
hodin v  úředních hodinách, blíže viz 
Dotační program, 
- žádost o dotaci musí být podána na 
předepsaném formuláři a  v  souladu 
s  platnými pravidly pro poskytování 
programové dotace viz přílohy A, B, C 
včetně povinných příloh, 
- žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro 
rok 2022 budou hodnoceny na zákla-
dě podmínek a  kritérií stanovených 
Dotačním programem MČ Praha-Li-
buš pro rok 2022 na poskytování pro-
gramových dotací, 
- výsledky dotačního řízení budou 
zveřejněny na úřední desce ÚMČ Pra-
ha-Libuš a na internetových stránkách 
MČ Praha-Libuš nejpozději do 31. 5. 
2022; 
3. schvaluje text vzorové Veřejnopráv-
ní smlouvy o  poskytnutí dotace, viz 
příloha D, formuláře pro podání žá-
dosti viz přílohy A, B, C a finanční vy-
pořádání dotace viz příloha E k příloze 
č. 1 tohoto usnesení; 4. jmenuje komi-
si pro otevírání obálek, komise a čle-
ny pro jednotlivé oblasti Dotačního 
programu na MČ Praha-Libuš na rok 
2022 pro poskytování programových 
dotací dle přílohy č. 2 usnesení; 5. 
ukládá: tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš 
zveřejnit vyhlášení Dotačního progra-
mu MČ Praha-Libuš na rok 2022 pro 
poskytování programových dotací na 
úřední desce ÚMČ Praha-Libuš a  in-
ternetových stránkách MČ Praha-Li-
buš do 21. 1. 2022, tajemníkovi ÚMČ 
Praha-Libuš zajistit svolání prvního za-
sedání všech komisí dle bodu 4. to-
hoto usnesení; 6. pověřuje paní mís-
tostarostku Ing. Lenku Koudelkovou 
podpisem Dotačního programu, který 

je přílohou č. 1 tohoto usnesení; 7. po-
věřuje Radu MČ Praha-Libuš schvá-
lením seznamu úspěšných žadate-
lů o  poskytnutí dotace a  uzavíráním 
všech veřejnoprávních smluv o  po-
skytnutí dotace z Dotačního programu 
MČ Praha-Libuš na rok 2022.
č. 5/2022 
ZMČ 1. schvaluje uzavření Veřej-
noprávní smlouvy s Římskokatolickou 
farností u  kostela sv. Jakuba Starší-
ho Praha-Kunratice, Kostelní náměs-
tí 16, 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČ: 
60433825 na rekonstrukci fary v kos-
tele sv. Jakuba Staršího v  Praze – 
Kunraticích ve výši 100 000 Kč, 2. po-
věřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koub-
ka podpisem této smlouvy, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
č. 6/2022 
ZMČ bere na vědomí: usnesení RMČ 
č. 314/2021 ze dne 20. 12. 2021 a úpra-
vu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 
2021 č. 15/2021 a  č. 16/2021 prove-
denou rozpočtovými opatřeními č. 
30/2021 a č. 31/2021, usnesení RMČ č. 
315/2021 ze dne 22. 12. 2021 a úpra-
vu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 
2021 č. 17/2021 provedenou rozpočto-
vým opatřením č. 32/2021. Změny roz-
počtu v roce 2021 byly schváleny Ra-
dou MČ Praha-Libuš na základě zpl-
nomocnění ZMČ Praha-Libuš a  jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
č. 7/2022 
ZMČ bere na vědomí Zprávu o činnos-
ti Kontrolního výboru Zastupitelstva 
MČ Praha-Libuš za rok 2021, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 8/2022 
ZMČ bere na vědomí zprávu o činnos-
ti Rady městské části za období od 15. 
11. 2021 do 13. 12. 2021. 
č. 9/2022 
ZMČ 1. schvaluje uzavření Směnné 
smlouvy se společností GOLF STYLE 
s. r. o., IČO: 28986415, se sídlem V Lu-
žích 999/1, 142 00 Praha 4 – Písnice, 
zapsanou u Městského soudu v Praze 
pod spis. zn. C 157983, na směnu po-
zemku parc. č. 910/300 v k. ú. Písnice, 
obec Praha, o výměře 661 m2, ve svě-
řené správě MČ Praha-Libuš, za po-
zemky parc. č. 910/301 a 922/54, oba 
v k. ú. Písnice, obec Praha, o celkové 
výměře 661 m2, ve vlastnictví společ-
nosti GOLF STYLE s. r. o., definované 
GP č. 1571-172/2021; 2. pověřuje pana 
starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem 
Smlouvy, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

K otištění připravila (red)

PLÁNOVANÁ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA-LIBUŠ  
V ROCE 2022:

19. dubna, 
21. června, 
20. září.

Změna vyhrazena  
– sledujte informace na: 
www.praha-libus.cz.

Z usnesení zastupitelstva

http://www.praha-libus.cz
http://www.praha-libus.cz
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Až do 15. března můžete hlaso-
vat v participativním rozpočtu 
MČ Praha-Libuš. Jen vaše hlasy 
rozhodnou o tom, které ze čtyř 
návrhů bude městská část reali-
zovat. O vaši přízeň se ucházejí:

1  Volnočasový přírodní prostor

V  severní části plochy Na Jeze-
rách vybudovat lavičky se stromy 
a keři, odpočinkovou lavici se stol-
kem. Vybudovat hřiště na volejbal/
nohejbal/badminton. Plochu doplnit 
o cvičicí prvky pro psy a informační 
tabuli. Předpokládaná cena projek-
tu: 181 000 Kč.

2  Pamětní okruh

Umístění 4 ks informačních ta-
bulí z  akátového dřeva na území 
MČ Praha-Libuš. Tabule se týkají: 
1. stručné historie MČ Praha-Libuš 
zaměřené na budovu Libušská čp. 

1 a  přilehlou zvoničku, 2. libušské-
ho občana Jaroslava Rudolfa za-
vražděnými německými okupanty, 
3. internace všeho dosažitelného 
mužského obyvatelstva obce Libuš 
v místní sokolovně 7.–8. 5. 1945, 4. 
řady starostů městské části od roku 
1930. Předpokládaná cena projek-
tu: 76 000 Kč.

3  Výsadba 50 nových keřů 
u předzahrádek panelových 
domů v ulici K Lukám a V Rohu

Cílem návrhu je výsadba 50 no-
vých keřů u předzahrádek panelo-
vých domů v ulici K Lukám a V Rohu. 
Důvody pro realizaci jsou: výměna 
stávajícího keřového porostu, kte-
rý neplní jak okrasnou, tak i  funkč-
ní úlohu (potrava pro ptactvo), nasa-
zení barevnější skladby keřů, které 
zpříjemní prostředí a  oživí stávající 
zeleň, která je vesměs jednobarev-
ně zelená a  jednotvárná, nasazení 

nových keřových kultur, které lépe 
odolávají stále většímu suchu a po-
mohou návratu hmyzu do této loka-
lity, který tu prakticky vymizel (motý-
li atd.). Předpokládaná cena projek-
tu: 30 000 Kč.

4  Pingpongový stůl v parku 
U Zahrádkářské kolonie

Umístění pingpongového stolu 
do parku U  Zahrádkářské kolonie. 
Umístění bude takové, aby nebráni-
lo umístění např. pódia během akce 
Jablkobraní. Umístění by bylo místo 
„lochnesky“ na mlatové ploše, kte-
rá není dětmi využívána. Umístění je 
také možné na jiné rovinaté ploše 
v  parku. Předpokládaná cena pro-
jektu: 24 000 Kč.

Na stránce www.napadyproli-
busapisnici.cz naleznete odkaz na 
hlasování a  samozřejmě všechny 
návrhy, o kterých rozhodujete. Má-

te na výběr dva kladné a jeden zá-
porný hlas. Kladnými hlasy označíte 
projekty, které preferujete, které se 
vám líbí, záporným hlasem označíte 
projekt, který se vám nelíbí, nezdá 
se vám. Záporný hlas lze využít až 
po využitých kladných hlasů. Využít 
můžete všechny tři hlasy, ale klid-
ně i  jeden hlas (kladný). Hlasování 
proběhne pouze elektronicky pro-
střednictvím výše uvedených inter-
netových stránek. Pro online hlaso-
vání bude vyžadována autorizace 
pomocí SMS zprávy. 

Pro občany, kteří si s  moderní 
technikou úplně nerozumí, je mož-
nost hlasovat i osobně, a to na po-
datelně ÚMČ Praha-Libuš (Libu-
šská 35/200) s  asistencí zaměst-
nance úřadu v pondělí a středy od 
9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00. 
Hlasující musí disponovat mobilním 
telefonem.

Bc. Petr Borský,  
koordinátor participativního rozpočtu

www.napadyprolibusapisnici.cz

Participativní rozpočet  
– poslední šance k hlasování

Kontrolní výbor ZMČ („dále jen 
KV“) tímto předkládá zprávu 
o své činnosti za rok 2021 ve 
smyslu své povinnosti v soula-
du s ustanovením čl. 2, odst. 4 
Jednacího řádu výborů Zastu-
pitelstva městské části Praha – 
Libuš („dále jen ZMČ“).

Při kontrole usnesení ZMČ a  Ra-
dy MČ („dále jen RMČ“) se KV řídí zá-
sadou vždy projednávat předmětná 
usnesení, která byla již zveřejněná, 
aby nemohla být zpochybněna finál-
ní znění projednávaného usnesení.

V  průběhu roku 2021 se jednání 
KV uskutečnilo celkem čtyřikrát (s vý-
jimkou půlroční přestávky, která byla 

nepříznivě ovlivněna zejména ome-
zením v  souvislosti s  výskytem epi-
demie covid-19). Kontrolním výbo-
rem bylo schváleno celkem 14 usne-
sení. Účast členů výboru na jednání 
je uvedena v níže přiložené tabulce. 
Podrobný popis kontrolní činnosti je 
zřejmý ze zápisů, které jsou pravi-
delně zveřejňovány na webu měst-
ské části. Při získávání podkladů se 
KV setkával se zpožďováním dotazů 
ze strany vedení radnice a  nezbyt-
ností urgovat dodání přesných a úpl-
ných informací. Komunikace ze stra-
ny Rady MČ byla vedena tak, jako by 
KV nebyl plnohodnotným orgánem 
městské části. Na odstranění zmíně-
ných nedostatků přispělo především 

schválené usnesení Zastupitelstva 
MČ Praha-Libuš č. 33/2021 ze dne 
29. 6. 2021, i když nelze za tak krát-
kou dobu hodnotit, zda došlo ke zlep-

šení komunikace mezi KV a vedením 
MČ Praha – Libuš.

Miroslav Štajner,  
předseda Kontrolního výboru ZMČ

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
Zastupitelstva MČ Praha-Libuš za rok 2021

Účast jednotlivých členů na zasedání Kontrolního výboru v roce 2021:
Rok 2021
Jednání KV 

 Termín
 + účast

 10. 5.  21. 6.  4. 10. 13. 12

Miroslav Štajner  předseda  ano  ano  ano  ano
JUDr. Eva Radová  členka  ano  ne  ano  ano
Miroslav Štancl  člen  ano  ano  ano  ano 
Jan Haisel  člen  ano  ano  ne  ano 
Jana Nožičková  členka  ne  ano  ne  ne 
Helena Kolouchová  tajemnice  ano  ano  ano  ano

Zpracováno ke dni 3. 12. 2021, schváleno na jednání KV dne 13. 12. 2021

http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://www.napadyprolibusapisnici.cz
http://www.napadyprolibusapisnici.cz


RADNICE

12 | U nás | 3/2022

Kalendář akcí Místního akčního plánu  
ve vzdělávání (MAP)

Kontakt na koordinátora  
sociální pomoci
Koordinátor sociální pomoci MČ Praha-Libuš je zde pro 
vás, můžete se přijít i pouze poradit. Komunikovat s ním lze 
písemně po e-mailu, nebo telefonicky. Na pracovišti Úřadu 
MČ Praha-Libuš, K Lukám 664, je přítomen každé pondělí od 
14:00 do 16:30 hodin, případnou návštěvu je vhodné domluvit 
předem telefonicky.

Koordinátor sociální pomoci

Miloš Hájek
koordinatorpomoci 
@praha-libus.cz

Tel.: 604 740 696

Projekt Místního akčního plánu 
ve vzdělávání na území měst-
ských částí Praha-Libuš, Praha 
12 a Praha-Kunratice realizova-
ný již šestým rokem si od svého 
počátku vytkl za cíl zlepšit kva-
litu vzdělávání na daném území 
prostřednictvím aktivního part-
nerství všech aktérů vzděláva-
cí politiky a společné stanovení 
prioritních směrů rozvoje vzdě-
lávání v tomto území. Na měsíc 
březen je připraveno opět něko-
lik zajímavých akcí pro děti i pro 
dospělé. Bližší informace o nich 
naleznete níže nebo na  
www.mappraha12.cz.

Aktualizace strategických 
dokumentů MAP

Ve všech jedenácti pracovních 
skupinách projektu MAP probíhá 
aktuální připomínkování strategic-
kých dokumentů MAP. Jedná se 
o  vzdělávací strategie městských 
částí zapojených do tohoto projek-
tu. Všichni, které vzdělávání zají-
má, mají možnost se s nimi sezná-
mit a mohou je i kvalifikovaně připo-
mínkovat – k dispozici jsou na webu 
projektu MAP.

MAPoGranty

… aneb malé granty pro jednot-
livé pracovní skupiny MAP. Každá 
z  jedenácti pracovních skupin ob-
drží určitý objem finančních pro-
středků na uskutečnění zajímavé-
ho edukačního nápadu za defino-
vaných podmínek, bude-li podpo-
rovat cíle vytyčené ve strategických 
dokumentech MAP. Pracovní skupi-
ny aktuálně rozpracovávají tyto své 
nápady, k jejichž realizaci se již br-
zy budou moci připojit všechny ško-
ly zapojené v  projektu MAP v  da-
ném území. Jednotlivé edukační 
otevřené nápady představí vedoucí 
pracovních skupin v brzké době na 
webových stránkách MAP.

Výzva: Chyťte Zmizíka  
aneb Velká čtenářská fotosoutěž

Navazuje na venkovní rodinnou 
hru Velká čtenářská loupež: aby by-
lo možné nachytat zloděje Zmizí-
ka, kterému se naštěstí nepodařilo 
ukrást knihy z knihoven, připravuje 
se na něj past. Past je ještě tajem-
stvím, aktuálně ale byla vyhlášena 
Velká čtenářská fotosoutěž: Děti se 
např. mohou převléknout za hrdiny 

svých oblíbených knih a  pořízené 
fotografie převleků zaslat na e-mail: 
katerina.loukotova@mappraha12.
cz do úterý 15. března 2022. Sou-
těží vždy celé třídní kolektivy mateř-
ských i základních škol zapojených 
do projektu MAP. Podrobnější infor-
mace naleznete na: www.mappra-
ha12.cz. 

Čtvrtek 3. března
online 14.00–15.30 hodin 
Řídicí výbor projektu MAP  
Praha 12

V březnu 2022 se opět sejde Ří-
dicí výbor MAP, hlavní pracovní or-
gán projektu „MAP Praha 12 pokra-
čuje“. Program setkání naleznete 
na: www.mappraha12.cz.

Úterý 15. března
online 17.00– 18.30 hodin
PS Rovné příležitosti + PS 
Kalokagathia – setkání na téma: 
Už umím řešit výzvu

Společné setkání obou pracov-
ních skupin se bude týkat předsta-
vení MapoGrantu a  dále přiblížení 
části programu z projektu Eduzmě-
na „Už umím řešit výzvu“. Účastníci 
obdrží metodiku k programu, která 
se týká aktivního zapojení dětí do 
výuky, rozvoje kritického myšlení 
a  dalších důležitých témat vzdělá-
vání dětí.

Středa 16. března, online
Elixír do škol: Hřebíčkové 
elektrické obvody

Pod vedením odborné lektorky 
Mgr. Věry Koudelkové budeme ob-
jevovat prostřednictvím zajímavých 
experimentů nejen fyzikální princi-
py elektrických obvodů. 

Sobota 9. dubna 10.00–17.00 hod.
ZŠ prof. Švejcara
KnihoMAP

V dubnu pro vás připravujeme již 
třetí ročník oblíbeného knižního tr-
hu KnihoMAP. Těšit se můžete na 
Divadlo v pytlíčku, které vám zahra-
je veselou pohádku O  princezně 
Mlsalce. Opět za námi přijede Klára 
Smolíková a Jiří Walker, kteří si pro 
děti připraví komiksový workshop. 
Debatní liga vám předvede, jak se 
správně debatuje, a  umělecky se 
můžete dosyta realizovat v  Kniho-
MAPí výtvarné dílně. 

Zaujalo vás některé z  témat? 
Ještě jste se žádného setkání ne-
zúčastnili?  Vězte, že stačí nahléd-
nout do Kalendáře akcí na: www.
mappraha12.cz, kde se můžete bez-
platně přihlásit a obdržíte pozvánku. 
Neváhejte – akce jsou tu pro vás!

Ing. Lenka Koudelková, 
místostarostka pro oblast 

vzdělávání, školství, sociální 
a tělovýchovy 
Foto: Pixabay 

http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
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Vážení občané, na této stránce 
a v příloze naleznete harmono-
gram přistavování velkoobje-
mových kontejnerů na městské 
části pro první pololetí 2022. 

Velkoobjemové kontejnery  
na odpad

Víkendové velkoobjemové kon-
tejnery se přistavují vždy v pátek do 
16:00. Na každém stanovišti budou 
přistaveny celkem dva kontejnery, 
takže se může stát, že již v neděli 
bude i  druhý kontejner zcela zapl-
něn. Tato služba víkendových kon-
tejnerů je hrazena z rozpočtu měst-
ské části Praha-Libuš. Na jaře bu-
dou přistaveny kontejnery k celkem 
33 stanovištím na celém území naší 

městské části. Na sídlištích byla ně-
která stanoviště zdvojena.

Čtvrteční velkoobjemové kontej-
nery jsou hrazeny z  rozpočtu hlav-
ního města Prahy a budou přistavo-
vány vždy po dobu čtyř hodin, no-
vě od 16:00 do 20:00, bude přítom-
na obsluha. Tato služba je hraze-
na z  rozpočtu Magistrátu hlavního 
města Prahy. Oproti loňskému roku 
se počet stanovišť navýšil na 14. Vy-
užívejte i tyto kontejnery ve všední 
den. Tyto kontejnery bývají méně 
zaplněné a je možné, že v následu-
jícím roce bude na městskou část 
přiděleno méně kontejnerů.

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 ur-
čeny pro odpad vznikající při pod-
nikatelské činnosti. Do kontejnerů 
nelze odkládat stavební suť, nebez-
pečné složky komunálního odpadu, 
chladničky, pračky, televize, monito-
ry, počítače, biologicky rozložitelný 
odpad ze zahrad nebo pneumatiky.

Velkoobjemové kontejnery  
na bioodpad

Již druhý rok městská část Pra-
ha-Libuš hradí i část těchto kontej-
nerů. Magistrát hlavního města Pra-
hy přistaví kontejnery na devíti sta-
novištích. Dalších sedm je hrazeno 
z rozpočtu městské části.

Velkoobjemové kontejnery hra-
zené z  rozpočtu městské části bu-
dou přistavovány ve stanovený den 
(sobota) po dobu od 9:00 do 15:00, 
nebude přítomna obsluha. Budou 
přistaveny celkem dva kontejnery 
na jedno stanoviště.

Velkoobjemové kontejnery hra-
zené z  rozpočtu hlavního města 
Prahy budou přistavovány ve sta-
novený den (sobota) po dobu tří ho-
din, bude přítomna obsluha.

Do kontejnerů na biodopad patří 
pouze odpad biologického původu 
– tráva, listí, větve, seno apod.

Nezapomeňte, že od letošního 
roku je poskytnutí a  odvoz hnědé 
biopopelnice zdarma. Více informa-
cí na https://bioodpad.praha.eu/.

Kontejnery na velkoobjemový odpad  
pro první pololetí 2022

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD  
Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ 

Od března do května 2022 budou kontejnery 
přistaveny podle následujícího harmonogramu, 
první stanovený den nejpozději do 16:00 hodin. 

od 25. do 27. března: Drůbežářská (mezi 
Libušskou a V Koutě), U Zahrádkářské 
kolonie x Přírodní, Předenická x 
K Vrtilce, Na Domovině (u MŠ), 
Na Okruhu (u Klubu Junior) 

od 1. do 3. dubna: Zbudovská x Předposlední, 
Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, 
Na Losách x Lužská, Švihovská 
(u Ekospolu)

od 8. do 10. dubna: V Zákopech (u první 
zatáčky), K Vrtilce x Putimská, U Bazénu 
(vedle střední školy), Božejovická x 
Třebějická, Na Musilech x U Libušské 
sokolovny

od 22. do 24. dubna: K Vrtilce x Na Konečné, 
Ohrobecká x Lojovická, K Jezírku x 
Vyšebrodská, Výletní x Zahrádecká, 
K Lukám (parkoviště)

od 29. dubna do 1. května: Mirotická x 
Zbudovská, Hoštická x Olšovická, 
Na Okruhu (u čp. 389), K Novému 
sídlišti x Na Šejdru, Na Močále x 
Třebějická

od 6. do 8. května: Ke Kašně (u MŠ), Betáňská x 
Na Musilech, U Bazénu,

  Hoštická x Putimská
od 13. do 15. května: K Lukám (parkoviště), 

Chvalšovická x Křesanovská, 
Zahrádecká x Hvězdonická, Ke Kurtům 
x Na Okruhu, K Vrtilce x Zátoňská

od 20. do 22. května: K Novému sídlišti x 
Jirčanská, V Rohu x V Koutě, Mirotická 
x Zbudovská, Na Domovině (u MŠ), 
Výletní x Zahrádecká

Na každé stanoviště budou přistaveny celkem 
dva kontejnery. Pokud se zaplní v  pořadí druhý 
kontejner již v sobotu, může se stát, že v neděli na 
místě již žádný kontejner nebude nebo v něm již 
nebude místo pro uložení vašeho odpadu. Z to-

hoto důvodu nedoporučujeme odkládat uložení 
odpadů až na neděli.
Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný 
odpad z domácností (nábytek, koberce, podlaho-
vé PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náči-
ní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze 
odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny 
pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY  
Z ROZPOČTU MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY 

Kontejnery na odpad budou přistaveny ve stano-
vený den vždy po dobu čtyř hodin, a to od 16:00 
do 20:00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

10. března: Zahrádecká x Hvězdonická, 
K Vrtilce x Na Konečné, K Novému 
sídlišti x Na Šejdru

17. března: Ke Kašně (u MŠ), Výletní x 
Zahrádecká, Na Močále x Třebějická 

24. března: Ohrobecká x Lojovická, V Rohu x 
V Koutě, Mirotická x Zbudovská

31. března: K Lukám (parkoviště), Na Okruhu 
(u čp. 389), Chvalšovická x Křesanovská

7. dubna: Na Domovině (u MŠ), Hoštická x 
Olšovická

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný 
odpad z domácností (nábytek, koberce, podlaho-
vé PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náči-
ní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze 
odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny 
pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti. 
Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, ne-
bezpečné složky komunálního odpadu, chlad-
ničky, pračky, televize, monitory, počítače, biolo-
gicky rozložitelný odpad ze zahrad nebo pneu-
matiky. Uvedené druhy odpadu lze uložit v nej-
bližších sběrných dvorech hl. m. Prahy v ulici Ge-
nerála Šišky a v ulici Obrataňská.
Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu Ma-
gistrát hl. m. Prahy, kontejnery přistavuje společ-
nost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemo-
vých kontejnerů je jednotlivým městským čás-
tem přidělován v  závislosti na počtu obyvatel 
a dostupnosti sběrných dvorů. 

KONTEJNERY NA BIOODPAD  
Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpoč-
tu 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 hodiny, bude na stanoviště přistaven další 
kontejner. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

26. března od 9:00 do 12:00: Na Močále x 
Třebějická, Hoštická x Olšovická

26. března od 13:00 do 16:00: Betáňská 
x Na Musilech, K Novému sídlišti x 
Na Šejdru

2. dubna od 9:00 do 12:00: Ohrobecká x 
Lojovická, Zahrádecká x Hvězdonická

2. dubna od 13:00 do 16:00: Ke Kašně (u MŠ) 

Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým 
městským částem přiděluje magistrát v závislosti 
na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů 
a typu převládající zástavby. 

KONTEJNERY NA BIOODPAD  
Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z  roz-
počtu MČ Praha-Libuš budou přistaveny ve sta-
novený den od 9:00 do 15:00. Na daném stano-
višti budou přistaveny dva kontejnery v uvede-
ný termín.

9. dubna:  K Vrtilce x Na Konečné, K Jezírku x 
Vyšebrodská, Předenická x K Vrtilce

23. dubna: Na Losách x Lužská, 
U Zahrádkářské kolonie x Přírodní, 
Hoštická x Putimská

30. dubna: Drůbežářská (mezi Libušskou 
a V Koutě), Ke Lhoteckému lesu x 
Lojovická, Chvalšovická x Křesanovská

Odbor životního prostředí a dopravy  
ÚMČ Praha-Libuš
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HYPOTÉKY – REFINANCOVÁNÍ – KONSOLIDACE               
Jedna z nejsilnějších českých 
makléřských firem v oblasti realizace 
hypotečních úvěrů GEPARD FINANCE  
nově v Praze 12. Poradenství a služby 
hypotečního specialisty zdarma.                               
GSM:725 050 050                   

Hitem: Pohotovostní hypotéky bez nemovitosti; 
Refinancování hypotéky 
s předstihem až 3 roky; 
Hypotéky na družstevní 
bydlení; Americké 
hypotéky (neúčelové)                                                                                                                  

IN
ZE

RC
E

Voda-Topení-kanalizace
STrojní čišTění 
Malé opravy 
i velké rekonstrukce 

Tel.: +420 777 117 371

IN
ZE

RC
E

Vážení přátelé, máme již před-
jaří. A co si v něm můžeme 
připomenout?

1. 3. 1792 nečekaně zemřel náš 
nadějný a tolerantní panovník Leo-
pold II. (*1747) a téhož dne na jeho 
místo přišel konzervativní mrzout 
František I. (1768–1835).
2. 3. mají svátek Anežky a  máme 
velké výročí, protože právě 2. 3. 
1282 zemřela sv. Anežka Česká, 
naše důležitá světice, dcera naše-
ho panovníka Přemysla Otakara I. 
a jeho druhé ženy Konstancie Uher-
ské. Anežka byla tedy českou prin-
ceznou a jako taková byla již v dět-
ství, ve státním zájmu, opakovaně 
zasnubována. Nejdříve za slezské-
ho knížete Jindřicha Bradatého – 
ten se ale zabil při lovu, pak dalšího 
Jindřicha – syna císaře Fridricha II., 
který si ale vzal jinou. Ach jo… Ani 
plánování sňatku Anežky s  anglic-
kým králem, pochopitelně také Jin-
dřichem (IV. Plantagenetem), se ne-
vydařilo. A tak když se po smrti je-
jího autoritativního otce ozval další 
nápadník, sám starý ovdovělý císař 
Fridrich II., řekla Anežka: „Dost!“ Vy-
užila svého velmi dobrého vztahu 
s  naším novým králem, svým brat-
rem, Václavem I., a ten její odmítnutí 
císařských námluv zaštítil. Věděl, že 
touží po životě v klášteře, a tak jí r. 
1231 pro stavbu nového poskytl ne-
daleké pozemky u Vltavy, na okra-
ji jím právě ohrazovaného Starého 
Města pražského. Anežka na něj 
věnovala i  celé své princeznovské 
věno. Klášter byl vybudovaný rych-
le a jako první stavba u nás byl vy-
stavěn v novém gotickém stylu. Prv-
ních pět jeptišek do něj přijelo až 
z italského Tridentu a vzápětí je do-
plnila sama Anežka a dalších sedm 
urozených českých panen. Častými 
konzultacemi přispíval i sám papež 
Řehoř IX. a  z  jeho rozhodnutí byla 
i  ustanovena Anežka abatyší. Žila 
velice asketicky, v postní dny např. 
jedla jen syrovou zeleninu. Klášter 

velmi prospíval a  Anežka byla vel-
mi zadobře i s dalším králem, svým 
synovcem Přemyslem Otakarem II., 
který nastoupil na trůn r. 1253. Stala 
se velmi ctěnou autoritou, jež mno-
hokrát urovnávala spory jak uvnitř 
vládnoucího přemyslovského rodu, 
tak mimo něj, a  to i na diplomatic-
ké scéně. Zemřela 2. 3. 1282. O její 
oficiální svatořečení požádala naše 
královna Eliška Přemyslovna již v r. 
1328. Proces neběžel úplně rychle, 
byl dovršený teprve v r. 1989(!).
2. 3. 1902 byly tehdy přípražské Vr-
šovice jmenovány městem, což by-
la v té době důležitá událost.
8. 3., vážení přátelé, máme Mezi-
národní den žen, a  tak jistě páno-
vé nezapomenou zakoupit květiny!
14. 3. 1402 se stal správcem i ka-
zatelem v pražské Betlémské kapli 
Mistr Jan Hus.
19. 3. má svátek Josef .
20. 3. nám přináší i příchod Berana 
ve znameních zvěrokruhu a  s  tím 
i jarní rovnodennost.
23. 3. je výročí mostecké stávky, 
snad největší dělnické stávky z  let 
hospodářské krize v  Evropě, kte-
rá započala ten den r. 1932. V týd-
nu předtím dostalo totiž několik set 
horníků z  Mostecka výpovědi. Za-
počala tedy stávka, některými po-
litickými stranami a zejména odbo-
rovými organizacemi byla pořádá-
na řada mnohatisícových demon-
strací a  táborů lidu. Vše vyvrcholi-
lo severočeskou generální stávkou, 
při které bohužel došlo ke střelbě 
na demonstranty. Zraněných bylo 
18, a co je nejhorší, zemřelí byli dva 
– Jan Kříž a  Josef Ševčík. Teprve 
tehdy vedení dolů něco slevilo ze 
svých zisků a uzavřelo s pracujícími 
nové smlouvy. Od 20. 4. 1932 byla 
práce v dolech obnovena a situace 
se vrátila do normálu. Je škoda, že 
do zmíněné tragédie se žádné do-
hody nedařily…
25. 3. 1182 se stal pražským bisku-
pem Jindřich Břetislav z  rodu Pře-
myslovců. Šlo o  světáka, vystudo-

vaného v  Paříži, který ale neváhal 
často zajíždět do Německa za císa-
řem Jindřichem VI. a obviňovat teh-
dy panujícího českého knížete, své-
ho bratra, Přemysla Otakara I. z nej-
různějších omylů a  přestupků. Prý 
ani neopomínal dodat, že on by pa-
noval mnohem lépe… R. 1193 císař 
skutečně Přemysla Otakara I. sesa-
dil a našeho biskupa dosadil na trůn 
místo něj. Přemysl se ale nevzdal 
a  proti Jindřichu Břetislavovi s  voj-
skem vytáhl. Ten se ho značně obá-
val a raději emigroval do Polska, kde 
r. 1197 podlehl nemoci. Vládu ale 
nejdříve převzal další ze synů Vladi-
slava II. – Vladislav Jindřich, který ji 
však Přemyslovi Otakarovi I. dobro-
volně vrátil. Ten pak již panoval až 
do své smrti r. 1230 a dokázal u císa-
ře vymoci pro českou korunu potvr-
zení dědičného nástupnictví Zlatou 
bulou sicilskou, vydanou r. 1212.
Ze soboty 26. 3. na neděli 27. 3. 
nám v  2:00 hod. mají poskočit ru-
čičky hodin na 3:00 hod., protože 
k  nám právě dorazil letní čas, tak 
nezapomeňte!
28. 3. v kalendáři nalezneme Soni 
a v Česku se jedná o Den učitelů.

29. 3. se přeje Taťánám a r. 1372 byl 
v  Praze za účasti panovníka Karla 
IV. slavnostně vysvěcen Emauzský 
klášter.
S  březnem se rozlučme 31. 3. při-
pomínkou jména Kvido. Na praž-
ském Smíchově se r. 1852 začala 
stavět Ringhofferova továrna na vý-
robu železničních vagónů, pozdější 
Tatra Smíchov.

Tak, a  to je, vážení přátelé, pro 
tentokrát vše. Všem zmíněným 
i  nezmíněným patří naše tradiční: 
Všechno nejlepší! Krásné jaro nám 
všem!

Jaroslav Melichar

Kalendářní střípky: březen 2022
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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

Anežka Česká v oseckém lekcionáři  
(13. stol.), zdroj: cs.wikipedia.org
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Jarní měsíce předznamenávaly 
začátek konání poutí. Nemáme 
teď na mysli cestu do vzdále-
ných míst, ale spíš zážitky mezi 
pouťovými atrakcemi. 

Pražské poutě zahajoval únoro-
vý svátek sv. Matěje. „Ještě v zim-
ním období, často na sněhu, se 
odbývala pouť u  kostela sv. Ma-
těje v  Dejvicích. Byla spojována 
s nadějí na brzký příchod jara a je-
jí tradice sahá údajně až do roku 
1595, podle jiných pramenů do ro-
ku 1722. Její význam vzrůstal, mezi 
dvěma světovými válkami se pře-
sunula na Vítězné náměstí v  Dej-
vicích, v padesátých letech na Vý-
staviště a zůstala tak jedinou pou-
tí, kterou Pražané slaví do dnešní 
doby, i  když ve zcela světské po-
době,“ poznamenává Zdeněk Míka 
v obsáhlé publikaci Zábava a slav-
nosti staré Prahy.

Vladimír Kovářík k tomu ve Sta-
ropražských romancích dodává: 
„Matěj jako patron zdejšího koste-
la byl rovněž ochráncem řezníků, 
kovářů a tesařů, protože je zobra-
zován se sekyrou. Podskaláci tvr-
dili, že je to sekyra ledařská, pro-
tože v  lidové pranostice s  ní Ma-
těj seká ledy. Pražanům to ale bylo 
jedno, protože většina šla na prv-
ní jarní výlet za zábavou a vyraže-
ním.“ Navštívit mohli cirkusy, zvě-
řince, panoramy, panoptika, bram-
borová divadélka, planetáře, kou-
zelníky, komedianty, flašinetáře. 
„Kolorit dodávaly poutím atrak-
ce, střelnice, houpačky, kolotoče, 
strašidelný dům. Prostranství za-

plňovaly plátěné boudy a dřevěné 
stánky, v nichž bylo možné zakou-
pit pouťové dárky: svaté obrázky, 
růžence, upomínkové předměty 
v  podobě malovaných skleniček, 
ale také perníky, marcipán, turecký 
med a jiné sladkosti.“ Po Matějské 
následovala pouť Josefská, „která 
se slavila první neděli po 19. břez-
nu na Kapucínském (Josefském) 
náměstí (dnešní náměstí Republi-
ky). Na počátku 20. století byla na 
krátkou dobu přeložena na Staro-
městské náměstí, aby nepřekážela 
tramvajové dopravě.“ Série praž-
ských poutí pokračovala v  Emau-
zích, Filipojakubskou poutí na Ar-
besově náměstí, Svatojánskou 
poutí, letní Prokopskou a  Markét-
skou, Anenskou či Václavskou, 
a zaplnila tak celý rok.

Poutě se staly lákavou zábavou 
hlavně dětí, proto nás nepřekvapí, 
že se v  tomto prostředí odehráva-
jí zejména pohádky: V  Ladově vy-
právění si kocour Mikeš s Pašíkem 
užili pouťových atrakcí dosyta, do-
mů však museli dojet na motocyklu, 
protože jim ho kdosi vyměnil za je-
jich trakař. Na pražské pouti obje-
vil svou oplakanou Aničku vodník 
Tonda Hrous z Drdovy knížky Has-
trmani. Na jiné pouti prodával své 
Čarovné prstýnky Kuba se Zapo-
mněnkou, jež zdědila krásu i kouz-
lo po mamince-víle. Jejich příběh 
najdete v  knížce Markéty Zinne-
rové. U  řetízkového kolotoče bys-
te mohli zahlédnout Návštěvníky 
z daleké budoucnosti, kteří se sna-
ží nenápadně získat zápisky mož-
ného převratného objevu, jak po-

psal Ota Hofman. Pouťovým vyprá-
věním pro děti je knížka Ludvíka 
Štěpána Pan Střelnice. Bez kolo-
toče pana Pulkrábka se neobešla 
žádná pouť, o  čemž se doslechl 
i náčelník afrického kmene Bamba-
mů a pozval slavný kolotoč na křti-
ny v  knížce Václava Čtvrtka Kolo-
toč v Africe. Prostředí poutě přiblí-
ží malým dětem leporelo Hany Vr-
bové a Ondřeje Sekory Broučci na 
pouti nebo CD Hurvínek na pouti 
a větším kniha či film Věry Plívové-
-Šimkové Přijela k nám pouť.

Abychom nezanedbali ani do-
spělé čtenáře, kteří se těší na pou-
ťové radovánky, pustili bychom jim 
na rozjezd píseň Karla Gotta Přije-
la pouť nebo Hašlerovu U  svaté-
ho Matěje, když se slunko zasmě-
je a  nabídli několik titulů i  pro ně: 
pro milovníky vesnických próz čty-
ři povídky z  venkovského prostře-
dí Českomoravské vysočiny v  do-
bě kolem první světové války, jež 
spojuje motiv vesnických nábožen-
ských poutí v  titulu Vlasty Javořic-
ké Na pouti, básnickou vzpomín-
ku Františka Hrubína na první lás-
ku Romance pro křídlovku, tem-
nou povídku Mrtvá holka z čerťáku 
J. W. Procházky z knihy Praha noir, 
napínavý hororový román s  detek-
tivní zápletkou Lunapark Stephena 
Kinga nebo zcela nevážně jednu ze 
soudniček zpívajícího právníka Iva 
Jahelky Balada o  naprosté degra-

daci osobností účastníků půlnoční-
ho pouťového rozptýlení ve Lhotě 
z knížky Soudníček aneb zhudeb-
něné soudničky pro všeliké lidič-
ky. Album Jahelkových písniček 
a balad se na české hudební scéně 
poměrně zřetelně hlásí ke svému 
původnímu vzoru: k  sešitkům kra-
mářských písní minulých staletí, re-
spektive přímo k tvorbě „předchůd-
ců, kteří chodili po poutích a jarmar-
cích a zpívali písně o přeukrutných 
mordech“.

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč

KNIŽNÍ ÚNOR

Přijela k nám pouť

MĚSTSKÁ KIHOVNA V PRAZE, 
POBOČKA MODŘANY
Vazovova 3229/1

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

Doučování s Novou školou:
Bezplatná první pomoc se 
školou pro žáky ZŠ a SŠ 
s dobrovolníky z o. p. s. Nová 
škola, registrace není nutná, 
stačí přijít – každý čtvrtek 
17.00–19.00.

www.mlp.cz

ALICE ŠILEROVÁ

Zveme vás na výstavu barevných i ručně kolorovaných černobílých
fotografií Alice Šilerové.

POETICKÁ MÍSTA NAŠÍ ZEMĚ

1.3. - 31.3. 2022

Vstup zdarma

Pobočka Modřany, Vazovova 3229/1, Praha 12
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Nechtějí se vaše děti učit his-
torii, nebaví je dějepis? Možná, 
že zájem o historii probudí v dě-
tech knihy Veroniky Válkové.

Historie, záhady, tajemství, napě-
tí a vtip na nás dýchá z každé strán-
ky jejích knih. Protože těmito kniha-
mi se vlastně učíme, a to je nejlep-
ší způsob, jak dětem představit his-
torii. A jaký názor na knihu má Filip 
Krátký z 5. B?

 „Tato kniha je prvním dílem 
z mnoha dalších. Celá série vypráví 
o dívce Báře, která se s rodiči pře-
stěhovala mimo Prahu. Začne cho-
dit do 6. třídy, ale do úplně jiné ško-
ly. Na celé věci je pozitivní jen to, 
že na staré půdě najde snad ještě 
starší kouzelný atlas. Když se ho do-
tkne, přenese se zpět do minulos-
ti, ale nikdy na to samé místo. Bá-
ra zkouší několik náhodných cest, 
aby zjistila, jak to funguje, ale když 

na nic nepřijde, tak to vzdá a vydá 
se na náhodnou cestu do minulos-
ti. Objeví se chvíli před zahájením 
bitvy na Vítkově. Najde si tam no-
vého husitského kamaráda Borka. 
Borek je husitské práče, chlapec 
vycvičený na střelbu z praku. Z bit-
vy na Vítkově cestují do Báře zatím 
neznámého Tábora. Cestou přespá-
vají s vojskem v polním táboře. Br-
zy ráno se vydají na borůvky, kde je 
přepadne divoké prase a do dalšího 
dne je nepustí ze stromu pryč. Voj-
sko vyráží do Tábora bez nich. Mu-
sí jít sami a cestou do tábora potkají 
křižáky, kteří zajmou Borka a odve-
zou na hrad. Bára se vydává zachrá-
nit Borka z vězení, což se jí podaří, 
a nakonec spolu dojdou do Tábora. 
Závěr knihy, kdy se vrátí Jan Žižka 
a den po něm Borek po vyplenění 
ženského kláštera, není příliš veselý. 
Borek se hluboce zamýšlí nad tím, 
zda chce ještě být husitem a zabíjet 

nevinné ženy. Jak to s Borkem do-
padne, se už v knize nedozvíme. 

A co bych vzkázal autorce knihy?
Knihy od vás se mi líbily, blíže mi 

přiblížily husitskou dobu, a tak jsem 
si mohl lépe představit, jak lidé žili, 
čím se zabývali. Jen by nebylo na 
škodu udělat seznam knih, jak po-
stupně vycházely, protože děj na 
sebe navazuje.“

Veronika Válková je česká spiso-
vatelka fantasy, které svá díla vydá-
vá pod pseudonymem Adam An-
dres. Pod vlastním jménem publiku-
je beletrii pro děti a učebnice děje-
pisu. Kouzelný atlas je dobrodruž-
ná série 26 knih vycházejících od r. 
2011 do současnosti.

Lenka Veisová
Foto: cs.wikipedia.org

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Husité – dobrodružství s práčetem

Také František Palacký, slavný 
tvůrce Dějin národu českého v Če-
chách a v Moravě, pocházel z chu-
dé rodiny a prožil mnoho bídy chu-
dého vesnického studenta, než se 
stal váženým dějepiscem.

O svém dětství v Hodslavicích v mo-
ravském kraji pod Radhoštěm, o svých 
studiích v Kunvaldě, v Trenčíně, v Brati-
slavě i v Praze napsal již ve svých pět-
advaceti letech zajímavé vyprávění, v 
němž pověděl mnoho i o svém rodu, o 
rodičích a o tom, jak vypadaly školy na 
počátku 19. století. 

Když přišel František Palacký v ro-
ce 1823 do Prahy, byl už rozhodnut, že 
se bude věnovat studiu českých dějin. 
Bylo třeba celého života k tomu, aby 
dovedl svůj úmysl až do konce, tepr-
ve v roce 1876, půl století po prvním 
zahloubání do české historie, vyšla po-
slední část Palackého Dějin a brzy na-
to, téhož roku 1876, zemřel jejich tvůr-
ce, téměř osmdesátiletý.

Palackého Dějiny patří k největším 
vědeckým dílům českého písemnic-
tví. V době, kdy vznikaly, vědělo se 
ještě málo o naší minulosti. Po dlouhá 
staletí byly umlčovány vzpomínky na 
slavné hnutí husitské, na jednotu bra-
trskou, na samostatnost českého stá-
tu. Dějepisci nepřátelští českému ná-
rodu zkreslovali naše dějiny, přetvářeli 
historickou pravdu, jezuité brali lidu z 
rukou české kroniky a spalovali je na 
hranicích.

František Palacký musel hledat dě-
jinnou pravdu ve starých listinách, v ar-

chivech, v pergamenových knihách, v 
soudních záznamech, v prastarých pa-
mátkách, které první ze všech objevil 
a prostudoval. Při tom se živě účastnil 
všeho dění bouřlivých let, v nichž žil a 
tvořil, stál u počátků českého muzea a 
založil Časopis českého muzea, který 
dodnes vychází, pomáhal básníkům a 
spisovatelům, podporoval mladé věd-
ce a po celý svůj život miloval a chránil 
český jazyk, „nejdůležitější a nejdraho-
cennější věc, kterou minulost zacho-
vala svému potomstvu“.

Proto je právem nazýván a ctěn ja-
ko „otec národa“.

O mých předcích
Předkové moji přebývali, pokud ro-

dinné podání naše stačí, vždy v Hod-
slavicích, vesnici ležící mezi městy No-
vým Jičínem a Valašským Meziříčím 
asi uprostřed.

Obyvatelstvo panství někdy Štram-
berského a Jičínského, přilnuvši ce-
lou duší ke straně podobojí a zejmé-
na k jednotě bratří českých, odolávalo 
všem útokům a nástrahám jezuitů, kte-
ří je přivésti chtěli do lůna církve kato-
lické. Mám to z úst jak otce svého, tak 
i svého příbuzného. Prohlášením ná-
boženské svobody za císaře Josefa II. 
r. 1781 vzalo to konec. Poněvadž v pa-
tentě tolerančním jednota někdy bratří 
českých nenašla ohledu ni místa.

Otec můj Jiří Palacký, tehdáž ještě 
jinoch, odhodlal se hned od počátku 
ke službě nové té církvi. Již se byl ode-
bíral do Uher, aby tam nabyl ve ško-
lách evangelických potřebného učení, 

když ho došel od vrchnosti rozkaz, aby 
nastoupil úřad školního učitele v hod-
slavské církvi. Tedy jen nakrátce ještě 
ve školách jičínské a hranické, stal se 
r. 1784 prvním učitelem, jak se říkalo, 
rektorem školy hodslavské.

Povodeň na Váhu
Na konci prázdnin, v měsíci srpnu 

1813, když jsem se pěšky do Prešpur-
ku vracel, sprovázela mě milá matka 
až po Poteč blíže Klobouk. Povětří by-
lo nevlídné, deštivé. Na Vláře strhnuv 
se příval náramný, promočil mě o sa-
motě kráčejícího do niti. Proti vůli své 
přinucen jsem staviti se v Trenčíně u 
pana Bakoše, abych poněkud okřál.

A tak divným uložením božím za-
chován mi život. 

Té zajisté noci tak náhle rozvodnil 
Váh, že nejen dolejší město, ale i celé 
údolí trenčínské potopil, mosty, domy, 
ba vesnice celé proudem svým zbořil a 
zachvátil. Řeka po ulicích dolejšího měs-
ta tekla vysokým a mocným proudem, 
dům po domě bořily se, pádem svým zá-
hubou hrozíce sousedům nebo, podry-
ty jsouce neodolatelným vody útokem, 
vystupovali všichni na střechy domů 
svých, když se voda již nad okna lila, ale 
posléze domy samy počaly se pohybo-
vati. Mnozí, strachem jsouce omráčeni, 
stěží na blízké stromy utéci mohli.

Já jsem zatím i s mladým Bakošem, 
vystoupil na trenčínský zámek a tu no-
vé, ještě strašnější divadlo představilo 
se očím mým. Od hory do hory všech-
no bylo pod vodou a za té hrozné po-
topy jen tu a tam některé střechy vy-

kukovaly. Uprostřed ohromného prou-
du plavily se domy a mlýny a na střeše 
jejich často celé rodiny obkročmo se-
díce, tiše a smutně očekávaly, kam je 
řeka zanese. 

V té všeobecné záhubě a hrůze 
podjímala mě zvláště hrůza jakási ta-
jemná. Za celý týden zabavil jsem se 
v Trenčíně, protože pro nedostatek 
člunův nemožno bylo přes Váh přeje-
ti. Ale potom dal jsem se mezi první-
mi přeplaviti, na nichž sotva dvě osoby 
vtěsnat se mohly. Hojné zdechliny na 
březích Váhu, ležíce nepochovaní, vy-
daly v tom horku puch protivný a škod-
livý po celém kraji. V očkovské hospo-
dě sešel jsem se s novojičínskými kup-
ci a dal o sobě návěst rodičům svým. 
Později dozvěděl jsem se, že i matka 
má té povodně na Vsetíně krutě zažila 
a sotva při životě zachována byla.

Z knihy Vladimíra Kováříka  
Když velcí byli malí  

vybrala a upravila Zdena Prchlíková

Portrét Františka Palackého  
od Jana Vilímka.

Zdroj: cs.wikipedia.org

KLUB SENIOR / České literární osobnosti
František Palacký / 1798–1876
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Vzpomínka  
na p. Milana Nováka

Dne 20. března uplyne již rok 
ode dne, kdy nás po dlouhém 
boji se zákeřnou chorobou před-
časně opustil p. Milan Novák. 
Protože se v  rámci naší obce, 
a  zejména okruhu jeho vrstev-
níků a známých jednalo o velice 
výraznou a  váženou osobnost, 
tak mi dovolte ho připomenout.
Tento náš rodák se narodil 31. 5. 
1961 a spolu se starším bratrem 
Vladimírem na Libuši i  vyrůs-
tal a chodil do školy. Jeho rodi-
če pan Vladimír a paní Jindřiška 
Novákovi byli oba profesí braš-
náři, a tak se asi řadě našich star-
ších občanů vybaví, jak za nimi 
často vážili cestu k jejich domku 
v  Burianově ul. (tehdy E. F. Bu-
riana) s  prosbou o  opravu obu-
vi či jiného koženého výrobku, 
které snad vždy ochotně vyho-
věli a v čemž jim Milan brzy zdat-
ně pomáhal. Po ukončení ZDŠ 
se vyučil v  oboru elektrome-
chanik v  modřanském Elektro-
přístroji a později působil i v DP 
– Metro a  v  Komunálních služ-
bách na Betáni. Všude byl znám 
jako dobrý kamarád a  zručný 
technický všeuměl, navíc s  vel-
kým obecným rozhledem. 12. 6. 
1986 si na Nuselské radnici řek-
li „ano“ se sl. Alenou Petříčko-
vou z Krče a 17. 5. o rok pozdě-
ji se jim narodil syn, pojmenova-
ný po svém otci, který se poslé-
ze vyučil automechanikem. Jeho 
otec se od mládí netěšil nejlepší-
mu zdraví, ale musel se potýkat 
se zdravotními problémy, kvůli 
nimž se nakonec i  řadu let ne-
mohl věnovat své profesi. Přes-
to, až do r. 2019, kdy se přidruži-
la zákeřná choroba, jíž nakonec 
podlehl, byl p. Milan Novák vždy 
tím energickým optimistou, kte-
rý si věděl rady s jakýmkoli pro-
blémem. Zbylo po něm prázdné 
místo, jak v  srdcích nás všech, 
kteří jsme ho znali, tak zejména 
v  pozůstalé rodině. Ta by jeho 
oporu, vzhledem k dalším okol-
nostem, nadále velice potřebo-
vala. Bohužel…
Milane, děkujeme ti za to, co jsi 
v sobě vyměřeném čase stihl vy-
konat a buď čest tvojí památce! 
Vzpomínáme…

Jaroslav Melichar

ZVEME

PROGRAM NA MĚSÍC  
BŘEZEN 2022

Bude-li nám štěstí přát, bude 
dobře napořád! Milí senioři, již se 
na vás těšíme a chtěli bychom vás 
všechny přátelsky obejmout! Pro-
gram připravujeme a věříme, že si 
to již všechno užijeme.
1. 3. Uvítání a předložení plánova-
ných výletů a pobytů. A nejen to! 
Těšíme se.
8. 3. Oslava MDŽ a vše, co s tím 
souvisí S hudbou p. Vomáčky. Ať 
nám nic nechybí!
15. 3. Rádi bychom odcestovali 
na zámek Dobříš na oslavu nové 
sezóny. Držte palce, ať se nám to 
vydaří.
22. 3. Opět si s námi přijde zacvi-
čit paní prof. Kaněrová. S popoví-
dáním, jak bylo a jak bude. Na hoj-
nou účast se jako vždy těšíme!
29. 3. Bezpečnostní prevence 
s Městskou policií hl. m. Prahy (již 
dvakrát odloženo). Opět se doví-
me, na co si máme dát pozor. Bylo 
by dobré se zúčastnit!

Rádi bychom naplánovali ještě 
více, naše touhy po přátelských se-
tkáních jsou po takové dlouhé pře-
stávce velké, ale do března se už víc 

nevejde. Tak jen ať nás nic neruší 
a nic nezastaví další fungování klu-
bu. Dávejte na sebe pozor a přijďte.

KNIHOVNA

Naše knihovna bude také zase 
pracovat, abychom si mohli kdykoli 
v úterý dojít pro zásobu čtení a ješ-
tě při špatném počasí zasednout 
k hezké vybrané knize. Paní knihov-
nice na vás čeká a  je připravena 
vždy pomoci. Knihovna otevřena ka-
ždé úterý od 14.00 do 18.00 hodin.

Za organizační výbor  
Klubu Senior Zdena Prchlíková

PŘEHLED ZÁJEZDŮ A VÝLETŮ 
PLÁNOVANÝCH NA ROK 2022

Milí senioři, jaro se blíží, pande-
mie nás ale ještě v některých mís-
tech souží. Plánování jsme dokon-
čili pro radost vás, členů Klubu Se-
nior i pro celou městskou část Pra-
ha-Libuš. Máme přání pokračovat 
v zájezdech na místa již známá, mi-
lá i na místa dosud nenavštívená. 
Ve všech případech, jak je vidíte 
v  přehledné tabulce, jsem nahlá-
sila jen 30 osob – je nejistá doba 
a nemůžeme zatím očekávat velký 

zájem. Možná se pleteme – uvidí-
me. Každopádně jestli se zájezdy 
nenaplní, a to 30 osobami do kon-
ce dubna, příslušný zájezd se bu-
de rušit. Taková je dohoda a  na-
dále bude platit k ochraně hotelů, 
penzionů, ale i  samotného klubu, 
aby dojednané bylo splněno, ne-
bo zrušeno do konce dubna bez 
finanční pokuty. Přáli bychom si 
opět navázat hezkými přátelský-
mi zájezdy, kde načerpáte klid, po-
hodu, odpočinek společně s obje-
vováním nových zážitků jak k po-
učení, tak k obdivu. Proto vyzývá-
me i ostatní seniory z celé Libuše 
a Písnice: Cestujte s námi!

Výběr na týdenní pobyty se 
zálohou 1  000 Kč u  p. Urbano-
vé, tel.: 737 230 713. K jednoden-
ním (JD) výletům zaplacení pláno-
vané částky u  p. Dostálové, tel.:  
723 915  612. Jakékoliv dotazy 
a podrobnosti k cestám u p. Prch-
líkové, tel. 608 511 980.

Děkujeme za důvěru a  těšíme 
se na vás.

Zdena Prchlíková,  
Slávka Urbanová,  
Alenka Dostálová  

a organizační výbor  
Klubu Senior

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

MĚSÍC TERMÍN KAM CENA PŘIHL. DO POZNÁMKA

LEDEN KLUB UZAVŘEN

ÚNOR KLUB UZAVŘEN

Březen 15. 3. Zámek Dobříš
Prohlídka, oběd, hudba

300/400 Kč 8. 3. Nekluboví 400 Kč

Duben 22. 4. –23. 
4. 

Náchod – Polsko
Zámek Ratibořice
Ubyt. Hotel hron

1 700 Kč 1. 4. Pro 22 osob

12. 4. 
JD

Žleby, Filipov, Loučeň
Plánujeme oběd

250 Kč 1. 4. Autobus

Květen 1. 5. –8. 5. Hotel Inn Harrachov (20 osob) 4 500 Kč 25. 4. 

21. 5. –22. 
5. 

Zahrádkáři Chýše, Bezdružice,
Toužim, Luhov, Sofronka, Kozel

1 400 Kč 30. 4. Pro 30 osob

Červen 12. 6. –17. 6. Hotel Bohemia, Fr. Lázně
Bazén, jeskyně, grilování

5 600 Kč 30. 4. 30-40 osob

28. 6. 
JD

Zámek Kladno, muzeum důlní štola
Arboretum, bot. zahrada, větr. mlýn
Hrad Červený Újezd

200 Kč 30. 4. Autobus

Srpen 19. 8. –27. 8. Slovensko tam koupání Lúčky,  
nebo Lipt. Ján, Lipt. Mikuláš individuálně
Vysoké tatry, odjezd ve 23.00 z Písnice

235 EUR
1 500 Kč

15. 4. Autobus

Září 12. 9. –17. 9. Hevíz, odjezd  11. 9. v 23.00 hod.
Jezírko  600 m od hotelu Majerik
S polopenzí, jen pro 30 osob

180 EUR
1 750 Kč

30. 6. Pro 30 osob

Říjen 1. 10. –2. 10. Sklípek Hodonín
Ubyt. s polopenzí + sklípek + hudba  
+ doprava, vše zdraženo
Zastávka v Petrově, tzv. předpitka

2 100 Kč 30. 6. Sklípek + Hudba
Ubytování +
Doprava 
Pro 40 Osob

10. 10. –15. 
10. 

Šumava – hotel Čertův mlýn
Odjezd v  9.00 od Eimů

4 600 Kč 15. 4. Pro 30 osob
Velmi Nutné

21. 10. –23. 
10. 

Jívka tam a zpět za historií
Kudowa Zdroj odjezd v 10 hod.

1 600 Kč 30. 6. Autobus
Uzavírka!

Listopad 8. 11. 
JD

Berchtold zámek – Kunice
Prohlídka a oběd

200 Kč 30. 10. Autobus
Uzavírka!

Prosinec 6. 12. Předvánoční posezení v zámku 
Třebešice u Divišova s pohoštěním 
a hudbou

300 Kč 30. 10. Autobus
Uzavírka!
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Vážení sousedé, dovolte mi, 
abych využil milé příleži-
tosti a připomenul blížící se 
největší křesťanský svátek 
– Velikonoce.

Popeleční středa, kterou začíná 
čtyřicetidenní doba přípravy na Ve-
likonoce, letos připadne na 2. břez-
na. Tento den je dnem kajícnosti 
a  pokání: už od 10. století dělávají 
kněží na čela věřících znamení kříže 
popelem nebo symbolicky sypou 

popel na hlavu těm, kteří se chtějí 
obrátit a dělat pokání. 

Vlastní velikonoční slavení začíná 
večerní mší svatou na Zelený čtvr-
tek, letos 14. dubna. Při slavnostní 
mši svaté si připomínáme Ježíšo-
vu poslední večeři v předvečer jeho 
ukřižování. Na Velký pátek, letos 15. 
dubna, si připomínáme smrt Ježíše 
Krista. Čtou nebo zpívají se pašije, 
biblická svědectví o  jeho utrpení, 
kam patří odsouzení, cesta na po-
praviště a následné ukřižování. Ná-

Pozvání na Velikonoce

INZERCE

ODVOZ  
STARÉHO NÁBYTKU  

NA SKLÁDKU

Vyklízení bytů, sklepů, 
pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme 
cokoliv.

Rozumná cena. 

Tel.: 773 484 056

INZERCE

sledující Bílá sobota připomíná den, 
kdy Ježíš ležel v hrobě. 

Noc ze soboty na neděli se nazý-
vá Velká noc, odtud Velikonoce. Li-
turgie začíná svěcením ohně a veli-
konoční svíce, které jsou symbolem 
zmrtvýchvstalého Krista, vítěze nad 
smrtí a nad temnotami zla, poté bo-
hoslužba pokračuje v  kostele. Po-
kud jsou křtěni dospělí, je to právě 
při této nejkrásnější a  nejslavnost-
nější bohoslužbě celého roku. Tou-
to noční liturgií končí doba postní 
a začínají vlastní Velikonoce. 

Vlastním dnem oslavy Ježíšo-
va vzkříšení je neděle všech nedě-
lí, Hod Boží velikonoční. Velikonoč-

ní pondělí je druhým dnem z osmi, 
kterým pokračuje slavení křesťan-
ské radosti z Ježíšova vzkříšení. Pro 
úplnost, velikonoční doba trvá 50 
dní až do slavnosti Letnic, které le-
tos připadnou na 5. června. 

Přijměte, prosím, pozvání k účasti 
na tomto nejvýznamnějším křesťan-
ském svátku. Na webových strán-
kách farnosti bude včas uveden 
rozpis jednotlivých bohoslužeb. 

Na setkání se těší 

Vojtěch Smolka,  
farář římskokatolické farnosti 

při kostele sv. Jakuba Staršího 
v KunraticíchKostel sv. Jakuba Staršího v Kunraticích

Foto: archiv farnosti Kunratice
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@POLICIECZ 703 823 840KRPA.NABOR@PCR.CZ

BEZPLATNÁ INZERCE
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 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

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

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

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

www.cvytahy.cz

Vždy hledám nové cesty, jak
nemovitost prodat velmi rychle,

efektivně a za nejvyšší možnou cenu

Zuzana Radová
Realitní specialista
mobil: +420 724 189 167

email: zuzana@zuzanaradova.cz
web: www.zuzanaradova.cz

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

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

– Malířské, lakýrnické,  
sádrokartonářské práce –

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

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

– Dodání a montáž plastových,  
euro oken a dveří –

– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.fableskfablesk .cz
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Realitní a finanční služby 
 

 
 

  
 

 

                                                                               
AKCE! Prodáme vaši nemovitost             

bez nároku na standardní provizi! 
RK s působností zejména v Praze a Středočeském kraji 
• Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí 
• Profesionální prodejní marketing; Home staging  
• Výkup nemovitostí i s právní vadou, např. exekucí 
• Zdarma: odhad nemovitosti, poradenská činnost 
• Odhady pro dědická řízení 
• Kompletní právní servis; notářská úschova 
• Hypoteční servis; Služby hypotečního poradce 

zdarma; Nejnižší úrokové sazby hypotečních úvěrů 
(HÚ); Spolupracujeme se všemi bankami v ČR 

• Pohotovostní HÚ; Konsolidace; Refinancování HÚ 
• HÚ na družstevní byt i bez zajištění nemovitostí 

                GSM: 725 050 050 
www.maxrealfin.cz                                          Praha 4 – Libuš 

               Naše Franšízy        
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