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Jak Libuš a Písnice podporuje Ukrajinu | Začala stavba tramvajové tratě z Modřan na Libuš 
Na Libuši se mění režim parkování | Tajemné cesty zvonů | Nově: Kalendář místních akcí
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1 Na nádvoří ZŠ Meteorologická vytvořili žáci a zaměstnanci srdce v barvách ukrajinské vlajky. 2 Badatelský klub v ZŠ Písnice 
experimentoval při kuchaření. 3 Ze sbírky, kterou uspořádala libušská radnice, se začalo vydávat ukrajinským maminkám a jejich 
dětem oblečení a obuv. 4 Písničtí hasiči se rozhodli obnovit tradici masopustu ve staré Písnici. 5 Libušský lakros pokračuje 
v soutěžích a chystá se zapojit ukrajinské děti. 6 Masopust si užily i děti v libušské škole.

Foto: archiv ZŠ Meteorologická, archiv ZŠ Písnice, Josef Koudelka, archiv SDH Písnice, Lívia Šavelková a Blanka Zirnsáková
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Masopust byl pro lidi v minulos-
ti oficiálním svátkem hodování, 
kdy bylo třeba se dosyta najíst. 
Po něm totiž následoval dlou-
hý čtyřicetidenní půst. V někte-
rých regionech je součástí oslav 
obřadní průvod masek, který 
obchází s muzikou po vesnici. 
Písnický Masopust 26. úno-
ra 2022 jsme chtěli uspořádat 
především pro děti a rodiče ze 
staré Písnice, případně písnic-
kého sídliště, neboť si myslíme, 
že tento druh zábavy ve zdejší 
městské části chyběl.

Na realizaci se domluvil náš ha-
sičský sbor společně s  pracovní-
ky písnického Komunitního cent-
ra Jasoň. Zatímco v  Jasoni si děti 
i  dospělí mohli vyrobit krásné ma-
sopustní masky, hasiči se vrhli do 
organizace průvodu.

Jelikož jsme netušili, jak širokou 
veřejnost zaujme tato naše zno-
vuobnovená tradice, obávali jsme 
se, jestli dorazí alespoň stovka 
účastníků. O to víc jsme byli po pří-
jezdu na start mile překvapeni da-
vem 350 až 400 osob, z nějž zhruba 

polovinu tvořily malé děti. Z kolekti-
vu Mladých písnických hasičů se té-
to akce zúčastnilo 14 účastníků.

Nejprve si masky, pod vedením 
tradiční masopustní postavy Laufera, 
převzaly od pana starosty Koubka 
klíč od Písnice. Teprve poté se prů-
vod mohl vydat na cestu. Účastníci 
si mohli vybrat, zda se mezi jednotli-
vými stanovišti povezou v naší „trak-
torové tramvaji“ nebo půjdou pěšky.

Na prvním stanovišti před základ-
ní školou si všichni mohli zaskotačit 
s ženichem a nevěstou nebo vyrazit 
na závodní dráhu s  rasem a koby-
lou. Na rozcestí jsme si společně 
s bábou s nůší všichni sborem za-
pěli píseň „Měla babka čtyři jabka“ 
a zatočili se v kole s vojáky. U Jaso-
ně jsme se z úst pana Stárka dozvě-
děli více o historii Masopustu a vy-
metli komín s kominíkem, který nás 
odměnil svým štěstím ze sazí. A ta-
ky jsme se zde dozvěděli, kdo je 
písnickým rekordmanem v nejrych-
lejším jezení koblih. Na dětském 
hřišti v Hoštické ulici jsme pomoh-
li Smrtce najít její ztracený pracov-
ní nástroj a užili si nefalšovanou ho-
ničku s medvědem. 

Když konečně průvod dorazil až 
k  hasičské stanici, každý účastník 
v masce dostal za odměnu pravou 
masopustní koblihu a jelítko nebo ji-
trničku podle svého výběru. Zde se 
odehrála i  krátká scénka pojedná-
vající o zabití a znovuoživení kobyly 
– symbolu masopustu.

A  pak už vypuklo nefalšované 
veselí. Zatímco na děti čekal pravý 
maškarní bál plný soutěží, dospělá-
ci se mohli pobavit při zpěvu skvě-
lého harmonikáře. K  dobré náladě 
určitě přispěla i nabídka výborných 
zabijačkových specialit.

Rád bych poděkoval všem, kteří 
přiložili ruku k  tomuto společnému 
dílu, a pevně doufám, že se za rok 
zase spolu všichni sejdeme. Závě-
rem bychom rádi taktéž poděkovali 
Magistrátu hlavního města Prahy za 
poskytnutí dotace a  městské části 
Praha-Libuš za podporu při propa-
gaci a realizaci této akce. Pekařství 
Prus ze Šeberova pak za sponzor-
ský věcný dar ve formě vynikajících 
koláčů a chleba.

–Plš–
Foto: archiv SDH Písnice

SDH PRAHA PÍSNICE – KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ

Písnický Masopust 2022
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Slovo starosty
Vážení občané, tato nesmysl-

ná válka má jednoho jediné-
ho viníka – Vladimíra Putina 

a jeho režim. Zákeřným způsobem 
byl napaden jiný stát, je okupováno 
jeho území, bombardována a  os-
třelována města, nemocnice a ško-
ly, civilisté po statisících prchají ze 
svých domovů. Jakákoli relativi-
zace tohoto konfliktu je nemístná. 
Pravda není někde uprostřed. Prav-
da je prostá: Rusko přepadlo svého 
souseda a  vraždí tam civilisty. Pu-
tin je vrah a válečný zločinec, který 
musí být za své kroky souzen. Na 
nás je, abychom pomohli mamin-
kám a dětem, které prchají ze země 
konfliktu. Záměrně píši maminkám 
a dětem, protože když se podívá-
me na statistiku uprchlíků, 90 % 
z nich tvoří ženy a děti. Konkrétně 
v naší městské části k 20. 3. z cel-
kových 262 registrovaných uprch-
líků je 123 žen a 112 dětí do 18 let, 
dospělých mužů 29, osob starších 
65 let pouhých osm. Děkuji všem, 
kteří jste projevili solidaritu a v rám-
ci možností jim nabídli ubytování 
a pomoc. Spolu s vámi nezahálíme 
od samého začátku. Ihned o prvním 
víkendu od začátku války jsme ve 
spolupráci s písnickými i libušskými 
hasiči uspořádali sbírku spacáků, 
dek, powerbank, zdravotnického 
materiálu a  léků a  vaše dary jsme 
třemi auty odvezli do Skautského 
institutu. Ve druhé sbírce jsme díky 
vám v Klubu Junior shromáždili ob-
lečení, boty a další věci pro mamin-
ky a  jejich děti. Ukrajinské mamin-
ky si pro věci průběžně chodí, jen 
v první den jich přišlo devět. Další 
velká sbírka byla v ZŠ Meteorolo-
gická a dvě drobné sbírky proběhly 
v Komunitním centru Jasoň a u jed-
né ukrajinské rodiny ve Zbudovské 
ulici. Třetí větší sbírkou jsme od vás 
vybrali pastelky, papíry, omalován-
ky, plyšáky a hračky pro děti, které 
tráví dlouhé hodiny se svými rodiči 

v Kongresovém centru, než si ma-
minky vyřídí nezbytné doklady při 
příjezdu do Prahy. Děti ze ZŠ Me-
teorologická těmto dětem namalo-
valy stovky přání. Za každý jednot-
livý dar, přání a  pomoc vám všem 
děkuji. Dostávám hodně dotazů na 
možnost ubytování v  uprázdně-
né budově bývalého internátu již 
zaniklého SOU na sídlišti Písnice. 
Tato budova ovšem není v  majet-
ku městské části, ale hl. m. Prahy. 
V minulosti jsme žádali o její svěře-
ní, nebylo nám bohužel vyhověno. 
Nyní je v budově nefunkční topení, 
ale bylo mi sděleno, že jakmile bu-
de otopná soustava opravena, ur-
čitě zde naleznou útočiště desítky 
ukrajinských maminek a dětí. 

Vedle zajištění ubytování je na 
našich bedrech nutné zajistit vzdě-
lávání dětí. Připravujeme otevře-
ní dvou tříd – adaptačních sku-
pin v  ZŠ Meteorologická a  jedné 
adaptační skupiny pro předškolní 
děti v Klubu Junior pod hlavičkou 
MŠ Mezi domy. Panu řediteli i pa-
ní ředitelce děkuji za ochotu, sta-
rost a přípravu provozu. V případě 
potřeby budeme připraveni počet 
tříd navýšit, ale zatím není pocho-
pitelně jasné, jak velký zájem bude 
a kolik uprchlíků se u nás nakonec 
usídlí. Rád bych zdůraznil, že při-
jímání dětí do naší školy nebude 
v žádném případě na úkor českých 
dětí. I díky změně legislativy se zá-
pisy do prvních tříd budou konat 
v jiných termínech, zvlášť pro české 
a zvlášť pro ukrajinské děti. Pocho-
pitelně to bude znamenat navýšení 
počtu dětí ve třídách a další omeze-
ní, ale prosím o pochopení – jsme 
ve válce a  stojíme na straně těch, 
kteří jsou zabíjeni.

Na Velikonoční pondělí se od 15 
hodin uskuteční 1. sousedské se-
tkání s  našimi Ukrajinci v  Komu-
nitním centru v  Písnici pod ryb-
níkem Obecňák. Zvu Ukrajince, 

STRUKTURA UPRCHLÍKŮ V LIBUŠI A PÍSNICI  
KE DNI 20. 3. 2022

Muži 65+
1 % Děti 0–6

13 %

Děti 7–18
26 %

Ženy 19–65
47 %

Ženy 65+
2 %

Muži 19–65
11 %

S příchodem jara přichází do na-
ší městské části vedle starostí o děti 
prchající před válečným konfliktem 
na Ukrajině i  jedna milá novinka – 
novinka určená seniorům s trvalým 
bydlištěm na území Libuše a Písni-
ce. Vedení městské části se rozhod-
lo uspořádat jednodenní poznávací 
zájezd pro věkovou skupinu 55+ 
v druhé půli měsíce června tohoto 
roku. Podrobnější informace přine-
seme v květnovém vydání časopisu 

U  nás a  průběžně budou 
dostupné též na webových 
stránkách MČ Praha-Libuš. Těšíme 
se na všechny, kteří se rozhodnou 
nabídky městské části využít pro 
regeneraci svých duševních i fyzic-
kých sil. Veškeré informace o  ter-
mínu i  místě zájezdu, ale i  o  tom, 
jak se na něj přihlásit, naleznete již 
v  příštím, květnovém, čísle časopi-
su U nás.

Vedení MČ Praha-Libuš

Zájezd pro seniory 55+  
z Libuše a Písnice

jejich hostitele a  všechny občany, 
kteří se s nimi chtějí seznámit a pří-
padně nabídnout ruku k  pomo-
ci nebo si přijít jen tak popovídat 
a  pohrát si. Budou připraveny hry 
pro děti, divadelní a  hudební vy-
stoupení, občerstvení. Vítán je kaž- 
dý člověk dobré vůle. Pozval jsem 
místní spolky, jako jsou sokolové, 
fotbalisti, Rodinné centrum Kuřát-
ko a další, aby se přišly představit 
nám i našim novým spoluobčanům 
z Ukrajiny. Děkuji soukromému Ko-
munitnímu centru Jasoň za poskyt-
nutí prostor a  přípravu programu. 
Prosím, přijďte.

Závěrem mi dovolte jeden ma-
lý apel na naši solidaritu. Zaregist-
roval jsem povzdech či snad závist 
i  některých našich občanů, že dě-
ti z  Ukrajiny mají vstup do zoo za 
korunu a  další výhody. Dříve než 
se v nás projeví tato stinná stránka, 
zkusme se prosím vcítit do jejich 
situace. Na rozdíl od jiných migra-
cí z válečných konfliktů do naší ze-
mě a dalších států v Evropě utíkají 

především ženy a děti všech sociál-
ních vrstev. Bohatí i chudí s různým 
vzděláním a  stylem života. Jedno 
mají ale společné: prchají před smr-
tí. Muži a starší lidé zůstávají v mís-
tě konfliktu. Ukrajinští muži bojují 
proti ruskému nepříteli, který napa-
dl jejich stát. Pokud Ukrajina pad-
ne, půjde si Putin vzít i další státy. 
Stejně jako v roce 1968 napadl nás 
či v roce 1956 Maďarsko a v průbě-
hu dalších let i další země. Ukrajin-
ští muži bojují za to, aby už nás Rus 
neokupoval. A na nás je nyní se po-
starat o jejich ženy a děti. Je to tak 
těžké pochopit? Ano, s novými ob-
čany přijdou i problémy dosud ne-
známé (například úroveň zdravot-
nictví je na Ukrajině výrazně horší 
než u nás a bude to mít své důsled-
ky), ale je na nás, kteří tu žijeme za-
tím v  míru a  bezpečí, abychom to 
zvládli. Dokážeme to?

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice
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Radnice městské části Praha-Li-
buš zorganizovala v uplynulých 
dnech a týdnech již několik sbí-
rek na pomoc ukrajinským dě-
tem a jejich maminkám, které 
uprchly před hrůzami války ze 
své rodné země.

Zároveň vrcholí přípravy k otevře-
ní adaptačního centra v nově zorga-
nizovaných prostorách Klubu Juni-
or pro tyto děti předškolního věku. 
V něm naleznou zázemí i potřebné 
bezpečí, o  které surovým vpádem 
válečného konfliktu tak náhle přišly.

V  úzké spolupráci s  řediteli na-
šich škol a školek připravuje měst-
ská část dvě třídy pro děti ve věku 1. 
a 2. stupně základní školy. Pod ve-

dením příslušných 
pedagogů si bu-
dou děti v prosto-
rách ZŠ Meteo- 
rologická uvolně-
ných po střední 
škole G. A. P. edu-
cation osvojovat 
prostřednictvím jazykových kurzů 
i další oblasti vzdělávání a zdokona-
lovat se mj. v  písemné podobě la-
tinky, kterou ukrajinské děti již znají 
z výuky anglického jazyka, akcento-
vaného v jejich národním programu 
vzdělávání.

Ing. Lenka Koudelková, 
místostarostka pro oblast 

vzdělávání, školství, sociální 
a tělovýchovy

Pomoc Ukrajině

Ze sbírky, kterou uspořádala MČ Praha-Libuš v Klubu Junior, se začalo vydávat ukrajin-
ským maminkám a jejich dětem pěkné oblečení a obuv. Foto: Josef Koudelka

Zpráva o napadení Ukrajiny 
nás v ZŠ Meteorologická drti-
vě zasáhla. Naše první myšlen-
ky byly, jak můžeme jako žáci, 
zaměstnanci a rodiče Ukrajině 
pomoci.

Proto jsme hned v prvních dnech 
konfliktu společně se Spolkem ro-
dičů a  přátel ZŠ Meteo zorganizo-

vali dvě sbírky humanitární pomo-
ci. Prostor recepce se začal neče-
kaně rychle plnit potřebnými věcmi 
– spacáky, přikrývkami, teplým ob-
lečením, hygienickými potřebami 
a trvanlivými potravinami. První vár-
ku pomoci odvezla Armáda spásy 
do uprchlického tábora na sloven-
sko-ukrajinskou hranici, druhá vár-
ka potřebných věcí putovala také 

ještě před jarními prázdninami pří-
mo na Ukrajinu.

Situaci ve světě reflektujeme 
i  v  rámci třídnických hodin. Infor-
mace pro děti, učitele i  rodiče, jak 
s dětmi mluvit o válce a  jak může-
me pomoci, se objevují na plaká-
tech v  budově školy i  na našich 
webových stránkách. Shodou okol-
ností byl ve škole ještě před vypuk-
nutím válečného konfliktu napláno-
ván projektový den věnovaný Ukra-
jině. Rozhodli jsme se využít tento 
den k vyjádření symbolické podpo-
ry Ukrajině. Do školy jsme proto při-
šli v modrožlutém oblečení a o vel-
ké přestávce jsme se před budo-
vou školy shromáždili tak, že jsme 
společně vytvořili srdce v  barvách 
ukrajinské vlajky. Na dveřích a  ná-
stěnkách se začala objevovat žlu-
tomodrá srdíčka, mírové holubičky, 
okna školní jídelny rozkvetla žlutými 
a modrými tulipány. Děti ochutnaly 
ve školní jídelně ukrajinský boršč, 
šašlik a  sladký želatinový dezert. 
Zapojili jsme se i  do výroby přání 
pro ukrajinské děti, které přichá-
zí do krajského asistenčního cent-

ra pomoci Ukrajině. Děti namalova-
ly a napsaly krásná a upřímná přání 
a mnohé donesly i své hračky, které 
věnují ukrajinským dětem.

U symbolických gest jsme ale ne-
zůstali. Od dubna je naplánováno 
ve spolupráci se zřizovatelem ote-
vření dvou adaptačních skupin pro 
ukrajinské děti, aby se mohly v pří-
padě delšího pobytu v  České re-
publice po letních prázdninách za-
pojit do běžné školní výuky.

Ing. Barbora Hrušková,  
zástupkyně ředitele pro předškolní 

a zájmové vzdělávání
Foto: archiv ZŠ Meteorologická

ZŠ METEOROLOGICKÁ

Podporujeme Ukrajinu
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Členové Sborů dob-
rovolných hasičů 
pomáhají v uprchlic-
kých centrech, v Kon-
gresovém paláci 
Praha a na Hlavním 
nádraží.

V  současné době je 
dopravní automobil Ford 
Transit s  posádkou při-
dělen na rozvoz do uby-
tovacích zařízení v  Pra-
ze a  Středočeském kra-
ji ve 24hodinových mě-
nách dle potřeb HZS hl. 
m. Prahy.

Martin Frank, velitel 
JSDH Písnice

Foto: archiv SDH Písnice

SDH PÍSNICE

Hasiči pomáhají uprchlíkům

 Libušští fotbalisté pozvali na 
ukázkovou hodinu též v ukrajinštině. 

Fotozprávy
 Veřejnou skupinu Libuš a Písnice 

pro Ukrajinu, kde se soustřeďují aktuální 
informace, najdete na Facebooku.

 Plná dodávka materiálu z jedné 
ze sbírek, které proběhly v naší měst-
ské části, odjela na Ukrajinu 3. břez-
na od Komunitního centra Jasoň.

 Na libušském úřadu se sešly 
omalovánky, pastelky, tužky, hrač-
ky a další drobnosti, které ukrajin-
ským dětem zpříjemnily první hodiny 
v Praze. Důležité je u sbírek držet 
se vždy instrukcí a nosit jen to, co je 
skutečně potřeba.

Hasiči ze SDH Libuš pomáhali lidem 
prchajícím před válkou, a to na nádra-
ží i v Kongresovém centru, kde se vy-
řizuje vše potřebné pro pobyt.  
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ZŠ Meteorologická
POMÁHÁME UKRAJINĚ

Dne 24. 2. 2022 na Ukrajině za-
čala válka a naše škola se rozhodla, 
že ukrajinským lidem trochu pomů-
žeme, a  to tak, že se založila sbír-
ka, kam jsme mohli přinést potřeb-
né věci, např. oblečení, trvanlivé 
potraviny, deky, hygienické potřeby 
atd. Opravdu hodně lidí se rozhodlo 
takto přispět a nedávno byly všech-
ny tyto věci odvezeny na ukrajinské 
hranice. Pomoct jsme se rozhodli 
i my, jakožto žáci třídy 8.A. Někteří 
jsme přinesli také věci na sbírku – 
nejčastěji právě oblečení nebo po-
traviny. Kromě toho se naše třída 
rozhodla, že peníze, co jsme dosta-
li za podzimní sběr papíru, pošleme 
na Ukrajinu. Z nabízených možnos-
tí jsme se domluvili, že peníze ode-
šleme na konto ukrajinské ambasá-
dy, která s penězi naloží podle své-
ho rozhodnutí. Všichni si přejeme, 
aby válka brzy skončila!

K. Oravcová, T. Plánková,  
žákyně 8.A

MASOPUSTNÍ ÚTERÝ  
V ZŠ METEOROLOGICKÁ

První březnové úterý jsme ve 
škole oslavili masopust. Už od rána 
se na chodbách potkávaly pohád-
kové bytosti, filmové postavy, rozto-
milá zvířátka, pestrobarevní indiáni, 
pruhovaní námořníci, havajské ta-
nečnice či rozesmátí klauni. Nechy-
běly ani tradiční masopustní masky 
jako kominík, šašek, medvěd či kůň.

Jednotlivé třídy vyslaly své zá-
stupce a z nich pak odborná poro-
ta, složená z členů žákovské rady, 
vybrala tři vítězné masky ve třech 
kategoriích (žáci z prvního stupně, 
žáci z druhého stupně a dospěláci). 
Výběr byl opravdu těžký, protože 
fantazie neznala mezí a masky byly 
skutečně vydařené a originální. 

O  velké přestávce se uskuteč-
nil masopustní průvod, který pro-
šel celou budovou školy. Následo-

valo společné fotografování v tělo-
cvičně a vítězové v jednotlivých ka-
tegoriích byli odměněni čokoládou. 
Sladkou tečku pak obdrželi všichni 
žáci a pedagogové ve školní jídel-
ně, která se do akce také zapojila 
a měla pro všechny připravené tra-
diční masopustní koblihy.

Děti si masky nesundaly ani v dru-
žině a ve školním klubu, a tak mohlo 
pokračovat masopustní veselí i tam.

Ing. Barbora Hrušková,  
 zástupkyně ředitele pro 

předškolní a zájmové vzdělávání
Foto: Barbora Hrušková

MASOPUST V MONTESSORI

Masopustní úterý 1. března si uži-
ly všechny děti v Montessori od prv-
ní do páté třídy. Děti z první až třetí 
třídy si přinesly do školy svou oblí-
benou knížku a převlékly se za po-
stavu či zvíře z této knihy. Nejdříve 
si děti z první a druhé třídy zkusily 
na ranním kruhu uhodnout, za koho 
je kdo převlečený a z jaké knížky ta-
to postava či zvíře je. Měli jsme tak 
možnost vidět tetu Bimbulu z kníž-
ky Malá čarodějnice, bílou kočičku 
z knížky Povídání o pejskovi a ko-
čičce, cihlové prasátko z knížky Tři 
malá prasátka, kocourka Modro-
očka z  knížky Z  deníku kocoura 
Modroočka a další. Pak jsme se si 
malinko zatancovali, pochutnali si 

na dobrotách, které dě-
ti z domova přinesly.

Tím jsme se dost po-
silnili na příchod dětí 
ze třetí třídy, abychom 
snadněji uhádli i  je-
jich masky. To se nám 
společně podařilo! Po-
té nás navštívila čtvr-
tá a pátá třída, která si 
připravila masopust-
ní hudební vystoupení. 
Odměnou pro ně by-
lo pozvání na náš pik-
nik, který jim moc chut-
nal. Celé masopust-
ní dopoledne jsme za-
končili četbou ukázek 
ze všech těch nádher-
ných knížek, které dě-
ti do školy přinesly 
a  kterými se vzájemně 
inspirovaly.

Radana Konarská, 
učitelka Montessori

Foto: Radana 
Konarská

MACH A ŠEBESTOVÁ ZE 7.A

V měsíci březnu jsme měli v na-
ší třídě 2.B milou návštěvu z vyšších 
ročníků. V roli vyučujících k nám do 
třídy zavítala odvážná děvčata ze 
7. ročníku. Magdaléna Doležalová, 
Karolína Šarochová, Žaneta Saj-

fertová a  Sabina Rožnovská ze 7. 
A měly možnost si vyzkoušet, jaké 
to je stát se na chvilinku paními uči-
telkami ve 2. třídě.

Děvčata si pro nás připravila zá-
bavnou hodinu Českého jazyka, ve 
které poutavě seznámila žáky a žá-
kyně naší třídy s příběhy „jejich star-
ších spolužáků ze 3.B“ – Machem 
a Šebestovou. Hodinu jsme si spo-
lečně užili, děvčatům děkujeme za 
pěkný program a těšíme se na další 
pokračování!

Dita Kotková
Foto: Stanislava Bíbová

HISTORICKÁ EXKURZE

Ve středu 16. nřezna jsme byli se 
třídou na dějepisné procházce Pra-
hou. Provázel nás pan učitel Viktor 
Keller, který měl výklad ke každé-
mu místu, u kterého jsme se zastavi-
li. Navštívili jsme Pražský hrad, Karlův 
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most, Staroměstské náměstí a  Vác-
lavské náměstí. Někteří žáci odpre-
zentovali své referáty, které si připra-
vili. Po procházce jsme měli 40minu-
tový rozchod na Václavském náměs-
tí. Procházku si všichni moc užili.

L. Benická, K. Staňková,  
žákyně 8.A

ZNÁM SVÉ TĚLO?

Znát své tělo,  to jsme si dali za 
cíl v naší školní družině. Celý únor 
se věnujeme tomu, jak naše tělo 
funguje. Vyzkoušíme si, jak nesnad-
né je být v kůži nevidomého člově-
ka a  překonáváme nesnadné úko-
ly. Zkoušíme rozpoznat předměty 
pomocí hmatu a procvičíme prstíky 
u  nohou během malby dolní kon-
četinou.  V přírodopisném okénku 

jsme měli možnost nahlédnout po-
mocí modelů do nitra našeho těla. 
Správně vypracované pracovní listy 
nás utvrdily v tom, jak dobře známe 
zdravé stravování a základy každo-
denní hygieny. 

Petra Lehovcová, vychovatelka, 
asistentka pedagoga

Foto: Petra Lehovcová

PŘÍPAD UKRADENÉ KNIHY

Z rodinné vily rodiny Podlesných 
byla ukradena vzácná kniha. Jedná 
se o první vydání, kterých se zacho-
valo již jen pár výtisků. Proto je její 

cena téměř nevyčíslitelná. Zloděj ji 
ukradl z trezoru a utekl z domu ok-
nem. Naštěstí za sebou zanechal 
několik stop... Pachatel dopaden 
a kniha nalezena!

Blanka Zirnsáková,  
vychovatelka ŠD

Foto: Blanka Zirnsáková

MASOPUST V DRUŽINĚ

Masopust je období mezi Tře-
mi králi a postní dobou. Není to jen 
masopustní průvod masek, morav-
ských koláčků a  zabijaček. Je to 
svátek plný tradic, zvyků a  dalších 

zajímavostí. Masopustní stezka se 
skládala z  deseti stanovišť. Kaž-
dé z  nich obsahovalo jednu tradi-
ci, zvyk či pranostiku. Hlavním cí-
lem bylo vyluštit tajenku, a  získat 
tak další symbol k Masopustu. Vel-
kou odměnou pro nás byly koblihy 
a koláčky.

Blanka Zirnsáková
Foto: Blanka Zirnsáková

Hledáme
Montessori asistenta
do 1. trojročí (18 dětí)

Nástup možný v září 2022
 

Bližší informace  
vám ráda sdělí

Mgr. Radana Konarská
radana.konarska@zsmeteo.cz

nebo přímo pan ředitel
Mgr. Jaroslav Kulik

jaroslav.kulik@zsmeteo.cz 

BADATESLKÝ KLUB

Na loňský školní Klub nadšenců 
a  tým Experimentů, pokusů a  vý-
zev volně navazuje od února 2022 
nově otevřený Badatelský klub. 
Probíhá pravidelně ve čtvrtek v od-
poledních hodinách ve školní dru-
žině a jeho náplní je ověřování hy-
potéz vlastní zkušeností, bádání, 
objevování a  tvoření. Inspirativní 
náměty přináší tým lektorek z  řad 
pedagogů naší školy: B. Bláhová, 
V. Kavecká, R. Slipčenková a  M. 

Štaflová. Děti si už vyzkoušely akti-
vity ekologické, přírodovědné, díl-
nu pekařskou i cukrářskou, v plánu 
jsou také poznávací aktivity mimo 
budovu školy. 

Milena Rážová

ZAJÍMAVÉ AKCE ŠKOLNÍ 
DRUŽINY

Pletení šál zvláštní hřebenovou 
technikou se na naší škole stalo tra-
dicí. Každý, kdo má zájem si šálu 
uplést, může si zároveň vybrat bar-

vu příze, která se mu líbí. A  jak se 
povedly, posuďte sami.

Karneval je akce, na kterou se 
děti těší už od začátku února. Letos 
jsme si to náramně užili. O pohád-
kové postavy nebyla nouze, a  co 

jich bylo! Která maska se vám nej-
více líbí? Nemůžete se rozhodnout? 
My také ne. Všechny se opravdu 
povedly.

Vychovatelky ŠD
Foto: archiv ZŠ Písnice

ZŠ Písnice

mailto:radana.konarska@zsmeteo.cz
mailto:jaroslav.kulik@zsmeteo.cz
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY K LUKÁM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

MŠ K Lukám 664/1a, Praha 4 – Libuš

Vydávání žádostí: 

od 2. 5. do 6. 5. 2022 (kdo si nemůže stáhnout)
K vyzvednutí budou žádosti u hlavního vchodu do tříd MŠ  

na stolečku.
Žádost lze stáhnout na stránkách MŠ: www.msklukam.cz

Termín podání žádosti: 

od 2. 5. do 16. 5. 2022

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

do datové schránky školy – tazbvmp

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  
(nelze jen poslat prostý e-mail!) na: msklukam@email.cz

poštou na adresu školky, označenou obálku „Zápis“  
(bude vám zaslaná SMS o úspěšném předání  
na vaše tel. číslo či e-mail a registrační číslo)

do schránky k tomu určené (u vchodu do kuchyně, pod logem), 
obálku označit „Zápis“, bude vám zaslaná SMS či e-mail  

o úspěšném předání a registrační číslo

Nezapomeňte na kopii rodného listu dítěte a potvrzení od lékaře.
Je nutné vše odeslat nejdéle  

do lhůty 16. 5. 2022 do 24:00 hodin.
osobně: 11.–12. 5. 2022 14 –17 h v ředitelně MŠ (vchod od MÚ)

MŠ KE KAŠNĚ

Karnevalový rej  
s magickým datem

KYTIČKA

Ve třídě Kytička se věnujeme 
všem činnostem, které harmonicky 
rozvíjejí osobnost dětí. Rádi kreslí-
me a  malujeme v  našem výtvar-
ném ateliéru, kde si dle zájmu a be-
ze spěchu můžeme tvořit na volné 
nebo dané téma. V Kytičce také rádi 
zpíváme, hrajeme na různé hudeb-
ní nástroje a tančíme. S dětmi cvičí-
me v prostoru naší třídy a využívá-
me různé sportovní nářadí a  náči-
ní. Učíme se básničky, povídáme si 
o světě kolem nás, chodíme do pří-
rody, ale hlavně si hrajeme. Jsme rá-

di, když děti do naší mateř-
ské školy chodí rády, 
když jsou spokojené 
a  všechny činnosti 
probíhají v  příjemné 
a radostné atmosféře.

Marie Holerová,  
Dagmar Bumbalová, 

učitelky

ČTYŘLÍSTEK

Ve Čtyřlístku si hrajeme, bavíme 
se, učíme se, zpíváme, kreslíme, 
cvičíme, a  to zejména díky kama-
rádské a pohodové atmosféře, kte-
rou naše třída nabízí. Umožňujeme 
dětem rozvíjet se v tvůrčích činnos-
tech, pracovat dle vlastní fantazie, 
prožívat volnou hru spontánně, se 
zaujetím a s radostí. Pro námětové 
hry děti využívají zařízené pódium 
vybavené tematickými koutky, jako 
je například kuchyňka s  komplet-
ním vybavením nebo koutek vědy 
a  zábavy. Navazujeme přátelské 
vztahy, učíme se vyjadřovat, rozví-
jíme schopnost spolupráce a  vzá-
jemného respektu. Seznamujeme 
se s  pravidly. Předškoláci mají bě-
hem dne svůj prostor pro přípravu 
do školy. Děti se učí písničky, kte-
ré běžně neznají, stále mají k  dis-
pozici různé hudební nástroje. Zá-

jem o  dramatickou výchovu pod-
porujeme výraznou četbou. Pohád-
ky s velkým zájmem děti divadelně 
ztvárňují, využívají k  tomu čepičky 
a  kostýmy. Nenásilnou formou se 
učí veřejnému vystupování před 
větším publikem. Nejen výtvarná 
výchova s nepřeberným množstvím 
kreativních nápadů, ale i  sportov-
ní vyžití dělá dětem radost. Pohyb 
je pro děti přirozený a  sportování 
je baví. Vzduch ve třídě zlepšuje-
me nově zakoupenou, bezhlučnou 
aktivní čističkou vzduchu a zároveň 
výkonným ionizátorem vzduchu. 
V  letních teplých dnech pak dopl-
ňujeme ještě bezpečným stolním 
větrákem s čističkou vzduchu. Třídu 
Čtyřlístek děti navštěvují rády.

Dana Fáberová, Petra Dufková, 
učitelky

SLUNÍČKO

V naší třídě Sluníčko máme stále 
dobrou náladu. Zajímá nás všech-
no kolem nás, i proto máme rádi vy-
cházky do lesoparku, kde můžeme 
pozorovat zvířátka a přírodu. A když 
nejsme zrovna venku, užíváme si za 
oknem ptáčky, bažanty a  veverky 
na naší zahradě, nebo rybičky ve 
velkém akváriu ve třídě. Máme rá-
di knížky plné pohádek, básniček 
a  hádanek, ale i  encyklopedie, ze 
kterých se dozvídáme spoustu za-
jímavých věcí. Třeba jak pečovat 
o  svoje zdraví, jak chránit přírodu 
nebo proč prší a  proč kytičky po-
třebují sluneční paprsky. Protože 
nejsme žádní lenoši, rádi si zacvi-
číme a  zatančíme. Od začátku ka-
lendářního roku máme ve třídě dí-
ky evropským dotacím z Operační-
ho programu Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání Šablona III posilu, asistentku 
Jarušku Klášterkovou, a  všichni se 
těšíme na nové kamarády.

Helena Böhmová, Bc. Kateřina 
Černá a Jaroslava Klášterková

22. 02. 2022 je považováno za 
magické datum, které se čte 
i pozpátku, tzv. palindrom.

Proběhlo spoustu svateb, někte-
ří lidé si šli vsadit, protože věřili, že 
vyhrají, a my jsme u nás ve školce 
Ke Kašně uspořádali kouzelný kar-
neval. Děti se celý předešlý týden 
těšily, ve školce probíhaly přípra-
vy a konečně tu byl – den plný su-
perhrdinů, princezen, pirátů, kost-

livců, zvířátek a dalších kouzelných 
bytostí. I  celý tým dospěláků včet-
ně paní ředitelky, kuchařek, školni-
ce a paní uklízečky se proměnil, aby 
si tento den s dětmi užil. Všichni ve-
sele zpívali, tančili, soutěžili a hrály 
se i nejrůznější hry… Zkrátka každý 
si tento karnevalový rej užil! A už se 
těšíme na Velikonoce, o kterých ur-
čitě i vám zase dáme vědět!

Věra Matas Oppelová

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LOJOVICKÁ 
NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12
Praha 4 – Libuš, tel.: 241 471 378

www.mslojovicka.cz

Vážení rodiče, jsme opatrní, a proto Den otevřených dveří ani 
Hrací dopoledne se vzhledem k situaci s koronavirovou  

pandemií v letošním roce neuskuteční.
Děkuji za pochopení, chráníme děti, vás i nás. Sledujte naše 

webové stránky, kde máte dostupné informace, podmínky přijetí 
a termíny ohledně zápisu na školní rok 2022/2023. Případné 

dotazy ráda telefonicky zodpovím na: 241 471 378.
Ivana Sýkorová, ředitelka MŠ Lojovická

Výdej přihlášek:  

2. 5. – 16. 5. 2022, v těchto dnech ke stažení,  
viz webové stránky – „ke stažení“

Příjem přihlášek:

do datové schránky školy

e-mailem – pouze s elektronickým podpisem

poštou

Můžete podávat už od 2. 5. do 16. 5.2 022 do 17:00
Osobní příjem žádostí v MŠ Lojovická: 3. května 2022 od 7:00 

do 12:00 a 4. května 2022 v době od 13 do 17 hodin

Přineste, prosím, řádně vyplněnou přihlášku s podpisy 
obou rodičů, doklad o datu narození dítěte, vyjádření lékaře 

s doložením řádného očkování dítěte (netýká se dítěte, které plní 
povinné předškolní vzdělávání).

Jak to chodí  
v Mateřské škole Lojovická

http://www.mslojovicka.cz
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V sobotu 26. února 2022 byl 
pro kolektiv mladých hasičů 
SDH Praha-Písnice opravdu 
nabitý. Nejprve na děti čekala 
celopražská soutěž – 36. roč-
ník Zimního poháru v uzlování 
mladých hasičů, který se konal 
na základní škole Barrandov na 
Chaplinově náměstí v Praze 5.

Skupina mladších dětí (6–11 let) 
do bojů vyslala jeden soutěžní tým 
a dva jednotlivce. Za tým SDH Pra-
ha-Písnice jsme do soutěže vyslali 
následující závodníky: Krátký F., Ba-
řinková M., Novotný F., Bráchová E., 
Holanová A.

První soutěžní pokus se sice ne-
vyvedl, ale ten druhý už stál za to. 
Celému týmu se podařilo uvázat 

lodní smyčku, tesařský uzel, zkra-
covačku, plochou spojku a záchra-

nářský uzel za 40,5 s, což nakonec 
stačilo na krásné 4. místo. Za tímto 
skvělým úspěchem týmu stála pře-
devším příprava dětí ze strany Terky 
Černé a Míši Fortinové.

V kategorii mladších žáků – jed-
notlivců se Anička Holanová blýskla 
osobním rekordem v  hodnotě 
29,56 s, což jí v konečném součtu 
vyneslo 12. místo. Mikuláš Sýkora 
se taky snažil, byť se svým časem 
46,19 s nakonec obsadil 25. místo. 

V kategorii starších družstev (11–
15 let) bohužel nastoupil jenom do 
kategorie jednotlivců Jakub Krát-
ký. Zde se projevil nedostatek času 
na kvalitní trénink, a Kuba tak nako-

nec s časem 26,63 s obsadil až 33. 
místo, ačkoliv to pro něj byl jeden 
z nejlepších časů, kterých kdy dosá-
hl. V této kategorii je bohužel kon-
kurence již obrovská, vždyť vítězka 
Eliška Geislerová z pražských Sata-
lic to dokázala za poloviční čas.

Po dlouhé době se jednalo 
o  soutěž, které se zúčastnilo větší 
množství závodníků, byť jednotlivé 
sbory na soutěž dojížděly postup-
ně. Pevně doufáme, že tato situace 
se bude jenom opakovat.

Všem dětem moc děkujeme za 
úžasné výkony a doufáme, že to ne-
ní naposledy, kdy se letos radujeme 
z jejich úspěchů. 

SDH PRAHA PÍSNICE – KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ

Zimní pohár v uzlování
VÝSLEDKY KATEGORIE MLADŠÍCH ŽÁKŮ:

a) mladší žáci – družstvo

b) mladší žáci – jednotlivci

V sobotu 12. března 2022 byl 
v Jablonci nad Nisou odstarto-
ván letošní ročník Českého ha-
lového poháru v běhu mladých 
hasičů na 60 m s překážkami. 
Celou soutěž odstartovaly závo-
dy VIII. ročníku Jablonecké haly 
mladých hasičů.

Původně měla starší kategorie 
vyrazit v sobotu a mladší kategorie 
v neděli, ale nakonec došlo k orga-
nizační změně a vše se odehrálo už 
v sobotu 12. března, což s ohledem 
na probíhající jarní prázdniny ovliv-
nilo nasazení našich závodníků.

Náš sbor reprezentoval v katego-
rii starších chlapců Alex Kvítek. Alex 
předvedl dva vyrovnané výkony – 
17,82 s a 18,57 s, přičemž tím prvním 
si vylepšil své osobní maximum, což 
mu nakonec stačilo na 88. místo.

Mezi mladšími chlapci nás re-
prezentoval Filip Krátký, František 
Spurný a  Tobiáš Chramosta. Za-
tímco Filip a František si vyzkoušeli 
tento typ závodů již na podzim, pro 

Tobíka to byl jeho první start v této 
soutěžní disciplíně.

Největší šance na úspěch měl asi 
Filip. Přestože mu vypadla hadice, 
nakonec dokázal zaběhnout drá-
hu za 26,4 s. Bohužel díky technic-
ké chybě se ve zrychleném druhém 
pokusu nakonec jeho čas neměřil, 
a tak nakonec skončil na 58. místě. 
František zamakal a  předvedl dva 
vyrovnané výkony – 33,2 s a 34,19 s, 
a vylepšil si tak své dosavadní osob-
ní maximum. Celkově mu jeho vý-
sledek stačil na 68.  místo. Tobík 
si měl tyto závody především vy-
zkoušet a  užít. Jeho dosažený čas 
69,43 s a druhý neplatný pokus sice 
nevypadají na první pohled oslnivě, 
ale vše si vyzkoušel a do budoucna 
se bude jenom zlepšovat. I  tak za 
sebou zanechal pár dalších závod-
níků a celkově skončil na 78. místě.

Říká se, že to nejlepší má přijít 
na konec. Naší „třešničkou na dor-
tu“ byla v kategorii mladších žákyň 
Anička Holanová. Ačkoliv se jednalo 
o její první start, dosáhla na krásné 

výsledné časy – 23,25 s a 22,73 s, 
což jí vyneslo na 58. místo.

Po dlouhé době se jednalo 
o  standardní a  plnohodnotné zá-
vody a máme radost, že se naši zá-
vodníci v  konkurenci ostatních ne-

ztratili a  do budoucna získali nové 
zkušenosti. Držíme jim palce do 
dalších závodů, ať jsou příště ještě 
úspěšnější.

–Plš–
Foto: archiv SDH Písnice

SDH PRAHA PÍSNICE – KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ

Český halový pohár

–Plš–
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Libušský lakros v lednu 2022 
opět pokračoval v dětské inter-
krosové lize i v juniorské boxla-
krosové lize.

První interkrosový turnaj roku 
2022 proběhl o víkendu 15. a 16. 1., 
boxlakrosový 22. a 23. 1. Covid opět 
zkomplikoval účast v soutěžích, ze-
jména na konci ledna. V  únoru se 
sešel interkros i boxlakros o víken-
du 19. a 20. 2., proto hráči U13 pře-
bíhali z dopoledního boxlakrosu na 
odpolední interkros. Naštěstí se 
oba turnaje konaly na Jižním Měs-
tě, a tak se přesun dal rychle zvlád-
nout. I  tak U13 uhrála druhé místo 
na interkrosovém turnaji.

O víkendu 19. a 20. 3. jsme ode-
hráli interkrosový turnaj, koneč-
ně tak jako před covidem. V  U9 

nás posílily tři děti z  LC Jižní Měs-
to. U13 se po návratu zraněné bran-
kářky poprvé v sezóně podařilo vy-
hrát nad naším pravidelným finá-
lovým soupeřem – Sokolem Spo-
řilov. Poprvé jsme si také 19. 3. vy-
zkoušeli zahrát v omezené sestavě 
v U15, abychom zjistili, co nás čeká 
v další sezóně. Turnaj byl náročný, 
ale znamenal pro nás nové zkuše-
nosti. Po šesti odehraných turna-
jích jsme průběžně s U9 čtvrtí, s U11 
a  s  U13 druzí. O  víkendu 26. a  27. 
3. nás čekal boxlakrosový turnaj 
v Malešicích.

Chystáme se také na zapojení dě-
tí z Ukrajiny do našich aktivit, stejně 
jako další oddíly v T. J. Sokol Libuš.

Lívia Šavelková, T. J. Sokol Libuš
Foto: Lívia Šavelková

LAKROS LIBUŠ 

Pokračujeme v soutěžích  
a chystáme se na zapojení dětí z Ukrajiny

V Klubu Senior dlouho probí-
hala diskuse, kdy se konečně 
opět sejdeme a zahájíme novou 
sezónu programu… Není divu – 
nějak jsme si již zvykli, že jsme 
omezováni pandemií, rodinou 
i strachem.

Když už to bylo nadějné a ozná-
mili jsme v  časopise, že se sejde-
me v klubu s programem 1. března, 
bohužel z  důvodu zhoršení epide-
miologické situace byl zřizovatelem 
až do odvolání Klub Senior uzavřen. 
Předsedkyně Klubu Senior rozesla-
la přibližně 70 SMS seniorským čle-
nům klubu s upozorněním, že nako-
nec klub 1. března otevřen nebude, 
neboť prostor je do odvolání uza-
vřen. Přesto někteří natěšení senio-
ři na základě otištěného oznámení 
do klubu 8. března k  oslavě MDŽ 
přišli a byl to zmatek.

O  rozhodnutí zajet na zámek 
Dobříš jsme se domluvili na organi-
začním výboru klubu a po vzájemné 
dohodě se rozhodli výlet uskutečnit. 

Zmatek pokračoval, dostali jsme 
slib, že nám bude s určitostí sděle-
no, až bude klub otevřen, vypada-
lo to na 22. března, jestli vůbec, po-
kračovali jsme v  dotazování. Klub 
Senior byl zřizovatelem znovu ote-
vřen dne 22. 3. 2022.

Ten den nás přivítal krásným po-
časím, krásným autobusem, usmě-
vaví senioři se radovali ze vzájem-
ného setkání a byli natěšení na vý-
let. Před odjezdem paní Prchlíková 
pogratulovala březnovým jubilan-
tům (75, 80) a dovolila si pro všech-

ny rozdat 50 košíčků jako pozor-
nost k svátečnímu setkání. Vše plá-
nované se podařilo! Prohlídka měs-
tečka, obchůdků, cukrářství atd. By-
lo nám v různých skupinkách velmi 
dobře.

Prohlídka zámku byla plánova-
ná jen jako výjimečná, na povolení 
pana ředitele jen pro naši skupin-
ku. V přízemí jsme absolvovali první 
část prohlídky, a dokonce jsme na-
víc viděli a slyšeli, co vše se v zámku 
plánuje, např. revitalizace zámecké 
oranžérie a  francouzského parku, 
spolufinancované Evropskou unií.

Něco z  historie zámku Dobříš: 
Rokokový zámek s  výraznou fasá-
dou upoutá při příjezdu z Prahy do 
Dobříše každého návštěvníka. Sou-
časná podoba zámku pochází z let 
1745–1765, kdy přestavbu usku-
tečnil Jindřich Pavel Mansfeld. Je-
ho dcera Isabella byla provdána 
za Františka Fundakara Colloreda. 
Tím vznikl šlechtický rod Coloredo-
-Mansfeld, který zde pobýval a  do 
roku 1942, kdy byl zámek vyvlast-
něn německou říší a  posléze ro-
ku 1945 československým státem 
a využíván jako domov spisovatelů. 
Pobývala zde i česká herečka Adi-
na Mandlová po návratu z emigra-
ce. Po krátké době byla ale ze zdra-
votních důvodů převezena do pří-
bramské nemocnice, kde zemřela 
16. června 1991. V roce 1998 byl na-
vrácen potomkům bývalých vlast-
níků, rodině Colloredo-Mansfeldů. 
Současným majitelem zámku je di-
pl. Ing. Jerome Colloredo-Mansfeld 
(1949) z Rakouska, který žije střída-

vě zde na dobříšském zámku a stří-
davě na zámku Gstatt v Rakousku. 

Již půl hodinky před začátkem 
oběda jsme byli mile přivítáni v  re-
stauraci, kde se senioři sesedli a těši-
li se na jídlo, povídání, hudbu. Probí-
rali nejen chystané zájezdy, ale také 
dobu před pandemií, během pande-
mie a samozřejmě otázky, jak ovlivní 
náš život válka na Ukrajině. Připrave-
ný jídelníček začal přípitkem na za-
hájení hudebního odpoledne: Tak na 
zdraví a vše dobré! Senioři prostřed-
nictvím pana Sedláka s  manželkou 
zajistili p. Prchlíkové překvapení za 
celou skupinu – dárek, který způso-
bil neskutečnou radost! Děkuji moc!

Hudba hrála – opět po třech le-
tech! A  znovu se pomalu rozlévala 

do našich srdcí a zdála se krásnější, 
než jsme čekali. Byla to velmi krásná 
kulisa společného posezení. Děko-
vání znělo ještě v autobuse a nebra-
lo konce. Při této cestě zpět pršelo, 
ale v našich srdcích zněla z prvního 
setkání po dlouhé době jen hudba 
jako pohádka a vzpomínka na celý 
den. Zůstala v  nás aspoň slaboun-
ká jistota, že setkávání v klubu a na 
cestách bude teď zas již napořád.

Děkujeme všem účastníkům za 
účast, za pochopení pro výběr nut-
ného doplatku, abychom se zapla-
cení všech položek zhostili na vý-
bornou. Tak se i stalo.

Zaznamenala Zdena Prchlíková
Foto: Ludmila Sedláková

KLUB SENIOR
Konečně zase společně na výletě – zámek Dobříš
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Dvě zásadní dopravní stavby 
dostaly zelenou.

Ministerstvo dopravy v  břez-
nu odmítlo poslední odvolání, prv-
ní úsek metra D tak získal stavební 
povolení. Stavba by měla začít v do-
hledné době, pokud ji nezkompliku-
jí sankce ohledně války na Ukrajině. 
V  první fázi se bude jednat o  část 
mezi stanicemi Pankrác a Olbrach-
tova, což je vzhledem k  přestupu 
(trasa D bude pod trasou C) nejob-
tížnější úsek a  také časově nejná-
ročnější (odhad více než pět let). 
Praha je dále připravena postavit 
metro v úseku Pankrác – Nové Dvo-
ry, protože v tomto úseku již existuje 
dohoda s majiteli pozemků na povr-
chu. Poslední tři stanice, tedy Libuš, 
Písnice, Depo Písnice, se na doho-
du s vlastníky připravují. Před pod-
pisem smlouvy je dohoda na po-
zemky kolem budoucí stanice metra 
D Libuš, kde jsou dva klíčoví vlast-

níci pozemků. S jedním je již doho-
da podepsána, s druhým je připra-
vena. Březnové zastupitelstvo hlav-
ního města Prahy mělo na progra-
mu finální dohodu s  těmito druhý-
mi vlastníky, po schválení a podpisu 
bude i stanice metra D Libuš majet-
kově připravena k realizaci.

S tím úzce souvisí i stavba tram-
vajové tratě z  Modřan na Libuš. 
Stavba sice již započala (kácení 
dřevin v místě budoucí tratě), po po-
depsání výše uvedené dohody Pra-
ha získá pro stavbu jeden ze dvou 
posledních nutných pozemků, kte-
ré chyběly. Poslední zbývající poze-
mek se Praha snaží získat v proce-
su vyvlastnění. To ještě několik mě-
síců potrvá. Stavba tramvajové tratě 
nicméně začne již v dubnu a potrvá 
do poloviny příštího roku.

Jiří Koubek, starosta Libuše 
a Písnice, člen Výboru pro dopravu 

Hlavního města Prahy

Tramvajová trať Modřany – Libuš  
a stavební povolení na metro D

 Vizualizace tramvajové tratě  
u křižovatky Meteorologické,  

Novodvorské a Generála Šišky. 
Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Včásti Libušské ulice na Libuši a na 
parkovišti u pošty bude změněn režim 
parkování. Proč a jak?

Důvodem je, že celodenní parkování vo-
zidel v  parkovacích zálivech na Libušské 
ulici (v úseku mezi Dobronickou a Meteo-
rologickou) omezuje možnost krátkodobě 
zaparkovat např. při návštěvě zdravotního 
střediska a jiných provozoven.

V  ulici Libušská a  na parkovišti před 
poštou bude v  pracovních dnech v  době 
od 8.00 do 20.00 hodin zavedeno časo-
vě omezené stání s parkovacím kotoučem 
na maximálně 2 hodiny. Při parkování bude 
třeba použít parkovací kotouč.

Zuzana Kuryviálová, odbor životního 
prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Foto: archiv OŽPD ÚMČ Praha-Libuš

Změna režimu parkování v Libušské a u pošty

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

Dovolujeme si informovat všech-
ny spoluobčany, že Farní charita 
Chodov, se kterou naše městská 
část v posledních letech spolu-
pracovala, ukončila distribuci 
balíčků potravinové a hygienic-
ké pomoci. Sociálně potřební 
občané Libuše a Písnice se mo-
hou nyní obracet na Potravino-
vou banku v hl. m. Praze.

K tomu však potřebují doporuče-
ní naší městské části. Proto žádá-
me všechny zájemce, kteří se do-
mnívají, že jsou v  sociální nebo fi-

nanční tísni a jsou schopni tuto sku-
tečnost doložit, aby se obrátili na 
koordinátora sociální pomoci MČ 
Praha-Libuš p. Miloše Hájka, tel.: 
604  740  696, e-mail: koordinator-
pomoci@praha-libus.cz, který rád 
poskytne bližší informace. Potřeb-
né doporučení následně vydá Od-
bor správní a  školství ÚMČ Praha-
-Libuš v ul. K Lukám 664.

Bc. Iveta Ouředníčková,  
vedoucí Odboru správního 

a školství ÚMČ Praha-Libuš

Potravinová pomoc  
pro obyvatele MČ Praha-Libuš

 Parkovací kotouč
 Současné  

dopravní značení  Změna dopravního značení

mailto:koordinatorpomoci@praha-libus.cz
mailto:koordinatorpomoci@praha-libus.cz


RADNICE

12 | U nás | 4/2022

U nás | Libuš a Písnice | duben 2022
Měsíčník pro informace a vzájemnou komunikaci občanů v městské části Praha-Libuš − 
periodický tisk územního samosprávného celku  / www.praha-libus.cz

Vydává: MČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš, tel.: 261 711 380, 244 471 876, 
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz. Registrováno na MK ČR reg. č.  
MK ČR E 12406 | Redakční rada: Hana Kolářová – šéfredaktorka (hana.kolarova@
post.cz), tel.: 731 179 913, Kateřina Straková , Matěj Kadlec (kadlec.m@seznam.cz), 
Jana Leichterová (leichterova.jana@seznam.cz), Kryštof Štafl (krystof.stafl@gmail.com), 
Kateřina Tomešová (katerina.tomesova@centrum.cz), Martin Zikeš (MartinZikes@seznam.
cz) | Korektury: Kateřina Straková | Grafická úprava: Petr Kutáček | Tisk: dot.
DesignStudio, spol. s r. o. | Distribuce: zdarma do domácností – Česká pošta | Náklad: 
4 400 kusů | Redakční uzávěrka: vždy 10. v měsíci. Číslo vychází na začátku měsíce 
následujícího. | Příspěvky: Prosíme, posílejte, včetně digitálních fotografií a inzerce, 
nejlépe e-mailem na adresu: hana.kolarova@tiscali.cz nebo předejte do kanceláře starosty 
Úřadu MČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš. Tel. redakce: 731 179 913. 
Nepodepsané příspěvky se neotiskují. Za obsah článků odpovídají jejich autoři. Redakce 
prosí o pochopení, pokud budou některé příspěvky v případě nedostatku volného místa 
v čísle zkráceny, upraveny nebo vynechány; zejména příspěvky o rozsahu více než 3 500 
znaků dodané bez předchozí domluvy. | Ceník a podmínky inzerce: na www.praha-libus.
cz nebo na vyžádání na e-mailu:  hana.kolarova@tiscali.cz nebo tel.: 731 179 913. Prosíme 
občany, pokud nedostanou do schránky některé číslo časopisu U nás, aby dali zprávu 
(uveďte požadované číslo časopisu, své jméno, ulici, číslo domu a aktuální datum) do 
kanceláře starosty ÚMČ Praha-Libuš, tel.: 261 711 380, nebo e-mail: mc.libus@praha-libus.
cz. Bude-li v možnostech úřadu, číslo poskytne, zároveň informace poslouží pro kontrolu 
kvality distribuce.

Děkujeme za nádobu na oleje 
v ulici Ke Kašně. My v ulici o ná-
době víme, bylo by asi dobré, 
dát tuto informaci do časopi-
su U nás, aby to věděli i sou-
sedé v okolních ulicích. Vím, 
že pokud byla nádoba v Hoš-
tické, lidem se tak daleko ne-
chtělo. Jsou ještě někde jinde 
v Písnici?

Eva Fortinová

Informace o  nádobách na jedlý 
olej byla zveřejněna na facebooku, 

na stránkách MČ Praha-Libuš a po-
mocí služby Hlášení rozhlasu. Úpl-
nou informaci otiskujeme též na té-
to stránce časopisu U nás. Ve staré 
Písnici jsou nádoby na těchto sta-
novištích: Ke Kašně (u MŠ), Na Ko-
nečné 14/15, Chvalšovická 598/21, 
Hoštická, Švihovská 546, K  Vrtilce 
(u  parčíku). Z  celkového počtu 11 
stanovišť na tříděný odpad je ob-
slouženo 6 stanovišť, což považuji 
za dostatečné.

Bc. Petr Borský,  
vedoucí Odboru životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Otázky a odpovědi

V Libuši a Písnici přibylo začát-
kem března dalších dvanáct 
nádob na použitý tuk a olej. 
Celkově už na dvaceti dvou sta-
novištích tříděného odpadu na-
leznete tuto speciální nádobu, 
tedy na každém druhém stano-
višti tříděného odpadu v naší 
městské části.

Nádoby slouží k  odkládání opo-
třebeného potravinářského ole-
je a  tuku, a  to pouze v  použitých 
PET lahvích nebo jiném plastovém 
obalu. Použitý olej se nesmí do 
kontejnerů odkládat ve skleněných 
či plechových obalech ani v igelito-
vých taškách a pytlíkách. Do nádob 
v žádném případě nepatří minerál-
ní oleje, barvy a rozpouštědla! Sklo, 

igelitové pytlíky, plechové obaly 
stejně jako minerální oleje znemož-
ňují zpracování. V případě nedodr-
žování kázně při sběru by musel být 
sběr zrušen a nádoby odvezeny.

Seznam nových stanovišť, kde 
naleznete nádobu na olej (stanovi-
ště tříděného odpadu):
– Lojovická (u MŠ)
– Ohrobecká 749/8
– Zbudovská 763/3
– Třebějická 711/13
– Na Domovině 651/1
– Betáňská 321/6
– Zahrádecká 125/17
– Na Okruhu 392/7
– Ke Kurtům 381/7
– Ke Kašně (u MŠ)
– Na Konečné 14/15
– Chvalšovická 598/21

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

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Nové nádoby  
na použitý olej a tuk

BEZPLATNÁ INZERCE

http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
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Projekt Místního akčního plánu 
ve vzdělávání na území měst-
ských částí Praha-Libuš, Praha 
12 a Praha-Kunratice, realizo-
vaný již šestým rokem, si od 
svého počátku vytkl za cíl zlep-
šit kvalitu vzdělávání prostřed-
nictvím aktivního partnerství 
všech aktérů vzdělávací politiky 
a společné stanovení priorit-
ních směrů rozvoje vzdělávání 
v tomto území.  Na duben je při-
pravena řada zajímavých akcí 
pro děti i pro dospělé. Bližší in-
formace naleznete v textu níže 
nebo na www.mappraha12.cz.  

Aktualizace strategických 
dokumentů MAP

Ve všech jedenácti pracovních 
skupinách projektu MAP probíhá ak-
tuální připomínkování strategických 
dokumentů MAP. Jedná se o vzdělá-
vací strategie městských částí zapo-
jených do tohoto projektu. Všichni, 
které vzdělávání zajímá, mají mož-
nost se s nimi seznámit a mohou je 
i kvalifikovaně připomínkovat – k dis-
pozici jsou na webu projektu MAP.

Pondělí 4. dubna
15.00–17.00 hodin 
místo bude upřesněno
PS Digitální gramotnost
Další setkání Pracovní skupiny Di-
gitální gramotnost bude zaměře-

né na využití digitálních technolo-
gií v programu vzdělávání v mateř-
ských školách.

Čtvrtek 7. dubna 
15.30–17.00 hodin 
ZŠ Angel (Angelovova 3183/15)
PS Cizí jazyky: Podpora 
komunikačních aktivit 
v jazykovém vzdělávání
Účastníci setkání se pod vedením 
Mgr. Marie Horčičkové seznámí s na-
bídkou materiálů podporujících roz-
voj komunikačních aktivit v  rámci 
předškolního vzdělávání i 1. a 2. stup-
ně základních škol. Na místě budou 
ukázky těchto materiálů přímo k dis-
pozici a bude možné konzultovat ce-
lé spektrum jejich využití. Z aktuální 
nabídky si školy budou moci vybrat 
pro sebe vhodné materiály, které ná-
sledně získají v rámci MAPoGrantu.

Sobota 9. dubna 
10.00–17.00 hodin 
ZŠ prof. Švejcara (Mráčkova ul.)
KnihoMAP
V  letošním dubnu je pro vás připra-
ven již třetí ročník oblíbeného a hojně 
navštěvovaného knižního trhu Kniho-
MAP. V rámci jeho programu přijmě-
te pozvání na Divadlo v pytlíčku, kte-
ré vám zahraje veselou pohádku 
O  princezně Mlsalce. Opět za námi 
přijede Klára Smolíková a Jiří Walker, 
kteří si pro děti připravili komiksový 
workshop. Debatní liga vám nabídne 

ukázku, jak správně a úspěšně deba-
tovat. Umělecky realizovat se můžete 
v KnihoMAPí výtvarné dílně.

Středa 20.dubna
místo + čas bude upřesněno
Elixír do škol: Velikonoční fyzika
Fyzika o  Velikonocích? Žádný pro-
blém! To nám ukáže Mgr. Věra Kou-
delková, která si připravila další za-
jímavé fyzikální experimenty. 

Čtvrtek + pátek 21.–22. dubna
Viniční domek 
Leadership pro ředitele 
Další pokračování oblíbeného 
dvoudenního semináře určeného 
pro vedoucí pracovníky zapojených 
škol v MAP Praha 12, Libuš a Kunra-
tice. Tentokrát zaměřen na téma: 
Porozumění emocím.

Středa 27. dubna
místo + čas bude upřesněno
PS EVVO: Voda v Modřanech
Další setkání pracovní skupiny 
EVVO je určeno pedagogům MŠ, 
kteří se přihlásili k  realizaci MAPo-
Grantu Voda v  Modřanech. Setká-
ní bude zaměřeno na práci v  teré-
nu typu měření kvality vody a  dal-
ší, které lze využít při práci s dětmi 

v MŠ. Akce proběhne pod vedením 
Mgr. Jana Mazůrka, vedoucího pra-
covní skupiny EVVO.

Čtvrtek 5. Května
14.00–17.00 hodin 
MŠ Kunratice (Předškolní 880/1)
PS Polytechnika: Workshop pro 
předškolní pedagogy
Na workshopu vedeném Mgr. Mi-
chaelou Randovou se učitelé z ma-
teřských škol mohou seznámit s po-
lytechnickými sety, prostřednictvím 
nichž si zkusí stvořit výrobek dle 
návodu i  vlastní fantazie. Na tom-
to workshopu budou ukázány kon-
krétní možnosti vhodných kombina-
cí materiálů pro vytváření nejrůzněj-
ších tvarů z nich.

Zaujalo vás některé z  témat? Ještě 
jste se žádného setkání nezúčastnili? 

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

Ing. Lenka Koudelková, 
místostarostka pro oblast 

vzdělávání, školství, sociální 
a tělovýchovy 

Kalendář akcí Místního akčního plánu  
ve vzdělávání (MAP)

http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz/leadership-porozumeni-emocim/
http://www.mappraha12.cz/ps-evvo-voda-v-modranech/
http://www.mappraha12.cz/ps-polytechnika-workshop-pro-predskolni-pedagogy/
http://www.mappraha12.cz/ps-polytechnika-workshop-pro-predskolni-pedagogy/
http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
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www.centrumlocika.cz
www.detstvibeznasili.cz

DESATERO PROTI STRACHU,
PANICE A ÚZKOSTEM

O svém strachu mluvte, nenechávejte si ho pro sebe.

Pro zmírnění úzkosti je důležité být v dobrém kontaktu s blízkými
lidmi. Zavolejte přátelům, buďte v kontaktu s rodinou.

Sledujte seriózní média. Pravdivá informace a edukace jsou východiskem
z úzkosti. Když máme informace, můžeme si lépe představit své
možnosti, než když je nemáme.

Vyhněte se konspiračním 
teoriím.

Nepijte alkohol, ale nastolte
si psychohygienu, kterou 
máte osvědčenou. Relaxační
či meditační cvičení, sport, 

 příjemná činnost, 
 kterou máte rádi.

Když nedokážeme 
předvídat,
 jak situace 
dopadne,
je dobré 
postupovat
po úsecích.
Přijměte a zpracujte
část informace,
zorientujte se v určitém úseku,
přijměte opatření, pak postupujte teprve dále.

Aktivita je vždy lepší
než pasivita, zapojte

se do pomoci podle
svých možností.

I drobnosti se
počítají. 

Dětem říkejte pravdu.  Když je dítě schopné se otevřeně zeptat, 
je schopné slyšet pravdivou odpověď.

Snažte se prožít těžké období za pomocí jakékoliv  jiné činnosti 
než jen sledováním válečných zpráv.

Krizová situace je pro lidi vedle nebezpečí také příležitostí, jak 
nahlédnout na svůj život a přerovnat si některé své priority. 
Myslete na to a nepromarněte svou příležitost.

1.
2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nikdo tomu neunikne, leda na chvíli poustevník. 
O válce na Ukrajině se nedá nemluvit: s dětmi, 
s lidmi, kteří před válkou prchají, s prarodiči, kte-
ří zažili ještě tu druhou světovou, a samozřejmě 
my všichni – každý sám se sebou, s vlastními 
obavami, nejistotami… Co může být užitečné?

Vzdělávací materiály  
k válce na Ukrajině

Přehledný vzdělávací rozcestník https://samet-
naskolach.cz/ukrajina/ sdružuje aktivity, materiály 
(včetně metodik Národního pedagogického institu-
tu ČR), videa (včetně odkazů na kvalitní programy na 
ČT Edu), které poslouží jak učitelům, tak rodičům ne-
bo prarodičům, např.:
– psychická podpora
– přehled spolehlivých zdrojů a mediální vzdělávání 
– historický a politický kontext
– jak pracovat s dětmi, které neumí česky

Rozcestník je součástí projektu Samet na ško-
lách, který pořádají o. p. s. Post Bellum (Paměť ná-
roda) a spolek Díky, že můžem: „Děti a mládež patří 
mezi nejzranitelnější členy naší společnosti. Nebo-
jme se však s nimi citlivá témata otvírat, debatovat 
a objasňovat… Otevřená komunikace o tématu vál-
ky na Ukrajině pomůže chápat souvislosti meziná-
rodního konfliktu včetně problematiky dezinformací 
nebo migrace. Záměrem také je vyvarovat se toho, 
aby žáci a studenti pod vlivem emocí a dezinformací 
hledali vinu za útok Ruska na Ukrajinu u svých spo-
lužáků ruské nebo ukrajinské národnosti. Dostupné 
materiály zároveň zahrnují zdroje pro psychickou 
a emocionální podporu dětí a mladistvých.“

Jak (ne)mluvit o válce

Zdroj: Česká odborná společnost  
pro inkluzivní vzdělávání, z. s.

Stojíme za Ukrajinou

Webový rozcestník www.stojime-
zaukrajinou.cz soustřeďuje (v  češtině 
i ukrajinštině):
– přehled finančních sbírek na pomoc 

Ukrajině
– přehled materiálních sbírek – zdra-

votnický materiál, hygiena, ochranné 
prostředky, oblečení…

– systém nabídky ubytování a dopravy 
pro uprchlíky z Ukrajiny

– informace o  právní a  psychologické 
pomoci 
Stojíme za Ukrajinou je iniciativa dob-

rovolníků napříč organizacemi a spolky, 
je proti kolektivní vině a všem projevům 

nenávisti, podporuje lidskost, solidaritu 
a pomoc pro všechny lidi v nouzi: „Vál-
ka je mimořádně silným impulzem pro 
celou společnost. Uvědomujeme si, že 
v  této lidsky krajní situaci a při rozvíře-
ných emocích hrozí riziko nárůstu chao- 
su, paniky či agrese. A  víme také, že 
je zapotřebí silný klidný hlas, který bu-
de soucitný a který zároveň společnost 
podpoří ve věcném řešení krize.“

Připravila Hanka Kolářová

 Zdroj: Centrum Locika, z. ú.

Zdroj: Česká odborná společnost  
pro inkluzivní vzdělávání, z. s.   

https://sametnaskolach.cz/ukrajina/
https://sametnaskolach.cz/ukrajina/
http://www.stojimezaukrajinou.cz
http://www.stojimezaukrajinou.cz
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Vážení přátelé! Příznivé zprávy 
jsou zde stále, např., že právě 
prožíváme jarní měsíc duben.

Hned 1. 4. máme „apríl“ – den, kdy 
se škádlívá drobnými žerty.
2. 4. slaví Eriky, své výročí má 
i  americký dolar, protože ten byl 
2. 4. 1792 vyhlášen oficiálním pla-
tidlem USA.
4. 4. popřejeme k  svátku Ivanám 
a 5. 4. Mirkám. V r. 1897 začala pla-
tit tzv. Badeniho jazyková nařízení, 
důležitá pro obyvatele Čech tím, 
že konečně zrovnoprávnila češti-
nu s němčinou i ve vnitřním úřed-
ním styku.
7. 4. 1952 byl zajímavou událos-
tí návrat několika českosloven-
ských emigrantů z  Vietnamu, kde 
se v  rámci francouzské cizinecké 
legie zapojili do války mezi Viet- 
namem, podporovaným Čínou 
a  SSSR, a  Francií, podporovanou 
USA. Francie se snažila udržet v In-
dočíně svůj koloniální vliv, což se jí 
nepodařilo, a po porážce v r. 1954 
byla přinucena se z  oblasti stáh-
nout. Zmínění navrátilci byli pro 
náš tehdejší režim vítaným sous-
tem propagandy. O události natočil 
režisér V. Čech napínavý film Čer-
ný prapor.

10. 4. je tzv. Květná neděle a  v  r. 
1742 zemřela bývalá česká krá-
lovna, žena císaře Josefa I. (1678–
1711), Amálie Josefína Brunšvicko-
-Lüneburská (* 21. 4. 1673).
11. 4. 1792 se přihlásilo další vy-
lepšení moderní osvícenské doby 
rozumu – ve Francii lékaři (!) dr. Jo-
seph Guillotin a dr. Luis zdokonalili 
dávné řešení tzv. popravčího Gib-
betu a vytvořili nový typ usmrcova-
cího stroje – gilotinu.
12. 4. 1012 vyhnal neschopné-
ho smolaře Jaromíra (předtím vy-
kastrovaného starším bratrem 
Boleslavem III.) z  knížecího trůnu 
jeho další bratr Oldřich a  ujal se 
vlády. Když byl ale za dvě desítky 
let dočasně zajat a uvězněn v Ně-
mecku, Jaromír se v letech 1033–
34 vlády opět ujal. Oldřich byl ale 
nečekaně propuštěn, Jaromíra za 
to dal oslepit a přikázal mu pobyt 
ve dvorci v  Lysé nad Labem. Pa-
nování Jaromírovi příliš štěstí ni-
kdy nepřineslo, a  tak po nečeka-
né Oldřichově smrti vzápětí už na 
trůn raději neusedl a postoupil ho 
synovci Břetislavovi. Od zavraž-
dění v  r.  1035, provedeném snad 
z návodu rodu Vršovců, drasticky 
probodením při vykonávání těles-
né potřeby, ho to ale neuchránilo. 

Vskutku smolař! 12. 4. je i Meziná-
rodní den kosmonautiky.
15. 4. je Velký pátek, nazvaný tak 
na památku ukřižování Ježíše Kris-
ta. Připomeňme si, že tento den 
v  časných ranních hodinách, se r. 
1912 potopil Titanic.
Na 16. 4. připadá Bílá sobota, den, 
kdy se doporučuje bezmasá strava.
17. 4. je Velikonoční neděle, tzv. 
Boží hod, což je pro křesťany nej-
významnější svátek – slavnost 
Zmrtvýchvstání Ježíše Krista z jeho 
hrobu. V r. 1711 zemřel na neštovice 
schopný a nadaný císař Josef I. (* 
26. 7. 1678).
18. 4. je Velikonoční pondělí a to je 
den, kdy se nemá zapomenout na 
udržování dávných tradic, jež nám 
přikazují (samozřejmě s mírou) po-
šlehat dostupná děvčata či ženy, 
aby nám neuschly.
19. 4. si připomeňme konec ob-
rovské Mostecké stávky z  r. 1932. 
Zaměstnanci v  ní nakonec uspěli, 
chystaná propouštění byla zruše-
na, ale bohužel až po střelbě do 
demonstrantů, která přinesla 18 
zraněných a 2 mrtvé. Z r. 1422 zde 
máme výročí svatby naší princez-
ny Alžběty Lucemburské s rakous-
kým arciknížetem Albrechtem II. ve 
Vídni. Ano, i  tím se utužily nároky 
Habsburků na náš trůn.
20. 4. nám Zvěrokruh postou-
pí do znamení Býka a  svátek sla-
ví Marcely.
21. 4. si vzpomeňme, vážení přá-
telé, na velké, sociálně laděné, od-
borovým hnutím organizované de-
monstrace před 10 lety. Vždyť v Pra-
ze se jich zúčastnilo až 120  000 
demonstrantů. Byly poměrně 

úspěšné a  další léta až do nástu-
pu epidemie covidu-19 jsme snad 
všichni prožili v  ovzduší sociál- 
ního klidu a stability.
24. 4. přejeme rozšířeným Jiřím 
a  můžeme si připomenout i  vznik 
mládežnické organizace Junák – 
Skaut v r. 1912 či zatčení komunis-
tického odbojáře a známého spiso-
vatele Julia Fučíka (alias prof. Ho-
ráka) pražským gestapem v r. 1942. 
Z historie byly pro naše předky dů-
ležité boje, vzniklé ze sporů uvnitř 
přemyslovského rodu. Po smrti kní-
žete Soběslava I. v r. 1140 se hlásil 
o trůn jak Vladislav II. (syn Vladisla-
va I.), tak Konrád Znojemský, a prá-
vě 25. 4. 1142 spolu bojovali u Vy-
soké. Nezůstalo u  toho, v  průbě-
hu této války pak i vyhořel Pražský 
hrad, ale Vladislav II. si trůn uhájil.
27. 4. mají svátek Jaroslavové 
a  v  r. 1452 potvrdil český zemský 
sněm Jiřího z  Poděbrad ve funkci 
správce království s mandátem na 
další 2 roky. Připomeňme, že tuto 
funkci de facto Jiří vykonával již od 
září r. 1448, kdy se mu podařilo vo-
jensky obsadit Prahu.
S 30. 4. jsme také, vážení přátelé, 
u  magické noci, slavené „pálením 
čarodějnic“, ozvěny dávného kelt-
ského Beltinu, svátku plného jara, 
času, kdy je vhodné se očistit po 
chladu zimy okouřením u  posvát-
ných ohňů. I  zde ale platí, všeho 
s mírou!

Vám všem, vážení přátelé, ať 
jmenovaným, či nejmenovaným, 
náleží srdečné všechno nejlepší! 
Prožívejme krásný čas!

Jaroslav Melichar

Kalendářní střípky: duben 2022

INZERCE

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU
Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme cokoliv.
Rozumná cena. 

Tel.: 773 484 056

PODĚKOVÁNÍ ZA HISTORICKÉ FOTOGRAFIE

Vážení přátelé, děkuji tímto našim občanům-patriotům, jak paní Zdeňce 
Vrňatové za zapůjčení sady historických fotografií z Libuše pro veřejné vy-
užití, tak panu Tomáši Jelínkovi, aktivistovi našeho historického kroužku, 
za domluvení záležitosti, převzetí snímků i jejich zpracování. Tak to prostě 
má být a my ostatní na takovéto naše sousedy můžeme být pyšní. Navíc 
mohu za příslib obdobné nabídky autorovi poděkovat také paní Věrce Ko-
řízkové. Děkujeme a na tyto, případně i od dalších občanů zapůjčené foto-
grafie se moc těšíme!
Kdo takové vlastníte, prosíme, dejte o nich vědět (ať p. Jelínkovi, p. Kadle-
covi, nebo p. Melicharovi – melicharjj@seznam.cz). Všechny zdraví:

Jaroslav Melichar
Foto křížku u libušské školy z r. 1933 – z archivu paní Vrňatové.

mailto:melicharjj@seznam.cz
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Svátečnímu času, ke kterému 
patří i Velikonoce, vždy slušelo 
dunění zvonů. Již od dob svého 
vzniku svolávaly hlaholem ke 
službám božím, vybízely k mod-
litbě, zvaly ke vzpomínkám na 
zemřelé. Při světských slav-
nostech oznamovaly vítězství, 
začátky i konce výročních tr-
hů, ale varovaly i před vpádem 
nepřátel, epidemií, požáry či 
povodněmi.

Časté poselství na plášti zvonů 
sdělovalo: „Živé svolávám, mrtvé 
oplakávám, blesky rozháním.“

Patronkou zvonařství se stala sv. 
Agáta (Háta), z řeckého slova „dob-
rá“. Snaha o  zlidštění a  přiblížení 
zvonu člověku se odrážela ve jmé-
nech zvonů – převážně nesly jmé-
na světců (Maria, Vojtěch), dárců 
(Zikmund, Lochmar) nebo se rozli-
šovaly podle účelu (Poledník, Že-
brák, Sanktusník). Byly pokládá-
ny za posvátný nástroj a díky tomu 
jim byly přisuzovány i nadpřirozené 
schopnosti. Pavla Jungmannová, 
autorka Pověstí o zvonech, zvona-
řích, zvonicích a  zvoničkách, píše: 
„V  době největšího rozkvětu zvo-
nařství se každý zvon považoval za 
posvátný předmět, obestřený pově-
rami a  legendami, provázejícími je-
ho vznik i užívání. Lidé věřili, že se 
zvonu až do jeho zavěšení nesmí 
dotknout nečistá osoba, lež, pomlu-
va či jiný neřád, a kdo by získal ne-
poctivě kov na zhotovení zvonu, ten 
zemře.“ Lidová pověra také upozor-
ňovala: Kdo na zvony sáhne, toho 
osud dohoní.

Nepřítelem zvonů byly války. Ať 
z hlediska poškození, zničení nebo 
pozdějších rekvizic, které proběhly 
za 1. i 2. světové války a znamena-
ly nenahraditelné ztráty – kov z pa-
mátných zvonů byl použit na výro-
bu zbraní. Dnes představují nebez-
pečí hlavně zloději starožitností ne-
bo sběrači kovů.

Mnoho informací o zvonařině na-
jdete např. v  knížce Petra Rudolfa 
Manouška Zvonařství. Řemeslo to 
bylo kočovné, později se rozvíjelo 
v  klášterech, zabývaly se jím celé 

rody po staletí.
Vraťme se ale k  velikonoční le-

gendě: „Na Zelený čtvrtek, když 
zvoníci sejdou ze svých věží, naros-
tou zvonům křídla. Jako husí hejno 
se vznesou do neviditelných výšin 
a nastupují dalekou pouť do města 
Říma. Napřed letí ty největší a nej-
starší. Všechny mají jedno společné 
– těší se na požehnání Svatého ot-
ce. Ani slabý záchvěv vzduchu však 
neprozradí, kudy se toto podivu-
hodné hejno ubírá.“

Kdyby se nám dostalo daru vidě-
ní a my bychom mohli spatřit zvony, 
které opustily na čas své věže okol-
ních kostelů, které by to asi byly?

Z  kostela sv. 
Jakuba Většího 
v Kunraticích by se 
na cestu vydal jen 
jeden zvon. Původ-
ně byly tři – první 
z roku 1772 s relié- 
fem sv. Vojtěcha 
a  Anny, druhý byl 
darován Praze Kar-
lem Bellmannem 
v  roce 1837, tře-
tí pocházel z  roku 
1867, jak dokládá 
soupis památek 
z roku 1908.

Ze lhoteckého 
kostela Panny Ma-
rie Královny Míru 
by se vznesly zvo-
ny tři. R. 1937 tu byl 
vysvěcen sanktu-
sový zvon sv. Fran-
tišek, o rok později 
přibyly Panna Ma-
ria, sv. Josef a  sv. 
Terezička – všech-
ny však podlehly 
rekvizici za 2. světové války, a  tak 
na jejich místo přibyly r. 1987 tři no-
vé zvony – Panna Maria, Sv. Vojtěch 
a Sv. Václav.

Krčský kostel sv. Františka na 
Habrovce by reprezentoval zvonek 
ulitý R. Manouškem 
v Brně v roce 1942. Pů-
vodní zvon pocházel 
z kaple sv. Anny, r. 1942 
byl zkonfiskován a  zá-

roveň byl nahrazen jiným; podle 
místní legendy kov na něj za války 
věnovaly hospodyně krčských do-
mácností v podobě hmoždířů.

Dva zvony by se rozletěly z kos-
tela Narození Panny Marie v Michli. 

Kdysi se tu zvonilo sv. Václavem uli-
tým r. 1833, který byl však za osvo-
bození Prahy v  r. 1945 poškozen 
střelou – nebyl tedy zrekvírován ja-
ko jeho soused s reliéfem madony 
Staroboleslavské, ale později ani 
opraven. R. 1970 byly pořízeny no-
vé zvony – Jan Nepomucký a druhý 
darován zřejmě z Hradce Králové.

Branický kostel sv. Prokopa by 
zastupovaly hned čtyři zvony. Prv-
ní dva, Prokop a  Antonín, byly po-
svěceny roku 1901, vzaly zasvé za 1. 
světové války. Ve dvacátých letech 
byly sbírkami pořízeny nové zvo-
ny, které ovšem zničila další válka. 
Dnešní sv. Ludmila, sv. Anežka, bla-
hoslavená Mlada a sv. Zdislava po-
cházejí opět ze zbraslavské dílny P. 
Manouška z roku 1996.

Ani Nusle by jistě nechtěly zůstat 
pozadu – odsud by odlétal 350 kg 
těžký zvon z  kostela sv. Václava. 
I zde byly původně zvony tři, za 2. 
svět. války byly dva zrekvírovány, 
dnešní sv. Václav pochází z  roku 
1997.

KNIŽNÍ DUBEN

Tajemné cesty zvonů

LIBUŠSKÝ ZVON

„…akcí na záchranu památky byla oprava zvoničky v  Libuši 
v Libušské ulici u vchodu na poštu. Tuto opravu zajišťoval a fi-
nancoval Úřad městské části Praha-Libuš. O historii této zvo-
ničky toho moc nevíme. Jisté však je, že měla zvon, který se 
bohužel nedochoval. Nedochovala se ani střecha této zvonič-
ky. A tak, abychom stále nechodili okolo zničené památky, po-
dařilo se, že začátkem května zrekonstruoval tuto památku 
kamenosochař p. Skalický z Jesenice u Sedlčan a zvon nám 
osadilo známé Zvonařství Manoušek ze Zbraslavi. Nyní je to 
památka, na kterou se každý z občanů rád podívá.“ Eva Forti-
nová, ÚMČ Praha-Libuš, U nás 2005/6

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.

NOVINKY:

Čtecí babičky
Přijďte si s dětmi poslechnout 
pohádkovou čtecí babičku do 
dětského oddělení poboč-
ky MKP v Modřanech. Pojďte 
na chvíli zažít krásu mezigene-
račního setkávání a udělat si 
vzájemně radost. Čtecí babič-
ky v knihovně v Modřanech 
zastihnete každé první pondě-
lí v měsíci odpoledne. Program 
mezigeneračního setkávání ve 
spolupráci s organizací Mezi ná-
mi, o. p. s.

Paměť národa
Představení příběhů z projektu 
Příběhy našich sousedů Osudy 
pamětníků zpracované žáky ZŠ 
v Praze 12.

www.mlp.cz

JAROSLAVA JÁNĚOVÁ

Srdečně vás zveme na výstavu olejomaleb Jaroslavy Jáněové, členky
Sdružení výtvarníků ČR, ovlivněné Covidem-19, inspirované přírodou,
ezoterikou a duchovním zaměřením.

Venisáž proběhne 6.4. 2022 od 17.00 hodin

Výstava obrazů

6.4. - 4.5. 2022

Vstup zdarma

Pobočka Modřany, Vazovova 3229/1, Praha 12
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Další z knih Ivony Březinové 
přibližuje složité životní období 
dětem dětskýma očima. Jedná 
se o citlivě vyprávěný příběh 
o holčičce ve střídavé péči, 
která musí každý týden měnit 
bydliště i školu. Příběh mů-
že pomoci malým čtenářům, 
kteří se potýkají s podobným 
problémem. 

Na úplný závěr knihy si dovoli-
la paní spisovatelka napsat několik 
slov rodičům o tom, co přináší a ja-
ká jsou úskalí střídavé péče. 

Knihu nám ve škole představila 
Kája Helceletová z 5. B a toto je je-
jí pohled:

„Příběh je o holčičce Peťulce, kte-
rá je ve střídavé péči, a  tak musí 
pravidelně měnit nejen domov, ale 
i školu. Se změnou jí pomáhá její ko-
čička Ťapka, která přejíždí s  ní. Je 
to její nejlepší kamarádka, které se 
svěřuje, i  když jí nerozumí. U  tatín-
ka ve škole nemá moc kamarádů. 
Peťulce je z toho smutno a trápí se. 
Tatínek potká novou přítelkyni Brigi-
tu, která má syna Prokopa. Peťulce 
se to nelíbí a ze začátku je nemá rá-
da. Ale nakonec vše dobře dopadne 
a Peťulka si porozumí jak s Brigitou, 
tak s  Prokopem. Také ji potěší, že 

i její maminka s ni-
mi dobře vychází.“

Z  knihy jsem si 
vybrala tento citát: 
„Zkus pochopit, že 
třída je parta, kte-
rá by měla držet 
pohromadě.“

Můj komentář k citátu: Líbí se mi 
to, protože je to pravdivé a vnímám 
to tak i s naší třídou.

A  co bych vzkázala Peťulce? 
„Peťulko, jsi moc šikovná a  stateč-
ná, že to zvládáš! Musí to být velmi 
náročné.“

Ivona Březinová je spisovatelkou 
na volné noze. Šest let vedla se-
mináře tvůrčího psaní na Literární 
akademii. Její prvotina Zrcátko pro 
Markétu načala bohatou řadu knih 
od leporel přes pohádky, příběhy 
pro malé čtenáře, populárně nauč-
né texty a  encyklopedie až po ro-
mány pro teenagery. Nevyhýbá se 
ani závažným tématům, jako je au-
tismus, Alzheimerova choroba, zá-
vislost nebo tělesné postižení. 

V  roce 2017 získala ocenění 
Magnesia Litera za knihu Řvi poti-
chu, brácho a v témže roce za stej-
nou knihu ocenění Zlatá stuha.

Lenka Veisová

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Ťapka, kočka stěhovavá

Starobylá Malá Strana s tichý-
mi ulicemi, šlechtickými palá-
ci a nádhernými kostely byla 
světem Nerudova dětství. Jeho 
domovem byla maminčina ma-
lá světnička a tatínkův tabáční 
krámek v Ostruhově ulici a jeho 
přáteli byli chudí chlapci z tma-
vých malostranských dvorků 
a z vlhkých sklepních bytů. Brzy 
poznal i příčiny lidské bídy a už 
jako chlapec si slíbil, že bude 
vždy stát na straně chudých.

Prožíval dětství v  bouřlivé do-
bě. Když mu bylo dvanáct let, viděl 
stávkující dělníky z prvních smíchov-
ských fabrik a  jako čtrnáctiletý zažil 
revoluční jaro roku osmačtyřicáté-
ho. Všechny dojmy zůstávaly hlubo-
ko v srdci citlivého chlapce, studenta 
na gymnáziu malostranském a poz-
ději akademickém. Po skončení stu-
dií vystřídal několik zaměstnání, až 
se stal nakonec novinářem.

Povinnost psát o  pražském životě 
ho vedla do míst, kde bylo nejvíc bí-
dy a  utrpení: do zastaváren, chudo-
binců, nemocnic, na policii i do vězení, 
a o všem, co viděl, psal nejen novinář-
ské zprávy, nýbrž i črty, povídky a feje-
tony, a ze zamyšlení nad životem, kte-
rý poznával, vznikaly i jeho první verše.

Dlouhá léta trvalo, než se stal Jan 
Neruda uznávaným básníkem a  ob-
líbeným prozaikem. Byla to léta bojů 
se zastánci starého myšlení, s nepřá-
teli pokroku, s přisluhovači reakční ra-
kouské vlády. Ale za Nerudou šli mla-
dí, za jeho vedení vzniká nová bojová 
poezie a poctivá, pravdivá žurnalistika.

Jan Neruda zůstal věren chudé-
mu světu svých dětských let. Z něho 
čerpal podněty ke své nejslavnější 
knize Povídky malostranské i k bás-
nickým sbírkám, které tvoří pevný 
základ nového českého básnictví – 
Písně kosmické, Balady a  romance, 
Prosté motivy a Zpěvy páteční.

Jaký byl náš domov
Vidím před sebou bývalou domác-

nost, když maminka musila po městě 
podělkovat, aby přinesla večer kou-
sek stravy, a my doma s tatínkem hos-
podařili. Měli jsme maličká kamna, níz-
ká, na nichž jsem měřil, jak rostu. Také 
ještě byl v kamnech zapuštěný kam-
novec, malý hliněný kotlík na vodu. Vi-
díš, říkával otec. Čechy jsou také jako 
ten kotel, kolem hory a v něm se vaří 
raci. Nerozuměl jsem tomu a nějak se 
mi to protivilo. Byl jsem sice upřimným 
přítelem tatínkovým, vskutku přímým, 
ale ta jeho říkadla, ta mi nechutnala, 
byla taková divná. Obzvláště v  zimě! 
Teď už si budou lidé sníh v peci sušit, 
říkal. Vždyť jsem přece věděl, že sníh 
se v peci nesuší, tak načpak to říkat? 
Od kamen se snadno radí. Pročpak? 
U okna světlo, u kamen teplo. No to se 

přece rozumí! Ba já 
jsem se domníval, 
že za zimy tatínek 
není ani dokonale hodný. Když ven-
ku počasí zrovna bylo nejkrásnějším, 
vzduch visel jako pytel, selský sníh 
chumelil, tančil a běsil, já nesměl ani 
ze světnice. Bože, ten prosinec býval 
v té naší Praze krásný!

Když mě maminka tak časně ráno 
budila, abych šel s ní na roráty a já do-
stal před kostelem hrnek kávy, po kos-
tele už zase hrnek kávy! Praha venko-
vatěla. Když jsem pojídal rejži se skoři-
cí a hrách se škvarky a jitrnice se zelím 
a jelita – zcela jinak nežli jsou v Praze. 
Dneska by člověk dával za dobrou ji-
trnici desítku, za dobrý byřtl nadarmo 
dukát – ach ty doby, to byly doby!

Prázdniny na venkově
Ach, kéž jsem teď venku, ale 

kéž jsem také ještě ten studentíček 
drobný, který tam užíval výročních 
svých vagac a byl tak rozpustilý, tak 
všetečný, tak protivný všem lidem! 
Jenom sobě samému se ten ničema 
napořád líbil snad proto, že tenkrát 
se mu líbilo všechno, celý svět!

Vidím, jak jsme jindy kráčeli zase 
tím lesem, ale jakoby po výzvědách, 
krokem loudavým, s  okem pátravým. 
Hledali jsme si mističky z letošních ža-
lud a  pojídali břinky, bukvice, lískové 
oříšky – povídali jsme si, jak bychom 
se dovedli v  lese sami uživit, kdyby-
chom byli poustevníky – a přitom jsme 
tlumili hlasy na šepot a nevěděli proč.

Vidím, jak jsme podvečer popása-
li krávy někde tam na strništi. Sedě-
li jsme v  klubku pod mezí, povídali 
si a lhali.

Přišli jsme domů, kdy byl čas 
k  obědu. Hoši škrábejte brambory, 
budeme vařit knedlík!

A tak někdy po třetí hodině zased-
li jsme si tedy zase za stůl, před námi 
svítily se knedlíky ze syrových bram-
borů, navařené jako dětské hlavy, 
hospodyně omastila nám k  nim zelí 
a my jedli – líně, pohodlně po celou 
hodinu, muži kudlili ještě něco, žen-
ské trochu předly – pak se znenadá-
ní začalo šeptat, to staří šotkové čes-
kých chalup vylezli ze skulin – a za-
čali se vyprávět o  strašidlech. Ech, 
copak to zaznělo pojednou z někte-
rých úst, ale to vám byl jednou jeden 
– a  rázem všude ticho, na všech lí-
cích blažený úsměv – pohádka čes-
ká šuměla zlatou svou perutí.

Z knihy Vladimíra Kováříka  
Když velcí byli malí  

vybrala a upravila Zdena Prchlíková

KLUB SENIOR / České literární osobnosti

Jan Neruda 1834–1891Podolí by vyslalo na cestu tři zvo-
ny z kostela sv. Michala. První zvon, 
dílo mistra Jeronýma, byl zasvěcen 
Panně Marii a Všem svatým a ulit r. 
1483, roku 1993 k  němu přibyl sv. 
Michael a sv. Jan Nepomucký.

Snad by se přidal i  zvon z  ba-
rokní zvonice kostela sv. Pankráce 
na Pankráci. Nese reliéf sv. Jakuba 
a  také svého tvůrce mistra Barto-
loměje a  pochází z  roku 1505. Mí-
val ještě – zřejmě staršího – bratra 
z dílny vyhlášeného Brikcího z Cim-
perka. Tento zvon byl opředen le-
gendami – údajně začal sám od se-
be zvonit v  průběhu bitvy u  Vyše-
hradu r. 1420 a  obrátil Zikmundo-
vu jízdu na útěk. „Od těch dob se 
jeho hlas začal rozléhat pokaždé, 
kdy české zemi hrozilo nebezpečí. 
Když ho po letech přenesli jezui-
té do věže kostela sv. Klimenta na 
Starém Městě pražském, po prvním 
zazvonění pukl a  navždy oněměl.“ 
Snad mu o  nějaký čas prodloužilo 
život přelití v roce 1582, poté 1862, 
1. světová válka ale znamenala jeho 
úplný konec.

Z modřanského kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie by se na cestu 
vydaly dva zvony. První je zasvěcen 
Janu Nepomuckému a  sv. Václavu 

a pochází zřejmě z roku 1923. Dru-
hý se jménem sv. Josefa připutoval 
z neznámé pohraniční vsi, oba se tu 
zabydlely v  roce 1994. Také zdej-
ší farnost postihly dvě válečné re-
kvizice – v první jsme přišli o zvon 
Marii (z roku 1726) a jmenovce sou-
časného zvonu z  roku 1754. Ten 
byl dokonce ukraden a  r. 1882 byl 
pořízen nový s nápisem: „1850 Ru-
ka hříšná mne odcizila, 1882 zbož-
ná mysl mne nahradila“. Druhá re-
kvizice 1942 si odnesla oba zvony 
pořízené v roce 1923, „jeden z nich 
věnoval rytíř Cyril Bartoň z  Dobe-
nína, majitel zbraslavského zámku. 
Jeho zvon byl opatřen nápisem Cy-
ril jsem a zašlých bratrů úkol plním“.

Na konci hejna zvonů z  našeho 
pražského okolí by možná nechy-
bělo ani několik nejmenších – třeba 
ten z libušské zvoničky z r. 2005.

Až zase uslyšíte dunivý hlas z ně-
které pražské věže, je to proto, že 
se zvony vrátily. Každý rok to tak 
dělají. Snad po daleké cestě nabe-
rou sílu, aby mohly předávat radost 
i  smutek a  z  výšky shlížet na náš 
hemžící se svět.

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč

Portrét 
 Jana Nerudy  

od Jana Vilímka.
Zdroj: cs.wikipedia.org
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Pátek 8. 4. od 15.00 do 17.00 
Oslavy jara v  Písnici. ZŠ Písnice, 
L. Coňka 40, a blízké okolí. Veliko-
noční tradice, soutěže, tvořivé díl-
ny z  různých koutů světa, dobroty. 
Pořádá: MČ Praha-Libuš s partnery, 
www.praha-libus.cz
Sobota 9. 4. od 10.00 Jarní jar-
mark na Jasoni. Celodenní akce 

s workshopy: voskové barvení vají-
ček, malování dřevěných ozdob, vý-
roba jarního deníku. KC Jasoň, Pu-
timská 4, www.jasoncentrum.cz
Sobota 9. 4. od 10.30 divadlo pro 
děti Kašpárek a  Kalupinka – jak 
slavili Velikonoce. Divadlo Kasperle 
v Komunitním centru Jasoň, Putim-
ská 4, www.jasoncentrum.cz
Sobota 9. 4. od 15.00 divadlo pro 
děti O  dvou Maryčkách. Divadlo 
Žlutý kopec v  Komunitním centru 
Jasoň, Putimská 4, www.jasoncen-
trum.cz
Pondělí 11. 4. od 16.30 Ukliďme 
Česko – Ukliďme Písnici. Sraz u ha-
sičárny v  Písnici, Hoštická 701/33. 
Rukavice a pytle na odpad zajiště-

ny, na závěr buřty. Kontakt: p. Krátký 
775 209 219
Středa 13. 4. od 19.00 film C´mon, 
C´mon. Kinokavárna v  KC Jasoň, 
Putimská 4, www.jasoncentrum.cz
Pondělí 18. 4. od 15.00 Sousedské 
setkání s našimi Ukrajinci. KC Jasoň, 
Putimská 4, www.jasoncentrum.cz
Neděle 24. 4. od 13.30 workshop 
plstění z vlny. KC Jasoň, Putimská 
4, www.jasoncentrum.cz

Kalendář místních akcí – duben 2022
Oslavy jara  
v Písnici

Ladislava Coňka 40, Praha 4 – Písnice

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

Dejte vědět, co chystáte! Kultur-
ní, sportovní, vzdělávací, komu-
nitní, dobročinné… prostě akce 
v Libuši a Písnici určené pro ve-
řejnost. Prosím, ve zprávě uveď-
te: název akce, datum (a hodinu), 
místo konání, stručnou charak-
teristiku, pořadatele, případně 
kontakt – vše v rozsahu max. 
300 znaků (bez mezer) pošlete 
na redakční e-mail: hana.kolaro-
va@post.cz cca do 10. dne (nebo 
po individuální dohodě) v měsíci 
předcházejícím měsíci konání.

Pondělí: 9:30−11:00 Dětské hýbán-
ky s rytmikou s Klárou (1,5−3 roky)
Úterý: 15:30−17:30 Herna bez 
programu
Středa: 15:30−17:30 Herna bez 
programu
Čtvrtek: 9:30−11:30 MONTESSORI 
HERNA s Martinou (1,5−3 roky)

– Hýbánky − 1 lekce stojí 100 Kč / 
/ rodinu

– Montessori herna − 1 lekce sto-
jí 130 Kč/rodinu, další info na: 
www.rckuratko.cz
Přihlášky na programy a bližší in-

formace najdete na našich strán-
kách www.rckuratko.cz.

Něco navíc

V dubnu nás najdete na Oslavách 
jara v Písnici, které se konají 8. 4.

V květnu pro vás pořádáme Ro-
dinné odpoledne, doba konání této 
akce je 16. 5. od 16:00.

Těšíme se na vás, přijďte mezi 
nás!

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

Za RC Kuřátko Martina Matějková

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

Rodinné centrum Kuřátko

Program na měsíc duben 2022

Zveme co nejsrdečněji na připra-
vený program v klubu:
5. 4. Volná zábava, příprava na vý-
lety a rozhodování.
12. 4. Plánování druhého výletu 
v tomto roce, a to za historií: zámek 
Loučeň, zámek Filipov, zámek Žle-
by. Přihlášení v klubu. Odjezd z Li-
buše v 8.00 hodin.
19. 4. Povelikonoční posezení s ma-
lou četbou k Velikonocům.
22.–23. 4. Dvoudenní zájezd: zá-
mek Ratibořice, hotel Hron, druhý 
den odjezd do Polska. Hezké uby-
tování s polopenzí, jen 10 minut na 
tržiště. Cena 1 700 Kč. Přihlášky u p. 
Urbanové, tel. 731 230 713.
26. 4. Připravujeme návštěvu pa-
na MUDr. Henzla se známým té-
matem: „rady a porady“. Je to vždy 
přínosné!

1.–8. 5. Odjezd na rekreaci do Ha-
rrachova – ještě volná místa, po-
jede jen 20 osob. Doprava tam 
a  zpět, s  polopenzí, dobrý ku-
chař, snídaně a  večeře raut. Cena 
4 600 Kč, přihlášky u p. Urbanové, 
tel.: 731 230 713. Pomozte nám do-
plnit malý autobus.

Prosím, opakuji: na zájezdy je 
nutné přihlásit se pokud možno do 
30. dubna 2022. Všechny zájezdy 
jsem probrala s panem řidičem, kte-
rý s námi odjede při počtu 30 osob. 
Pomozte nám tento počet naplnit, 
budete-li moci.

Zveme srdečně všechny ces-
tovatele z  celé městské části 
Praha-Libuš.

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

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

Klub Senior

Vážení sportovní přátelé, jarní části soutěží pokračují, do této 
pozvánky uvádíme rozpis domácích fotbalových zápasů mužstev 
mužů a dorostu v měsíci květnu 2022 a všechny vás zveme na náš 
stadion. Těšíme se na vás!

Neděle 1. 5. 11.30 St. dorost B SK Libuš – SK Uhelné sklady

Sobota 7. 5. 15.30 St. dorost A SK Libuš – TJ Bohnice

Sobota 14. 5. 10.15 Muži A SK Libuš – FC Př. Kopanina

13.00 Muži B SK Libuš – Spartak Kbely

15.00 Ml. dorost SK Libuš – FC Př. Kopanina

Neděle 15. 5. 11.30 St. dorost B SK Libuš – Fotbalová akademie A. Zbura

Sobota 21. 5. 11.30 St. dorost A K Libuš – FC Př. Kopanina

Sobota 28. 5. 10.30 Ml. dorost SK Libuš – FK Dukla JM

Kompletní rozpis zápasů všech věkových kategorií najdete na našich 
webových stránkách: www.sklibus.cz.

Miroslav Hruška, předseda SK Libuš

SK Libuš

 

 

Ukliďme 

Písnici 

11. dubna 2022 
Sejdeme se v 16:30 hodin 

před budovou hasičské stanice, Hoštická 
701/33, Praha 4 – Písnice. 

 Pytle a rukavice zajištěny, nezapomeňte na 
pevnou obuv! 

Buřty pro pomocníky na závěr. 

p. Krátký 
775 209 219 

http://www.praha-libus.cz
http://www.jasoncentrum.cz
mailto:hana.kolarova@post.cz
mailto:hana.kolarova@post.cz
http://www.rckuratko.cz
http://www.rckuratko.cz
http://www.rckuratko.cz
http://www.rckuratko.cz
mailto:rckuratko@gmail.com
http://www.rckuratko.cz/
http://www.facebook.com/rckuratko
http://www.sklibus.cz
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Modrý klíč, o. p. s., přijme:

Pracovníka 
do technického úseku 
na údržbářské práce, 
opravy, péči o zahradu.

Životopis zašlete na adresu: 

modryklic@modry-klic.cz 

nebo volejte na tel. 241 715 375.

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

Tel.: +420 777 117 371
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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)                                                                                                                  
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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

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

Jílovská 14a, Praha 4 
(Lékařský dům) 

• převzali jsme následnou péči
o pacienty MUDr. Vyskočilové

• přijímáme nové pacienty
• ošetřujeme děti i dospělé

• péče hrazená ze zdravotního 

pojištění
• kosmetologické poradenství
• LYMFOLOGIE

Tel. pro objednání +420 604 120 223

WWW.DERMALINK.CZ 
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VÁŠ OSOBNÍ
REALITNÍ  
MAKLÉŘ

ZAJISTÍM KOMPLETNÍ SERVIS PŘI PRODEJI  
A PRONÁJMU VAŠÍ NEMOVITOSTI  

ZA NEJLEPŠÍ MOŽNOU CENU.

Luděk Kožíšek, realitní makléř
+420 734 399 366 

ludek.kozisek@rkevropa.cz
www.rkevropa.cz/makler/ludek.kozisek

EVROPA realitní kancelář 
Sládkovičova 1270/1 
142 00 Praha 4 - Krč 

www.rkevropa.cz/krc

PŘENECHTE ZBYTEČNÉ STAROSTI VAŠEMU MAKLÉŘI 
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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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