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4. 6. Dětský den | 24. 6. Noc sokoloven | Změny dopravního režimu na okružní křižovatce u ZŠ Meteorologická 
Jak se seče na veřejných plochách v Libuši a Písnici | 111 let od nejstaršího filmu z Libuše
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1 V dubnu a květnu jsme přivítali v MČ Praha-Libuš šestadvacet nových občánků. 2 V družině libušské základní školy oslavili 
Den Země na naučné stezce v Modřanské rokli. 3 Děti z MŠ K Lukám se vydaly na Čarodějnickou cestu. 4 MŠ Mezi Domy 
spolupracuje s TJ Sokol Libuš. 5 Páťáci z písnické základní školy si vyzkoušeli curling. 6 LK Cere uspořádal závod v rámci 
Německo-českého poháru v lukostřeleckém biatlonu.

Foto: Kristina Thaler, Blanka Zirnsáková, archiv MŠ K Lukám, archiv MŠ Mezi Domy, Petra Brodská a archiv Lukostřeleckého klubu Cere
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Dne 7. dubna 2022 pan staros-
ta Mgr. Jiří Koubek slavnostně 
přivítal do naší městské části 
Praha-Libuš šestnáct nových 
občánků, a to na čerstvém po-
větří v parku K Jezírku. Dne 
5. května pan starosta přivítal 
dalších deset nových občánků, 
vzhledem k nepříznivé předpo-
vědi počasí bylo toto vítání pře-
sunuto „pod střechu“ do zase-
dací místnosti MČ Praha-Libuš.

Děti z  Mateřské školy Ke Kašně 
se svými učitelkami si připravily milý 
program pro své budoucí kamarády 
na dubnové slavnosti, děti z mateř-
ské školy Mezi Domy se svými uči-
telkami pak na vítání květnovém.

Po proslovu pana starosty obdr-
želi rodiče dětí drobnosti na památ-
ku a  maminky květinu. A  díky dá-
rečkům z obchodu Dětský dům na 
Dobronické ulici dostali naši noví 
občánci i něco navíc, děkujeme. 

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

O  fotografickou dokumentaci se 
postarala profesionální fotografka 
z  místního fotoateliéru Fotostudio 
Libuš.

Renáta Sobíšková,  
odbor správní a školství  

ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kristina Thaler

Dubnové a květnové vítání občánků
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Slovo starosty

Nezištná ochota libušských 
a písnických občanů pomoci 
lidem v nouzi v naší městské 
části neutichá. Ba naopak, stále 
patříme mezi ty části hlavního 
města, kde podpora radnice jde 
ruku v ruce s pomocí jednotliv-
ců i řady spolků – to ukázala ka-
ždá z vyhlášených sbírek i rea- 
lizovaných akcí v uplynulých 
týdnech a měsících na podporu 
dětem a rodinám z Ukrajiny.

Události spojené s  válečným kon-
fliktem se odvíjí v  rychlém sledu – 
a  my prožíváme stále onu čistou ra-
dost z  každého projevu solidarity 
a humanity. Upřímné poděkování pa-
tří všem laskavým lidem, kteří si např. 
o víkendu přiberou na rodinný výlet ke 
svým dětem i jejich ukrajinské kamará-
dy, aby jim zpestřili program monotón-
ně za sebou jdoucích dní bez ohledu 
na to, je-li to den všední, či víkendový. 
Velké díky patří vám všem, kteří oteví-
ráte své srdce druhým, vážení spolu- 
občané, velmi si toho vážíme.

V minulém čísle jsme informovali, 
že ve spolupráci s vedením Základ-
ní školy Meteorologická a Mateřské 

školy Mezi Domy se podařilo otevřít 
adaptační skupiny, v nichž si ukrajin-
ské děti osvojují s bilingvními peda-
gogy český jazyk a učí se naše reá- 
lie. Spontánnost a  naprostá upřím-
nost dětí boří veškeré bariéry, které 
před ně i obyčejný život mimo jejich 
vlast staví. A to už i před ty nejmenší 
děti, které rozhodne-li se maminka 
zůstat zde v bezpečí, budou každé 
jednotlivě postaveny před procedu-
ru zápisu k přijetí k předškolnímu či 
školnímu vzdělávání.

Naše české děti již zápis absol-
vovaly a své místo v našich mateř-
ských školách při tradiční podmín-
ce dovršení věku tří let k datu 31. 
8. 2022 má každé české dítě v ma-
teřské škole garantované. Shodně 
tak i  naši budoucí čeští prvňáčci, 
kteří absolvovali již na konci dubna 
svůj zápis do jedné ze dvou základ-
ních škol, mají svá místa v připrave-

ných prvních třídách k 1. září 2022 
zajištěná.

Ukrajinské děti tedy zápis tepr-
ve čeká. Avšak na jedné ze společ-
ných akcí, kterou pro všechny dě-
ti připravil již v dubnu Spolek rodi-
čů při ZŠ Meteorologická, bylo při 
hrách vidět, že děti, cítí-li se přijíma-
né, jsou šťastné a  všechno dobře 
zvládnou. Navíc děti nerozlišují, kdo 
odkud pochází – intuitivně ví, že na-

vázaná kamarádství a přátelství ne-
znají hranic. Přejme si, aby se každé 
dítě cítilo u nás na Libuši a v Písnici 
šťastné a spokojené a mohlo napl-
no prožít svůj nikdy se neopakující 
čas dětství.

Ing. Lenka Koudelková, 
místostarostka pro oblast 

vzdělávání, školství, sociální 
a tělovýchovy

Foto: Kristina Thaler

Poděkování za solidaritu a lidskost

Vážení občané, v  neděli 8. 
května jsme v  parku K  Je-
zírku slavnostně odhali-

li pamětní desku Jaroslavu Ru-
dolfovi, který byl zcela nesmyslně 
a  brutálně zavražděn na samém 
konci druhé světové války. Záslu-
hou místního historika pana Jaro-
slava Melichara má naše městská 
část na svém území připomínku 
krutých válečných událostí, které 
prožívali naši předkové před nece-
lými osmdesáti lety. Děkuji všem, 
kteří na tuto pietní událost přišli, 
a všechny ostatní srdečně zvu, aby 
si k  pamětní desce udělali cestu 
a  seznámili se tak s  kouskem na-
ší historie.

V  souvislosti s  rekonstrukcí Ba-
rrandovského mostu a vytvořením 
alternativních objízdných tras byl 
z poloviny otevřen nájezd na Praž-
ský okruh. Požádali jsme servisní 
organizaci TSK Praha, aby jedním 
z doprovodných dopravních opat-
ření byl zákaz průjezdu rezidencí 
Vrtilka a omezení průjezdu starou 
Písnicí v ulicích K Vrtilce a Hoštic-
ká, kudy si řidiči rádi zkracují cestu, 
aby se vyhnuli kolonám na Libuš-
ské ulici. O  jednosměrce v  části 
ulice Hoštická u Kamenného dvo-
ra uvažujeme natrvalo, neboť z do-
pravního průzkumu provedeného 
naším úřadem vyplynulo, že si řidi-
či cestu kolem školy v Písnici s ná-
sledným průjezdem Hoštické uli-

ce velice oblíbili ještě před rekon-
strukcí Barrandovského mostu.

V  květnu jsme zahájili rekon-
strukci ulice Klenovická, na kte-
rou v červnu navážeme rekonstruk-
cí ulice Modravská. Místní občany 
bych tímto rád požádal o trpělivost 
s  pracemi, které přinesou nezbyt-
nou míru omezení v pohybu, praš-
nost a  hluk. Vzhledem k  umístění 
těchto dvou ulic nedojde k žádné-
mu omezení pro ostatní občany na-
ší městské části. Budu se těšit, že 
na konci léta budeme mít zrekon-
struované další dvě ulice a  bude-
me se moci pustit do poslední fá-
ze přípravy rekonstrukce ulice Pu-
timská, která má již vypracovanou 
dokumentaci pro výběr zhotovitele, 
a ulice V Zákopech, kde se finišuje 
s projektem pro stavební povolení.

V  polovině června dojde k  zá-
sadnímu omezení dopravy na kři-
žovatce ulic Novodvorská, Gen. 
Šišky a  Meteorologická. Kvůli vý-
stavbě tramvajové trati bude z  uli-
ce Novodvorská odkloněna denní 
linka 197 a  noční linka 904 jedou-
cí z centra do zastávky Sídliště Pís-
nice či Háje. V opačném směru do 
centra budou linky 197 a 904 jezdit 
ve svých pravidelných trasách bez 
omezení. Bližší informace včetně 
zákresu naleznete uvnitř čísla. Tato 
fáze velkého omezení na dosavad-
ní okružní křižovatce přinese čás-
tečně i komplikace při příchodu do 

školy. Přístup z ulice Skalská je zce-
la bez omezení, uzavřen ovšem bu-
de vstup od okružní křižovatky ze-
lenou bránou. Mezi stávající silnicí 
a zdí oddělující školu bude dočasně 
zřízena náhradní silnice. Obě auto-
busové zastávky Sídliště Libuš bu-
dou posunuty o 100 metrů dále ve 
směru do Modřan. Linky 215 a 165 
budou v  obou směrech jezdit bez 
omezení. Náhradní pěší cesta od 
zastávky Sídliště Libuš ke škole by-
la popsána v květnovém čísle a si-
tuační nákres přetiskujeme znovu 
i  v  tomto čísle. Rád bych tímto vy-
zval všechny rodiče, aby po dobu 
rekonstrukce zvážili, zda je nezbyt-
né vozit děti přímo ke škole. Každá 
ušetřená jízda autem až na parkovi-
ště před školu napomůže bezpeč-
nějšímu příchodu těch dětí, které 
využívají městskou dopravu nebo 

chodí pěšky.
Dovolte mi na konci školního ro-

ku poděkovat za veškerou práci 
všem pedagogickým i  nepedago-
gickým pracovníkům v našich škol-
ských zařízeních. Postcovidový ná-
vrat školáků do lavic byl pro všech-
ny radostný, nicméně i  velice ná-
ročný. V ZŠ Meteorologická a v MŠ 
Mezi Domy navíc na jaře vznik-
ly adaptační skupiny pro ukrajin-
ské uprchlíky a práce ještě přibylo. 
Všem zaměstnancům děkuji za to, 
jak tento rok zvládli, a přeji krásné 
prázdniny a načerpání čerstvých sil 
do příštího školního roku.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice
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V neděli 8. května 2022 pro-
běhl, za přítomnosti starosty 
městské části Praha-Libuš Jiří-
ho Koubka, pietní akt odhalení 
pamětní desky libušskému ob-
čanovi Jaroslavu Rudolfovi.

Jaroslava Rudolfa z  libušského 
čp. 139 za hrůzných okolností za-
vraždili nacisté – jmenovitě Ing. Su-
chy (hodnost neznámá). Přinutili to-
tiž rodiče a  další občany při jeho 
popravě, vykonané z  důvodu po-
dezření podpory protiněmeckých 
nálad (byla u něj nalezena čs. triko-
lóra), osobně pomáhat. Ano, toho 
byli němečtí fašisté schopni ještě 
v předposlední den 2. sv. války 7. 5. 
1945 – budiž jim trvalá hanba!

Pietní akce byla zdařile připrave-
na, v pěkném vystoupení účinkoval 
pěvecký sbor Libuše. Krátké proje-
vy přednesli kunratický kněz Voj-
těch Smolka, místostarosta MČ Pra-

ha-Libuš Pavel Macháček a za His-
torický kroužek i jeden z původních 
iniciátorů této vzpomínkové instala-
ce Jaroslav Melichar.

Velkou radost měli organizáto-
ři z  účasti několika desítek obča-
nů, kteří na akci přišli. Na své obča-
ny naše městská část nezapomíná, 
a  to je jistě jen dobře! Památce p. 
Jaroslava Rudolfa budiž čest!

Jaroslav Melichar
Foto: Jitka Kopičková

Uctění památky Jaroslava Rudolfa

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V našich třídách se 29. dubna ob-
jevili různí čarodějové a  čarodějni-
ce a my jsme se všichni přenesli na 
chvíli do pohádkového světa. Ně-
kdo měl kouzelnou hůlku, jiný če-
tl zaklínadla z knihy kouzel, někdo 
měl klobouk, jiný koště na přelet ze 
školky do rokle…

Ve všech třídách se kouzlilo, pily 
se různé barevné lektvary k získání 
síly, v kotlíkách se vařily čarodějnic-
ké dobroty. Vyvrcholením akce byl 
velký čarodějnický slet v  Modřan-
ské rokli, kde na nás již čekala parta 
ochotných hasičů. Ti nám připravili 
nejenom ohýnek, ale také plno kla-
cíků na opékání.

A  tak velké poděkování Sboru 
dobrovolných hasičů v Praze Libuši, 
že lidová tradice pálení čarodějnic 
mohla opět ožít a my jsme si všichni 
užili krásné dopoledne pod odbor-
ným dohledem.

Irena Procházková

NAŠE PÍSNICE

Děti z  MŠ Mezi Domy rády na-
vštěvují koňský statek v Písnici.

Milá a ochotná paní Michaela Vr-
ňáková děti vždy ráda přivítá a se-
známí je se svými čtyřnohými svě-
řenci. Děti se dozví mnoho o  tom, 
jak se koně chovají a  jak se o  ně 
starat. To si také mohou vyzkoušet. 
Tímto moc děkujeme za příjemná 
a poučná setkání u koní.

Dveře dokořán máme rovněž 
u Sboru dobrovolných hasičů Praha-
-Písnice. Na děti pokaždé čeká pou-
tavý a interaktivní program. Děkuje-
me a těšíme se na další setkávání.

Alena Patová, Ivana Gerlašinská

VÁŽÍME SI DLOUHODOBÉ 
SPOLUPRÁCE S TJ SOKOL LIBUŠ

Jeden den v týdnu je v dopoled-
ním programu Mateřské školy Mezi 
Domy pravidelně věnován velkému 
cvičení. Dvě třídy na detašovaném 

pracovišti využívají prostor tělocvič-
ny Klubu Junior, čtyři třídy dochází 
na cvičení do sokolovny.

Paní učitelky si děti rozdělí do sku-
pinek a postupně, od těch nejmen-
ších dětiček, je na stanovištích se-
znamují s různým náčiním a nářadím. 
Během tří let docházky do mateřské 
školy tak již předškoláci zvládnou 
cvičení nejen na žíněnce, švédské 
bedně, žebřinách a  gymnastických 
kruzích, ale i na trampolíně, kladině, 
nebo dokonce i na hrazdě.

Velkou radost jsme udělali po 
delší době všem „našim“ rodičům. 
Podařilo se nám připravit veřej-
nou ukázkovou hodinu cvičení jak 
v Klubu Junior, tak v sokolovně. Dě-
ti se cítily jako opravdoví sportovci. 
Pro nás bylo důležité ocenění na-
ší práce od rodičů a jejich pocit hr-
dosti nad výkony dětí.

Irena Procházková
Foto: archiv MŠ Mezi Domy

MŠ Mezi Domy
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Dlouho očekávané jaro přišlo… 
Nastal čas odložení roušek, zru-
šení všech epidemiologických 
opatření. Nastal čas nadechnutí 
a užívání si radostí života. K to-
mu patří společná setkání, spo-
lečné akce. V naší školce jsme 
jich zažili hned několik.

Na Čarodějnice nejstarší děti če-
kala Čarodějnická cesta s  mnoha 
úkoly, které musí zvládnout dobrý 
čaroděj: Uvařit čarodějnický lektvar, 
zvládnout let na koštěti, hod nej-
různější havětí, najít správné cesty. 
Odměnou byla čarodějnická me-
daile. Do tříd za námi přišly oprav-
dové čarodějnice, to bylo překva-
pení a údiv! A jaké překvapení bylo 
po zjištění, že jsou to paní kuchařky, 
které připravily čarodějnický lektvar 
na osvěžení. Zatancovali jsme si do-
konce společně čarodějnický tanec.

Květen je ve znamení lásky 
a Svátku matek. V každé třídě si dě-
ti vyráběly přáníčka a  dárečky pro 
maminky. Do každé třídy byly po-
zvané maminky a  děti jim ukázaly, 

co se ve školce naučily. V každé tří-
dě si děti připravily pro maminky ji-
né překvapení – pohoštění. Někde 
se pekl chléb a  vyrobily se poma-
zánky, někde ovocné špízy, jinde se 

peklo linecké. Ve třídě Měsíček si 
maminky se svými dětmi zasoutěži-
ly. Měly např. sestavit nejdelšího ha-
da z kostek, nasbírat pinzetou nej-
víc korálků. Byl to po dlouhé době 
krásný společný čas ve školce, ten-
tokrát jen s maminkami.

Třída Měsíček se vydala na první 
malý výlet do kunratické bažantnice 
a zámeckého parku. Poznávali jsme 
turistické značky, pozorovali památ-
né stromy, život v lese a plnili spor-
tovní úkoly.

Doufáme, že nám bude přát po-
časí, protože se těšíme na dal-
ší výlety, na sprchování na zahra-
dě, tvoření v  písku, jízdě na odstr-
kovadlech, hraní v  našem novém 
kostkovišti, na setkání s  panem 
zahradníkem…

Marta Hrubá
Foto: archiv MŠ K Lukám

Jaro v Mateřské škole K Lukám

Naši milí senioři! Ocitáme se 
v nejkrásnějších měsících roku 
a s nadějí, že se uskuteční na-
še rekreace, zájezdy za pozná-
ním a krásou přírody i lidského 
člověčenství. Naplňujeme ještě 
v posledním čase života naše 
sny a plány podívat se po naší 
české vlasti. Zájezdy, které jsme 
naplánovali v březnu, jsou na 
tento rok už na 95 % naplněné.

Přejeme si hlavně pohybovou 
schopnost, ostatní již máme. Začát-
kem května jsme prožívali krásný 
máj v  Harrachově, v  hotelu připra-
veném k  naší spokojenosti. A  pro-
tože se nám to hodně a  hodně lí-
bí a spoustu zájemců v tomto termí-
nu jet nemohla, děti jim objednaly 
překvapení v  lázních a  jiné… Proto 
jsme mohli objednat menší autobus 
a ještě na podzim se na tato místa 
podíváme! Bude to 24. až 29. září, 

krátký pobyt, protože za dva dny 
nato odjíždíme do Hodonína. Pod-
zimní pobyt bereme jako houbařský 
zájezd na šest dnů. Věřím, že nám 
bude přát i počasí, protože na pod-
zim nebývá tak vrtkavé. Přihlášky se 
plní, začali jsme již v Harrachově, ta-
ké plánujte a přihlaste se!

V září plánujeme Maďarsko, a to 
12. až 17. září pro velké turisty, ne-
boť plánovaná procházka k  jezírku 
je 600 metrů – to je po ty, kteří pro 
své zdraví chtějí dělat více. Samo-
zřejmostí je vše ostatní – pohoda, 
přátelství, legrace, pořád se něco 
děje! Pro nenáročné seniory pro-
to plánujeme ještě Harrachov, plný 
pohody, s  krásnými procházkami. 
Každý pobyt přináší nové zážitky 
a chytří toho využívají.

V měsíc květnu, měsíci lásky, jistě 
potěšil jednodenní výlet na zámky 
Loučeň, Filipov a Žleby. Počasí by-
lo tak, jak jsme potřebovali, neby-

lo teplo, nebylo slunečno, do srdce 
nám však padaly poklady z historie, 
krásy starožitností, příběhy šlechti-
ců s krásnými i hořkými zážitky. Plá-
novali jsme hezké posezení s  pa-
nem Vomáčkou ke Svátku matek 
a  bylo to pak ve skutečnosti hez-
ké vzpomínání na vlastní maminky, 
které již nejsou, někdy přišel i tajný 
pláč, kterému se málokdo ubrání.

Pan Václav Větvička vždy říkal: 
Probuďte své smysly vůči přírodě, 
tak jako člověk k  člověku. Máme 
pořád na mysli měsíc květen, jeho 
květenu, vůně, lásku k  rodícím se 
zvířátkům – je to součást koloběhu 
života. Nemůžeme již moc plánovat 
– já pojedu až na podzim… Pro nás 
může být i zítřek poslední. Braňme 
se s odolností nám vlastní. V kolek-
tivu se dýchá lépe, radostněji, vní-
mají se lépe nové životní postoje, 
historické vědomosti. A  zážitky, ty 
jsou mnohdy neocenitelné!

Lehce se zmíním o  návštěvě 
v Alzheimercentru v zámku Filipov. 
Paní Koutová, vrchní sestra, dobře 
napověděla, co by se mělo se se-
niory již dříve dělat. Je potřeba se 
s nimi bavit, povídat, hrát hry, vyprá-
vět, pracovat rukama, chodit a pře-
mýšlet. Nechat je nahlas vzpomínat, 
vypovídat…

A k čemu všemu slouží náš Klub 
Senior? Ke společnému popovídá-
ní, bavení, odpovídání na dotazy 
při přednáškách, jak se chránit, co 
a  jak dělat. Přednášky mají velký 
význam, protože jsou vždy s disku-
zí. Slyšíme přitom, jaké senioři ma-
jí znalosti, nebojí se povídat o  tom 
dobrém i  špatném z vlastních zku-
šeností. Klub nabízí i zajímavé čtení 
k pobavení a výlety za historií.

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková 

Květen a červen v Klubu Senior a vyhlídky na podzim
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DEN ZEMĚ

Společným projektovým dnem 
oslavili žáci Základní školy s  rozší-
řenou výukou jazyků v Písnici Den 
Země. Badatelské a zážitkové akti-
vity pomohla připravit odborná ga-
rantka projektu z Dendrologické za-
hrady z  Průhonic paní Eva Kopec-
ká. Děti pozorovaly život v kompo-
stu, přesazovaly rostliny, poznáva-
ly bylinky, vyráběly vlastní bylinko-
vé mýdlo, poznávaly princip sopky, 
potravního řetězce, horniny, neros-
ty, hledaly české granáty, seznamo-
valy se s  rostlinami, které se zpra-
covávají v textilním průmyslu apod. 
Odnesly si nejen mnoho nových 
poznatků, ale také spousty zážitků 
ze společné práce.

Mgr Milena Rážová
Foto: Milena Rážová

BYLI JSME V DRÁŽĎANECH

Naši žáci podnikli 10. května vý-
let do Drážďan. Byl určen pro čtvr-
tou a  obě páté třídy, protože prá-
vě v nich děti začínají na naší ško-
le s druhým cizím jazykem – němči-
nou. Zájem dětí byl obrovský, takže 
jsme vyjeli v počtu všech 51 žáků + 
6 učitelů.

Naším cílem v  hlavním městě 
Saska bylo navštívit Skleněnou ma-
nufakturu VW s komentovanou pro-
hlídkou, kdy jsme se stali účastníky 
výroby elektroauta VW Golf. K  to-
várně přilehlý park nám posloužil 
k  odpočinku a  polednímu pikniku 
a pak už jsme se vrhli do víru drá-
žďanského centra, kde nás chtě 
nechtě pohltila atmosféra Prager 
Straße s možností nakupovat i  ob-
čerstvit se. Po prohlídce skvostů, 
které nejsou od sebe příliš vzdále-
ny – Frauenkirche, terasy s  výhle-
dem na Labe, rezidenčním zámkem, 
katedrálou, Semperovy opery, fres-

ky průvodu knížat a Zwingru – jsme 
se ještě vydali na slavný Popelčin 
zámek Moritzburg.

Ačkoliv jsme při časovém skluzu 
nestihli na zpáteční cestě občerst-
vení v McDonald's, máme za to, že 
si děti výlet užily, nakoupily spous-
tu upomínkových předmětů, dáreč-
ků pro své blízké a  také pro sebe 
spoustu dobrot.

Věřím, že návštěva Německa 
bude mnohé motivovat v  zájmu 
o  němčinu, kterou naši žáci už ve 
škole mají.

Bc. Jitka Tichá  
a kolektiv učitelů a asistentů 

Foto: Petra Brodská

PÁŤÁCI HRÁLI CURLING

S pátou třídou jsme vyrazili vstříc 
novým zážitkům. Dostali jsme na-
bídku vyzkoušet si curling v hale na 
Opatově, a tu jsme rádi využili. Hala 
je dobře přístupná, jen pár metrů od 
metra Opatov, a tak nám cesta netr-
vala dlouho. Děti byly rozděleny do 
dvou skupin a věnovali se nám vel-
mi milí instruktoři. Dozvěděli jsme 
se spoustu nových informací o této 
neobyčejné hře a  také jsme si vše 
vyzkoušeli. Nejen hod kamenem, 

který váží téměř 20 kg, ale z ledu se 
nezvedá, pouze klouže, také mete-
ní a  další zajímavé činnosti. Výlet 
se nám moc líbil a rádi bychom se 
na curling někdy vrátili. Můžeme to 
všem vřele doporučit.

Petra Brodská
Foto: Petra Brodská

NÁVŠTĚVA  
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY KE KAŠNĚ

Po dvouleté přestávce zaviněné 
covidem nás opět navštívili před-
školáci z MŠ Ke Kašně. Všichni jsme 
se na tuto událost těšili. Budoucí 
prvňáčky provedla školou paní ředi-
telka Blanka Chýlová. Prošli si a pro-
hlédli všechny třídy. V  první třídě 
společně tvořili strom. Na závěr si 
za pomoci žáků 5. třídy vyrobili vel-
rybu z papíru. Páťáci se jim ochotně 
věnovali, radili jim a  pomáhali. Vý-
sledkem byla zdařilá velryba a  ra-
dost v  očích všech budoucích prv-
ňáčků z prvního školního úspěchu. 
Nám nezbývá než popřát budoucím 
prvňáčkům, aby se jim u nás ve ško-
le líbilo tak, jako právě v tento den.

Mgr. Lenka Veisová
Foto: Lenka Veisová

ZŠ Písnice
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JAKÝ BYL DEN ZEMĚ?

Žáci a učitelé sobě a Zemi
Den Země je každoroční celo-

světová událost organizovaná 22. 
dubna a  zaměřená na propagaci 
a  podporu ochrany životního pro-
středí. Naše škola se rozhodla také 
Den Země oslavit – 26. dubna.

Dostali jsme jednoduché instruk-
ce, a to pouze mít outdoorový oděv, 
svačinu, pláštěnku a zahradní náči-
ní. Na denním programu se nepodí-
leli pouze učitelé, ale i  žáci 9. roč-
níku. Ti se plánování a uskutečnění 
aktivit chopili velmi dobře. Rozděli-
li se do několika skupin k netřídním 
učitelům a  utvořili a  rozmístili svá 
stanoviště. Každá třída měla samo-
zřejmě jiný program. V jednotlivých 
aktivitách se soutěžilo mezi třídami, 
a tak se všechny třídy musely sna-
žit. Body za jednotlivé aktivity se 
nakonec sečetly a  porovnaly. Ně-
která stanoviště měla aktivity roz-
dělené pro žáky 1. a 2. stupně.

My, žáci 8.A, jsme začínali aktivi-
tou ve třídě, kde jsme ve skupinách 
pracovali na pracovním listu. Infor-
mace jsme měli odposlouchat v pís-
ničce a  vidět v  klipu. Potom jsme 
se přesunuli do venkovních prostor 
školy a začali jsme se sázením břeč-

ťanu, který mohl kdokoliv donést. 
Po hodině sázení jsme se mohli ko-
nečně přesunout na stanoviště. Ak-
tivity byly opravdu vydařené a  na 
některých jsme si užili hodně sran-
dy. Deváťáci si pro nás přichystali 
např. třídění odpadu, matematiku, 
angličtinu, únikovou hru atd., a  to 
vše na téma Den Země. Myslím si, 
že se projektový den opravdu vyda-
řil a všichni si ho náramně užili.

Karolína Oravcová, žákyně 8.A
Foto: Martina Exnerová

Zvonek zazvonil na Den Země
To, že v naší škole máme sbor, asi 

není třeba připomínat. To, že jsme 
kvůli pandemii neměli možnost se 
předvést v plné síle, je asi také zřej-
mé, navíc sezpívat sbor po tak dlou-
hé odmlce není vůbec jednoduché, 
trvá to minimálně půl roku, než se 
dají hlásky pěkně dohromady, než si 
sboristé na sebe zvyknou, prostě zá-
zraky se nedějí ze dne na den. O to 
více jsme byli potěšeni, že jsme do-
kázali (i  když amatérsky) natočit vi-
deo s  písní pánů Uhlíře a  Svěráka 
„Chválím tě, země má“, která zazněla 
při celoškolním projektu Den Země. 
Stálo nás to určité úsilí, nacvičování. 
Jasně, nejsme profesionálové, ale 
myslím si, že po půl roce práce nás 
to někam posunulo a věřím, že ještě 
bude příležitost ukázat se i veřejně.

Alexantros Charalambidis, učitel 
HV a sbormistr v jedné osobě

Co na to prvňáci
Úterý 26. dubna bylo ve zname-

ní šetrného chování k našemu život-
nímu prostředí. Žáci devátých roční-

ků nám připravili velice zábavné ak-
tivity na pěti stanovištích. Naše tří-
da vyrážela jako první. Na každém 
stanovišti jsme splnili zadané úkoly. 
Zcela vyčerpáni jsme se řádně po-
silnili svačinkou a vyrazili jsme uklí-
zet odpadky za naší školou. Vyba-
veni rukavicemi a  velkým pytlem 
jsme vyčistili okolí studánek. Všech-
ny moje žáčky moc chválím, protože 
odvedli veliký kus práce. Velký dík 
patří i  našim deváťákům za skvě-
le připravený program a  trpělivost, 
s kterou vysvětlovali mladším spolu-
žákům činnosti, které budou dělat!

A ohlasy?
Toník: „Mně se to moc líbilo. Nej-

víc se mi líbilo, že bylo hodně sta-
novišť a akce byla hodně dlouhá!“

Sába: „Stanoviště s  tříděním od-
padků se mi nejvíce líbilo. Ale ne-
můžu to spravedlivě ohodnotit, pro-
tože to prostě bylo výborné.“

David: „Mně se líbilo, když jsem 
v lese sbíral špinavé odpadky.“

Alice: „Mně se líbila práce na 
všech stanovištích, ale nejvíce sbí-
rání odpadků. Byli jsme v lese a na-
šli jsme kromě láhví i tři pneumatiky 
a jeden šíp.“

Majda: „Mně se nejvíce líbilo sbí-
rání odpadků a  jinak se mi líbilo 
všechno.“

Kryštof: „Byla to nejlepší akce na 
celém světě. Líbilo se mi vše. U jed-
noho stanoviště jsme sbírali kartič-
ky s namalovaným odpadem a třídili 
ho do správných kontejnerů.“

Jindra Němečková + 1.A
Foto: Jindra Němečková

Duchové z popelnic u nás ve škole
Ke Dni Země jsme přivítali ve dru-

hých třídách zajímavou návštěvu 
z  Ekocentra Koniklec. Spolu s  lek-
tory ekocentra nám do druhých tříd 
dorazil i Hradní Duch se svými přá-
teli Duchy z popelnic.

S touto povedenou partičkou po-
tom naši druháci poznali, že „co je 
pro jednoho odpad, může být pro ji-
ného poklad“. Žáci pomáhali Hrad-
nímu Duchovi uklízet odpadky po 
nepořádných turistech a  poté se 
spolu s Duchy z popelnic pustili do 
zkoumání jednotlivých druhů odpa-

du a seznámili se s procesem jejich 
recyklace. Také jsme pomocí svých 
smyslů měli za úkol poznávat různé 
druhy odpadu. No a komu se poda-
řilo vyluštit na závěr křížovku, ten se 
dozvěděl, jaký odpad je ten nejlep-
ší. Víte to? My už ano.

Děkujeme lektorům i  jejich „po-
mocníčkům“ za pěkný program a tě-
šíme se zase někdy příště.

Dita Kotková

VŽILI JSME SE DO ROLE UČITELŮ

V pondělí 11. dubna jsme se my, 
žáci z 8.A, začali připravovat na „do-
učování“ ukrajinských dětí, které 
začaly kvůli válce na Ukrajině cho-
dit k  nám na školu. Rozdělili jsme 
se do čtyř skupin a  všechny sku-
piny měly připravenou nějakou zá-
bavnou aktivitu, ať už to bylo pexe-
so, přiřazování českých slov k ukra-
jinským, stolní hra, nebo „chňapač-
ka“. Pomocí toho jsme učili ukrajin-
ské děti česky. Každá skupina měla 
určitou kategorii slov, někteří měli 
jídlo, někdo školní pomůcky, školní 
předměty či oblečení.

O pár dní později, 22. dubna, jsme 
navštívili třídy s  ukrajinskými dětmi, 
které byly rozděleny do tří tříd pod-
le věku. Se všemi dětmi jsme si nej-
dříve zahráli naši aktivitu, poté jsme 
s  nimi vyslovovali česká slovíčka 
a nakonec děti zkusily s naší drob-
nou pomocí vyslovovat slovíčka sa-
my. Někdo z nás si i s některými dět-
mi popovídal o  zájmech. Děti byly 
moc milé a velmi šikovné. Všechny 
se zapojily, což nám udělalo velikou 
radost. Nakonec jsme tam dětem 
nechali kartičky s  českými slovíčky, 
aby mohly dále procvičovat český ja-
zyk, a rozloučili jsme se s nimi. Mys-
lím si, že nás to všechny moc bavilo.

Tereza Plánková, 8.A
Foto: Martina Exnerová

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU 
V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

Vše začalo zkoumáním vlastností. 
Začínali jsme, jak jinak, u sebe. Kaž- 
dý si vybral svoji vlastnost a  poté 
jsme si vysvětlili, že i různé materiá-

ZŠ Meteorologická
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ly mohou mít vlastnosti. Shromáždili 
jsme celou řadu různých předmětů 
a ty jsme podrobili detailnímu zkou-
mání. Zjišťovali jsme například pruž-
nost, tvrdost a při vhození do škop-
ku s  vodou jsme pozorovali, které 
materiály plavou a které se poroučí 
ke dnu. Tuto vlastost jsme zkouše-
li odhadovat a nejednou nás výsle-
dek doslova šokoval.

Následovalo zkrácené video 
o přepravě dřeva plavebními kanály 
z pořadu Hledání ztraceného času, 
který uváděl Karel Čáslavský.

Nabití novými informacemi jsme 
se přemístili do terénu a  vybaveni 
holínkami jsme si vyzkoušeli práci 
vorařů.

V Čechách byla ve 20. století vo-
roplavba vytlačena železnicí. Nás 
vytlačila představa, že bychom ne-
stihli oběd.

Lenka Gruntová, vyučující 
v přípravné třídě

Foto: Lenka Gruntová 

NEJVĚTŠÍ ŠKOLNÍ  
FOTBALOVÝ TURNAJ V ČESKU

Letos se konal již 23. ročník Mc-
Donald’s Cupu. Turnaj je určen ne-
jen pro kluky, ale i pro holky z prv-
ního stupně základních škol. Ti pak 
soutěží ve dvou kategoriích. Kate-
gorie A  je určena pro mladší žáky 
z 1.–3. tříd a kategorie B pro starší 
žáky 4.–5. tříd.

Fotbalového turnaje se letos 
zúčastnilo sedm družstev z  okol-

ních škol. My jsme vyrazili 28. dub-
na s  třináctičlenným týmem kluků 
z 2. a 3. tříd. Hrálo se na hřišti FC 
Tempo Praha. Kluci podali fantas-
tický výkon, zaslouží si velkou po-
chvalu. Bohužel, v posledním zápa-
se o krásné 3. místo, prohráli se ZŠ 
TGM. Bylo to trošičku zklamání, ale 
nakonec se s tím kluci vyrovnali.

Velký dík patří tatínkovi našeho 
žáčka panu Z. Lehovcovi, který se 
ujal funkce trenéra a úžasně kluky 
vedl celým turnajem! Děkujeme.

Jindra Němečková
Foto: Jindra Němečková

NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

Muzeum Policie ČR vybudovalo 
ve svém areálu dopravní hřiště, kde 
se školy připravují hravou formou 
na bezpečný vstup do pražského 
silničního provozu. Po delší covido-
vé odmlce se 13. května na doprav-
ní hřiště vydala i naše třída 1.A.

Nejprve jsme se seznámili se zá-
klady pravidel pro chodce a cyklis-

ty, s dopravními značkami či průjez-
dem křižovatkou řízenou semafory 
a předností v jízdě na křižovatkách 
bez označení. Zpestřením pro nás 
byla také vystavená starší policej-
ní vozidla, vrtulník a další technika. 
Dokonce jsme si vyzkoušeli, jak se 
drží samopal ze starých dob.

Naše ohlasy:
Majda: „Hodně dobrý! Fajn bylo, 

že jsme si procvičili dopravní znač-
ky. Na kolech jsme jezdili docela 
rychle.“

Alice: „Procvičili jsme si značky. 
Bylo dobrý, že jsem měla největší 
kolo z celé třídy.“

Sába: „Hřiště bylo výborné. Já 
jsem si zvolila koloběžku, protože 
na kole hodně jezdím. Bavilo mě 
to, jsem ráda, že jsem nedostala 
pokutu.“

Kristína: „Fajn bylo ježdění podle 
dopravních značek a semaforu. Lí-
bilo se mi to.“

Kryštof: „Skvělé! Zajezdili jsme si 
a dozvěděli jsme se nové věci.“

Michal: „Nejvíc mě bavily sema-
fory a značky. Skvělý byl i pan po-
licista, který nám zopakoval silniční 
pravidla.“

Lukáš H.: „Dobrý, hodně jsme se 
naučili.“

Vojta: „Nejvíc se mi líbilo, jak nás 
řídil pan policista!“

Jindra Němečková + 1.A
Foto: Jindra Němečková

EXKURZE  
DO NÁRODNÍHO DIVADLA

V úterý 26. dubna jsme se třídou 
šli do Národního divadla. Průvodce 

nám nejdříve říkal o  po-
čátcích Národního diva-
dla, o jeho staviteli a co se 
dělo v době, kdy se diva-
dlo stavělo. Národní diva-
dlo jednou vyhořelo a by-
lo proto dvakrát slavnost-
ně otevřeno. Pak jsme 
viděli zmenšený model 
Národního divadla a  do-
zvěděli jsme se, že stavi-
tel si mohl vybrat i jiné po-
zemky, ale vybral si právě 
tento, kde divadlo dnes 
stojí. Jelikož byl ale ten-
to pozemek malý, divadlo 
je na některých místech 
stočeno, aby se na po-
zemek vešlo. Šli jsme ta-
ké do podzemních pater 
a viděli jsme základní ka-
meny z různých míst. Prv-

IN
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RC
E

 NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ  
 
Hledáme nové kolegy se zájmem o poctivou práci do trvalého 

pracovního poměru nebo na brigádu nebo na Ž.L. v oboru výroby nerezového nábytku. 
Předcházející zkušenosti ze stejného nebo příbuzného oboru jsou vítány, ale nejsou podmínkou. 
Máme zájem i o čerstvé absolventy učebních oborů nebo průmyslových škol bez předchozí praxe. 
Volné pozice:  administrativa – požadujeme ŘP sk. B, základní znalost MS Office a základů účetnictví 
 svářeč (TIG/WIG, tloušťky plechu 0,8 ÷ 2 mm) – svářecí průkaz není podmínkou 

 zámečník – obsluha CNC-lisů, konvenční tvářecí stroje a ruční práce 
 truhlář 
 elektrikář 

Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémově dostupné linkami MHD z metra linky C Budějovická 
nebo Opatov. Odměna dle výkonu a dovedností, po zapracování nadprůměrná mzda + bonusy. 
Nástup nejlépe ihned nebo dle dohody. 
Kontakt: e-mail: skorpa@nerez-skorpa.cz nebo tel. +420-602653157, popř. www.nerez-skorpa.cz 
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Názvy jako Nové Město na 
Moravě, Ruhpolding nebo 
Kontiolahti, to jsou jména svě-
tově známá a spojená se závo-
dy v malorážkovém biatlonu. 
Brzy už možná jméno městské 
části Praha-Libuš bude také 
všeobecně známé v souvislos-
ti se závody v biatlonu – v lu-
kostřeleckém biatlonu.

Lukostřelecký klub Cere v  so-
botu 23. dubna 2022 pořádal ve 
svém areálu druhý závod v  rám-

ci Německo-českého poháru v lu-
kostřeleckém biatlonu za účasti 
německých a českých závodníků, 
a  to včetně německé biatlonové 
reprezentace.

Během celodenního nabitého 
programu soutěžili závodníci ve 
věkových kategoriích od nejmen-
ších žáků do 10 let až po věkovou 
kategorii Masters v divizích stan-
dardních a tradičních luků. V rám-
ci programu se běžely disciplíny 
dlouhého „vytrvalostního“ závodu 
a závody týmových štafet.

Na základě skvělých podmínek 
pro pořádání závodu a perfektní-
ho organizačního zajištění se me-
zinárodní organizační tým rozho-
dl, že Lukostřelecký klub Cere 
zajistí také pořádání posledního 
a  současně finálového závodu 
celého seriálu Německo-českého 
poháru dne 4. června 2022.

Jaroslav Kratochvíl,  
Lukostřelecký klub Cere

Foto: archiv Lukostřeleckého  
klubu Cere

Praha-Libuš jako centrum  
biatlonového sportu

Příměstské tábory
s lukostřelbou

Lukostřelecká hala LK CERE
Skalská 1058/5, Praha 4 - Libuš

Místo konání:

18. – 22. 7. 2022
25. – 29. 7. 2022
1. – 5. 8. 2022
15. - 19 8. 2022

Termíny:

• Dvoufázové lukostřelecké tréninky (vybavení zapůjčíme)
• Doplňkové sportovní aktivity 
• Vedení zkušenými instruktory lukostřelby
• Strava a pitný režim zajištěn 
• Zábava po celý týden

Program:

3 300 Kč (pondělí – pátek)
Cena:

Více informací naleznete na 
www.lkcere.cz

Nebo nás kontaktujte na telefonu: 603 456 978 
nebo e-mailem na: zahalkova@lkecre.cz

ní byl z hory Říp. Pak jsme šli dlouhé 
schody nahoru na velkou terasu. Byly 
tam nádherné sochy a krásný výhled. 
Šli jsme se také podívat na divadelní 
zkoušku na operu Prodaná nevěsta. 
Byly tam nádherné balkónky a sedač-
ky. Museli jsme být potichu, abychom 
nerušili. Potom jsme šli zpátky dolů ke 
vchodu, tam prohlídka končila a  jeli 
jsme do školy. Byl to skvělý den.

Maruška Nováková, 5.A
Foto: Markéta Žáčková

OD OSVOBOZENÉHO DIVADLA 
K SEMAFORU

Všechny sedmé a  osmé třídy ZŠ 
Meteorologické jely 13. dubna do 
Ústřední městské knihovny na diva-
delní představení Od Osvobozeného 
divadla k Semaforu. Jeli také někte-
ří žáci z devátých tříd, nebylo jich ale 
moc, protože ten den se konaly pří-
jímací zkoušky na střední školy. Ka-
ždý divák za představení zaplatil 70 
korun. Divadlo začínalo v  devět ho-
din dopoledne, takže pár minut před 
osmou už všichni byli připraveni před 
školou. Několik minut před předsta-
vením pak už všechny třídy seděly 
na svých místech a  čekaly na začá-
tek divadla.

Během divadelního vystoupení 
jsme se dozvídali spoustu zajímavých 
věcí o Osvobozeném divadle a o di-
vadle Semafor. Také jsme se seznámi-
li se zakladateli Osvobozeného diva-
dla (Jiří Voskovec společně s Janem 
Werichem) a  Semaforu (Jiří Suchý 
a Jiří Šlitr) a některými známými před-
staviteli divadel. Samozřejmě nechy-
běly ani známé písně, jako jsou Motýl, 
Tmavomodrý svět, Ezop a brabenec, 
Klobouk ve křoví, Léta dozrávání 
a Klokočí. Přiučili jsme se ale také dů-
ležité věci o divadlech, např. o vzniku 
divadel, o hudebních stylech divadel 
a  celkově hodně historických infor-
mací jednotlivých divadel. Představe-
ní bylo hodně poučné a zajímavé.

Po skončení představení měly ně-
které třídy krátký rozchod, který kaž-
dý využil jinak. Myslím si, že středeč-
ní akci si většina diváků užila, protože 
představení bylo plné vtipných scén 
a  zábavných písniček. Rozhodně di-
vadlo stálo za to a každý si v něm na-
šel něco, co ho zaujalo nejvíce

Anna Pekařová, žákyně 8.C

ORIENTAČNÍ BĚH  
V MODŘANSKÉ ROKLI

Moc děkujeme rodičům Anetky K., 
kteří připravili pro děti opravdu krásný 
orientační běh v Modřanské rokli. Děti 
si mohly vyzkoušet, jaké to je pochy-
bovat se v přírodě jen s pomocí ma-
py a fáborků. Trasa byla dlouhá 1,8 km 
a všichni vše zvládli na jedničku. V cíli 
na ně čekala sladká odměna a hlavně 
to nejdůležitější – pohár.

Blanka Zirnsáková,  
vychovatelka ŠD

Foto: Blanka Zirnsáková
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Vážení sportovní přátelé, jarní 
části soutěží jsou v plném prou-
du. Nabízíme výsledky a ko-
mentáře k již odehraným zápa-
sům mužstva mužů a mládeže.

KOMENTÁŘE K ZÁPASŮM 
A MUŽSTVA MUŽŮ

Př. Kopanina B – SK Libuš 3:4 (1:2)
Sestava: Bouška – Čížek, Růžička 
Fr., Šupina, Růžička Fi. – Stuchlík 
(85. Brettschneider), Šenk, Ivančo 
– Nekola (79. Lébl), Havlák (90. So-
botka), Klimeš
Branky: 11. a  87. Havlák, 29. a  56. 
Klimeš

Domácí byli v  boji o  záchranu 
posíleni o několik hráčů z A  týmu, 
a  tak se hrál na mokrém, ale zce-
la regulérním terénu velmi zajíma-
vý zápas. Domácí začali mírným tla-
kem, který jsme ustáli, a postupně 
se i  my více věnovali útočné čin-
nosti. Hned v jedenácté minutě po-
sunul výborný Klimeš na Havláka, 
a  ten nás přízemní střelou poslal 
do vedení. Dál se hrálo nahoru-do-
lů, ale na obou stranách nebylo za-
končení příliš přesné. Ve dvacáté 
třetí minutě kopali domácí trestný 
kop zhruba z dvaceti metrů a pove-
dl se náramně, míč vymetl pravou 
šibenici naší branky a bylo srovná-
no. Ovšem krásné branky umíme 
dávat i my. Uběhlo šest minut a po 
centru Nekoly z  pravé strany se 
do míče položil „nůžkami“ Klimeš 
a nádhernou ranou k zadní tyči nás 
poslal do vedení. To byla skuteč-
ně fotbalová paráda. Bohužel dal-
ší naše střely (Ivančo, Havlák, Ne-
kola, Klimeš, Šupina, Stuchlík) v do-
mácí brance neskončily a s rucho-
vými útoky domácích si naše obra-
na v čele s Bouškou poradila, a tak 
jsme šli do šaten jen s  jednobran-
kovým náskokem. Do druhého po-
ločasu domácí posílili ještě více 
svou útočnou činnost a  opět nás 
přimáčkli na svoji polovinu. My 
jsme však reagovali rychlými kont-
ry, a tak se bylo skutečně nač dívat. 
V padesáté šesté minutě kopali do-
mácí ze strany dost přísně naříze-
ný trestný kop, z kterého se dosta-
li do slabého zakončení, ale bohu-
žel pro nás Bouška v naší bráně na 
bahnitém terénu podklouzl a  míč 
doskákal do naší branky – bylo 
opět srovnáno. Naše akce však by-
ly stále nebezpečnější, až přišla se-
dmdesátá pátá minuta. Ivančo vy-
myslel průnikovou nahrávku na Kli-
meše, který se v koncovce nemýlil 
a poslal nás do vedení. Pojistit vý-
sledek mohl hlavně Havlák, ale je-
ho tři 100% šance brankou neskon-
čily, jednou minul a  dvakrát vynikl 

domácí brankář. Mohli jsme už zá-
pas v klidu dohrát, ale bohužel, na-
víc pět minut před koncem, přišel 
další trestný kop pro domácí, opět 
tak kolem 20 m a  další vymete-
ná šibenice naší branky znamena-
la vyrovnání. Naštěstí na nás bylo 
jasně vidět, že chceme vyhrát, vrh-
li jsme se do útoku a hned za dvě 
minuty přišla odměna. Klimeš ute-
kl po levé straně, k míči se dostal 
Lébl, kterému ještě domácí stře-
lu zblokovali, ale míč se dostal ke 
zcela volnému Havlákovi a  ten se 
už tentokrát nemýlil a poslal nás do 
vedení. Závěrečný tlak domácích 
jsme ustáli a  odehráli navíc velmi 
aktivně. Pískal se konec a tím dal-
ší plně zasloužené vítězství naše-
ho mužstva. Hráči opět zaslouží 
plné uznání za předvedený výkon 
a s tím související výsledek.

Nejlepší hráči z  pohledu SK Li-
buš: 1. Klimeš  2. Šupina, Ivančo, 3. 
Růžička Fr., Šenk

SK Zbraslav – SK Libuš 1:3 (0:0)
Sestava: Kořínek – Sobotka, Čížek, 
Šupina, Růžička Fi. – Stuchlík (72. 
Holub), Šenk, Ivančo – Nekola (75. 
Lébl), Havlák (95. Růžička Fr.), Kli-
meš (85. Brettschneider)
Branky: 47. Šenk, 74. Nekola, 84. Lébl

Na hřiště prvního týmu tabulky 
jsme odjížděli s odhodláním potvr-
dit naši jarní formu a favorita přinej-
menším hodně potrápit. To se nám 
dokonale povedlo a můžeme i říci, 
že naše výhra byla zcela zaslouže-
ná. Zápas začal  postupným oťuká-

váním obou mužstev, ale už ve tře-
tí minutě domácí založili brejk a po 
faulu Filipa Růžičky přišla i  žlutá 
karta a  trestný kop, který ale na-
konec nebyl nebezpečný. Poté se 
strhla fotbalová bitva, která muse-
la přítomné diváky opravdu bavit. 
Prostě se na Zbraslavi určitě ni-
kdo při fotbale nenudil. Šance na 
obou stranách, výborné výkony 
brankářů a příkladné nasazení. Na-
še obrovské šance v prvním polo-
čase zahodili Nekola, Havlák, Ivan-
čo a Klimeš, další na druhé straně 
zlikvidoval buď Kořínek, nebo byli 
domácí také v koncovce nepřesní. 
Druhý poločas začal pro nás skvě-
le, po rohovém kopu Čížka se pro-
sadil nohou Šenk a  poslal nás do 
vedení. Za dvě minuty mohlo být 
ještě lépe, Stuchlík krásnou kolmicí 
vysunul Havláka, ale toho vychytal 
domácí brankář. A  přišel trest, ro-
hový kop domácí hezkou hlavičkou 
zužitkovali ve vyrovnání. Naše dal-
ší akce byly daleko nebezpečnější, 
ale bohužel další gól nepřišel. Na-
štěstí však ani domácí nebyli pro-
duktivní. V 67. minutě přišel zřejmě 
klíčový moment celého utkání. Po 
faulu Šenka v  pokutovém území 
byl nařízen pokutový kop a  Šenk 
byl navíc vyloučen. Penaltu si po-
stavil domácí kapitán, ale jeho stře-
lu skvělý Kořínek vyrazil a tím nám 
dal obrovský impuls do dalších mi-
nut. Šli jsme do střídání, když zce-
la vyčerpaného Stuchlíka nahradil 
mladíček Holub a s tím přišlo i ris-
kantní rozhodnutí neustále hrát na 

tři útočníky a jen dva záložníky, pro-
stě jsme chtěli vyhrát i v deseti hrá-
čích. A vyšlo to na 100 %. Opět vý-
borný Ivančo s Holubem to zvládli 
výborně. I v deseti jsme byli lepším 
týmem a vytvořili si dalších pět obr 
šancí a z toho dvě proměnili. V 74. 
minutě vysunul Holub kupředu Kli-
meše, ten utekl svému strážci a si-
tuaci vyřešil doslova skvostně na-
hrávkou na Nekolu, který zasunul 
již do prázdné branky a vrátil nám 
vedení. Za deset minut opět utekl 
Klimeš, svou přihrávkou hledal Ha-
vláka, který pustil nádherně míč za 
sebe na naběhnutého Lébla, a ten 
zvýšil na tři jedna v náš prospěch. 
Hlavní rozhodčí nastavil šest minut 
za ošetřování a  nechal v  nastave-
ném čase domácí zahrávat dva pří-
mé kopy, ale vše jsme ustáli a moh-
li slavit zasloužené vítězství. Doslo-
va smekám před výkonem všech 
hráčů podpořených skvělým Kořín-
kem v naší brance. Jednoduše ře-
čeno takto se bojuje za svůj klub! 
Poděkování patří i  našim fanouš-
kům, kteří nás přišli v  hojném po-
čtu podpořit. Na tutové šance i na 
střely jsme byli lepší, v  nasazení 
jsme domácí o něco předčili, a tak 
jsme si přivezli krásné a zaslouže-
né tři body. 

Nejlepší hráči z  pohledu SK Li-
buš: 1. Kořínek, 2. celý tým

Všechny vás zveme na náš sta-
dion, těšíme se na vás!

Miroslav Hruška

Krásné libušské výkony  
v Přední Kopanině a na Zbraslavi

VÝSLEDKY ODEHRANÝCH ZÁPASŮ

Muži A
SK Libuš – SK Modřany 2:1 střelci branek: Klimeš, Ivančo
FC Př. Kopanina B – SK Libuš 3:4 střelci branek: 2x Havlák, 2x Klimeš
SK Libuš – FK Zlíchov 1:1 střelec branky: Klimeš
SK Zbraslav – SK Libuš 1:3 střelci branek: Šenk, Nekola, Lébl

Muži B
SK Libuš B – SK Gordic Kačerov 2:0 střelci branek: Pištora, Barnet
TJ Bohnice – SK Libuš B 4:1 střelec branky: Kocourek
SK Libuš B – Partisan Prague B 5:0 střelec branky: 2x Vašek, 2x Voženílek, Brettschneider
SK Hostivař C – SK Libuš B 1:0

St. dorost
SK Vršovice – SK Libuš 0:6 střelci branek: 3x Dang, Socha, Calta, Holub
SK Libuš – Spartak Kbely 9:0 střelci branek: 3x Calta, 2x Dutčak, 2x Hlaveš, Dang, Holub
SK Ďáblice – SK Libuš 0:6 střelci branek: 3x Calta, 2x Pelant, Dutčak

St. dorost B
SK Libuš B – TJ Řepy 3:0 střelci branek: 2x Berezhnyk, Titl
ČAFC Praha – SK Libuš 2:3 střelci branek: 2x Pham, Tverdyj

Ml. dorost
SK Libuš – Čechie Uhříněves 5:1 střelci branek: Sandetskyy, Pištora, Šála, Pröschl, Prudký
SK Libuš – SK Střešovice 10:3 střelci branek: 3x Koudela, 3x Šála, 2x Pištora, Prudký, Koudela
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V souvislosti s výstavbou tramvajové 
tratě Modřany – Libuš dojde pravděpo-
dobně ve čtvrtek 16. června k zahájení 
přestavby okružní křižovatky na křižo-
vatku řízenou semafory. Bude to zname-
nat změnu režimu autobusových linek 
a omezení dopravy pro automobily do 
zhruba poloviny října.

Pro individuální osobní dopravu bude zce-
la uzavřena možnost jízdy z Novodvorské do 
Meteorologické ulice. Ostatní směry budou 
zachovány – na menší mapce jsou všechny 
směry vyznačeny modrými šipkami. Bezpro-
středně u  školy bude zhotovena dočasná 
náhradní silnice, kam budou řidiči přesměro-
váni. Problematický se jeví směr z ulice Gen. 
Šišky do Novodvorské, který byl v původním 
plánu také zrušen, ale po dohodě s projek-
tanty a zhotovitelem bude zachován. Pokud 
by ovšem na provizorní křižovatce řidiči je-
doucí z ulice Gen. Šišky do ulice Novodvor-
ská vytvářeli nebezpečné situace a  velký 
špunt, může dojít k uzavření tohoto směru. 
Ukáže praxe a ohleduplnost řidičů.

V  době  přestavby okružní křižovatky od 
poloviny června do poloviny října bude také 
částečně odkloněna MHD, konkrétně linky 
197 a 904, které jedou z centra směr Sídliš-
tě Písnice / Háje. Tyto linky vynechají dočas-
ně zastávky Přírodní, Pavlíkova a Jirčanská, 
neboť budou ze své pravidelné trasy z  uli-
ce Novodvorská odkloněny do ulice Chý-
novská a  Libušská. Nově tak budou zasta-
vovat v zastávkách Jalodvorská a U Zvonič-
ky. V zastávce U Libušské sokolovny se vrá-
tí opět do své původní trasy. Opakuji, že se 
jedná pouze o směr z centra ve směru Sídliš-
tě Písnice / Háje. V opačném směru pojedou 
linky stále po své trati. 

Linky 215 i  165 pojedou ve svých obvyk-
lých trasách s tím, že zastávka Sídliště Libuš 
bude posunuta asi o 100 metrů směrem do 
Modřan a autobus linky 215 se bude dočas-
ně otáčet v ulici Zelenkova. Podařilo se tak 
dojednat, aby oba tyto autobusy obslouži-
ly všechny své zastávky (původní návrh Ro-
pidu bylo zakončení linky 215 na zastávce 
Pavlíkova). Žádám ty děti, které jezdí do ško-
ly linkou 165, aby vystupovaly na zastávce 
Jirčanská a využívaly vstup do školy z ulice 
Skalská. Vyhnou se tak zcela staveništi. Pro 
děti, které jezdí linkou 215 na Sídliště Libuš, 
je zřízena nová provizorní komunikace, kte-
rá je dovede do školy ulicí Brunelova přes 
stávající parkoviště u  školy. Vstup do školy 
zelenou brankou u kruhového objezdu bude 
totiž až do poloviny října uzavřen. Provizorní 
chodník bude bezpečný, i tak prosím všech-
ny o maximální ohleduplnost. Řidiče žádám, 
aby se v  tomto místě plně věnovali řízení 
vozidel, nikoli pozorování stavby, všechny 
chodce prosím také o maximální pozornost, 
abychom se vyhnuli nehodám a  tragédiím. 
Udělali jsme maximum pro to, aby provoz 
byl co nejméně omezen. Za spolupráci dě-
kuji projektantům, zhotoviteli stavby, Ropidu 
i Dopravnímu podniku hl. m. Prahy. 

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

Změna dopravního režimu  
na okružní křižovatce u ZŠ Meteorologická
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S příchodem jara a prvních se-
čí dostáváme otázky ohledně 
sekání trávy. V tomto článku 
se dozvíte informace o sečení 
trávy na území městské části 
Praha-Libuš.

V  prvé řadě je potřeba rozdě-
lit travnaté plochy do dvou skupin. 
První skupinou jsou plochy, na kte-
rých městská část nezajišťuje údrž-
bu (seč). Druhou jsou plochy, které 
jsou svěřeny městské části, která 
zajišťuje údržbu těchto ploch.

Trávníky v péči TSK  
a soukromých vlastníků

Travnaté plochy při ulici Libuš-
ská, Dobronická, Novodvorská jsou 
ve správě Technické správy komu-
nikací hl. města Prahy, která dále 
najímá firmu, jež o  plochy pečuje. 
Městská část nemůže ovlivnit čet-
nost ani výšku seče. Případné dota-
zy ohledně sečí na těchto plochách 
můžete zasílat na mail: eliska.ur-
bancova@tsk-praha.cz.

Dále tu jsou travnaté plochy ko-
lem panelových a  bytových domů, 
které také nejsou v majetku městské 
části. Jedná se například o  plochy 
kolem panelových domů Mirotická, 
Zbudovská, kolem panelových domů 
v ulici V Rohu či kolem bytových do-
mů v ulici Švihovská. Zde si seč za-
jišťují jednotliví majitelé, bytová druž-
stva apod. Městské části také nejsou 
svěřeny pozemky v rezidenci Vrtilka, 
kde sekání trávy zajišťuje developer.

Nejvíce dotazů zaznamenáváme 
na seč a  údržbu travnatých ploch 
na Sídlišti Písnice. Na obrázku mů-
žete vidět všechny pozemky, které 
vlastní společnost CIB Rental, s. r. 
o., které tato společnost také udr-
žuje. Některým občanům se nelí-
bí příliš častá či nízká seč trávníků. 
Úřad městské části nemůže nařídit 
majiteli pozemku, jak a často má se-
kat. Pokud s údržbou nejen trávní-
ků na Sídlišti Písnice nejste spoko-
jeni, obraťte se prosím na správce 
sídliště, mail: poruchy@cib.cz, tel.: 
273 139 331.

Trávníky v péči MČ Praha-Libuš

Plochy, které jsou svěřeny měst-
ské části, můžeme rozdělit na ty, 
kde údržbu trávníků zajišťuje smluv-
ně najatá firma, a  na plochy, kde 
údržbu zajišťuje Úřad městské části 
Praha-Libuš.

V  prvním případě se jedná 
o  všechny menší travnaté plochy 
na území Písnice a Libuše. V Písnici 
se jedná například o  všechny trav-
naté plochy při ulici K  Vrtilce, Ladi-
slava Coňka, Zátoňská, Hoštická 
a přilehlých ulic apod. Na Libuši jde 
o travnaté plochy v oblasti ulic Zahrá-
decká a Hvězdonická, dále v oblasti 
ulic K Novému Sídlišti, Jirčanská, Ma-
šovická a travnaté plochy v okolí ulic 
K Jezírku, Vyšebrodská a dalších.

Jedná se většinou o travnaté pá-
sy před rodinnými domy, menší plo-
chy apod. Někteří občané se chtě-
jí o  „svou“ předzahrádku starat sa-

mi a  nepřejí si sekat trávu, napří-
klad z důvodu vysázení lučního kví-
tí apod. V takovém případě to není 
problém, firma sekat část před do-
mem nebude. Jen je potřeba o této 
skutečnosti informovat Odbor život-
ního prostředí a dopravy: ziv.prostre-
di@praha-libus.cz, tel.: 244 021 425. 
Dále je lepší, pokud nechcete sekat 
trávu před svým domem, opatřit plo-
chu cedulkou NESEKAT. Seče těch-
to ploch jsou s firmou vždy předem 
domluveny a seče závisí na aktuální 
klimatické situaci. Výška seče je na-
stavena na maximální možnou výš-
ku. Z  možných až pěti sečí za rok 
jsme v  posledních několika letech 
sekali maximálně čtyřikrát.

Travnaté plochy parku K  Vrtilce, 
na dětských hřištích, travnatá plocha 
při ulici Meteorologická (u školy), síd-

liště K  Lukám, park K  Jezírku, park 
U  Zahrádkářské kolonie a  přilehlé 
ulice K Lesu, Ohrobecká, Ke Lhotec-
kému lesu ošetřují pracovníci Úřa-
du městské části Praha-Libuš. Seč 
se provádí podle aktuální situace. 
Na travnatých plochách se tu a tam 
objeví plocha neposekaná – máme 
snahu přiblížit se mozaikovitému se-
čení s cílem zajistit vyšší biodiverzitu 
v nesečené části a lepší půdní a kli-
matické podmínky. Také kolem stro-
mů je tráva vyšší z důvodu zadržo-
vání vody u stromů. Tyto plochy jsou 
sekány na nejvyšší možný stupeň, 
jaký se dá u strojů nastavit.

Jakékoliv dotazy ohledně sečí na 
těchto pozemcích směřujte opět na 
mail: ziv.prostredi@praha-libus.cz, 
tel.: 244 021 425.

Bc. Petr Borský,  

Sekání travnatých ploch na území městské části

Na začátku roku 2021 jsme 
požádali obyvatele Libuše 
a Písnice o pomoc s likvidací 
autovraků z našich ulic. Výzva 
k pomoci s likvidací autovra-
ků stále platí a budeme rádi 
za zaslané podněty na e-mail: 
vraky@praha-libus.cz nebo 
přes webové stránky měst-
ské části: www.praha.libus.cz/
autovraky.

Co se za rok podařilo  
a s čím jsou problémy?

Všechna oznámená dlouhodo-
bě stojící vozidla byla nahlášena 
Správě služeb hlavního města Pra-
hy (SSHMP je organizace, která má 
odstraňování vraků v  kompeten-
ci). Většina z  nich byla odstraně-
na, několik jich je ve fázi řešení, ně-
která řízení jsou teprve na začátku 
procesu a k ohledání vozidel ještě 
nedošlo.

Pro představu – jedná se o:
– 58 nahlášených dlouhodobě sto-
jících vozidel,

– 38 odtažených vozidel nebo od-
straněných majiteli,
– 9 vozidel ve fázi řešení, která trvá 
zpravidla 4–6 měsíců,
– 5 vozidel na začátku proce-
su, vozidla zatím nebyla SSHMP 
ohledána,
– 6 vozidel je na komunikacích, 
které jsou v  soukromém vlastnic-
tví a jsou mimo kompetenci SSHMP 
(odtah si zajišťuje vlastník).

Některá vozidla se i přes značné 
úsilí nedaří odstranit. Největší pro-
blém jsme několik let měli s  „his-
torickým“ autobusem Robur, kte-
rý byl odstaven v  Zahrádecké uli-
ci. Nejenže blokoval parkovací mís-
ta, kterých je na sídlišti nedostatek, 
ale především způsoboval značné 
komplikace při vývozu komunální-
ho i směsného odpadu. Nyní byl ko-
nečně z komunikace odstraněn.

Zuzana Kuryviálová,  
odbor životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: archiv OŽPD ÚMČ 

Praha-Libuš 

Autovraky – roční rekapitulace
odbor životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

mailto:eliska.urbancova@tsk-praha.cz
mailto:eliska.urbancova@tsk-praha.cz
mailto:poruchy@cib.cz
mailto:ziv.prostredi@praha-libus.cz
mailto:ziv.prostredi@praha-libus.cz
mailto:ziv.prostredi@praha-libus.cz
mailto:vraky@praha-libus.cz
http://www.praha.libus.cz/autovraky
http://www.praha.libus.cz/autovraky
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Projekt Místního akčního plánu 
ve vzdělávání na území měst-
ských částí Praha-Libuš, Praha 
12 a Praha-Kunratice realizova-
ný již šestým rokem si od své-
ho počátku vytkl za cíl zlepšit 
kvalitu vzdělávání prostřed-
nictvím aktivního partnerství 
všech aktérů vzdělávací politiky 
a společné stanovení priorit-
ních směrů rozvoje vzdělávání 
v tomto území. Na poslední mě-
síc v tomto školním roce je při-
praveno několik dalších akcí – 
informace o nich naleznete níže 
nebo na www.mappraha12.cz.

Pondělí 6. června
15.00–17.00 hodin / on-line
PS Kariérové poradenství: 
Třídnické hodiny

Mgr. Kateřina Lichtenberková, 
vedoucí pracovní skupiny Kariérové 
poradenství, představí účastníkům 
náměty a  techniky z  oblasti karié-
rového poradenství, které třídnic-
ké hodiny přiblíží jako smysluplně 
využitý čas. Toto pojetí třídnických 
hodin umožňuje vyzdvihnout silné 
stránky žáků ve třídě a  v  závěreč-

ných ročnících je dobře nasměrovat 
ke kvalitním výběru vhodné střední 
školy či jiné oblasti vzdělávání.

Úterý 7. června
15.00–17.00 hodin 
MŠ Pohádka, Imrychova 937/15, 
143 00 Praha 12
PS Čtenářská gramotnost: 
Metodické vedení práce s knihou

Na dalším setkání pracovní sku-
piny Čtenářská gramotnost pod ve-
dením Mgr. Mirky Škardové nahléd-
neme podrobněji na způsoby, jaký-
mi je možné pracovat s knihou. 

Čtvrtek 9. června
8.00–15.00 hodin 
CIIRC ČVUT, Jugoslávských  
partyzánů 1580/3, Praha 6
DigiMAP

Na odborné konferenci DigiMAP 
vám představíme celou šíři využití 
digitálních technologií při výuce. Tě-
šit se můžete na zajímavé přednáš-
ky, odpolední workshopy a komen-
tovanou prohlídku robotické labora-
toře. Zároveň vám přední firmy z ob-
lasti IT představí nabídku svých pro-
duktů, které si na místě budete mo-
ci vyzkoušet. Program naleznete na: 
www.mappraha12.cz. Konference je 
přednostně určena pedagogům, ře-
ditelům a  zřizovatelům základních 
škol, vítáni jsou ale všichni zájemci 
o vzdělávání – viz plakátek níže.

Středa 15. června 
16.00–18.00 hodin / on-line
Elixír do škol

Připravujeme pro vás další pokra-
čování cyklu zajímavých fyzikálních 
pokusů pod vedením odborné lek-
torky paní Mgr. Věry Koudelkové.

Ing. Lenka Koudelková, 
místostarostka pro oblast 

vzdělávání, školství, sociální 
a tělovýchovy 

Kalendář akcí Místního akčního plánu  
ve vzdělávání (MAP)

MAP Praha 12 a Národní pedagogický
institut pořádají odbornou konferenci
zaměřenou na využívání digitálních
technologií ve výuce, určenou pro učitele,
ředitele a zřizovatele mateřských 
a základních škol, a pro všechny zájemce 
o vzdělávání. 

Konference

DOTKNI SE INOVACÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

MAP Praha 12 pokračuje, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009976

Ondřej Neumajer Vladimíra Dvořáková

Šebek Jan Charvát
Miloslava Bučková Monika Lienertová

Štěpánka Baierlová

Michal 

Martin Kožíšek Petr Polák

Fanfulová Zdeněk Smrčka
Eva

│ │
│ │ │

│ │
│ │

Moderátor konference: VLADIMÍR KOŘEN

čtvrtek
 9. 6. 2022

CIIRC ČVUT

Jugoslávských partyzánů 1580/3

Praha 6

Účastníci jsou zváni 
na komentovanou prohlídku 

ROBOTICKÉ LABORATOŘE TESTBED 
pro PRŮMYSL 4.0

REGISTRACE 
na www.mappraha12.cz

Eva Marková Petr Polívka

│

│

Přednášející: 

Součástí konference bude výstava společností
zaměřených na digitální technologie. 

│

Kontakt na koordinátora  
sociální pomoci

Koordinátor sociální pomoci MČ Praha-Libuš je zde pro vás, mů-
žete 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

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

Tel.: +420 777 117 371

IN
ZE

RC
E

ODVOZ  
STARÉHO NÁBYTKU  

NA SKLÁDKU

Vyklízení bytů, sklepů, 
pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme 
cokoliv.

Rozumná cena. 

Tel.: 773 484 056

IN
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E

Zaujalo vás některé z tematických setkání?  
Ještě jste se žádného nezúčastnili? Vězte, že stačí nahlédnout 

do Kalendáře akcí na: www.mappraha12.cz, kde se můžete 
bezplatně přihlásit a obdržíte pozvánku s proklikem na akci.  

Neváhejte – připravená setkání jsou tu pro vás!

http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz/ps-karierove-poradenstvi-tridnicke-hodiny/
http://www.mappraha12.cz/ps-karierove-poradenstvi-tridnicke-hodiny/
http://www.mappraha12.cz/ps-karierove-poradenstvi-tridnicke-hodiny/
http://www.mappraha12.cz
https://elixir-do-skol-rc-praha-12.webnode.cz/
http://www.mappraha12.cz
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Modrý klíč, o. p. s., v letošním 
roce slaví 30 let od zahájení 
provozu. Uživatelé s mentálním 
a vícečetným postižením zde 
nachází zázemí registrovaných 
sociálních služeb: denní stacio- 
nář, týdenní stacionář, služby 
krátkodobé pobytové odleh-
čovací péče a nově také do-
mov pro osoby se zdravotním 
postižením.

Jmenované služby aktuálně vy-
užívá 120 klientů a  potažmo jejich 
rodin. Tyto základní sociální služby 
od počátku provozu doplňují fakul-
tativní služby, jako je odborná fyzio-
terapie a doprava dvěma speciálně 
upravenými busy.

Včely máme napodobovat

Nestátní nezisková organizace 
se může rozvíjet a úspěšně fungo-
vat jen díky fungující týmové prá-
ci, obětavému a  vstřícnému přístu-
pu jednotlivých zaměstnanců a vizi, 
kterou popsala zakladatelka a ředi-
telka organizace Milana Remarová 
již v roce 1994. Proto si také pro le-
tošní třicáté výročí vybral Modrý klíč 
jako motto citát: Apes debemus imi-
tari (Včely máme napodobovat). Píle 
včel a týmová spolupráce byla vzo-
rem již ve starověku. Dle jejich vzo-
ru Modrý klíč slaví opět prací a před-
stavuje nové investiční projekty.

„Mnohé, co jsme budovali,“ říká 
ředitelka Modrého klíče paní Re-
marová, „bylo průkopnické a  nad-
časové, a  to jak v  dispozičním ře-
šení našich prostor, tak ve vybave-
ní i v ojedinělém stylu práce. Mnohé 
se osvědčilo a bylo prověřeno i ná-
ročným covidovým obdobím. Nové 
investiční projekty by měly přinést 
kvalitativní zlepšení pobytových slu-
žeb. Cítíme, že naši uživatelé, stej-
ně jako my všichni bez viditelného 
postižení, potřebují odpovídající zá-

zemí pro nerušený odpočinek a re-
laxaci po náročném dni. Potřebují 
místo pro svou intimitu a soukromí.“

Soustavné zlepšování  
sociálních služeb

Modrý klíč na zlepšování materiál- 
ně technických podmínek pracuje 
systematicky a  dlouhodobě. V  ro-
ce 2021 podal zpracované projekty: 
„Rekonstrukce a  přístavba části tý-
denního stacionáře v objektu Smol-
kova 566/4, Praha 4 – Kamýk“, po-
daný ve výzvě MPSV-09 pro Cíl 2 – 
Zkvalitnění stávajících pobytových 
zařízení sociálních služeb, vedoucí 
zejména k naplnění materiálně tech-
nických standardů 
sociálních služeb, 
a  „Modrý klíč o.p.s. 
– výstavba domova 
pro osoby se zdra-
votním postižením“, 
podaný ve výzvě 
MPSV-07 pro Cíl 1 
– Zvyšování kapa-
cit pobytových zaří-
zení sociálních slu-
žeb. Oba projekty 
navazují na dlou-
hodobý záměr roz-
voje sociálních slu-
žeb poskytovaných 
Modrým klíčem, oba 
prošly základním 
hodnocením a  by-
la jim vydána regis-
trace MPSV o účas-
ti státního rozpoč-
tu na financování 
v rámci daných pro-
gramů. Před podpi-
sem smlouvy je tře-
ba v daném termínu 
splnit určité podmín-
ky. Podařilo se navá-
zat spolupráci s ad-
ministrátorem výbě-
rových řízení na do-

davatele stavby, zajistit kvalifikovaný 
technický dozor a  dokončit nákup 
pozemků pod připravovanými stav-
bami. Realizace projektů však bude 
finančně mnohem náročnější, než 
jsou rozpočty zpracované na základě 
cenových hladin roku 2020. Důvo-
dem je vysoký nárůst cen stavebních 
materiálů, pohonných hmot i samot-
né práce z důvodu rostoucí inflace.

Dalším investičním projektem je 
nákup nového mikrobusu pro do-
pravu klientů s vícečetným postiže-
ním. Stávající vozy (jeden minibus 
a jeden mikrobus) plní svou každo-
denní funkci již více než 10 let a je-
jich poruchovost ztěžuje dostup-
nost základních sociálních služeb.

Červnový festival 
a den otevřených dveří

Modrý klíč své dveře 
také každoročně (s  výjimkou dvou 
covidových let) otevírá široké veřej-
nosti. Slavnost Modrého klíče a Dny 
otevřených dveří jsou radostným 
setkáním rodin uživatelů služeb, 
pracovníků, nových zájemců, pod-
porovatelů a lidí dobré vůle.

Letos můžete navštívit Mod-
rý klíč o  víkendu 11. a  12. června 
od 10 do 16 hodin. Sobotní pro-
gram 11. 6. zpestří 10. ročník festi-
valu Svět hudby, svět pro všechny 
s  programem pro malé i  velké di-
váky s  tvůrčími dílnami, koncerty 

pěveckých sborů i  ka-
pel různých žánrů, ob-
čerstvením, zahradní-
mi atrakcemi. Na neděli 
12. 6. je připraven pro-
gram komentovaných 
prohlídek učeben, dílen 
a ateliérů v areálu Mod-
rého klíče, individuální 
konzultace s ředitelkou 
a  odborným personá-
lem, seznámení se s vý-
roční zprávou Modrého 
klíče za rok 2021, mož-
nost posezení u  kafíč-
ka v  galerii a  zahradní 
atrakce pro děti.

Podpořte aktivity 
Modrého klíče a přijďte 
se přesvědčit o  význa-
mu podpory překoná-
vat těžkosti a  nástrahy 
různých postižení. Mod-
rý klíč otevírá dveře do 
světa pohody a radosti. 
Děkujeme.

Tisková zpráva 
Modrého klíče, 
upraveno (red)

www.modry-klic.cz

Třicet let Modrý klíč otevírá svět

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážení přátelé, 
u příležitosti oslav 30. výročí zahájení provozu 

Vás srdečně zveme na 
 
 
 

 
 

které se konají v sobotu 11. června a v neděli 12. června 2022 
od 1000 do 1600 hodin v areálu Modrého klíče, Smolkova 567/2, Praha 12. 

 

Těšíme se na setkání s Vámi.  
 
 

Sobotu 11. 6. zpestří celodenní program  

10. ročníku hudebního festivalu  
 
 

Na pódiu v zahradě areálu Modrého klíče se budou střídat tělesa pěveckých sborů 
základních uměleckých škol spolu s již tradičními sbory prověřenými doma i v zahraničí.  

Z dalších žánrů se představí divadélko pro nejmenší diváky  
a hudební skupiny pro mladé i dříve narozené. Program doplní tvůrčí dílny,  

posezení u kafíčka v galerii a další atrakce.   
 

Na neděli 12. 6. je připraven program  
komentovaných prohlídek učeben, dílen a ateliérů v areálu Modrého klíče, individuální 

konzultace s ředitelkou a odborným personálem, seznámení se s výroční zprávou 
Modrého klíče za rok 2021, možnost posezení u kafíčka v galerii a další atrakce pro děti.   

www.modryklic.cz 

Vážení přátelé! Příjemně se na-
laďte, vždyť červen, to je snad 
nejkrásnější čas roku. A pojď-
me se podívat, co se v něm 
kdy stalo či děje.

Hned 1. 6. nezapomeňme, že ma-
jí svůj mezinárodní den naše děti 
a v r. 1862 možná i naši rodáci se zá-
jmem přihlíželi 1. veřejnému cvičení 
pražské Staroměstské jednoty so-
kolské, konanému ale překvapivě 
v Ječné ulici, tedy na Novém městě.

4. 6. 1942 zemřel na následky 
atentátu, provedeného našimi para-
šutisty Janem Kubišem a  Jozefem 
Gabčíkem, smutně proslulý němec-

ký říšský protektor Reinhard Hey-
drich, řečený „kat českého národa“. 
Týž den ho ve funkci zastoupil Kurt 
Daluege. 7. 6. 1942 v Praze proběhl 
pompézní první pohřeb Reinharda 
Heydricha, ten definitivní ho čekal po 
převozu o dva dny později v Berlíně.

8. 6. je sv. Medarda – tak pozor, 
může se projevit platnost lidového 
rčení, že Medardova kápě 40 dní 
kape, že přijde dlouhotrvající déšť. 
Nevím, jestli se problémy s deštěm 
někdy týkaly i  muslimského proro-
ka Mohameda (570/1 – 8. 6. 632). 
Vyrostl v Mekce jako prostý přísluš-
ník rodu Hášimovců (kteří byli větví 
mocného rodu Kurajšovců) a  pra-

coval nejdříve v obchodě. Po smrti 
svého zaměstnavatele si vzal za že-
nu vdovu po něm – paní Chadídžu 
(595–619). Obchodům se ale vě-
noval jen do r. 610. Měl pak vidění, 
jež považoval za zjevení archandě-
la Džibraíla (Gabriela), které na něj 
velmi zapůsobilo. Začal psát Korán 
– posvátnou knihu muslimů. Moha-
med se přitom považoval za vede-
ného Bohem (Alláhem) a za posled-
ního, a tudíž nejdůležitějšího z řady 
Božích proroků. Za předposledního 
měl Ježíše, který je v Koránu často 
zmiňován. Mohamed chtěl sjedno-
tit dosavadní monoteistická nábo-
ženství – křesťanství a  judaismus 

– do jednoho, přizpůsobeného my-
šlení arabských kočovníků. To se 
mu ovšem nepodařilo, místo toho 
vytvořil ke svému překvapení ná-
boženství třetí – islám. Nejdříve na 
něj obracel členy své rodiny a zná-
mé, zakrátko se ale dostal do těžké-
ho sporu s představiteli města Mek-
ky (z  rodu Kurajšovců). Mekka byla 
totiž posvátným městem i pro stará 
náboženství a  z  uctívání posvátné-
ho meteoritu ve svatyni Kaabě ply-
nuly velké zisky, o něž se báli. Mo-
hamed musel prchnout do neda-
lekého města Jathribu, kde ho při-
vítali jako vůdce, a dokonce město 
přejmenovali na Medinu (Medina el 

Kalendářní střípky: červen 2022

http://www.modry-klic.cz


TÉMA

U nás | 5/2022 | 15

Obec Libuš byla v minulos-
ti známá i za hranicemi Čech, 
a to pro vývoz hus, které se 
zde chovaly. Není proto divu, 
že takto významné místo zau-
jalo filmaře v samém prvopo-
čátku tohoto média. 

Chov husí v Libuši u Prahy je do-
kument, který ukazuje obec tak, jak 
vypadala před více než stoletím, 
a který je dle svého názvu k nale-
zení a volně dostupný na internetu.

Společnost Kinofa, která film 
natočila, byla první profesionál-
ní filmovou společností zabývající 
se výrobou filmů na území dneš-
ní České republiky. Českobudějo-
vický fotograf a  filmový nadšenec 
Antonín Pech ohlásil vznik první 
filmové výrobny Kinofa 1. května 
1911. Ambice na výrobu hraných 
i dokumentárních filmů nebyly ma-
lé a  podpora majitelů pražských 
kin rozhodně nechyběla. Vznikly 
tak snímky Faust (1913), Šestý vše-
sokolský slet v  Praze 1912 nebo 
Chov husí v  Libuši u  Prahy (1911). 
Ne všechny filmy z produkce Kino-
fy se dochovaly. Přes veškeré je-
jich úspěchy společnost vyhlásila 
začátkem roku 1914 bankrot. Výro-
ba filmů, byť němých a černobílých 
v té době byla stále mimořádně ná-
kladnou záležitostí.

Z  pohledu naší městské části 
jde však o  jedno z  nejcennějších 
svědectví doby, ve které byla Li-
buš vyhlášeným a známým místem 
a o které dnes víme pohříchu málo. 

Na začátku filmu husy vystupují 
z vlaku a  jsou odtud hnány na Li-
buš. Víte, o které vlakové nádraží 
jde? Odpověď můžete poslat na: 
kronikar@praha-libus.cz. Ty správ-
né odměníme sérií výročních bro-
žur o historii škol v Libuši a Písnici.

Matěj Kadlec
Foto: archiv autora

111 let od nejstaršího filmu z Libuše

Nabí = Město prorokovo). Mohamed 
tam byl velmi úspěšný, jeho vojsko 
nakonec porazilo nepřátelské Ku-
rajšovce a ovládlo i samotnou Mek-
ku. Ta se pak stala z posvátného po-
hanského města posvátným mus-
limským. Datum odchodu Mohame-
da do Mediny dodnes oslavují mus-
limové jako Hidžru, tj. počátek své-
ho kalendáře, začínajícího r. 622. 
Když 8. 6. 632 Mohamed zemřel, 
bylo jeho náboženství, rozšiřované 
fanatickým vojskem, na nezadržitel-
ném postupu široko daleko.

V noci z 9. na 10. 6. 1942 obklíčili 
nacističtí okupanti obec Lidice a bě-
hem následujícího dne ji za údajné 

schvalování a  pomoc při atentátu 
na Reinharda Heydricha vyhladili. 
173 lidických mužů bylo zastřeleno, 
ženy a děti dány do koncentračních 
táborů či k poněmčovací převýcho-
vě. Hrůzná událost však měla velký 
(a pro Němce nedobrý) dopad v ce-
losvětovém veřejném mínění.

13. 6. můžeme popřát Antonínům.
16. 6. 1912 byl v Praze odhalen po-

pulární pomník Karla Hynka Máchy 
od známého sochaře J. V. Myslbeka.

18. 6. 1882 se v  Praze konal I. 
všesokolský slet a  také se tento 
den slaví jako Den památky hrdi-
nů druhého odboje. To na památku 
posledního boje našich parašutistů 

z  Anglie, kteří mj. vykonali atentát 
na Reinharda Heydricha.

19. 6. si můžeme připomenout 
dalšího českého hrdinu z období 2. 
sv. války – protektorátního premiéra 
z let 1939–1942, českého vlastence, 
generála Aloise Eliáše, zastřelené-
ho na střelnici v Kobylisích běsnící-
mi nacisty 19. 6. 1942. Vše si může-
me ozřejmit i  zhlédnutím zdařilého 
filmu Generál Eliáš z r. 1995, v hlav-
ní roli s hercem Luďkem Munzarem.

21. 6. je letní slunovrat, nastává 
příchod znamení Raka, a máme te-
dy první letní den!

23. 6. slaví Zdeňky a je zde Noc 
svatojánská!

24. 6. přejeme všechno nejlep-
ší Janům, ale připomínáme si i výro-
čí neradostná. V  r. 1942 za údajné 
schvalování atentátu na R. Heydricha 
němečtí okupanti vyhladili obec Le-
žáky u  Chrudimi. Týž den museli 
v  Národním divadle zástupci všech 
českých divadel veřejně podepsat 
svoji věrnost německé třetí říši.

30. 6. mají občanský svátek Šár-
ky, je Den ozbrojených sil ČR, ale 
hlavně – končí školní rok a  dětem 
začnou vytoužené prázdniny. Přeje-
me jim ty nejlepší, stejně jako nám 
všem, ať zde zmíněným, či nezmí-
něným: Krásné léto!

Jaroslav Melichar

⊳  Poznáte místo na Libušské?  
Je na rohu před poštou, v pozadí čp. 6. 
▼ Mladší snímek pochází z roku 2008.

▲  Záběr z filmu 
ukazuje scénku, 

kde místní Libušáci 
nahání husy směrem 

na kameru. Stejně 
jako u předchozí 

fotografie již 
nedokážeme nikoho 

z nich identifikovat.

⊲  Podstatně mladší 
fotografie ukazuje 

praxi. Oškubané 
husy se zabalenými 
hlavami připravené 

k exportu.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA  
V PRAZE, POBOČKA 
MODŘANY
Vazovova 3229/1

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

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

Pohádkové babičky
6. 6. od 15 do 17.30

Mezi atraktivní a zajímavá mís-
ta naší metropole se za víc než 
90 let své existence zařadila 
nepochybně trojská Zoo Praha.

Ve Wikipedii najdete obšírný vý-
čet jejích chovatelských úspěchů, 
historii od založení zahrady profe-
sorem Jandou na pozemcích da-
rovaných statkářem Svobodou až 
po nesnadnou dobu za epidemie 
koronaviru.

Někteří ředitelé se stali autory po-
pulárně-naučných publikací a zvíře-
cí příběhy zcela jistě vzbudily zájem 
dospělých i dětských návštěvníků.

Např. Jiří Felix, jinak známý po-
pularizátor přírodních věd, věnoval 
pražské zoo několik knížek: Do zoo 
zadními vrátky, Příběhy z  pražské 
zoo nebo Nové příběhy z  pražské 
zoo. Setkáme se v nich s lachtanem 
Gastonem, jehož osud při povod-
ních 2002 sledovali lidé z  celé re-
publiky. Potkáme také šimpanze Hu-
rvínka a Helenku, s napětím budeme 
sledovat život goril, slonů, tygrů, led-
ních medvědů a mnoha dalších zví-
řat. A  že jich bylo v  zoo plno. Víte, 
mezi jaké zvířecí druhy patřili Gulab, 
Evelína, Bimbo, Daniel, Severka či Li-
gar? Kdo jiný by o nich měl vyprávět 
než sám autor, dlouholetý pracovník 
zahrady a zoolog, pro kterého jeho 
svěřenci nebyli bezejmenní tvorové.

V  paměti budete mít jistě zakla-
datele české etologie Zdeňka Ve-
selovského. Za jeden z  jeho nej-
větších úspěchů ve funkci ředitele 
pražské zoo je považována záchra-
na koně Převalského, jehož zobra-
zení se na dlouhou dobu zabydlelo 
v logu pražské zoologické zahrady. 
Nahlédnutí do pracovního dne tří 
odborníků pražské zoo, procházku 
historií zoologických zahrad, živo-
tem zvířat i prací jejich ošetřovate-
lů umožňuje titul Všední den v praž-
ské zoo, s cizokrajnou zvěří pak se-
znamuje kniha Zvířata zblízka a au-

tobiografii Z. Veselovského najdete 
pod názvem Dobytí Troje aneb Ne-
jen sloni mají paměť.

Zájem vzbudil titul bývalého gym-
naziálního profesora Petra Fejka, 
který zoo řídil v letech 1997–2009. 
Kniha Jak se dělá zoo je naprosto 
otevřenou zpovědí, jak se ze sta-
ré šedivé nevyhovující zahrady sta-
ne jedna z nejkrásnějších. Začátky 
byly těžké, bolestné, protože změ-
nit myšlení některých zaměstnan-
ců, v  jejichž řadách bujela korup-
ce, podvody a  porušování pracov-
ních povinností, znamenalo rozepře 
a výpovědi. Ztráty se nevyhnuly ani 
zvířatům, zejména v  roce 2002 za 
ničivé povodně, a byly velmi smut-
nými momenty ve vypjatých dnech 
evakuace zahrady. Pražská zoo se 
však vyvíjela, rostla, modernizova-
la a postupně získávala body nejen 
ve světových žebříčcích, ale i neu-
tuchající zájem veřejnosti.

Jiří X. Doležal, reportér týdeníku 
Reflex a  chovatel plazů, postupně 
sledoval proměnu zahrady, hovořil 
s  ředitelem Petrem Fejkem, tisko-
vým mluvčím Vítem Kahlem, výtvar-
níkem Michalem Cihlářem a kuráto-
rem plazů, savců a  ptáků, a  vznikl 
tak zábavný průvodce Pražská zoo.

Projekt Odhalení, reality show 
z  prostředí gorilího výběhu, byl 
knižně zpracován současným ře-
ditelem Miroslavem Bobkem, který 
do řady svazků o  pražské zoo při-
spěl zejména sbírkami fejetonů Su-
pi v hotelu Continental, Trojský lev 
či Žirafa na pondělí.

Na zmiňovaném projektu se po-
dílel také Marek Ždánský, dlouhole-

tý chovatel goril v pražské zoo a au-
tor knih Moja či Gorilí táta.

Hlavní hrdinku si do své knihy vy-
brala také zooložka a  průvodkyně 
Romana Anděrová a  titul nazvala 
Moja a  jiná mláďata. Příběhy goril-
ky Moji, žirafáka Bonifáce, medvíd-
ka Alberta či lachtanky Abeby jsou 
jen jedny z  mnoha, které nalezne-
me v této knize. Popisují každoden-
ní strasti a  radosti zvířecích rodičů, 
chovatelů a  návštěvníků zoo, kteří 
se seznamují s  novými členy praž-
ské zahrady postupně, a to buď pří-
mo, nebo prostřednictvím televiz-
ních obrazovek. Představují základní 
fakta ohledně výživy, výchovy a cho-
vání malých raubířů, kteří zpříjemňují 
leckdy namáhavou práci zoochova-
telů svou bezprostředností. Příjem-
ně zpracovaná kniha přináší krom 
radosti ze čtení i řadu unikátních fo-
tografií svých hrdinů. Autorka vydala 
i další tituly: Historie Zoo Praha nebo 
Pojďte s námi za zvířátky – ta je ur-
čena rovněž dětem, které se mohou 
díky ní seznámit třeba s  příběhem 
žirafího samečka Šimona, dozvědět 
se o tygrovi Asíkovi či levhartovi Ed-
wardovi a jeho mamince Kuličce.

Veterinář Jaromír Svobodník by 
mohl teoreticky rozšířit řadu „píší-
cích ředitelů“, na přelomu 80. a 90. 
let byl opakovaně jmenován ředi-
telem Zoo Praha, ale nikdy se jím 
nestal. Svou práci však této institu-
ci věnoval včetně knih povídek Ty-
grův sen či Zapomenuté safari.

O Úsměvy z historie pražské zoo 
se pokusil v r. 2011 Ondřej Suchý – 
najdeme zde např. článek zaklada-
tele zoologické zahrady Jiřího Jandy 

z dobového tisku, vyprávění o zoo-
lozích, ředitelích zoo, hercích, zpě-
vácích, spisovatelích a dalších osob-
nostech, které se zasadily o  zrod 
a rozvoj zoologické zahrady, a vzpo-
mínky na jejich oblíbená zvířata. Ně-
která byla dárkem vypravěčů, další 
byli mláďatům kmotry. V knížce jsou 
také herecké historky o  zvířatech, 
která byla hrdiny filmů, televizních 
a  rozhlasových pořadů a  povídek 
nebo vystupovala v divadle.

Hvězdy pražské zoo představuje 
Emma Pecháčková.

Překvapilo mě, že zoo vydala 
v  rámci své propagace i  detektiv-
ku V. Erbena Osamělý mrtvý muž, 
jeden z  případů kapitána Exnera. 
Ale vlastně proč ne, čtenář se mož-
ná rozjede prozkoumat místo činu. 
Což můžete s pomocí knih i vy.

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč

KNIŽNÍ ČERVEN

Příběhy ze zoo

Kdo by nechtěl mít doma draka 
jako svého mazlíčka! Ale je to 
možné?

V  knihách Andy Shepherd 
ano. Tomasův malý dráček je ne-
jen úžasným domácím zvířátkem, 
ale především nejlepším přítelem 
na světě. Jedná se o  třetí díl knih 
o dráčcích. V prvním díle se objeví 
rostlina jménem dračilka, ze které 
se rodí malí dráčci, ve druhém díle 
dráčci vyrůstají a ve třetím už léta-

jí a vždy s nimi zažijí Tomas a  jeho 
kamarádi neuvěřitelné příhody plné 
napětí a fantazie.

Tento třetí díl nám představil a do-
poručil Martin Bartůněk z 5.B: „Chla-
pec Tomas má velké tajemství. Má 
totiž dráčka. Jeho malý drak se na-
rodil z  tajuplné kaktusovité rostliny 
jménem Dračilka a  jmenuje se Flitr. 
Chovat draka však není vůbec jed-
noduché. Prožili spolu spoustu dob-
rodružství, jako třeba když zahnali 
obrovského draka (Megadraka) s po-

mocí Flitrovy schopnosti, která spo-
čívá v ovládání počasí. Jsou to velcí 
kamarádi. Tomas je smutný, protože 
slíbil dědečkovi, že on i  jeho kama-
rádi, kteří spolu s ním pěstují draky, 
pustí své malé přátele na svobodu, 
aby se mohli vrátit tam, kam patří. 
Kniha mě moc bavila a hezky se čet-
la. Přál bych si, aby paní spisovatelka 
napsala ještě další díl.“

Andy Shepherd je anglická spi-
sovatelka, která píše pro děti ve 
věku 5–12 let. Její knihy jsou vtip-

né a  nápa-
dité. Velké-
ho úspěchu 
dosáhla kni-
hami o dráč-
cích, které 
u nás vychá-
zely postupně 
v letech 2019– 2020: Chlapec, kte-
rý pěstoval dráčky, Chlapec, který 
vyrůstal s  dráčky a  Chlapec, který 
létal s dráčky.

Lenka Veisová

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Chlapec, který létal s dráčky
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Co znamená být členem Klu-
bu mladých diváků? Několik 
společných večerů strávených 
u divadelních her známých 
i méně známých autorů. A kde? 
V jakémkoli divadle v Praze. 
Může to být divadlo v Braníku, 
Divadlo v Dlouhé, nebo dokon-
ce Národní divadlo, kde jsme 
my ze ZŠ Meteorologická byli 
letos na inscenaci Kytice.

A jak to probíhá? Účastníci se se-
jdou na autobusové zastávce a spo-
lečně vyjedeme. Jezdí především 
žáci 8. a 9. ročníku. Po divadelním zá-
žitku se vracíme zpět později v noci, 
každý plný různých emocí a vjemů.

Já osobně jsem se přihlásila, 
protože mám velmi ráda umění na-

živo. Někdo tu hru pro vás vytvoří, 
zahraje vám to přímo před očima 
a předá vám živý, citový zážitek. Je 
příjemné mít okolo sebe své přá-
tele, vrstevníky a bavit se po před-
stavení o něčem aktuálním.

A co je záměrem? V dnešní do-
bě mladí lidé tráví více a více ča-
su u monitorů a divadelní kultura 
se pomalinku vytrácí. Hlavní myš-
lenkou je ukázat mladým, že i to-
hle je může bavit. Představit jim 
různá dramatická zpracování, oži-
vit tuto kulturu a odtrhnout je od 
mobilů. A tento rok se to poved-
lo, z naší školy se účastnil celkem 
velký počet žáků. A  vždy nás to 
moc bavilo!

Julie Klímová, 9.C,  
ZŠ Meteorologická

ZŠ METEOROLOGICKÁ

Klub mladých diváků

Ve středu 4. května se po-
dařilo uskutečnit pro skupi-
nu zájemců prohlídku jinak 
nepřístupné budovy zámku 
v Kunraticích.

Prozradím, že mezi návštěvníky 
nebyli jen občané z Kunratic, Libu-
še či jiných nedalekých míst, ale 
i řada známých osobností z nejrůz-
nějších odvětví. Jmenujme namát-
kou: p. arch. Ondřej Šefců z  Ná-
rodního památkového ústavu, spi-
sovatel a dokumentarista Otomar 
Dvořák či levicová politička Jana 
Maláčová. Potěšila mne i  přítom-
nost libušského starosty Mgr. J. 

Koubka či duchovního správce pá-
tera Vojtěcha Smolky.

Nálada byla výborná, účastníci 
obdivovali zejména krásnou strop-
ní štukovou výzdobu. A již nyní za-
znamenávám žádosti řady dalších 
zájemců o případnou další prohlíd-
ku v budoucnu. Za náš Historický 
kroužek pak mohu jen přislíbit, že 
jeho členové budou stav této histo-
rické dominanty stejně jako dalších 
historických objektů dle možnos-
ti sledovat. Vždyť je v  zájmu nás 
všech se o kulturní a historické ob-
jekty zajímat a chránit je. Tak příště!

Jaroslav Melichar
Foto: Jaroslav Pazdera

Prohlídka kunratického zámku

Kalendář místních akcí – červen 2022
⊲ Středa 1. 6. od 16:00 Mezinárodní den dětí. ZŠ Meteorologická, www.

zsmeteo.cz
⊲ Sobota 4. 6. od 9:30 Dětský den, Modřanská rokle, fotbalové hřiště 

v Písnici, MČ Praha-Libuš, www.praha-libus.cz 
⊲ Čtvrtek 9. 6. Od 17:00 workshop Macrame, drhání – závěs. KC 

Jasoň, Putimská 4, www.jasoncentrum.cz
⊲ Neděle 12. 6. od 15:00 divadlo pro děti O víle Květince. KC Jasoň, 

Putimská 4, www.jasoncentrum.cz
⊲ Čtvrtek 16. 6. od 19:30 koncert Lenka Nová a Petr Malásek. KC 

Jasoň, Putimská 4, www.jasoncentrum.cz
⊲ Sobota 18. 6. od 10:00 Letní jarmark & dětský den. KC Jasoň, 

Putimská 4, www.jasoncentrum.cz
⊲ Sobota 18. 6. od 10:30 divadlo pro děti O holčičce, která zlobila. KC 

Jasoň, Putimská 4, www.jasoncentrum.cz
⊲ Sobota 18. 6. od 21:00 letní kino Zátopek. KC Jasoň, Putimská 4, 

www.jasoncentrum.cz
⊲ Středa 22. 6. od 21:00 letní kino Nejhorší člověk na světě. KC Jasoň, 

Putimská 4, www.jasoncentrum.cz 
⊲ Čtvrtek 23. 6. od 21:00 letní kino Sny o toulavých kočkách. KC 

Jasoň, Putimská 4, www.jasoncentrum.cz
⊲ Pátek 24. 6. od 15:00 Druhé setkání s našimi Ukrajinci. KC Jasoň, 

Putimská 4, www.jasoncentrum.cz
⊲ Pátek 24. 6. od 18:00 Noc sokoloven. Sokol Libuš, Libušská 294/129, 

http://www.sokollibus.cz/
⊲ Středa 29. 6. od 21:00 letní kino Bod varu. KC Jasoň, Putimská 4, 

www.jasoncentrum.cz
⊲ Čtvrtek 30. 6. od 21:00 letní kino Quo vadis, Aida?. KC Jasoň, 

Putimská 4, www.jasoncentrum.cz
⊲ Středa 6. 7. od 21:00 letní kino Po čem muži touží 2. KC Jasoň, 

Putimská 4, www.jasoncentrum.cz

NOVÝ VOLNOČASOVÝ AREÁL 
V LIBUŠI – NAHORU A DOLŮ  
(A ZASE NAHORU?)

Před čtyřmi lety jsem zde čtenáře po-
prvé seznámila s  nápadem na nový pří-
rodní volnočasový areál v lokalitě Na Je-
zerách. Šlo mi o to vytvořit parkové pro-
středí s možností jít si zaběhat, zahrát si 
na veřejném hřišti s  dětmi fotbal, volej-
bal atp. Mít novou zeleň a  vodní prvky 
tam, kde je místní využijí a kde je to za-
tím možné, nezastavěné. Zástavba zde 
byla, a bohužel stále je, aktuální, většina 
plochy je určena k výstavbě. Jedná se ale 
o pozemky magistrátní, které by měly být 
využity v zájmu dotčené veřejnosti. A ten 
se zdá dle reakcí libušských i písnických 
sousedů jednoznačný. Mít na Libuši no-
vý velký park, dostupný i méně mobilním 
sousedům, by jistě bylo fajn. Prostranství 
tohoto typu v naší MČ zkrátka chybí, pro-
to jsme se s přáteli rozhodli o jeho vznik 
usilovat. Naši petici za přírodní volnočaso-
vý areál podepsalo více než 1500 lidí a je-
jí projednání na zastupitelstvu MČ v  ro-
ce 2018 vedlo k podání žádosti o změnu 
územního plánu (ÚP) tak, aby území bylo 
nezastavitelné a k dispozici pro rekreaci. 
Příslušný magistrátní výbor a odbor územ. 
rozvoje daly změně zelenou. Až sem to 
šlo tedy nahoru. Jenže poté přišel obrat.

Začátkem roku 2020 vyjádřila Rada 
HMP nesouhlasné stanovisko, údajně 
proto, že naše MČ chce v  této lokalitě 
školu. To byla pro nás těžko uvěřitelná in-
formace za situace, kdy poslední hlaso-
vání místního zastupitelstva jednoznačně 
podpořilo vznik parku. Po následném pá-
trání jsme se z pořizované demografické 
studie MČ s údivem dozvěděli, že v této 
lokalitě má přibýt přes 700 nových oby-
vatel. Je jasné, že v parku ve stanech by-
dlet nebudou. Chystá se sem tedy nako-
nec přece jen zástavba? A na čí popud?

Překvapivé bylo zjištění, že zástavbu 
požaduje přímo naše městská část. V za-
dání k  zastavovací studii, které odeslal 
architektům starosta Koubek, nebylo ani 
slovo o zastupitelstvem podpořeném zá-
měru parku. Naopak, aniž by existoval 
souhlas zastupitelstva, zadal pan sta-
rosta zpracování studie k umístění školy 
a  bytové výstavbě v  lokalitě budoucího 
parku. Zbývající pruhy zeleně, na které 
v území zbylo místo, lze jen těžko pova-
žovat za park umožňující rekreaci nebo 
sportovní využití obyvatel. Za zády zastu-
pitelstva a občanů tak vyhodila naše MČ 
čtvrt milionu za studii, která byla v rozpo-
ru s původním usnesením z roku 2018.

Rozhodli jsme se proto dál o park bojo-
vat. Základní školu jistě potřebujeme, ale 
existuje pro ni vhodné umístění na sou-
sedních pozemcích. Iniciovali jsme novou 
petici a v nelehké covidové době se na-
střádalo přes 800 podpisů. V květnu 2021 
jsme ji předložili Zastupitelstvu HMP, kde 
hrozilo neschválení navržené změny ÚP, 
což by definitivně vizi parku pohřbilo. Za-
mítnutí bylo díky petici dočasně odvráce-
no. Na náš podnět přijalo v červnu 2021 

libušské zastupitelstvo usnesení, že zá-
měr parku nadále podporuje a škola mů-
že být umístěna hned vedle. Podařilo se 
tedy zatím zvrátit snahy území zastavět. 
Nicméně, změna ÚP je stále nedořešena 
a nový metropolitní plán, s jehož návrhem 
jsme nyní seznamováni, dál drží území ja-
ko zastavitelné a s parkem v požadova-
ném rozsahu nepočítá.

A kde je tedy to opětovné „nahoru“? 
Již dvě místní zastupitelstva (v roce 2018 
a 2021) potvrdila, že existuje veřejný zá-
jem na vytvoření nového libušského par-
ku. Občané v  několika peticích ukázali, 
že zde park skutečně chtějí a neodradí 
je ani zákulisní snahy území zastavět. Na 
magistrátu již o záměru vědí, početná li-
bušská skupina během projednání pe-
tice zanechala dojem. Také ti, kdo mají 
plánovací dokumentaci na starosti, jed-
nají s MČ a členy petičního výboru. Ob-
čané v  rámci participativního rozpočtu 
již začali navrhovat, jak alespoň menší 
část území k rekreaci využít. Ujišťuji vás, 
že pro vznik parku nadále činíme, co je 
v našich silách. Pokud se podaří dosáh-
nout změny ÚP, iniciujeme novou archi-
tektonickou studii. Tentokrát se zadá-
ním skutečně na park, nikoliv na zástav-
bu! Bude prostor pro participaci – spo-
luvytvoření parkového prostoru, který 
může být krásnou vizitkou Libuše. Děku-
jeme lidem z okolí, kolegům ze zastupi-
telstva a dalším nadšencům, kteří zámě-
ru fandí. Nicméně, budoucnost je nejis-
tá, a zda se ono druhé „nahoru“ podaří, 
záleží především na podpoře občanů to-
muto záměru a dobré politické vůli.

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D. (KDU-ČSL 
a nezávislí) ve spolupráci s JUDr. Ing. 

Evou Radovou (ODS), https://www.
facebook.com/parklibus

PROSTOR PRO STRANY KANDIDUJÍCÍ 
V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH

Redakce časopisu U  nás oznamuje, že 
každá politická strana či politický subjekt 
kandidující v komunálních volbách 2022 
v MČ Praha-Libuš bude mít celkově v čís-
lech 7+8 a 9 zdarma k dispozici plochu 
jedné tiskové strany k  vlastnímu před-
stavení, zejména svého volebního pro-
gramu. Toto představení podléhá obvyk-
lému redakčnímu zpracování a  grafické 
úpravě. Všechny další pozvánky či texty 
přímo propagující jednotlivé kandidující 
strany či subjekty nad rámec uvedeného 
rozsahu budou přijímány jako placená in-
zerce. V uvedených číslech nebude vy-
cházet rubrika Debata, pouze v čísle 7+8 
bude otevřena pro eventuální reakci na 
předchozí příspěvky.

(red)

Debata
Příspěvky v rubrice Debata vyjadřují 
výhradně názor autora, který se ne-
musí shodovat s názorem vydavate-
le či redakce.
Rozsah příspěvku v rubrice je max. 
3 500 znaků bez mezer. Je možno 
připojit fotografie či jiné grafické 
podklady − rozhodnutí o jejich otiš-
tění a rozměru je v kompetenci re-
dakční rady a grafika.

http://www.jasoncentrum.cz
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VEŘEJNÉ HUDEBNÍ  
PŘEHRÁVKY A EXHIBICE

U příležitosti ukončení školního roku 
2021/22 srdečně zveme na:

Závěrečné hudební přehráv-
ky oborů klavír, flétna, kytara v  dru-
hé půli června dle termínů na: www.
klubjunior.cz v zrcadlovém sálku Klu-

bu Junior – zvou žáci a  tým hudeb-
ních lektorů.

Sportovní exhibici v gymnastice, již 
připravují mladší gymnastky a  gym-
nasté pod vedením své trenérky ne-
jen pro rodiče – srdečně zveme!

Lektoři a trenéři Klubu Junior
Foto: archiv Klubu Junior

Klub Junior
www.klubjunior.cz, Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968, kjunior@centrum.cz

PROGRAM NA ČERVEN 2022

Vážení senioři, měsíce od Vá-
noc do prázdnin utekly jako vo-
da a  je již červen, který je tím 
nejkrásnějším. Plánujete dovo-
lenou s vnoučaty, s pravnouča-
ty, setkávání s  dětmi s  nadějí, 
že si to tentokráte více užijete. 
Radost bude na všech plánova-
ných pobytech, u moře, na cha-
tě, u babičky…

S  malou trošičkou do mlýna 
také přidáváme k  červnovému 
programu něco v Klubu Senior.
7. 6. Navštíví nás se svým po-
vídáním a  cvičením paní prof. 
Kaněrová a  bude se hovořit 
i o dalších záležitostech.
14. 6. Klub uzavřen – odjezd 
40 účastníků (včetně výboru) 
do Františkových Lázní, a to na 
období od 12. do 17. 6. Zájezd 
obsazen.
21. 6. Rozlučka seniorů před 
prázdninami s hudbou pana Vo-
máčky a ještě něco navíc! Přijď-
te posedět a zazpívat si.
28. 6. Jednodenní výlet na zá-
věr, a to do okolí města Kladna, 
včetně návštěvy zámku. Plánu-

jeme opět zastavení na oběd. 
Přihlášky v  klubu u  paní Do-
stálové. Předpokládaná cena 
zájezdu 250 Kč. Těšíme se na 
společně strávené chvíle před 
prázdninami.

Za organizační výbor Klubu 
Senior Zdena Prchlíková 

ZÁJEZDY – NEZAPOMEŇTE

Pokud plánujete odcestovat 
s námi na ostatní zájezdy, je nut-
né zaplatit příslušnou zálohu.

Maďarsko – 100 eur zapla-
tit do konce června (tuto zálo-
hu zasíláme 15. 7. do hotelu). 
Jakékoliv dotazy volejte na tel.: 
608 511 980 p. Prchlíkové, ne-
bo na tel. 731 230 713 p. Slávce 
Urbanové. Děkujeme za přízeň 
a věříme, že se vám zájezd bu-
de opět líbit a uděláte něco pro 
své zdraví.

Pozor, na nezapomenutelné 
Slovensko máme ještě 2 mís-
ta volná! Stačí záloha 1 500 Kč, 
ostatní do 19. 8.

Zdena Prchlíková,  
Slávka Urbanová, Pavel 

Šťastný

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

ми орендуємо спортивний нвентар

ми вддаємо перевагу регулярнй участ дтей

Найстарше спортивне об’єднання зi 160-рчною сторєю – СОКОЛ –
пропонує дтям можливсть провести час з однолтками.

Спорт допоможе подолати дитяч страждання  дозволить вам
видлити хвилинку на себе.
Заняття ведуть тренери та лектори з багаторчним досвдом.

Пропонуємо вправи для дтей вд рокв

у ц дн та години:

Для отримання додаткової нформацї зв'яжться з нами

Здороваємось:  Наздар!

T. J. Sokol Libuš (Т. Я. Сокол Лбуш) 

пропонує безкоштовн спорт для дтей та дорослих

вулиця Лбуська 294/129, Прага 4 - Лбуш, автобусна зупинка U libušské

sokolovny  (автобус 113, 197, 331, 333)

доросл + дти 10-11:00 5 пар 2-5 рокв Magda
Machková

magdamachkova@email.c
z

дтей
дошкльного

вку

16-
17:00

5 дтей,
двчат 
хлопцв

4-6 рокв Jana
Bartáčková

janabartac@gmail.com

оздоровч
вправи

19-
20:00

5 дорослих доросл Eliška
Léblová

elal@volny.cz

понедлок

доросл + дти 16-
17:00 3 пари 2-5 рокв Magda

Machková
magdamachkova@email.cz

унверсальна
вправа

17-
19:00

10 дтей,
двчат 
хлопцв

6-14 рокв Jakub Šára jakubsara@gmail.com

дтей
дошкльного вку

16:30-
17:30

6 дтей,
двчат 
хлопцв

4-6 рокв Alena
Šedlbauerová

alena.sedlbauerova@
email.cz

йога
18:30-
19:30

10 дорослих доросл
Eliška

Léblová
elal@volny.cz

Спортивн гри/
лакросс 16-17:30

6 дтей, двчат
 хлопцв 6-10 рокв

Lívia
Šavelková

lakros-libus@seznam.cz;
www.lakros-libus.cz

Спортивн гри/
лакросс

17:30-
19:00

6 дтей, двчат
 хлопцв

11 рокв 
старше

Lívia
Šavelková

lakros-libus@seznam.cz;
www.lakros-libus.cz

пдготовка до
танцю

16:15-
18:15

6 дтей, двчат 6-12 рокв
Jarka

Gregorová
jarkagregorov@

seznam.cz

четвер

 
ввторок

середа

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

Pohotovostní hypotéky bez nemovitosti; Refinancování 
hypotéky s předstihem 
až 2 roky; Hypotéky na 
družstevní bydlení; 
Americké hypotéky; 
Konsolidace úvěrů… 
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E

IN
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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 

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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 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 Hypoteční kancelář  
  

 
 

  
 

 

                                                                                
  s působností zejména v Praze a Středočeském kraji 
       Sledujte AKCE a NOVINKY na našem webu! 
• Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí 
• Profesionální prodejní marketing 
• Výkup nemovitostí i s právní vadou, např. exekucí 
• Zdarma odhad nemovitosti a 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         info@maxrealfin.cz                                                    
                                        Naše Franšízy        
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