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15. 12. Předvánoční posezení seniorů | 22. 12. Betlémské světlo 2022
Nové vedení obce se představuje | Hledá se „obecní znalec“ | Zmatek na křižovatce
Centrum Nová Libuš – připomínky k projektu
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1 V Mateřské škole Mezi Domy vyráběli vánoční výzdobu pro motolskou hematologii. 2 Modelářská soutěž Písnice Model Open 
zaznamenává rostoucí oblibu. 3 Písnická základní škola uspořádala v listopadu pravidelnou keramickou dílu pro veřejnost.
4 V libušské základní škole si připomněli tradiční Dušičky. 5 Mateřská škola Ke Kašně se na den proměnila v halloweenský dům.
6 Libušští lakrosáci soutěžili poprvé na turnaji v zahraničí. 

Foto: archiv MŠ Mezi Domy, archiv Křížem Krážem, archiv ZŠ Písnice, archiv ZŠ Meteorologická, Kristina Thaler a Lívia Šavelková
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Vážení dříve narození,
městská část Praha-Libuš si Vás dovoluje opět pozvat na tradiční akci

Předvánoční posezení seniorů 
se starostkou a zastupiteli městské části

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

(K Libuši 73, Praha 4 - Kunratice)

na programu je společné slavnostní setkání, slavnostní večeře  
a živá hudba k poslechu i k  tanci. Doporučen je slavnostní oděv.

Přihlášení na akci s  uhrazením poplatku předem NUTNÉ! 

Přihlásit se můžete: 
od pondělí 28. listopadu – 8:00 hodin do pondělí 12. prosince – 17:00 hodin 

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

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

 
www.betlemskesvetlo.cz  www.sdhpisnice.cz 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  

PRAHA – PÍSNICE 

Kolektiv Mladých hasičů 

pořádá akci  

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2022 

pro širokou veřejnost 
 

KDY: čtvrtek 22. 12. 2022 v době od 17 do 19 h 

KDE: hasičská stanice v Praze – Písnici, ul. Hoštická 701 
 

Myšlenka šířit Betlémské světlo vznikla v roce 1986 v 
Rakousku. Plamínek zažehnutý v Betlémě putuje ve speciálním 
bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince, odkud se 
předává do 25 zemí světa.  

Betlémské světlo je symbolem míru, přátelství a 
a naděje. Proto jsme se rozhodli, že se s našimi 
dětmi z kolektivu Mladých hasičů k této myšlence 
připojíme a nabídneme možnost vyzvednutí 
Betlémského světla libušským i písnickým 
občanům.  

Jedná se o třetí ročník předvánočního setkání mladých hasičů s 
občany Libuše a Písnice. Naším cílem je rozdat klid a radost, 
setkat se s našimi sousedy a nabídnout jim možnost si odnést 
Betlémské světlo do jejich domovů. 
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Vážení a milí sousedé, 
uplynulo několik málo 
týdnů od zvolení nové-

ho vedení naší městské části. 
Každý člen rady se již naplno 
věnuje své agendě ve spoluprá-
ci s příslušnými úředníky úřadu 
městské části. Uskutečnili jsme 
desítky schůzek, ať seznamova-
cích, nebo věcně zaměřených. 
Vždy jsme věděli, že rozvíjet 
obec musí být práce rozmanitá, 
kreativní a zajímavá. Skuteč-
nost ale některá naše očekává-
ní ještě předčila. Co zmínit za 
nejzajímavější agendu za uply-
nulé týdny z diářů starostky 
a místostarostů?

Denní náplň je velmi pestrá. Mu-
síte se vyjádřit ke komplexnímu do-
pravnímu plánu na chystané stave-
niště nových stanic metra i prejzo-
vým taškám štítu střechy. V  tentýž 
den jste pozvaní na setkání s arci-
biskupem pražským, podepisujete 
gratulace k  životním jubileím míst-
ním občanům a urgujete propadají-
cí se kanály na Libušské. Když odje-
dete na víkend mimo Prahu a je prá-
vě třeba řešit nebezpečnou doprav-
ní situaci na Libuši, žádáte v soula-
du se svými kompetencemi o sou-
činnost Policii ČR. Jen musíte na kri-
zové lince v  Pardubicích vysvětlit, 

proč z Pardubického kraje řešíte li-
bušskou křižovatku. Navštívíte lam-
pionový průvod, chystáte program 
na slavnostní rozsvěcení vánočních 
stromů a připravujete rozpočet celé 
obce. Zabýváte se nelegální a pře-
bujelou reklamou v  našich ulicích 
a formulujete připomínky k záměru 
velké developerské výstavby.

Někdy hoří lhůty. Jako když je 
třeba podat námitky do stavební-
ho řízení na Domov pro seniory, 

aby se stihla připra-
vit smlouva na 12 lů-
žek za vyhláškové 
ceny pro naše obča-
ny. A některé lhůty již 
stihnout nejde. Jako 
když jsme se snaži-
li v době energetické 
krize alespoň mírně 
zredukovat vánoční 
osvětlení v našich uli-
cích a náklady rozsvě-
cení vánočních stro-
mů na naší městské 
části. Utratit za to 500 
tisíc korun nám přišlo 
v  době energetické 
a  ekonomické krize 
neobhajitelné. Bohu-
žel smlouvy byly na-
staveny tak, že je již 

nešlo změnit. Jindy naopak zasé-
váte semínko, které vzklíčí a vyros-
te za řadu let. To, když žádáte o pří-
pravu urbanistické studie u stanice 
metra Depo Písnice na Magistrátu 
hlavního města Prahy nebo jedná-
te o budoucí podobě území (a snad 
i parku) Na Jezerách. Některé naše 
aktivity měly za cíl seznámit se se 
situací. To, když máte možnost strá-
vit část noční služby s  Městskou 
policí v ulicích Libuše a Písnice.

Tento výčet představuje jen zlo-
mek toho, co Rada městské části 
Praha-Libuš za uplynulé týdny řeši-
la. Něco umíme, něco se učíme, hle-
dáme nejlepší možná řešení. Snaží-
me se obklopit experty, o jejichž ná-
zor bychom se mohli opřít. Vytváří-
me komise složené z odborníků, ale 
rádi bychom zapojili i  další místní 
občany různých odborností i profe-
sí, kteří by nám mohli v případě po-
třeby poskytnout radu či doporuče-
ní. Pokud byste měli zájem přispět 
k  rozvoji obce, věnujte prosím po-
zornost výzvám k setkáním s vede-
ním obce, která budeme průběžně 
pořádat, ale i  poptávce po odbor-
nících. Obec vytváříme společně 
a společně neseme i odpovědnost 
za to, jak obec vypadá.

Milí sousedé, za volené zástupce 
městské části i zaměstnance úřadu 
si Vám dovolujeme popřát do no-

vého roku vše dobré, pevné zdra-
ví a  aspoň trochu štěstí. Čeká nás 
všechny složitější období. Vstupme 
do něj společně s  odvahou a  od-
hodláním překonat případné těž-
kosti, které se mohou objevit. Po-
kud se dostanete do složitější situa-
ce, vězte, že jsme tu i pro Vás.

Za vedení MČ Praha-Libuš
Lucie Jungwiertová

starostka

Již tradičně jsme pro vás při-
pravili malý vánoční dárek v po-
době kalendáře městské části 
Praha-Libuš.

I  tentokrát se můžete těšit na 
výtvarné práce dětí z  mateřských 
a  základní školy z  Libuše a  Písni-
ce. Letošní téma kalendáře je: „Ta-

dy bydlím já, tady jsem doma“. Dě-
ti nakreslily obrázky svých domovů, 
kde bydlí. Můžeme ale vidět i poko-
jíčky dětí, okolí domova nebo školu, 
kterou navštěvují.

Děkujeme všem dětem za nama-
lování obrázků.

Bc. Petr Borský, koordinátor MA 21

Vážení a milí sousedé, chceme 
o Libuš a Písnici pečovat svě-
domitě a zodpovědně. Rozvoj 
každé obce obnáší řešení velmi 
specifických témat, která vyža-
dují odborný vhled z různých 
oblastí, navíc ideálně s místní 
znalostí.

Chtěli bychom proto vyzvat míst-
ní obyvatele, kteří mají chuť zapo-
jit se dobrovolnicky do rozvoje ob-
ce, aby se přihlásili na e-mail: sta-
rostka@praha-libus.cz nebo přišli 
na některé setkání občanů s vede-
ním obce. Nejbližší setkání se bude 
konat v pondělí 19. prosince 2022 
v čase 16.30–18 hodin. Poptáváme 
rozličné profese a odbornosti, zku-
šenosti a znalosti. Hledáme exper-
ty do odborných komisí, ale chce-
me si také vytvořit seznam míst-
ních šikovných a  iniciativních lidí, 
kterým záleží na naší městské čás-
ti a se kterými se můžeme poradit 
o vybraných tématech.

Můžeme potřebovat rychlou 
konzultaci například v oblasti život-
ního prostředí, dopravy, účetnictví, 
podpory podnikání či rozvoje škol-
ství. Pomoc může mít podobu krát-
kého telefonátu, zprostředkování 
nějakého specialisty či oponent-
ní názor. Vždy po vzájemné doho-

dě, s  respektem k vašim časovým 
možnostem.

Soudy využívají soudní znal-
ce, my bychom měli rádi databázi 
„obecních“ znalců. Proč hledat ex-
perty jinde, když je máme doma?

Za vedení MČ Praha-Libuš  
Lucie Jungwiertová

Hledá se „obecní znalec“

KÁVA S OBČANY
19. prosince 2022 v čase  
16.30–18.00 hod. zveme ob-
čany na setkání s vedením 
obce. Pokud máte jakékoli té-
ma, které se týká rozvoje naší 
městské části, přijďte jej s ná-
mi prodiskutovat do kanceláře 
paní starostky a místostarostů 
na adrese:  
Libušská 35/200.

Dárek pro vás – kalendář  
městské části na rok 2023

„Obec vytváříme společně a společně neseme 
i odpovědnost za to, jak obec vypadá.“

mailto:starostka@praha-libus.cz
mailto:starostka@praha-libus.cz
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Řidiči zažili poslední říjnový 
víkend zcela bezprecedentní 
zmatek na křižovatce ulic Libuš-
ská a Dobronická.

Nově a zcela nečekaně zde ne-
bylo možné odbočit vlevo do Písni-
ce, navíc tato změna byla provede-
na způsobem, který zapříčinil velmi 
nebezpečné situace. Jen zásluhou 
Městské policie Praha, obvodního 
ředitelství pro Prahu 12, která do-
pravu na křižovatce usměrňovala, 
zde nedošlo k žádné nehodě.

Co se stalo?

27. října 2022 v  pozdních odpo-
ledních hodinách, tedy v předvečer 
státního svátku a prodlouženého ví-
kendu, došlo na křižovatce Libušská 
a  Dobronická ke změně světelné 
signalizace. Nově nebylo možné na 
této křižovatce odbočit doleva smě-
rem do Písnice. Současně ale neby-
lo upraveno doprovodné dopravní 
značení. Řidiči tak dál sledovali smě-
rovku odbočení vlevo na Písnici, ale 
na semaforu svítila pouze nově in-
stalovaná šipka k  odbočení dopra-
va. Často si tohoto rozdílu nevšim-
li a  odbočovali vlevo, jak jim velel 
zvyk nebo dopravní značka. S  tím 
ale nová úprava světelného řízení 
křižovatky nepočítala a  hrozily čet-
né srážky s vozidly v dalším směru, 
který měl v tu chvíli rovněž zelenou.

Tento rozpor doprovodného zna-
čení a světelné signalizace a s  tím 

související nebezpečné situace 
konstatoval i  kontrolor, kterého na 
žádost vedení městské části vyslal 
následující den dispečer Technické 
správy komunikací. Teprve poté byl 
zajištěn alespoň elementární sou-
lad obou značení. Městská policie 
na křižovatce situaci po celou dobu 
monitorovala a ve vypjatějších čás-
tech dne usměrňovala provoz. Cel-
kově hodnotila situaci jako velmi ri-
zikovou. O součinnost byla požádá-
na vedením radnice i Policie ČR.

Vedení obce a  Úřad MČ Praha-
-Libuš průběžně informovaly vše-
mi dostupnými prostředky obyva-
tele naší městské části a současně 
i starosty okolních městských částí 
o  dopravních problémech a  vývoji 
situace na této křižovatce. Součás-
tí této výzvy bylo i doporučení, aby 
se řidiči této křižovatce pokud mož-
no vyhnuli.

Proč se to stalo?

Jak už to bývá, i  tato cesta by-
la dlážděna dobrými úmysly. Pod-
le informací Magistrátu hl. m. Pra-
hy proběhlo v říjnu 2022 místní še-
tření, které inicioval bývalý starosta 
naší městské části, a  rovněž se ho 
aktivně účastnil spolu se zástupci 
Ropidu a Magistrátu hlavního měs-
ta Prahy. Společně hodnotili jedno 
pondělní ráno dopravní zátěž na Li-
bušské, která byla po uzavření Me-
teorologické značná. Zvažovali, jak 
Libušské ulevit a zejména jak zkrá-

tit zpoždění autobusů MHD. Tento 
nápad byl vybrán údajně jako nej-
méně špatné řešení. Bohužel nikdo 
z účastníků neinformoval Úřad MČ, 
nové vedení obce ani další institu-
ce (například Technickou správu ko-
munikací či Městskou policii).

Možná by úprava samotná do-
pravě na Libušské pomohla, bohu-
žel to už nezjistíme. Nešťastné na-
časování, zoufalé provedení a  ne-
předání informací způsobily takový 
chaos a rizika pro všechny účastní-

ky provozu, že jediným řešením byl 
okamžitý návrat do původního sta-
vu. To se nám povedlo zajistit hned 
první pracovní den po tomto nároč-
ném víkendu, kdy se nám podařilo 
zkontaktovat se s příslušným odbo-
rem na Magistrátu hl. n. Prahy.

Velký dík patří všem, kteří po-
mohli tuto situaci zvládnout.

Za vedení obce  
Lucie Jungwiertová

Foto: Městská policie hl. m. Prahy

Zmatek na křižovatce

Oslava Halloweenu pořá-
daného Spolkem rodičů při 
ZŠ v Písnici za podpory naší 
školy je už tradicí očeká-
vanou dětmi i rodiči, a tak 
jsme je nemohli zklamat.

Účast byla rekordní – dosta-
vilo se přes 90 dětí a asi polo-
vina rodičů. Většina účastníků 
měla také krásné strašidelné 
kostýmy, a tak vyhlášení nejhez-
čí masky nebylo jednoduché.

Děti si užily klasické dlabá-
ní dýní. Výtvory byly roztomilé 
i strašidelné a u mladších se do 
tvorby s vervou zapojili i rodiče. 
Další kreativní aktivity v  podo-
bě netopýrů i  svítících lucerni-
ček byly také populární a  stol-
ky s  jejich výrobou byly pořád 
v obležení.

Z  pohybových soutěží dě-
ti zkoušely „Halloweenský zá-
vod“, kdy se snažily dvojice co 
nejrychleji přemístit dýně po ur-
čené trase. „Útokem na bubá-
ky“ přesnou muškou chránily 

sebe i ostatní před šesti straši-
dly a při „Prolézání pavoučí sí-
tí“ si vyzkoušely svoji obratnost.

Kdo se nebál, mohl se ne-
chat vyfotit ve fotokoutku v upí-
ří tlamě a  všichni jsme si pak 
užili závěrečný průvod straši-
del Písnicí.

K  tomu všemu samozřej-
mě byl klasický táborák, kte-
rý zajistili naši milí hasiči. Ve-
dle opékání vuřtů nechyběl 
ani stánek s  dobrotami a  bar 
se strašidelnými koktejly, kde 
byl v nabídce koktejl Netopýří 
křídla, Žabí hlen, Modrá smrt 
a  Drákulovo potěšení, které 
bylo nakonec mezi dětmi nej-
oblíbenější (oproti minulým 
Netopýřím křídlům).

Atmosféra v  rámci celé ak-
ce byla moc příjemná, děti se 
hezky vyřádily, rodiče se setkali 
a popovídali si a všichni společ-
ně jsme si tak užili fajn strávený 
podzimní čas.

Text i foto: Hanzlíčkovi

Strašidla na Písnici



KRONIKA

U nás | 12/2022 | 5

ZŠ Písnice
PODZIMNÍ KERAMICKÁ DÍLNA

V  sobotu 5. listopadu pořádala 
základní škola Písnice pravidelnou 
keramickou dílnu pro veřejnost. 
V milé a klidné atmosféře si účast-
níci vyráběli krásné výrobky nejen 
s  podzimní a  zimní tematikou. Má-
me velkou radost, že na tuto akci 
chodí i celé rodiny našich žáků, jak 
rodiče, tak i  prarodiče. Vidět spo-
lečně tvořit rodinné příslušníky je 
moc milé.

Pod vedením zkušených lektorek 
se děti dozvěděly a  naučily nové 
věci. Rodiče nejen pomáhali, ale za-
pojili se i do výroby vlastních dílek. 
Na všech bylo vidět, že si společné 
chvíle opravdu užívají. Z dětí vyza-
řovaly spokojenost a štěstí. Bylo to 
okouzlující a již teď se těšíme na pří-
ští tvoření.

Petra Brodská

ZÁLOŽKA DO KNIHY  
SPOJUJE ŠKOLY

Již 13 let probíhá česko-sloven-
ský projekt Záložka do knihy spo-
juje školy = Záložka do knihy spája 
školy. Naše škola se do tohoto pro-
jektu zapojila poprvé před pěti lety. 
Letos se do projektu zapojilo 997 
škol z České a Slovenské republiky. 
Ani my jsme nechyběli. Letošní té-
ma znělo: Můj literární příběh čeká 
na Tvoje přečtení = Môj literárny prí-

beh čaká na Tvoje prečítanie. Třeba 
i  záložka od kamaráda ze Sloven-
ska podpoří kreativní čtení a  při-
spěje k  upevňování přátelských 
vztahů mezi žáky z různých škol. Le-
tos nám byla přidělena ZŠ Ruskov 
v  okrese Košice-okolí. Záložky na-
šich dětí i dětí ze Slovenska se vy-
dařily a udělaly všem radost.

Mgr. Lenka Veisová

TESTOVÁNÍ  
TĚLESNÉ ZDATNOSTI ŽÁKŮ

V měsících říjnu a listopadu pro-
bíhá na základních a středních ško-
lách testování tělesné zdatnosti žá-
ků. V ZŠ Písnice se tato aktivita tý-
ká pouze 3. třídy a testování je pro-
váděno v hodinách tělesné výcho-
vy pod vedením paní učitelky Lenky 
Červené. Je prováděno prostřed-
nictvím sady motorických testů, me-
zi které patří skok daleký z  místa, 
sed-leh, běh 4 x 10 m a vytrvalostní 
člunkový běh. Děti se do testování 
zapojily aktivně a  všechny disciplí-
ny se snažily dělat co nejlépe.

Testy pro Ministerstvo školství, 
mládeže a  tělovýchovy připravilo 
Victoria Vysokoškolské sportovní 
centrum ve spolupráci s FTVS Uni-
verzity Karlovy s  řadou dalších vy-
sokoškolských pracovišť.

Testování je součástí šetření Čes-
ké školní inspekce zaměřeného na 
podporu pohybových aktivit a  roz-
voj pohybových dovedností žáků.

Petra Brodská

ABECEDA PENĚZ

Naši školu navštívili pracovníci 
České spořitelny se vzdělávacím 
programem „Abeceda peněz“. Uká-
zali dětem svět financí – společně si 
povídali o tom, jak hospodařit s pe-
nězi, a blíže je seznámili s hodnotou 
peněz. Děti se zážitkovou formou 
seznámily se základními pojmy, vy-
světlily si rozdíl mezi příjmy a výdaji 
a plnily zajímavé úkoly, díky kterým 
získaly povědomí o  rodinném hos-
podaření. To přineslo úsměvné zá-
žitky, na které budou děti jistě rády 
vzpomínat.

Lenka Červená

KROKODÝLI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Do naší školní družiny přijel pán, 
který nám vyprávěl o  krokodýlech 
a krajtě. Vyprávěl, jak vznikli kroko-
dýli, a říkal jméno jednoho pradáv-
ného krokodýla. Zkuste uhádnout. 
Jeho jméno je Deinosuchus, žil 
s dinosaury a nakonec vyhynul, ale 

ostatní přežili. Dinosauři zahynuli, 
když do naší planety narazil meteo-
rit větší než Mount Everest.

Pán říkal, že krokodýl má vyni-
kající sluch, čich, zrak a má hodně 
silný stisk tlamy. Zrak má vynikají-
cí, protože když se kouknete na je-
ho oči, má je stejné jako kočkovité 
šelmy. Krokodýl umí vysoko skákat, 
když chce ulovit ptáka, ale když ho 
chce chytit, musí ho i přilákat, najde 
větve a položí si je na sebe. Kroko-
dýl je chytrý a skoro neporazitelný, 
akorát je tu malý háček! Krokodýla 
může ulovit větší krokodýl, kočkovi-
té šelmy nebo had krajta.

Krajta je dlouhý had. Pán nám 
ukázal jednu krajtu, bylo jí 14 let. Ta 
krajta, kterou nám pán ukázal, ne-
kousala, ale jiné krajty koušou. Kdy-
by vás kousla, tak nic vážného to 
není, krajta není jedovatý had.

To je všechno. Kdybyste chtěli 
vědět víc o krokodýlech a krajtě, vy-
hledejte si je na internetu.

Amálie Zrcková, 4. třída
Foto: archiv ZŠ Písnice
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ZŠ Meteorologická
O VÁNOCÍCH ZPÍVÁM…

…Vánoce mám rád, zpívá se v jed-
né písni. Upřímně, Vánoce si málo-
kdo dokáže představit bez koled či 
alespoň písní s vánoční tematikou. 
Když se řeknou Vánoce, na mysli 
mi vytane píseň Janka Ledeckého 
„Sliby se maj plnit o Vánocích“. Prá-
vě proto, že jsme prošli v minulých 
dvou letech epidemií, která nepřála 
zpěvu a  společným akcím, o  to ví-
ce si plníme slib, vlastně tedy spí-
še přání, abychom si mohli společ-
ně zazpívat a  užít si adventní čas. 
Proto se znovu konají tradiční ak-
ce, které patří k  životu naší školy 
– Vánoční nota a  Vánoční hvězda. 
Obvodní kolo pěvecké soutěže Vá-
noční noty se koná 1. prosince a Vá-
noční hvězda s  prodejem výrobků 
a  s  vystoupením sboru Zvonek 14. 
prosince od 15:30. Společně s  ko-
legyní Soňou Štefanovou a vlastně 
s  celým sborem věříme, že se vše 
vydaří a že společně strávíme pěk-
ný a klidný předvánoční čas.

Alexandros Charalambidis, učitel 
HV a vedoucí sboru Zvonek

DUŠIČKY

Ve středu 2. listopadu jsme si 
v naší škole připomněli tradiční čes-
ký Svátek zesnulých, takzvané Du-
šičky. Žáci z několika tříd z druhého 
stupně naší školy, včetně nás deváťá-
ků, se převlékli do strašidelných ma-
sek a kostýmů, aby dětem z prvního 
stupně zpříjemnili vyučování. Někteří 
deváťáci jsou současně i patrony dětí 
z prvních tříd, proto mnoho z nás tam 
šlo za svými svěřenci. Připomínku 
Dušiček jsme odstartovali předsta-
vením českého svátku a také zahra-

niční obdoby, Halloweenu. Následo-
valo vyplňování zábavných pracov-
ních listů, které se vztahovaly k obě-
ma svátkům. Patroni se nad doplňo-
vačkami a jinými úkoly snažili prvňáč-
kům vysvětlit rozdíly mezi Dušičkami 
a Halloweenem. Děti se úloh zhosti-
ly na výbornou a pracovaly s neskrý-
vaným zaujetím. Velmi nás překvapi-
lo, že mnoho detailů o obou svátcích 
děti již znaly. Dopolední sváteční klá-
ní jsme spolu s dětmi zakončili tan-
ci na známé písně. Věřím, že jsme si 
všichni společné chvíle užili a určitě 
jsme se dozvěděli mnoho nového.

Rádi bychom za celý kolektiv de-
vátých tříd a sedmáků touto cestou 
poděkovali všem žákům za vzornou 
účast a  třídním učitelkám na prv-
ním stupni za laskavé umožnění ce-
lé akce.

Tereza Plánková, 9.A
Foto: Nikola Tesařová (9. A), 

Jia Jun Zhang (9. B), Catherine 
Pekárková (7. A)

PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Dlouhodobý program všeobecné 
primární prevence s organizací Drop 
In jsme odstartovali 15. listopadu. Je 
zaměřen na práci s  třídním kolekti-
vem, na rozvoj sociálních dovednos-
tí. První blok byl zaměřen na komu-
nikaci s  ostatními, jak se zachovat, 
když nás něco trápí, komu to mů-
žeme říct, proč jsou důležití kama-
rádi.  Program měl části: vzájemné 
představení, podepisování jmeno-
vek, pohádka O  námořníkovi Pep-
kovi, Co si vzít na opuštěný ostrov, 
Lovení pokladu a hodnocení bloku. 

Naše názory: 
Kryštof: „Program byl skvělý, zau-

jalo mě, když jsme psali, co si vez-

meme na pustý ostrov. Já bych si 
vzal jídlo, pití a celou rodinu!“ 

Kristína: „Mně se líbilo, když jsme 
si povídali, co je pro nás v životě dů-
ležité. Pro mě má velikou důležitost 
objetí v  rodině, když je mi smutno 
nebo mám nějaké trápení.“ 

Michal: „Bylo fajn, když jsme 
z pokladu vybírali kartičky s pouče-
ními, která pro nás byla důležitá.“ 

Lukáš H.: „Líbilo se mi, když jsme 
ve skupině pracovali na tom, co si 
vzít na ostrov.“ 

Anička L.:  „Program se mi moc 
nelíbil, raději bych se učila.“

Jindra Němečková, třídní učitelka

NOVÝ NÁBYTEK  
 V MONTESSORI TŘÍDĚ

Montessori výuka je postavená 
především na pomůckách, klíčo-
vých lekcích učitele, individuálním 
plánování práce a na výuce venku, 
tzv. going out. Pomůcky jsou konci-
pované tak, aby pokryly obsah ce-
lého školního vzdělávacího progra-
mu Montessori pro 1. stupeň. Po-

můcky navazují v jednotlivých před-
mětech i mezipředmětově jedna na 
druhou, od nejjednoduššího učiva 
až po to nejtěžší. Proto je potřeba 
mít pomůcky všechny, aby měly dě-
ti potřebné souvislosti.

Vyrábět a  nakupovat pomůcky 
jsme začali v červnu 2021. K dneš-
nímu dni máme vyrobeno a nakou-
peno přes 1 200 pomůcek pro prv-
ní trojročí, což je přibližně třetina 
potřebných pomůcek pro pokrytí 
celého školního vzdělávacího pro-
gramu. Výroba pomůcek je časo-
vě i finančně velmi náročná. Kromě 
samotných pomůcek je však potře-
ba mít i  vhodný nábytek – skříňky 
s policemi. Děti si totiž při výuce be-
rou samy z polic pomůcky uložené 
v  košíčku. Přinesou si z  police vy-
branou pomůcku na svůj kobere-
ček, kde s ní pracují. A po dokonče-
ní práce opět košíček s pomůckou 
vrátí na původní místo v polici. Kaž-
dá pomůcka je ve třídě pouze v jed-
nom provedení.

V září 2021 jsme měli k dispozici 
v prvním trojročí deset nižších skří-
něk s policemi. Ty se nám však br-
zy zaplnily a již v dubnu 2022 jsme 
neměli kam dávat košíčky s  vyro-
benými pomůckami. Díky rodičům 
ve Spolku přátel ZŠ Meteo a vede-
ní školy, které program Montessori 
podporuje, se nám dostává postup-
né finanční podpory, mimo jiné i na 
nákup nových vyšších skříněk s po-
licemi. V půlce listopadu 2022 by-
lo přivezeno a uvedeno do provozu 
v prvním trojročí deset nových skří-
něk s policemi.

Tímto bych velice ráda moc po-
děkovala jménem dětí, kterým se 
nyní lépe učí, všem výše jmeno-
vaným za finanční podporu Mon-
tessori programu pro 1. až 3. třídu. 
V  letech 2023 a 2024 bychom rá-
di, bude-li to možné, postupně na-
koupili další nábytek tak, aby v  ro-
ce 2024 již byly kompletně vybave-
né nábytkem všechny třídy v Mon-
tessori programu od 1. až do 5. třídy.

Radana Konarská, garant 
vzdělávání Monte

Foto: Radana Konarská
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JAK JSME VYBÍRALI  
ZVÍŘE DO TŘÍDY

Konečeně nadešel den, kdy jsme 
vyrazili na dlouho očekávaný vý-
let do Toulcova dvora. Do Hostiva-
ře jsme se dopravili MHD s  jedním 
přestupem.

V Toulcově dvoře na nás už čekala 
Jana, která nám vysvětlila, jaká zvířa-
ta se u nás v Čechách chovají a která 
žijí ve volné přírodě. Vyprávěla nám, 
jak se ke zvířatům chovat, co mají rá-
da a co jim naopak může uškodit.

Po přestávce na svačinu nám 
ukázala, jaká zvířata na statku jsou. 
Sami jsme si mohli vyzkoušet nakr-
mit morčata, pohladili jsme si králíka 
a pozorovali jsme užovku, strašilky, 
šneky, křečky… Ve venkovním výbě-
hu nás zaujalo prase Pepa, kachny 
a husy.

Po návratu do školy jsme inten-
zivně přemýšleli, jaké zvíře si do 
třídy pořídíme my. Zpočátku to by-
la velká legrace, a  tak jsme navr-
hovali slona, žirafu, koně a  prase 
Pepu. O paní učitelku se pokouše-
ly mrákoty, a tak jsme situaci začali 
brát přeci jen trochu vážněji. Velký 
úspěch měla husa, kterou bychom 
chtěli chovat na toaletě. Ale i  to 
nám paní učitelka zatrhla. Zatím se 
ve třídě objevilo terárium, tak uvidí-
me, jaké zvíře si k nám najde ces-
tu… (pokračování příště)

Za přípravnou třídu PT1 Lenka 
Gruntová, třídní učitelka

PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ

Do divadýlka v  Kulturním centru 
12 vyrazila 7. listopadu 2.A.

Moc jsme se těšili, protože větši-
na z nás malé čmeláky znala z tele-
vizních večerníčků. A  o  čem před-
stavení bylo? Brumda a Čmelda jsou 
malí čmeláci. Jejich dobrodružství 
ožívají uprostřed rozkvetlé louky, na 
které se čmeláčci učí nejen létání 
a  sběru sladkého medového práš-
ku, ale také odvaze k  překonávání 
nástrah lučního světa. Díky moud-
rým radám své maminky a  pomoci 
svých kamarádů Housenky, Motýla 

a krásné Berušky šťastně překona-
jí nástrahy hladového Pavouka, za-
chrání malé miminko a stanou se hr-
diny celého palouku, když dopad-
nou strašidelného Pučmelouda.

Naše názory:
Vojta: „Hlavními postavami celé-

ho představení byli včelí medvídci 
Brumda a Čmelda. Nejvíce se mi lí-
bilo, jak se učili létat a pořád se srá-
želi. Bylo to velice vtipné! Moc mě 
to pobavilo.“

Majda: „Mě představení hodně 
pobavilo. Hlavně scénka, kde řá-
dil pavouk a chytil do pavoučí sítě 
Čmeldu. Naštěstí vše dobře dopad-
lo. Jen si myslím, že ve večerníčku 
bylo občas něco jinak.“

Sába: „Nejlepší bylo, jak se bráš-
kové učili létat a při tom naráželi do 
květin.“

Kryštof: „Výborná byla hra na sle-
pou bábu. Bylo super, jak podvádě-
li, když při hře neměli zavřené oči.“

Lukáš H.: „Nelíbil se mi pavouk, 
protože zvláštně mluvil. Jinak bez-
va byl obr Pučmeloud!“

Jindra Němečková,  
třídní učitelka 2.A

NÁRODNÍ MUZEUM:  
HRAJEME SI V PANTEONU

Děti ze školní družiny provedl 
program příběhem Panteonu Ná-
rodního muzea. Poznaly práci so-
chařů a  malířů, hravým způsobem 
si představily několik významných 
osobností, jako byl např. J. A. Ko-
menský, Bedřich Smetana, Božena 
Němcová a  jiné, jejichž sochy jsou 
v Panteonu umístěny. Samy si poté 
děti formou živých obrazů vzájem-
ně předvedly, jaké profese vybrané 
osobnosti představují.

Blanka Zirnsáková,  
vychovatelka, školní družina

Foto: Blanka Zirnsáková

MOŘSKÝ SVĚT  
V PRAŽSKÝCH HOLEŠOVICÍCH

Krásná školní nástěnka, kterou 
děti z  2.B vyzdobily mořskými ži-
vočichy z papíru, byla naší inspirací 

pro další výlet. Výlet do hlubin mo-
ří a  oceánů – Mořský svět v  praž-
ských Holešovicích. Dětem se na-
skytla možnost vidět zblízka kromě 
ladných rejnoků a jedovatých peru-
týnů také nebezpečné piraně nebo 
hbitého žraloka. Mezi korály se pro-
háněla Dory a  Nemo ze známého 
filmu. Cestou zpět nás zastihla bou-
ře a hustý déšť, takže to vypadalo, 
jako bychom se s rybkami proháně-
li v akváriu. Pro všechny to byl ne-
všední zážitek.

Petra Lehovcová, vychovatelka, 
asistentka pedagoga

VLAŠTOVKIÁDA-DRAKIÁDA

Měsíc listopad je jak dělaný na 
výrobu draků a  vlaštovek z  papí-
ru. V  rámci projektu školní družiny 
si každé oddělení nakreslilo jedno-
ho velikého symbolického draka ja-
ko erb svého oddělení. Poté jsme 
všechny draky vystavili v  prosto-
rách školy. Dále si každé dítě vyro-
bilo svoji vlaštovku z papíru a spo-
lečně s  jiným oddělením soutěžili 
v hodu do dálky, výšky, na cíl. Děti 
byly nadšené také proto, že dosta-
ly sladkou odměnu. Počasí nám na 
toto odpoledne vyšlo a sluníčko nás 
i hezky ohřálo.

Alice Mrzenová,  
vychovatelka ŠD a děti z Meteo

Foto: Alice Mrzenová

TVOŘENÍ V TROJI

Ve čtvrtek 20. října vyjela sku-
pina pokročilých z  kroužku „Toul-
ky Prahou“ na svůj první výlet 
do zámku v  Troji. Cesta byla si-
ce dlouhá a  náročná na přestupy 
v  MHD, ale nakonec jsme přesně 
do cíle dojeli. Čekala nás paní Mgr. 
Lucie Haškovcová, Ph.D., samotná 
vedoucí edukačního oddělení Ga-
lerie hlavního města Prahy, a pro-
vedla nás zajímavými místy zám-
ku. Předem jsem také domluvila, 
že si děti budou moci něco vytvo-
řit v Oranžérii zámku, která slouží 
i  k  výtvarným workshopům. A  tak 
si děti po velmi poutavém poví-
dání mohly odpočinout v  prosto-
rách bývalé Oranžérie. Ve stejnou 
dobu v  jedné části tvořila skupin-
ka seniorů, která vytvářela batiky, 
v druhé části začaly pracovat děti, 
které inspirovány prohlídkou zám-
ku a překrásných zahrad tvořily ze 
speciální hmoty malé sošky. Vznik-
la tak mimořádná a  velmi příjem-
ná atmosféra, kdy si senioři chodi-
li prohlížet práce dětí a  děti zase 
obdivovaly práce seniorů. Přiro-
zeným způsobem se tak propojily 
dvě generace a bylo velmi příjem-
né vše sledovat.

Monika Bukovská,  
lektorka kroužku

Foto: Monika Bukovská
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Naše mateřská škola se v pon-
dělí 31. října proměnila ve stra-
šidelný halloweenský dům.

Už u  vchodu do školky děti při-
vítaly strašidelné svítící dýně, ba-
lónková výzdoba, netopýří girlanda 
a papírový pavouk s velkýma noha-
ma. Od rána vládla halloweenská at-
mosféra. Děti, paní učitelky, paní ku-
chařky i paní uklízečky se oblékly do 
kostýmů a strašidelný rej mohl začít.

Nechyběla spousta zábavy, her, 
úkolů, soutěž. Tančili jsme, předvá-
děli přehlídku strašidel, zpívali pís-

ničku o  dýních. Za každý splněný 
úkol či vyhranou soutěž děti získaly 
halloweenskou dobrůtku a jiná pře-
kvapení. Paní kuchařky se postaraly 
o výtečné halloweenské menu, kte-
ré dětem velice chutnalo.

A protože v ten den bylo sluneč-
né počasí, závěr halloweenské pár-
ty proběhl na školní zahradě, kde se 
uskutečnila diskotéka. Všichni jsme 
si tento den náramně užili!

Pavlína Pálková Millerová,  
učitelka MŠ

Foto: Kristina Thaler, archiv MŠ

Halloweenský den v Mateřské škole Ke Kašně

BEZPEČNĚJI NEJENOM  
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Máme opravdu velkou radost 
z budování nových přechodů v ulici 
Výletní a Mezi Domy.

Dopravní situace je v okolí školy 
stále rizikovější. Cestu k  nám mu-
seli rodiče s dětmi směrem z ulice 
Zahrádecká zvládat bez přecho-

dů. Stejně tak touto trasou chodi-
ly děti školního věku za volnoča-
sovými aktivitami do Klubu Junior.  
Nyní se tedy navýší bezpečnost 
a  také výrazně zlepší podmínky 
bezbariérovosti.

Mateřskou školu dále trápí ne-
vhodné parkování vozidel. Stále do-
kola ve spolupráci s Městskou poli-
cií Praha řešíme parkování vozidel 

MŠ Mezi Domy

PODĚKOVÁNÍ

MŠ Mezi Domy děkuje písnic-
kým hasičům za rychlou po-
moc při likvidaci vosích hnízd 
v objektu hlavní budovy.

Za MŠ Mezi Domy  
Irena Procházková

před vchodem do školní jídelny, ku-
dy probíhá zásobování mateřské 
školy. Prosíme tedy i  touto cestou 
všechny parkující řidiče, aby re-
spektovali dopravní značení.

Děkujeme.
Mgr. Ivana Gerlašinská,  

ředitelka MŠ Mezi Domy

VZÁJEMNÁ INSPIRACE NÁS BAVÍ

Naše paní kuchařka Eliška Anna 
Hamrová nás před třemi lety přived-
la k charitativní akci Vánoční tvoření 
pro Motol. Paní učitelky spolu s dět-
mi tedy každým rokem vyrábějí pro 
hematologickou ambulanci výzdo-
bu. Stala se z toho pro nás tradice 
i velká radost.

Všichni z MŠ Mezi Domy
Foto: archiv MŠ Mezi Domy
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TANEČKY S JÓGOU

Na kroužku tanečků s  jógou se 
nám letos sešla báječná skupina 
dětí ve věku od 3 do 5 let. Jsou to 
děti, které mají chuť se hýbat, smát 
se, dovádět, ale zároveň se doká-
ží zklidnit při józe, kterou společně 
s dětmi šijeme na míru jejich nepo-
sedným povahám. Vždy nám stačí 
pouhá půlhodinka na to, abychom 
odcházeli domů úplně vyčerpáni, 
avšak uvnitř naplněni úplně novou 
a jinou energií. Tančíme v rytmu růz-
ných pohádek i chytlavých melodií 
od našich oblíbených dětských ce-
lebrit. To nás baví. Tančíme, jako by 
se nikdo nedíval, a umíme si to jak 
se patří užít! Tomu však vy, dospělá-
ci, nemůžete rozumět – nebo ano?

Veronika Jarešová

STRAŠIDELNÉ DOPOLEDNE

Ve třídě Hvězdiček z  MŠ K  Lu-
kám jsme si celý jeden týden po-
vídali o  českých strašidlech, jako 
je hejkal, bludičky nebo třeba bílá 

paní, a zakončili jsme v pondělí 31. 
října strašidelným dopolednem. Ve 
třídě se objevili vodníci, čaroděj-
nice, bubáci a  mnoho dalších pře-
vleků. Ráno nás navštívila bílá paní, 
která přinesla dopisy, v nichž jsme 
měli napsané úkoly, které musíme 
zvládnout, abychom získali ukrytý 
poklad. Za každý splněný úkol nás 
čekal další dopis s  dalším úkolem. 
Úkoly byly různé – přelstít čaroděj-
nice, utéct hejkalovi, osvobodit du-
šičky od vodníka a  další. Všichni 
jsme si strašidelné dopoledne moc 
užili a  na závěr jsme si vychutnali 
i malou sladkou odměnu.

K. Polehlová

VÝLETY DO MODŘANSKÉ 
ROKLE, ŠEBEROVA A PRŮHONIC

Počasí nám přálo, a proto jsme se 
s dětmi z Měsíčku vydali do přírod-
ního parku Modřanská rokle, který 
zasahuje na území Modřan, Libuše, 
Písnice a Cholupic. Naše cesta za-
čala naučnou stezkou, kde se děti 
seznámily s  rostlinami a  živočichy, 

které zde rostou a žijí. Další zastáv-
ka byla u  Retenční nádrže, kde si 
děti pohrály a daly si malou svačin-
ku. Pak dostaly bojový úkol posta-
vit domeček pro lesní skřítky. Ma-
teriál na stavbu musely najít v  lese 
(větvě, šišky, mech, žaludy). Po spl-
nění úkolu jsme pokračovali v toul-
kách po Modřanské rokli. Co jsme 
ještě viděli: různé druhy hub, slepý-
še na cestě, ještěrku v trávě a včelí 
úly, které byly plné včeliček. Výlet 
se dětem moc líbil.

Brzy jsme pak vyrazili na toulky 
po Šeberově. Na začátku procház-
ky jsme se zastavili u chovatele koz, 
těm jsme přinesli tvrdý chleba. Moc 
jim chutnal. Než jsme došli k rybníku 
Brůdek, cestou jsme pozorovali pří-
rodu a učili se poznávat stromy (jeh-
ličnaté a  listnaté). U  rybníka si děti 
daly svačinku. Potom jsme pokračo-
vali k dalšímu výběhu se zvířaty. Ten-
tokrát tam byly ovce, jeleni, pštrosi 
a samozřejmě také kozy. Závěr patřil 
Sportovnímu areálu v Šeberově. Děti 
si pohrály na dětském hřišti, kde jsme 
putování po Šeberově zakončili.

Další týden nás čekal velký výlet 
do Dendrologické zahrady v Průho-
nicích. Nejprve jsme museli absol-

vovat jízdu dvěma autobusy. Děti 
to zvládly na výbornou. V  dendro-
logické zahradě jsme obdivova-
li různé druhy stromů, především 
smrk ztepilý, dále různé druhy keřů 
a  rostlin a krásně upravené mean-
dry a rybníky. Děti se také zastavily 
u kamenné stezky, kde si zahrály na 
schovávanou. Cestou jsme objevili 
domečky pro motýly a různé druhy 
hmyzu. Výlet jsme ukončili – jak ji-
nak než na dětském hřišti. Dětem 
se zase moc líbil.

Linda Kvítková
Foto: archiv MŠ K Lukám

MŠ K Lukám

V pondělí 7. listopadu 2022 
jsme měli pro děti připravenou 
speciální schůzku s akcí pro pís-
nickou a libušskou veřejnost – 
Svatomartinský lampioňák.

Sbor dobrovolných hasičů Písni-
ce uspořádal tuto tradiční akci pro 
rodiče a jejich děti společně s rodin-
ným centrem Kuřátko. Na organiza-
ci se podílely i  starší děti z kolekti-
vu mladých hasičů. Celkem nakonec 
dorazilo 213 dětí a  blíže neurčený 
počet rodičů, babiček a dědečků.

Na všechny dětské návštěvníky 
a  jejich doprovod čekaly dvě mož-
né varianty stezky s lampionem. Na 
pohádkově kočárkové se menší dě-
ti potkaly pouze s pohádkovými po-
stavičkami. Na lesní, lehce straši-
delné, která byla určena pro starší 

a  odvážlivce, potkali účastníci na-
příklad duchy, hejkala, čarodějnici 
či upíra. Každý dětský účastník, kte-
rý úspěšně dorazil do cíle, obdržel 
drobnou odměnu a  u  písnické ha-
sičské stanice navíc k  tomu dostal 
i  pravý kunratický špekáček, který 
si mohl na zdejším ohništi opéct. 
Podle ohlasů v  cíli soudíme, že se 
akce povedla.

Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat Magistrátu hlavního města 
Prahy za poskytnutou finanční pod-
poru této akce. Rovněž bych velmi 
rád poděkoval všem členům jednot-
ky Sboru dobrovolných hasičů Pra-
ha-Písnice a zúčastněným rodičům 
a jejich dětem za organizaci a zajiš-
tění této akce. Velmi si vaší pomo-
ci vážíme.

-Plš-

SDH PÍSNICE – KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ

Svatomartinský lampioňák
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Dne 15. října 2022 se v Klu-
bu Junior uskutečnil 22. ročník 
modelářské soutěže a výstavy 
Písnice Model Open 2022.

Soutěžilo se ve 22 kategoriích 
rozdělených podle věku na: Mladší 
žáky, Starší žáky, Juniory a Seniory. 
Soutěž je hlavně zaměřena na děti 
a mladé lidi, proto je vypsáno pro žá-
ky a  juniory celkem dvanáct samo-
statných kategorií dělených na ma-
lá a velká letadla a na malou a vel-
kou techniku. Dále se mladí mode-

láři mohou se svými modely přihlásit 
do dalších šesti kategorií, v kterých 
se soutěží bez rozdílu věku.

Ocenění, kterým se Písnice Mo-
del Open odlišuje od ostatních sou-
těží, je cena v podobě kachního pír-
ka odlitého z  keramiky, které od-
kazuje na drůbežářskou minulost 
městské části Praha – Libuš a Pís-
nice. Velký důraz je zde kladen na 
„motivační ceny“, tzn. každý přítom-
ný modelář do 18 let dostane mo-
del, i  když se zrovna neumístil na 
prvních třech příčkách. Na soutě-

ži Písnice Model Open se tradičně 
uděluje pohár s  názvem Motivač-
ní cena klubu KPM Křížem Krážem, 
a  to nejmladšímu soutěžícímu mo-
deláři, a dvě hlavní ceny: Cena klu-
bu KPM Křížem Krážem a Cena sta-
rosty MČ Praha-Libuš.

Za to, že můžeme podporovat mla-
dé modeláře věcnými cenami, děku-
jeme především vstřícným sponzo-
rům, mezi které se po dlouhá léta řadí 
firma Plastic Planet, s. r. o., fi Eduard, 
MPM, CMK, SMĚR, Valom, Special 
Hobby, AZ Model, Plus Model, Mark 

I models, Hauler a další. V neposlední 
řadě je třeba poděkovat Klubu Junior, 
v jehož prostorách mohla naše sou-
těž opět proběhnout; jeho provozo-
vatelem je právě MČ Praha-Libuš, 
která pomohla i se zabezpečením fi-
nanční dotace, bez které by pořádání 
nebylo dost dobře možné.

O  tom, že se soutěž těší oblibě, 
svědčí i stále vzrůstající počet sou-
těžících a modelů. Letos bylo přihlá-
šeno 64 modelářů s  více než 174 
modely!

Modelářské soutěže Písnice Mo-
del Open se účastní mnoho mo-
delářských klubů při domech dětí 
a mládeže, a to z Prahy, Mladé Bole-
slavi a dalších měst. Některé z nich 
byly na takovéto soutěži poprvé 
a  podle kladných ohlasů ne napo-
sledy. Soutěž Písnice Model Open 
je spojena i se soutěží pro naše dra-
hé polovičky a maminky o cenu za 
nejlépe upečenou sladkost – mouč-
ník nebo bábovku.

Přijměte prosím pozvání na další 
ročník soutěže Písnice Model Open 
2023, která se bude konat 14. října 
2023. Více informací o činnosti mo-
delářského klubu KPM Křížem Krá-
žem, z. s., náboru mladých modelá-
řů a modelářek naleznete na: www.
modelari.eu.

František Čech  
za KPM Křížem Krážem, z. s.

Foto: archiv Křížem Krážem, z. s.

Modelářská soutěž Písnice Model Open 2022

ŠUMAVA VŽDYCKY LÁKÁ,  
MÍSTA NAVŠTĚVUJEME RŮZNÁ

Senioři, kteří jezdívají s  Klubem 
na Šumavu, se těší na krásu šu-
mavských hvozdů a  na historické 
památky v okolí. Ideální je možnost 
dopravy lanovkou, někteří zvlád-
nou turistiku až 15 km denně. Na-
vštívili jsme tentokrát Klatovy – sta-
rou lékárnu, muzeum, věž, kostel, 
cestovali jsme po městě autobu-
sem zdarma. Viděli jsme také Že-

leznou Rudu a okolí, vláčkem jsme 
se dostali až na hranice, kde jsme 
navštívili česko-německé obcho-
dy a  vkročili i  na německé území. 
Měli jsme k  tomu krásné počasí, 
v odpoledních hodinách jasnou ob-
lohu. Co si více přát? Ale ne vždy 
se všechno vydaří. Kolektiv se se-
šel jako vždy velmi dobrý, příroda 
byla krásná, prostě slunný podzim. 
Ubytování slušné, ale přístup ve-
dení hotelu Čertův Mlýn k  hostům 
bylo neobvyklé, dalo by se říci, že 

„mimosezónní“. Do tohoto hotelu 
již nikdy nepojedeme. Pro organi-
zátorku to bylo velké zklamání jak 
samotným hotelem a jednáním, tak 
i finančně.

JÍVKA – HISTORIE, NÁKUPY, 
RADOST, HUDBA, TANEC

Konečně jsme se po covidových 
třech letech dočkali! Vycestovali 
jsme na dobře známá místa do Jív-
ky, do klidného penzionu v krásné 
přírodě Jestřebích hor. Vyrazili jsme 
z  Libuše (s  ohledem na některé 
účastníky) až ve 12 hodin, seznámili 
se s podrobným programem na tři 
dny. Cestou jsme udělali přestávku 
na pozdější oběd a  na příjemném 
parkovišti si vychutnali vynikající 
zákusek z libušské cukrárny a uva-
řený grog. Odpoledne bylo veselé 
a  radostné. A pak již do penzionu, 
v 17 hodin na místě. Rodinný pen- 

zion pana Kobra opět nezklamal, 
počínaje srdečným přivítáním.

Penzion doznal řadu vylepšení 
pro komfort pobytu hostů – vymě-
něné koberce i  některý nábytek, 
obložení, nátěry i sociální zařízení. 

Druhý den po časné snídali jsme 
odcestovali rovnou na trhy. By-
lo z  čeho si vybírat: potraviny vše-
možného druhu, věci do domácnos-
ti, vánoční stromečky, různé dárky. 
U řady stánků si přišly na své ženy 
parádnice. Množství nádherného 
zboží bylo k  blížícím se dušičkám 
i  Vánocům, až oči přecházely. Po 
návratu a krátkém odpočinku přišla 
večeře a hudební večer s tombolou. 
Tombola se vydařila díky organizaci 
p. Kalinové a p. Chalupové. Z dáreč-
ků měli někteří  rekreanti obzvlášť 
velkou radost. Vybralo se 1000 Kč, 
které byly proměněny za šampu-
sy a  něco k  zakousnutí. Domluve-
ná hudba, která den předem ještě 

Klub Senior
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TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ AKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
METEOROLOGICKÁ, VĚNOVANÁ LIBUŠSKÝM A 

PÍSNICKÝM SENIORŮM 75+, PROBĚHNE LETOS VE 
SPOLUPRÁCI SE SPOLKEM PŘÁTEL ZŠ METEO, 
DOBROVOLNÝMI DÁRCI A ÚMČ PRAHA-LIBUŠ 
DNE 20. 12. 2022 V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH.

ŽÁCI NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOPROVODU 
PEDAGOGŮ NAVŠTÍVÍ KAŽDÉHO SENIORA A PŘEDAJÍ 
MU DROBNOU POZORNOST, KTEROU SAMI VYROBILI 

PLUS NĚCO NAVÍC...

HLAVNÍ MYŠLENKOU PROJEKTU JE VYKOUZLIT 
BABIČKÁM A DĚDEČKŮM 

ÚSMĚV NA TVÁŘI A ZPŘÍJEMNIT PŘEDVÁNOČNÍ 
ČAS. 

O víkendu 22.–23. října jsme 
poprvé vyrazili na turnaj do 
zahraničí, a to do Frankfur-
tu nad Mohanem. S lakroso-
vým klubem Jižní Město jsme 
se zúčastnili turnaje Schei-
der Cup. Tento fieldlakrosový 
turnaj je orientovaný na děti 
a dorost, účastní se jej ženské 
i mužské týmy v kategoriích 
U14 a U19.

Libušští hráči ve složení Jindřich 
Harvan, Jindřich Jaroš, Nicolas Lo-
din, Matěj Neškudla, Jakub Šavelka 

a Jindřich Vosáhlo nastoupili ve vě-
kové kategorii U14.

Vyrazili jsme v pátek odpoledne 
autobusem z  Jižního Města. Pře-
spávali jsme ve školní tělocvičně 
společně s  hráči z  Berlína nedale-
ko krásného sportovního areálu SC 
Frankfurt 1880, kde jsme měli ob-
jednané snídaně. Přálo nám slu-
nečné počasí, drnovatý trávník nás 
oproti jiným týmům U14 příliš neza-
skočil, protože jsme zvyklí na drny 
z našeho hřiště u sokolovny. Přesto 
jsme pokukovali po krásném umě-
lém hřišti, na němž hrála U19.

V  sobotu jsme vyhráli všechny tři 
zápasy, a to nad Junior Taters, radotín-
skými LCC Meerkats a nad berlínský-
mi JFKS Rams. Naši libušští obránci 
Jindřich Jaroš a  Jindřich Vosáhlo si 
ještě zahráli čtvrtý zápas, pomohli to-
tiž týmu BHC Boys z Berlína, protože 
jim chyběli z důvodu úrazu hráči. Kluci 
jim pomohli zajistit dorovnání zápasu 
na prodloužení. V neděli jsme proti tý-
mu BHC Boys nastoupili na první zá-
pas a prohráli jsme s ním v napínavém 
utkání v  prodloužení. Hráli jsme pak 
o třetí místo znovu proti radotínským 
Meerkats B a podařilo se nám zvítězit.

Vítězem věkové kategorie U14, 
jíž se účastnily čtyři týmy z Němec-
ka a  tři z  České republiky, se sta-
li radotínští Meerkats A, následová-
ni BHC Boys Berlín a naším týmem 
LC Jižní Město s libušskými hráči. Po 
vyhlášení výsledků jsme vyrazili na 
dlouhou cestu domů. Předpokláda-
ný návrat se výrazně posunul, pro-
tože na dálnici v Německu byla ne-
hoda, a tak jsme do Prahy dorazili až 
ráno ve 2:15. Souběžně s  turnajem 
ve Frankfurtu nad Mohanem probí-
halo i první kolo Dětské interkroso-
vé ligy v  ZŠ Mendelova na Jižním 
Městě, v  němž nám v  U15 chyběli 
naši nejzkušenější hráči, kteří odjeli 
na Scheider Cup. V  interkrosové li-
ze U15 tak bude složitější dotahovat 
boj o pohár.

Vedle interkrosu a  lakrosu jsme 
se ještě zapojili do plavecké sokol-
ské soutěže – 4. listopadu se ko-
nal 12. ročník závodu plaveckých 
štafet „O  minipohár starostů praž-
ských žup“. Druhé místo župě Ja-
na Podlipného pomohli vyplavat la-
krosáci Tadeáš Pelka, Matěj Pojer, 
Radek Procházka, Matěj a  Jakub 
Šavelkovi.

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

Libušští lakrosáci poprvé na turnaji v zahraničí

nebyla známá, nás mile překva-
pila. Byla přímo z Broumova, se 
zpěvačkou. Hrálo se, tancova-
lo, a dokonce i rodinní příslušní-
ci zaměstnanci se k nám přidali.

Snídaně a odjezd po posunu 
času byl později, přesto jsme již 
v 11 hodin byli na místě. Prohlíd-
ka zámku Hrádek u  Nechanic 
byla plánovaná až na 12 hodin, 
ale po dohovoru s paní pokladní 
jsme mohli jít hned. Měli jsme ra-
dost – nádherné počasí, nádher-
ný park, nádherný nepříliš starý 
zámek vybavený starožitným ná-
bytkem, obrazy, sochami a  dal-
šími zajímavostmi dovezenými 
z  Itálie a  Rakouska. Současně 
se stavbou zámku se okolo něj 
ve spolupráci se zahradním pro-
jektantem vytvářel 24hektarový 
krajinářský park a  200hektaro-
vá bažantnice s oborou. Někte-
ré místnosti zámku jsou vybave-

ny dřevěným obložením přive-
zeným odjinud, místnostem je 
umělecky přizpůsobovali místní 
řemeslníci. Viděli jsme rytířský 
sál, zlatý sál se stěnami vyzdo-
benými zlatými tapetami z  200 
telecích kůží. V  jídelně zámku 
jsou k  vidění vzácné historické 
sbírky harrachovského skla, ke-
ramiky, cínového nádobí. V dal-
ší části jsme obdivovali nádher-
né samonosné dubové schodi-
ště, prohlédli si kancelář správ-
ce zámku, kde jsou vystaveny 
i první lyže přivezené hrabětem 
Harrachem do Čech. Zámecká 
kaple zasvěcena sv. Anně, která 
je matkou Panny Marie, nás pře-
kvapila svou výzdobou a krásný-
mi okenními vitrážemi. Ty jsou 
ve špici ukončeny symboly rohů 
a vyplazeného jazyka, abychom 
nezapomněli na trvalou přítom-
nost ďábla mezi námi.

Po návštěvě zámku, který 
nás vizuálně potěšil, jsme za-
stavili na rezervovaný velmi 
chutný oběd podle individuál-
ního výběru. Plni zážitků jsme 
pak v autobuse tiše odpočívali, 
a než jsme se nadáli, byli jsme 
na Libuši.

Po celou dobu zájezdu jsme 
mohli s  radostí vést přátelské 
hovory, o lásce, o vzájemné po-
moci spoluobčanů, o  zajíma-
vostech ze života. Bezpochyby 
se dokážeme hezky bavit a ra-
dovat i  příště, až zas budeme 
společně cestovat. Již je do-
mluvený další termín: 20. až 22. 
10. 2023, a to opět s návštěvou 
historických míst, a jako vždy se 
těšíme.

Zdena Prchlíková
Foto: Vladimír Kudrna
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Záznamy jednání a usnesení 
Zastupitelstva městské části 
Praha-Libuš (ZMČ) jsou v plném 
znění, včetně příloh, dostupné 
na: www.praha-libus.cz.

Z usnesení Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Libuš (ZMČ) ze dne 18. 10. 2022: 

č. 46/2022: ZMČ schvaluje volební 
řád Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.
č. 47/2022: ZMČ jmenuje zapisova-
telkami pro volební období 2022–
2026 paní Michaelu Kratochvílovou 
a paní Helenu Kolouchovou.
č. 48/2022: ZMČ volí podle ustano-
vení § 89, odst. 1, písm. a) zákona 
č. 131/2000 Sb., o  hl. m. Praze, ve 
znění zákona č. 145/2001 Sb., sta-
rostou MČ Praha-Libuš: RNDr. Lucii 
Jungwiertovou, Ph.D.
č. 49/2022: ZMČ stanovuje, že 
starosta MČ Praha-Libuš bude 
uvolněný.
č. 50/2022: ZMČ stanovuje v sou-
ladu s  ustanovením § 89 odst. 1, 
písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., 
o hl. m. Praze, ve znění pozdějších 
předpisů 1 uvolněného místosta-
rostu MČ Praha-Libuš.
č. 51/2022: ZMČ stanovuje v soula-
du s ustanovením § 89 odst. 1, písm. 

b) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. 
Praze, ve znění pozdějších předpi-
sů 3 neuvolněné místostarosty MČ 
Praha-Libuš.
č. 52/2022: ZMČ volí podle ustano-
vení § 89, odst. 1, písm. a) zákona 
č. 131/2000 Sb., o  hl. m. Praze, ve 
znění zákona č. 145/2001 Sb. uvol-
něným místostarostou MČ Praha-Li-
buš: Mgr. Kateřinu Turnovou.
č. 53/2022: ZMČ volí podle usta-
novení § 89, odst. 1, písm. a) záko-
na č. 131/2000 Sb., o  hl. m. Praze, 
ve znění zákona č. 145/2001 Sb. 
neuvolněným místostarostou MČ 
Praha-Libuš: JUDr. Ing. Evu Rado-
vou (pro: 9), RNDr. Pavlu Tůmovou, 
Ph.D. (pro: 9), pana Jaroslava Meli-
chara (pro: 14).
č. 54/2022: ZMČ stanovuje počet 
členů Kontrolního výboru v počtu 5.
č. 55/2022: ZMČ stanovuje počet 
členů Finančního výboru v počtu 5.
č. 56/2022: ZMČ volí předsedou Fi-
nančního výboru: Mgr. Radka Horá-
ka, MBA.
č. 57/2022: ZMČ volí členem Fi-
nančního výboru: Mgr. Matěje Ka-
dlece, pana Antonína Kryma, 
Ing. Pavla Macháčka, paní Jitku 
Kopičkovou.
č. 58/2022: ZMČ jmenuje tajem-

nici Finančního výboru: Bc. Elišku 
Čančíkovou.
č. 59/2022: ZMČ volí předsedou 
Kontrolního výboru: Mgr. Jiřího 
Koubka, DiS.
č. 60/2022: ZMČ volí členem Kon-
trolního výboru: Tomáše Loukotu, 
DiS., Mgr. Radka Řezanku, paní Si-
monu Azilinon, prof. MUDr. Věru 
Adámkovou, CSc.
č. 61/2022: ZMČ jmenuje tajemni-
cí Kontrolního výboru: paní Helenu 
Kolouchovou.
č. 62/2022: ZMČ:
I. stanovuje měsíční odměny neu-
volněným členům ZMČ ode dne při-
jetí usnesení takto: 1. místostaros-
ta: 19 545 Kč (50 % maximální výše 
odměny), 2. předseda výborů ZMČ: 
4 343 Kč (100 % maximální výše od-
měny), 3. předseda komise Rady 
MČ Praha-Libuš: 4 343  Kč (100 % 
maximální výše odměny), 4. člen vý-
boru ZMČ: 3 619 Kč (100 % maximál-
ní výše odměny), 5. člen ZMČ Pra-
ha-Libuš: 2 171 Kč (100 % maximální 
výše odměny).
Náhradníkům po uprázdnění man-
dátu člena zastupitelstva je měsíční 
odměna poskytována nejdříve ode 
dne složení slibu. Stane-li se uvol-
něný člen zastupitelstva neuvolně-

ným členem zastupitelstva, je mu 
poskytována měsíční odměna neu-
volněného člena zastupitelstva ode 
dne, kdy se stal neuvolněným čle-
nem zastupitelstva.
II. stanovuje v případě souběhu vý-
konu více funkcí neuvolněných čle-
nů ZMČ jednu měsíční odměnu za 
nejvyšší funkci schválenou ZMČ.
III. rozhodlo poskytovat uvolně-
ným členům ZMČ ze Sociálního 
fondu příspěvek na stravování, pří-
spěvek na penzijní připojištění se 
státním příspěvkem za obdobných 
podmínek jako zaměstnancům MČ 
Praha-Libuš,
IV. ukládá tajemníkovi MČ Praha-Li-
buš informovat Odbor ekonomický 
o přijatém usnesení.
č. 63/2022: ZMČ pověřuje k pode-
pisování doložky podle § 43 záko-
na č. 131/2000 Sb., o  hl. m. Praze, 
ve znění pozdějších předpisů: Mgr. 
Michaelu Novotnou Burdovou, Mgr. 
Petru Sedláčkovou, pana Eugena 
Vojvodu, Mgr. Radka Horáka, MBA.

K otištění připravila (red)

Z usnesení zastupitelstva

RNDr. Lucie  
Jungwiertová, Ph.D. 
starostka

Kompetence: strategický roz-
voj, dotační politika, bezpeč-
nost, krizové řízení, doprava.
starostka@praha-libus.cz

Mgr. Kateřina Turnová
uvolněná místostarostka

Kompetence: ekonomi-
ka, školství, sociální oblast, 
zdravotnictví.
mistostarostka@ 
praha-libus.cz

RNDr. Pavla  
Tůmová, Ph.D.
neuvolněná místostarostka

Kompetence: územní plán, 
životní prostředí.
pavla.tumova@gmail.com
tumova@praha-libus.cz
+420 723 261 461

JUDr. Ing. Eva Radová
neuvolněná místostarostka

Kompetence: správa majet-
ku, investice.
radovae@email.cz

Jaroslav Melichar
neuvolněný místostarosta

Kompetence: kultura, ko-
munitní život, čistota ve-
řejného prostoru, místní 
Agenda 21.
melicharjj@seznam.cz

Nové vedení obce se představuje
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Vážení přátelé, již podruhé měli 
naši občané a místní firmy mož-
nost zúčastnit se se svými ná-
pady zvelebování naší městské 
části v rámci tzv. participativní-
ho rozpočtu.

Participativní rozpočet umožňuje 
veřejnosti zapojit se do rozhodová-
ní o využití peněz pro rozvoj měst-
ské části. Lidé díky němu mohou 
ovlivnit, kam bude část veřejných 
prostředků investována. Na realiza-
ci návrhů je vyčleněno 500 000 Kč. 
Do 15. října mohli občané posílat 
své návrhy. Celkově bylo přihlá-
šeno sedm nápadů, všechny by-
ly v souladu s pravidly a může být 
o nich hlasováno.

Hlasování proběhne od 15. led-
na do 15. února 2023 online pro-
střednictvím odkazu na stránce: 
www.napadyprolibusapisnici.cz. 
Pro občany, kteří si s moderní tech-
nikou úplně nerozumí, bude mož-
né hlasovat i  osobně na podatel-
ně úřadu městské části. Podrob-
nosti o hlasování budou zveřejněny 
v  lednovém čísle časopisu U  nás, 
na webových a  facebookových 
stránkách MČ Praha-Libuš.

Participativní rozpočet je tedy 
pro nás všechny příležitostí něčím 
přispět ke zkrášlení či zvelebení na-
ší městské části. Věříme, že v  bu-
doucnu bude využívána čím dál tím 
více. Prosíme vás, kterým kvalita 
zdejšího života leží na srdci, abyste 
se určitě nejen nadcházejícího hla-
sování zúčastnili, ale zároveň pře-
mýšleli o  svých nápadech do dal-
ších ročníků. Zúčastněte se příště 
i vy, je to dobrá věc!

Pokud se budete chtít dozvědět 
více o návrzích a zeptat se navrho-
vatelů, neváhejte a přijďte ve stře-
du 11. ledna 2023 od 17:00 do za-
sedací místnosti MČ Praha-Libuš, 
Libušská 1 (vedle pošty), kde bu-
dou jednotlivé návrhy obšírněji 
představeny.

Ve stručnosti návrhy 
představujeme zde:

1  Umístění ping-pongového 
stolu na sídlišti K Lukám – Na Do-
movině, naproti mateřské škole

Na prostranství při ulici Na Domo-
vině naproti mateřské školce umís-
tit pingpongový stůl. Ping-pong je 

levná hra, dostupná pro všechny. 
Zahrát si mohou dospělí i děti. Stůl 
by byl bez laviček, aby nedocháze-
lo k  seskupování občanů. Stál by 
v  blízkosti stromů, aby docházelo 
k odhlučnění.

2  Umístění dvou zemních tram-
polínek v parku K Jezírku

V  parku K  Jezírku umístit dvě 
zemní trampolínky o  rozměrech 
skákací plochy 100 x 100 cm. Na 
území městské části se tyto herní 
prvky nenacházejí. V parku K Jezír-
ku se již nacházejí jiné herní prvky, 
trampolínky by je vhodně doplnily 
a zpestřily prvky.

3  Pilotní odborná úprava zele-
ně kolem panelového domu V Ro-
hu s herním prvkem

Záměrem projektu je vytvoření 
příjemného prostředí kolem pane-
lového domu. Díky odbornému ná-
vrhu zahradního architekta vznik-
nou plochy, na kterých najde pro-
stor pro svou zahradnickou vášeň 
každý dobrovolník. V  místě sever-
ního rohu panelového domu umístit 
herní prvek stolní fotbal.

4  Doplnění stávající výsadby 
a hmyzího hotelu  
v ulici K Lukám 648

Doplnění stávající výsadby okras-
ných keřů, trvalek a travin na pozem-
cích u domu v ulici K Lukám 648. Cí-
lem je tyto části zvelebit nejen pro 
obyvatele bytového domu, ale i pro 
chodce, kteří mají tato místa stále na 
očích. Výběr rostlin by byl zaměřen 
převážně na vnesení barev, oživení, 
rozjasnění pozemků, přilákání hmy-
zu, motýlů, zadržování vody, zame-
zení prorůstávání plevele. Umístě-

ní hmyzího hotelu. Hmyzí hotel je 
uměle vytvořeným domečkem, je-
hož hlavním úkolem je poskytnout 
užitečnému hmyzu bezpečný úkryt 
a poklidné místo k hnízdění.

5  Doplnění herních prvků a re-
vitalizace dětského hřiště v ulici 
K Lukám

Na dětském hřišti v ulici K Lukám 
umístit tzv. hrací domeček. Doplně-
ní houpačky pro batolata. Nainsta-
lování ochranné plachty na pískovi-
ště. Doplnění keřů při oplocení dět-
ského hřiště.

6  Naučná stezka  
Toulky starou Písnicí

Cílem návrhu je umístění 4–5 in-
formačních tabulí z akátového dře-
va, které budou obsahovat barev-
ný text, mapu, fotky, QR kód, UV 
ochranu tabule. Možnost doplnění 
o  herní a  vzdělávací prvky. Tabu-
le by byly umístěny na náměstíčku 
při ulici K Vrtilce u pomníku obětem 
1. světové války, u  základní školy 
v Písnici, u rybníku Obecňák, u no-
vé hasičské zbrojnice, u  fotbalové-
ho hřiště v Písnici.

7  Umístění lanových drah  
na náměstíčku při ulici  
K Vrtilce v Písnici

Na náměstíčku při ulici K  Vrtilce 
umístit tři hrací prvky oblíbených la-
nových drah. Lanová dráha učí dě-
ti zvládat mírné výšky a koordinovat 
tělo při pohybu na lanech. Ve sta-
ré Písnici se tyto herní prvky nevy-
skytují. Podle stupně obtížnosti jsou 
prvky určeny pro děti od 4 let vě-
ku. Herní prvky nevyžadují speciální 
povrch ani oplocení.

Jaroslav Melichar,  
místostarosta MČ Praha-Libuš

Bc. Petr Borský, koordinátor 
participativního rozpočtu

Obrázky k návrhům  
jsou pouze ilustrační.

Participativní rozpočet MČ Praha-Libuš

DOKONČENÍ PROJEKTŮ  
PARTICIPATIVNÍHO  
ROZPOČTU 2021

Na podzim proběhlo dokončení 
projektů z participativního rozpoč-
tu MČ Praha-Libuš 2021.
Byla dokončena výsadba v  pro-
jektu Volnočasový přírodní pro-
stor. Byly vysazeny tři stromy je-
řáb obecný a  tři stromy habr 
obecný.
V  projektu Výsadba nových ke-
řů u  předzahrádek panelových 
domů v  ulici K  Lukám a  V  Rohu 
byly vysazeny vrby košíkářské 
a strom katalpa trubačovitá.

Bc. Petr Borský,  
koordinátor projektu

Foto Petr Borský

http://www.napadyprolibusapisnici.cz
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Developerský projekt Centrum 
Nová Libuš je plánován u bu-
doucí stanice metra D Libuš, 
zhruba na polovině zeleného, 
v současnosti náletovými dře-
vinami zarostlého území vedle 
ulice Novodvorská.

Dne 10. října 2022 bylo zveřejně-
né oznámení k  zahájení zjišťovací-
ho řízení podle zákona č. 100/2001 
Sb., o  posuzování vlivů na životní 
prostředí (EIA) k tomuto developer-
skému záměru. Lhůta pro naše vy-
jádření, zda tento projekt potřebu-
je, či nepotřebuje být posuzován 
v procesu EIA, byla do 9. 11. 2022. 

Jako nově jmenovaná Rada MČ 
Praha-Libuš, zvolená v noci z 18. na 
19. října, jsme projekt posoudili, pro-
jednali a v termínu odeslali své vy-
jádření k tomuto řízení.

Jde o první krok celého vyjadřo-
vacího procesu, dosud tento záměr 
neprošel veřejným projednáním 
a  schvalováním na naší městské 
části. Je tedy důležité hned od po-
čátku nastavit mantinely, nic nepod-
cenit a hájit v řízeních zájmy našich 
občanů. Především je potřeba usi-
lovat o to, aby projekt přinesl dosta-
tek občanské vybavenosti, nezatížil 
příliš stávající infrastrukturu a  neo-
mezil hodnoty v území.

Rozsáhlý projekt  
může mít vliv na životní prostředí

Navržený projekt je velkého roz-
sahu, předpokládá vznik administra-
tivních a komerčních ploch pro více 
než 1200 pracovníků, 317 bytových 
jednotek pro více než 700 obyvatel, 
581 parkovacích míst, z čehož 538 
by mělo být v podzemních garážích 
pro rezidenty, a  parku. Oznamova-
tel záměru, společnost Centrum No-
vá Libuš, s. r. o., se domnívá, že pro-
jekt nebude představovat význam-

né negativní vlivy na životní prostře-
dí a že záměr lze v předkládané po-
době doporučit k realizaci.

Jako Rada naší městské čás-
ti jsme však dospěli k  názoru, že 
návrh je potřeba nechat přezkou-

mat komplexněji, tedy v  řízení EIA, 
neboť významné negativní vlivy na 
životní prostředí mít může. Dle při-
loženého vyjádření odboru územ-
ního rozvoje Magistrátu hl. m. Pra-
hy i  prostým srovnáním s  platným 
územním plánem je jasné, že záměr 
je v rozporu s územním plánem. Zá-
měr se nedrží územní studie „Sídli-
ště a okolí budoucí stanice metra D 
Libuš“, která byla zpracována před 
dvěma lety, projednána s místní sa-
mosprávou a  občany a  slouží jako 
podklad pro rozhodování v  úze-

mí. Zmíněná územní studie již limi-
ty dané současným územním plá-
nem významným způsobem navy-
šuje, k čemuž bude změněn platný 
územní plán.

Centrum Nová Libuš: kde má být  
a jaké jsme dali k projektu připomínky?

„Předložený projekt se bohužel územní studie 
nedrží a developerská společnost žádá 
na hl. m. Praze ‚změnou změny územního 
plánu‘ o další navýšení limitů.“
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Vážení přátelé! Ocitli jsme se již 
v posledním měsíci roku – prosin-
ci. Ať je jeho název odvozený od 
prasečích zabíjaček, v tomto čase 
realizovaných, nebo od staroslo-
vanského slova „prasinij“ (přeble-
dý), nezapomeňme, že v jiných ja-
zycích se označuje od latinského 
slova decembris – tj. desátý. Bylo 
to jeho pořadí ve starořímském 
kalendáři až do r. 153 př. n. l., do-
kud tam slavili Nový rok na jaře. 
Pojďme si přiblížit jeho význam-
ná data.

1. 12. slaví Ivy, 2. 12. popřejeme 
Blankám a  těm, kdo bojují s  IT, bu-
diž inspirací Světový den počítačové 
gramotnosti.

3. 12. mají oslavu svátku ti Františ-
kové, kteří jsou odvozeni od sv. Fran-
tiška Xaverského, světce, jenž má i vý-
ročí svého úmrtí v  r. 1552. Ten je mj. 
patronem misionářů, námořníků, ces-
tovního ruchu i ochráncem proti bou-
řím a moru. Narodil se r. 1506 na bas-
kickém hradě Javier, studoval v Paříži, 
kde se spřátelil se sv. Ignácem z Loyo-
ly, s  nímž a  dalšími druhy spoluzalo-
žil Jezuitský řád, schválený papežem 
Pavlem III. v  r. 1540. V  té době pape-
že žádal portugalský král Jan III. o po-
sílení misií v kolonizované Indii. Fran-
tišek se toho ujal a odcestoval r. 1542 
do Goa, kde tak aktivně působil, že prý 
křtil až 10 000 Indů měsíčně! Později 
působil i v Japonsku a v Číně, kde 3. 
12. 1552 na ostrově San Choan zemřel. 
Blahoslaven byl již r. 1619 papežem 
Pavlem V. a hned r. 1622 papežem Ře-
hořem XV. i  kanonizován. Pranostiky 
předků nás tento den varují, že „o sv. 
Francí Xaveru vítr ledový fičí od seve-
ru“ – tak se pořádně oblékněte! Na 
tento den připadá i  děsivé výročí je-
denácti poprav tzv. protistátního cent-
ra v čele s dříve všemocným politikem 
KSČ Rudolfem Slánským v r. 1952. Šlo 
o prominentní komunisty, které se ale 
tehdejší linii, diktované již paranoidním 
J. V. Stalinem, zdálo vhodné obětovat, 
a tak byli mučením donuceni k absurd-
ním sebeobviněním z  vlastizrady, na-
čež na ně byl uplatněn trest smrti.

4. 12. oslavují Barbory a uříznout vě-
tévku proutků – barborku – si asi do-
jde velká část našich dívek i  žen. Já 
sám pak doufám, že se s řadou z vás 
setkám na tradičním pochodu na 
Točnou, pořádaném DTJ Modřanka. 
Účastníci libušské větve budou od-
cházet ve 12:30 od zastávky Sídliště 
Libuš. Pojďte s námi!

5. 12. večer chodí leckdy i s pomá-
hajícími anděly a čerty sv. Mikuláš. Tak 
hodným dětem ať přinese bohatou 
nadílku!

10. 12. máme Den lidských práv – 
žádná si nedejme vzít! 12. 12. je Mezi-

národní den neutrality! 13. 12. má svá-
tek Lucie.

19. 12. 1302 se stala abatyší klášte-
ra sv. Jiří na Pražském hradě Kunhu-
ta Přemyslovna. Připomeňme, že prá-
vě jeptišky z tohoto kláštera vídali na-
ši předkové při jejich každotýdenních 
cestách pro proviant do jejich statku 
v  Čeněticích. Jely prý minimálně dvě 
sestry, a  to s  žebřinovým vozem, ta-
ženým volským spřežením. Zmíněná 
Kunhuta (1265 – 27. 11. 1325) byla naší 
princeznou, která se provdala do Pol-
ska, kde se stala v  letech 1291–1302 
ženou knížete Boleslawa Mazowiec-
kého. Pro neutěšenou rodinnou situ-
aci se ale vrátila, dosáhla zmíněné-
ho zařazení a posléze podala papeži 
i žádost o rozvod. Prozraďme, že této 
své tetě ji pomáhala nastylizovat naše 
pozdější královna Eliška Přemyslovna. 
Sama Kunhuta byla pak známá jako 
velká podporovatelka umění.

21. 12. máme Zimní slunovrat – při-
chází znamení Kozoroha a přináší ne-
jen první zimní den, ale nastává opět 
prodlužování dnů, bohužel jen velmi 
zvolna… 22. 12. 1812 ředitel Stavovské-
ho divadla Jan K. Leibich v Libeňském 
zámečku představil svým hostům, 
v  naší zemi snad poprvé, německý 
zvyk – ozdobený vánoční stromek. 24. 
12. je vytouženým datem zejména dětí, 
vždyť je Štědrý den! Jedná se i o svá-
tek Eviček a Adamů, tak na ně nezapo-
meňte! 25. 12. je První svátek vánoční 
– Slavnost narození Ježíše Krista, 26. 
12. máme Druhý svátek vánoční – sv. 
Štěpána. A  pranostika? Zelené Váno-
ce = bílé Velikonoce a opačně!

28. 12. 1492 byla založena první 
evropská osada na americké půdě – 
na Kubě. Kolumbova loď Santa Maria 
kvůli nepozornosti kormidelníka naje-
la na útes a z jejích trosek byla posta-
vena pevnůstka La Navidad (Vánoční), 
kde měli ti, kdo se na zbylé dvě lodě 
nevešli, vyčkat příjezdu další výpravy. 
Nechovali se však k domorodcům nej-
lépe, a tak se nikdo z nich nedočkal… 
29. 12. 1922 se tehdejší sovětské Rus-
ko spojením Ruské, Ukrajinské, Bělo-
ruské a tzv. Zakavkazské sovětské re-
publiky přetvořilo do soustátí Sovět-
ského svazu (SSSR).

31. 12. si připomínáme zánik Čes-
ko-Slovenska (ČSFR) v r. 1992 i konec 
okresů v  r. 2002. Tehdy jsme museli 
podle pokynů EU (ač jsme ještě ne-
byli členy) i  opustit název „tuzemský 
rum“ u  populární lihoviny z  brambor 
a nadále ji nazývat pouze „tuzemák“. 
To nám ovšem nebrání v  jakékoli in-
spiraci, vždyť je přece Silvestr, konec 
starého roku, což bychom měli i  řád-
ně oslavit, byť s mírou! Do toho dalšího 
roku nám všem, vážení přátelé, všech-
no nejlepší!

Jaroslav Melichar

Kalendářní střípky: 
prosinec 2022

Projekt se nedrží územní 
studie

Předložený projekt se bo-
hužel této územní studie nedr-
ží a  developerská společnost 
žádá na hl. m. Praze „změnou 
změny územního plánu“ o dal-
ší navýšení limitů. V jižním sta-
vebním bloku projekt zvyšu-
je koeficient podlažních ploch 
oproti územní studii z  2,6 na 
2,8 (nyní 1,4) a  navrhuje změ-
nit také koeficient zeleně, kte-
rý naopak snižuje až na nulu 
(z  0,3 na 0,0). V  předloženém 
projektu je překračována výš-
ka a  podlažnost budov daná 
územní studií a  také podíl by-
dlení vůči jinému využití. Ne-
jsou dořešeny vlastnické vzta-
hy, které by daly záruku, že zá-
měr lze vůbec takto realizovat. 
Zřízení nového parku nelze po-
važovat za kompenzaci navr-
žené masivnější výstavby, pro-
tože i  v  současném územním 
plánu se již s tímto parkem po-
čítá a  celková míra využití po-
zemků zastavěním dle územ-
ní studie (nemluvě o předlože-
ném projektu) oproti současné-
mu územnímu plánu výrazně 
narostla.

Projekt zvýší dopravní zátěž 
v území a předložená modela-
ce dopravy bohužel neumož-
ňuje reálné posouzení všech 
dopravních vztahů. Překroče-
ní zmíněných limitů může vést 
k  efektu tzv. městského te-
pelného ostrova, kdy betono-
vé a  asfaltové plochy výrazně 
oteplují své okolí, a také ke sní-
žení vsakování srážkových vod. 
Domníváme se proto, že při-
pravovaný záměr by měl pro-
jít kompletním procesem posu-
zování vlivů na životní prostře-
dí a  veřejné zdraví (EIA). Měla 
by být také navržena adaptační 
opatření v podobě, jakou navr-

huje Klimatický plán Prahy, te-
dy např. umístění solárních pa-
nelů a tepelných čerpadel. Ko-
munikovali jsme ohledně to-
hoto projektu i  se sousední-
mi městskými částmi (Praha 12 
a  Praha 4) a  také ony vyslovi-
ly ve svých usneseních nesou-
hlas s oznámením záměru Cen-
trum Nová Libuš.

Co bude dál?

Jaký bude další vývoj, těžko 
předjímat. Za posledních cca 
20 let vstoupilo do zjišťovacího 
procesu EIA v Praze přes 1 100 
záměrů. Pouze u 6 % z nich by-
lo konstatováno, že mohou mít 
významný dopad na životní 
prostředí a byla u nich EIA pro-
vedena tak, jak požadujeme 
u tohoto projektu. U 64 z nich 
nakonec bylo vydáno souhlas-
né stanovisko a  stanoveny 
podmínky pro fázi příprav, reali-
zace a provozu záměru. Pouze 
ke dvěma záměrům bylo vydá-
no stanovisko nesouhlasné.

Jsem si vědoma, že budou-
cí stanice metra D je důležité 
území, které budou naši obča-
né aktivně využívat k dopravě, 
nákupům, službám atd. Zaslou-
ží si proto pozornost naší rad-
nice. Budeme se nadále k pro-
jektu pečlivě vyjadřovat v  dal-
ších stupních řízení, včetně pří-
padného územního a  staveb-
ního řízení. Jsme rádi, že nám 
schválená územní studie dává 
do ruky vodítko, jak se v území 
rozhodovat. Budeme usilovat 
o to, aby ji respektovali také in-
vestoři a výstavba podle ní při-
nesla naší městské části klad-
nou přidanou hodnotu.

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.
místostarostka pro životní 

prostředí a územní plán
Grafika: projektová 

dokumentace
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Když Stanisław Góra nastou-
pil na konci letošních letních 
prázdnin do lhotecké farnosti, 
všem lidem, kteří přišli do kos-
tela, nabídl tykání. Šedesátiletý 
farář přinesl do místního svato-
stánku radostnou energii, kte-
rá podle něj patří i k adventní 
době a Vánocům. Povídali jsme 
si s ním o tom, jak naplnit ra-
dostí i své domovy, a také jsme 
se dozvěděli, proč si v adventu 
pokaždé vzpomene na růžové 
bombarďáky své babičky.

Jak máme prožít čtyři adventní 
týdny, abychom se správně nala-
dili na Vánoce?

Buďte připraveni nechat se pře-
kvapit. Nedávno jsem dětem přinesl 
Kinder vajíčko a viděl, jak jsou nedo-
čkavé, aby se dozvěděly, jaká hračka 
se skrývá uvnitř. A já advent vnímám 
stejně. Člověk by měl být natěšený 
na to, co ho v  tomto období může 
okouzlit, a neříkat si, že už všechno 
zná. Otevřít se něčemu novému.

Jak to má udělat?
Vystavit se. Třeba tím, že půjde 

na koncert nebo si přečte dobrou 
knížku. Nemusí to být křesťanská 
kniha, ale duchovní, která mi pomů-
že otevřít se nějakému tajemství.

Pro mnoho rodin budou letoš-
ní Vánoce obzvlášť složité kvůli 
velkému zdražování. Máš něja-
ký návod, jak je i přesto prožít 
radostně?

V  současné době lidé na sebe 
navzájem nemají čas, to je velmi 
rozšířená nemoc. Proto by advent 
měl být časem vzájemného sdílení 
a snahou hledat v životě to dobré.

V jedné farnosti jsem přinesl vel-
ký flipchart a  udělal jsem na něm 
černou tečku. Ptal jsem se lidí, co 
vidí, a  oni jmenovali: tečku, bod, 
puntík. Až jedna studentka mate-

matiky řekla, že vidí velký bílý papír 
a na něm jednu malou černou teč-
ku. Myslím, že v  době vánoční by-
chom se měli právě takto soustředit 
na dobré věci.

Třeba tak, že se každý týden se-
jdeme s  rodinou kolem stolu, roz-
svítíme svíčku na adventním věnci 
a  řekneme si dobré věci, které se 
nám za ten týden staly nebo které 
nám udělaly radost. Svíčka je tako-
vým pozvání k něčemu, co rozsvítí 
tmu v našich životech. To způsobí, 
že se Vánoce stanou radostnými. 
Potom nebude záležet na tom, jestli 
budou pod stromečkem velké nebo 
malé dárky. Ale musí se to připravit. 
Na to, aby se v rodinách zrodilo ně-
co hezkého, potřebujeme čas, pro-
to na to máme čtyři týdny.

Co je pro tebe v období adventu 
radostné?

Pro mě bylo radostné zjištění, že 
slovo advent pochází od „advenire 

– přicházet“, což v Římě znamenalo 
příchod císaře, který přinášel chléb 
a hry. Už z dob římské tradice to te-
dy znamená radostné období, které 
je spojené s  obdarováváním, a  ne 
s pokáním jako před Velikonocemi, 
přestože se kostel také zahaluje do 
fialové barvy. Já to odlišuju tím, že 
mám bílý ornát a  na tom jen úzký 
proužek fialového plátna – štoly.

Třetí neděle adventu je nedě-
le gaudete – radostná neděle – 
a  kněz se obléká do růžové barvy. 
S tím mám spojenou vtipnou histor-
ku. Jednou v životě jsem viděl svoji 
babičku, jak se převléká. Ona měla 
růžové bombarďáky, byla to taková 
úplně šílená barva. A když jsem se 
dvakrát do roka oblékal do růžového 
ornátu, tak jsem si na ně vzpomněl. 
Když jsem svoji asociaci prozradil 
farníkům ve farnosti ve Vršovicích, 
tak mi od té chvíle chlapi ukazovali 
vztyčený palec pokaždé, když jsem 
šel v růžové barvě kostelní uličkou.

Ale jinak je pro mě růžová barva 
červánků. Blízko je ten, kdo přichá-
zí. Už to není císař a chléb a hry, ale 
je to ten, který nám dává smysl, sí-
lu a  lásku. Stejně jako když se na-
rodí dítě.

Co bude čekat o Vánocích na lidi 
ve lhotecké farnosti?

Určitě bych chtěl pozvat rodiny 
s dětmi na 24. 12. V 15:00 máme mši 
svatou upravenou pro děti. Bude 
veselá, s kytarami, houslemi. Potom 
v  17:00 bude tradiční zpívaná mše 
Jana Jakuba Ryby a o půlnoci nej-
radostnější vánoční půlnoční mše.

Připravuješ si na Štědrý den ně-
jaké speciální kázání, když se dá 

čekat, že přijde do kostela hodně 
lidí, kteří tam běžně nezavítají?

Nerad bych odhaloval své kar-
ty, ale můžu prozradit, že jednou 
do roka pouštím na kázání nějakou 
písničku, a  to je právě na půlnoč-
ní. Je spojená s vánočním tématem 
a od toho se odpíchnu. Už to dělám 
mnoho let.

Už víš, jakou budeš pouštět 
tentokrát?

Pokaždé je jiná, ale to dopředu 
neprozradím, i kdybych to věděl.

Jak ty sám budeš trávit Štědrý 
den, kromě toho, že odsloužíš ně-
kolik mší? S kým prožiješ Štědro-
večerní večeři?

Už jsme se domluvili s  páterem 
Petrem (druhý kněz z  lhotecké far-
nosti – pozn. aut.), že budeme spo-
lu. Moc se na to těším. Bude to po-
prvé od mých třiceti let, od chvíle, 
co jsem odešel z Polska, kdy nebu-
du sám.

Překvapuje mě, že tě nepozve 
k sobě domů některý z farníků…

Lidé mě k sobě často zvali, ale já 
se snažím být na Štědrý den sám, 
protože toho mám opravdu hodně. 
Už není čas na to, abych ještě jezdil 
k přátelům. První roky jsem to proží-
val se smutkem, protože jsem vzpo-
mínal na zemřelé rodiče a na sest-
ru, která je doma. Ale teď je to sou-
část mé služby a už se nelituju. Je to 
pro mě čas připravit si myšlenky tře-
ba na půlnoční mši svatou. Ale letos 
jsem opravdu rád, že budu s Petrem.

Připravila Šárka Loukotová
Foto: Martin Chamer

Chcete mít radostný Štědrý den?  
Musíte na tom celý advent pracovat
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Ačkoli Vánoce jsou „výmyslem“ 
lidské společnosti, „zatahuje-
me“ do příprav a prožívání svát-
ků také naše domácí mazlíčky. 
A nejen je.

Vánoční příběhy se zvířecím hrdi-
nou v hlavní roli jsou většinou dět-
skou záležitostí, ale objevíme i pár 
titulů pro dospělé. V nejlepším pří-
padě se cení obsah a ilustrace, kte-
ré přinesou hezký zážitek, a je cel-
kem jedno, zda je člověku pět, ne-
bo pětasedmdesát let.

„Trochu jiný vánoční příběh“ 
s  notnou dávkou humoru připraví 
knížka Ulricha Huba Poslední oveč-
ka. Louku zaplavilo kdysi dávno pro-
nikavé světlo a stádo ovcí neví, co 
se děje. Když se chce zeptat pastý-
řů, zjistí, že všichni zmizeli. Ovečka 
v čepici prý všechno viděla. „Ostatní 
přezíravě vzdychnou – zrovna oveč-
ka v čepici tak něco viděla. Vždyť to 
nemá v  hlavě v  pořádku. Neustále 
vidí něco, co vůbec neexistuje ne-
bo co se teprve stane. Nedávno do-
konce tvrdila, že jednou vynalez-
nou telefony a televize. Věci, o kte-
rých žádná ovce jaktěživ neslyšela 
a  které zní bláhově.“ Ovečka tvrdí, 
že k zemi se sneslo něco zářivého 
a  vysoký hlas oznamoval, že nese 
radostnou novinu. Jakou, to ovečka 
zapomněla. Nezbývá než se zeptat 
někoho jiného. A podniknout noční 
výpravu do „údolí za šrotištěm“, kde 
se prý narodila holčička. Nakonec je 
ale všechno jinak.

Další netradiční příběh má svůj 
počátek před miliony let, kdy vy-
mření dinosaurů uniklo jediné vejce 
– z něj pak Santa na Pólu vyseděl 
Štědrosaura, jediného svého dru-
hu, jak vypráví knížka Toma Flet-
chera. Skřítci, vyrábějící hračky pro 

děti, připravili plyšového dinosau-
ra pro jednoho postiženého chlap-
ce, Štědrosaurus však nechtěl svou 
napodobeninu opustit, a tak se do-
stal do Santova pytle s ní. Jenže po 
stopách vzácných zvířat jde na zemi 
krutý Lovec. Jak to dopadne s uni-
kátním zvířecím druhem?

Na švédský venkov nás zavede 
dětská knížka Svena Nordqvista – 
hospodaří tu děda Pettson, který 
chce udělat radost svému zvědavé-
mu kocouru Fiškusovi a  překvapit 
ho vánočním skřítkem.

Na způsob filmu Sám doma je 
koncipován příběh Sophie Pemb-
roke Hugo a Vánoce pod psa. Roz-
tomilý, trvale hladový francouzský 
buldoček se ocitne sám na ulici po-
té, co zmešká odjezd s rodinou do 
Francie. Hugova cesta za dobro-
družstvím povede přes jedna koči-
čí dvířka, kolem zlé kočky Perdity 
a hodného pošťáka Jacka.

Hned několik titulů se zvířecími 
protagonisty má na kontě anglická 
autorka Holly Webb – Jak Peřin-
ka hledala domov, Kam se vydala 
Hvězdička? (o  kočičkách), Vánoce 
s Oskarem (o dalmatinovi), Vánoč-
ní příběhy (trojice tajuplných příbě-
hů o bílém kocourku Snížkovi, vlčeti 
Mrazíkovi a bílém medvíděti).

Dospělým čtenářům je určen hu-
morně laděný příběh o  přátelství 
a  jedinečném poutu na celý život, 

jež vzniklo mezi autorem a naleze-
ným kocourkem, knížka Clevelanda 
Amoryho O kocourovi, který přišel 
na Vánoce.

Dojemné vyprávění představu-
je také Herriotovo Vánoční (nebo 
Štědrovečerní) koťátko, které do 
domu paní Pickeringové přines-
la toulavá kočka Debinka, a  dal-
ší z epizod v knihách o zvěroléka-
ři – Zvěrolékař a kočičí historky či 
Yorkshirské povídky.

Pro ty, kteří chtějí pochopit, jak 
a proč se slaví svátky, tu máme Vá-
noce pro Kočku Terezie Radoměr-
ské. V  době adventu, kdy děti se-
stavují společně s tatínkem betlém, 
vypráví jim betlémská Kočka každý 
prosincový den jeden pohádkový 
příběh.

Přípravy na svátky sleduje zpo-
vzdálí také malá liška v krásně ilu-
strovaném dětském příběhu Kristi-
ny Mišovičové Malvínčiny Vánoce.

Protože kočky mají v našich titu-
lech převahu, nakonec připomeň-
me ještě knížku W. B. Camerona 
Psí Vánoce – v  tomto případě po-
mohlo zatoulané štěně a vážná ne-
moc v rodině, aby si všichni přítom-
ní uvědomili, co je v životě důležité.

Klidné svátky se zvířátky, s  kni-
hou nejen do pohádky přeje

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč

KNIŽNÍ PROSINEC

Vánoce se zvířátky
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, 
POBOČKA MODŘANY
Vazovova 3229/1

Otvírací doba
pondělí: 13.00–19.00
úterý a pátek: 9.00–16.00
středa a čtvrtek: 12.00–19.00

Doučování s Novou školou
Každý čtvrtek 17.00–19.00 bez-
platná první pomoc se školou pro 
žáky ZŠ a SŠ. Registrace není nut-
ná, stačí přijít.

Čtecí babičky
5. 12. od 15.00 do 17.30
Pohádkové čtecí babičky z orga-
nizace Mezi námi čtou dětem kaž-
dé první pondělí v měsíci.

Výstava Paměť národa
Představení příběhů z projektu 
Příběhy našich sousedů. Osudy 
pamětníků zpracované žáky ZŠ 
v Praze 12. Vzdělávací projekt or-
ganizace Post Bellum

Kurz trénování paměti
Zveme všechny seniory na pod-
zimní trénování paměti v šesti lek-
cích každý čtvrtek od 10.00.

Adventní výstava Lenky Hejdové 
a literárního sdružení Pegas
8. 12. – 5. 1.

Je čas adventu, doba rozjímá-
ní a těšení se na Vánoce. A to 
je nejlepší čas vzít do ruky kni-
hu Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána 
a my, posadit se s dětmi a spo-
lečně si číst jednu z nejkrásněj-
ších knih od Miloše Kratochvíla 
s půvabnými ilustracemi Marké-
ty Vydrové.

Úsměvné vyprávění malého klu-
ka o vánočním čase nás nejen po-
baví, ale i naladí na tu správnou vá-
noční atmosféru a  nám dospělým 
možná připomene zážitky z dětství. 
Kapitoly jsou krátké, takže vhodné 
i pro méně zdatné čtenáře a malé 

posluchače, kteří neudrží dlouho 
pozornost. V  knize je zachyceno 
nejkrásnější období roku, doba, kdy 
napadne sníh, přijde Mikuláš, všich-
ni se připravují na Vánoce a potom 
nastane Štědrý den.

Myslím si, že je to kniha, která ne-
omrzí a ke které se určitě budeme 
o vánočních časech vracet.

Miloš Kratochvíl, se k  literatuře 
dostal již jako sedmnáctiletý, kdy 
publikoval časopisecky své verše, 
povídky a fejetony. Po roce 1980 se 
stal scénáristou a spisovatelem jak 
pro dospělé, tak i pro děti ve svo-
bodném povolání. Jako autor dět-
ských knih i  televizních scénářů je 

v  mnohém dědicem li-
dových pohádkových 
vyprávění Ladových Bu-
báků a  hastrmanů, ze-
jména hastrmana Brčá-
la a  strašidla Mulisáka. 
Sám kdesi uvedl, že je-
ho čerti a  strašidláci 
všeho druhu nikdy ne-
byli zlí. Za tvorbu pro 
děti získal několik oce-
nění, např. Cenu minist-
ryně školství za knihu Puntíč-
káři, Zlatou stuhu 2010 za 
knihu Modrý Poťouch aj.

Lenka Veisová

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my
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Debata
ZA SLUŠNOST NA JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

Několik let jsem působila v radě 
a  zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 
Zažila jsem mnoho klidných i bouř-
livých jednání zastupitelstva. Pro-
to mi nedá, abych nevyjádřila svůj 
názor na ustavující zasedání, které 
se konalo 18. 10. 2022. Respektu-
ji, že nově vzniklá koalice převzala 
vedení MČ. Ale to, v jaké atmosfé-
ře probíhalo jednání, mě šokovalo. 
Mám pocit, že se tak trochu vytra-
tilo slušné chování z  řad příznivců 
vítězů. Některé hlasité projevy, my-
slím, že byly nevhodné. I  já jsem 
před lety zažila prohru ve volbách, 
ale následné ustanovující zastupi-
telstvo se neslo v klidu a  slušnos-
ti. Jednání probíhalo bez napadání, 
co nebo kdo zrovna udělal v očích 
některých občanů špatně. Nikdy se 
nikdo nezavděčí všem. Dovedu po-
chopit, že příští jednání zastupitel-
stva budou bouřlivá, protože – co 
člověk, to názor. Ale právě první 
jednání by mělo mít určitou sluš-
nost a noblesu.

Před lety jsem šla do rady a za-
stupitelstva s myšlenkou, jak rych-
le dokážeme spoustu věcí změnit. 
Bohužel jsem zjistila, že to není 
vždy tak jednoduché.

Chci poděkovat minulému vede-
ní MČ za spoustu dobře odvedené 
práce, za nadhled a způsob chová-
ní a jednání.

Novému vedení MČ určitě přeju 
mnoho sil a  pokory v  jejich prá-
ci. A  také málo setkání s  lidskou 
hloupostí.

Ale především nejvíc spokoje-
ných občanů.

Ivana Fendrychová

JAK A KDY CHCETE PROBUDIT 
LIBUŠSKOU?

„Probudíme Libušskou, nesmí 
to být jen vylidněná výpadovka 
na jih. Občané naší desetitisícové 
městské části by měli mít k dispo-
zici možnost koupit si čerstvé pe-
čivo, lahůdky, atp.“ To je text z vo-
lebního letáku Společně pro Libuš 
(ODS+KDU/ČSL+NK). Tento veřejný 
slib mě nesmírně zaujal. Proč? Já 
bych si něco podobného slibovat 
nedovolil. Vůbec nevím, jak bych 
mohl takový slib splnit. Vysvětlím 
proč. Čerstvé pečivo jsme si před 
lety mohli koupit v pekařství Bonal 
a Šťastný na rohu Libušské a Meteo- 
rologické (nyní obalová technika). 
Hned přes ulici šlo u řezníka zakou-
pit čerstvé lahůdky (nyní zavřeno). 
A tak bych mohl popsat dost papíru 
se seznamem, co vše již bylo na Li-
bušské provozováno a už tam není. 
Byl by to seznam dlouhý a  zajisté 

neúplný. Omezím se proto na dva 
poslední případy. Byl ukončen pro-
voz lékárny. Lékárny umístěné na 
mimořádně vhodném, pardon, chci 
říct strategickém místě. Hned vedle 
domu s ordinacemi praktických lé-
kařů. A druhým případem je náš ko-
lega Michal Korbel. Ten se pokusil 
na Libušské provozovat lahůdkář-
ství Dobroty u Michala. Proč všech-
ny ty dobře míněné pokusy skon-
čily neúspěšně? V  případě kolegy 
Korbela to vím úplně přesně. Měl 
tak málo zákazníků, že provoz byl 
prodělečný, a  tudíž neudržitelný. 
A troufám si tvrdit, že stejné to by-
lo i v těch předchozích případech.

Když se přesunu jižněji, na sta-
ropísnický úsek Libušské, tam je to 
víceméně stejné. V poslední době 
tam zavřeli provozovny s  potravi-
nami a smíšeným zbožím postupně 
hned dva vietnamští obchodníci. 
Kdo je může nahradit? Domnívám 
se, že jsou tři možnosti. Jiný, lepší 
vietnamský obchodník, úplně jiný 
sortiment nebo nikdo a nic.

To jsou názory naprostého laika. 
Nikdy jsem se jako obchodník neži-
vil. Ale důležité je, že nové vedené 
naší městské části ví, jak na to. Pro-
to jsem se dovolil na ustavujícím 
zasedání zastupitelstva dne 18. 10. 
t. r. zeptat paní starostky Jungwier-
tové, jak chce zajistit oživení Libuš-
ské a kdy že si tam budu moci za-
koupit čerstvé pečivo. Zda za rok, 
za dva nebo za deset let? Kupodivu 
jsem se toho z její dlouhé odpovědi 
na jednoduchou otázku moc nedo-
zvěděl. Budiž, beru na vědomí, že 
zatím nemá veškeré podklady.

„Podporovat a  budovat základ-
ní občanskou vybavenost – obcho-
dy.“ Tento obsahově defakto to-
tožný text je pro změnu z volební-
ho letáku Patriotů Libuše a Písnice 
(ANO+ČSSD+NK). Proto jsem se na 
totéž zeptal také paní místostarost-
ky Turnové. Její odpověď byla vý-
razně stručnější, ale s obsahem po-
dobným a s dovětkem, že za měsíc 
bude konkrétnější.

Za měsíc se ptát nebudu. No-
vé vedení naší městské části má 
v  souladu s  dobrými zvyky právo 
na sto dnů hájení. Zeptám se až 
v  únoru. Věřím, že se mi dostane 
konkrétní odpovědi. Zejména voli-
či obou „vládnoucích“ uskupení si 
ji zaslouží.

Pavel Macháček,  
zastupitel, 7. 11. 2022

VOLBY NARUBY

V září jsme šli opět k volbám do 
místního zastupitelstva. Jejich vý-
sledek jednoznačně ukázal, kdo 
má naši důvěru. Vždyť za minulých 

12 let jsme měli vedení naší měst-
ské části, které v prvé řadě myslelo 
na nás obyvatele a na rozvoj a zve-
lebování městské části. Od roku 
2010 jsme měli starostu pana Jiří-
ho Koubka, který obětavě s plným 
nasazením pracoval ve prospěch 
nás občanů a o jakém jsme si před 
rokem 2010 mohli po několik de-
setiletí jenom nechat zdát. Na na-
šeho starostu jsme se mohli kdy-
koliv a  s  čímkoliv obrátit, byl vždy 
vstřícný náš podnět či připomínku 
zodpovědně vyřešit. Je proto plně 
pochopitelné, že on se svými spo-
lukandidáty ze  Spojených sil pro 
Libuš a  Písnici získali téměř 50 % 
odevzdaných hlasů, nejvíce nejen 
za poslední 4 volby, ale dokonce 
od roku 1998.

Na ustavující schůzi nově zvo-
leného zastupitelstva se však sta-
lo něco nevídaného. Uskupení 
ODS a KDU-ČSL s uskupením ANO 
a ČSSD vytvořilo koalici, a  tím zís-
kala jen o  pouhých 30 hlasů více 
než jednoznačně vítězné uskupení 
TOP 09 a STAN. To jim stačilo, aby 
si samozvaně zvolila celé vedení 
z  jejich uskupení. Kde je slušnost, 
čest, o demokracii ani nemluvě? Je 
nám to skutečně líto.

Vážený pane starosto Jiří Koub-
ku, vážení zastupitelé TOP 09 
a  STAN, děkujeme Vám za Va-
ši obětavou práci pro blaho drtivé 
většiny občanů Libuše a  Písnice 
a  za rozkvět MČ Praha-Libuš. Nás 
tato situace nezlomí, k příštím vol-
bám půjdeme a už teď víme, koho 
budeme opět volit. Přejeme Vám 
pevné zdraví, osobní statečnost 
a  sílu do další náročné práce pro 
většinu občanů naší městské části.

Pavel Novotný

PODĚKOVÁNÍ

V posledním čísle našeho časo-
pisu U nás jsme se dočetli, že paní 
Hana Kolářová hodlá ukončit svoji 
práci šéfredaktorky. Její rozhodnutí 
nás mrzí, ale nemůžeme nic dělat. 
Za dobu jejího působení v  redakci 
se časopisu dostalo výborné úrov-
ně. Za tím je velké množství obě-
tavé práce a  nespočet hodin. Dě-
kujeme paní šéfredaktorce za vše, 
co do vydávání časopisu vložila, 
a  za její starostlivost o  každé vy-
dané číslo. Přejeme jí pevné zdraví 
a hodně úspěchů v další její činnos-
ti i v osobním životě.

Pavel Novotný

UZNÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ

Vážení přátelé! Před státním 
svátkem a  prodlouženým víken-
dem došlo 27. 10., v nejhorší mož-

né době z  hlediska dopravní zá-
cpy, k  nečekanému vyostření si-
tuace. Aniž by o chystané úpravě 
nové vedení naší obce něco vě-
dělo, právě v tento den po 16. hod 
odpoledne, když vrcholil již tak 
kolabující provoz, provedli pra-
covníci příslušné firmy změnu do-
pravního značení i světelné signa-
lizace na naší ústřední křižovatce 
Libušská – Dobronická tak, že od 
této chvíle bylo pro auta jedoucí 
po Dobronické od Kunratic mož-
né odbočit jen doprava. Ano, jen 
doprava, tj. jen do centra Prahy, 
a  již nešlo to, co většina motoris-
tů v  dlouhé koloně chtěla a  oče-
kávala – odbočit vlevo směrem 
k  Písnici. Nastal kolaps! Nervózní 
motoristé najížděli do křižovatky, 
často nerespektujíce nové znače-
ní, jiní sice odbočili doprava, ale 
hned se pokoušeli otáčet a  vřa-
dit se do stojící kolony od centra 
Prahy. Jiní zase zahltili boční ulice 
a pokoušeli se stojící kolony objet 
nešťastnou a  zatím obousměrně 
průjezdnou ulicí K Lukám či děla-
li přesmyčky přes ulice Drůbežář-
ská, Burianova a  V  Koutě. Hrůza! 
Hrozilo velké nebezpečí doprav-
ních nehod. Bez realizovaného 
zjednosměrnění ulice K  Lukám 
a dalších nemohla úprava totiž při-
spět ke snížení počtu vozidel přes 
Libuš projíždějících. Možná byla 
akce jen nedomyšleným řetězem 
nekompetencí, špatného odhadu 
a náhod na příslušných celopraž-
ských institucích, ale příliš mnoho 
náhod již náhodou nebývá… Na-
štěstí se na MÚ, ač již bylo pozdní 
odpoledne, ještě nacházela naše 
nynější paní starostka RNDr. Lu-
cie Jungwiertová a paní místosta-
rostka Mgr. Kateřina Turnová. Ač 
krátce ve funkci, obě dámy se za-
chovaly akčně. Po zjištění, co se 
vlastně děje, zalarmovaly nejdříve 
Městskou policii a pak přes krizo-
vé centrum i  Policii ČR, aby pro-
voz na křižovatce plné zmatených 
řidičů pomáhala řídit. Během ně-
kolika dní se nepodařená a  špat-
ně načasovaná úprava odvolala. 
Naštěstí! Kdo za ni může? Zatím 
nevím, ale o získané informace se 
s vámi, vážení přátelé, budu chtít 
v  budoucnu podělit. Naše nové 
vedení, jak paní starostka RNDr. 
Lucie Jungwiertová, tak paní mís-
tostarostka Kateřina Turnová, situ-
aci zvládly! A  na výbornou! Za to 
děkuji jak jim – osvědčily se –, tak 
vám občanům, kteří jste je zvolili! 
Byla to zdařilá volba! Jako občan, 
motorista i váš kolega vám, váže-
né dámy, děkuji a věřím, že nejen 
za sebe! Díky!

Jaroslav Melichar
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A je to tu, poslední měsíc v ro-
ce 2022 je tím nejnáročnějším. 
Jednak končí starý rok a jednak 
je sváteční, nejsvátečnější! A co 
jsme v něm pro vás připravili?

PROGRAM NA MĚSÍC  
PROSINEC 2022

6. 12. Výlet na zámek Chvaly s pro-
hlídkou, dále malá krátká procház-
ka po okolí a poté ve 14:30 posezení 
s degustací v restauraci Mondi. Hud-
ba ještě s otazníkem. Celková cena za 
tento sváteční předvánoční den zahr-
nuje bus, prohlídku zámku, degustaci, 
předpokládanou hudbu – s  příspěv-
kem úřadu činí 800 Kč na osobu. Zá-
jemci, hlaste se v klubu se zaplacením 
400 Kč. Uzávěrka 30. 11. 2022.
13. 12. Závěrečný den před prázd-
ninami v klubu bude mimořádný ne-
jen přátelským rozloučením před 
Vánoci, ale také se uskuteční ma-
lý bazárek s  prodejem. Na velkém 
stole soustředí oslovení své výtvory 
a jiné věci.
15. 12. Předvánoční posezení senio-
rů U Bezuchů v Kunraticích od 17.00 
hodin – více informací v  samosta-
né pozvánce v  tomto čísle časopi-
su U nás.

Těšíme se na vás, přejeme hod-
ně zdraví a  odpočinek v  době vá-
nočních prázdnin a mějte otevřené 
dveře pro všechny, kteří přijdou vás 
v době prázdnin potěšit.

BAZÁREK

Na malý bazárek 13. 12. budou oslo-
veni tito senioři:
– paní Dušková, vedoucí zlatnictví 

s několika dárečky k prodeji
– paní Literová, vedoucí cukrárny 

s krabičkami cukrovíčka k prodeji
– paní Doležalová s krabičkou ná-

ramečků k prodeji
– paní Pospíšilová s  náušničkami 

k prodeji
– paní Haizlová s pletenými ponož-

kami a šálami k prodeji
– paní Větrovcová s uháčkovanými 

slepičkami k prodeji
– paní Březinová s větvičkami růz-

ných druhů, zelenými i  zlacený-
mi, k prodeji

– paní Sedláková s kravatami 
s vlastním výběrem pro radost
Výběr a prodej bude probíhat za 

cenu symbolickou, nebo doporuče-
nou. Doufám, že se podaří potěšit 
a udělat si radost.

IN
ZE

RC
E

Státní čtyřleté a osmileté
Gymnázium, Písnická 760, Praha 4

zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 6. 12. 2022 a ve středu 11. 1. 2023

od 15.30 do 17.30 hodin
(bus stanice Novodvorská, Lhotka, Cílkova, 

500 m od centra Novodvorská Plaza)
www.gpisnicka.cz

„Není nad osobní setkání a vlastní zkušenost“

ODVOZ STARÉHO 
NÁBYTKU NA 

SKLÁDKU
Vyklízení bytů, sklepů, 

pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme 

cokoliv.
Rozumná cena. 

Tel.: 773 484 056
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Kontakt na koordinátora  
sociální pomoci

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

Koordinátor sociální pomoci

Miloš Hájek
koordinatorpomoci 
@praha-libus.cz

Tel.: 604 740 696
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NEZAPOMEŇTE – 3. 1. 2023 
OPĚT ZAHAJUJEME!

3. 1. 2023 S písničkou, aby nás do-
provázela po celý rok klubem i živo-
tem. Mistr zpěvu a klavíru pan Vác-
lav Vomáčka přijde do klubu a vel-
mi rád nám přislíbil.

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ 
O ZÁJEZDECH 2023

Objednané zájezdy jsou pro 20 až 
30 osob, výjimečně pro 40 osob:

– Harrachov 1.–7. 5.
– Zahrádkářský dvoudenní,  

Morava 20.–21. 5.
– Františkovy Lázně 18.–23. 6.
– Slovensko 31. 7. – 6. 8.
– Maďarsko 3.–10. 9.
– Šumava, Srní, 8.–14. 10.
– Jívka, trhy 20.–22. 10.
– Předvánoční,  

Mníšek pod Brdy 5. 12.
– Koncert Jílové, podle oznámení 

MěÚ Jílové, kolem 20. 12.
Jednodenní výlety budou ozná-

meny vždy měsíc v předstihu, jedná 
se o pět až šest výletů v  roce. Při-
hlášky v klubu se zaplacením!

Proč oznámení v předstihu? Hlav-
ně proto, že majitelé ubytovacího 
zařízení chtějí zaslat zálohu na zá-
jezd, tj. 1000 Kč na osobu, a to do 
března 2023. Proto vás tímto pro-
síme, máte-li zájem, přihlédněte 
i k této situaci.

Cena zájezdu (autobus a  ubyto-
vání se stravováním) bude propočte-
na a uvedena pro zájemce co nejdří-
ve, tj. pravděpodobně v březnu.

Pozor, bude-li zájezd naplněn na 
požadovaný stav, bude současně 
přihlašování uzavřeno!

Nebude-li patřičný počet účastní-
ků, zájezd se ruší!

Děkujeme za pochopení.

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

Foto: Vladimír Kudrna

http://www.gpisnicka.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

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

Tel.: +420 777 117 371

IN
ZE

RC
E

IN
ZE

RC
E


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

