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16. 2. Poradenství pro občany | 27. 2. Příprava výstavby trasy I.D metra 

Rekonstrukce prostoru před budovou pošty | Sběrné dvory a úklid kolem popelnic 

Konkurzní řízení ZŠ a MŠ | 4. 2. Pochod Pohrom-nicích, 41. ročník
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1 V MŠ Lojovická neváhali využít sněhové podmínky k sáňkování 2 Vánoční posezení seniorů po covidové pauze  
v restauraci Paluba 3 Tříkrálová sbírka v městské části pro Charitu Chodov 4 Betlémské světlo k nám přinesli  
a rozdávali dobrovolní hasiči z Písnice 5 Žáci ZŠ Meteo procvičovali znalosti v Modřanské rokli

Foto: archiv MŠ Lojovická, Kristina Thaler, Pavla Tůmová, archiv SDH Písnice, archiv ZŠ Meteorologická
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Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje

dětem, rodičům a zaměstnancům
Základní školy,

Meteorologická 181, Praha 4
 za účast v zimních Srdíčkových dnech a za finanční částku 9 035 Kč

získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.

Částka bude použita na pomoc se závažnými onemocněními. Které jsou stabilně odkázány
na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 

na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.  

Děkujeme Vám, že nám pomáháte
proměnit dětské slzy v úsměv.

www.zivotdetem.cz

KÁVA NA RADNICI
V pondělí 20. února v čase 16.30–18.00 hodin zveme 

občany na setkání s vedením obce. Pokud máte jakékoli 
téma, které se týká rozvoje naší městské části, přijďte 
jej s námi prodiskutovat do kanceláře paní starostky 

a místostarostů na adrese Libušská 35/200.

POZVÁNKA  
NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Dne 27. 2. 2023 v 17:30 hodin se 
v zasedací místnosti Libušská č. 1 
uskuteční veřejné projednání tý-
kající se zařízení staveniště trasy 
D metra, které bude umístěno při 
Kunratické spojce v místě bývalé 
retenční nádrže Rezerva. 
Se stavbou vás seznámí a na do-
tazy budou odpovídat zástupce 
investora a projektanti ze společ-
nosti Metroprojekt Praha a.s.

Nová Zelená 
Úsporám Light 

Bezplatná konzultace s akreditovaným 
poradcem EKIS, MPO a SFŽP na téma

Program přináší prostředky na dílčí zateplení a renovace nízkopříjmovým 
domácnostem (senioři, invalidé, lidé s příspěvkem na bydlení), které jsou 
nejvíce ohroženy energetickou chudobou. Můžete například zateplit 
fasádu, střechu nebo strop pod půdou domu. Stát vám přispěje i na vý-
měnu oken a vchodových dveří. Na jeden rodinný dům takto 
můžete získat až 150 tisíc korun. Přijďte se zdarma informovat.

Prosíme zájemce, aby se kvůli kapacitním důvodům předem 
ohlásili na tel.: 723 261 461 nebo na tumova@praha-libus.cz 
Lze samozřejmě přijít i bez přihlášení, každý je vítán. 
Služba je určena pro občany s trvalým pobytem v MČ Praha-Libuš. 

• uspoříte peníze za energie
• bydlíte levněji a kvalitně
• šetříte životní prostředí

Kdy: čtvrtek 16. února 2023 od 17 hod.
Kde: zasedací místnost Libušská čp. 1
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Vážení a milí 
sousedé,
 musím se při-
znat, že únor 
nepatří me-
zi mé nejoblí-
benější měsí-
ce. Dny jsou 
ještě krátké, 

světla málo, slunce povětšinou ne-
ní vidět nebo jen neduživě vykukuje. 
Sníh v Praze skoro nebývá, a když už 
sem nějaká vločka zabloudí, promě-
ní se v lepivé bláto. Už je daleko po 
svátcích a jaro je ještě v nedohlednu. 

My máme za sebou několik mě-
síců našeho působení na radnici 
a někdy se taky cítíme jako při dlou-
hé a pošmourné zimě. Nikdo z nás 
nepočítal, že se pouštíme do snad-
ného úkolu. Nikdo z  náš nečekal, 
že se výsledky dostaví rychle. Na-
rážíme na chybějící vizi a nepřipra-
venost projektů na naší MČ. Naráží-
me na dlouho, opravdu dlouho trva-
jící procesy dalších institucí – proto 
ostatně například stále stojí vrak au-
ta na parkovišti před úřadem. Vel-
kým dobrodružstvím je objevovat 
spletitost odpovědností příslušných 
úřadů při řešení konkrétních pro-
blémů. I  když se snažíme věci po-

strkovat, stejně nám přijde někdy 
líto, když nedokážeme dostatečně 
rychle pomoci se záležitostmi, které 
nás všechny trápí. Takovým problé-
mem je například chybějící lékárna, 
kvůli které se na nás obracíte. Ne-
dávno zavřela i lékárna v Sapě. Mlu-
vili jsme o  tom i  s  některými léka-
ři a víme, že pro rentabilitu lékárny 
je podstatné, aby byla navázaná na 
nějakou polikliniku, skupinu lékařů, 
zejména specialistů. To tu chybí. 

K  postupnému úpadku maloob-
chodu u nás docházelo po léta, jistě 
nikdo nečeká, že to změníme za pár 
měsíců. Tento typ problémů vyžadu-
je komplexnější přístup, širší diskusi, 
na kterou se chystáme v rámci prací 
na strategickém plánu, který MČ již 
řadu let nemá. V rámci jeho přípravy 
chceme s místními podnikateli udělat 
rozhovory a zjistit, kde spatřují příči-
ny nízkého zájmu nakupujících, proč 
odcházejí. Jako jednu z příčin vidíme 
složitou situaci v  dopravě. Na Libu-
šské auta pouze projíždějí, je málo 
parkovacích míst, aby řidiči zastavili 
u obchodů a nakoupili. A  je čím dál 
méně obchodů, u kterých jim stojí za 
to zastavit. Navíc podél Libušské je 
to velmi nepříjemné i  pro pěší – je 
tam hluk a prach z dopravy. Chceme 

nechat zpracovat i koncepci na zklid-
nění dopravy, věříme, že by to moh-
lo také napomoci. Jak dopravní kon-
cepce, tak strategický plán nám dají 
doporučení pro zlepšení situace. 

O  velké radosti se zatím s  Vámi 
podělit nemůžeme. To ale nezna-
mená, že nemáme řadu menších 
věcí, které se podařily a které našim 
obyvatelům přinesly nebo přinesou 
prospěch. Zajistili jsme místa pro 12 
našich seniorů za vyhláškové ceny 
v soukromém domově pro seniory, 
který by se měl stavět v sousedství 
hasičské zbrojnice v  Písnici. Přes-
tože tento požadavek schválilo Za-
stupitelstvo na náš podnět již dříve, 
před naším příchodem smlouva ne-
byla vůbec připravená, hrozilo, že 
tento závazek bude nevymahatel-
ný. Připravili jsme pro naše občany 
poradenství v sociální oblasti a ob-
lasti energetických úspor, věříme, 
že to alespoň trochu pomohlo v těž-
ké situaci, ve které nyní mnozí jsou. 
Níže si můžete prohlédnout pro-
gram nejbližších akcí, které se ko-
nají v naší městské části – chceme 
tomu pravidelně věnovat prostor. 
A  na úřadě vymysleli skvělý způ-
sob, jak můžou jednotlivé organiza-
ce, pokud pořádají něco na území 

MČ, zveřejnit danou událost. Kalen-
dář na webových stránkách se krás-
ně plní, doufáme, že pro Vás bude 
užitečným nástrojem, když budete 
přemýšlet, co podniknout. 

Akce participativní rozpočet při-
nesla řadu zajímavých návrhů. Do 
15. února o  nich můžete hlasovat. 
Krásně se rozběhla setkání s  ob-
čany na kávě na radnici, která po-
řádáme jednou za měsíc. Nejbližší 
se bude konat v  pondělí 20. úno-
ra 16.30–18.00 a těšíme se na dal-
ší podněty. Hodně práce jsme od-
vedli na přípravě rozpočtu, aby byl 
přehlednější, srozumitelnější a  aby 
umožnil zpracování strategických 
dokumentů a realizaci některých in-
vestic v oblasti veřejného prostoru, 
životního prostředí a školství. 

A  pokud jde o  lékárnu, alespoň 
jedna menší útěcha na závěr. Ptali 
jsme se vedení Saparie na lékárnu 
v Sapě. Podle jejich vyjádření maji-
tel pouze hledá nové zaměstnance, 
ale plánuje ji časem znovu otevřít. 

Milí sousedé, přejeme všem řadu 
velkých i malých radostí.

Lucie Jungwiertová,  
starostka Městské části 

Praha-Libuš

DATUM A ČAS NÁZEV A POPIS AKCE URČENÁ PRO/CENA POŘADATEL, MÍSTO KONÁNÍ
1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 1.3., 
8.3. v 9.30 hod. English through play, angličtina pro děti od 7 měsíců do 3 let s rodilou mluvčí rodiny s dětmi, 3000 Kč/kurz

RC Kuřátko, Na Okruhu 395/1, www.rckuratko.cz

1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 1.3., 
8.3. v 15.30 hod. Odpolední herna, hernička bez programu rodiny s dětmi, 30 Kč

2.2., 9.2., 16.2., 23.2., 2.3., 
9.3. v 9.30 hod.

Montessori herna, montessori dílny pro děti od 1,5 – 3 let, společný program 
a svačina rodiny s dětmi, 170 Kč

3.2., 10.2., 17.2., 24.2., 
3.3., 10.3.  v 9.30 hod. Dopolední herna, hernička bez programu rodiny s dětmi, 30 Kč

4.2. v 8.30 hod. Pochod Pohrom, pochod okolní přírodou, 9 km, občestvení cestou každého kdo ujde, 10/20 Kč SDH Písnice, Start: Hoštická 701/33, www.sdhpisnice.cz
4.2. ve 20 hod. Tradiční hasičský ples, předprodej vstupenek na tel. 777 867 000 dospělí, 250 Kč SDH Libuš, Libušská sokolovna, www.sdhlibus.cz
5.2. v 15 hod. Pohádková vzduchloď, divadelní představení pro děti děti, 120/150 Kč KC Jasoň, KC Jasoň – sál, jasoncentrum.cz
6.2., 13.2., 20.2., 27.2., 
6.3. v 9.30 hod.

Hýbánky, rytmické a pohybové aktivity s montessori prvky  
pro děti od 1 roku do 3 let rodiny s dětmi, 170 Kč RC Kuřátko, Na Okruhu 395/1, www.rckuratko.cz

7.2. ve 14 hod. Oslava narozenin seniorek, přátelské posezení seniory, dobrovolné Klub Senior, K Lukám 664/1a,  
https://www.praha-libus.cz/kluby-senioru

7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 7.3. 
v 9.30 hod. Výtvarné tvoření, tématické rukodělné tvoření pro děti od 1,5 roku do 3 let rodiny s dětmi, 100 Kč

RC Kuřátko, Na Okruhu 395/1, www.rckuratko.cz7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 7.3. 
v 16 hod.

Věda pro nejmenší, seznámení s přírodními vědami zábavnou formou  
pro děti od 4 do 6 let děti, 1800 Kč/kurz 

11.2. 9–16 hod. Kurz ledního bruslení se Sněhulákem, celodenní sportovní hry, kurz bruslení děti 5–12 let, 800 Kč Hraj si!, sporthala Auto Brejla, hraj-si.com
12.2. v 15 hod. Karetkování, workshop – tkaní na karetkách děti i dospělí, 150 Kč KC Jasoň, KC Jasoň – ateliér, jasoncentrum.cz

14.2. 8–14 hod. Den otevřených dveří pro zájemce, veřejnost, zdarma ZŠ Písnice, ZŠ Písnice, Ladislava Coňka 40/3, Písnice,  
zspisnice.info

14.2. ve 14 hod. Čtení z internetu, zdravotní tématiky, bylinky i jiné pro zasmání seniory, dobrovolné Klub Senior, K Lukám 664/1a,  
https://www.praha-libus.cz/kluby-senioru

15.2. 10–11 hod. PC kurz pro seniory, přihlášení, jarní kurz seniory, zdarma Klub Junior, Na Okruhu 395/1, http://klubjunior.cz/
15.2. v 19 hod. Cestujeme s chutí whisky – Skotsko širokou veřejnost KC Jasoň, KC Jasoň – ateliér, jasoncentrum.cz
16.2. 10–11 hod. PC kurz pro seniory, přihlášení, jarní kurz seniory, zdarma Klub Junior, Na Okruhu 395/1, http://klubjunior.cz/

16.2. v 17 hod. Bezplatná konzultace – Nová Zelená úsporám light, Bezplatná konzultace 
s akreditovaným poradcem dospělí, zdarma Úřad MČ Praha-Libuš, zased. místnost Libušská 1,  

www.praha-libus.cz

17.2. 19–21 hod. Cestujeme s chutí whisky – Skotsko, Cestopisná diashow s výkladem 
a degustací dospělí, 450/180 Kč KC Jasoň, KC Jasoň – ateliér, jasoncentrum.cz

19.2. v 15 hod. Sněhová královna, divadelní představení pro děti děti, 120/150 Kč 
21.2. ve 14 hod. Prevence Policie hl. m. Prahy, cukrovka, meningokok, pásový opar seniory Klub Senior, zasedací místnost Libušská 1
22.2. v 19 hod. Kinokavárna: Trojúhelník smutku, promítání filmu v příjemném prostředí dospělé, dobrovolné KC Jasoň, Café Jasoň, jasoncentrum.cz

25.2. ve 14 hod. Písnický masopust, Masopustní průvod Písnicí, masky vítány akce pro všechny, zdarma SDH Písnice, KC Jasoň, sraz Libušská x K Vrtilce,  
www.sdhpisnice.cz

25.2. v 11  hod. Masopustní veselice, Masopustní workshop pro malé i velké akce pro všechny, dobrovolné SDH Písnice, KC jasoň – ateliér, jasoncentrum.cz
26.2. 9–16 hod. Kurz lezení na stěně i boulderu, hry s lezením pro začátečníky a pokročilé děti 5–12 let, 700 Kč Hraj si!, Lezecké centrum Smíchoff, hraj-si.com

27.2. v 17  hod. Veřejné projednání – staveniště „jáma Rezerva“,veřejné projednání dospělí, zdarma MČ Praha-Libuš, zased. místnost Libušská 1,  
www.praha-libus.cz

28.2. ve 14 hod. Přátelské posezení, první přihlašování na celoroční zájezdy seniory, dobrovolné Klub Senior, K Lukám 664/1a,  
https://www.praha-libus.cz/kluby-senioru

4.3. v 15 hod. Jak Jáchym ke štěstí přišel, divadelní představení pro děti / Premiéra děti 4–12, 120/150 Kč KC Jasoň, KC Jasoň – ateliér, jasoncentrum.cz

7.3. ve 14 hod. Oslava Mezinárodního dne žen, historie vzniku MDŽ, jeho oslava seniory, zdarma Klub Senior, K Lukám 664/1a,  
https://www.praha-libus.cz/kluby-senioru

Kalendář akcí
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Na místě bývalého rekreačního 
objektu SSM u ulice Hoštická, 
tedy nedaleko nové písnické 
hasičárny, připravuje soukromý 
investor stavbu Domova pro se-
niory Písnice. 

Jedná se o poměrně velký projekt 
s  jedním podzemním a  třemi nad-
zemními podlažími, který je členěn 
na tři budovy propojené pomocí krč-
ků. Projekt zahrnuje jednak „domov 
se zvláštním režimem“, tedy zařízení 
sociální péče pro osoby se sníženou 
soběstačností (např. z důvodu chro-
nického duševního onemocnění ne-
bo z důvodu onemocnění stařeckou 
či Alzheimerovou demencí), tak i kla-
sický domov pro seniory. Dále má 
být v  objektu 5 bytů pro personál, 
dětská skupina, gastroprovoz a pro-
stor pro např. kosmetické služby. Ka-
pacita Domova pro seniory zahrnu-
je 76 dvoulůžkových pokojů a 33 se- 
niorských bytů (převážně typu 1+kk). 

V  červnu 2021 naše zastupitel-
stvo souhlasilo s předloženou doku-
mentací ke spojenému územnímu 
a  stavebnímu řízení. Naše výhrady 
– tehdy ještě z řad opozice – smě-
řovaly na přílišnou blízkost objektu 

Modřanské rokli a  ochranné zóně 
přírodní památky. Požadovali jsme 
tehdy redukci objektu a  jeho po-
sunutí směrem od rokle, kam je na-
směrováno křídlo objektu s  velko-
prostorovými byty, což však nezís-
kalo dostatečnou podporu. Úspěšní 
jsme byli naopak v našem požadav-
ku na vyhrazení přednostní kapaci-
ty alespoň 12 lůžek pro naše senio- 
ry z  Libuše a  Písnice v  budoucím 
objektu Domova pro seniory. Usne-
sením zastupitelstva č. 28/2021 ze 
dne 26. 9. 2021 uložilo tehdejší za-
stupitelstvo Radě MČ, aby přísluš-
nou smlouvu s investorem uzavřela. 

Po nástupu na radnici na podzim 
roku 2022 jsme nicméně zjistili, že 
nic vyjednáno zatím není a  smlou-
va neexistuje (investor zatím ne-
obdržel ani návrh takové smlouvy). 
Vzhledem k  tomu, že již bylo za-
hájeno společné územní a  staveb-
ní řízení o  tomto záměru, bylo po-
třeba jednat rychle. Naštěstí se po-
dařilo s  investorskou společností 
v poměrně krátkém čase dospět ke 
konsenzu a byla uzavřena smlouva 
s následujícím obsahem:

Po zahájení provozu Domova 
pro seniory v Písnici bude po dobu 

6 měsíců mít MČ možnost požádat 
o  uzavření smlouvy o  poskytování 
pobytových služeb až pro 12 obča-
nů Libuše a Písnice.

Úhrada za pobyt v Domově pro se-
niory bude pro oněch 12 libušských 
a písnických občanů stanovena maxi-
málně ve výši dle zákona o sociálních 
službách a  jeho prováděcích vyhlá-
šek (pro rok 2022 činí dle vyhlášky 
č. 505/2006 Sb. úhrada za ubytová-
ní, úklid a praní 280 Kč/den a 235 Kč/
den za celodenní stravu).

Nebude-li všech 12 vyhrazených 

lůžek obsazeno, bude mít MČ po 
dobu dalších 20 let právo přednost-
ního pořadí na uvolněná lůžka (až do 
naplnění celkové kapacity 12 míst).

Věříme, že díky tomuto závazku 
investora přinese záměr naší MČ ví-
ce než jen další zástavbu a zvýšení 
provozu a že občané naší MČ mož-
nost kvalitní péče v  pěkném pro-
středí v budoucnu využijí.

Eva Radová a Pavla Tůmová, 
místostarostky MČ Praha-Libuš 
Zdroj obrázků: BXF Písnice, a.s.

Místa pro důchodce z naší MČ  
v budoucím Domově pro seniory v Písnici

Naše městská část má na 
svých bankovních účtech 
v průměru 60 až 100 mil. Kč. 
Dlouhodobě jsme z opozice 
kritizovali, že dané prostřed-
ky nejsou zhodnocovány. Po 
našem nástupu do vedení  
MČ jsme zjistili, že účty, kte-
ré MČ využívá jsou úročeny 
pouze 0,3% p.a. 

Proto jsme se zaměřili na mož-
nost získání co nejvýhodnějšího 
a stejně bezpečného zhodnocení 
těchto prostředků, jako když jsou 
na běžném účtu a  poptali jsme 
možnosti úročení volných pro-
středků u spořícího účtu a  termí-
novaných vkladů u stávající banky.

Po diskuzi s ekonomickým od-
dělením a  tajemníkem úřadu, 
po předložení tohoto návrhu Fi-
nančnímu výboru a po vzájemné 
dohodě na Radě, jsme v  návaz-
nosti na potřeby pohybů finanč-
ních prostředků zvolili kombinaci 
dvou produktů:

1) měsíčního termínovaného vkla-
du, úročeného 5,50 % p.a. Zří-
zení tohoto účtu je zdarma. Na 
tomto účtu jsou uloženy rezerv-
ní prostředky, které nevyžadují 
nečekané přesuny.

2) spořícího účtu, kde je úročení 
5,25% p.a. Zřízení a vedení to-
hoto účtu je též zdarma. Tento 
účet splňuje potřebu mít tyto 

finanční prostředky téměř kdy-
koliv k dispozici.  
Předpokládaný nejnižší roč-

ní výnos z  uložených finančních 
prostředků může dosáhnout té-
měř ke dvěma miliónům korun.

V  tuto chvíli před námi stojí 
ještě úkol zhodnocení téměř 25 
mil. Kč, která má MČ od minulého 
roku uloženy na investičním účtu, 
kde tyto finance doposud ztráce-
ly hodnotu. Jedná se o investiční 
účet a jeho změna musí být před-
ložena Zastupitelstvu.

Mgr. Kateřina Turnová, 
místostarostka pro ekonomiku, 

školství, sociální oblast, 
zdravotnictví

Nakládání s finančními prostředky

Tato doba je těžká pro každé-
ho, ceny energií a inflace za-
těžují rodinné rozpočty často 
na neúnosnou míru. Zavedli 
jsme proto na Libuši novinku 
– poradenství občanům pří-
mo na radnici. 

Ne každý je schopen si všech-
ny informace najít na webech 

a  v  médiích. Proto jako radnice 
přivádíme odborníky co nejblíže 
k lidem, aby se mohli přijít pora-
dit/poučit osobně. 

V  pondělí 16. ledna proběhly 
konzultace k  příspěvku na byd-
lení a dalším formám sociální po-
moci a  toto poradenství plánu-
jeme nabídnout opět v  březnu. 
V únoru se naopak chystá semi-

nář a konzultace k energetickým 
úsporám (program Nová Zele-
ná Úsporám Light), viz pozván-
ka v tomto čísle časopisu. Zájem 
je značný, a pokud to aspoň pár 
naším občanům přímo pomůže 
v těžké době, pak to má smysl.

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D., 
místostarostka

Foto: Pavla Tůmová

Poradenství pro občany

DOTAČNÍ PROGRAM  
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ  
PRO POSKYTOVÁNÍ 
PROGRAMOVÝCH DOTACÍ  
NA ROK 2023

II. Harmonogram dotačního řízení
1. Důležité termíny
Dotační období: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
Vyhlášení programu a  současně vý-
zvy pro podání žádosti o  dotace po-
čínaje dnem zveřejnění, nejdéle: do 
19. 12. 2022, a to po dobu nejméně 90+2 
dnů od data zveřejnění.
Lhůta pro podání žádosti o  dotace: 
27. 2. 2023 – 15. 3. 2023 do 14:00 hodin.
Rozhodující pro posouzení dodržení vy-
hlášeného termínu ukončení předkládá-
ní žádostí je datum doručení žádosti do 
podatelny ÚMČ Praha-Libuš.
Rozhodnutí o poskytnutých dotací a zve-
řejnění výsledků dotačního řízení na úřední 
desce a internetových stránkách MČ Praha-
-Libuš nejpozději: do 2. 5. 2023, a to po do-
bu nejméně 90+2 dnů od data zveřejnění.
Uzavírání veřejnoprávních smluv: do 
31. 5. 2023
Vyúčtování dotace: do 31. 1. 2024
Nevyčerpaná část dotace v  rámci pro-
jektů se vrací na účet poskytovatele: do 
15 dnů od odevzdání vyúčtování projektů.
Zaslané projekty se žadatelům nevracejí.
Podrobnější informace naleznete ve vý-
zvě a jejích přílohách. 

www.praha-libus.cz
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27. února 2023 v 17:30 hod. se 
bude v zasedací místnosti na 
adrese Libušská 1 (vedle pošty) 
konat veřejné projednání týka-
jící se výstavby trasy I.D metra, 
konkrétně ražby tunelů a zaří-
zení staveniště, které je nazvá-
no „Jáma Rezerva“ a je umístě-
no při Kunratické spojce v místě 
bývalé retenční nádrže Rezerva.

Na stavbu trasy I.D metra je již vy-
dáno stavební povolení, v  součas-
né době investor Dopravní podnik 
hl.m. Prahy a.s. zajišťuje povolení 
pro zařízení staveniště, které bude 
umístěno při Kunratické spojce na 
k.ú. Kunratice. 

„Jáma rezerva“ je umístěna v tra-
ťovém úseku mezi budoucími stani-
cemi Depo Písnice a Písnice. Bude 
sloužit pro montáž razících mecha-
nizmů a z tohoto prostoru bude ta-
ké zahájena ražba traťových tunelů. 
Ražba bude provedena v  I. etapě 

výstavby. V této etapě nebudou bu-
dovány stanice na našem území – 
Libuš, Písnice a Depo Písnice.

Přestože se zařízení staveniště 
nachází na území Kunratic, bude 
se dotýkat především obyvatel žijí-
cích v  ulicích V  Zákopech, Švihov-
ská a  Ke Kašně v  Písnici. Městská 
část Praha-Libuš formulovala sta-
novisko, kterým se snaží co nejví-
ce minimalizovat dopady výstavby 
na obyvatele. V  rámci tohoto sta-
noviska požadujeme především za-
jištění bezpečné a plynulé dopravy 
s napojením na Kunratickou spojku 
a Vídeňskou, realizaci opatření pro-
ti šíření prachu a hluku, pravidelnou 
údržbu a čištění komunikací, dodr-
žování podmínek závazného stano-
viska Hygienické stanice hl. m. Pra-
hy a další. Celé znění stanoviska je 
k dispozici na: https://www.praha-li-
bus.cz/zapisy-usneseni-ze-zaseda-
ni-zmc. (usnesení č. 73/2022 ze za-
sedání dne 13. prosince 2022).

Chcete se dovědět více, máte 
dotazy týkající se zařízení staveni-
ště „Jáma Rezerva“? Přijďte se ze-
ptat těch nejpovolanějších – zá-
stupců investora a projektantů této 
významné dopravní stavby. Na ve-

řejném projednání budou přítomni 
projektanti ze společnosti Metro-
projekt Praha a.s. a  zástupce Do-
pravního podniku hl.m. Prahy a.s.

Zuzana Kuryviálová, OŽPD

Příprava výstavby trasy I.D metra
ilustrativní obrázek: vizualizace  
z roku 2014–2018 (METROPROJEKT Praha a.s.) 

Začátkem léta loňského roku 
proběhla rekonstrukce plochy 
před budovou pošty.

Prostranství potřebovalo odleh-
čit od množství prvků a zároveň zde 

bylo třeba vytvořit prostor pro od-
počinek. Podařilo se přemístit poš-
tovní schránku směrem k obecnímu 
úřadu, vydláždila se východní stra-
na prostranství, která poskytne ví-
ce místa, byla odstraněna nehezká 

a místy odumřelá výsadba, přilehlá 
zeď byla zrekonstruována a  natře-
na stejnou barvou, jakou má budo-
va pošty.

Prostor byl doplněn lavičkou 
a odpadkovým košem v barvě dře-
věného mola, jež se nachází u info-
koutu v blízkosti pošty.

Nově vydlážděnou plochu vyva-
žuje výsadba soustředěna převáž-
ně na západní straně při ulici Libuš-
ská, doplněná výsadbou na protější 
straně u zvoničky, podél schodiště 
a komunikace na východní straně.

Schodiště zatím zůstalo beze 
změn, i když by více ladilo (ke zvo-
ničce) kamenné.

Výsadbové záhony byly utvoře-
ny hlavně z  trvalek suchomilného 
charakteru - šalvějí, šant, třapatek, 
třapatkovek, perovskií, rozchodní-
ků, rozrazilů a hvězdnic. Záhon na 
západě je doplněn dominantou ke-
ře – komulí (motýlí keř), zatím do-
minantní není, ale časem bude. Do 

pozadí výsadby byly umístěny keře 
mochny křovité. Výsadba u schodi-
ště, která nebude příliš vystavena 
slunci, se doplnila kakosty.

Ačkoliv byl použit převážně vel-
mi nenáročný sortiment rostlin, i tak 
není záhon bezúdržbový. Hlavně 
ze začátku, než se záhon úspěšně 
zapojí, je třeba regulovat množství 
plevele, na jaře trvalky ostříhat, aby 
se podpořila jejich vitalita. V prvním 
roce při výrazných tropických tep-
lotách rostliny podpořit zaléváním. 

Ve veřejném nechráněném pro-
storu je vždy náročnější tvoření 
okrasných záhonů, kde se musí hlí-
dat vyšlapávání výsadeb, znečišťo-
vání odpadky, a  jak jsme se ihned 
po výsadbě bohužel přesvědčili, 
i znečišťování psími exkrementy.

Ing. Andrea Pajerová,  
referentka OŽPD

Foto: Andrea Pajerová

Rekonstrukce prostoru před budovou pošty

Vážení přátelé! Vedení obce je 
zde pro Vás! Napadne-li Vás ně-
co ke zlepšení Libuše či Písnice, 
vidíte-li něco v nepořádku – dá-
vejte nám podněty!

Za všechny již podané, ať na 
kterékoli z  oficiálních čísel či ad-
res, nebo za ty podané přímo mně 
(737  636  406) srdečně děkuji! Pa-
ní Barboře V. např. za foto poškoze-
né poštovní schránky (poblíž SAPY), 

stejně jako příslušným servisním pra-
covníkům, kteří ji dali rychle do po-
řádku. Děkuji i dalším aktivním obča-
nům, jejichž podněty týkající se např. 
ul. Hoštické, Dobronické, Švihovské, 
K Jezírku, Drůbežářské či Burianovy 
dále řešíme. Ať máte na srdci cokoliv 
konstruktivního – dávejte své pod-
něty! Sem s nimi! Děkujeme!

Jaroslav Melichar,  
místostarosta MČ  

Foto: Barbora Vlachová

Dávejte své podněty
Úřad MČ Praha-Libuš

Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

Telefon: +420 261 711 380

E-mail: mc.libus@praha-libus.cz

ID datové schránky: u8xaktr

lektronická podatelna:  
podatelna@praha-libus.cz
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Už jen pár dní, do 15. února, 
můžete hlasovat v druhém roč-
níku Participativního rozpoč-
tu. Jen vaše hlasy rozhodnou, 
které projekty ze sedmi návrhů 
bude městská část realizovat. 
Na realizaci návrhů je vyčleně-
no 500 000 Kč.

POSLEDNÍ ŠANCE HLASOVAT 

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

Máte na výběr dva kladné a  je-
den záporný hlas. Kladnými hlasy 

označíte projekty, které preferujete, 
které se vám líbí, záporným hlasem 
označíte projekt, který se vám nelí-
bí, nezdá se vám. Záporný hlas lze 
využít až po využitých kladných hla-
sů. Využít můžete všechny tři hlasy, 
ale klidně i jeden hlas (kladný). Hla-
sování proběhne pouze elektronic-
ky prostřednictvím výše uvedených 
internetových stránek. Pro online 
hlasování bude vyžadována autori-
zace pomocí SMS zprávy. 

Pro občany, kteří si s  moderní 
technikou úplně nerozumí, je mož-
né hlasovat i osobně, a to na poda-
telně úřadu MČ Praha-Libuš (Libuš-
ská 35/200) s asistencí zaměstnan-

ce úřadu, a  to pondělí a středy od 
9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00. 
Hlasující musí disponovat mobilním 
telefonem.

A JAKÉ PROJEKTY BOJUJÍ  
O VAŠI PŘÍZEŇ?

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.
Předpokládané náklady: 30 000 Kč

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 zpestřily a  vhodně 
doplnily tyto prvky. 
Předpokládané náklady: 174 000 Kč

3  Pilotní odborná úprava zele-
ně kolem panelového domu  
V Rohu 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. Tyto plochy bu-
dou zrekultivovány, proběhne reali-
zace výsadeb. V severní části vznik-
ne plácek s herním prvkem, stolním 
fotbálkem. 
Předpokládané náklady: 240 000 Kč

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

Doplnění stávající výsadby okras-
ných keřů, trvalek a  travin na po-
zemcích u  domu v  ulici K  Lukám 
648. Jedná se o dva pozemky před 
hlavním vchodem a  dva pozemky 
u zadního vchodu. Cílem je tyto čás-
ti zvelebit nejen pro obyvatele byto-
vého domu, ale i pro chodce, kteří 
mají tato místa stále na očích. Výběr 

rostlin by byl zaměřen na vnesení 
barev, oživení, rozjasnění pozemků, 
přilákání hmyzu, motýlů, zadržování 
vody, zamezení prorůstávání pleve-
le. U obou vchodů budou umístěny 
tzv. hmyzí hotely.  
Předpokládané náklady: 22 500 Kč

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

Na dětském hřišti v ulici K Lukám 
umístit herní prvek; domek na hra-
ní s  tabulí, počítadlem, lavičkami 
a stolkem. Nainstalovat herní prvek, 
řetězovou houpačku pro batolata 
s  baby sedákem. Dále pořídit kry-
cí plachtu na pískoviště, zrealizovat 
výsadbu keřů při východní a západ-
ní straně hřiště. 
Předpokládané náklady: 160 000 Kč

6  Naučná stezka  
Toulky starou Písnicí

Naučná stezka s pěti informační-
mi tabulemi z akátového dřeva, kte-
ré budou obsahovat barevný text, 
mapu, fotky, QR kód, UV ochra-
nu tabule. Tabule umístit u  pomní-
ku 1. světové války při ulici K Vrtil-
ce, u základní školy v Písnici, u ryb-
níku Obecňák, u  hasičské zbrojni-
ce a u  fotbalového hřiště v Písnici. 
K  jednou ze stanovišť navíc umístit 
edukační panel pro děti.
Předpokládané náklady: 99 000 Kč

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

Na náměstíčku při ulici K  Vrtilce 
umístit čtyři herní prvky lanových 
drah uspořádaných do tvaru písme-
ne Ypsilon. Lanová dráha učí děti 
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.
Předpokládané náklady: 91 000 Kč

Bc. Petr Borský, koordinátor 
participativního rozpočtu

Participativní rozpočet MČ Praha-Libuš
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Na území měst-
ské části se na-
chází 42 stano-
višť na tříděný 
odpad. Na větši-
ně z těchto sta-
novišť můžete 
třídit papír, plast, 
sklo, nápojové 
kartony a kov. 
Na vybraných stanovištích také 
jedlý olej a tuk. 

Vývoz nádob je na každém sta-
novišti individuální. Některé stanovi-
ště stačí vyvážet dvakrát týdně, na 
jiném třikrát týdně. Pokud zazname-
náme přeplněnost nádob, žádáme 
o zvýšení četnosti vývozu či přidání 
další nádoby. Snažíme se monitoro-
vat stanoviště po celé městské části. 

Pokud ale u vašeho domova za-
znamenáte pravidelné přeplňování 
nádob, neváhejte nás o  tom infor-
movat na mailu: ziv.prostredi@pra-
ha-libus.cz. Stanoviště budeme sle-
dovat a  případně požádáme o  na-
výšení. Důkazem pro změnu jsou 
minimálně tři fotografie z  různých 
dnů. Navýšení se tedy nepromít-
ne během týdne, ale v  řádů něko-
lika týdnů. Naši žádost musí schvá-
lit svozová společnost a  Magistrát 
hlavního města Prahy.

Úklid kolem těchto stanovišť (na 
tříděný odpad) zajišťuje svozová 
společnost. Minimálně třikrát týdně 
jsou stanoviště uklízena. Některé 
stanoviště mají tzv. doúklid i každý 

všední den. Pokud tedy nepořádek 
kolem stanoviště trvá více než dva 
všední dny, neváhejte nás informo-
vat a  budeme kontaktovat svozo-
vou společnost. Zde je také mož-
nost doúklid navýšit.

Kontejnery (popelnice) na směs-
ný odpad si zajišťují jednotliví vlast-
níci nemovitostí (občané, SVJ, by-
tová družstva apod.). Svozová spo-
lečnost neuklízí nepořádek kolem 
těchto stanovišť, zde má povinnost 
zajistit úklid vlastník nemovitosti. 
Pokud Vám nádoba na směsný od-
pad nestačí, kontaktujte své bytové 
družstvo.

Přestupku podle §33a odst. 1 
písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., 
o  hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, se dopustí fy-
zická osoba, která neudržuje čisto-
tu a pořádek na pozemku, který uží-
vá nebo vlastní, a tím naruší vzhled 
městské části. Za tento přestupek 
lze uložit pachateli pokutu až do vý-
še 500 000 Kč. 

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Úklid kolem popelnic

Hlavní město Praha zajišťu-
je pro obyvatele hl. m. Prahy 
zdarma v rámci mobilního sbě-
ru odložení následujících druhů 
odpadů:

– rozpouštědla, kyseliny, zásady
– fotochemikálie, pesticidy
– zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
– baterie a akumulátory
– oleje a tuky
– barvy, tiskařské barvy, lepidla, 

pryskyřice
– detergenty obsahující nebezpeč-

né látky (čisticí prostředky)
– léky a teploměry

Kapalné nebezpečné odpady 
musí být předány v  pevně uzavře-
ných nádobách!

Dále lze v rámci mobilního svozu 
nebezpečných odpadů také ode-
vzdat jedlé oleje z domácností, a to 
pouze v uzavřených PET lahvích.

Před odevzdáním odpadů při 
mobilním sběru jsou občané po-
vinni prokázat se občanským prů-
kazem za účelem potvrzení trvalé-
ho pobytu na území Prahy. Občané 
mohou využívat všechny trasy mo-

bilního sběru na území města a ne-
ní tedy nutné mít trvalý pobyt na 
území příslušné městské části, kde 
sběr aktuálně probíhá.

Výše uvedené druhy odpadu mů-
žete odevzdat i  na sběrných dvo-
rech. Pro naší městkou část je nej-
bližší sběrný dvůr v  ulici Dobronic-

ká (vjezd z ulice Obrataňská) a dále 
v ulici Generála Šišky. Ve sběrných 
dvorech můžete odevzdat i  vyřa-
zená elektrozařízení, stavební suť, 
pneu (za poplatek). Vždy je nutno se 
prokázat platným občanským prů-
kazem (s trvalým pobytem v Praze).

Provozní doba sběrných dvorů:

Po–Pá: 8:30–18:00 hod. (zimní ob-
dobí 8:30– 7:00 hod.) 
So: 8:30–15 00 hod.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů

Jedním z důležitých cílů vedení 
radnice je zlepšení kvality ži-
vota našich občanů. K tomu se 
samozřejmě váže pořádek na 
naší MČ. 

Řešíme zde četné stížnosti ob-
čanů na nepořádek v  okolí domů, 
způsobený zejména bezohledností 
některých spoluobčanů, ať už z na-
ší MČ, nebo těch, kteří naší MČ pro-
jíždějí a stanoviště na odpad použí-
vají jako skládku. Rádi bychom te-
dy upozornili všechny občany na 
možnost využití sběrných dvorů, 
které se nacházejí v našem nejbliž-
ším okolí. Všichni občané s  trva-
lým bydlištěm na území hl.m. Pra-
hy mohou tyto sběrné dvory využí-
vat zdarma. Pouze část nebezpeč-
ného odpadu může být zpoplatně-
na. MČ také pravidelně přistavuje 
kontejnery na velkoobjemový od-
pad. Plán jejich umístění bude uve-
řejněn na webových stránkách MČ 
Praha-Libuš.

Je proto stále s podivem, kolik li-
dí si usnadňuje život tím, že velko-
objemový odpad jednoduše posta-
ví k popelnicím a ať se někdo (!) po-
stará. Tím se zbytečně plýtvají pe-
níze daňových poplatníků na další 
a další úklidy a odvozy odpadu, jež 
by si měl primárně řešit občan. Ne-
hledě na to, jak nehygienické tako-
vé neodpovědné chování je, o es-
tetické rovině nemluvě.

Zamysleme se tedy každý sku-
tečně nad tím, zda chceme vyjít 

z  domu a  koukat na odpad, místo 
toho, abychom si zde budovali ze-
leň a příjemné prostředí. 

Mgr. Kateřina Turnová, 
místostarostka pro oblast 

ekonomiky, školství,  
sociální oblast a zdravotnictví

Sběrné dvory

Praha-Libuš Čtvrtek 23.2.
Čtvrtek 18.5. Sobota 12.8.

1. křižovatka ul. K Vrtilce x Putimská 15:00−15:20 8:00−8:20

2. křižovatka ul. Olšovická x Hoštická 15:30−15:50 8:30−8:50

3. křižovatka ul. Na Okruhu x Ke Kurtům 16:00−16:20 9:00−9:20

4. křižovatka ul. Zahrádecká x U Libušské sokolovny 16:30−16:50 9:30−9:50

5. křižovatka ul. Jirčanská x K Novému sídlišti 17:00−17:20 10:00−10:20

6. ul. K Lukám (parkoviště u čp. 646) 17:30−17:50 10:30−10:50

7. křižovatka ul. Třebějická x Na Močále 18:00−18:20 11:00−11:20

8. parkoviště naproti Zbudovská 760/1 (bývalé garáže) 18:30–18:50 11:30–11:50

9. křižovatka ul. Lojovická x Ohrobecká 19:00–19:20 12:00–12:20

NEJBLIŽŠÍ SBĚRNÉ DVORY 

Sběrný dvůr Praha 4 – Kunrati-
ce, Dobronická 892
Telefonní číslo do sběrného 
dvora: +420 605 079 049

Sběrný dvůr Praha 12 – Modřa-
ny, ulice Generála Šišky 1
Telefonní číslo: +420 777 493 
838, +420 770 171 523
Otevírací doba zimní čas:
Po–Pá 8.30–17.00 hod.
So 8.30–15.00 hod.   
Otevírací doba letní čas:
Po–Pá 8.30–18.00 hod.
So 8.30–15.00 hod
Co zde mohu odevzdat: náby-
tek, zařízení domácnosti, sta-
vební suť, dřevěný odpad, bio-
logicky rozložitelný odpad, ko-
vový odpad, nebezpečné slož-
ky komunálního odpadu, papír, 
sklo, plasty, nápojové kartony, 
lednice, pračky, televize, rádia, 
sporáky, počítače, videa, zářiv-
ky, tzv. úsporné žárovky, výbojky 
(sodíkové, halogenidové), bate-
rie, akumulátory.
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Rada městské části Praha-Libuš  
vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení 

vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace zřizované městskou částí 

Praha-Libuš: 
Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12,  

142 00 Praha 4-Libuš, IČ 604 379 28
Více informací bude zveřejněno na webu MČ  

www.praha-libus.cz a na úřední desce.

Dne 12. prosince 2022 
Rada MČ Praha-Libuš jed-
nomyslně schválila Návrh 
na vyhlášení konkurzního 
řízení na vedoucí místo ře-
ditele/ředitelky Základní 
školy Meteorologická, Me-
teorologická 181, 142 00 
Praha 4-Libuš.

Konkurzní řízení na pra-
covní místo ředitele školy 
bylo zřizovatelem vyhlášeno 
podle ustanovení § 166 odst. 
3) zákona č. 561/2004 Sb., 
zákon o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon); „V období od za-
čátku šestého měsíce do 
konce čtvrtého měsíce před 
uplynutím období 6 let výko-
nu práce na pracovním místě 
ředitele školy nebo školské-
ho zařízení […] může zřizo-
vatel vyhlásit na toto pracov-
ní místo konkurs […]“ Na zá-
kladě tohoto zákona byl te-
dy stanoven termín vyhlášení 
konkurzu na 2. ledna 2023.

Vedení naší MČ chce tímto 
termínem zveřejnění  získat co 
nejvíce uchazečů o tuto pozici. 
Pokud bude vyhlášení konkur-
zu zveřejněno později, zkrá-
tíme možnost informovanosti 
o tomto výběrovém řízení.

Důvodem vyhlášení tohoto 
konkurzu je konec šestiletého 
funkčního období současné-
ho ředitele ZŠ.  Je samozřej-
mé, že i on se může konkurz-
ního řízení účastnit a svoji stá-
vající pozici obhájit.

Objektivnost hodnocení vý-
běru uchazečů zajišťuje slože-
ní konkurzní komise, podle Vy-
hlášky č. 54/2005 Sb., o  ná-
ležitostech konkursního řízení 
a  konkursních komisích.  Čle-
ny komise jsou v případě kon-
kursního řízení na vedoucí pra-
covní místo ředitele právnické 
osoby jmenováni:

a) dva členové určení 
zřizovatelem;

b) jeden člen určený krajským 
úřadem;

c) dva členové, kterými jsou 
odborníci v  oblasti stát-
ní správy, organizace a  ří-
zení ve školství podle dru-
hu a  typu příslušné školy 
nebo školského zařízení, 
personalista nebo psycho-
log, určení Českou školní 
inspekcí;

d) jeden člen, kterým je peda-
gogický pracovník  přísluš-
né právnické osoby vyko-
návající činnost školy, ur-
čený tajnou volbou peda-
gogické rady, v  níž získá 
nadpoloviční většinu hlasů 
všech přítomných členů pe-
dagogické rady;

e) jeden člen, kterým je škol-
ní inspektor České školní 
inspekce;

f) jeden člen, kterým je člen 
školské rady  zvolený zá-
konnými zástupci nezleti-
lých žáků a  zletilými žáky 
nebo studenty, určený vol-
bou školské rady, je-li zří-
zena; pokud je za zákonné 
zástupce nezletilých žáků 
a zletilé žáky nebo studenty 
do školské rady zvolen jen 
jeden člen, považuje se za 
určeného tento člen.

Funkci tajemníka komise, 
který organizačně a  adminis-
trativně zabezpečuje jednání 
komise, vykonává fyzická oso-
ba pověřená zřizovatelem. Ta-
jemník není členem komise.

Veškeré další podrobné in-
formace získají všichni zájem-
ci na úřední desce MČ Praha-
-Libuš nebo přímo na úřadě 
naší MČ.

Mgr. Kateřina Turnová, 
místostarostka pro oblast 

ekonomiky, školství, sociální 
oblast a zdravotnictví

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Libušská 35/200
142 00 Praha 4 - Libuš

1/2
Bankovní spojení: tel: 261 711 380 www.praha-libus.cz 
ČS Praha 4 244 471 884 mc.libus@praha-libus.cz 
č.ú. 2000691349/0800 fax: 241 727 864 Libušská 35/200, 142 00  Praha 4
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DIČ: CZ00231142 

VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ

Rada městské části Praha-Libuš ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 a odst. 3 věty první 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 3 Vyhlášky č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyhlašuje

konkurzní řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

Základní školy Meteorologická,
se sídlem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš. 

Předpoklady pro výkon funkce ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

- předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle § 3 a předpoklady
pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy podle § 5 zákona o pedagogických
pracovnících

- odborná praxe podle § 5 zákona o pedagogických pracovnících v délce dle § 5 odst. 1 b), 4
roky

- plná způsobilost k právním úkonům,
- odborná kvalifikace dle § 7 nebo § 8 pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,
- bezúhonnost,
- zdravotní způsobilost,
- znalost českého jazyka.

Požadavky pro výkon funkce ředitele/ředitelky:
- znalost problematiky organizace, řízení a financování v oblasti školství a znalost

příslušných předpisů,
- organizační a řídící schopnosti,
- výhodou: zkušenosti s řízením provozu.

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
� jméno a příjmení uchazeče vč. titulu,
� datum narození uchazeče,
� trvalé bydliště uchazeče, korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy trvalého

bydliště).
Nepovinný údaj přihlášky: 
� kontaktní údaje: funkční e-mailová adresa, telefon.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Libušská 35/200
142 00 Praha 4 - Libuš

2/2
Bankovní spojení: tel: 261 711 380 www.praha-libus.cz 
ČS Praha 4 244 471 884 mc.libus@praha-libus.cz 
č.ú. 2000691349/0800 fax: 241 727 864 Libušská 35/200, 142 00  Praha 4
IČO:  00231142
DIČ: CZ00231142 

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie 
následujících dokumentů: 

� ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní zkoušce
nebo diplom a dodatek k diplomu),

� doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických
pracovnících, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení
(např. potvrzení zaměstnavatelů, pracovní smlouvy),

� strukturovaný profesní životopis,
� koncepce dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 4 stran formátu A4),
� výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
� lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředi-

tele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 7. 2023. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez 
udání důvodů.

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů 
se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé do podatelny zřizovatele nejdéle do níže
uvedené uzávěrky.

Písemnou přihlášku s uvedenými doklady včetně příloh s označením: „Konkurzní řízení –
Základní škola Meteorologická“ a heslem „Neotvírat“ musí být doručeny do dne 
27. 2. 2023 do 14:00 hod. (uzávěrka) do podatelny zřizovatele školy: MČ Praha-Libuš,
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš.

Další informace budou podány na ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 -
Libuš, odbor Kancelář starosty tel. 244 471 884 a na odboru Správním a školství na 
tel. 731 247 996. 

V Praze dne 2. 1. 2023 

Mgr. Kateřina Turnová, v. r. 
místostarostka pro oblast ekonomiky, školství,  

sociální oblast a zdravotnictví

Dle § 94 písmeno 2) g zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

Konkurzní řízení na vedoucí 
místo ředitele/ředitelky
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Milí čtenáři, když jsem v roce 
2017 poprvé psal do časopi-
su U nás, představoval jsem 
se vám jako zkušený peda-
gog a začínající ředitel. Ve 
svých vizích, které jsem vám 
prezentoval, jsem vám chtěl 
nastínit směr a charakteristi-
ku školy pod mým vedením, 
na kterou bychom mohli být 
všichni hrdí. 

Školu jsem znal jen z webových 
stránek, několika osobních návštěv 
a sdílených zkušeností z rozhovorů. 
Tehdy škola měla 523 žáků. 20 tříd 
programu Amos, 2 třídy programu 
Montessori. 92 žáků cizinců a  28 
žáků s nutnou podporou doučování 
v českém jazyce. 

Připadá mi, jako by to bylo vče-
ra a  6 let uteklo jako voda. Každý 
rok byl něčím zajímavý a  plný vý-
zev, a proto dnes mohu jako zkuše-
ný ředitel s klidem zkonstatovat, že 
jsme s celým naším týmem udělali 
obrovský kus práce. Dnes má ško-
la celkem 730 žáků, z  toho 28 tříd 
programu Amos, 2 třídy programu 
Montessori a 2 třídy přípravné. Na-
vštěvuje nás celkem 219 žáků cizin-
ců, z nichž cca 100 žáků potřebuje 
doučování v českém jazyce. 

Víte, častokrát tuto práci ani nevní-
máme jako práci, ale bereme ji jako 
naše poslání. Největším úspěchem 
je pro nás všestranně vzdělaný, sluš-
ně vychovaný žák, který dokáže re-
spektovat ostatní, náležitě se podle 
toho umí chovat, školu navštěvuje 
rád s úsměvem a najde si k ní ces-
tu i po jejím absolvování. Ano, je to 
ideál, ale i dílčí úspěchy jsou k neza-
placení. Ohlédnu-li se, vidím spous-
tu lidských příběhů, které mě posu-
nuly na mé profesní cestě nebo mi 
přirostly k srdci – příběhy žáků, za-
městnanců, rodičů, pracovníků MČ, 
občanů… V tomto ohledu bych chtěl 
zmínit nelehké období epidemie CO-
VID-19 a válečný konflikt na Ukrajině, 
fenomény, které zasáhly zásadně 
společnost napříč generacemi.

Navzdory všem úskalím, které nás 
provázely v době mého šestiletého 
mandátu na ZŠ Meteorologická, se 
nám povedlo, kromě běžné opera-
tivy a  vedení výchovně vzdělávací-
ho procesu, několik věcí, na kterých 
měl zásadní podíl i zřizovatel a které 
bych vám rád stručně zrekapituloval.

OBLAST PEDAGOGICKÁ:

– zachování vysokého standardu 
vzdělávání (přestože došlo k vy-
sokému navýšení kapacity školy 
a  počtu žáků s  odlišným mateř-
ským jazykem – práce s pedago-
gickým sborem)

– zachování a  revitalizace progra-
mu Montessori (aktuálně s  no-

vým Školním vzdělávacím pro-
gramem, zázemím a vybavením)

– zvýšení kvality vzdělávání žáků 
s  odlišným mateřským jazykem 
na republikové úrovni (jazyko-
vé přípravy, doučování, syste-
matická práce s komunitou men-
šin, prázdninové kurzy, vyčleně-
ný Garant pro vzdělávání žáků 
s OMJ se svým týmem)

– zavedení 3 hodin TV do každého 
ročníku

– zavedení systematické výuky vý-
chodních bojových umění do 3. 
hodiny TV dle zájmu žáků s důra-
zem na fyzický, etický a zdravotní 
aspekt, primární prevence

– aktualizace Školního vzděláva-
cího programu o  tzv. „malou re-
vizi“ (zapojení nového předmětu 
Informatika do 4., 6. a 7. ročníku)

– otevření 2 přípravných tříd pod 
vedením zkušených pedagogů

– zefektivnění výuky anglického ja-
zyka (max. 15 žáků ve skupině, 5 
jazykových tříd – místností, ob-
měna studijních materiálů)

– zavedení třídnických hodin (pri-
mární prevence, zvýšení důrazu 
školy na vztahy mezi žáky, žáky 
a  učiteli, vnímání potřeb kolekti-
vů, vzájemná komunikace) 

– otevření Školního klubu pro žáky 
5.–9. ročníku (trávení volného ča-
su pod dohledem pedagoga kaž-
dý den od 11.50 do 16.00 hod.) 

– zvládnutí distanční formy výuky 
v  době epidemie COVID (syn-
chronní výuka online – Microsoft 
Teams)

– dosazení kvalifikovaných ukra-
jinských pedagogů – výpomoc 
i s překládáním

– vznik adaptačních skupin v  ma-
lotřídním režimu – třída pro I. st. 
a  pro II. st. (pro žáky z  Ukrajiny 
s vízem strpění)

– úspěšná reprezentace školy 
ve vědomostních, uměleckých 
a  sportovních soutěžích (často 
i  na republikové úrovni – viz 1. 
místo Eurorébus)

– zajištění škol v přírodě pro všech-
ny žáky I. stupně

– podpora škol v  přírodě a  výletů 
pro žáky II. stupně

– zajištění pravidelného zimního 
ozdravného pobytu pro žáky II. 
stupně s lyžováním

– zavedení průvodních dopisů – 
formativní hodnocení – upřesňu-
jící komentář ke známkám s pri-
márně pozitivně motivačním zá-
měrem v konkrétním sdělení (do-
ba covidová – celá škola, doba 
postcovidová – I. stupeň) 

OBLAST MATERIÁLNĚ 
TECHNICKÁ (se zásadním 
přispěním zřizovatele)

– výměna elektroinstalace, sociál-
ních zařízení i podlahových krytin

– výmalba školy 
– zpracovaná architektonická stu-

die komunitního sálu, odborné 
učebny přírodních věd a  jazyko-
vé učebny a areálu školy

– realizace výstavby venkovní 
učebny dle zpracované architek-
tonické studie areálu školy 

– úprava vestibulu školy (otevření 
vestibulu – reprezentace prostor, 
volební místnost, aj.)

– zpracovaný navigační systém školy
– výměna nábytku ve školní jídelně
– odstranění šatních kójí a  instala-

ce šatních skříněk
– zprovoznění úpolového sálu (na-

výšená dotace hodin TV)
– úprava menší tělocvičny na výu-

ku míčových her 
– aktualizace pasportizace školy 

a postupné obsazení staré budo-
vy školy po střední škole GAPe 

– postupné vytváření nových pro-
stor pro výuku – vznik nových 
učeben 

– vybavení kabinetů pro ped. za-
městnance – dar (ergonomic-
ká pojízdná křesla, skříně, stoly, 
poličky, pořadače)

– modernizace sborovny školy 
(křesla, stůl, kuchyňská linka)

– modernizace školní kuchyně, plá-
novaná instalace salátového baru

– zavedení pitných automatů v bu-
dově školy 

– nákup IT zařízení – obnova da-
taprojektorů, pevných počítačů 
(PC učebna, kabinety, třídy), ná-
kup přenosných IT zařízení (note-

booky, tablety, včetně příslušen-
ství), pořízení dvou interaktivních 
tabulí, velkoplošných televizí, 
studijních pomůcek v rámci malé 
revize ŠVP

– pořízení informačního interaktiv-
ního panelu AMOS

EKONOMICKÁ OBLAST 

– účast v programu Šablony II, Šab-
lony III, JAK 

– úspěšná účast v  dotačních pro-
gramech MČ Praha-Libuš, MV 
ČR, MHMP

– účast ve Výzvě 49 a 54 (vzdělá-
vání žáků s OMJ) 

– úspěšná doplňková činnost (rea-
lizace kroužků, pronájmy, obědy 
pro externí strávníky, aj.)

– příjem četných darů od spokoje-
ných rodičů a přátel školy

INSTITUCIONÁLNÍ  
A SPRÁVNÍ OBLAST 

– přípravné třídy (viz výše)
– program Montessori (viz výše)
– navýšení kapacity školy na 1000 

žáků
– navýšení školní jídelny na 1000 

strávníků
– školní klub – 150 žáků
– zachování Kurzu získání základ-

ního vzdělání
– funkční a  stabilizovaná Školská 

rada
– vznik a funkční Spolek přátel ZŠ 

Meteo
– funkční Žákovský parlament 

a Žákovská rada (aktivnější a  in-
tenzivnější spolupráce)

– funkční Rada rodičů
– úspěšná spolupráce se zřizova-

telem, OSPODem, PPP Barunči-
na, SPC Modřany, ostatními pří-
spěvkovými organizacemi na 
území MČ

– úspěšná spolupráce se školami 
zapojenými do programu MAP 
Prahy 12, Ředitel naživo (republi-
ková působnost), Rozvíjíme školu 
spolu (pražská působnost)

– spolupráce s  neziskovými orga-
nizacemi: např. SEA-l, Meta, Dro-
pIn, CEDU, Info-Dráček, a dalšími.

Šest let na ZŠ Meteo
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– permanentní zajištění peda-
gogických a provozních za-
městnanců – výběrová říze-
ní, komunikace

– profesní pohovory s  ředite-
lem školy 1x do roka pro kaž- 
dého zaměstnance + příleži-
tostní dle potřeby

– podpora vzdělávání provoz-
ních a  pedagogických za-
městnanců (DVPP – počátek 
práce s  Plánem osobního 
pedagogického růstu, syste-
matické plánování DVPP) 

– organizace teambuildingu 
3x ročně

– zajištění mentorů a  su-
pervizorů pro potřeby 
zaměstnanců

– plně funkční Školní poraden-
ské pracoviště – výchovný 
poradce, školní psycholog 
(aktuálně ve 2 osobách – 
obrovský benefit pro školu), 
metodik prevence, speciální 
pedagog, garant pro vzdělá-
vání žáků s OMJ

– personální zajištění a  sys-
tematická práce s  asistenty 
pedagoga 

– zajištění pedagogů – kme-
nových zaměstnanců – ro-
dilých mluvčích (vietnamský 
jazyk, ukrajinský jazyk)

– zajištění pedagogů pro 
adaptační skupiny 

– realizace anket pro zaměst-
nance školy za účelem zís-
kání zpětné vazby a případ-
né zlepšení podmínek pro 
osobnostní a  profesní růst, 
vzájemnou komunikaci

OBLAST INFORMAČNÍHO 
SYSTÉMU A KONTAKTU 
S VEŘEJNOSTÍ 

– přechod z papírové na elek-
tronickou třídní knihu

– přechod na program Baka-
láři v plném rozsahu

– spuštění nového webu školy
– zpracovaná 3D vizualizace 

školy (web školy)
– postupné spuštění distanč-

ního synchronního online 
vzdělávání prostřednictvím 
programu Microsoft Teams 
do 14 dnů od uzavření školy 
(z bodu 0)

– zavedení elektronického 
systému vyzvedávání ve 
školní družině

– zavedení hodnocení škol-
ních obědů strávníky

– zavedení příležitostných on-
line schůzek s rodiči a veřej-
ností (Čaj o  páté, prezenta-
ce architektonických studií 
– viz výše, připravovaných 
projektů – školy v  přírodě, 
třídní schůzky, zpětná vazba 
k anketám školy)

– realizace anket školy pro ro-
diče za účelem získání zpět-
né vazby (evaluační nástroj 
po distanční výuce a  po 5 
letech působení ředitele 
školy)

– pořádání komunitních akcí 
školou: Úvodní shromáždě-
ní na začátku školního roku 
a  představování pedagogů, 
Pasování prvňáčků s  tábo-
rákem (2017 – 40 lidí, 2018 
– 200 lidí, 2022 – 300 lidí), 
Sportovní víkend na Meteo, 
Slavnostní předávání vy-
svědčení absolventům ZŠ 
Meteorologická za účasti 
vedení MČ

– charitativní akce: Kolik lás-
ky se vejde do krabice (již 
pravidelná předvánoční ak-
ce pro seniory 75+) a Podě-
kování zaměstnancům Tho-
mayerovy nemocnice za vý-
jimečnou práci v době Covi-
dové (cca 2500), Kouzlo Vá-
noc, Sbírky pro Ukrajinu

– pořádání komunitních akcí 
ve spolupráci se Spolkem 
přátel Meteo: Halloween 
s  lampionovým průvodem, 
Čarodějnický rej, MDD

– pořádání akcí pro žáky: Fil-
mová noc, Rozlučková za-
hradní slavnost s  9. roční-
kem, příležitostní víkendové 
sportovní dny 

– administrativa spojena se 
sociálními výhodami v  do-
bě Covidu, po Covidu, 
testování

Milí čtenáři, jste na kon-
ci stručného výčtu věcí, které 
jsou výsledkem úžasné týmo-
vé práce ve vaší škole za po-
sledních 6 let pod mým ve-
dením. Škola by však nemoh-
la fungovat bez kooperace 
a projevené důvěry v  její vize 
ze strany všech dalších zúčast-
něných – zřizovatele, žáků, 
rodičů, partnerských institucí 
a  široce nakloněné veřejnos-
ti, vás.

Tímto bych vám jménem 
svým i jménem svého týmu rád 
za to poděkoval, stejně tak i za 
vaši pozitivní a negativní zpět-
nou vazbu. Ačkoliv jsem ne-
zmínil žádnou novou vizi, kam 
se bude ubírat ZŠ Meteorolo-
gická dál, tak je zřejmé, že bu-
de na co navazovat v následu-
jících 6 letech. O tom, kdo a jak 
tu vizi uchopí, rozhodne vypsa-
ný konkurz na ředitele školy, 
kam jsem se s projevenou dů-
věrou rozhodl opět přihlásit.

S úctou a poděkováním

Mgr. Jaroslav Kulik,  
ředitel školy

SE ČTVRŤÁKY  
ZPÁTKY DO PRAVĚKU 

Prvním krokem jsme reagovali na 
otázku, co se nám vybaví, když se řek-
ne pravěk. A co se nám vybavilo? Byla 
toho spousta: mamuti, tlupa, doba le-
dová, pazourek, lovci a sběrači, oheň, 
kožešiny, zemědělci, sošky, kámen, 
bronz, železo, nástroje,… V dalším kro-
ku jsme si na znázorněné časové přím-
ce ukazovali toto nejdéle trvající a zá-
roveň nejstarší dějinné období. Zopa-
kovali jsme si, že pravěk se dělí na ob-
dobí podle materiálů, z nichž si lidé vy-
ráběli nástroje.

V další části programu jsme se roz-
dělili do skupin a pracovali s autentic-
kými ukázkami pravěkých předmětů, 
které jsme mohli brát do rukou. Od-
hadovali jsme, čím tyto úlomky před-
mětů v minulosti byly a k čemu slouži-
ly. Tím jsme lépe poznávali nejen tyto 
předměty, ale i  život v době pravěku. 
Během této části programu s otázkami 
jsme zjišťovali, co už o  pravěku víme 
nebo co si myslíme. Společně s lekto-
rem jsme pak své domněnky ověřovali. 

Největším zážitkem pro většinu z nás 
bylo osahat si původní pravěké před-
měty a předvídat k čemu lidem sloužily. 

KOLIK LÁSKY  
SE VEJDE DO KRABICE 

Již třetím rokem jsme se mohli pře-
svědčit, že do krabice se vejde opravdu 
hodně lásky. A nic na tom nemění fakt, 
že od krabic jsme přešli k  vánočním 
dárkovým taštičkám. Těch jsme nako-
nec společně naplnili více jak šest set. 
Tolik totiž žije seniorů nad 75 let v měst-
ské části Praha-Libuš. Právě tyto naše 
spoluobčany jsme chtěli v  předvánoč-
ním čase pozdravit, popřát jim krásné 
prožití vánočních svátků a  do nového 
roku hlavně zdraví, ale i lásku a štěstí. 

Do charitativní akce se stejně jako 
v loňském roce zapojili přímo žáci z na-
ší školy – vyráběli drobné dárky z pří-
rodních materiálů, pekli perníčky a ma-
lovali krásná přání. Jejich rodiče za-

se přinesli spoustu drobných i větších 
dárků – čaje, kávu, sladkosti či kosme-
tiku. Opět nechyběly ani knihy, křížov-
ky či pletené rukavice. Věcným spon-
zorským darem přispěl, stejně jako lo-
ni, i místní velkoobchod Tamda. Do ka-
ždé dárkové taštičky putovalo i  jedno 
perníkové srdce, které s láskou upekly 
kuchařky pod taktovkou pana vedoucí-
ho školní jídelny. 

V  poslední mrazivé předvánoč-
ní úterý se pak celá škola vydala do 
ulic naší městské části. Některé senio-
ry jsme překvapili, jiní na nás již čekali 
i s miskou domácího vánočního cukro-
ví. Zpívaly se koledy, hrálo se na kyta-
ru a přání k Vánocům zaznívala z obou 
stran. Byla to velmi milá setkání, na 
která bychom rádi navázali i  v  letoš-
ním roce. 

Barbora Hrušková,  
zástupkyně ředitele pro předškolní 

a zájmové vzdělávání

Dne 20. prosince jsme měli ve ško-
le akci: Kolik lásky se vejde do krabi-
ce. Naše třída 9. C měla rozdat 29 dár-
ků pro lidi v  důchodu v  ulicích Lojo-
vická, K Hájovně a Ke Lhoteckému le-
su. S  rozdělováním dárků jsme začali 
okolo deváté hodiny ráno, poté jsme 
šli k daným ulicím. Každý dostal papí-
rek se jménem a adresou staršího člo-
věka v okolí a po trojicích jsme zača-
li s roznášením drobných dárků. Velmi 
mile nás překvapilo, že oproti minulé-
mu roku nám otevřela většina senio-
rů, dokonce všichni byli moc milí a by-
lo vidět, že mají z  dárků opravdu ra-
dost. Nakonec jsme jako třída nerozda-
li jen 3 dárky, což je dle mého názoru 
úspěch. Zpátky do školy jsme se všich-
ni vrátili s příjemným pocitem z dobré-
ho skutku.

Anna Pekařová, 9. C

MAŠKARNÍ ODPOLEDNE  
NA ZŠ METEOROLOGICKÁ

Po dvou vynechaných ročnících 
jsme se letos opět sešli na již sedm-
náctém maškarním odpoledni.
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PROJEKT CIRKULÁRNÍ ŠKOLA 
Máme radost, že jsme dosta-

li příležitost zapojit se do zají-
mavého a  přínosného projektu 
Cirkulární škola, který realizuje 
Pražský inovační institut. Cílem je 
podpořit rozvoj škol, práci pedago-
gů a  učení žáků. Organizátor pro-
jektu spolupracuje s renomovanými 
neziskovými organizacemi (Kokoza, 
Zachraň jídlo, SWAP Prague, Já na 
tom dělám, Incien, atd.). Projekt je 
financovaný z  fondů EU prostřed-
nictvím Operačního programu Vě-
da, výzkum, vzdělávání (MŠMT). 

Roční projekt se zaměří na tři ob-
lasti cirkulární ekonomiky – před-
cházení vzniku odpadu komposto-
váním, předcházení vzniku gastro-
odpadu a  řešení nakládání s  ním, 
re-use aktivity ve škole.  Vzděláva-
cí podpora bude poskytnuta žákům 
i zaměstnancům školy. 

Vzdělávací program pro zaměst-
nance Zahrada jako místo přírod-
ních dějů a vzdělávání a Prevence 
plýtvání jídlem je naplánován na 
začátek února. Zaměstnanci bu-
dou proškoleni přímo v prostorách 
školy. Následovat budou programy 
zmíněných oblastí i pro žáky.

Chceme děti upozorňovat na to, 
jak důležité je starat se o své oko-
lí, přírodu, zahradu i školu. Je to pro 
nás zásadní a  naléhavé téma.  Tě-
šíme se, že postupně budeme při-
způsobovat a měnit školní zahradu 
a  ostatní školní prostory tak, aby-
chom je co nejlépe využili při vzdě-
lávání našich žáků. 

Za školní ekotým Petra Brodská 

ANGLICKÉ DIVADLO
V pátek 9. prosince k nám v ka-

lendářním roce 2022 již podru-
hé přijel divadelní soubor Azy-
zah Theatre, tentokrát s  pohád-
kou s vánoční tematikou Christmas 
Escapades. 

V rámci představení si děti měly 
možnost zazpívat anglické vánoční 
písničky, se kterými jsme se v rám-
ci hodin anglického jazyka dopředu 

seznámili. Ti odvážnější se také za-
pojili do samotné hry, během níž Mr. 
Suits a  jeho asistentka Kiki hledali 
pravý význam Vánoc. 

Mr. Suits byl zpočátku mrzutý, ne-
rozuměl tomu, proč lidé Vánoce sla-
ví. Kiki se mu s pomocí dětí snažila 
vysvětlit smysl vánočního poselství, 
čemuž tvrdohlavý Mr. Suits dlouho 
odolával.

Nakonec se nám jej podařilo roz-
veselit a ukázat mu, že to hlavní, co 
nám mají Vánoce přinést, je uvědo-
mění si, že tu jsme jeden pro druhé-
ho. Klíčovým slovem, které Mr. Suits 
a Kiki hledali, byla „láska“. 

Celé představení bylo protká-
no více či méně známými anglický-
mi vánočními koledami, abychom 
ho zakončili trochu netradičně pís-
ničkou od anglické rockové kapely 
The Beatles „All You Need Is Love“.

Děti se zaujetím sledovaly ce-
lé představení, aktivně se podílely 
na vývoji děje, jejich rozzářené ob-
ličeje nás po celou dobu ujišťovaly, 
že se jim i tentokrát hra líbí. Neod-
radil je cizí jazyk, naopak, radostně 
se přidávaly ke zpěvu i hraní, čímž 
si vysloužily velký dík od Mr. Suit-
se i Kiki. Také my bychom naše dě-
ti rádi ocenili za odvahu, se kterou 
se představení zúčastnily. Dodává 

ZŠ Písnice

Když jsem se skupinou žáků 
před devatenácti lety připravovala 
první ročník, netušila jsem, že se 
stane tradicí.

Letos se nám podařilo tuto akci 
obnovit. Děti přišly opět se svými 
rodiči v nápaditých maskách. Těch 
bylo asi 40. Taneční rej jsme pro-
kládali zábavnými aktivitami. Kdo 
chtěl, mohl si nechat namalovat 
i obličej.

Každý dostal drobné občerst-
vení, které opatřil Spolek přátel 
ZŠ Meteo a  nejpůvabnější mas-
ky si odnesly ceny, které financo-
vala MČ Praha-Libuš. No a  ti, co 
chtěli, nakonec odešli s odrazkou 
a balónkem.

Poděkování patří zaměstnan-
cům školy za přípravu a  dětem, 
které přišly pomáhat s  výzdobou 
a průběhem akce.

Už teď se těšíme na další ročník 
a doufáme, že nám to nic nepokazí.

Monika Exnerová

VÁNOČNÍ HVĚZDA

Vánoční hvězda je na naší ško-
le velká událost nejen pro děti, ale 
také pro rodiče. V chodbách pro-
bíhá vánoční jarmark, v jídelně vo-
ní cukroví a v naší družince začí-
ná divadelní představení. Týdny 
učení scénáře, příprava kostýmů 
a  sborový zpěv, to všechno dě-
ti předvedly v divadelní hře s ná-
zvem „Vánoční pohádka o  jedlič-
ce“. I  přes velkou absenci herců 
a hereček se vystoupení podařilo 
a všechny diváky zahřálo u srdce.

Petra Lehovcová, vychovatelka, 
asistentka pedagoga

VÁNOČNÍ ŠPLH

Soutěž ve šplhu proběhla ve 
třech kategoriích:
1. PT + 1. ročníky 
2. 2. + 3. ročníky 
3. 4. + 5. ročníky 

Z  organizačních důvodů moh-
li třídu reprezentovat maximálně 
čtyři žáci: dvě dívky a dva chlapci.

V každé kategorii byly zvlášť vy-
hodnoceny dívky a  chlapci. Nej-
rychlejší žáci dostali diplom a slad-
kou odměnu. Děkuji spolku rodičů 
za zakoupení odměn pro děti.

Letošní šplh poznamenala veli-
ká nemocnost žáků. To naopak po-
mohlo těm, kteří by se jinak, kvůli 
horšímu času, do soutěže nedostali.

Velikou pochvalu má třída 1. B, 
která se jako jediná ve své kate-
gorii šplhu zúčastnila!

Nádhernou sportovní atmosfé-
ru vytvořily 4. a 5. ročníky. Podpo-
řily své závodníky mohutným fan-
děním. Doufám, že se příští rok 
opět vydaří a přibydou další třídy, 
které si budou chtít porovnat síly.                                                                                                                                           

Mgr. Jindra Němečková 

ZIMA V PŘÍRODĚ 

Tento projekt jsme zrealizovali 
v Modřanské rokli. Na děti čekalo 
pět stanovišť, kde si mohly procvičit 
své znalosti, rozvíjet svoji kreativitu, 
logické myšlení a obrazotvornost.

Děti například přiřazovaly stopy 
zvířatům, rozdělovaly ptactvo na 
tažní a  stálí, určovaly, jaká zvířata 
přezimují v zimě nebo jaká potrava 
je v zimním období nejvhodnější.

Blanka Zirnsáková, vych. ŠD
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IDEÁLNÍ SNĚHOVÉ PODMÍNKY

Letošní zima nás mile překvapila 
již v polovině prosince. Děti dostaly 
krásný předvánoční dárek v podo-
bě sněhové nadílky. Několikaden-
ní sněžení nám připravilo nevšed-
ní možnosti a  zpříjemnilo nám do-
polední pobyty na školní zahradě, 
kde jsme si plně užili hrátek na sně-
hu. Vzhledem k ideálním sněhovým 
podmínkám spousty dětí do školky 
přijíždělo na saních a bobech, kte-
ré jsme pak využili na malých ko-
pečcích naší zahrady. Místo hraček 
na pískoviště jsme vyndali všechny 
školní kluzáky a s nadšením bobo-
vali až do oběda. 

LOJOVICKÉ LOJOVÉ KOULE

Sníh zahalil zahradu do bílého, 
třpytivého hávu, nadšené děti se 
koulovaly a  stavěly sněhuláky, ale 
schoval veškerou potravu našim ka-
marádům, zvířátkům. Doplnili jsme 
tak krmítka a  zavěsili lojové koule. 
Ve třídách pak pozorujeme ptáčky 
a veverky, jak si pochutnávají na kr-
mení, které jsme jim připravili. Jen 
třída Čtyřlístek, která je v prvním pa-
tře, nemohla ptáčky pozorovat, tak 
jak bychom si přáli. Avšak paní uči-
telka Katka na nás pamatovala a do 
vrchní třídy jsme dostali své krmítko, 
které jsme společně sestavili a umís-
tili na parapet za okno a  těšíme se 
z  našich ptačích kamarádů, kte-
ří nám „ťukají na okénko“ a létají za 
námi do Čtyřlístku.

Petra Dufková
Foto: archiv MŠ Lojovická

Zimní období v Lojovické

nám to nadšení do plánování dal-
ších podobných akcí, které nám 
zpříjemní výuku a obohatí nás o no-
vé zážitky.

Lucie Holanová

VYFOŤ MRAK A DEJ MU ŽIVOT

„Příroda je proměnlivý mrak, kte-
rý je vždy a zároveň nikdy stejný.“ 
(Ralph Waldo Emerson, americký fi-
lozof, esejista a básník)

Od dob distanční výuky se na na-
ší škole stalo tradicí plnit výzvy. Ne-
dávná výzva „Vyfoť mrak a dej mu 
život“ se natolik podařila, že se s ní 
rádi chlubíme a je k vidění na plotě 

školy. Je zajímavé, jaké mraky děti 
zachytily a jakým způsobem je oži-
vily. Přijďte se podívat ke škole. Jis-
tě vás potěší pohled na létajícího 
psa či skákající delfíny na nebi. Tě-
šíme se na další výzvy.

Lenka Vítková

PROJEKT KALENDÁŘ

Tento projekt by se také dal na-
zvat Tajný projekt. Žáci naší školy 
od září pracovali v hodinách výtvar-
né výchovy a  pracovních činností 
na překvapení pro své nejbližší. Na 
každý měsíc v  kalendáři vymysleli 
a vytvořili zajímavé obrázky, někdy 
pod taktovkou paní učitelek, ale ne-
zřídka i podle své fantazie. A jak je 
tato práce bavila? 

Ema: Když jsme vytvářeli kalen-
dář, tak mě nejvíce bavilo malo-
vat září. Vyrobili jsme si tiskátka 
z jablek.

Maruška: Líbil se mi listopad, pro-
tože jsme nasbírali listy, obkreslili 
jsme je tužkou, a nakonec je vybar-
vili. Vypadalo to hezky.

Tina: Nejvíc mě bavil měsíc kvě-
ten, protože jsme mohli udělat, co 
chceme. V  březnu jsme malova-
li čápa, tak ten můj měl kšiltovku. 
V červnu jsme malovali slunce, kde 

mi všichni říkali, že to moje vypadá 
jako roztomilý ježek. Bylo to super.

Míša: Bavilo mě všechno. Bylo to 
hodně kreativní a já ráda maluji.

Kuba: Nejvíce mě bavilo lepit 
měsíc srpen. Vytvářeli jsme maják 
v rozbouřeném moři.

Mgr. Irena Varajová

PRVNÍ TŘÍDY  
V LIBUŠSKÉ HRAJÁRNĚ 

Před Vánocemi se první třídy Zá-
kladní školy Písnice účastnily „dok-

torského“ interaktivního programu 
s  tématem zdraví a  první pomoci. 
Jak jinak než hravě provedly hereč-
ky divadla HREJ SI žáky zdravotní 
problematikou. Divadlo sídlí v Libuš- 
ské sokolovně a nás, diváky, nepře-
stává udivovat, s  jakou invencí je 
představení sestaveno, jak vynalé-
zavě jsou vyrobeny kulisy a jak pů-
sobivě funguje originální autorská 
hudba. Doporučujeme. Byli jsme 
nadšení! Určitě si některé další 
představení také nenechte ujít. 

Milena Rážová
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Již potřetí jsme se vrhnuli do or-
ganizace výdeje betlémského 
světla. Ve středu 22. prosince 
proběhlo na písnické hasičské 
stanici samotné vydávání Bet-
lémského světla občanům Libu-
še a Písnice.

Organizace akce se ujmula dva-
náctka dětí z  kategorie  přípravky, 
mladších a  starších žáků z  kolekti-
vu mladých hasičů. Během vánoční 
schůzky nejmladší děti upekly mako-
vé sušenky pro malé i velké návštěv-
níky. Pro dospělé jsme my dospělí 
připravili výborný svařák pro vytvo-
ření pravé předvánoční atmosféry. 

Každý návštěvník, který k  nám 
dorazil, si za zvuku vánočních písní 
mohl připálit svou svíčku a odnést si 
domů své vlastní betlémské světlo. 
Snad se jim ho podařilo bez problé-
mů uchovat a později rozzářilo štěd-

rovečerní stůl a  při-
neslo trochu té vá-
noční pohody, klidu, 
míru a naděje, že již brzy bude lépe. 

Odhadujeme, že nás navštívi-
la zhruba stovka návštěvníků. Me-
zi nimi bylo i pár stálých návštěvní-
ků. Pevně věříme, že za rok se nás 
na této akci setká více a  tato akce 
se již stane opravdovou tradicí pro 
místní občany. 

-Plš –
Foto: archiv SDH Písnice

Betlémské světlo

Myšlenka šířit Betlémské svět-
lo vznikla v  roce 1986 v  Ra-
kousku. Plamínek zažehnutý 
v  Betlémě putuje ve speciál-
ním bezpečnostním obalu le-
tecky z Izraele do Lince, odkud 
se předává do 25 zemí světa. 

Vážení přátelé! Jiskra skutečně 
stačí a rázem může nastat udá-
lost nejen nečekaná, nepříjem-
ná, ale našemu majetku, a do-
konce i životu nebezpečná. Ne-
vyhneme se bohužel nebezpečí 
takové chvíle ani ve sváteční at-
mosféře Štědrého večera! Na-
štěstí jsou mezi námi i Ti, kteří 
v takovou chvíli bdí a zasahují. 

Ano, mám na mysli členy našeho 
JSDH, tedy příslušníky Hasičského, 
nebo chcete-li postaru Požárního 
sboru. Naše hasiče! K takové situaci 
došlo právě 24. prosince přibližně 
v 19:30 hodin, tedy v průběhu Štěd-
rého večera v  Božejovické ul., na-
cházející se v severovýchodní části 
Libuše. V  rodinném domku se tam 
vzňal vánoční stromek s následným 
přenosem propuknuvšího a  rychle 
expandujícího požáru na zařízení 

dotčené místnosti. Naši libušští ha-
siči, spolu s kolegy z Modřan, Krče 
i Chodova naštěstí bleskově reago-
vali a v řádu minut již na místě pro-
vedli hasební zásah, vedoucí k likvi-
daci požáru a zajištění požářiště. Dí-
ky tomu byl rozsah škod, byť znač-
ný, přece jen ohraničený a nedošlo 
k ještě horšímu, fatálnímu vývoji si-
tuace. I  tak musela být k poškoze-
ným, kvůli nadýchání kouře, přivo-
lána RZS. Všem zasahujícím členům 
JSDH, jež vedl velitel družstva p. 
Pavel Mráz, a  aktivně se zúčastnil 
i  velitel jednotky p. Ondřej Stašek, 
stejně jako jejím místním i přespol-
ním kolegům patří náš upřímný dík. 
Děkujeme Vám! Jsme na Vás hrdí!

Za sebe i další členy vedení MČ 
Praha-Libuš

Jaroslav Melichar,  
místostarosta MČ

Foto: Ondřej Stašek

Stačí jiskra…

Také letos vyšli tříkráloví 
koledníci do libušských 
ulic. 

Sbírku, která se konala 
v celé republice, organizuje 
Charita ČR a náš lokální vý-
těžek byl určen Charitě Cho-
dov, která na Libuši a Písnici 
pečuje o  seniory a  nemoc-
né. Velké díky všem, kte-
ří do sbírky přispěli, a  také 
koledujícím dětem, letos se 
jich vystřídalo deset.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta 
přeje Pavla Tůmová a koled-
níci: Zuzka F., Fredy J., Te-
rezka H., Emma a Bruno M., 
Klárka, Vojta a Jeník V., Klár-
ka T., Tadeáš H.

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D., 
místostarostka

Foto: Pavla Tůmová
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Městská část Praha-Libuš uspo-
řádala v minulém roce ve čtvr-
tek 15. prosince opět, po krátké 
„covidové“ přestávce, setká-
ní seniorů a seniorek z Libuše 
a Písnice a nově zvolenými zá-
stupci samosprávy naší měst-
ské části. 

Více než šedesát přítomných dam 
a pánů zcela zaplnilo sál Paluba v re-
stauraci U Bezuchů v Kunraticích. Pří-
tomné přišli pozdravit radní MČ, paní 
starostka RNDr. Lucie Jungwiertová, 
Ph.D., a místostarostové Mgr. Kateři-
na Turnová a Jaroslav Melichar. Při-
šla se podívat i zastupitelka, někdej-

ší místostarostka pro sociální oblast, 
Ing. Lenka Koudelková. K  příjem-
né atmosféře přispěla i kapela Dual 
Music, jak je vidět z přiložených fo-
tografií paní fotografky Kristiny Tha-
ler. Kapela řadu přítomných přiměla 
nejen k poslechu, ale i k tanci a  ja-
ko parket posloužily uličky mezi sto-
ly. Samozřejmostí bylo i občerstvení. 
Podávala se chutná knedlíčková po-
lévka, neméně chutný kuřecí plátek, 
káva a zákusek. Takže zase za rok, 
senioři a seniorky, těšte se.

Miloš Hájek,  
koordinátor sociální pomoci

Foto: Kristina Thaler

Vánoční posezení seniorů

Na první setkání v roce 2023 
přišlo do Klubu Senior mnoho 
natěšených seniorů.

Konala se předem naplánova-
ná oslava s  písničkou – s  hudbou 
našeho mistra hudby pana Václa-
va Vomáčky, s pohoštěním a s bla-
hopřáním panu Pospíšilovi, který 
v  tomto dni oslavil své 84. naroze-
niny. Byla radost pozorovat seniory 
nadšené ze setkání s  jejich vrstev-
níky z Libuše a Písnice.

Opětovně jsme nabízeli dosud 

neprodané věci z prosincového ba-
zárku. Také jsme probrali a přesně 
si vymezili, jak bude probíhat přihla-
šování na naše akce, zejména zá-
jezdy. K tomu nám krásně vyhrávala 
hudba. Zazpívali jsme si naše české 
písničky, dokonce došlo i na tanec. 
Krásné přátelské odpoledne bylo 
výjimečné a těšíme se další.

A tak: Jak na nový rok, tak po ce-
lý rok. Snad nám bude vesele i lépe.

Zdena Prchlíková
Foto: Miloslava Doležalová

KLUB SENIOR

První setkání v Klubu Senior v novém roce

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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Vzpomínám na období, kdy by-
la zavřená křižovatka Meteoro-
logická – Novodvorská a všich-
ni jezdili po Libušské. Tehdy 
bylo velmi znát, že velká část 
aktivních řidičů nezná vodo-
rovné značení, které se nazývá 
„žluté zkřížené čáry“, případně 
se rozhodla ho nerespektovat. 
Vzhledem k částečné uzavírce 
ulice Novodvorská od 16. ledna 
2023 se toto téma opět stalo 
aktuální.

Je listopad 2022 a křižovatka 
Meteorologická – Novodvorská je 
už více než měsíc zavřená. Každé 
ráno zatáčím doleva z ulice K Nové-
mu sídlišti na Libušskou, směr cen-
trum, a každé ráno je tam zácpa. 
Kdyby řidiči dodržovali zákaz zasta-
vení označený žlutými zkříženými 
čarami, vjela bych na libušskou bez 
problémů. Ale ve 4 z 5 dnů na žlu-
tých zkřížených čárách ve směru do 
centra, a někdy i z centra, stojí auta. 
Když se potom kolona rozjede, mu-
sím sledovat provoz z  obou stran, 
a navíc ještě autobusovou zastáv-
ku Libuš, odkud často vyjíždí auto-
bus, který má přednost. Každé ráno 
dávka stresu. Úplně zbytečná. Ne-

jen pro mě, ale i pro ty řidiče, kteří 
se v mezičase řadí za mnou.

Na řidiče stojící na zákazu trou-
bím, a když získám jejich pozornost, 
zkříženýma rukama naznačuji kříž a 
pak ukazuji směrem dolů, aby si řidi-
či všimli, na čem stojí. Většina se dívá 
nechápavě, někteří omluvně, část se 
rozhodne pro gestikulační protiútok. 
Všichni by se ale měli dovědět, co 
žluté kříže na silnici znamenají. 

Značka V12b – Žluté zkřížené čá-
ry – není doporučující značka, je to 
zákaz zastavení! Podle Vyhlášky č. 
294/2015 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních ko-
munikacích „značka vyznačuje plo-
chu, na kterou nesmí řidič vjet, po-
kud je za touto plochou taková do-
pravní situace, že by byl nucen za-
stavit vozidlo na vyznačené ploše.“

V naší městské části je tato znač-
ka na čtyřech místech, z toho třikrát 
na Libušské. Podívejte se na přilo-
ženou mapku. Je mimo jiné i před 
libušskou hasičskou zbrojnicí, aby 
auta neblokovala vyjíždějící hasiče. 

Až příště uvidíte žluté zkřížené 
čáry, nevjíždějte na ně, pokud byste 
na nich museli zastavit. Uděláte tak 
něčí den méně stresující.

Martina Plisová

Víte, že žluté zkřížené čáry na silnici 
znamenají zákaz zastavení?

V loňském roce se nám poda-
řilo udržet děti v pohybu a na-
vázat na předešlé roky. Výběr 
sportů máme velký. Nespeciali- 
zujeme se na jedno odvětví, 
a to nám přivádí další nové tvá-
ře. Děti si vyzkouší, co je baví, 
a pak se mohou vydat ke spor-
tu, který je nejvíce naplňuje.

Převážnou část v  roce strávíme 
na kolech. Díky jízdě můžeme po-
znávat krásná místa v okolí a dobře 
se tak pobavit. Nejde pouze o  tré-
ninkové jednotky zaměřené na vý-
konnost, ale jde nám především 
o  to, abychom vytvořili v  akademii 
místo bezpečné, kde si členové mo-
hou i popovídat, co je zajímá či trápí.

I po dvacetiletých zkušenostech, 
které s  mládeží máme, nás čeká 
velká práce, abychom našli dneš-
ním dětem zábavu. Často nevydr-
ží u jednoho sportu ani rok a zkou-
ší něco jiného. K tomu všemu se po 
covidu přidala pohodlnost rodičů 
a v neposlední řadě šok energetic-
ké krize. To nejsou zrovna pozitiv-
ní věty a  dalo by se ještě více ro-
zepsat, jak to bude vše ještě těžké. 
Ovšem, náš tým POCTA může slíbit, 
že se bude snažit pokračovat v tom, 

co si myslíme, že je nutné. Stále bu-
deme mít v  nabídce kolo, plavání, 
atletiku, tenis, pinčes, vodní sporty, 
lyže a další sporty.

Jako pro každý jiný spolek ne-
ní pro nás jednoduché v  posled-
ních letech provozovat naši čin-
nost. Přesto stále držíme předco-
vidové ceny a  hledáme možnosti, 
jak vyjít, aby vše mohlo fungovat. 
Je jasné, že ceny okolo nás kaž-
dý zvedá a  my se budeme muset 
přizpůsobit. Nyní v  zimním období 
nabízíme týdně celkem deset hodin 
v  tělocvičně, jednou bazén ve čty-
řech drahách a pět hodin na kolech. 
Za celý měsíc pro nás jde o  dost 
vysokou částku. Zaplatit to může-
me jen díky rodičům, městům, ob-
cím a partnerům. Jen kvalitní práce 
je cesta, kterou chceme a  jdeme. 
Ostatní, kdo mají podobné smýšle-
ní, jsou vítáni. 

V  roce 2022 se udělalo oprav-
du hodně. V  tělocvičnách jsme se 
zaměřovali na pohybovou průpra-
vu. Děti si vyzkoušely překážkové 
dráhy (švédskou bednu, duchnu, ží-
něnky, lavičky). V nabídce byly také 
míčové hry, fotbal, florbal, basket-
bal, volejbal. Vyzkoušeli jsme rake-
ty, pálky a  další sporty. Vtipné by-

lo sledovat děcka zaujatá badmin-
tonem. Děláme ale vše, aby nás to 
všechny bavilo, tak proč ne i něco, 
co nám třeba tolik nejde. Za tým tre-
nérů musíme pochválit, co převádí 
všichni svěřenci na tréninku.

I  když víme, že ne vždy se jim 
chce připravit a  vyrazit na trénink, 
oceňujeme, že jim není lhostej-
né, že pravidla se musí dodržovat. 
Naštěstí u  nás jsou rodiče, kteří si 
hledají cestu, jak nabídnout dě-
tem službu, aby vše dávalo smysl 
i jim. Není pro ně snadné vše sladit 
s  prací, ale společně se nám daří 
najít smysluplné využití.

V naší organizaci nabízíme celo-
roční činnost. Loni jsme uspořáda-
li pět termínů příměstských kempů. 
Na začátku srpna proběhlo i  letní 
soustředění, které bylo opět velmi 
vydařené. Na tyto akce máme vždy 
plno. Není to samozřejmostí v  ji-
ných organizacích, a  proto si moc 
vážíme důvěry od rodičů. Je prav-
da, že naše akce jsou za ty roky „vy-
chytané“. Víme, kde a  jak se hýbat 
a kdy odpočívat. Kvalitně se stravu-
jeme. Máme snídani, oběd, svačinu 
a samozřejmě pitný režim. Termíny 
najdete na našich webových strán-
kách: www.pocta.bikegallery.cz.

Závěrem bychom vám všem 
chtěli popřát vše nejlepší v  roce 
2023. Přijďte mezi nás.

Radek Petrák

Pocta všem sportovcům

Co je POCTA? Pět písmen vy-
značuje jedno slovo, které by 
mělo být bráno velmi vážně. 
Každé písmeno má svůj vý-
znam. P – první, O – osobní, C 
– cyklistická, T – talentová, A – 
akademie. Po 14 letech tréno-
vání a práce s mládeží se za-
kladatel o. s. Radek Petrák roz-
hodl vytvořit cycling academy. 
Akademie vytváří prostor pro 
aktivně založené děti, které si 
svůj volný čas vybírají přede-
vším ve sportu. Zdravý přístup 
k  životu, nadšení při sportu 
a pozitivní naladění je vítáno.
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Nepít je umění! S tímto heslem 
startuje 11. ročník kampaně 
Suchej únor, kterou zná a má 
v oblibě již 84 % Čechů. Téměř 
polovina účastníků díky kampa-
ni zmírní rizikovou konzumaci 
alkoholu (ale stále častěji i dal-
ších libůstek) a každý ze Suši-
čů se stává i důležitou inspirací 
pro více než 1 000 000 lidí, kte-
ří jsou u nás na hraně rizikové 
konzumace. Letošní suchý té-
ma kampaně je: Nepít je umění. 

Zkusit měsíc bez alkoholu vypa-
dá na první dobrou jednoduše. Jen-
že ve skutečnosti je za tím odvaha 
zkusit něco nového, schopnost po-
dívat se upřímně sám na sebe, síla 
vykročit ze zajetých kolejí a jít svou 
vlastní cestou. To všechno se dá říct 
také o umění: z dálky možná žádná 
velká práce, ale ve chvíli, kdy člověk 
sám čelí prázdnému plátnu, světlu 
na jevišti nebo bílé stránce, chápe 
hodnotu díla úplně jinak. V Sucháči 
si myslíme, že svoje umění – a sebe 
v něm – může objevit každý.

Proto chceme k  vlastní tvorbě 
a  k  jejímu sdílení inspirovat davy. 
Zapojte se i  vy. Podpořte důležité 
téma a sdílejte svoje umění se svě-
tem. Protože #NEPITJEUMENI. 

PROČ JE NEPÍT UMĚNÍ? 
Na téma souvislosti kreativi-

ty a  alkoholu bylo vedeno stejné 
množství hospodských debat in-
spirovaných kusou poezií vnitřní 
strany dveří na toaletách, stejně ja-
ko seriózních vědeckých výzkumů. 
Ty analyzovaly výskyt psychopato-
logie, závislostního chování i úmrtí 
pod vlivem alkoholu mezi umělci. 
Jednoznačnou odpověď na to, jak 
souvisí Pití&Braní s  Psaním&Hra-
ním zatím neposkytla žádná z těch-
to analýz. My se společně podívá-
me alespoň na jednu z teorií opilé 
múzy. 

Psychoterapeut Donald W. 
Goodwin publikoval na počátku 
devadesátých let pozoruhodnou 
studii Alcohol as Muse, v  níž do-
šel k překvapivému závěru – 70 % 
všech spisovatelů oceněných No-
belovou cenou za literaturu, kteří 
pocházeli ze Spojených států, se 
v  průběhu života potýkalo s  váž-
nou závislostí na alkoholu. Jmeno-
vitě šlo o Sinclaira Lewise, Eugene 
O‘Neilla, Williama Faulknera, Er-
nesta Hemingwaye a Johna Stein-
becka. T. S. Elliot byl ze skupiny vy-
loučen jen proto, že většinu života 
prožil v Anglii. 

Goodwin se také podrobně zabý-
val místem, jaké v tvorbě literátů al-
kohol zastával, a dospěl k závěru, že 

nelze s  jistotou určit, zda autoři po-
třebují alkohol ke psaní, zda naopak 
nemohou psát, když jsou opilí, ane-
bo zda jejich pití s jejich tvorbou ne-
souvisí. Vyzdvihl však několik aspek-
tů, které mohou ke zvýšené náchyl-
nosti literátů k alkoholu přispívat: 
– Exhibicionizmus: jít „s kůží na trh“ 

vyžaduje určitou míru expozice 
sebe sama, a to i pokud se jedná 
o vlastní texty. Alkohol může ten-
to prvek osobnosti akcentovat. 

– Sebedůvěra: úzce souvisí s  prv-
ním bodem. Panák na posilněnou 
před prvním veřejným čtením mů-
že zakřiknutému literátovi pomo-
ci vstoupit do světel reflektorů. 

– Soustředění a smyslové přetíže-
ní: talentované spisovatele vní-
má Goodwin jako velmi citlivé li-
di, kteří mohou trpět až jakousi 
smyslovou přetížeností. Trocha 
alkoholu tak paradoxně může 
pomoci tomuto přetížení ulevit 
a soustředit se na psaní.

– Nejistota tvůrčího povolání a  in-
spirace: alkohol může předsta-
vovat způsob, jak se oprostit od 
vnějšího tlaku na výkon a  neu-
stálé vrtkavosti živobytí závisejí-
cího na tvůrčím procesu.

– Duševní muka: někteří autoři pří-
mo uvádějí, že jsou dobrou lite-
raturu schopni napsat, pouze 
pokud jsou duševně zničení, na-
příklad nešťastnou láskou, alko-
holem nebo kombinací obojího.

CO PŘINESE SUCHEJ ÚNOR 
JEHO ÚČASTNÍKŮM? 

Suchej únor se stal kampaní za 
„čistokrevnej život“, která pro mno-
ho účastníků neznamená jenom mě-
síční detox od alkoholu, ale celko-
vou očistu spojenou se zdravým ži-
votním stylem a chutí udělat pro se-
be něco smysluplného. Stejně jako 
inspirovat ostatní. Že lidem střízlivost 
zachutná, dokládá i 53 % účastníků, 
kteří v dotazování po čtyřech měsí-
cích potvrzují dlouhodobé zvolnění 
v konzumaci alkoholu. Často proto, 
že jim Sucháč otevřel oči a pomohl 
k příjemné sebereflexi. Takhle si to-
tiž můžeme libovat všichni.

Pozitivní kampaň ale také rea-
guje na skutečný problém. Alkohol 
je každodenním společníkem na-
šich životů, opojný nápoj plný ra-
dosti i  droga, ve které se rozpus-
tila nejedna dobrá duše. A  právě 
díky kampani Suchej únor ve spo-
lečnosti víc a  víc rezonuje otáz-
ka: Proč vlastně pijeme? Šest lidí 
z deseti má ve své blízkosti něko-
ho, kdo v  souboji s  alkoholem ta-
há za kratší konec. Sucháčem tak 
promlouváme k sobě, ale i k lidem 
okolo nás.

Suchej únor je plný příběhů i dat 
o alkoholu a jeho roli v našich živo-
tech i  v  celé společnosti. Přispíva-
jí do něj účastníci Sucháče, lékaři 
a terapeuti, adiktologové, novináři, 
české osobnosti, vyhlášené restau-
race a  bary, studenti a  také lidé, 
kteří s  alkoholem sami bojují. Těm 
všem za to patří velký dík. Každý 
tento příběh totiž pomáhá šířit tu je-
dinou podstatu Suchýho února. Po-
moci zjistit nám – a stále více i těm 
okolo nás –, kdo koho tady ovládá. 

Suchej únor nechce prohibici ani 
nebojuje proti alkoholu jako tako-
vému. Je to osvětová kampaň za 
zdravější a  uvědomělejší život, do 
kterého patří i  (zpravidla) umírněná 
konzumace. Je založená na skuteč-
ném problému, který v  Česku má-
me. Tím je neúměrně vysoká spo-
třeba alkoholu a s ní spojené nega-
tivní důsledky. Nechme zaznít ales-
poň tato čtyři platná čísla pro Čes-
kou republiku:
– 6 % celkové úmrtnosti v  Česku 

jde na vrub alkoholu.
– Podle českých dat je u nás přes 

1 milion lidí za hranou rizikového 
pití.

– Podle WHO vypijeme 14,4 litru 
čistého lihu na osobu a rok – po 
odečtení spotřeby turistů.

– 56 miliard jsou společenské ná-
klady související s  nadměrnou 
spotřebou alkoholu.

NENÍ TO JEN O NÁS A SHD 
Suchej únor nemá za cíl udělat 

z nás abstinenty. Ale víme, že je ko-
lem nás spousta těch, kteří problém 
s alkoholem reálně mají, a že je pro-
stě dobře tato témata otevírat. V prá-
ci, doma, mezi kamarády, ve škole. 
Jsme zároveň přesvědčeni, že pozi-
tivní kampaň, která lidi baví a motivu-
je, je účinnější než lecjaká regulace 
nebo represe. A proto k zapojení do 
kampaně a šíření její myšlenky vyzý-
váme i každého z vás. Alkohol se to-
tiž nemusí týkat jen nás, ale také li-
dí okolo nás, kvůli nimž se stáváme 
něčím jako „pasivními kuřáky“, tedy 
spíš konzumenty alkoholových ex-
cesů. Říká se tomu SHD – second- 
hand drinking (pití z  druhé ruky). 
Když například pije náš rodič a  na 
nás to negativně dopadá. Nebo 
když pije náš kamarád, kolega nebo 
zaměstnanec. Věříme zkrátka, že se 
vám měsíční abstinence stane uži-
tečnou životní zkušeností. A že i kdy-
byste strávili příjemný večer s dvoj-
kou dobrého vína, budete vědět, že 
byste to zvládli i s bylinkovým čajem.

Poznejte nový rozměr střízlivos-
ti na stránkách www.suchejunor.cz. 

Petr Šimandl

Ukaž světu, že je i v tobě  
kousek umělce!

Vážení přátelé, máme opět únor 
– měsíc, ve kterém zima pře-
chází do 2. poloviny, měsíc, ve 
kterém nás sice může potrápit 
mrazivé počasí, ale ve kterém 
již také přibývá světla a s ním 
i lepší nálady. Nezapomeňme 
ani na události minulé a některé 
si teď pojďme připomenout. 

V  dávných dobách počítali lidé 
čas jen s lunárními měsíci, a tak to-
mu bylo i ve starém Římě. Původně 
tam rok začínal březnem, následo-
valo 10 počítaných měsíců, po kte-
rých bylo prostě období zimy, na 
jehož konci kněží podle pozoro-
vání hvězd kalendář občas dorov-
nali přidáním přestupných dnů. Až 
v r. 713 př. n. l. tamní král etruské-
ho původu Numa Pompilius nařídil 
i zimu rozčlenit na 2 měsíce, a tím 
se objevily měsíce leden (januari-
us) a  únor (februarius). Přesunu-
tí počátku roku z března na leden 
v r. 153 př. n. l., přestože šlo původ-
ně o dočasné řešení, na přestup-
né dny vliv nemělo. Při kalendářní 
reformě Julia Caesara (v  r. 45 př. 
n . l.) se kalendář změnil na solár-
ní, ale princip řazení měsíců zůstal 
a přestupný den se vkládá nadále 
na konec února, byť od té doby 1x 
za 4 roky. A únorová výročí? 

1. 2. 2003 došlo při návra-
tu z  kosmu k  rozpadu americké-
ho raketoplánu Columbia a k  tra-
gickému zahynutí všech sedmi 
astronautů. 

Pozitivnější je, že v r. 2013 začal 
u nás vysílat na dokumenty zamě-
řený televizní kanál Prima Zoom. 

2. 2. se slaví tradičně Hromni-
ce – následovník dávného kelt-
ského svátku vrcholu zimy Imbol-
ce. V Písnici k této příležitosti pořá-
dají dobrovolní hasiči každoroční 
pochod Pohrom-nicích. Letošní již 
41. ročník startuje v sobotu 4. 2. od 
8:30 hod. od nové hasičské zbroj-
nice v Hoštické ulici, na který jste 
srdečně zváni. 

Křesťané rovněž oslavují svátek 
Uvedení Páně do jeruzalémského 
Chrámu. 

Ti, co si dost pamatují, si možná 
vzpomenou na úspěch českoslo-
venského zdravotnictví v  r. 1983. 
Tým prof. Vladimíra Kořístka v Br-
ně úspěšně provedl 1. transplanta-
ci jater u nás. 

Nezapomeňme ani na r. 1943, 
kdy došlo ke kapitulaci posledních 
fašistů maršála F. Pauluse u Stalin-
gradu, a tím k obratu ve 2. sv. válce. 

Ještě dále v historii máme 2. 2. 
1353, den, kdy zemřela naše králov-
na Anna Falcká a druhá manželka 
našeho panovníka Karla IV. Ta na-

Kalendářní 
střípky:  
únor 2023

https://bit.ly/dopad2020
http://www.suchejunor.cz
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Kniha, která se řadí 
mezi knihy se šťast-
ným koncem. Na-
psala ji Mary Kelly 
a jedná se o příběh, 
který se opravdu 
stal. Kniha je ur-
čena čtenářům od 
sedmi let. V příbě-
hu dvou školáků, 
kteří najdou promr-
zlou červenku, se 
čtenáři zároveň i dozví, jak se 
v takovém případě zachovat. 

Knihu nám představila žákyně 3. 
třídy Nguyen Phuong Bao Nhi.

Knihu jsem si vybrala podle obál-
ky, ze které se na mě dívala rozto-
milá červenka. Hned jsem se pusti-
la do čtení. Evan a Hana šli ze školy 
a po cestě našli červenku přilepe-

nou na kuse kartonu. Za-
volali Evanově mamince 
a  spolu s  ní zavolali zví-
řecí záchranáře. Ti ji od-
vezli do záchranné sta-
nice. Paní, která si pro 
červenku přijela, jim řek-
la, že malému ptáčkovi 
zachránili život. Stále na 
červenku mysleli, a  tak 
se jeli do stanice na ni 
podívat, když ji po ošet-

ření opět vypustili do volné příro-
dy. Byli trochu smutní, ale v duchu 
si přejí, aby k nim červenka přilétla 
na krmítko. Kdybych mohla něko-
mu z té knihy udělat radost, tak to 
bude Hana a dala bych jí krmítko se 
semínky pro červenku. 

Mgr. Lenka Veisová
Foto: archiv ZŠ Písnice

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Zasněžená červenka
Recepty a místní speciality jsou 
již zpátky na stránkách časo-
pisu a jejich společným jme-
novatelem je rodinná tradice 
někoho z Libuše nebo Písnice. 
Budeme rádi i za ty vaše. Třeba 
i s komentářem. 

Ingredience
½ kg hladké mouky
10 dkg cukru
2 žloutky
10 dkg másla
4 dkg droždí
¼ l mléka, sůl, citronová kůra

Nejprve smícháme trochu vlaž-
ného mléka, lžičku cukru s  rozdro-
beným droždím a uděláme kvásek. 
Necháme chvíli kynout. Do hrnku 
připravíme mléko, cukr, máslo, které 
necháme rozehřát. Do mísy nasype-
me mouku a přidáme všechny zbý-
vající přísady, nakonec i rozpuštěné 
máslo s cukrem a mlékem a kvásek. 
Vše smícháme a vypracujeme hlad-
ké těsto. Necháme kynout. 

Po vykynutí těsto rozdělíme na 
3–4 díly a vyplníme jím formy na ko-
láče, které jsou předem vymazané 
a vysypané moukou.  

Připravíme si náplně, kterými pak 
těsto podle fantazie ozdobíme; 

Tvaroh – zamícháme s  mlékem, 
cukrem a  1 vejcem. Mák – umele-
me, přidáme cukr, mléko, hřebíček 
mletý a  zlehka vaříme. Podle chu-
ti už bez vaření můžeme přisladit 
a  vmíchat 1 vejce. Povidla – zamí-
cháme s mlékem. 

Všechny tři náplně by měly být řid- 
ší, aby se lehce daly dát do igelito-

vého pytlíku s malou dírkou a vytla-
čily na koláčovou formu s těstem.

Okraje koláče potřeme rozšle-
haným vejcem. Pečeme ve vyhřáté 
troubě na 180 stupňů v dolní části asi 
30 minut. Po 10 minutách zmírníme 
na 160 stupňů. 

Zdeňka Haladová 
Foto: Zdeňka Haladová 

RECEPTY ČTENÁŘŮ (2)

Domažlické koláče
Recepty můžete zasílat na e-mail 
redakce unas@praha-libus.cz ne-
bo je odevzdat v  úřední hodiny 
na sekretariátu ÚMČ Praha-Li-
buš, Libušská 35 v obálce ozna-
čené redakce U nás. 

Křížovka uličnice
V dnešní lušťovce se pokusíme zjistit název novější ulice na Libuši. Jméno 
je odvozeno z jihočeského města ležícího na Vltavě. Nachází se zde kláš-
ter, který dal obci také jméno.

Nápověda: Kazín

Skalní ostroh na Berounce K        

Středočeské okresní město K        

Lži K        

Jedlá houba K        

Jakýsi K        

Druh tropického ořechu K        

Lidové oděvy K        

Lehká stromová kůra K        

Kulatý předmět K        

Malý kůň K        

Části skeletu K        

Zárodek motýla K        

Nádhera K        

stoupila po své předchůdkyni Blan-
ce z  Valois (*1316-†1. 7. 1348). Anna 
Falcká se narodila 26. 9. 1329, man-
želkou Karla IV. se stala v porýnském 
Bacharachu v březnu r. 1349 a byla 
pak urychleně (chápejte, 7. měsíc…) 
korunována českou královnou 1. 11. 
1349. Škoda, že jí osud vyměřil jen tak 
krátký čas. Karel si pak vzal ještě An-
nu Svídnickou (*1339, svatba červen 
1353!, zakrátko po narození Václava 
IV. v r. 1361 ale zemřelou 11. 7. 1362). 
Karel, trpící na štíhlé modrooké blon-
dýny, se ale musel rozhlédnout dále 
a jeho poslední ženou se stala silač-
ka Eliška Pomořanská (*13. 11. 1347, 
svatba 28. 5. 1363). Tato matka, mmj. 
ryšavého Zikmunda, Karla IV. přeži-
la a zemřela ve svém věnném městě 
Hradci Králové 14. 2. 1393. 

Další den, 3. 2., je svátek sv. Bla-
žeje, kdy slunce ještě nehřeje… 

9. 2. 1003 se udál tzv. „Krvavý ho-
dokvas“ na Vyšehradě, to, když po-
vstáním Vršovců dočasně vypuze-
ný a znovu se navrátivší, neschop-
ný a mstivý kníže Boleslav III. Ryša-
vý tam sezval k usmiřovací(!) hosti-
ně přední velmože, ale ty, kteří byli 
z rodu Vršovců, tam dal také zabít. 
Osobně přitom zavraždil vlastního 
zetě! Hrůzný čin rozbouřil celou ze-
mi a on tím ztratil podporu polského 
vládce Boleslava Chrabrého, který 
mu k návratu pomohl. Ten se rozzu-
řil, Boleslava III. pozval na jednání, 
při němž ho nechal oslepit a doži-
votně (†1037) uvěznit. Německý král 
Jindřich II. pak podpořil návrat Pře-
myslovce Jaromíra a Poláci Bolesla-
va Chrabrého museli Čechy opustit. 

14. 2. máme svatého Valentýna – 
pánové, nezapomeňte na květinu či 
drobný dárek dámám Vašeho srdce 
či okolí! 

15. 2. 1763 skončila Sedmiletá 
válka, v níž Rakousko přišlo o Slez-
sko a Kladsko. 

Pro Libuš i  Písnici je důležitým 
dnem 16. 2. 1933. Po trase Kačerov 
– Zálesí – Akcíz (Jalodvorská) k nám 
totiž začal jezdit městský autobus 
tehdejší linky černé „B“ (bílé „B“ jez-
dilo do Kunratic). Interval byl 15 min 
a plné jízdné 1,50 Kčs. Od 1. 8. 1936 
byla konečná u Libušské sokolovny, 
kde autobus musel zacouvat a oto-
čit se. V r. 1938 byla ale linka zkráce-
na zase jen k Akcízu a v r. 1944 z dů-
vodu válečných úspor zrušena úpl-
ně. K tramvaji na Kačerov se muselo 
pěšky. V  říjnu 1948 byla linka opět 
prodloužena k  Libušské sokolovně 
a od 2. 9. 1951 pásmově až do Pís-
nice. Spoj byl 31. 12. 1951 přeznačen 
na linku 113 a slouží nám stále. 

20. 2. je vyhlášen Světový den 
sociální spravedlnosti a  21. 2., kdy 
mají svátek rozšířené Lenky, je za-
se Mezinárodní den mateřského 
jazyka. 

22. 2. 1973 byl pro dopravu ote-
vřen Nuselský most. 

25. 2., před rokem, započalo 
z  podnětu vlády ČR a  spolku cz.
nic v  souvislosti s  válkou na Ukra-
jině cenzurní odpojování tzv. riziko-
vých – Rusku příznivých webových 
serverů od internetu. 

28. 2. 1883 bylo pražské Staro-
městské náměstí poprvé elektric-
ky osvětleno obloukovými lampa-
mi vynálezce Františka Křižíka a v r. 
2003 byl prezidentem zvolen Vác-
lav Klaus. 

Všem zmíněným i  nezmíněným 
patří, Vážení přátelé, naše srdečné 
a tradiční Všechno nejlepší!

Jaroslav Melichar
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Minulý rok oslavilo Divadlo Járy 
Cimrmana již obdivuhodné 55. 
narozeniny.  Kolektiv herců, reži-
sérů a bývalých kulisáků se za-
čal formovat v roce 1966 kolem 
rozhlasového pořadu Vinárna 
U Pavouka a v roce 1967 uve-
dl v Malostranské besedě svou 
první „hru se zpěvy a tanci“ Akt.

Režisérem byl ponejvíce Ladislav 
Smoljak, který se o své autorství dě-
lil se Zdeňkem Svěrákem a zejmé-
na s  Járou da Cimrmanem, fiktiv-
ním géniem a všeumělem, „jedním 
z  největších českých dramatiků, 
básníků, hudebníků, učitelů, cesto-
vatelů, filozofů, vynálezců, vědců, 
kriminalistů a sportovců své doby“. 
Vznikla tak celá řada her, ke kterým 
byly napsány specifické pseudově-
decké semináře podrobně mapují-
cí Cimrmanovo dílo; Blaník, Doby-
tí severního pólu, Dlouhý, Široký 
a Krátkozraký, Hospoda Na mýtin-
ce, Lijavec, Švestka, Vražda v  sa-
lonním coupé, České nebe a další. 
„Účinkující se tak stylizovali do od-
borníků (vědců – takzvaných  cimr-
manologů), kteří interpretují dílo Mi-
stra jako součást své vědecké prá-
ce, a proto na ně nemůžou být kla-
deny umělecké nároky jako na her-
ce“, v  rolích se ale střídali. Soubo-
rem divadla prošlo několik osob-
ností, které nebyly jen jevištními 
souputníky, ale i zdatnými literáty. 

Cimrmanův duchovní otec Jiří Še-
bánek se prosadil knihami Byli jsme 
a buben (projevy, stati, básně a další 
ukázky z díla fiktivního génia české 
kultury a stati o něm), výpravnou, bo-
hatě ilustrovanou publikací s fotogra-
fickou přílohou Já, Jára Cimrman, 
dobrodružnou poutí za geniovými 
ostatky Za Járou Cimrmanem až do 
hrobu, ale také třeba portrétem slo-
venského jazzového trumpetisty La-
co Deczi na plný plyn či scénáři k ve-
černíčkovému seriálu Bob a Bobek. 
Zdeněk Svěrák si nejčastěji odsko-
čil k  tvorbě pro děti, písničkám, po-
hádkám, veršovánkám Jaké je to asi 
v Čudu, Když se zamiluje kůň, Tatín-
ku, ta se ti povedla, Město spí, po-
vídkám Po strništi bos, scénářům fil-
mů Kolja, Tmavomodrý svět a  dal-
ším. Domovské scéně se věnoval 
v knížce Půlstoletí s Cimrmanem. 

Ladislava Smoljaka můžeme blíže 
poznat díky autentickému záznamu 
o  jeho vztahu k  tvorbě, ale i  v  úva-
hách o  české povaze, politice, čes-
kých dějinách a osobnostech v kni-
ze Blanky Čechové Mým divákům. 
Petr Brukner je v rozhovorech, vzpo-
mínkách a vyznání přátel představen 
moderátorem Vladimírem Krocem ve 
stejnojmenné knize. Se jménem Mi-
loně Čepelky jsou spjaté zejména 
verše, ale „Miloň Čepelka došel za-
slouženého obdivu a  uznání nejen 
jako cimrmanolog, tvůrce sonetů a ji-
ných básní v řeči vázané i volné, ale 

i jako prozaik, dramatik, textař, mode-
rátor a příležitostný zpěvák“. Dokazu-
jí to tituly Děda jménem Nuel, Dok-
tor Kittel, Monology s živými i mrt-
vými, Pokrývač, Skok sem, skok 
tam, Poklesky rozverné snoubenky 
a také kniha rozhovorů s Alešem Pa-
lánem Nedělňátko aneb s Cimrma-
nem v zádech, kde objevíme i vzpo-
mínky na působení v konkurenčním 
Salonu Cimrman. Jaroslav Weigel byl 
profesí malíř, grafik a scénograf, a tak 
není divu, že spolupracoval s Kájou 
Saudkem na dobrodružném komik-
su Lips Tulian a ilustroval některé ti-
tuly svých kolegů, z jiného ranku byla 
knížka Malá psí kuchařka pro dospě-
lé psy malé, střední a o chlup větší. 
Herec a  zejména manažer divadla, 
Václav Kotek, byl autorem publika-
ce Divadelní pouť, kde prostřednic-
tvím obrazového a  textového mate-
riálu zachycuje dějiny i  jedinečnou 
atmosféru alternativního divadelního 
festivalu, který se v  letních měsících 
let 1985–1989 pořádal na Střeleckém 
ostrově. Minulý rok nám do výčtu ci-
mrmanovských titulů přibyly vzpo-
mínky a  historky Jana Hraběty pod 
názvem Přes Zábradlí k  Cimrma-
nům. Pavla Vondrušku si připomeň-
me jako polyglota, dirigenta a autora 
scénické hudby, jako překladatel se 
uplatnil herec Jaroslav Vozáb. 

Kompletní vývoj legendárního 
souboru od počátků přes normali-
zační nucené přesuny, změnu režimu 

až po nucené přestávky v účinkování 
v době koronavirové pandemie zob-
razil Tomáš Maleček v publikaci Diva-
dlo Járy Cimrmana po padesátce...  
Pokud byste se chtěli vydat na místa 
spjatá se zmíněným géniem, sáhněte 
po knížce Radka Laudina Památná 
místa Járy Cimrmana. Umění tohoto 
specifického divadla bylo zachyceno 
ve filmech či na audionahrávkách, po 
letech dochází k postupné personál-
ní obměně, ať nám tedy „Cimrmani“ 
vydrží ještě dlouhá léta.

Iva Karásková, Městská knihovna 
v Praze, pobočka Krč

KNIŽNÍ ÚNOR

Cimrman a ti druzí

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

JAK PROBUDIT LIBUŠSKOU

Dobrý den. Ráda bych reagova-
la na článek pana Macháčka s  ná-
zvem; „Jak a  kdy chcete probudit 
Libušskou?“. 

Také bych chtěla mít k  dispozi-
ci možnost koupit si v  Libuši čerstvé 
pečivo, lahůdky, kávu... Nyní nejbližší 
a hezké posezení je až v Kunraticích. 
O  jednom hezkém místě vím a  je to 
budova radnice na Libušské. Je zde 
vše, co by hezká prodejna pečiva či 
kávy potřebovala ‒ praktické parkoviš-
tě, zelená předzahrádka pro posezení 
na kávu, krásné prostory. Stačila by vy-
měnit okna za tradiční dřevěná, okna 
s okenicemi až k zemi... Jistě by se po-

mocí šikovného člověka povedly něja-
ké varianty vizualizací pro představu 
občanů. Dalo by se následně pronají-
mat nájemníkům a hlavně určit si, co 
za sortiment se bude prodávat. Aby se 
z prostoru nestal obchod se vším mož-
ným, jak vidíme v okolí. 

A kam s radnicí? A co do zchátralé-
ho domu naproti poště? Libušské uli-
ci by slušela nová stylová tradiční rad-
nice. Podobnou mají přece v Kunrati-
cích. Nebude dům na prodej? Padají 
z něj i tašky ze střechy a je pro kolem-
jdoucí velmi nebezpečný. Zachova-
la bych jen obvodové zdi a vnitřek již 
moderní k potřebám radnice? A opět 
třeba část domu by mohla být dalším 
z  obchůdků, který by MČ pronajíma-

la dál nájemníkovi, který by měl opět 
povinnost prodávat sortiment zboží, 
který se mu v nájemní smlouvě určí? 
Je to jen nápad. A finančně nákladný, 
ale je to jedno z možných řešení. Klí-
čové pro všechny obchůdky je mys-
lím možnost parkování na Libušské. 
Ta zde chybí. 

A  poslední prosba je k  dokončení 
stávajících rekonstrukcí v majetku MČ. 
Libušská pošta prokoukla a díky za ni, 
jen je škoda, že okna nejsou tradiční 
dřevěná, že nejsou barvou zvýrazněny 
šambrány kolem oken a že nedopadl 
lépe vchod do budovy pošty. Slušelo 
by mu hezké zádveří, hezké kamenné 
schodiště, kovaná stříška nebo zábra-
dlí. Je škoda, že brána do zahrady ne-

ní rovněž kovaná tradiční. Bohužel ve-
dle krásné zvoničky působí brána jako 
pěst na oko. K tomu by pak mohlo ko-
respondovat i  kované zábradlí kolem 
chodníku. Mohl to být hezký kout laho-
dící oku. Vím, že to stojí více než brána 
z tahokovu, jako je teď, ale kolem jezdí 
a chodí stovky lidí a řemeslnou kvalitní 
práci by mnoho lidí ocenilo. Ale velice 
chválím kamennou zeď, která hezky 
vynikla. A  rovněž chválím vysázenou 
zeleň. Prosím pojďme se vždy nad in-
vesticemi více zamyslet, aby v  celku 
byly i hodnotným dílem pro další ge-
nerace a  aby lahodily oku. Libuš to 
potřebuje. A  jde to. Rozhlédněme se 
v Kunraticích. Hezký den a díky. 

Hana Svobodová 

Debata

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA-
ZE, 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 ne-
ní nutná, stačí přijít.

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

Výstava Les 2. 2. – 1. 3. 
Výstava barevných i černobílých 
fotografií Luboše Kozlera Les

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cimrmanolog&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cimrmanolog&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
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Klub Senior
PROGRAM KLUBU  
NA ÚNOR 2023

Vážení senioři, nový rok ubíhá 
a my si stále přejeme, aby se válka 
zastavila, ceny za energie se sníži-
ly, aby firmy beze strachu vyráběly 
a my mohli dále cestovat, poznávat 
naši krásnou zemi a v klidu dožívat 
podzim života. Ať se zadaří ve všech 
oblastech našeho snažení a  ať se 
rok 2023 stane pro nás hodným ro-
kem. A co jsme pro vás připravili?
7. 2. Oslava seniorek, s dobrou vůlí 
a s přátelským posezením.

14. 2. Na odpoledne v  klubu plá-
nované čtení z internetu k poučení, 
pobavení a zasmání.
21. 2. Prevence s Městskou policií hl. 
m. Prahy na téma: cukrovka, menin-
gokok a meningitida, pásový opar.
28. 2. Volná zábava a  první mezi-
součet k přihlašování s otázkou, zda 
konat, nebo ještě posečkat. Přihla-
šování na výlety na březen 2023.
7. 3. Oslava MDŽ, celosvětově uzná-
vaného svátku za práva žen. S pís-
ničkou country to oslavte s námi.

Za výbor Klubu Senior  
Zdena Prchlíková

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

Počítačový kurz  
pro zájemce z řad seniorů 65+

Jak bezpečně pracovat s  inter-
netem? Jak správně používat svůj 
e-mail? Jak si zálohovat data? A jak 
je spravovat? Dozvíte se a osvojíte 
si na jarním vzdělávacím kurzu v PC 
učebně Klubu Junior. 

Zájemci z řad seniorů 65+ se mo-
hou přihlašovat osobně ve dnech 
15.–16. února vždy v  10:00–11:00 
hodin v kanceláři KJ na adrese Na 
Okruhu 1 na sídlišti Písnice.

Lekce budou probíhat jedenkrát 
týdně vždy v pracovní dny.

Ing. L. Koudelková
Foto: archiv Klubu Junior

Sbor dobrovolných hasičů Písnice 
ve spolupráci s Komunitním centrem Jasoň 

  
si Vás dovolují pozvat na akci pro děti, rodiče a jejich rodiče 

PÍSNICKÝ MASOPUST 
 

 

 

 

 

 

SOBOTA 25. února 2023  

sraz účastníků ve 14 hodin v parku mezi ulicemi 
Libušská a K Vrtilce v pražské Písnici 

 

 akce je určena pro širokou veřejnost, zejména rodiče s dětmi, 
 od 11:00 se v ateliéru KC Jasoň bude konat workshop pro děti i rodiče na výrobu 

masek a v Café Jasoň budou připraveny masopustní dobroty 
 čeká na vás masopustní průvod masek, který projde starou Písnicí k hasičské 

stanici v Hoštické ulici (v průběhu průvodu proběhnou různé soutěže), 
 v cíli čeká na každou osobu v masce drobná odměna,  
 v cíli proběhne hudební karnevalové veselí pro dospělé a soutěžní karneval pro 

děti, 
 občerstvení, vč. zabijačkových pochoutek, bude k zakoupení v cíli průvodu. 

 
Akci finančně podpořilo hl. m. Praha:  Těšíme se na Vás a vaše masky. 

 

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

Nejbližší jednání Zastupitelstva městské části  
Praha-Libuš se koná v úterý 14. února od 18 hodin 

v zasedací místnosti Libušská čp. 1 (vedle pošty) 
Na programu jednání je např. rozpočet MČ na rok 2023. 
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KRONIKA

20 | U nás | 2/2023

 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
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ODVOZ STARÉHO 
NÁBYTKU NA 

SKLÁDKU
Vyklízení bytů, sklepů, 

pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme 

cokoliv.
Rozumná cena. 

Tel.: 773 484 056
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Křížovka uličnice – řešení
Skalní ostroh na Berounce K A Z Í N

Středočeské okresní město K O L Í N
Lži K L A M Y

Jedlá houba K O T R Č
Jakýsi K D O S I

Druh tropického ořechu K O K O S
Lidové oděvy K R O J E

Lehká stromová kůra K O R E K
Kulatý předmět K O U L E

Malý kůň K O N Í K
Části skeletu K O S T I

Zárodek motýla K U K L A
Nádhera K R Á S A

Foto: Martin Zikeš

HLEDÁME 
Montessori asistenta
do 1. trojročí (16 dětí)
možný nástup leden 2023

Bližší informace vám ráda 
sdělí  Mgr. Radana Konarská
radana.konarska@zsmeteo.cz

nebo přímo pan ředitel
Mgr. Jaroslav Kulik

jaroslav.kulik@zsmeteo.cz

Sociální zařízení  
Modrý klíč o.p.s., 

Smolkova 2, Praha 12 Modřany

PŘIJME 
pracovnici/pracovníka  

na úklid 
(pondělí – pátek  
15.00–18.30 hod.  

případně dle domluvy),  
prac. poměr zatím na 

Dohodu o provedení práce. 
Zájemci volejte  

na tel.: 241 715 375.
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