
1 Začátkem února nasněžilo – užily si to i děti na zahradě Mateřské školy Lojovická. 2 Koncem ledna bylo na radnici slavnostně 
přivítáno 23 nových občánků Libuše a Písnice. 3 Po šesté se konal Festival nového lunárního roku a staročeského masopustu.
4 Prvňáci v libušské škole se učili správně pečovat o své zoubky. 5 Letošní Tříkrálová sbírka na Libuši pomůže Modrému klíči.

Foto: Petra Dufková, Kristina Thaler, Kryštof Štafl, Jindra Němečková a Pavla Tůmová
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31. 3. Veřejné setkání ke studii okolí budoucí stanice metra Libuš | 12. 4. Oslavy jara v Písnici

Rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2019 | Knižní březen | Přehled letošních výletů pro seniory
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Během vycházky si území projedeme a budeme sbírat podněty
přímo v terénu. Na setkání budete seznámeni s procesem
přípravy studie, která se bude zabývat budoucími možnostmi
využití území. Zároveň budeme rádi, když nám řeknete, 
co v místě oceňujete a co byste chtěli zlepšit.  

Termíny: 31. 3. 2019
15:30 – Vycházka po území (sraz před ZŠ Smolkova)
17:00 – Veřejné plánovací setkání (jídelna ZŠ Smolkova) 

Více informací na stránkách www.praha.eu v části
O městě / Budoucnost města / Odbor územního
rozvoje / Územní studie. 

Kontakt na organizátora:
Jindřich Pinc, Atelier pro veřejnou debatu
tel.: 604 270 283

Vážení obyvatelé,  
rádi bychom vás pozvali na vycházku a veřejné plánovací setkání na téma: 

www.ateliervd.cz

Územní studie sídliště a okolí 
budoucí stanice metra D Libuš

Slovo starosty
Vážení občané, od polovi-

ny dubna plánujeme rekon-
strukci vnitřních prostor 

pošty na Libušské u úřadu. Začá-
tek prací je naplánován od 15. dub-
na a jejich dokončení zhruba do 3. 
června. Po tuto dobu bude poboč-
ka uzavřena a zásilky budou ulože-
ny na pobočce v Durychově ulici. 
Informuji vás o tom s předstihem 
pro případ, že byste si za poplatek 
chtěli zajistit doručování zásilek na 
jinou pobočku (třeba v místě svého 
pracoviště). Budova pošty je zane-
dbaná a po letech se konečně do-
stáváme k její částečné obnově. Již 
proběhla výměna oken a nyní je na 
řadě renovace podlah, sanace zdí, 
rekonstrukce elektroinstalace a zá-
zemí včetně sanitárního zařízení. 
Česká pošta si na vlastní náklady 
rozvede datové kabely a zabezpe-
čovací zařízení. Rekonstrukce poš-
tu nijak nezvětší, protože v budo-
vě nejsou žádné další prostory. Ne-
jedná se tedy o rozšíření pošty, ale 
o úpravu stávajících místností. Pře-
dem se omlouvám za komplikace 
způsobené uzavřením této poboč-
ky a děkuji za vaši trpělivost.

Jak jsem avizoval v minulém čís-
le, začátkem března měla začít re-
konstrukce ulice Novodvorská 

v úseku od křížení ulic Zbudovské 
a Smotlachovy po ulici U Družstva 
Tempo. V pondělí 11. února mě na-
vštívil zástupce zhotovitele, se-
známil mě s finálními čtyřmi eta-
pami rekonstrukce, s omezením 
v dopravě a odklonem autobuso-
vých linek. Na základě toho jsem 
pro vás připravil přehledný článek, 
který měl vyjít v tomto čísle. Ter-
mín zahájení rekonstrukce byl sta-
noven na úterý 5. března. Ve stře-
du 20. února mi hlavní stavbyve-
doucí oznámil, že Technická sprá-
va komunikací rekonstrukci Novod-
vorské zastavila bez určení náhrad-
ního termínu. Její začátek nelze li-
bovolně posunout o měsíc či dva, 
protože na rekonstrukci Novod-
vorské byla navázána rekonstrukce 
ulice Vídeňské, která má začít v po-
lovině června a potrvá až do konce 
září. Obě rekonstrukce nelze pro-
vádět souběžně a spolu s Kunra-
tickou radnicí jsme důsledně dbali 
na koordinaci obou staveb. Je s po-
divem, že dlouhodobě plánovanou 
rekonstrukci lze zastavit pouhých 
14 dní před jejím zahájením, nicmé-
ně stalo se tak. Nyní už zbývá jen 
malá šance, že by se letos začalo. 

Naproti tomu mohu oznámit, že 
v dubnu zahájíme rekonstrukci ulic 

Na Močále, Třebějická, Na Jezerách 
a východní větve ulic K Jezírku 
a U Pejřárny. V únoru jsme vysou-
těžili zhotovitele a nyní čekáme, až 
nám zastupitelstvo hlavního měs-
ta Prahy v březnu povolí využít fi-
nanční prostředky, které máme na 
tuto investici od loňského podzi-
mu. Vzhledem k tomu, že inves-
torem jsme my jako městská část, 
nemůže se opakovat stejná situa-
ce jako v případě Novodvorské. Bě-
hem března se zhotovitelem do-
ladíme koordinaci a v dubnu bude 
rekonstrukce zahájena. Přeji vám 
všem hezké jaro!

Jiří Koubek, starosta Libuše 
a Písnice

OZNÁMENÍ  
OBČANŮM

Pošta na 
Libuši se bude 
rekonstruovat
Městská část Praha-Libuš a 
Česká pošta, s. p., oznamují, 
že v období od 15. dubna 
2019 do 3. června 2019, 
včetně, bude uzavřena z 
důvodu rekonstrukce vnitř-
ních prostor pobočka České 
pošty, s. p., v ulici Libušská 
1/204 v Praze 4 – Libuši.

V uvedeném období budou 
došlé zásilky a oznámení 
uloženy na pobočce České 
pošty, s. p., v ulici Durycho-
va 972/72, Praha 4 – Lhotka, 
otevírací doba:  
pondělí až pátek 8−19 hod.

Dále je možné využít služeb 
pobočky České pošty, s. 
p., na adrese K Libuši 7/10, 
Praha 4 − Kunratice.

Děkujeme Vám  
za pochopení.
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V sobotu 2. února jsme spo-
lečně oslavili již šestý roč-
ník Festivalu nového lunární-
ho roku a staročeského ma-
sopustu. Opět jsme propoji-
li dva významné svátky dvou 
rozlišných kultur. Dohromady 
se podařilo vytvořit nezapo-
menutelný zážitek s atmosfé-
rou dálného východu s tradič-
ní českou veselkou. 

Láska prochází žaludkem, a tak 
nesměly chybět ochutnávky viet-
namských novoročních delikates 
a českých masopustních pochutin. 
Vše se odehrálo v tematicky de-
korovaném společenském sále re-
staurace Dong Do. 

Rok ve znamení zemského psa 
skončil 4. února 2019 − užili jsme 
si rok plný spravedlnosti a vědě-
ní. Dařilo se nejen jedincům, ale 
i společnosti. Rok zemského psa 
sliboval zlepšení ekonomické si-
tuace a sociálních i kulturních po-
měrů. Podle čínského horosko-
pu začal nový lunární rok 5. úno-
ra 2019, potrvá do 24. ledna 2020 
a bude ve znamení zemského vep-
ře. A jaká očekávání se s tímto ro-
kem pojí? Rok 2019 přinese vlnu 
štěstí a bohatství. Nastane ideál-
ní čas na vhodné investování pe-
něz a zapracování na vlastních ma-
jetkových poměrech. Podle čínské 

astrologie byste se také neměli 
bát vykročit ze své komfortní zóny, 
neboť nové příležitosti vám mo-
hou přinést spoustu dobrého. Kro-
mě toho předpovídá vlnu radosti, 
přátelství a lásky pro všechna zna-
mení čínského zvěrokruhu. Nemě-
li byste se tedy bát navazovat no-
vé kontakty, neboť se vám v roce 
2019 mohou hodit jak v pracovní, 
tak osobní oblasti. 

Program festivalu byl jako kaž-
dý rok velmi rozmanitý. Váženým 
zúčastněným se předvedla řada 
vietnamských i českých interpre-
tů a umělců. Pro děti i dospělé by-
la připravená zábava, která niko-
ho nenechala sedět. Nesměla chy-
bět tvorba tradičních broskvových 
větviček a masopustních škrabo-
šek nebo malování na obličej.

Celý večer tradičně odstarto-
val impozantní lví tanec s do-
provodem dramatických bub-
nů. Vystoupení dětského folklór-
ního souboru Vonička ze soused-
ních Kunratic navodilo masopust-
ní náladu a tanečního ducha v na-
šich návštěvnících probudilo fol-
klorní vystoupení bratrů verbí-
řů z hanáckého Slovácka, které li-
bozvučně doplňoval folklorní spo-
lek Muzička. Nesměl chybět ta-
nec s klobouky nebo vějíři, kte-
rými se oslavuje příchod nové-
ho lunárního roku, anebo tradiční 

duální zpěv klubu Quan Ho Bac 
Ninh. Svým talentem opět okouz-
lil pan Rudy Harden, který předve-
dl žonglování a ukázal středověká 
kouzla. Ze středověku zpět do mo-
derní doby nás navrátilo komic-
ké taneční vystoupení The Roos- 
ters, kterým se podařilo ztvárnit 
lva zamilovaného do prasečí ba-
letky. Kolovým masopustním tan-
cem pod vedením masky prasete 
a s doprovodem cimbálové muzi-
ky Muzička se akce završila. 

Jak už jsme zjistili, rok 2019 se 
bude odehrávat ve znamení zem-
ského vepře a přinese nám štěs-
tí a bohatství, přesto jsme se ja-
ko každý rok rozhodli štěstí pomo-
ci a dopřát ho i těm, kteří ho ztra-
tili. Ve spolupráci s charitativním 
projektem Nejdřív střecha jsme po-
mohli lidem, kteří přišli o střechu 
nad hlavou a chtěli by začít znovu. 
Každý host této akce měl možnost 
přispět koupí losu, za který mohl 
vyhrát jednu z velmi atraktivních 
cen, např. tradiční novoroční stro-
meček kumquat, voucher do re-
staurace Lotus, balíček s příslušen-
stvím pro uvaření vietnamské ká-
vy nebo čaje, set ručně vyráběných 
náramků Daniel Folklor nebo krás-
ná prasátka z balónků a další. Na 
pomoc lidem bez střechy nad hla-
vou se celkově vybralo se krásných 
11 659 korun.

Letošní ročník navštívili nejen 
občané blízkých okolních obcí, ale 
i hosté z druhého konce Prahy. Ti, 
kteří akci již znají, jsou náročnější, 
a tak byla pro nás tato skupina lidí 
výzvou. Šestý ročník byl hodnocen 
velmi pozitivně. Kladné zpětné 
vazby nás motivují k pořádání dal-
ších ročníků. Mnohokrát děkujeme 
Ministerstvu vnitra, MČ Praha-Li-
buš, společnosti Saparia, a. s., Sva-
zu Vietnamců v ČR, MČ Praha 12, 
restauraci Dong Do za poskytnutí 
prostoru a vietnamských novoroč-
ních specialit, občanskému sdru-
žení Sosák za půjčení masopust-
ních masek, pekařství Markol za 
vynikající pečivo, řeznictví Dolejš 
za zabijačkové pochutiny, Žákov-
skému zastupitelstvu ze ZŠ Mete-
orologická za výpomoc, všem zmí-
něným vystupujícím a všem, kteří 
se podíleli na přípravě a hladkém 
průběhu akce. 

Těšíme se na setkání na dalších 
komunitních akcích, nejdříve to bu-
dou Oslavy jara 12. dubna 2019.

Video z festivalu najdete na: 
https://youtu.be/6PDQQKVbCP4

Linh Luongová,  
koordinátorka projektu MV ČR,  

ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kryštof Štafl

Akce jsou pořádány v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora integrace 
cizinců na území MČ Praha-Libuš 2019“ zaměřeného na integraci cizinců 
a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a MČ Praha-Libuš.
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Festival nového lunárního roku 
a staročeského masopustu 2019
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NEJDŘÍV STŘECHA
Již první dny života na ulici ma-
jí devastující vliv na osobnost 
člověka. A tak projekt Nejdřív 
střecha podává pomocnou ru-
ku lidem, kteří ztratili bydlení. 
Umožní jim dostat až dva mě-
síce ubytování zdarma v noc-
lehárnách nebo azylových do-
mech. Nové zázemí a podpora 
odborníků jim dovolí se znovu 
nadechnout a pomůže jim při 
nalézání bydlení, vyřízení chy-
bějících dokladů, sociálních dá-
vek a hledání zaměstnání. Pro-
jekt založili Vojtěch Sedláček 
a organizace Naděje, administ-
raci zajišťuje Výbor dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové.
„Člověk na ulici bez prostřed-
ků je vždycky nějakým způso-
bem zraněný, ze sociálního po-
hledu dokonce zraněný těž-
ce. Je s podivem, v kolika pří-
padech poměrně malá pomoc 
stačí, aby nepadl do trvalé-
ho bezdomovectví, ale postavil 
se na vlastní nohy a odešel po 
svých,“ Vojtěch Sedláček, zakla-
datel projektu Nejdřív střecha.
www.nejdrivstrecha.cz,  
www.vdv.cz



KRONIKA

6 | U nás | 3/2019

Ráda bych poděkovala všem 
milým známým i neznámým 
sousedům v Libuši, kteří nám 
začátkem ledna otevřeli své 
dveře a věnovali finanční pří-
spěvek v rámci Tříkrálové 
sbírky Charity ČR.

Naše kolednická skupinka někde 
zvonila již devátým rokem, k ně-
kterým dveřím jsme došli až letos 
poprvé. Malé koledníky vždy po-
těšila vstřícnost, úsměvy a zájem 
o to, zde nejsou moc zmrzlí. Letoš-
ní výtěžek z našich dvou kasiček či-
ní krásných 16 164 korun, které po-
putují sociální organizaci Mod-
rý klíč, o. p. s., jež se stará o hen-
dikepované klienty v našem oko-
lí. Letos se prostřídalo hodně no-
vých koledujících dětí, což mi dá-
vá naději, že vyrazíme i příští rok − 
již podesáté.

Velké díky všem dárcům i malým 
koledníkům!

Pavla Tůmová , 
Klárka a Josífek Tůmovi,  

Tadeáš Hrouda, Vojta a Klárka 
Vithovi, Zuzanka Radová,  

Emmička Marešová
Foto: Martin Tůma

Tříkrálová sbírka na Libuši  
pomůže Modrému klíči

Letošní ročník pochodu 
Pohrom byl oproti dlou-
holetým tradicím přece 
jenom trochu jiný.

Vzhledem k termínu jar-
ních prázdnin byl jeho ter-
mín navzdory názvu posu-
nut přímo na Hromnice, ale 
především byla upravena 
trasa tak, aby si návštěvní-
ci, ať už místní, nebo pře-
spolní, mohli prohlédnout 
novou zbrojnici písnických 
hasičů. V příštích letech bu-
de start i cíl již zde. I když 
někteří dlouholetí účastníci 
nebyli změnou trasy nadše-
ni, doufáme, že se jim pro-
hlídka zbrojnice nakonec lí-
bila. V příštích letech ces-
ta jistě opět povede ma-
lebným údolím Libušského 
potoka.

Vylosovaní účastníci byly 
odměněni hezkými cenami, 
které byly pořízeny z grantu 
městské části Praha-Libuš. 
Všem 181 dospělým a 53 dět-
ským pochodníkům děkuje-
me za účast.

Milan Černý,  
starosta SDH Písnice

Foto: archiv SDH Písnice

38. ročník pochodu Pohrom

Pro seniory, kteří mají rádi histo-
rii, pořádá Klub Senior odpoled-
ní přednášky. Jsou velmi oblíbe-
né, a tak je plánujeme, jak jen je 
to možné. V únoru nás paní profe-
sorka Nováková seznámila s živo-
topisem sv. Ludmily – babičky sv. 
Václava. 

Osobnost svaté Ludmily je spjatá 
s první fází pokřesťanštění Čech. Pod-
le legendy byl jejím otcem Slavibor, kní-
že kmene Pšovanů sídlícího převážně 
na levém břehu Labe. Sv. Ludmila mě-
la přijít na svět na Slaviborově opevně-
ném dřevěném dvorci, který byl cen-
trem kmene Pšovanů a ležel u souto-
ku Labe a Vltavy, obklopen již městem 
Mělníkem. 

Sňatkem Ludmily s knížetem české-
ho kmene Bořivojem byl pak zahájen 
proces sjednocování různých kmenů na 
českém území v jeden celek. Kníže Boři-
voj a Ludmila nebyli v době svého sňat-
ku pokřtěni. Křest přijali roku 882, nej-
pravděpodobněji na Svatoplukově Vele-
hradě z rukou slovanského věrozvěsta 
arcibiskupa Metoděje.

Historická úloha sv. Ludmily nastává, 
když 13. února 921 umírá ve věku 33 let 
její syn Vratislav, následník jejího star-
šího syna Spytihněva. Knížetem se pak 
stává syn Vratislava I. a sv. Václav, v té 
době asi patnáctiletý. Pro svůj nízký věk 
musel Václav až do své dospělosti pře-
nechat vládu své matce a regentce Dra-
homíře. Role Ludmilina nejspíše spo-
čívala v tom, že se snažila svého vnuka 
vychovávat v duchu křesťanství. Je též 
možné, že i ona, stavíce se tak proti Dra-
homíře, snažila se domoci regentství – 
dočasného zastupování panovníka. Dra-
homíra ale nepohodlnou Ludmilu vyká-
zala na její vdovské sídlo Tetín u Berouna 
a v noci na 16. září 921 ji tady nechala svý-
mi sluhy zardousit závojem. Nad místem 
Ludmilina hrobu pak nechala Drahomíra 
vystavět kostelík sv. Michala, prý ve sna-
ze, aby případné zázraky nad Ludmiliným 
hrobem byly připsány tomuto světci.

Po založení kláštera sv. Jiří Ludmili-
ným pravnukem Boleslavem II a prav-
nučkou Mladou pak úcta k sv. Ludmi-
le vzrůstala. Abatyše předložila nové-
mu pražskému biskupovi relikvii a vyko-
nala na ní zkoušku ohněm. Podle Kos-
mase očití svědci zaznamenali, že závoj 
ohni odolal, a tím prokázal svatost jeho 
majitelky sv. Ludmily. Od počátku dva-
náctého století kult sv. Ludmily v Če-
chách zakotvuje a za abatyše Kunhuty, 
nejstarší dcery krále Přemysla Otakara 
II, se ustálilo slavení svátku sv. Ludmi-
ly 16. září a uložení jejích ostatků na 10. 
listopadu.

Příští přednáška o historii, a to o Ďáb-
lově bibli, je na programu Klubu Senior 
5. března 2019.

Zaznavmenala Zdena Prchlíková

Sv. Ludmila  
v Klubu Senior
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Stejně jako v minulých letech 
se i letos děti z Mateřské ško-
ly Mezi Domy v hojném počtu 
zúčastnily Hravého lyžování 
v Chotouni.

Milý přístup a vstřícnost instruk-
torů pomohly malým lyžařům pře-
konat velké obavy a strach z jízdy 
na lyžích. Začátečníci lyžovali na 
menším svahu, který je vybaven 
pojízdným pásem. Instruktoři se 
trpělivě všem věnovali, takže kaž-
dým dnem byl vidět posun vpřed. 
Ti zdatnější využili svah s pomou, 
kde se učili nejen sjet veliký kopec, 
ale i vydržet na pomě až na vrchol.

Vyvrcholením lyžařského kur-
zu byly páteční „závody“, na které 
se děti moc těšily. Za hojné účas-
ti fandících rodičů všichni doje-
li zdárně do cíle a při závěrečném 
slavnostním vyhlášení každý obdr-
žel diplom a medaili. Pro všechny 
to byl skvělý týden plný sportov-
ních zážitků.

Takže „skol“ a na shledanou pří-
ští rok!

Eliška Vidová, třída Montessori
Foto: Irena Procházková

K zimním měsícům patří 
sníh, lyže, sáňky a sněhulák. 
Jakmile se nám školní zahra-
da promění v bílou peřinu, 
utíkáme ven s neskutečným 
nadšením a radostí.

V lednu vyrazily přihlášené dě-
ti na lyžařský kurz na Chotouň. 
Měli jsme to štěstí, že na nás by-
la příroda hodná i v Praze a něko-
likrát nám v lednu a únoru napa-
dl sníh. Vytáhli jsme lopaty, boby 
a sáňky a užili jsme si naší zahra-
dy ve sněhové nadílce, postavi-
li sněhuláky a parádně se vyřádili 
při koulovačce.

Jiné dny cvičíme ve třídách, ve 
spojovací chodbě, která je mír-
ně do kopečka a umožňuje nám 
i netradiční využití. Cvičíme i na 
schodišti do naší třídy Čtyřlístek, 
která je v prvním patře. Již dru-
hým rokem je naše třída zapoje-
na i do projektu České obce so-
kolské Svět nekončí za vrátky, cvi-
číme se zvířátky, který podporu-
je pohyb jakožto každodenní po-
třebu dětí. Ze cvičení máme vždy 
radost. Cílem je zapojení dětí do 
pohybových aktivit a plnění úkolů 
vytváří příležitost brát pohyb ja-
ko samozřejmou součást života. 
Máme i to štěstí, že maminka naší 
holčičky Dorky je cvičitelka v So-
kole a s dětmi si přišla zacvičit 
a naučila nás i nové cviky. V lednu 

i v únoru jsme cvičení tematicky 
ladili do zimy, hráli jsme na mrazí-
ky, na vločky, ledoborce. Rozvíje-
li hrubou i jemnou motoriku. Díky 
mrazivému počasí jsme si vyrobi-
li stolní lední hokej a pomocí holí 
z brček a magnetu jako puku jsme 
si užili několik dní plných zábavy.

Ani odpoledne nejsou děti bez 
pohybu. Pravidelně svá těla pro-
tahujeme po odpočinku. Ve čtvr-
tek na sportovním kroužku, kte-
rý vedou fotbaloví trenéři (u dě-
tí velmi oblíbení), se setkávají děti 
s jinými cvičebními prvky. Trenéři 
se zaměřují na kondičku, rychlost 
a vytrvalost. Děti jsou po takovém 
sportovním výkonu neskutečně 
zpocené, ale šťastné a spokojené.

Ke sportu využíváme prostor 
celé třídy i mimo ni a nepřeberné 
množství našeho kvalitního spor-
tovního vybavení, které v kaž- 
dé třídě máme k dispozici. Děti se 
setkají už ve školce s vnitřní tram-
polínou, švédskou bednou, kladi-
nou, švihadly, míčky různých veli-
kostí i hmotností, lan, žebříků, ku-
želů, obručí a jiných cvičebních 
pomůcek, které nemají doma běž-
ně k dispozici. Velký bonus před-
stavuje u cvičení v kolektivu při-
rozená soutěživost, pro všechny 
je to i vynikající způsob relaxace.

Petra Dufková
Foto: Petra Dufková

Hravé lyžování v MŠ Mezi Domy

Sportujeme v MŠ Lojovická MŠ Lojovická zve 
všechny děti od 2 let 
a jejich doprovod na

HRACÍ 
DOPOLEDNE
dne 26. 4. 2019 
od 9 hod do 11 hod.

Cena jednoho dopoledne či-

ní 100 Kč. Věnovat se vám 

budou zkušené paní učitel-

ky. Přijďte zkusit, jak by se 

líbilo vašim dětem v mateř-

ské škole, seznámit se blí-

že s prostředím nebo se po-

radit v oblasti předškolní vý-

chovy. Těšíme se na vás. Ne-

zapomeňte vzít dětem pře-

zutí a pití.

Vzhledem k velkému zá-

jmu, prosím, objednejte se 

telefonicky na: 241 471 378, 

osobně v MŠ nebo na 

e-mail: sykorova.mslojo-

vicka@seznam.cz. Děkuje-

me také, že nám dáte vědět, 

že ač přihlášení nedorazíte. 

Umožníte tím účast dalším 

zájemcům.

Ivana Sýkorová,  

ředitelka MŠ Lojovická
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SPLNĚNÉ PŘÁNÍ

Při mém nástupu do funkce ře-
ditelky písnické školy měla paní vy-
chovatelka ve školní družině Ma-
rie Štaflová velké přání, aby moh-
ly děti, když napadne sníh, odpole-
dne v družině sáňkovat a bobovat. 
U školy nebyl žádný vhodný svah 
s bezpečným dojezdem na sáňko-
vání. Až letos si žáci naší školy na-
plno užili bezpečné a radostné bo-
bování díky terénní úpravě i vydat-
né sněhové nadílce. 
Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka školy

Foto: Marie Štaflová

BYLI JSME V PLANETÁRIU

Naše 5. třída byla 30. ledna 
v Planetáriu ve Stromovce na pořa-
du Vesmír kolem nás. Z filmu jsme 
se dověděli spoustu nových infor-
mací − jak vypadá vesmír, jednotli-
vé planety, hvězdy i souhvězdí. Po-
řad promítali na stěnu velké kopule 
planetária. Po skončení filmu si na-
še třída šla prohlédnout a vyzkou-
šet pokusy a interaktivní úkoly ve 
vstupní hale Planetária. Mohli jsme 
si například koupit hopíka a poslat 
ho do černé díry, seznámit se s po-
bytem kosmonautů ve vesmíru, 
koupit si suvenýry s vesmírnou te-
matikou. Po svačině si někteří z nás 
vyzkoušeli jízdu na simulátoru ves-
mírného vozítka po Marsu i Měsíci. 
Výlet se nám moc líbil.

Denisa Hýbelová, Linda Prause, 
Artur Kljujev, Matyáš Legr

Foto: Zuzana Schilhartová

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY V KRČI

V lednu naše 4. třída navštívila 
knihovnu v Praze-Krči. Přivítala nás 
knihovnice paní Karásková, která 
pro nás připravila přednášku o Pra-
ze 4. Řekla nám, z kterých obcí se 
Praha 4 skládá. Dozvěděli jsme se, 
kam můžeme vyrazit na výlet do 

přírody, např. na zříceninu Nový 
Hrádek do Krčského lesa a navští-
vit studánku Václavku. Velkou část 
přednášky věnovala významným 
historickým událostem této měst-
ské části. Vše zakončila vědomost-
ní soutěží, do které jsme se všich-
ni zapojili.

V knihovně jsme byli již po něko-
likáté a vždy se nám to moc líbilo. 
Rádi se dozvídáme nové informace 
a těšíme se na příští setkání. A pro 
zajímavost: Znáte původ názvů ně-
kterých blízkých částí Prahy?

Krč – Víte, že slovo „krč“ má pů-
vod už ve staročeštině?! Krč ve sta-
ročeštině znamená „pařez“. Úze-
mí Krče bylo v dávných dobách za-
lesněné. Když lidé stromy vykáceli, 

zbylo po nich hodně pařezů. A pro-
to tato oblast dostala jméno Krč.

Podolí – Podolí dostalo své 
jméno podle toho, že se rozkládá 
v údolí u řeky Vltavy. V minulos-
ti Podolí pokrývaly rozlehlé louky.

Libuš – Myslíte si, že název Libuš 
je podle kněžny Libuše? Ne, bylo to 
podle jména Libouš. Libouš byl bo-
hatý občan, který kdysi žil právě na 
území Prahy-Libuše.

Michle – Michle dostala své jmé-
no podle místního občana, který se 
jmenoval Michel.

Písnice – Může se zdát, že Písni-
ce dostala své jméno podle písku 
nebo písně. Není to ale tak, Písnice 
se jmenuje podle pístu. To byl dře-
věný nástroj, kterým v dřívějších 

dobách pradleny odstraňovaly špí-
nu při praní prádla. Tento nástroj 
vypadal jako velká placatá vařečka.

Braník – Braník byl v minulos-
ti silně opevněné místo. Opevnění 
sloužilo jako obrana proti nepřáte-
lům. Bylo tam hodně zdí, bran a vě-
ží. A podle toho dostal Braník své 
jméno. Dnes už v Braníku opevně-
ní není.

Modřany – Modřany dostaly svůj 
název podle toho, že tam v minu-
losti rostlo hodně stromů modří-
nů. Modřanské lesy tak měly mod-
ravou barvu.

Veronika Hnátková,  
Mojmír Hackl, 4. třída

Foto: Zdena Schuhová

ZŠ Písnice
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ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY 
Z ANGLIČTINY

Tak jako každý rok, i letos jsme 
uspořádali školní kolo olympiády 
z angličtiny. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích – IA (žáci 6. a 7. ročníku 
– celkem 20 účastníků) a IIA (žáci 
8. a 9. ročníku – celkem 21 účastní-
ků). Soutěž má dle daných propozic 
část poslechovou a část ústní. Do 
ústní části postoupili vždy 4 nej-
lepší žáci z poslechové části. Výko-
ny na nejvyšších místech byly vý-
borné a nesmírně vyrovnané, vítě-
zem se může však stát vždy jen je-
den. V kategorii IA se jím stal Patrik 
Slepička ze 7.A a v kategorii IIA Jana 
Brčková Fermin z 8.A. Oběma vítě-
zům gratulujeme a budeme jim dr-
žet palce v obvodním kole soutěže, 
které se koná 22. 2. 2019 na ZŠ s RvJ 
a RvTv Filosofská v Praze 4.

Za organizátory Mgr. Alena 
Stehlíková

ZIMNÍ OZDRAVNÝ POBYT 

Po roce naše škola opět vyrazila 
na hory. Zimní ozdravný pobyt se 
konal od 13. do 18. ledna pro žáky 
druhého stupně. Dohromady nás 
vyrazilo 39 a užili jsme si čtyři dny 
lyžování v lyžařském centru Her-
líkovice. Sjezdovky byly zasypané 

sněhem, krásně upravené a počasí 
nám přálo. Jako již vloni se nelyžaři 
učili lyžovat a zkušení lyžaři si zlep-
šovali svoje dovednosti pod dohle-
dem učitelů. Těšíme se, až si zase 
za rok opět zalyžujeme!

Jan Splítek
Foto: Jan Splítek

VESELÉ ZOUBKY
Umíte si správně vyčistit zuby? 

My v 1.A už ano!
V únoru jsme se ve škole do-

zvěděli, jak správně pečovat o své 
zoubky a které věci jsou potřebné 
k péči o ně. A co o lekci prevence 
zubního kazu říkají někteří z nás?

Matěj K.: „Nejvíce se mi líbil 
chrup, který jsme se učili čistit.“

Filip R.: „Mně se líbila pohádka s Hur- 
vínkem a práce v pracovním sešitě.“

Sofie: „Bylo bezva čištění zubů 
a práce v pracovním sešitě.“

Zuzka: „Líbilo se mi pracovat 
v pracovním sešitě a pohádka.“

A co se nám líbilo opravdu nej-
víc? Na konci pořadu jsme všich-
ni dostali potřeby k čištění zoubků!

Jindra Němečková + 1.A
Foto: Jindra Němečková

VĚTRNÁ POHÁDKA
Byli jsme na divadelním před-

stavení, kde jsme se formou vtip-
né pohádky dozvěděli zajímavé 

ZŠ Meteorologická

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA METEOROLOGICKÁ 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

se koná V PONDĚLÍ 29. DUBNA 2019 
8 – 12 HODIN 

13 – 17 HODIN 

 

DĚTI NAROZENÉ DO 31. 8. 2013 BUDOU PŘIJÍMÁNY DLE TRVALÉHO 
BYDLIŠTĚ A KRITÉRIÍ ZVEŘEJNĚNÝCH NA STRÁNKÁCH ŠKOLY 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE  JSOU K DISPOZICI NA www.zsmeteo.cz. 

 

Zákonný zástupce k zápisu dítěte přinese svůj občanský průkaz nebo svůj 
cestovní pas a rodný list dítěte. 

 

JARNÍ BAZÁREK

NEJEN D TSKÉHO OBLE ENÍ A VYBAVENÍĚ Č

V METEO

Přijďte si nakoupit na jaro a léto nové a větší oblečení i vybavení anebo prodat

malé či okoukané nejen po svých dětech

KDY: 30. 3. 2019 od 10:00 do 14:00

KDE: vestibul ZŠ Meteorologická

Pronájem prodejní lavice: Petra Dufková, tel.: 603 88 10 40

informace – například o typech vě-
tru podle síly, co je to anemome-
tr, k čemu je vítr dobrý, kde nej-
víc fouká atd. Také jsme zjistili, že 
králem větru je dech. Zahráli jsme 

si na vítr a rozfoukali větrný mlýn 
i mořské vlny. Líbilo se nám, že po-
hádka byla ztvárněná jednoduše, 
vtipně a netradičně.

3.B
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Redakce měsíčníku U nás po-
žádala zastupitele nově zvo-
lené v komunálních volbách 
na podzim 2018, aby se sa-
mi v krátkém medailonu před-
stavili občanům. Vizitky zve-
řejňujeme postupně, jak 
přicházejí.

Pavla Tůmová (*1974), 
zastupitelka

Zastupitelka městské části Pra-
ha-Libuš od roku 2014 za KDU-Č-
SL a nezávislé. Zasadila se o zlep-
šení financování sociálních služeb 
v městské části a letní provoz ma-
teřských škol. Věnovala se potlače-
ní nelegálního hazardu a kontrole 
nedostatečné hygieny v Sapě. Se-
hrává důležitou roli v regulaci nad-
měrných developerských projek-
tů v Libuši a Písnici. Vyjednala vý-
hodnou půjčku na odkup sídliště 

Písnice, byť ji městská část nevy-
užila. Je matkou tří dětí, pracuje na 
1. lékařské fakultě UK a ve Všeobec-
né fakultní nemocnici jako odbor-
ný asistent a analytik. V městské 
části devátým rokem organizuje 
Tříkrálovou sbírku Charity ČR. Spo-
jení: +420 723 261 461, cestakezme-
ne@email.cz.

Eva Radová (*1979), 
zastupitelka

V zastupitelstvu působím dru-
hé funkční období. Vystudovala 
jsem práva a ekonomii a věnuji se 
advokacii. Na Institutu oceňování 
majetku při VŠE v Praze jsem rov-
něž absolvovala znalecký kurz pro 
oceňování podniků. Nabyté znalos-
ti uplatňuji při práci v zastupitelstvu 
naší městské části nejen při kontro-
le smluv a jiných dokumentů, ale 
i při schvalování rozpočtu. Pracovní 
zkušenosti využívám také ve funk-
ci člena Kontrolního výboru, kam 
jsem byla zvolena. Zajímá mě ze-
jména územní rozvoj Libuše a Písni-
ce. Vzhledem k přípravě Metropolit-
ního územního plánu, a také s ohle-
dem na plánovanou linku metra D, 
považuji za důležité, aby existova-
la pravidla rozvoje území MČ a aby 
se z těchto pravidel neslevovalo dle 

přání jednotlivých developerů. Je 
tak třeba zejména napříč politickým 
spektrem nalézt shodu na tom, kde 
máme zájem ponechat zeleň, a kde 
naopak uvítáme zástavbu. Těmto 
a dalším otázkám se hodlám v ná-
sledujících 4 letech věnovat. Uvítám 
samozřejmě Vaše podněty (rado-
vae@email.cz)!

Představují se zastupitelé MČ Praha-Libuš

Na lednovém zasedání zastu-
pitelstva byl schválen rozpo-
čet naší městské části na rok 
2019. Městská část plánuje v le-
tošním roce hospodařit s příjmy 
ve výši 62 854 500 Kč. Rozpoč-
tové příjmy jsou sestaveny z ví-
ce zdrojů, a to z vlastních zdro-
jů, z cizích zdrojů a financová-
ním z vlastních peněžních fondů 
a zůstatků z minulých let na běž-
ných účtech.

Nejvyšší příjem tvoří tzv. dotační 
vztah hlavního města Prahy k měst-
ským částem, který slouží na krytí pro-
vozních výdajů včetně příspěvku na žá-
ka mateřských a základních škol. Letos 
se jedná o částku ve výši 43 759 000 Kč. 
Další významnou položkou na straně 
příjmů jsou příjmy z daně z nemovi-
tých věcí a z místních a správních po-
platků, které letos budou činit v souhr-
nu více než 7,5 milionu Kč. Zhruba 1 mi-
lion Kč získá městská část z poskyto-
vaných služeb a pronájmů, 800 tisíc Kč 
z vedlejší hospodářské činnosti. Příjmy 
ze státního rozpočtu, tvořené příspěv-
kem na výkon státní správy, očekáváme 
ve výši 313 000 Kč. Do rozpočtu zapo-
jujeme také nevyčerpané finanční pro-
středky z let minulých ve výši téměř 8 
milionů korun. Rozpočet městské části 
je tak koncipován jako vyrovnaný s plá-
novanými výdaji 62 854 500 Kč.

Rada navrhla a zastupitelstvo 
schválilo kapitálové výdaje ve výši 

takřka 13 milionů Kč, což je nejvíce 
v historii městské části. Podstatná 
část investic půjde opět do škol: na 
předávací stanici tepla v MŠ Mezi Do-
my, na novou vzduchotechniku ve 
školní jídelně ZŠ Meteorologická, na 
povinnou spoluúčast a neuznatel-
né náklady na přístavbu MŠ K Lukám, 
kterou hodláme rozšířit o dvě třídy, 
dále na rekonstrukci plotu a architek-
tonickou studii na plánované rozšíře-
ní ZŠ s RVJ v Písnici včetně tělocvičny.

V rozpočtu není zahrnuta stavba 
nové služebny městské policie v Za-
hrádecké ulici, neboť peníze na tuto 
akci nám byly v loňském roce poskyt-
nuty hlavním městem Prahou a jsou 
na ni účelově vázány. V rozpočtu po-
čítáme s částkou 400 tisíc Kč na vy-
budování autobusové zastávky Mílová 
ve směru od Kunratic pro případ, že 
by Technická správa komunikací tyto 
prostředky nenašla ve svém rozpočtu.

Stejně jako v minulých letech vyhlá-
sila městská část dotační programy na 
podporu místních spolků a sportov-
ních organizací ve výši 775 tisíc Kč. Pro 
udržení a posílení bezpečnosti vyna-
loží městská část na provoz jedno-
tek sborů dobrovolných hasičů částku 
1 200 tisíc Kč.

Městská část není zatížena dluhy, 
příjmy a výdaje i pro rok 2019 plánuje 
jako vyrovnané.

Bc. Michal Korbel, místostarosta pro 
oblast ekonomiky 

Rozpočet městské 
části Praha-Libuš  
pro rok 2019 schválen Záznamy jednání a usne-

sení Zastupitelstva měst-
ské části Praha-Libuš jsou 
v plném znění, včetně pří-
loh, dostupné na: www.
praha-libus.cz.

Z usnesení Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Libuš (ZMČ) ze dne 21. 1. 2019:

 č. 1/2019 ZMČ volí čle-

nem Finančního výboru: Štěpána 

Hradeckého.

 č. 2/2019 ZMČ nesouhlasí 

s předloženou žádostí pana Jind-

řicha Halady o souhlas se změnou 

územního plánu hl. m. Prahy na po-

zemcích parc. č. 1006/40, 1006/41, 

1006/42, 135/8 a 135/9, všech-

ny v k. ú. Písnice, ze ZMK − ze-

leň městská krajinná na OB − čis-

tě obytné bez stanoveného koefi-

cientu míry využití území.

 č. 3/2019 ZMČ nesouhla-

sí s předloženou žádostí o změ-

nu územního plánu na pozemcích 

parc. č. 56/1 a parc. č. 56/6, oba v 

k. ú., Písnice spočívající ve změ-

ně funkčního využití ze ZMK − ze-

leň městská krajinná na OB − čistě 

obytné z důvodu umístění pozem-

ků v lokálním biokoridoru.

 č. 4/2018 ZMČ nesouhla-

sí s předloženou žádostí o změnu 

územního plánu na pozemku parc. 

č. 980/7 v k. ú. Písnice spočívající 

ve změně funkčního využití ze ZMK 

– zeleň městská krajinná na OB − 

čistě obytná z důvodu umístění 

pozemku v lokálním biokoridoru.

 č. 5/2019 ZMČ souhlasí s před-

loženou žádostí na změnu kódu 

míry využití území ÚP hl. m. Pra-

hy na pozemcích parc. č. 557/134 a 

557/135, oba v k. ú. Libuš, z OB-A na 

OB-C – čistě obytné. Ukládá mís-

tostarostovi Ing. Pavlu Macháčkovi 

předložit podnět na změnu územ-

ního plánu k projednání v orgá-

nech hl. m. Prahy.

 č. 6/2019 ZMČ schvaluje pře-

vod členství v Bytovém družstvu 

Libuš ze člena pana Petra Adamce 

na paní Michaelu Špačkovou.

 č. 7/2019 ZMČ schvaluje Střed-

nědobý výhled rozpočtu MČ Praha-

-Libuš pro roky 2020−2024 a hos-

podaření s vyrovnaným rozpo-

čtem ve výši 53 949 600 Kč pří-

jmů i výdajů v jednotlivých letech 

Z usnesení  
zastupitelstva

PLÁNOVANÉ 
TERMÍNY ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ 
PRAHA-LIBUŠ: 

8. 4. 2019
17. 6. 2019
16. 9. 2019
25. 11. 2019

Jednání probíhá v zasedací 

místnosti Úřadu MČ Praha-

Libuš, Libušská 1 (vedle 

pošty) od 18.00 hodin. 

Změna termínu vyhrazena 

– sledujte úřední desku na 

www.praha-libus.cz.
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střednědobého výhledu rozpočtu. Uklá-

dá Ing. Jindřichu Sochůrkovi, tajemní-

kovi ÚMČ, zajistit zveřejnění Středně-

dobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Li-

buš pro roky 2020–2024 na úřední des-

ce a webových stránkách MČ Praha-Li-

buš, včetně Oznámení o zveřejnění na 

úřední desce.

 č. 8/2019 ZMČ schvaluje:

Rozpočet MČ Praha-Libuš pro rok 2019

– s objemem příjmů ve výši 53 636 600 Kč,

– s objemem výdajů ve výši 62 854 500 Kč,

– se schodkem ve výši 9 217 900 Kč, na 

pokrytí schodku budou do rozpočtu za-

pojeny peněžní prostředky z vlastních 

fondů (zdrojů) financováním takto: 

– z nevyčerpaných prostředků let mi-

nulých v částce 7 917 900 Kč,

– z Fondu rozvoje a rezerv v částce ve 

výši 1 080 000 Kč,

– ze Sociálního fondu v částce ve výši 

220 000 Kč, 

Ukládá: Ing. Jindřichu Sochůrkovi, ta-

jemníkovi ÚMČ, podle ustanovení § 14 

zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, zajistit 

neprodleně, po schválení rozpočtu za-

stupitelstvem, rozpis rozpočtu. Součás-

tí rozpisu rozpočtu bude sdělení závaz-

ných ukazatelů rozpočtu těm subjek-

tům, které jsou povinny se jimi řídit. Při 

rozpisu rozpočtu se rozpočet bude čle-

nit podle podrobné rozpočtové skladby 

na základě vyhlášky MF ČR č. 323/2002 

Sb., o rozpočtové skladbě. Zajistit zve-

řejnění Rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2019 a rozpisu rozpočtu na úřed-

ní desce a webových stránkách MČ Pra-

ha-Libuš, včetně Oznámení o zveřejnění 

na úřední desce.

 č. 9/2019 ZMČ schvaluje plán výno-

sů a nákladů vedlejší hospodářské čin-

nosti MČ Praha-Libuš pro rok 2019 pod-

le přílohy tohoto usnesení s objemem 

výnosů v částce ve výši 3 260 000 Kč, 

s objemem nákladů v částce ve vý-

ši 2 879 000 Kč. MČ Praha-Libuš plá-

nuje v roce 2019 hospodařit ve vedlejší 

hospodářské činnosti s kladným hospo-

dářským výsledkem ve výši 381 000 Kč. 

Ukládá Ing. Jindřichu Sochůrkovi, tajem-

níkovi ÚMČ, zajistit zveřejnění schvá-

leného Plánu výnosů a nákladů vedlej-

ší hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš 

pro rok 2019 na úřední desce a webo-

vých stránkách MČ Praha-Libuš, včetně 

Oznámení o zveřejnění na úřední desce.

 č. 10/2019 ZMČ zplnomocňuje Radu 

MČ Praha-Libuš schvalovat změny roz-

počtu provedené rozpočtovými opatře-

ními v případech přijetí (popřípadě vrat-

ku) účelových investičních a neinvestič-

ních finančních prostředků z rozpočtu 

hl. m. Prahy a z rozpočtu ze státních or-

ganizací, v jednotlivých případech roz-

počtová opatření do výše 400 tis. Kč, 

s výjimkou navýšení nebo snížení roz-

počtu ze zdrojů MČ Praha-Libuš. Uklá-

dá Radě MČ Praha-Libuš informovat o 

těchto opatřeních Zastupitelstvo MČ 

Praha-Libuš samostatným materiálem 

na jeho nejbližším zasedání.

 č. 11/2019 ZMČ bere na vědomí:

– usnesení RMČ č. 308/2018 ze dne 

25. 10. 2018 a změnu rozpočtu MČ 

Praha-Libuš pro rok 2018 provedenou 

rozpočtovými opatřeními č. 41/2018 až 

č. 43/2018,

– usnesení RMČ č. 330/2018 ze dne 28. 

11. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Li-

buš pro rok 2018 provedenou rozpočto-

vým opatřením č. 44/2018, 

– usnesení RMČ č. 352/2018 ze dne 10. 

12. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Li-

buš pro rok 2018 provedenou rozpočto-

vým opatřením č. 45/2018, 

– usnesení RMČ č. 365/2018 ze dne 19. 

12. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Li-

buš pro rok 2018 provedenou rozpočto-

vými opatřeními č. 46/2018 až č. 48/2018,

– usnesení RMČ č. 374/2018 ze dne 28. 

12. 2018 a změnu rozpočtu MČ Praha-Li-

buš pro rok 2018 provedenou rozpočto-

vými opatřeními č. 49/2018 až č. 53/2018.

Změny rozpočtu v roce 2018 byly schvá-

leny Radou MČ Praha-Libuš na základě 

zplnomocnění Zastupitelstvem MČ Pra-

ha-Libuš a jsou nedílnou součástí toho-

to usnesení.

 č. 12/2019 ZMČ:

– schvaluje Dotační program MČ Pra-

ha-Libuš na rok 2019 pro poskytová-

ní programových dotací s celkovým ob-

jemem peněžních prostředků vyčleně-

ných v rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 

2019 ve výši 1 080 000 Kč v následují-

cích oblastech:

Oblast č. 1: Program v oblasti projektu 

Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 

21 s alokací 60 000 Kč,

Oblast č. 2: Program v oblasti kultury, 

sportu, volnočasových aktivit a spolko-

vé činnosti s alokací 370 000 Kč,

Oblast č. 3: Program v sociální oblasti 

s alokací 60 000 Kč,

Oblast č. 4: Podpora v oblasti sportu 

(příspěvek na dlouhodobě organizova-

nou sportovní výchovu mládeže) s alo-

kací 440 000 Kč,

Oblast č. 5: Podpora v oblasti prevence 

užívání drog, alkoholu a jiných závislostí 

a šikany ve zřízených školských příspěv-

kových organizacích s alokací 150 000 Kč;

– vyhlašuje dle Přílohy usnesení č. 1 

programové dotační řízení MČ Praha-Li-

buš pro rok 2019 za těchto podmínek:

- žádosti o dotaci se musí týkat akcí re-

alizovaných v termínu 1. 1. − 31. 12. 2019;

- žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro 

rok 2019 se podávají do odboru kance-

lář starosty prostřednictvím podatelny 

ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 

Praha 4 – Libuš v termínu 11. 3. 2019 – 25. 

3. 2019 do 17:00 hodin, a to v úředních 

hodinách, blíže viz Dotační program;

- žádost o dotaci musí být podána na 

předepsaném formuláři a v souladu 

s platnými pravidly pro poskytování 

programové dotace, viz přílohy A, B, C 

včetně povinných příloh;

– žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro 

rok 2019 budou hodnoceny na zákla-

dě podmínek a kritérií stanovených Do-

tačním programem MČ Praha-Libuš pro 

rok 2019 na poskytování programových 

dotací;

– výsledky dotačního řízení budou zve-

řejněny na úřední desce ÚMČ Praha-Li-

buš a na internetových stránkách MČ 

Praha-Libuš nejpozději do 30. 4. 2019;

– schvaluje text vzorové veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace, viz přílo-

ha D a formuláře pro podání žádosti viz 

přílohy A, B, C a finanční vypořádání do-

tace viz příloha E;

– Jmenuje komisi pro otevírání obálek, 

komise a členy pro jednotlivé oblasti Do-

tačního programu na MČ Praha-Libuš na 

rok 2019 na poskytování programových 

dotací – viz. Příloha č. 2 usnesení, kte-

rá je nedílnou součástí tohoto usnesení;

– ukládá tajemníkovi ÚMČ Praha-Li-

buš zveřejnění vyhlášení Dotačního 

programu MČ Praha-Libuš na rok 2019 

pro poskytování programových dotací 

na úřední desce ÚMČ Praha-Libuš a in-

ternetových stránkách MČ Praha-Li-

buš do  31. 1. 2019 a zajistit svolání prv-

ního zasedání všech komisí dle bodu 

4. tohoto usnesení. Pověřuje pana sta-

rostu Jiřího Koubka podpisem Dotační-

ho programu, který je Přílohou č. 1 toho-

to usnesení. Pověřuje Radu MČ Praha-

-Libuš schválením seznamu úspěšných 

žadatelů o poskytnutí dotace a uzavírá-

ním všech veřejnoprávních smluv o po-

skytnutí dotace z Dotačního programu 

MČ Praha-Libuš na rok 2019.

 č. 13/2019 ZMČ ukládá Radě MČ 

Praha-Libuš připravit a realizovat: zpří-

stupnění podkladů pro jednání Zastu-

pitelstva MČ Praha-Libuš na webu MČ 

tak, aby byly přístupné veřejnosti; zprá-

vu o plnění rozpočtu čtvrtletně nebo 

pololetně poskytovanou zastupitelům; 

směrnici o postupu při zadávání zaká-

zek, které nemusí být dle zákona zadá-

vány v zadávacím řízení (počet oslove-

ných dodavatelů, kritéria pro výběr ví-

tězné nabídky apod.); ustanovit další 

komise Rady MČ Praha-Libuš, aby by-

ly pokryty i další oblasti veřejné správy, 

např. Komisi pro životní prostředí.

Ověřit realizaci následujících opatře-

ní: zveřejňování faktur proplácených 

MČ Praha-Libuš, participativní rozpočet, 

rozklikávací rozpočet.

Ukládá Radě MČ Praha-Libuš, aby Za-

stupitelstvo MČ Praha-Libuš informo-

vala na následujícím jednání Zastupitel-

stva MČ o skutečnosti, zda, kdy a jakým 

způsobem budou konkrétní opatření dle 

bodu 1) a bodu 2) realizována.

 č. 14/2019 ZMČ ukládá Radě MČ 

Praha-Libuš zajistit pravidelné živé au-

diovizuální přenosy z jednání Zastupi-

telstva MČ Praha-Libuš na webu MČ ne-

bo na oficiálních facebookových strán-

kách MČ.

 č. 15/2019 ZMČ ukládá Radě MČ 

Praha-Libuš, aby připravila postup, ja-

kým způsobem bude MČ Praha-Libuš 

přistupovat ke strategickému plánová-

ní, a to i s ohledem na potřebné zdro-

je – finanční i kapacitní, a informovala 

o tom Zastupitelstvo na dalším jednání 

Zastupitelstva.

K tisku připravily Michaela Kratochvílová, 

Petra Janáčková a Hana Kolářová

od vizitky po billboard
velkoplošný digitální tisk 

PVC samolepky a polepy
řezaná grafika

potisk triček
již od jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava dat

tisk, návrhy 
výroba 

a instalace
reklamy 

vosa

tel.: 603 226 226    
vosareklama.cz

inzerce

inzerce
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Vybrané informace z usnesení Ra-
dy městské části Praha-Libuš od 
10. 12. 2018 do 28. 1. 2019. Všechna 
usnesení v plném znění jsou k dis-
pozici na www.praha-libus.cz a na 
Úřadu MČ Praha-Libuš. Na interne-
tových stránkách Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního 
– http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – 
jsou veřejně dostupné údaje o par-
celách a budovách zapsaných v ka-
tastru nemovitostí.

Rada MČ Praha-Libuš:
 Schvaluje uzavření objednávky na 

opravu motoru speciálního cisternové-

ho vozidla Tatra T 813 8x8 SLF 18000 pro 

SDH Libuš se společností LKW Petr Urban 

Říčany, s. r. o., za celkovou cenu 240 328 

Kč včetně DPH.

 Schvaluje uzavření Dodatku č. 4 

k Mandátní smlouvě s Petrem Kutáčkem, 

kterým se zvyšuje cena za grafickou úpra-

vu jedné tiskové strany časopisu U nás.

 Schvaluje podání žádosti o neinves-

tiční finanční dotaci MV ČR na rok 2019 do 

programu MV ČR na poskytování dotací 

ze státního rozpočtu na výdaje realizova-

né v rámci projektů obcí na podporu inte-

grace cizinců na lokální úrovni v roce 2019 

na projekt nazvaný „Podpora integrace 

na území MČ Praha-Libuš v roce 2019“. 

Schvaluje garanci ve výši 10% spoluúčas-

ti MČ Praha-Libuš z celkových skutečných 

finančních nákladů na projekt, jako žada-

tele, vůči poskytovateli dotace, Minister-

stvu vnitra ČR, a to v rámci schváleného 

rozpočtu pro rok 2019.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o po-

skytování servisních služeb se společ-

ností FRP Services, s. r. o., pro JSDH Li-

buš a Písnice na přenos dat pro svolávání 

a informování jednotek požární ochrany.

 Schvaluje rozpočet na rok 2019 

a střednědobý výhled rozpočtu na roky 

2020 a 2021 jednotlivých příspěvkových 

organizací zřízených MČ Praha-Libuš.

 Bere na vědomí úspěšné podání žá-

dosti o dotaci na vybudování veřejné wi-

fi sítě na vybraných veřejných místech 

za spolufinancování z dotačního pro-

gramu EU s názvem „Wifi4EU“ v průbě-

hu roku 2018. Schvaluje uzavření „Doho-

dy o grantu v rámci nástroje pro propo-

jení Evropy − WiFi4EU č. INEA/CEF/Wi-

Fi4EU/1-2018/018894-033967“ s Výkonnou 

agenturou pro inovace a sítě, odd. C – Ná-

stroj pro propojení Evropy, Innovation and 

Networks Executive Agency (INEA), Europe-

an Commission, W910, B-1049 Brussels, Bel-

gium, na maximální částku 15 000 eur.

K tisku připravily Michaela Kratochvílová, 

Petra Janáčková a Hana Kolářová

Sláva – měsíc březen, na kte-
rý jsme se v letošní zimě 
s častými teplotními zvra-
ty snad všichni těšili, koneč-
ně dorazil.

O jeho názvech v jiných jazy-
cích jsme si již něco říkali dříve, 
tak alespoň ještě jeden pochá-
zející z dávných společných ko-
řenů – ukrajinsky se nazývá be-
rezeň, stejně jako u nás podle 
počátku rozkvětu bříz.

Co si v něm naši předkové, ži-
jící více než my různými svát-
ky a výročími, připomínali? 2. 3. 
se přeje Anežkám a též je výročí 
připomínky několika světců. Vy-
berme např. sv. Karla Flander- 
ského „Dobrotivého“, uctívané-
ho jako pomocníka proti horeč-
ce, což v čase různých chřipek 
a nachlazení nelze podceňo-
vat! Narodil se v r. 1084 jako syn 
dánského krále Knuta a byl titu-
lován hrabětem flanderským. Za 
svého života hodně podporoval 
budování církevních staveb, ale 
hlavně mnohokrát chránil zájmy 
chudších a slabších proti těm 
bohatým a mocným, což mu si-
ce přineslo lásku lidu, který ho 
nazýval „Dobrotivým“, ale i řadu 
nesmiřitelných protivníků, kte-
ří ho nakonec r. 1127 v Bruggách 
zavraždili. Tradici jeho lidové 
obliby, rozšířené do velké části 
Evropy, ale zabránit nedokázali…

2. 3. si též vzpomeňme na 195. 
výročí narození našeho slavné-
ho hudebního skladatele Bed-
řicha Smetany (2. 3. 1824 − 12. 
5. 1884). 4. 3. 1349 byla jistě dů-
ležitou událostí pro naše před-
ky svatba našeho krále Karla IV., 
jehož druhou manželkou se sta-
la Anna Falcká. 6. 3. má svátek 
Miroslav a též je rovných 120 let 
od počátku používání stále ne-
zbytného léku Aspirinu od firmy 
Bayer. Na tento den připadá le-
tos Popeleční středa, křesťan-
ský svátek předcházející o 40 
dní Velikonoce, při kterém dává 
kněz požehnání věřícím na čelo 
znamením křížku s prsty od po-
svěceného popele.

7. 3. se slaví rozšířené jmé-
no Tomáš a 8. 3. Gabriela. Rov-
něž je 8. 3. Mezinárodní den 
žen, tak, pánové, nezapomeňte 
svým blízkým příslušnicím něž-
ného pohlaví udělat jistě za-
slouženou radost nějakou tou 
květinou! 9. 3. se připomíná sv. 
Františka Římská, ochránkyně 
žen. Je tu ale i smutné výročí 
obětí nacistického holocaustu 
v koncentračním táboře Osvě-
tim, kde v jediný den 9. 3. 1944 

zahynulo 3 792 českých občanů 
židovského původu. 11. 3. 1509 
se králem po smrti svého otce 
Vladislava stal Ludvík Jagellon-
ský, jehož učitel byl z Písnice. 
12. 3. je již 20. výročí vstupu ČR 
do NATO.

13. 3. mají svátek Růženy 
a připomíná se i sv. Gerald z Ma-
yo. Narodil se r. 692 v Anglii, kde 
pak působil jako mnich v kláš-
teře Lindisfarne. Později se stal 
opatem benediktinského kláš-
tera v irském Mayo, kde se za-
měřil na péči o tamní anglosas-
kou komunitu (tzv. enkláva sas-
ké Mayo). Proslavil se r. 665, kdy 
za moru a hladomoru zemřela 
většina obyvatel, avšak skupina 
jeho chráněnců byla ušetřena. 
Působil zde ve velké úctě až do 
své smrti r. 732 a díky iroskot-
ským misiím, odcházejícím teh-
dy na kontinent, se jeho památ-
ka rozšířila i do dalších zemí.

14. 3. 1939 se s požehnáním 
Německa od tzv. druhé Čes-
koslovenské republiky odtrhlo 
Slovensko a hned 15. 3. Němec-
ko české země okupuje a další 
den vyhlašuje Protektorát Če-
chy a Morava, ve kterém se již 
od 17. 3. 1939 přestává po sil-
nicích jezdit vlevo, ale naopak 
vpravo, což zůstalo, asi naštěs-
tí, až doposud.

Z naší historie je zajímavá 
zmínka z 16. 3. 1749, kdy si pí-
semně stěžují sedláci z Kunra-
tic (dobří sousedé kunratičtí…) 
a dovolují si upozornit vrchnost, 
že libušští hospodáři mají menší 
odvodní povinnosti, tak…(jo, jo 
česká povaha…). O takových, i ji-
ných událostech, např. blížícím 
se 120letém jubileu písnických 
hasičů, si budeme moci poho-
vořit 9. 4. 2019 na veřejné his-
torické besedě, plánované od 18 
hod. v písnické ZŠ L. Coňka.

18. 3. 1939 byl v Praze ote-
vřen moderní obchodní dům Bí-
lá labuť. 19. 3. má svátek Josef 
a 21. 3. je první jarní den. Na 22. 
3. 1849 vzpomínali naši pradě-
dečkové, tehdy rakouská voj-
ska, vedená maršálem J. V. Ra-
deckým, porazila Sardinskou 
(italskou) armádu u Novary. 27. 
3. má svátek Dita, 28. 3. Soňa 
a je i Den učitelů, 31. 3. oslavuje 
Kvido. A v r. 1889 byla dostavě-
na Eiffelova věž, přímý vzor Pe-
třínské rozhledny.

To toho v březnu bylo! Všem 
zmíněným i nezmíněným ke 
jmeninám naše srdečné vše 
nejlepší a pěkné jaro!

Jaroslav Melichar

Sociální  pomoc – kontakty

Koordinátora sociální pomoci MČ Praha-Libuš je možné 
kontaktovat písemně, po e-mailu nebo telefonicky.

Koordinátor sociální pomoci

Miloš Hájek
koordinatorpomoci 
@praha-libus.cz
K Lukám 664,  
142 00 Praha 4 – Libuš
Tel.: 604 740 696

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY

Březen

TÉMA

Zprávy z jednání rady
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Březen byl odjakživa měsí-
cem knih. Tedy od roku 1955, 
kdy se stal nástrojem propa-
gace literatury (mnohdy i té 
politicky orientované). V de-
vadesátých letech se název − 
v souvislosti s rozvojem elek-
tronických médií − změnil na 
Měsíc knihy a internetu. Kni-
hy se ale naštěstí pořád ne-
podařilo z kulturního výsluní 
vytěsnit.

Přestože v první dekádě třetího 
tisíciletí byl vyhlášen březen měsí-
cem internetu, od roku 2010 je to 
Měsíc čtenářů, což asi nejvíc vy-
stihuje jeho smysl: Čtenář si mů-
že vybrat, jakému zdroji informací 
dá přednost, a číst, na co má prá-
vě náladu. Knih je tolik, že se ne-
dá přečíst vše, co by člověk chtěl. 
Někdo preferuje detektivky, jiný 
romantické příběhy, fantasy, dob-
rodružství, povídky či romány, hrů-
zostrašné historky nebo laska-
vý humor. I naučné literatury je 

nepřeberné množství, navíc tu té-
mata stále přibývají.

O knihách a čtenářích informo-
valy výroční zprávy spolků obcí už 
v 19. století. A letos je to právě sto 
let od vzniku prvního knihovnické-
ho zákona, který umožnil zřizování 
knihoven ve všech obcích tehdejší 
Československé republiky.

Tématu čtenářství a knih se ve 
svých publikacích posléze věnova-
li např. uznávaný knihovník Jaroslav 
Frey nebo ředitel Městské knihovny 
v Praze PhDr. Rudolf Málek. V jeho 
knížce Knihy a Pražané (vyd. 1964), 
která byla na svou dobu velmi prak-
tickým průvodcem po všech praž-
ských knihovnách a nakladatel-
stvích, zazněl i úsměvný tón: „Děti, 
mládež i dospělí… 
občas něco pople-
tou. Fantasticky 
komolí názvy Neff- 
ova románového 
cyklu o staré Pra-
ze, poptávajíce se 
po Dvou vdovách, 

Bujné ženě, Rozčilených sňatcích, Cí-
sařských fiakrech i Fialovém králi… 
Postižen bývá i Norbert Frýd − jis-
tě by se divil, že napsal Mrtvé škatu-
le anebo snad Lidi v kostce. Také Ce-
ram dělá dost obtíží. Hledají se jeho 
Bohové, hromy a vykopávky i Hroby, 
mrtví a fialky − ba i „má to vpředu 
bohyni, potom vrahy, vzadu umě-
ní a prostředek jsem zapomněl.“ Ji-
ní potřebují ke studiu Kombajn v nás 
od Jilemnického a „něco proti něče-
mu“ Marie Pujmanové“.

Převážně nevážně na stejné vlně 
humoru se o knihách a čtenářích 
rozepsal známý knihkupec Vráťa 
Ebr (Nejen bonmoty a citáty o kni-
hách a čtenářích, Můj zlozvyk při 
čtení). Anglický humor si vychutná-
te ve dvou svazcích s názvem Div-
né hlášky z knihkupectví Jen Camp- 
bellové. Pokud ovšem nemáte čas 
na čtení a zároveň chcete půso-
bit dojmem sečtělého člověka, ne-
zbývá než využít příručku Pierra 
Bayarda Jak mluvit o knihách, které 
jsme nečetli. Profesor francouzské 

literatury vysvětluje, že pojem 
„přečtená kniha“ je poněkud nejed-
noznačný a lidé často mluví o kni-
hách, které neznají. Tím se patrně 
řídí i někteří studenti, kteří po ho-
dinách strávených ve škole netuší, 
co dostali za úkol, jací autoři by ne-
měli ujít jejich pozornosti a jak se 
správně kniha jmenuje. To se v do-
bě elektronických médií kupodivu 
nezměnilo. Není proto nic nového, 
že se studenti dožadují titulů Div-
ná Bára, Hrad od Kafky, Říkali mi Le-
nine, Postižený od B. Hrabala, Rur 
a Bílá hora od Čapka, Lovci mamu-
tů od Eduarda Strausse, Oliver Twist 
od Charlese Darwina, Fan-Fár od 
Wericha, Starověký dudák, První máj 
od Hynka nebo Krásná Vesmírna.

Podařilo se vám všechny tituly 
správně identifikovat? Máte-li zá-
jem navštívit království knih, bib-
liobus i knihovna jsou tu pro vás.

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč

KNIŽNÍ BŘEZEN

Rozmotáte knižní přesmyčky?

Francouzský spisovatel Eric Bat-
tut je nejen autorem, ale i ilust-
rátorem svých dětských knih.

Získal řadu ocenění, včetně pres-
tižní Grand Prix bratislavského bie-
nále ilustrací v roce 2001. Poslední 
ocenění obdržel v r. 2010 na kniž-
ním veletrhu v Turíně. Jeho knihy 
se vyznačují kratším textem, do-
plněný nádhernými obrázky, kte-
ré v dětech rozvíjejí fantazii. Nej-
známější u nás vydané dílo v na-
kladatelství Thovt je Vajíčko, vajíč-
ko, vajíčko. Jedná se o multijazyko-
vou knížku pro děti, která vypráví 

v pěti jazycích 
(čeština, ang-
ličtina, němči-
na, francouz-
ština, ruština) 

o třech různých vajíčkách, z nichž 
se vylíhnou tři různobarevní ptáč-
ci. Jak spolu asi budou malí pta-
čí uličníci vycházet? Nechte se 
překvapit… 

Příběh nutí čtenáře k zamyšlení 
nad chováním hlavních hrdinů. Zá-
roveň, aniž by si to čtenáři uvědo-
mili, poskytuje návody, jak se za-
chovat v různých životních situa-
cích a nikdy se nevzdávat.

Navíc si knihu mohou přečíst 
i ti, kteří se učí cizí jazyk a vzhle-
dem k tomu, že se jedná o krátké 
jednoduché texty, je vhodná pro 
začátečníky.

Vedle ilustrací vlastních knih Eric 
Battut ilustruje i knihy jiných spiso-
vatelů. Začínajícím čtenářům mohu 
doporučit knihu od Moniky Weitze 
Jak bylo malé růžové slůně jednou 

velmi smutné, v níž 
svými obrázky Battut 
umocnil prožitek ze 
čtení příběhu malého 
růžového slůněte Bena.

POHLEDEM ČTENÁŘKY

S knihou Vajíčko, va-
jíčko, vajíčko jsme pra-
covali ve čtenářském 
klubu v písnické základ-
ní škole. A co na to za 
samotné dětské čtená-
ře říká Veronika Hnát-
ková ze 4. třídy?

„Na druhé hodině 
čtenářského klubu jsme 
pracovali s krásnými 
ilustracemi z knihy Vajíčko, vajíčko, 
vajíčko. Úkolem bylo seřadit obráz-
ky tak, aby vznikl příběh. Nebylo to 
vůbec jednoduché. Museli jsme nad 
obrázky hodně přemýšlet. Poté, co 
jsme poskládali obrázky, nám pa-
ní učitelka začala příběh číst a my 
jsme kontrolovali, zda jsme to se-
řadili ve správném pořadí.

Tento příběh se mi moc líbil. Vy-
práví o bílém, černém a kropenatém 
vejci, z kterých se právě líhnou ma-
lá ptáčata. Nejprve se vylíhla ptáča-
ta z černého a bílého vejce a hned 
se domluvila, že se jim kropenaté 
vejce nelíbí a že se ho zbaví. Když 
ho vyhazovala, nešťastnou náhodou 

s ním vypadla z hnízda také. Spad-
la do rybníka a začala se topit. Na-
štěstí se z kropenatého vajíčka začal 
klubat ptáček. Oba jeho sourozen-
ci si vylezli na skořápku a on je jako 
na lodičce dovezl ke břehu. Na souši 
se mu vyklubala křídla a ptáček oba 
sourozence odnesl zpět do hnízda.

Příběh je napínavý, ale i pouč-
ný. Co si z něho odnášíme? Niko-
ho bychom neměli soudit podle 
toho, jak vypadá, ale jak se chová. 
Měli bychom se umět omluvit, když 
pochopíme, že jsme se nechova-
li správně.“

Mgr. Lenka Veisová
Foto: Lenka Veisová

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Vajíčko, vajíčko, vajíčko!
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Dne 23. ledna 2019 slavnostně 
přivítal pan starosta Jiří Kou-
bek do naší městské části Pra-
ha-Libuš 23 nových občánků.

Děti z Mateřské školy Mezi Do-
my se svými učitelkami si připra-
vily milý program pro své budou-
cí kamarády. O fotografickou doku-
mentaci se postarala profesionální 
fotografka z místního fotoateliéru 
Fotostudio Libuš. Rodiče dětí ob-
drželi drobnosti na památku a ma-
minky květinu.

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

Renáta Sobíšková,  
odbor správní a školství  

ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kristina Thaler

Lednové vítání občánků
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DEBATA

Debata Příspěvky v rubrice Debata vyjadřují výhradně názor autora, který se nemusí shodovat s názorem vydavatele či 
redakce. Rozsah příspěvku v rubrice je max. 3500 znaků bez mezer. Je možno připojit fotografie či jiné grafické 
podklady − rozhodnutí o jejich otištění a rozměru je v kompetenci redakční rady a grafika.

ROZPOČET: KAM ROČNĚ MIZÍ DESET 
MILIONŮ?

Na lednovém zastupitelstvu by-
lo jedním z hlavních témat schvále-
ní střednědobého výhledu hospodaře-
ní do roku 2023 a rozpočtu na rok 2019. 
Schválený výhled hospodaření pouze 
kopíruje hodnoty roku 2019 do dalších 
let. Zastupitelé ze strany pana starosty 
jej schválili i přes námitky opozice a od-
mítnutí daného dokumentu finančním 
výborem. Přístup schvalujících zastu-
pitelů lze shrnout slovy dlouholetého 
místostarosty pana Macháčka „Já mám 
k tomuto materiálu vztah jako ke všem, 
mnoha věcem, aby se vlk nažral a koza 
zůstala celá. Tím vlkem myslím zákon, 
který to po nás požaduje...“ Pan starosta 
diskuzi o plánovaných investicích sto-
čil na debatu o těžkosti se zachycením 
plánované rekonstrukce hasičských ga-
ráží v Libuši za 11 mil. Kč ve schvalova-
ném dokumentu. Rekonstrukce hasič-
ských garáží se jeví jako jediný investič-
ní projekt v pokročilé fázi jednání s ma-
gistrátem. Jako opozice budeme usilo-
vat o to, aby naše městská část měla 
více připravených projektů k profinan-
cování a mohli jsme s klidným svědo-
mím schválit skutečný střednědobý vý-
hled, kde i občanům bude jasné, jakým 
způsobem se v následujících letech bu-
de zlepšovat kvalita veřejného prostoru 
a veřejných služeb.

Dalším bodem bylo schvalování 
rozpočtu na rok 2019. Většina z výda-
jů naší městské části směřuje na chod 
úřadu a místní samosprávy, a to kon-
krétně ve výši 27,5 mil. Kč (51,3 % z pří-
jmů). Zarážející jsou položky Rozvoj 
obce s rozpočtem pouhých 210 tis. 
Kč a Doprava a Městská infrastruktu-
ra, kam má směřovat pouze 7 % roz-
počtových příjmů.

Pokud srovnáme strukturu rozpoč-
tu naší městské části se srovnatelný-
mi městskými částmi, dojdeme k zá-
věru, že naše městská část utrácí na 
svůj chod až o 15 mil. Kč ročně více. 
Pokud se zaměříme na Čakovice, kte-
ré pan starosta zvolil jako srovnatelnou 
městskou část s tím, že utrácejí jenom 
o trochu méně než naše městská část, 
zjistíme, že Čakovice mají o 33 % vět-
ší příjmy z magistrátu, pravidelný pří-
jem ze 700 vlastních bytů (srovnatel-
ná velikost se sídlištěm Písnice) a zajiš-
ťují více služeb státní správy na svých 
úřadech. Ze srovnání vyplývá, že výda-
je naší městské části by se měly snížit 
minimálně o 9 mil. Kč, abychom dosáhli 
efektivity Čakovic. Při detailním pohle-
du na výdaje na vnitřní správu najdeme 
například různé poradenské a ostat-
ní služby za 2,9 mil. Kč a zajímavý vý-
daj Reprefond a reklama starosty za 118 
tis. Kč. Výdaje na vnitřní správu vzrost-
ly meziročně o 1,1 mil. Kč, a to i přes do-
poručení finančního výboru, aby zůsta-
ly alespoň na stejné úrovni a uvolněné 
peníze se použily na školství.

Za zmínku rozhodně ještě stojí, že 
se rozpočet na běžné výdaje škol sice 
zvýšil, nicméně pouze některým škol-
ským zařízením. Rozpočty MŠ K Lukám 
a MŠ Ke Kašně se dokonce meziroč-
ně snížily. Pro úplnost uvádím, že le-
tos magistrát poslal naší městské čás-
ti o čtyři miliony více než vloni a zvý-
šil příspěvek na žáka, takže pro sníže-
ní peněz pro naše předškoláky nebyl 
žádný relevantní důvod.

Jsem přesvědčen, že na Libuši a Pís-
nici by bylo možné nalézt množství 
projektů na zlepšení kvality života je-
jích obyvatel místo utrácení našich 
omezených zdrojů na chod úřadu. Do 
čeho byste navrhovali investovat zby-
tečně utracených 10 mil Kč ročně* Vy? 
Napište nám, prosím, svoje nápady na 
cestakezmene@email.cz. Nezkráce-
nou verzi článku najdete na: www.fa-
cebook.com/cestakezmene.

* úspora počítaná z průměrných vý-
dajů na vnitřní správu ve výši 32,5 % 
z příjmů za MČ Kunratice, Čakovice, 
Zbraslav a Suchdol

Mgr. Radek Horák, MBA, FCCA,  
člen Finančního výboru Zastupitelstva 

MČ Praha-Libuš

PRVNÍ KROKY NA CESTĚ 
K TRANSPARENTNÍ LIBUŠSKÉ 
RADNICI

Opozice po více než pětihodinovém 
maratonu jednání na prvním letošním 
zasedání zastupitelstvu MČ Libuš slaví 
první hmatatelné úspěchy. Podařilo se 
nám hned na začátku volebního obdo-
bí prosadit důležitou část z našich vo-
lebních programů), a to se především 
zasadit o větší transparentnost fungo-
vání libušské radnice a za lepší a mo-
derní komunikaci s občany. Prošel nám 
například náš společný návrh na pravi-
delný živý audiovizuální přenos z jed-
nání zastupitelstva, protože jsme pře-
svědčení, že pořizování pravidelných 
živých přenosů z jednání zastupitel-
stva přispívá k průhlednosti jeho roz-
hodování a zároveň umožňuje zapo-
jit občany více do dění v městské čás-
ti. V předvolebních aktivitách občan-
ské iniciativy Písnice & Libuš jinak se 
nám potvrdilo, že video záznam mů-
že zásadním způsobem odkrýt řadu 
pochybných jednání komunálních po-
litiků, příkladem za všechny bylo ne-
pravdivé tvrzení pana starosty Koub-
ka (TOP 09), který se na jednání zastu-
pitelstva dušoval, že nehlasoval pro 
změnu územního plánu pro spřízně-
ného developera, nebo paní bývalé 
místostarostky paní Adámkové (ČSSD), 
pro kterou bylo přijmutí směnky od 
developera čistě osobní záležitostí. 

Druhým velmi důležitým společ-
ným opozičním návrhem byl sou-
bor opatření k větší transparentnosti 

a efektivitě veřejné správy v MČ Praha 
Libuš z pera zastupitelky Pavly Tůmo-
vé, a to například návrh na zpřístup-
nění podkladů pro jednání Zastupitel-
stva MČ Praha Libuš na webu MČ pro 
veřejnost, zveřejňování faktur proplá-
cených MČ, participativní rozpočet, 
rozklikávací rozpočet, zpráva o plně-
ní rozpočtu čtvrtletně nebo pololet-
ně poskytovaná zastupitelům nebo 
směrnice o postupu při zadávání za-
kázek. Některé z výše zmíněných ná-
vrhů musí Rada MČ připravit a realizo-
vat, některé má do dalšího jednání za-
stupitelstva prověřit, jestli mohou být 
realizovány. Samozřejmě víme, že když 
něco projde zastupitelstvem, tak to 
bohužel automaticky neznamená, že 
se to hned nebo v dohledné době fak-
ticky naplní, a proto budeme bedlivě 
hlídat, aby naše schválené návrhy Ra-
da MČ dotáhla až do konce. 

Petr Novotný,  
zastupitel Písnice & Libuš jinak

Redakční poznámka: Redakce časopi-
su U nás standardním způsobem za-
slala dotčeným jmenovaným příspě-
vek na vědomí ještě před publiková-
ním. Pan Koubek na základě toho upo-
zornil redakci, že podle něj věta „…pří-
kladem za všechny bylo nepravdivé tvr-
zení pana starosty Koubka (TOP 09), 
který se na jednání zastupitelstva dušo-
val, že nehlasoval pro změnu územního 

plánu pro spřízněného developera...“ 
obsahuje nepravdivé tvrzení. Cituje-
me z vyjádření pana Koubka: „Jedná se 
o opakované nepravdivé tvrzení pana 
zastupitele Novotného, který na jed-
nání zastupitelstva MČ Praha-Libuš 
21. 6. 2017 poukázal na údajný lobbing 
ve změně územního plánu společnos-
ti Pelti. Ohradil jsem se na zastupitel-
stvu proti nařčení z lobbingu s tím, že 
v orgánech HMP vždy reprezentuji sta-
novisko zastupitelstva či rady městské 
části, nikoliv názor svůj. A dokumento-
val jsem to na příkladu změny územ-
ního plánu čtyř pozemků v jiné části 
Písnice, pro kterou jsem nehlasoval, 
ale v orgánech HMP prezentuji větši-
nové stanovisko zastupitelstva, které 
k této změně vyslovilo souhlas. Poté, 
co jsem si dnes vyslechl zvukový zá-
znam, připouštím, že jsem to neřekl 
zcela tak, aby bylo patrné, že mluvím 
o dvou věcech. Důkazem může být to, 
že na jaře 2017 se v orgánech HMP ne-
projednávala změna územního plánu 
společnosti Pelti (pro které jsem hla-
soval, nikdy jsem neřekl, že ne, a sto-
jím si zcela za tímto hlasováním), ale 
projednávala se tam jiná změna územ-
ního plánu, pro kterou jsem na Libu-
ši nehlasoval, ale obhajoval ji v orgá-
nech HMP.“ Zvukový záznam z jedná-
ní zastupitelstva 21. 6. 2017 je dostup-
ný na: https://www.praha-libus.cz/
zapisy-usneseni-ze-zasedani-zmc.

(red)

Lušťovka uličnice 26

Zábavné objevování libušských a písnických ulic na pokračování.

Tajenkou této lušťovky je název jedné z písnických ulic, jež nikdy ne-
změnila název. Nejmenuje se tudíž po žádné jihočeské obci ani po osob-
nosti české kultury, vědy a historie. Přesto má vztah k jedné místní pa-
mátce, jejíž vznik jsme si připomněli v loňském roce.

Zárodek motýla K

Český malíř (František…) K

Část saka K

Pražský ostrov K

Druh mořské ryby K

Šlechtický titul K

Kamarád Kocoura Mikeše K

Kulatý předmět K

Řešení společně s fotografií ulice najdete na zadní straně obálky.

Připravil Martin Zikeš
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Rodinné centrum Kuřátko
Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš
Mobil: 777 001 719 | E-mail: rckuratko@gmail.com
Web: www.rckuratko.cz | Facebook: www.facebook.com/rckuratko

HLEDÁME NOVÉ ČLENKY TÝMU!
Hledáme lektorky Montessori herny i ostatních programů. 
Pro bližší informace pište na: rckuratko@gmail.com.

TÉMA OBDOBÍ: Domov, místo, za které jsme zodpovědní
TÉMA MĚSÍCE: Příroda – živly a rostliny

PRAVIDELNÝ PROGRAM

Nejde Vám přihlásit se přes web? 
Zavolejte nám na: 773 939 093 nebo 
777 001 719. Poradíme Vám, jak na to.
Máme plno? Přihlaste se jako ná-
hradníci – ozveme se Vám, pokud se 
uvolní místo.

Pondělí – 9:30−11:30 Tvoření pro dě-
ti (1,5−4) i pro maminky s Kristýnou
Úterý – 9:30−11:30 Montessori her-
na (1,5−4) s Klárou; 16:30−18:30 
Montessori herna (3−6) s Alžbětou/
Štěpánkou
Čtvrtek 21. 3. – 9:30−11:30 Kuřát-
ka jdou za vrátka (1,5−5) s Bárou 
a Štěpánkou
Interaktivní program s Montessori 
prvky (na téma aktuálního měsíce) 
pod širým nebem pro nejmenší i je-
jich starší sourozence. V případě po-
třeby je po skončení programu mož-
né se ohřát a občerstvit v Kuřátku.

OSTATNÍ A MIMOŘÁDNÉ AKCE

Přihlášky přes formuláře na www.rc-
kuratko.cz v rubrice mimořádné akce.
Pondělí 18. 3. – 19:30−21:30 Jak vy-
chovat zdravě sebevědomé dítě
Mgr. Jana Koutníková, terapeutic-
ké centrum Dialog. Seminář o psy-
chických souvislostech sebevědo-
mí, o tom, co je zdravé sebevědo-
mí a jak se projevuje, o významu 
sebevědomí rodičů a jeho proje-
vech, o výchovných stylech, trestu 
a odměnách a výchově, která dí-
tě podceňuje, a která naopak pod-
poruje. Cena: 100 Kč, platba pře-
dem na účet RCK (58728563/2010) 
do 15. 3.

Přihlášky na programy a bližší in-
formace (ceny kurzů, omluvy a ná-
hrady, …) na: www.rckuratko.cz.

Za RC Kuřátko Štěpánka Urbánková
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Pocta je název organizace, kte-
rá pro děti v místě bydliště za-
jišťuje všestrannou sportovní 
aktivitu.

Pět písmen POCTA tvoří slovo, kte-
ré by mělo být bráno velmi vážně. 
Všichni bez rozdílu věku nebo výkon-
nosti by měli být poctěni tím, že jsou 
právě v této akademii. Každé písme-
no má svůj význam. P – první, O – 
osobní, C – cyklistická, T – talentová, 
A – akademie.

KROUŽEK CYKLISTIKY

Loni uspořádala Pocta pro děti prv-
ní ročník překážkové dráhy na závodech 
30. května. Celá akce byla podpořená 
MČ Praha-Libuš z programu na podpo-
ru aktivit v oblasti kultury, sportu a vol-
ného času. I letos si budou moci cyklisti 
zkoušet jízdu zručnosti. Závody jsou ur-
čené pro všechny děti ZŠ Meteorologic-
ká a ZŠ L. Coňka. Startovné je zdarma.

Od roku 2015 organizace provozuje 
kroužek cyklistiky a už 17 let zajišťuje 
dětem spousty zábavy, při níž si dro-
bečkové zkouší kolo, běh, plavání, ly-
žování, tenis, fotbal a další letní i zim-
ní sporty.

PŘIPRAVOVANÉ SPORTOVNÍ 
AKTIVITY

Pomalu nám končí zimní obdo-
bí a po soustředění v půlce března se 
budeme postupně přesouvat na kolo. 
Od listopadu do března využíváne díky 
paní místostarostce Ing. Lence Kou-
delkové vnitřní prostory v Klubu Ju- 
nior. Od dubna do října převážně jez-
díme na kole.

Naším cílem není zaměřovat se na 
jeden sport. Zkoušíme a poznáváme 
nové věci a sledujeme, co děti nejví-
ce baví. Následně doporučujeme, ja-
kou cestou se vydat. Jen nechceme 
přehnané ambice rodičů. Pouze zdra-
vým rozumem se mohou naplňovat 
naše záměry. Máme příslib obce, že je 
podpoří. Na naši 17letou praxi u dětí se 
můžete spolehnout. Informace o od-
dílu najdete na: pocta.bikegallery.cz.

Na prázdniny 2019 jsme připravili 
sportovní program v podobě Příměst-
ských kempů. Zde jsou jejich termí-
ny. Podívejte se a registrujte se, počet 
míst je omezený: 22.−26. 7., 29. 7. − 2. 
8., 5.−9. 8., 19.−23. 8., 26.−30. 8.

Mimopražská sportovní akce na ko-
lech bude od 10. do 17. 8. 2019.

V roce 2018 příměstské kempy 
a další sportovní akce dopadly 100% 
úspěšně. Daří se nám vysvětlit rodi-
čům, že jsme sportovní oddíl, kde děti 
dělají všechny sporty.

Přihlašování na kempy: petrakra-
dek@gmail.com a pocta.bikegallery.cz.

Radek Petrák,  
předseda spolku Pocta

POCTA – všestranné sportovní aktivity

nabízí sokolské retro moderní pojetí
PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY - SPORTOVNÍ AKCE

nabízí rodinné akce, služby Derde Leven

VOLNÝ ČAS S DĚTMI JE VAŠE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ

POCTA & DerdeLeven
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Klub Senior
Klub Senior, K Lukám 
664/1,  
142 00 Praha-Libuš 
tel.: 244 021 424, 
244 021 423 (Úřad MČ 
Praha-Libuš)

PROGRAM NA BŘEZEN

Opět se přiblížilo krásné 
jaro, plné sluníčka a poho-
dy a také začínají naše výle-
ty. Nezapomínáme ovšem i na 
zajímavé přednášky, protože 
i duší je člověk živ a pouče-
ní není nikdy dost. Proto sr-
dečně zveme na připravovaný 
program Klubu Senior, který 
můžete i vy sami ovlivnit.

 5. 3. Další přednáška o his-
torii od paní prof. Novákové. 
Tentokrát bude zaměřená na 
historii v souvislosti s knihou 
Ďáblova kronika.

 12. 3. Oslava MDŽ − jako kaž- 
dým rokem probíhá i u nás 
v klubu s kytičkou úsměvu 
a radosti, že již máme povin-
nou každodenní práci za se-
bou a že nebyla vždy jedno-
duchá a lehká, teď máme již 
jen vzpomínání a skutečný od-
počinek. Tak ať si tento den 
užijeme!

 19. 3. Celodenní výlet − 
směr Sázava, Stříbrná Skali-
ce, klášter, dva barokní koste-
ly, centrum sklářského umění, 
s průvodcem a objednaným 
obědem. Srdečně zveme se-
niory z celé Libuše a Písnice. 
Cena 250 Kč, přihlášení v klu-
bu nebo u p. Vladykové. Od-
jezd v 8:00 hodin od Eimů.

 26. 3. Speciální cvičení pro 
seniory pod vedením p. prof. 
Kaněrové, též s písničkou. Je 
o ně velký zájem. I malé hodi-
nové procvičení má svůj účel, 
a jak zní ohlasy, na celém těle 
je znát a daří se i doporučení 
– pokračovat doma.

 27. 3. Opět za historií Pra-
hy, sraz účastníků na Kačero-
vě ve 13.00 hodin, společný 
odjezd na Pražský hrad na vý-
stavu Expozice Svatovítské-
ho pokladu v kapli sv. Kříže 
na druhém hradním nádvo-
ří, se zhlédnutím 139 expo-
nátů. Snížené vstupné 125 Kč. 
Srdečně zveme celou MČ 
Praha-Libuš.

 29.–31. 3. Třídenní výlet na 
Náchodsko, s jedním výletem 
do Polska. Cestou tam Kos-
telec nad Orlicí s prohlídkou 
zámku, cestou zpět prohlídka 
kláštera v Broumově s obě-
dem v Trutnově. O tento zá-
jezd, který pořádáme dvakrát 
ročně, je velký zájem, zvláš-
tě pro účast našeho hudeb-
níka V. Vomáčky s jeho klá-
vesami, nádherným hlasem 
a širokou škálou nezapome-
nutelných melodií. Přihláš-
ka u p. Urbanové – pozor, zá-
jezd je již hodně naplněn. Od-
jezd v 10:00 hodin z Písnice 
(parčík).

 2. 4. Celodenní výlet: zá-
mek Nižbor, oběd v Berouně, 
hrad Žebrák nebo Točník. Při-
hlášky u p. Vladykové v klubu 
proti zaplacení částky 250 Kč. 
Odjezd v 8:00 hodin od Eimů.

KNIHOVNA

V nové podobě funguje kaž- 
dé úterý od 14:00 do 18:00 
hodin. Pěkně uspořádané 
a roztříděné knihy, milá pa-
ní knihovnice, se kterou je ra-
dost vybírat. Neváhejte a vy-
užijte i nových publikací, kte-
ré potěší.

Těšíme se na Vás a na Vaši 
milou přítomnost jak v klubu, 
tak v knihovně.

Za organizační výbor Klubu 
Senior Zdena Prchlíková

PŘEHLED NABÍZENÝCH VÝLETŮ A POBYTŮ PRO VŠECHNY 
SENIORY Z MČ PRAHA-LIBUŠ V ROCE 2019

Měsíc Od - do Kam Nabídka Cena Bus

datum Místo s prop. os. Řidič

Březen jednodenní Sázava Klášter,  Kostel sv. Nepom. den

19. 3. Stříbrná Skalice Centrum sklářského mění + oběd 250 1

Polsko tam p. Kinský Kostelec nad Orlicí

29.-31. 3. Jívka zpět Klášter Broumov + oběd 3

Duben jednodenní Zámek Nižbor Žebrák 

2. 4. Beroun + oběd nebo Točník asi 250 1

penzion Odj. od Eimů 1 x výlet, přednáška,

12.-17. 4. Kity v 8.00 hodin bižut., hudba, plná penze 5

Květen Odj. od Eimů rekreace, mnoho zajímavost

1.-8. 5. Harrachov v 8.00 hodin turistka, lanovky, obchůdky 6

Odjezd. v 7 hod. Sázava, Žďar n. S., Zelen. hora, Světlá n. S.

25.-26. 5. Vysočina Ubyt. Medlov Jap. zahr. Olešné, Chotěboř 2

Červen Lázně Vysočina 3 x 1 hod. bazén,

4.-10. 6. Luhačovice Harmonie II rašel. obkl., masáž, s dopravou 6

jednodenní Ledeč n. Sáz. – hrad,  věž

25. 6. odj. v 8 hod. Zruč n. Sáz. – zámek + oběd, zámek Kácov asi  250 1

červenec Prázdniny

Prázdniny

srpen 26. 7. - 4. 8. od Pá do Ne Zast. Lůčky, 1 x výlet celodenní,     180 Eu

27. 7. -3. 8. Slovensko Spojar 2 x koupání Lipt. Ján, Vys. Tatry 7

září jednodenní Zámek Filipov centrum ČAS

10. 9. Zámek Čáslav  zámek + věž + oběd 250 1

15.-22.9. od Ne do Ne Výstup Schimec, Balaton, Kestzely     215 Eu

16.-21. 9. Maďarsko Hévíz Vínový kopeček 5

Říjen Lipno soukromý hotel Jednod. výlet, Rakousko

6.-12. 10. Šumava Sluneč.Louka Historie tam a zpět 6

sklípek Sklípky - předpitka Mutěnice

19. - 20.10. Hodonín Muzeum Hodonín - hudba V. V. 2

Listopad Polsko Zámek Náchod

1.-3.11. Jívka Zámek Přelouč + oběd 3

Prosinec Zámek Předvánoční Barokní, stylové!

3. 12. Hrádek u Sušiceposezení prohlídka, pohoštění s hudbou 400 1

Vyhotovil: Odsouhl. Cena

Prchlíková Urbanová Busu s řidiči dne 10. 2. 2019

Změna programu vyhrazena!

Poznámky:   Hotel Spojar a Hotel Panorama – zvýšení ceny – bohužel!
Hotel IHN  zvýšení ceny navíc o jeden den více a obj. doprava tam a zpět 

Předvánoční posezení zvýšená cena – propočet  vyšší. Ještě jednáme!

Hotel Luhačovice vyšší cena luxusní ubytování

Hotel Medlov vyšší cena snídaně a večeře – švédské stoly

Za předem dojednanou cenu se snažila vyjednat a odpovídá p. Prchlíková.

1 300

3 000

3 800

1 400

5 800

1 400

1 400

4 400

1 600

1 300

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

HÝBEJME SE OD MALA!

Myslíte si, že dnešní generace dětí 
nejeví zájem o pravidelný pohyb? Bojí-
te se, že jsou vaše děti častěji nemocné 
a fyzicky méně odolné? Pomozme jim!

Všechno začíná osvojením správ-
ných a trvalých návyků od dětství při 
pravidelném pohybu. A právě vedení 

k systematickému cvičení, směřují-
cí ke zvyšování odolnosti, ohebnos-
ti a pevnosti dětského tělíčka, upev-
ňuje zdraví dítěte, navíc s budová-
ním pocitu vlastní zodpovědnosti za 
svůj osobnostní rozvoj. A právě k to-
mu vedeme děvčata i kluky na pravi-
delných trénincích gymnastiky.

Mladší skupina dětí do čtyř let věku 
cvičí samostatně v oddělení Příprav-
ky, ti starší, kteří ovládají jednotlivá 
tělocvičná nářadí i náročnější prvky 
na nich, trénují o něco více a zvláda-
jí vše, co potřebují pro svůj zdárný fy-
zický i psychosomatický vývoj.

Tréninky probíhají pravidelně 
každý čtvrtek od 14:00 do 17:00 
hodin v tělocvičně Klubu Junior 
a aktuálně na počátku 2. pololetí 
jsou ještě dvě místa volná. Přijď-
te se podívat!

Bc. Eliška Froňková,  
trenérka II. tř. sportovní gymnastiky 

a rozhodčí II. stupně České 
gymnastické federace

Foto: archiv Klubu Junior

Klub Junior
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Název firmy,  
poskytované služby

Adresa, otvírací doba Kontakty

Autoopravna Kulička 
– opravy aut, příprava 
a realizace STK, výkup aut, 
autopůjčovna (osobní, 
dodávky), likvidace vraků

Libuš
Libušská 163
Po−Pá 8−19
So a půjčovna dle do-
hody

603 202 560
kulicka-martin@seznam.cz

Půjčovna přívěsů Jan Dole-
ček − půjčování nákladních 
přívěsů a vozíků za osobní 
automobily

Libuš
Libušská 319/126
Po−Ne 7:00−21:00

602 258 744
www.pujcovna-privesu.cz

KETO, s. r. o., veřejné 
sklady – dlouhodobé 
i krátkodobé uskladnění 
zboží, materiálu, nábytku, 
pneumatik... pro firmy 
i občany

Libuš
Obrataňská ul.
Po−Pá 7:30−15:30

603 885 382
info@skladylibus.cz

Realitní kancelář − prodej 
bytů, domů, pozemků, 
zdarma realitní poradenství

Libuš
Klokotská 833/1a

JUDr. Jana Šimáčková
603 483 771

Václav Kastner − Fincen-
trum, kompletní finanční 
poradenství, hypoteční 
úvěry s nejnižší sazbou 
na trhu

Písnice
Zátoňská 18/7

607 931 819

Fotostudio Libuš − focení 
těhotných, novorozenců, 
dětí, rodin a portrétů

Libuš
Mašovická 154/2
provozní doba po do-
mluvě

www.kristinathaler.com

Kreslení − malování, pořá-
dám kurzy volného, re- 
kreačního nebo profesio-
nálního kreslení a malování

Písnice
Po−Ne, po domluvě

Mgr. Cvetkova
733 116 415
ikn@centrum.cz

Ing. arch. Jiří Hájek – 
studie a projekty staveb 
a interiérů, design, grafika, 
vizualizace, kopie a tisk 
do A1

Libuš
Božejovická 997/19

734 609 185
info@atelierardes.cz
www.atelierardes.cz

Ladislav Nekola – zednictví
veškeré zednické a obkla-
dačské práce, koupelny, 
plovoucí podlahy a další

Libuš
Šátalská 211/17

606 141 844

HPV gastop, s. r. o. – to-
penářské, instalatérské 
a plynařské práce včetně 
revize plynovodů

Libuš
U Libušské sokolovny 
373/11

602 305 061
261 912 463
hpv_panyrek@post.cz
www.hpv-gastop.cz

RevizeKotelen.cz – revize 
plynu, autorizovaný servis 
značek Junkers, Viessmann, 
Baxi, Buderus, Brötje

Libuš Karel Zoula
602 956 826
info@revizekotelen.cz 
ww.revizekotelen.cz

Ivana Kopáčková – kosme-
tika, manikúra. Německá 
kosmetika Alcina, P-shine, 
CND Shellac, parafínové 
zábaly, liftingové masáže

Sídliště Písnice
Ke Kurtům 379
Po tel. dohodě kdykoliv

737 252 558, 607 514 940
www.kosmetikaivana.cz

Kosmetika Michaela Nová-
ková – kosmetické služby 
za příznivé ceny, kvalitní 
kosmetikou Alcina

Libuš
K lesu 42

728 173 336
novak9@volny.cz
www.kosmetika-novakova.cz

Kateřina Lodinová - 
kurzy líčení a kurzy péče o 
pleť, kosmetické poraden-
ství, vizážistika, líčení na 
různé příležitosti

Libuš
U Libušské sokolovny 
350/26

605 278 788
katka.lodinova@seznam.cz

Zkušený masér senior − te-
rapie a masáže u vás doma. 
Úleva na těle i na duši. 
Sleva pro důchodce 25 %. 
Dopravu neplatíte.

Libuš, Písnice Mgr. Miroslav Wilczek
724 237 411
www.terapie-masaz.cz

www.kvetinyprozdravi.cz − 
přírodní a bio produkty 
z Provence, Bachovky, 
vůně, silice

Libuš
Zbudovská 1001/14

724 245 973
info@kvetinyprozdravi.cz

Textil, galanterie – široký 
výběr vln, šicích potřeb, 
háčkovacích přízí

Libuš
Libušská 330/152
Po−Pá 14:00−18:00

Zdenka Troníčková
604 649 574

Název firmy,  
poskytované služby

Adresa, otvírací doba Kontakty

Mandl – přijímáme suché 
prádlo k vymandlování

Libuš
Libušská 330/152
Po−Pá 14:00−18:00
vchod prodejnou textilu

Zdenka Troníčková
604 649 574

Žehlení prádla Písnice
U jednoty 113/6

Ingrid Masopustová 
777 792 417
www.rucni-zehleni-pradla.cz

Travino, v. o. s. – deratiza-
ce, dezinsekce, dezinfekce; 
likvidace vosích a sršních 
hnízd; ochrana budov proti 
usedání ptactva

Libuš
U Pejřárny 932

602 625 860
travino@volny.cz

Mgr. Anna Kučerová – ně-
mecký jazyk − překlady 
a tlumočení, soudně ověře-
né překlady, výuka němčiny 
pro děti i dospělé

Libuš
Na Okruhu 5

607 808 103

Ing. Ewa Klosová − polšti-
na, překlady, korektury

Libuš
Mašovická 160/5

721 837 202
241 710 439
ewa.klosova@atlas.cz

Váš rodokmen, Matěj Ka-
dlec a Lukáš Starý − vyhle-
dávání předků, rodokmeny 
s grafy, dějiny domu, sken 
a retuše foto aj.

Libuš
K Novému sídlišti 487/34
Na telefonu

604 266 025
vasrodokmen@gmail.com
www.rodokmen.blog.cz

RNDr. Jaroslav Hyršl – 
soudní znalec pro drahé 
kameny, určení a ocenění 
vašich rodinných šperků

Sídliště Písnice
Ke kurtům 383
Po dohodě

776 196 204
hyrsl@hotmail.com

Superdiskont, s. r. o., 
velké značky za malé ceny, 
domácí a zahradní potřeby, 
Fiskars, Leifheit, Emsa, kan-
celářská křesla Antares

Libuš
Dobronická 35
Po, St, Pá 8:30−19:00
Út, Čt 8:30−17:30

244 463 049
603 269 568 
www.superdiskont.cz

Obalove-Materialy.cz – 
e-shop a prodejna obalo-
vých materiálů a balicích 
pomůcek s možností 
zapůjčení na stěhování, 
potřeby pro domácnost 
a kancelář

Libuš
Mílová 697/2
Po–Pá 7:00–19:00
So 8:00–14:00

222 764 534
obaly@tavocer.cz
www.Obalove-Materialy.cz

WineWorld.cz − speciali-
zovaný e-shop pro prodej 
kvalitního vína z celého 
světa, zážitkové degustace, 
doplňkový sortiment

Libuš
Libušská 115/213
Po−Pá 9:00−17:00

734 575 902
Objednavky@wineworld.cz
www.wineworld.cz

Croatia trade Praha, s. r. o.
− prodej vín a destilátů z
Chorvatska, Černé Hory a 
Bosny a Hercegoviny

Libuš
Libušská 145/53
Po–Čt 8:00–15:30
Pá 8:00–15:00

261 912 692
603 181 543
www.croatiatrade.cz
obchod@croatiatrade.cz

VOSA ČR, s. r. o. − tisky 
nebo výroba reklamy dle 
vašich návrhů; reklama na 
klíč od grafického návrhu, 
přes výrobu a instalaci

Písnice
U Bazénu 485/6 
Po dohodě:
Po−Pá 8:00−17:00

603 226 226 
info@vosareklama.cz 
www.vosareklama.cz

Equimall − Mgr. Veronika 
Dušková, jezdecké potřeby, 
krmivo pro koně a domácí 
zvířata

Libuš
V Bambouskách 342
Po−Pá 15.00−19.00

607 110 801
www.equimall.cz

DAREM servis − kompletní 
úklid domácností a ko-
merčních prostor; mytí 
oken, čištění koberců, 
čištění parou, tlakové mytí 
venkovních prostor

Libuš
Dobronická 1257

Renáta Svobodová
603 960 623
www.daremservis.cz

Tenisová sezona 2017 na 
Libuši s trenérem nebo 
bez; nejlevnější v Praze: 1 
hod = 100 Kč.
CHAO DON CA NHUNG CAU 
THU VIETNAM.

Libuš
Chladírenská 272
Po−Ne 7:00−21:00

František Holík
604 844 077
frantisekholik@gmail.com

AURA oční optika, s. r. o., 
dioptrické a sluneční brýle, 
měření zraku na počkání, 
kontaktní čočky. Přijímáme 
platební poukázky.

Libuš
Libušská 1
Po−Pá 9:00−18:00

241 470 041
libusska@optika-praha.cz
www.optika-praha.cz

Připravil Vojtěch Kolář

ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB
Podnikatelé a živnostníci pů-
sobící v Libuši a Písnici mohou 
v adresáři ZDARMA informo-
vat o své nabídce občanům.

Inzeráty prosíme v rozsahu max. 160 písmen (znaků bez mezer). Za správ-
nost a aktuálnost údajů ručí sami inzerující. Prosíme dosavadní inzerenty, 
aby v případě jakékoli změny údajů informovali redakci, a občany, pokud 
zjistí, že některá uvedená firma nefunguje, aby rovněž dali redakci zprávu.

Příjem inzerce na e-mailu: 
hana.kolarova@tiscali.cz



 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

inzerce inzerce

inzerceinzerce

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.f abl e sk . cz

Tajenka: K Pomníku
Foto: Martin Zikeš

Lušťovka uličnice 26 – řešení

UMĚNÍ U VÁS

KLASICKÉ TETOVÁNÍ

BAREVNÉ TETOVÁNÍ

MICROBLADING ILUSTRACE A OBRAZY

před

po

Pavla Marie Koucká, 608 333 543, 
ilustratorka.pk@gmail.com, www.pavlamariekoucka.cz, 
Ke Kašně 28/348, Praha 4 - Písnice
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Poukázka 

Ocenění Vaší nemovitosti 
dle aplikace                             a            zdarma 

Pro uplatnění poukázky kontaktujte

CenovaMapa.cz

Ing. Kateřina Teimlová

e-mail: katerina.teimlova@re-max.cz
www.katerinateimlova.cz

mobil: 606 688 058


