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Støeda 22. záøí. Schùzka s pražským 
radním Slezákem, který má na starost 
financování ve školství. Starosta Petr 
Mráz prezentoval vážnost a nutnost 
všech požadavkù na opravy našich škol-
ních zaøízení, která již léta potøebují 
finanèní injekci do budov i zaøízení. Dále 
probrali projekt na veøejnì pøístupné více-
úèelové sportovištì Klokotská. V tìchto 
místech (Libuš, sídlištì Vodní stavby) 
potøebují obèané také nìco hezkého 
a užiteèného pro volný èas svých dìtí. Po 
projednání jednotlivých návrhù radní 
pøislíbil, že naše požadavky bude prezen-
tovat na Radì hl. m. Prahy. „V souèasné 
dobì se pro tyto projekty nedá více udì-
lat,“ øíká starosta.

Støeda 22. záøí. Setkání s lékaøi z naší 
mìstské èásti. Na žádost starosty zajisti-
la vedoucí humanitního odboru Iva Háj-
ková setkání lékaøù, kteøí vykonávají 
praxi v naší mìstské èásti. „Touto cestou 
bych rád podìkoval  všem, kteøí  se  
schùzky zúèastnili a pøispìli každý svou 
prezentací. Dovìdìl jsem se tak od nich, 
co je trápí a naopak, co se jim líbí v naší 
obci,“ øíká starosta, který se také pokusil 
odpovìdìt na dotazy pøítomných lékaøù. 
„Myslím, že taková komunikace je dùle-
žitá. Díky ní se podaøilo navázat spolu-
práci a problémy, o kterých se hovoøilo, 
se dají lépe øešit. Názory lékaøù byly pro 
mne pouèné a budu je prezentovat na 
Radì mìstské èásti.“ Schùzky podobné-
ho typu se budou periodicky opakovat. 
„Jsem rád, že lékaøi souhlasili. Je to jedna 
z cest, jak se o problémech v obci dozvím, 
a mohu je posléze øešit,“ dodává starosta. 

Ètvrtek 23. záøí. Pøipravuje se kniha 
o Libuši a Písnici. Starosta se sešel s pa-
nem Eduardem Škodou, který ji bude 
psát. Je to zkušený autor,  vyšla mu øada 
knih napøíklad o Praze a jejích ètvrtích 
a památkách. Vystudoval historii, praco-
val jako novináø.   

Ètvrtek 23. záøí. Návštìva u zástup-
kynì øeditele Magistrátu hl. m. Prahy  
ing. Zdeny Javornické, povìøené øíze-
ním sekce finanèní a  øízením odboru 
rozpoètu.  Jednalo se  o návrhu dotací hl. 
m. Prahy mìstským èástem na rok 2005. 
„Musel jsem obhájit finanèní požadavky 
naší MÈ na opravy školních zaøízení. 
Znovu jsem poukazoval na nutnost všech 
akcí a po dlouhém jednání mám pocit, že 
naše požadavky budou akceptovány, ale 
uvidíme,“ hodnotí jednání starosta. 
„Naše mìstská èást uplatnila požadavky 
z rozpoètu hlavního mìsta Prahy pro 
pøíští rok v celkové výši 16 390 000 Kè. 
Jako prioritní jsem pøi jednání uvedl 
investièní akce ve školství, nebo� se 
vesmìs jedná o stará školská zaøízení, ve 
kterých je tøeba hodnì rekonstruovat.“

Pondìlí 27. záøí. Zadána výroba 
informaèní mapy naší mìstské èásti, 
kterou požadovali obèané. Mapa bude 
umístìna pøed budovou úøadu a stejná 
v Písnici vedle památníèku na køižovatce 
ulic Libušská a K Vrtilce. Na mapì budou 
ulice a vyznaèeny orientaèní body a dùle-
žité objekty. V poslední dobì se u nás obje-
vuje více turistù a v budoucnu zde povede 
i cyklistická stezka. Takovou mapu si tedy 
jistì naše obec zaslouží. 

Pondìlí 27. záøí. Setkání se zástupci 
obèanských sdružení pùsobících v naší 
obci.Vedoucí humanitního oddìlení paní 
Hájková na žádost starosty pøipravila 
další schùzku, která pomáhá lepší komu-
nikaci s obèany a mezi obèany. „Touto 
cestou bych znovu rád podìkoval všem 
za jejich úèast, za podnìty, pøipomínky, 
které také pomohou pøi rozvoji obce. 
Myslím si, že sdružení obèanù je dobrá 
vìc,  jelikož utváøí urèitou kulturu v obci 
a je dùležitým èlánkem každé spoleènos-
ti,“ komentuje setkání starosta. „Myslím 
si, že každá obec by mìla mít urèitý stra-
tegický plán rozvoje, který mohou ovliv-
nit i obèané napøíklad prostøednictvím 
obèanských sdružení. Tento plán mi v na-
ší obci chybí. Obec se rozvíjí velmi dyna-
micky, aniž bychom si toho pøíliš všímali, 
je to ale ponìkud chaotické, a to by se 
nám mohlo v budoucnu vymstít. Chao-
tický rozvoj je souèasnì také neekono-
mický. Pokud by se nám podaøilo s pomo-
cí obèanù smìrovat vývoj naší obce,  je to 
jedna z cest, jak pøedat v budoucnu obec 
našim dìtem v lepším stavu, než je teï.“ 

Støeda 29. záøí. Schùzka se zástupci 
firmy AutoGap.  Firma si pronajímá 
garáže ve vlastnictví naší mìstské èásti 
v Dobronické ulici. Informovali starostu, 
že budou muset z finanèních dùvodù 
ukonèit nájem garáží. Mìstská èást bude 
pravdìpodobnì v brzké dobì hledat nové-
ho pronájemce tohoto objektu. 

Støeda 29. záøí. Naši mìstskou èást 
navštívil øeditel Magistrátu hl. m. 
Prahy Ing. Martin Trnka. Seznamuje se 
se stavem radnic jednotlivých pražských 
mìstských èástí. „Pøi této schùzce se dota-
zoval na problémy a potøeby naší obce, 
èehož si velice vážím,“ hodnotí starosta. 
„Velmi podrobnì jsem ho seznámil s naší 
obcí a s pøedstavami o možném rozvoji 
naší mìstské èásti a finanèními prostøed-
ky, bez kterých se žádný z projektù nedá 
realizovat. Postìžoval jsem si, že v obci 
chybí napøíklad kulturní dùm, ve kterém 
by mohlo fungovat kino, malé divadlo, 
setkávání lidí za rùznými úèely, obøadní 
síò, bankovní dùm apod. Panu Trnkovi se 
mé pøedstavy líbily, ale uvidíme, jak to 
v budoucnu bude s financemi.“ 

Støeda 29. záøí. Koneènì máme kro-
nikáøe. Po dlouhé dobì se podaøilo zajis-
tit èlovìka, který je ochoten psát obecní 
kroniku. „Po mé výzvì v minulém èísle 
U nás mne kontaktoval pan Michal No-
votný z Písnice. V souèasné dobì mapuje 
staré kroniky, na které naváže,“ øíká sta-
rosta .

Støeda 6. øíjna. Návštìva žákù 3. tøídy 
ze ZŠ Meteorologická. Starosta odpoví-
dal na jejich otázky a takto setkání hod-
notí:  „Mám radost, že žáky tøetích tøíd 
zajímá rozvoj naší obce, nakládání s odpa-
dy (dìtem chybí koše na odpadky). Chybí 
jim bazén, kino…“

Støeda 6. øíjna. Schùzka vìnovaná 
cyklostezkám. S ing. Pavlem Polákem, 
koordinátorem hl. m. Prahy pro projekt 
„Generálního úklidu Prahy“, starosta 
øešil možnosti tras cyklostezek, které by 
mìly vést naší mìstskou èástí. „Mám 
radost, že èást cyklostezky povede naší 
obcí, protože pøivede turisty, aniž by dále 
více zamoøovali ovzduší výfuky z aut a ob-
tìžovali hlukem,“ vítá starosta takovou 
iniciativu. 

Ètvrtek 7. øíjna. Vítání nových obèán-
kù v naší mìstské èásti za úèasti jejich 
rodièù. O této tradièní akci starosta øíká: 
„Všichni jsme se na tomto setkání snažili 

seznámit a mìli jsme patøiènou trému.“ 
Støeda 13. øíjna. Jednání o umístìní 

semaforu na Libušské ulici pøed areá-
lem SAPA se zástupci Pragoprojektu 
a firmy ZAVOS. V souèasné dobì je 
semafor umístìn provizornì u vjezdu 
k hlavní budovì areálu SAPA. Dopravní 
inspektorát s touto variantou nesouhlasí, 
proto budou svìtla o nìkolik metrù blíže 
k Libuši. Tam bude zøízen nový trvalý pøe-
chod pro chodce, který bude vyhovovat 
požadavkùm dopravního inspektorátu. 
Starosta byl zároveò seznámen s umístì-

ním dalších semaforù, se kterými poèítá 
projekt rekonstrukce Libušské ulice. 
„Zjistil jsem, že se nám bude lépe pøechá-
zet, jelikož semaforù pøibude. Øidièi 
velké nadšení jistì neprojeví, ale Libuš-
ská se stane rozhodnì bezpeènìjší pro 
dìti a dodá to vìtší klid jejich rodièùm,“ 
øíká starosta.

Støeda 13. øíjna. Dalším nedoøeše-
ným projektùm v Písnici byla vìnována 
schùzka se zástupci firmy ZAVOS. 
Jednalo se o odkanalizování Písnických 
Zahrad, dokonèení povrchù v Hoštické 
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ulici, kanalizaci v ulici Ke Kašnì, Na 
Losách a jiné. „Realizace tìchto akcí pro-
bíhá v rámci možností, zatím se nedaøí 
postupovat rychleji. Jsou zde pøekážky, 
které se i pøes velké snahy úøadu MÈ i fir-
my ZAVOS nedají odstranit rychleji,“ 
vysvìtluje starosta.

„Na závìr bych rád popøál obèanùm 
naší MÈ, aby prožili poslední podzimní 
mìsíc ve zdraví a v poklidu se pøipravili 
na pøedvánoèní nákupy a nejhezèí svátky 
v roce.“

–Zazn. H. Koláøová, foto R. Klemeš–

Vítání nových občánků

Starosta Petr Mráz pøivítal 7. øíjna 
2004 mezi obèany mìstské èásti Praha-

Libuš 18 nejmenších obèánkù. Jsou to: 
Te r e z a  A d a m o v á ,  E m a  L a s á k o v á ,  
Dominika Krátká, Michal Zelenka, 
Vá c l a v  Ty l i n g e r,  A d a m  H e n d r y c h ,  
Vojtìch Stiller, Tereza Hoznauerová, 
Tereza Pešková, David Tesaø, Eliška 
Ondríková, Klára Doležalová, Tereza 
Radvanovská, Sára Abrahamová, Martin 
H o u s e r,  Pa t r i k  Po t o è n í k ,  D e n i s a  
Kvasnièková a Matìj Kopp.

Na slavnostním 
odpoledni starosta 

pøedal rodièùm Pamìtní list, Pamìtní 
knížku, zlatý pøívìsek, kvìtinu mamince 
a hraèku dítìti. Celé vítání fotodokumen-
tovala paní Findejsová z Atelieru Q-foto 
z Prahy 12, a tak mají rodièe další památ-
ku na tento den na fotografiích. 

Všichni jsme vždycky velmi rádi, když 
pøipravujeme toto slavnostní odpoledne, 
protože se na nìm setkáme s tìmi nej-
menšími a s jejich rodièi. Musíme podì-
kovat i paní øeditelce PaedDr. Majerové 
a dìtem z Mateøské školy K Lukám, kteøí 
se postarali  o krásný kulturní záži-
tek.

Pøejeme rodièùm našich nejmenších 
hodnì š�astných chvilek.

–Iva Hájková, humanitní odbor ÚMÈ–

Garáže v Dobronické
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Støeda 22. záøí. Schùzka s pražským 
radním Slezákem, který má na starost 
financování ve školství. Starosta Petr 
Mráz prezentoval vážnost a nutnost 
všech požadavkù na opravy našich škol-
ních zaøízení, která již léta potøebují 
finanèní injekci do budov i zaøízení. Dále 
probrali projekt na veøejnì pøístupné více-
úèelové sportovištì Klokotská. V tìchto 
místech (Libuš, sídlištì Vodní stavby) 
potøebují obèané také nìco hezkého 
a užiteèného pro volný èas svých dìtí. Po 
projednání jednotlivých návrhù radní 
pøislíbil, že naše požadavky bude prezen-
tovat na Radì hl. m. Prahy. „V souèasné 
dobì se pro tyto projekty nedá více udì-
lat,“ øíká starosta.

Støeda 22. záøí. Setkání s lékaøi z naší 
mìstské èásti. Na žádost starosty zajisti-
la vedoucí humanitního odboru Iva Háj-
ková setkání lékaøù, kteøí vykonávají 
praxi v naší mìstské èásti. „Touto cestou 
bych rád podìkoval  všem, kteøí  se  
schùzky zúèastnili a pøispìli každý svou 
prezentací. Dovìdìl jsem se tak od nich, 
co je trápí a naopak, co se jim líbí v naší 
obci,“ øíká starosta, který se také pokusil 
odpovìdìt na dotazy pøítomných lékaøù. 
„Myslím, že taková komunikace je dùle-
žitá. Díky ní se podaøilo navázat spolu-
práci a problémy, o kterých se hovoøilo, 
se dají lépe øešit. Názory lékaøù byly pro 
mne pouèné a budu je prezentovat na 
Radì mìstské èásti.“ Schùzky podobné-
ho typu se budou periodicky opakovat. 
„Jsem rád, že lékaøi souhlasili. Je to jedna 
z cest, jak se o problémech v obci dozvím, 
a mohu je posléze øešit,“ dodává starosta. 

Ètvrtek 23. záøí. Pøipravuje se kniha 
o Libuši a Písnici. Starosta se sešel s pa-
nem Eduardem Škodou, který ji bude 
psát. Je to zkušený autor,  vyšla mu øada 
knih napøíklad o Praze a jejích ètvrtích 
a památkách. Vystudoval historii, praco-
val jako novináø.   

Ètvrtek 23. záøí. Návštìva u zástup-
kynì øeditele Magistrátu hl. m. Prahy  
ing. Zdeny Javornické, povìøené øíze-
ním sekce finanèní a  øízením odboru 
rozpoètu.  Jednalo se  o návrhu dotací hl. 
m. Prahy mìstským èástem na rok 2005. 
„Musel jsem obhájit finanèní požadavky 
naší MÈ na opravy školních zaøízení. 
Znovu jsem poukazoval na nutnost všech 
akcí a po dlouhém jednání mám pocit, že 
naše požadavky budou akceptovány, ale 
uvidíme,“ hodnotí jednání starosta. 
„Naše mìstská èást uplatnila požadavky 
z rozpoètu hlavního mìsta Prahy pro 
pøíští rok v celkové výši 16 390 000 Kè. 
Jako prioritní jsem pøi jednání uvedl 
investièní akce ve školství, nebo� se 
vesmìs jedná o stará školská zaøízení, ve 
kterých je tøeba hodnì rekonstruovat.“

Pondìlí 27. záøí. Zadána výroba 
informaèní mapy naší mìstské èásti, 
kterou požadovali obèané. Mapa bude 
umístìna pøed budovou úøadu a stejná 
v Písnici vedle památníèku na køižovatce 
ulic Libušská a K Vrtilce. Na mapì budou 
ulice a vyznaèeny orientaèní body a dùle-
žité objekty. V poslední dobì se u nás obje-
vuje více turistù a v budoucnu zde povede 
i cyklistická stezka. Takovou mapu si tedy 
jistì naše obec zaslouží. 

Pondìlí 27. záøí. Setkání se zástupci 
obèanských sdružení pùsobících v naší 
obci.Vedoucí humanitního oddìlení paní 
Hájková na žádost starosty pøipravila 
další schùzku, která pomáhá lepší komu-
nikaci s obèany a mezi obèany. „Touto 
cestou bych znovu rád podìkoval všem 
za jejich úèast, za podnìty, pøipomínky, 
které také pomohou pøi rozvoji obce. 
Myslím si, že sdružení obèanù je dobrá 
vìc,  jelikož utváøí urèitou kulturu v obci 
a je dùležitým èlánkem každé spoleènos-
ti,“ komentuje setkání starosta. „Myslím 
si, že každá obec by mìla mít urèitý stra-
tegický plán rozvoje, který mohou ovliv-
nit i obèané napøíklad prostøednictvím 
obèanských sdružení. Tento plán mi v na-
ší obci chybí. Obec se rozvíjí velmi dyna-
micky, aniž bychom si toho pøíliš všímali, 
je to ale ponìkud chaotické, a to by se 
nám mohlo v budoucnu vymstít. Chao-
tický rozvoj je souèasnì také neekono-
mický. Pokud by se nám podaøilo s pomo-
cí obèanù smìrovat vývoj naší obce,  je to 
jedna z cest, jak pøedat v budoucnu obec 
našim dìtem v lepším stavu, než je teï.“ 

Støeda 29. záøí. Schùzka se zástupci 
firmy AutoGap.  Firma si pronajímá 
garáže ve vlastnictví naší mìstské èásti 
v Dobronické ulici. Informovali starostu, 
že budou muset z finanèních dùvodù 
ukonèit nájem garáží. Mìstská èást bude 
pravdìpodobnì v brzké dobì hledat nové-
ho pronájemce tohoto objektu. 

Støeda 29. záøí. Naši mìstskou èást 
navštívil øeditel Magistrátu hl. m. 
Prahy Ing. Martin Trnka. Seznamuje se 
se stavem radnic jednotlivých pražských 
mìstských èástí. „Pøi této schùzce se dota-
zoval na problémy a potøeby naší obce, 
èehož si velice vážím,“ hodnotí starosta. 
„Velmi podrobnì jsem ho seznámil s naší 
obcí a s pøedstavami o možném rozvoji 
naší mìstské èásti a finanèními prostøed-
ky, bez kterých se žádný z projektù nedá 
realizovat. Postìžoval jsem si, že v obci 
chybí napøíklad kulturní dùm, ve kterém 
by mohlo fungovat kino, malé divadlo, 
setkávání lidí za rùznými úèely, obøadní 
síò, bankovní dùm apod. Panu Trnkovi se 
mé pøedstavy líbily, ale uvidíme, jak to 
v budoucnu bude s financemi.“ 

Støeda 29. záøí. Koneènì máme kro-
nikáøe. Po dlouhé dobì se podaøilo zajis-
tit èlovìka, který je ochoten psát obecní 
kroniku. „Po mé výzvì v minulém èísle 
U nás mne kontaktoval pan Michal No-
votný z Písnice. V souèasné dobì mapuje 
staré kroniky, na které naváže,“ øíká sta-
rosta .

Støeda 6. øíjna. Návštìva žákù 3. tøídy 
ze ZŠ Meteorologická. Starosta odpoví-
dal na jejich otázky a takto setkání hod-
notí:  „Mám radost, že žáky tøetích tøíd 
zajímá rozvoj naší obce, nakládání s odpa-
dy (dìtem chybí koše na odpadky). Chybí 
jim bazén, kino…“

Støeda 6. øíjna. Schùzka vìnovaná 
cyklostezkám. S ing. Pavlem Polákem, 
koordinátorem hl. m. Prahy pro projekt 
„Generálního úklidu Prahy“, starosta 
øešil možnosti tras cyklostezek, které by 
mìly vést naší mìstskou èástí. „Mám 
radost, že èást cyklostezky povede naší 
obcí, protože pøivede turisty, aniž by dále 
více zamoøovali ovzduší výfuky z aut a ob-
tìžovali hlukem,“ vítá starosta takovou 
iniciativu. 

Ètvrtek 7. øíjna. Vítání nových obèán-
kù v naší mìstské èásti za úèasti jejich 
rodièù. O této tradièní akci starosta øíká: 
„Všichni jsme se na tomto setkání snažili 

seznámit a mìli jsme patøiènou trému.“ 
Støeda 13. øíjna. Jednání o umístìní 

semaforu na Libušské ulici pøed areá-
lem SAPA se zástupci Pragoprojektu 
a firmy ZAVOS. V souèasné dobì je 
semafor umístìn provizornì u vjezdu 
k hlavní budovì areálu SAPA. Dopravní 
inspektorát s touto variantou nesouhlasí, 
proto budou svìtla o nìkolik metrù blíže 
k Libuši. Tam bude zøízen nový trvalý pøe-
chod pro chodce, který bude vyhovovat 
požadavkùm dopravního inspektorátu. 
Starosta byl zároveò seznámen s umístì-

ním dalších semaforù, se kterými poèítá 
projekt rekonstrukce Libušské ulice. 
„Zjistil jsem, že se nám bude lépe pøechá-
zet, jelikož semaforù pøibude. Øidièi 
velké nadšení jistì neprojeví, ale Libuš-
ská se stane rozhodnì bezpeènìjší pro 
dìti a dodá to vìtší klid jejich rodièùm,“ 
øíká starosta.

Støeda 13. øíjna. Dalším nedoøeše-
ným projektùm v Písnici byla vìnována 
schùzka se zástupci firmy ZAVOS. 
Jednalo se o odkanalizování Písnických 
Zahrad, dokonèení povrchù v Hoštické 
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ulici, kanalizaci v ulici Ke Kašnì, Na 
Losách a jiné. „Realizace tìchto akcí pro-
bíhá v rámci možností, zatím se nedaøí 
postupovat rychleji. Jsou zde pøekážky, 
které se i pøes velké snahy úøadu MÈ i fir-
my ZAVOS nedají odstranit rychleji,“ 
vysvìtluje starosta.

„Na závìr bych rád popøál obèanùm 
naší MÈ, aby prožili poslední podzimní 
mìsíc ve zdraví a v poklidu se pøipravili 
na pøedvánoèní nákupy a nejhezèí svátky 
v roce.“

–Zazn. H. Koláøová, foto R. Klemeš–

Vítání nových občánků

Starosta Petr Mráz pøivítal 7. øíjna 
2004 mezi obèany mìstské èásti Praha-

Libuš 18 nejmenších obèánkù. Jsou to: 
Te r e z a  A d a m o v á ,  E m a  L a s á k o v á ,  
Dominika Krátká, Michal Zelenka, 
Vá c l a v  Ty l i n g e r,  A d a m  H e n d r y c h ,  
Vojtìch Stiller, Tereza Hoznauerová, 
Tereza Pešková, David Tesaø, Eliška 
Ondríková, Klára Doležalová, Tereza 
Radvanovská, Sára Abrahamová, Martin 
H o u s e r,  Pa t r i k  Po t o è n í k ,  D e n i s a  
Kvasnièková a Matìj Kopp.

Na slavnostním 
odpoledni starosta 

pøedal rodièùm Pamìtní list, Pamìtní 
knížku, zlatý pøívìsek, kvìtinu mamince 
a hraèku dítìti. Celé vítání fotodokumen-
tovala paní Findejsová z Atelieru Q-foto 
z Prahy 12, a tak mají rodièe další památ-
ku na tento den na fotografiích. 

Všichni jsme vždycky velmi rádi, když 
pøipravujeme toto slavnostní odpoledne, 
protože se na nìm setkáme s tìmi nej-
menšími a s jejich rodièi. Musíme podì-
kovat i paní øeditelce PaedDr. Majerové 
a dìtem z Mateøské školy K Lukám, kteøí 
se postarali  o krásný kulturní záži-
tek.

Pøejeme rodièùm našich nejmenších 
hodnì š�astných chvilek.

–Iva Hájková, humanitní odbor ÚMÈ–

Garáže v Dobronické
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Písnice Model Open 2004

Køížem Krážem: Dùkladné pøípravy
Dne 16. øíjna 2004 probìhl v Základní 

škole Meteorologická ètvrtý roèník sou-
tìže plastikových modelù Písnice Model 
Open 2004. Organizátorem soutìže byl 
zdejší modeláøský kroužek Køížem×
× Krážem. Jako organizátoøi jsme se pøi-
pravili dùkladnì, pomohly nám v tom 
zkušenosti z pøedchozích tøech roèníkù 
soutìže.

Rozeslali jsme pøes padesát pozvánek 
na domy dìtí a mládeže a modeláøské 
kroužky v celé Èeské republice a propa-
govali soutìž pomocí vlastních interne-
tových stránek a oznámením v modeláø-
ském èasopise.

Skvìlé ceny až do šestého místa
Každá správná modeláøská soutìž by 

mìla odmìnit vítìze – a o dìtech to platí 
dvojnásob – hodnotnými vìcnými cena-
mi, a to se tentokrát podaøilo, samozøej-
mì díky štìdrosti sponzorù, na znaènì 
vysoké úrovni. Protože byl k dispozici 
velký poèet hodnotných cen, mohli být 
v nìkterých kategoriích ocenìni úèastní-
ci až do šestého místa. Prakticky všichni 
sponzoøi vyhlásili i své vlastní ceny. 
Hodnota cen na medailových pozicích 
(dìti vyhrávaly kolekci nìkolika modelù 
a doplòkù) pak hravì dosahovala ètyø-
místných èástek. 

Dovolte nám podìkovat všem sponzo-
rujícím firmám. Generálními sponzory 
byly MPM production, s.r.o., CMK Jiøí 
Kytka a MPM, s.r.o. Dalšími sponzory 
pak firmy Eduard M.A ., Calibre 35, 
Aires, s.r.o, z Mostu, Smìr Praha, firmy 
Extratech a Griffon z Brna, prodejna 
Legato, Vydavatelství 4+, firma Pavla 
Models z Ostravy, internetový obchod 
Valka.cz, firma Kopro z Prostìjova, Goffy 
Model, 1. Airsoftová prodejna, vydava-
telství WWP, Plus model z È. Budìjovic 
a   M È  Pr a h a - L i b u š ,  k t e r á  p o s k y t l a  
finanèní prostøedky na zakoupení 17 sad 
medailí a 7 pohárù, jež dìtem udìlaly vel-
kou radost a urèitì budou stát na èest-
ných místech tam, kde dìti vystavují 
svoje dosažené výsledky.

Spoleènost Madevia, s.r.o., poskytla 
zdarma obèerstvení pro všechny úèastní-
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ky soutìže, což zejména dìti velmi oceni-
ly. Obèerstvení pøipravovaly k velké spo-
kojenosti paní Šámalová a paní Èechová.

Na rozhodèích stojí kvalita
Velkým úkolem bylo zajištìní kvalit-

ních rozhodèí. S tìmi totiž stojí èi padá 
úroveò celé soutìže. Za to, že pro soutìž 
Písnice Model Open 2004 obìtovali vol-
nou sobotu, jim patøí velký dík. Také chce-
me podìkovat všem organizátorùm –
– našim èlenùm, pøátelùm z KPM Unreal 
a firmy MPM i všem ostatním dobrovol-
ným pomocníkùm. Nelze zapomenout 
ani na fotografy, kteøí modely, prùbìh 
soutìže a vyhlašování zaznamenávali  
také velmi dìkujeme. Dìkujeme rovnìž 
vedení a zamìstnancùm Základní školy 
Meteorologická za poskytnutí prostor 
a další podporu.

Sto dvacet modelù
v sedmnácti kategoriích

V sobotu ráno tedy mohlo vše zaèít. 
První soutìžící sice dorazili již v pùl 
osmé, ale uplakaná obloha pøesunula,
hlavní nápor až na dobu po deváté hodi-
nì. Do desáté hodiny, kdy byla ukonèena 
pøejímka, se sešlo v jídelnì Základní 
školy Meteorologická pøes sto dvacet 
modelù v sedmnácti kategoriích, rozdì-
lených do ètyø vìkových skupin. Díky ten-
tokrát bezchybnì fungující organizaci se 
okamžitì rozebìhlo bodování  letos po-
dle tzv. porovnávacího zpùsobu, kdy 
komise rozhodèích stanoví poøadí mode-
lù podle odborného posouzení (tato meto-
da umožòuje spravedlivì posoudit úro-
veò velkého množství modelù v èase urèe-
ném pro bodování, a toho není nikdy 
dost).

Historická a souèasná výzbroj 
V prùbìhu dopoledne pøijel udržovaný 

historický motocykl BMW R 14 se sajd-
károu vèetnì osazeného kulometu MG 
42 v barvách nìmeckého wehrmachtu 
z období II.svìtové války. Majitel pan 
Vosátka, který se strojem pøijel, tím pøi-
spìl k atraktivitì soutìže. Velmi dìkuje-
me.

V rámci soutìže probíhala výstava 
výzbroje a výstroje spojencù bojujících 
v Afgánistánu v roce 2003. Tuto výstavku 

pøipravila 1. Airsoftová prodejna a po-
mohla tím vyplnit èas v dobì, kdy probí-
halo bodování. Kluci v uniformách muse-
li mnohokrát vysvìtlovat dìtem, k èemu 
jednotlivé èasti výstroje a výzbroje slouží. 
Tímto jim také moc dìkujeme.

Kdo vyhrál
V 16 hodin se pøistoupilo k vyhlašování 

cen jednotlivých sponzorù a vítìzù jed-
notlivých kategorií. Pohár MÈ Praha-
Libuš pøišel pøedat osobnì starosta pan 
Petr Mráz, který také soutìž slavnostnì 
zakonèil.

Aè poèet úèastnících se dìtských 
kroužkù byl nižší nežli minulý rok, pøesto 
se soutìžící sjeli ze znaèné èásti Èeské 
republiky. Pøivítali jsme modeláøe ze 
Støíbra, Lovosic, Liberce, Mariánských 
Lázní, Kolína, Mladé Boleslavi, Sokolo-
va, Písku, Jindøichova Hradce a dalších 
míst. Bohužel, z pražských kroužkù jsme 
jako domácí byli jediným úèastníkem. 
Narážíme nejen zde na stále se opakující 
problém, kterým je nedostateèný zájem 
jak ze strany zøizovatelù kroužkù (tedy 
v drtivé vìtšinì domù dìtí a mládeže), tak 
ze strany vedoucích, kteøí nejsou schopni 
vyslat  zástupce na soutìž v Praze.

Nejpoèetnìjší a znaènì úspìšná byla 
výprava z DDM Písek pod vedením pana 
Malíka. Naši „borci“ z modeláøského 
kroužku Køížem × Krážem vybojovali dvì 
zlaté (J. Èech) a dvì støíbrné (M. Hušek, 
a P. Molèan) medaile.

Souèást modeláøské ligy
Naše soutìž je také èástí seriálu CMK 

modeláøské ligy, v rámci které soutìží 
dospìlí modeláøi. Pøínos vidíme mimo 
jiné v tom, že dìti mají možnost porovnat 
svoje umìní s umìním „dospìlákù“, 
mnohdy špièkových reprezentantù.

Nelze si než pøát, aby úroveò dalšího 
roèníku soutìže byla alespoò stejnì vyso-
ká, a doufat, že sponzoøi nám i nadále 
zachovají svoji pøízeò. Dojmy, které jsme 
zachytili od úèastníkù v prùbìhu akce, 
byly pouze kladné. Zajištìním a organi-
zací pøekonala letošní soutìž pøedchozí 
roèníky. 

Kompletní výsledkové tabulky a foto-
grafickou èást je možné zhlédnout na  

internetových stránkách modela-
ri.fun.cz.       

 –Ing. František Èech, MBA, za
modeláøský kroužek Køížem×Krážem–

našich 

V Praze-Libuši soutěžili modeláři z celé ČR

Jak se spí ve škole v Písnici

V týdnu od 20. záøí žila celá základní 
škola v Písnici pøípravou a oèekáváním 
velké akce. Pøipravovali jsme táborák 
a následné pøespání ve škole. Døevo, 
které nadšení žáèci s rodièi nanosili, by 
vystaèilo na celonoèní pálení. Pá�áci ve 
spolupráci s panem školníkem naøezali 
klacky na špekáèky.

Teï už mìli všichni jediný úkol  držet 
palce, aby vyšlo poèasí. Jak už to ale bývá, 
asi nìkdo na úkol zapomnìl, zkrátka oblo-
ha byla od rána zatažená a lilo jako z kon-

ve. Marnì jsme hledìli k nebi a hledali 
kousek sluníèka, pršelo až do veèera. 
Takže nám nezbylo než s prosíkem dojet 
pro paní kuchaøku, aby nám buøtíky opek-
la ve školní kuchyni.

Navzdory poèasí akce úderem 18. hodi-
ny vypukla a za pomoci rodièù nastalo 
stìhování žákù se spacáky a karimatkami  
do školy. Ještì pusu na dobrou noc a opuš-
tìní rodièe se vraceli domù také s úkolem   
pøispìt ke zvýšení poètu prvòáèkù za šest 
let.

Dìti si uložily vìci na spaní do tøíd a ode-
šly se na dlouhý a nároèný veèer posilnit 
do školní jídelny. Fotografie dokazují, že 
nás nic nevyvedlo z míry a bájeènì jsme si 
pochutnali i na špekáèkách opeèených 
v konvektomatu. Pøitom jsme mìli  
radost, že jsme mezi sebou mohli pøivítat 
i nìkteré radní, paní Fendrychovou a pá-
ny Svìráka a Èerného. 

Po veèeøi se nám všem krásnì zpívalo 
pøi kytaøe v prostorách školní družiny. 
Znavení jsme se následnì rozešli do 
svých tøíd konzumovat bábovky a koláèe 
napeèené starostlivými maminkami a po-

malu se pøipravovat na spaní. Pøíprava 
na spaní byla celkem rychlá, ale horší to 
bylo se spaním samotným. Povídání 
nebralo konce a najednou bylo pùl jedné. 
To už pøišlo „úøední naøízení“ ke spánku 
a kupodivu zafungovalo, ale ne nadlou-
ho. Nìkterá ranní ptáèata byla vyspalá už 
v pùl sedmé.

Ráno nám paní kuchaøky uvaøily kakao 
a my, uèitelky, jsme si vyzkoušely, jaké to 
je mazat rohlíky podle pøání nutelou 
nebo máslem a džemem pro všechny 
naše milované brouèky.

Pøekvapivì i následná páteèní výuka 
byla funkèní, a tak jsme z celé akce mìli 
všichni bájeèný pocit. A ten slíbený tábo-
rák pøece byl – 21. øíjna odpoledne. Takže 
tentokrát už nikdo držet palce nezapo-
mnìl!  

–Mgr. Blanka  Rachotová,
øeditelka školy–

Takto nám chutnají buøtíky

Sláva, i na mì zbylo! I tøe�ákùm to sluší v pyžamu

Pá�ákùm se moc do spaní nechce

První spáèi

Spoleèná ložnice ètvr�ákù

Oznámení

ZŠ v Písnici oznamuje adresu webových strá-
nek, kde se mùžete doèíst aktuality ze života 
školy, ale i její zajímavou historii:

www.zspisnice.info
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Písnice Model Open 2004

Køížem Krážem: Dùkladné pøípravy
Dne 16. øíjna 2004 probìhl v Základní 

škole Meteorologická ètvrtý roèník sou-
tìže plastikových modelù Písnice Model 
Open 2004. Organizátorem soutìže byl 
zdejší modeláøský kroužek Køížem×
× Krážem. Jako organizátoøi jsme se pøi-
pravili dùkladnì, pomohly nám v tom 
zkušenosti z pøedchozích tøech roèníkù 
soutìže.

Rozeslali jsme pøes padesát pozvánek 
na domy dìtí a mládeže a modeláøské 
kroužky v celé Èeské republice a propa-
govali soutìž pomocí vlastních interne-
tových stránek a oznámením v modeláø-
ském èasopise.

Skvìlé ceny až do šestého místa
Každá správná modeláøská soutìž by 

mìla odmìnit vítìze – a o dìtech to platí 
dvojnásob – hodnotnými vìcnými cena-
mi, a to se tentokrát podaøilo, samozøej-
mì díky štìdrosti sponzorù, na znaènì 
vysoké úrovni. Protože byl k dispozici 
velký poèet hodnotných cen, mohli být 
v nìkterých kategoriích ocenìni úèastní-
ci až do šestého místa. Prakticky všichni 
sponzoøi vyhlásili i své vlastní ceny. 
Hodnota cen na medailových pozicích 
(dìti vyhrávaly kolekci nìkolika modelù 
a doplòkù) pak hravì dosahovala ètyø-
místných èástek. 

Dovolte nám podìkovat všem sponzo-
rujícím firmám. Generálními sponzory 
byly MPM production, s.r.o., CMK Jiøí 
Kytka a MPM, s.r.o. Dalšími sponzory 
pak firmy Eduard M.A ., Calibre 35, 
Aires, s.r.o, z Mostu, Smìr Praha, firmy 
Extratech a Griffon z Brna, prodejna 
Legato, Vydavatelství 4+, firma Pavla 
Models z Ostravy, internetový obchod 
Valka.cz, firma Kopro z Prostìjova, Goffy 
Model, 1. Airsoftová prodejna, vydava-
telství WWP, Plus model z È. Budìjovic 
a   M È  Pr a h a - L i b u š ,  k t e r á  p o s k y t l a  
finanèní prostøedky na zakoupení 17 sad 
medailí a 7 pohárù, jež dìtem udìlaly vel-
kou radost a urèitì budou stát na èest-
ných místech tam, kde dìti vystavují 
svoje dosažené výsledky.

Spoleènost Madevia, s.r.o., poskytla 
zdarma obèerstvení pro všechny úèastní-
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ky soutìže, což zejména dìti velmi oceni-
ly. Obèerstvení pøipravovaly k velké spo-
kojenosti paní Šámalová a paní Èechová.

Na rozhodèích stojí kvalita
Velkým úkolem bylo zajištìní kvalit-

ních rozhodèí. S tìmi totiž stojí èi padá 
úroveò celé soutìže. Za to, že pro soutìž 
Písnice Model Open 2004 obìtovali vol-
nou sobotu, jim patøí velký dík. Také chce-
me podìkovat všem organizátorùm –
– našim èlenùm, pøátelùm z KPM Unreal 
a firmy MPM i všem ostatním dobrovol-
ným pomocníkùm. Nelze zapomenout 
ani na fotografy, kteøí modely, prùbìh 
soutìže a vyhlašování zaznamenávali  
také velmi dìkujeme. Dìkujeme rovnìž 
vedení a zamìstnancùm Základní školy 
Meteorologická za poskytnutí prostor 
a další podporu.

Sto dvacet modelù
v sedmnácti kategoriích

V sobotu ráno tedy mohlo vše zaèít. 
První soutìžící sice dorazili již v pùl 
osmé, ale uplakaná obloha pøesunula,
hlavní nápor až na dobu po deváté hodi-
nì. Do desáté hodiny, kdy byla ukonèena 
pøejímka, se sešlo v jídelnì Základní 
školy Meteorologická pøes sto dvacet 
modelù v sedmnácti kategoriích, rozdì-
lených do ètyø vìkových skupin. Díky ten-
tokrát bezchybnì fungující organizaci se 
okamžitì rozebìhlo bodování  letos po-
dle tzv. porovnávacího zpùsobu, kdy 
komise rozhodèích stanoví poøadí mode-
lù podle odborného posouzení (tato meto-
da umožòuje spravedlivì posoudit úro-
veò velkého množství modelù v èase urèe-
ném pro bodování, a toho není nikdy 
dost).

Historická a souèasná výzbroj 
V prùbìhu dopoledne pøijel udržovaný 

historický motocykl BMW R 14 se sajd-
károu vèetnì osazeného kulometu MG 
42 v barvách nìmeckého wehrmachtu 
z období II.svìtové války. Majitel pan 
Vosátka, který se strojem pøijel, tím pøi-
spìl k atraktivitì soutìže. Velmi dìkuje-
me.

V rámci soutìže probíhala výstava 
výzbroje a výstroje spojencù bojujících 
v Afgánistánu v roce 2003. Tuto výstavku 

pøipravila 1. Airsoftová prodejna a po-
mohla tím vyplnit èas v dobì, kdy probí-
halo bodování. Kluci v uniformách muse-
li mnohokrát vysvìtlovat dìtem, k èemu 
jednotlivé èasti výstroje a výzbroje slouží. 
Tímto jim také moc dìkujeme.

Kdo vyhrál
V 16 hodin se pøistoupilo k vyhlašování 

cen jednotlivých sponzorù a vítìzù jed-
notlivých kategorií. Pohár MÈ Praha-
Libuš pøišel pøedat osobnì starosta pan 
Petr Mráz, který také soutìž slavnostnì 
zakonèil.

Aè poèet úèastnících se dìtských 
kroužkù byl nižší nežli minulý rok, pøesto 
se soutìžící sjeli ze znaèné èásti Èeské 
republiky. Pøivítali jsme modeláøe ze 
Støíbra, Lovosic, Liberce, Mariánských 
Lázní, Kolína, Mladé Boleslavi, Sokolo-
va, Písku, Jindøichova Hradce a dalších 
míst. Bohužel, z pražských kroužkù jsme 
jako domácí byli jediným úèastníkem. 
Narážíme nejen zde na stále se opakující 
problém, kterým je nedostateèný zájem 
jak ze strany zøizovatelù kroužkù (tedy 
v drtivé vìtšinì domù dìtí a mládeže), tak 
ze strany vedoucích, kteøí nejsou schopni 
vyslat  zástupce na soutìž v Praze.

Nejpoèetnìjší a znaènì úspìšná byla 
výprava z DDM Písek pod vedením pana 
Malíka. Naši „borci“ z modeláøského 
kroužku Køížem × Krážem vybojovali dvì 
zlaté (J. Èech) a dvì støíbrné (M. Hušek, 
a P. Molèan) medaile.

Souèást modeláøské ligy
Naše soutìž je také èástí seriálu CMK 

modeláøské ligy, v rámci které soutìží 
dospìlí modeláøi. Pøínos vidíme mimo 
jiné v tom, že dìti mají možnost porovnat 
svoje umìní s umìním „dospìlákù“, 
mnohdy špièkových reprezentantù.

Nelze si než pøát, aby úroveò dalšího 
roèníku soutìže byla alespoò stejnì vyso-
ká, a doufat, že sponzoøi nám i nadále 
zachovají svoji pøízeò. Dojmy, které jsme 
zachytili od úèastníkù v prùbìhu akce, 
byly pouze kladné. Zajištìním a organi-
zací pøekonala letošní soutìž pøedchozí 
roèníky. 

Kompletní výsledkové tabulky a foto-
grafickou èást je možné zhlédnout na  

internetových stránkách modela-
ri.fun.cz.       

 –Ing. František Èech, MBA, za
modeláøský kroužek Køížem×Krážem–

našich 

V Praze-Libuši soutěžili modeláři z celé ČR

Jak se spí ve škole v Písnici

V týdnu od 20. záøí žila celá základní 
škola v Písnici pøípravou a oèekáváním 
velké akce. Pøipravovali jsme táborák 
a následné pøespání ve škole. Døevo, 
které nadšení žáèci s rodièi nanosili, by 
vystaèilo na celonoèní pálení. Pá�áci ve 
spolupráci s panem školníkem naøezali 
klacky na špekáèky.

Teï už mìli všichni jediný úkol  držet 
palce, aby vyšlo poèasí. Jak už to ale bývá, 
asi nìkdo na úkol zapomnìl, zkrátka oblo-
ha byla od rána zatažená a lilo jako z kon-

ve. Marnì jsme hledìli k nebi a hledali 
kousek sluníèka, pršelo až do veèera. 
Takže nám nezbylo než s prosíkem dojet 
pro paní kuchaøku, aby nám buøtíky opek-
la ve školní kuchyni.

Navzdory poèasí akce úderem 18. hodi-
ny vypukla a za pomoci rodièù nastalo 
stìhování žákù se spacáky a karimatkami  
do školy. Ještì pusu na dobrou noc a opuš-
tìní rodièe se vraceli domù také s úkolem   
pøispìt ke zvýšení poètu prvòáèkù za šest 
let.

Dìti si uložily vìci na spaní do tøíd a ode-
šly se na dlouhý a nároèný veèer posilnit 
do školní jídelny. Fotografie dokazují, že 
nás nic nevyvedlo z míry a bájeènì jsme si 
pochutnali i na špekáèkách opeèených 
v konvektomatu. Pøitom jsme mìli  
radost, že jsme mezi sebou mohli pøivítat 
i nìkteré radní, paní Fendrychovou a pá-
ny Svìráka a Èerného. 

Po veèeøi se nám všem krásnì zpívalo 
pøi kytaøe v prostorách školní družiny. 
Znavení jsme se následnì rozešli do 
svých tøíd konzumovat bábovky a koláèe 
napeèené starostlivými maminkami a po-

malu se pøipravovat na spaní. Pøíprava 
na spaní byla celkem rychlá, ale horší to 
bylo se spaním samotným. Povídání 
nebralo konce a najednou bylo pùl jedné. 
To už pøišlo „úøední naøízení“ ke spánku 
a kupodivu zafungovalo, ale ne nadlou-
ho. Nìkterá ranní ptáèata byla vyspalá už 
v pùl sedmé.

Ráno nám paní kuchaøky uvaøily kakao 
a my, uèitelky, jsme si vyzkoušely, jaké to 
je mazat rohlíky podle pøání nutelou 
nebo máslem a džemem pro všechny 
naše milované brouèky.

Pøekvapivì i následná páteèní výuka 
byla funkèní, a tak jsme z celé akce mìli 
všichni bájeèný pocit. A ten slíbený tábo-
rák pøece byl – 21. øíjna odpoledne. Takže 
tentokrát už nikdo držet palce nezapo-
mnìl!  

–Mgr. Blanka  Rachotová,
øeditelka školy–

Takto nám chutnají buøtíky

Sláva, i na mì zbylo! I tøe�ákùm to sluší v pyžamu

Pá�ákùm se moc do spaní nechce

První spáèi

Spoleèná ložnice ètvr�ákù

Oznámení

ZŠ v Písnici oznamuje adresu webových strá-
nek, kde se mùžete doèíst aktuality ze života 
školy, ale i její zajímavou historii:

www.zspisnice.info
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Zprávy z jednání Rady
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Výtah z usnesení Rady mìstské èásti 
Praha-Libuš v období 15. 9 .– 12. 10. 
2004

Rada městské části Praha-Libuš:

& Souhlasí s uzavøením smlouvy o dílo se 
stavební spoleèností J.L.T., spol. s r.o., 
Libušská 3, Praha 4 na provedení opravy 
èásti chodníku v ul. Kolektivní,  parc. 
è. 1135/1, k. ú. Libuš, povìøuje starostu 
Petra Mráze podpisem smlouvy na realiza-
ci zakázky v celkové finanèní výši  161 230 
Kè vèetnì DPH.
& Souhlasí s koncepcí postupného uvádìní 
dìtských høiš� do souladu s platnými pøed-
pisy a schvaluje realizaci dìtského høištì 
K Lukám v letošním roce.
& Souhlasí s poskytnutím nevratné dotace 
ve výši 20 000 Kè na úhradu nájmu statku, 
v nìmž pùsobí Jezdecký oddíl TJ Tempo 
Praha.
& Nesouhlasí s ukonèením nájemního vzta-
hu s firmou AutoGap, povìøuje tajemníka 
øešit vzniklou situaci s právním zástupcem 
a 26. 10. 2004 podat informaci.  (Podrobnì-
ji v tomto èísle U nás na str. 2.) 
& Souhlasí s uzavøením dodatku è. 2 ke 
smlouvì o dílo è. 2004084059 s firmou Ing. 
Richard Flaška  Kronos, který je nedílnou 
souèástí tohoto usnesení. (Jedná se o ku-
chyò ZŠ Meteorologická.)
& Souhlasí s návrhem výše odmìn za peda-
gogickou a øídící oblast øeditelùm pøed-
školních zaøízení, škol a školských zaøízení 
zøizovaných MÈ Praha-Libuš za školní rok 
2003/2004.
& Souhlasí s výší pøíplatku za vedení jed-
notlivým øeditelùm pøedškolních zaøízení, 
škol a školských zaøízení zøizovaných MÈ 
Praha-Libuš, a to s platností od 1. 11. 2004.
& Souhlasí se vstupem na pozemek parc. 
è. 294 k. ú.Libuš, uvedený na listu vlastnic-
tví (LV) 849 pro k. ú. Libuš za úèelem 
výstavby veøejné èásti pøípojky plynu
a elektøiny k pozemku parc. è. 354/2 k. ú. 
Libuš ul. U Pejøárny za podmínky, že komu-
nikace bude po výstavbì veøejné èásti pøí-
pojky plynu uvedena do pùvodního stavu 
a že stavebník uzavøe s MÈ Praha-Libuš 
smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøí-
zení vìcného bøemene  v dané vìci pøed 
zapoèetím prací.
& Nesouhlasí s úpravou a rekultivací èásti 

pozemku parc. è. 970 na k. ú. Písnice. 
Souhlasí s pronájmem skladového prosto-
ru v objektu Libušská 81, Praha 4-Libuš 
panu Jiøímu Klemperovi.
& S o u h l a s í  s e  z á m ì r e m  p r o n a j m o u t  
pozemky parc. è. 390/9 a 390/10, orná 
pùda, k. ú. Libuš, vedených v operátu 
Katastrálního úøadu Praha-mìsto na LV 
849 ve vlastnictví Hl. m. Prahy, svìøená 
správa nemovitostí MÈ Praha-Libuš panu 
ing. Janu Foøtovi z Prahy-Hrnèíø.
& Souhlasí se vstupem na pozemek parc. 
è. 506 k. ú. Libuš, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, uvedený na LV è. 849 pro k. ú. 
Libuš ve vlastnictví Hl. m. Prahy svìøená 
správa MÈ Praha-Libuš za úèelem napoje-
ní rodinného domu na pozemku parc. è. 
494 k. ú. Libuš na kanalizaèní sí� za pod-
mínky, že bude povrch uveden do pùvodní-
ho stavu.
& Souhlasí s uzavøením smlouvy o zøízení 
vìcného bøemene s Pražskou plynáren-
skou, a. s., na pozemek parc. è. 1156 k. ú. 
Libuš, která je nedílnou souèástí tohoto 
usnesení. 
& Souhlasí s uzavøením dodatku è. 1 HS 
s firmou Prezipp, s. r. o., na akci spoèívající 
ve zmìnì technologie opravy (náhrada 
panelu v garážích AutoGap je zmìnìna na 
opravu a zpevnìní) a z toho vyplývající sní-
žení ceny díla.
& Souhlasí s navrženou stavbou støedotla-
kové (STL) pøípojky plynu na pozemku 
parc. è. 1148/1 (ul. Klokotská) k pozemku 
parc. è. 596, vše k. ú. Libuš, za následují-
cích podmínek: pøed provedením stavby 
pøípojky stavebník uzavøe s MÈ Praha 
Libuš smlouvu o smlouvì budoucí o vìc-
ném bøemeni, pøed zapoèetím stavby 
investor požádá OŽPD MÈ Praha-Libuš o 
souhlas jako podklad pro dopravnì inže-
nýrské rozhodnutí (DIR), povrch komuni-
kace bude upraven do pùvodního stavu. 
& Souhlasí se zmìnami stavby akce „RD 
V Kálku“ spoèívající ve zmìnì umístìní 
lokální èerpací stanice a napojení výtlaku 
na stoku S104 kanalizace Písnice a ve 
zmìnì deš�ové kanalizace spoèívající ve 
zrušení retenèní nádrže a pøeèerpávajícího 
potrubí do Písnického potoka. Deš�ová 
kanalizace bude realizována vsakem pomo-
cí retenèních žeber podél komunikace. 
Tento návrh je nutno provìøit hydrogeolo-
gickým posouzením pøed vydáním staveb-
ního povolení. 
& Nesouhlasí s pøedloženou úpravou územ-

ního plánu Sídelního útvaru hlavního 
mìsta Prahy (SÚ HMP) è. U 0273 v k. ú. 
Písnice. 
& Souhlasí s navrženou stavbou pøípojky 
STL plynu na pozemku parc. è. 506 (ul. 
V Koutì) k pozemku parc. è. 494/2, vše k.ú.-
Libuš, za podmínek, že pøed provedením 
stavby pøípojky stavebník uzavøe s MÈ 
Praha-Libuš smlouvu o smlouvì budoucí o 
vìcném bøemeni, povrch komunikace bude 
upraven do pùvodního stavu. 
& Souhlasí s navrženou stavbou pøípojky 
kanalizace na pozemku parc. è. 381 (ul. Ke 
Bøezinì) k pozemku parc. è. 596, vše k. ú. 
Libuš, mj. za podmínky, že stavba pøípojky 
bude koordinována se stavbou kanalizaè-
ního øadu a koneènou úpravou povrchu 
komunikace v dané lokalitì. 
& Souhlasí s uzavøením smlouvy o pøevodu 
správy majetku k zajištìní vybavení jednot-
ky Sboru dobrovolných hasièù  JSDH 
Písnice.
& Trvá na nesouhlasném usnesení se stav-
bou èerpací stanice PH  HMO v Praze 4, 
Písnici pøi ulici Libušská na pozemku 
p.è.907/9, k. ú. Písnice (benzínka pøed areá-
lem SAPA) dle projektové dokumentace 
I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t ,  s .  r.  o . ,  
z 7/2004. Dùvodem zùstává øešení dopra-
vy pro vjezd do areálu. Pøesunutí výjezdu 
do vìtší vzdálenosti do ulice Libušská tento 
problém neøeší.V pøípadì vìtšího poètu 
zájemcù by byla zablokována již tak velmi 
dopravnì vytížená Libušská ulice, a to jak 
pøi odboèování vpravo k èerpací stanici, 
tak zejména vlevo z ulice Libušská ve 
smìru z centra.
& Souhlasí s navrženým programem zase-
dání Zastupitelstva MÈ Praha-Libuš dne 
20. 10. 2004.

–K tisku pøipravili TH, HK–

Úklid u rybníka

Obecňák

Mezi dìtským høištìm u rybníka Obec-
òák a bývalým mlýnem byla vždy neudr-
žovaná zarostlá stráò, která kazila dojem 
z jinak pìkného zákoutí ve staré Písnici. 
V srpnu bylo toto místo dùkladnì vyøezá-
no a vyèištìno – a jak je vidìt z fotografií, 
rozdíl je patrný. –A. Rusiòáková, odbor životního prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–

Opravené komunikace

Nelze pøehlédnout, že zmizely výtluky 
v ulicích Ke Kurtùm, U Bazénu a Výletní. 
Byly správcem  TSK hl. m.  Prahy  opra-
veny. Co se týká ulice Na Okruhu, v sou-
èasné dobì je na této komunikaci zvýšený 
nárùst nákladní dopravy z dùvodu vý-
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Kontejnery na velkoobjemový odpad

Omlouvám se všem, kdo v minulém èísle 
hledali termíny pøistavení kontejnerù na vel-
koobjemový odpad v øíjnu. Odbor životního 
prostøedí ÚMÈ Praha-Libuš tyto informace 
pøedal redakci U nás k otištìní, mou chybou 
pøi poèítaèovém pøedávání do sazby však 
èlánek nechtì vypadl. Dìkuji za pochopení. 

–Hana Koláøová –

stavby nových rodinných domù spoleè-
ností Central Group, a. s. Spoleènost má 
podle uzavøené dohody tuto komunikaci 
prùbìžnì opravovat.
–H. Hazdrová, odbor životního prostøedí 

a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–

Sekání ploch při ulici Mílové

Pøi záøijovém setkání zástupcù mìst-
ské èásti Praha-Libuš s lékaøi, kteøí zde 
pùsobí, jeden z nich vznesl pøání, aby 
úøad mìstské èásti zajistil posekání 
ploch poblíž areálu Vodní stavby, 
odkud se mohou šíøit alergeny. Na 
požadavek obratem reagovali pracov-
níci odboru životního prostøedí a do-

pravy Úøadu MÈ Praha-Libuš:
J e d n á  s e  o  p o z e m k y  s  p a r c .  è í s l y  

557/38, 557/59 a 557/60 na k.ú. Libuš. 
Vlastníci tìchto nemovitostí se bohužel, 
zejména k neprospìchu lidí bydlících a za-
mìstnaných v této lokalitì, ke svému 
majetku nechovají jako øádní hospodáøi. 
Byli vyzváni k zajiš�ování prùbìžné údrž-

by (úklid a sekání ploch). Na naše výzvy 
však nereagují. Pokud by si zcela náho-
dou pøeèetli tento  èlánek, vìøíme, že 
pochopí oprávnìnost stížnosti obyvatel 
na nepoøádek na jejich pozemcích a na 
šíøení alergenù ze vzrostlé a kvetoucí 
trávy pøedevším v jarních a letních mìsí-
cích, a o svoje nemovitosti zaènou øádnì 
peèovat.

–A. Rusiòáková, odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–
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Setkání: Lékaři a občanská sdružení

Starosta Mìstské èásti Praha-Libuš, 
pan Petr Mráz, uspoøádal dne 22. záøí 
2004 setkání s lékaøi, kteøí vykonávají 
lékaøskou praxi v naší mìstské èásti, 
a 27. záøí 2004 setkání s neziskovými 
nestátními organizacemi, jako jsou 
napøíklad obèanská sdružení, spolky, 
tìlovýchovné jednoty.

Na setkání pøišlo 10 lékaøù z 22 pozva-
ných (tøi se omluvili) a 7 zástupcù obèan-
ských sdružení ze 12 pozvaných. Setkání 
se úèastnili též radní mìstské èásti paní 
Ivana Fendrychová, místostarosta Ing. 
Pavel Macháèek, zastupitelka Ing. Lenka 

Koudelková, šéfredaktorka èasopisu 
U nás Hana Koláøová a paní Renáta Lan-
ská ze soukromé zdravotní organizace 
Domácí péèe, vedoucí humanitního 
odboru Úøadu mìstské èásti Praha-Libuš 
Iva Hájková. 

Klíèovým bodem obou setkání byla dis-
kuse na téma:

S jakými problémy se setkáváte pøi 
výkonu své lékaøské praxe v mìstské 
èásti Praha-Libuš, pøi èinnosti vašeho 
sdružení?

Co se vám v mìstské èásti líbí?
Co se vám v mìstské èásti nelíbí?

Slyšeli jsme mnoho podnìtù, pøipomí-
nek a nápadù na zlepšení celkového pro-
støedí v Libuši a Písnici. K mnohým se 
rovnou vyjádøil starosta mìstské èásti. 
Dozvìdìli jsme se též o existenci dalších 
obèanských sdružení. Setkání to nebylo 
první ani poslední, rádi bychom v nich 
pokraèovali, proto se budou konat nej-
spíše dvakrát do roka.

Všem, kteøí se setkání zúèastnili, ještì 
jednou dìkujeme a omlouváme se tìm, 
které jsme nepozvali, protože jsme o nich 
dosud nevìdìli.

–Iva Hájková, humanitní odbor ÚMÈ–

Líbí ×nelíbí

Líbí se lékaøùm:
+ Dobré chování vietnamské komunity.
+ Kladnì hodnotí spolupráci 

s èasopisem U nás a s obcí.
+ Pozitivnì hodnocen vesnický 

charakter mìstské èásti.
+ Prašnost komunikací již není tak 

velká.
+ V ulicích jsou instalovány koše na psí 

výtrusy.
+ Oprava chodníkù s hezkými 

autobusovými zastávkami.
+ Pøechody hlídané mìstskou policií.
+ Objevují se chodníky mezi zelení, což 

je lepší než vyšlapaná cesta.
+ Zlepšila se údržba zelenì.
+ Pozitivnì hodnocena stanovištì 

kontejnerù na objemný odpad.
  
Nelíbí se lékaøùm:
+ Libušská ulice  hustá doprava, 

nemožné parkování, neèistoty.
+ Chybí retardéry u pøechodù i v ul. 

Dobronické.
+ Lékaøi se shodují na problémech 

s financováním lékaøského ošetøení 
cizích státních pøíslušníkù.

+ Upozoròují na neudržované plochy, 
ve kterých se kumulují škodliviny.

+ Problémy s úhradami od zdravotních 
pojiš�oven.

+ Ukonèení provozu samoobsluhy na 
písnickém sídlišti.

+ Chybí vìtší dozor od mìstské policie 
z dùvodu krádeží, poškozování, 
nesprávného parkování.

+ Chybí oplocení høiš�.
+ Lékaøi, kteøí mají ordinace 

v prostorách sídlištních domù ÈEZu 
hledají nové prostory.

Líbí se zástupcùm
obèanských sdružení:
+ OS Bambus chválí èistotu.
+ OS Stromy kladnì hodnotí iniciativu 

v uspoøádání setkání. Vyzývá k vìtší 
vzájemné spolupráci mezi 
obèanskými sdruženími, nabízí své 
poznatky z komunitní práce.

+ TJ Tempo kladnì hodnotí spolupráci 
s mìstskou èástí.

+ SDH Písnice dìkuje za 
zrekonstruované sociální zaøízení.

+ Chovatelé holubù upozoròují, že 
zastupitelstvo vydalo již v minulé 
dobì usnesení, ve kterém je místnost 
na Libuši v è. p. 81 nabídnuta 
k využívání všem obèanským 
sdružením.

+ OS Stromy navrhuje vydání 
„kontaktníku“ všech sdružení, spolkù 
v mìstské èásti a pøedání všem. 

Nelíbí se zástupcùm obèanských 
sdružení:
+ Zástupce OS Bambus má zájem o 

vìtší rozvinutí spolupráce mìstské 
èásti s místní vietnamskou tržnicí  
navrhuje setkání øeditele tržnice se 
starostou MÈ. (Poznámka redakce: 
Schùzka již byla domluvena na 4. 11. 
2004.)

+ Základní organizace chovatelù 
poštovních holubù si stìžuje na 
nezájem mladé generace o zapojení 

Prosba ZŠ Písnice
Vážení obèané Písnice, obracím se na Vás s velkou 

prosbou. Bohužel jsme zjistili, že nám naši bývalí žáci se 
svými kamarády, které tentokrát ještì nebudu jmenovat, 
devastují nové školní høištì, zahradní nábytek i budovu 
školy. Dokonce odstranili cedule, kde byl uveden zákaz 
vstupu do objektu mimo vyuèování. Problém jsem øešila 
se zøizovatelem školy a následnì s Mìstskou policií, 
která nám slíbila zvýšený dozor nad školou a další formy 
pomoci. Chtìla bych ještì požádat Vás, obèany a hlavnì 
rodièe dìtí, pomozte nám ohlídat naši školu! Tímto 
vyhlašuji i absolutní zákaz vstupu do objektu školy 
mimo vyuèování. Pøedem Vám dìkuji za spolupráci.

–Mgr. Blanka Rachotová, øeditelka školy–
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Zprávy z jednání Rady
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Výtah z usnesení Rady mìstské èásti 
Praha-Libuš v období 15. 9 .– 12. 10. 
2004

Rada městské části Praha-Libuš:

& Souhlasí s uzavøením smlouvy o dílo se 
stavební spoleèností J.L.T., spol. s r.o., 
Libušská 3, Praha 4 na provedení opravy 
èásti chodníku v ul. Kolektivní,  parc. 
è. 1135/1, k. ú. Libuš, povìøuje starostu 
Petra Mráze podpisem smlouvy na realiza-
ci zakázky v celkové finanèní výši  161 230 
Kè vèetnì DPH.
& Souhlasí s koncepcí postupného uvádìní 
dìtských høiš� do souladu s platnými pøed-
pisy a schvaluje realizaci dìtského høištì 
K Lukám v letošním roce.
& Souhlasí s poskytnutím nevratné dotace 
ve výši 20 000 Kè na úhradu nájmu statku, 
v nìmž pùsobí Jezdecký oddíl TJ Tempo 
Praha.
& Nesouhlasí s ukonèením nájemního vzta-
hu s firmou AutoGap, povìøuje tajemníka 
øešit vzniklou situaci s právním zástupcem 
a 26. 10. 2004 podat informaci.  (Podrobnì-
ji v tomto èísle U nás na str. 2.) 
& Souhlasí s uzavøením dodatku è. 2 ke 
smlouvì o dílo è. 2004084059 s firmou Ing. 
Richard Flaška  Kronos, který je nedílnou 
souèástí tohoto usnesení. (Jedná se o ku-
chyò ZŠ Meteorologická.)
& Souhlasí s návrhem výše odmìn za peda-
gogickou a øídící oblast øeditelùm pøed-
školních zaøízení, škol a školských zaøízení 
zøizovaných MÈ Praha-Libuš za školní rok 
2003/2004.
& Souhlasí s výší pøíplatku za vedení jed-
notlivým øeditelùm pøedškolních zaøízení, 
škol a školských zaøízení zøizovaných MÈ 
Praha-Libuš, a to s platností od 1. 11. 2004.
& Souhlasí se vstupem na pozemek parc. 
è. 294 k. ú.Libuš, uvedený na listu vlastnic-
tví (LV) 849 pro k. ú. Libuš za úèelem 
výstavby veøejné èásti pøípojky plynu
a elektøiny k pozemku parc. è. 354/2 k. ú. 
Libuš ul. U Pejøárny za podmínky, že komu-
nikace bude po výstavbì veøejné èásti pøí-
pojky plynu uvedena do pùvodního stavu 
a že stavebník uzavøe s MÈ Praha-Libuš 
smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøí-
zení vìcného bøemene  v dané vìci pøed 
zapoèetím prací.
& Nesouhlasí s úpravou a rekultivací èásti 

pozemku parc. è. 970 na k. ú. Písnice. 
Souhlasí s pronájmem skladového prosto-
ru v objektu Libušská 81, Praha 4-Libuš 
panu Jiøímu Klemperovi.
& S o u h l a s í  s e  z á m ì r e m  p r o n a j m o u t  
pozemky parc. è. 390/9 a 390/10, orná 
pùda, k. ú. Libuš, vedených v operátu 
Katastrálního úøadu Praha-mìsto na LV 
849 ve vlastnictví Hl. m. Prahy, svìøená 
správa nemovitostí MÈ Praha-Libuš panu 
ing. Janu Foøtovi z Prahy-Hrnèíø.
& Souhlasí se vstupem na pozemek parc. 
è. 506 k. ú. Libuš, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, uvedený na LV è. 849 pro k. ú. 
Libuš ve vlastnictví Hl. m. Prahy svìøená 
správa MÈ Praha-Libuš za úèelem napoje-
ní rodinného domu na pozemku parc. è. 
494 k. ú. Libuš na kanalizaèní sí� za pod-
mínky, že bude povrch uveden do pùvodní-
ho stavu.
& Souhlasí s uzavøením smlouvy o zøízení 
vìcného bøemene s Pražskou plynáren-
skou, a. s., na pozemek parc. è. 1156 k. ú. 
Libuš, která je nedílnou souèástí tohoto 
usnesení. 
& Souhlasí s uzavøením dodatku è. 1 HS 
s firmou Prezipp, s. r. o., na akci spoèívající 
ve zmìnì technologie opravy (náhrada 
panelu v garážích AutoGap je zmìnìna na 
opravu a zpevnìní) a z toho vyplývající sní-
žení ceny díla.
& Souhlasí s navrženou stavbou støedotla-
kové (STL) pøípojky plynu na pozemku 
parc. è. 1148/1 (ul. Klokotská) k pozemku 
parc. è. 596, vše k. ú. Libuš, za následují-
cích podmínek: pøed provedením stavby 
pøípojky stavebník uzavøe s MÈ Praha 
Libuš smlouvu o smlouvì budoucí o vìc-
ném bøemeni, pøed zapoèetím stavby 
investor požádá OŽPD MÈ Praha-Libuš o 
souhlas jako podklad pro dopravnì inže-
nýrské rozhodnutí (DIR), povrch komuni-
kace bude upraven do pùvodního stavu. 
& Souhlasí se zmìnami stavby akce „RD 
V Kálku“ spoèívající ve zmìnì umístìní 
lokální èerpací stanice a napojení výtlaku 
na stoku S104 kanalizace Písnice a ve 
zmìnì deš�ové kanalizace spoèívající ve 
zrušení retenèní nádrže a pøeèerpávajícího 
potrubí do Písnického potoka. Deš�ová 
kanalizace bude realizována vsakem pomo-
cí retenèních žeber podél komunikace. 
Tento návrh je nutno provìøit hydrogeolo-
gickým posouzením pøed vydáním staveb-
ního povolení. 
& Nesouhlasí s pøedloženou úpravou územ-

ního plánu Sídelního útvaru hlavního 
mìsta Prahy (SÚ HMP) è. U 0273 v k. ú. 
Písnice. 
& Souhlasí s navrženou stavbou pøípojky 
STL plynu na pozemku parc. è. 506 (ul. 
V Koutì) k pozemku parc. è. 494/2, vše k.ú.-
Libuš, za podmínek, že pøed provedením 
stavby pøípojky stavebník uzavøe s MÈ 
Praha-Libuš smlouvu o smlouvì budoucí o 
vìcném bøemeni, povrch komunikace bude 
upraven do pùvodního stavu. 
& Souhlasí s navrženou stavbou pøípojky 
kanalizace na pozemku parc. è. 381 (ul. Ke 
Bøezinì) k pozemku parc. è. 596, vše k. ú. 
Libuš, mj. za podmínky, že stavba pøípojky 
bude koordinována se stavbou kanalizaè-
ního øadu a koneènou úpravou povrchu 
komunikace v dané lokalitì. 
& Souhlasí s uzavøením smlouvy o pøevodu 
správy majetku k zajištìní vybavení jednot-
ky Sboru dobrovolných hasièù  JSDH 
Písnice.
& Trvá na nesouhlasném usnesení se stav-
bou èerpací stanice PH  HMO v Praze 4, 
Písnici pøi ulici Libušská na pozemku 
p.è.907/9, k. ú. Písnice (benzínka pøed areá-
lem SAPA) dle projektové dokumentace 
I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t ,  s .  r.  o . ,  
z 7/2004. Dùvodem zùstává øešení dopra-
vy pro vjezd do areálu. Pøesunutí výjezdu 
do vìtší vzdálenosti do ulice Libušská tento 
problém neøeší.V pøípadì vìtšího poètu 
zájemcù by byla zablokována již tak velmi 
dopravnì vytížená Libušská ulice, a to jak 
pøi odboèování vpravo k èerpací stanici, 
tak zejména vlevo z ulice Libušská ve 
smìru z centra.
& Souhlasí s navrženým programem zase-
dání Zastupitelstva MÈ Praha-Libuš dne 
20. 10. 2004.

–K tisku pøipravili TH, HK–

Úklid u rybníka

Obecňák

Mezi dìtským høištìm u rybníka Obec-
òák a bývalým mlýnem byla vždy neudr-
žovaná zarostlá stráò, která kazila dojem 
z jinak pìkného zákoutí ve staré Písnici. 
V srpnu bylo toto místo dùkladnì vyøezá-
no a vyèištìno – a jak je vidìt z fotografií, 
rozdíl je patrný. –A. Rusiòáková, odbor životního prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–

Opravené komunikace

Nelze pøehlédnout, že zmizely výtluky 
v ulicích Ke Kurtùm, U Bazénu a Výletní. 
Byly správcem  TSK hl. m.  Prahy  opra-
veny. Co se týká ulice Na Okruhu, v sou-
èasné dobì je na této komunikaci zvýšený 
nárùst nákladní dopravy z dùvodu vý-
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Kontejnery na velkoobjemový odpad

Omlouvám se všem, kdo v minulém èísle 
hledali termíny pøistavení kontejnerù na vel-
koobjemový odpad v øíjnu. Odbor životního 
prostøedí ÚMÈ Praha-Libuš tyto informace 
pøedal redakci U nás k otištìní, mou chybou 
pøi poèítaèovém pøedávání do sazby však 
èlánek nechtì vypadl. Dìkuji za pochopení. 

–Hana Koláøová –

stavby nových rodinných domù spoleè-
ností Central Group, a. s. Spoleènost má 
podle uzavøené dohody tuto komunikaci 
prùbìžnì opravovat.
–H. Hazdrová, odbor životního prostøedí 

a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–

Sekání ploch při ulici Mílové

Pøi záøijovém setkání zástupcù mìst-
ské èásti Praha-Libuš s lékaøi, kteøí zde 
pùsobí, jeden z nich vznesl pøání, aby 
úøad mìstské èásti zajistil posekání 
ploch poblíž areálu Vodní stavby, 
odkud se mohou šíøit alergeny. Na 
požadavek obratem reagovali pracov-
níci odboru životního prostøedí a do-

pravy Úøadu MÈ Praha-Libuš:
J e d n á  s e  o  p o z e m k y  s  p a r c .  è í s l y  

557/38, 557/59 a 557/60 na k.ú. Libuš. 
Vlastníci tìchto nemovitostí se bohužel, 
zejména k neprospìchu lidí bydlících a za-
mìstnaných v této lokalitì, ke svému 
majetku nechovají jako øádní hospodáøi. 
Byli vyzváni k zajiš�ování prùbìžné údrž-

by (úklid a sekání ploch). Na naše výzvy 
však nereagují. Pokud by si zcela náho-
dou pøeèetli tento  èlánek, vìøíme, že 
pochopí oprávnìnost stížnosti obyvatel 
na nepoøádek na jejich pozemcích a na 
šíøení alergenù ze vzrostlé a kvetoucí 
trávy pøedevším v jarních a letních mìsí-
cích, a o svoje nemovitosti zaènou øádnì 
peèovat.

–A. Rusiòáková, odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–
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Setkání: Lékaři a občanská sdružení

Starosta Mìstské èásti Praha-Libuš, 
pan Petr Mráz, uspoøádal dne 22. záøí 
2004 setkání s lékaøi, kteøí vykonávají 
lékaøskou praxi v naší mìstské èásti, 
a 27. záøí 2004 setkání s neziskovými 
nestátními organizacemi, jako jsou 
napøíklad obèanská sdružení, spolky, 
tìlovýchovné jednoty.

Na setkání pøišlo 10 lékaøù z 22 pozva-
ných (tøi se omluvili) a 7 zástupcù obèan-
ských sdružení ze 12 pozvaných. Setkání 
se úèastnili též radní mìstské èásti paní 
Ivana Fendrychová, místostarosta Ing. 
Pavel Macháèek, zastupitelka Ing. Lenka 

Koudelková, šéfredaktorka èasopisu 
U nás Hana Koláøová a paní Renáta Lan-
ská ze soukromé zdravotní organizace 
Domácí péèe, vedoucí humanitního 
odboru Úøadu mìstské èásti Praha-Libuš 
Iva Hájková. 

Klíèovým bodem obou setkání byla dis-
kuse na téma:

S jakými problémy se setkáváte pøi 
výkonu své lékaøské praxe v mìstské 
èásti Praha-Libuš, pøi èinnosti vašeho 
sdružení?

Co se vám v mìstské èásti líbí?
Co se vám v mìstské èásti nelíbí?

Slyšeli jsme mnoho podnìtù, pøipomí-
nek a nápadù na zlepšení celkového pro-
støedí v Libuši a Písnici. K mnohým se 
rovnou vyjádøil starosta mìstské èásti. 
Dozvìdìli jsme se též o existenci dalších 
obèanských sdružení. Setkání to nebylo 
první ani poslední, rádi bychom v nich 
pokraèovali, proto se budou konat nej-
spíše dvakrát do roka.

Všem, kteøí se setkání zúèastnili, ještì 
jednou dìkujeme a omlouváme se tìm, 
které jsme nepozvali, protože jsme o nich 
dosud nevìdìli.

–Iva Hájková, humanitní odbor ÚMÈ–

Líbí ×nelíbí

Líbí se lékaøùm:
+ Dobré chování vietnamské komunity.
+ Kladnì hodnotí spolupráci 

s èasopisem U nás a s obcí.
+ Pozitivnì hodnocen vesnický 

charakter mìstské èásti.
+ Prašnost komunikací již není tak 

velká.
+ V ulicích jsou instalovány koše na psí 

výtrusy.
+ Oprava chodníkù s hezkými 

autobusovými zastávkami.
+ Pøechody hlídané mìstskou policií.
+ Objevují se chodníky mezi zelení, což 

je lepší než vyšlapaná cesta.
+ Zlepšila se údržba zelenì.
+ Pozitivnì hodnocena stanovištì 

kontejnerù na objemný odpad.
  
Nelíbí se lékaøùm:
+ Libušská ulice  hustá doprava, 

nemožné parkování, neèistoty.
+ Chybí retardéry u pøechodù i v ul. 

Dobronické.
+ Lékaøi se shodují na problémech 

s financováním lékaøského ošetøení 
cizích státních pøíslušníkù.

+ Upozoròují na neudržované plochy, 
ve kterých se kumulují škodliviny.

+ Problémy s úhradami od zdravotních 
pojiš�oven.

+ Ukonèení provozu samoobsluhy na 
písnickém sídlišti.

+ Chybí vìtší dozor od mìstské policie 
z dùvodu krádeží, poškozování, 
nesprávného parkování.

+ Chybí oplocení høiš�.
+ Lékaøi, kteøí mají ordinace 

v prostorách sídlištních domù ÈEZu 
hledají nové prostory.

Líbí se zástupcùm
obèanských sdružení:
+ OS Bambus chválí èistotu.
+ OS Stromy kladnì hodnotí iniciativu 

v uspoøádání setkání. Vyzývá k vìtší 
vzájemné spolupráci mezi 
obèanskými sdruženími, nabízí své 
poznatky z komunitní práce.

+ TJ Tempo kladnì hodnotí spolupráci 
s mìstskou èástí.

+ SDH Písnice dìkuje za 
zrekonstruované sociální zaøízení.

+ Chovatelé holubù upozoròují, že 
zastupitelstvo vydalo již v minulé 
dobì usnesení, ve kterém je místnost 
na Libuši v è. p. 81 nabídnuta 
k využívání všem obèanským 
sdružením.

+ OS Stromy navrhuje vydání 
„kontaktníku“ všech sdružení, spolkù 
v mìstské èásti a pøedání všem. 

Nelíbí se zástupcùm obèanských 
sdružení:
+ Zástupce OS Bambus má zájem o 

vìtší rozvinutí spolupráce mìstské 
èásti s místní vietnamskou tržnicí  
navrhuje setkání øeditele tržnice se 
starostou MÈ. (Poznámka redakce: 
Schùzka již byla domluvena na 4. 11. 
2004.)

+ Základní organizace chovatelù 
poštovních holubù si stìžuje na 
nezájem mladé generace o zapojení 

Prosba ZŠ Písnice
Vážení obèané Písnice, obracím se na Vás s velkou 

prosbou. Bohužel jsme zjistili, že nám naši bývalí žáci se 
svými kamarády, které tentokrát ještì nebudu jmenovat, 
devastují nové školní høištì, zahradní nábytek i budovu 
školy. Dokonce odstranili cedule, kde byl uveden zákaz 
vstupu do objektu mimo vyuèování. Problém jsem øešila 
se zøizovatelem školy a následnì s Mìstskou policií, 
která nám slíbila zvýšený dozor nad školou a další formy 
pomoci. Chtìla bych ještì požádat Vás, obèany a hlavnì 
rodièe dìtí, pomozte nám ohlídat naši školu! Tímto 
vyhlašuji i absolutní zákaz vstupu do objektu školy 
mimo vyuèování. Pøedem Vám dìkuji za spolupráci.

–Mgr. Blanka Rachotová, øeditelka školy–
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do jejich èinnosti.
+ Zástupce sdružení pro životní 

prostøedí Stromy upozoròuje na 
mnohdy špatná rozhodnutí vydaná 
rùznými úøady v oblasti životního 
prostøedí. Taková rozhodnutí 
kumulují další problémy. TJ Tempo 
uvádí problémy s financováním 
provozu.

+ Sbor dobrovolných hasièù v Písnici si 
stìžuje na rozpad dìtské základny. 
Potøebují najít zájemce, který by chtìl 

pracovat s dìtmi. 
+ Sokolu Libuš se zmenšuje dìtská 

základna. Zástupce nesouhlasí se 
stavbou multifunkèního domu 
v sousedství libušské sokolovny. 
Z dùvodu velkého provozu na 
Libušské ulici k nim nedochází dìti 
z oblasti druhé strany Libušské.

+ Málo obchodù.
+ Velký provoz na Libušské ulici

a v okolí tržnice SAPA.
+ Požadují retardéry na komunikacích.

+ Pøi rekonstrukci ulice Libušská je 
nutné dbát na vìtší rozèlenìnost 
(autobusové zastávky se zelení, 
zajímavì èlenìné pøechody pro 
chodce…), aby se provoz zpomalil. 
Pokud již nelze zasahovat do 
projektu, Mgr. Partlová navrhuje 
podat návrh na zmìnu rekonstrukce 
ul. v Písnici.

–Zaznamenala Iva Hájková–

Libuš a Písnice očima lékařů

Reportážní výbìr ze setkání lékaøù 
a zástupcù místní správy 22. záøí 2004.

Smyslem setkání lékaøù, kteøí provozu-
jí svou praxi v Libuši nebo v Písnici, a zá-
stupcù mìstské èásti v èele se starostou 
Petrem Mrázem bylo, aby si všichni pøí-
tomní vzájemnì pøiblížili svùj pohled na 
místní záležitosti, øekli o problémech, 
které poci�ují, vyjádøili svá pøání atd. 
Zkrátka šlo o to, lépe se seznámit a záro-
veò nacházet a kombinovat podnìty pro 
život v obci.

Setkání moderovala vedoucí zdejšího 
humanitního odboru Iva Hájková. Pøi 
úvodním „koleèku“ se všichni pøítomní 
pøedstavili, a poznali tak i tváøe lidí, které 
dosud znali jenom podle jmen. Poté Iva 
Hájková podala nìkolik dalších informa-
cí o pøipravované stavbì Domu s peèova-
telskou službou poblíž ZŠ Meteorolo-
gická. Toto zaøízení bude poskytovat byd-
lení se zdravotní péèí ve dvou- èi tøílùžko-
vých pokojích 60 až 70 lidem, bude v nìm 
mimo jiné i hobby dílna a místnost pro 
návštìvy. Rodina sem bude moci dokon-
ce svìøit do péèe napøíklad na víkend 
babièku nebo dìdeèka, kteøí se neobe-
jdou bez stálé pomoci. Zatím však ještì 
není rozhodnuto, jestli Dùm s peèovatel-
skou službou dostane od Magistrátu hl. 
m. Prahy, který je investorem, do správy 
naše mìstská èást, nebo Praha 12. Iva 
Hájková dál upozornila na možnosti 
domácí peèovatelské služby pro obèany. 
Je možné napøíklad s finanèní dotací 
zajistit dovoz obìdù, peèovatelskou služ-
bu mùže získat i dítì, které ji potøebuje. 
Další informace poskytne ošetøující lékaø 
nebo humanitní odbor úøadu naší mìst-
ské èásti. 

Dále paní Renata Lanská pøedstavila 
možnosti poskytování soukromé zdra-
votní domácí péèe. Mezi služby takto 
poskytované peèovatelkou patøí odbìry 
krve, mìøení tlaku, píchání injekcí, pøe-
vazy, rehabilitace u dlouhodobì nemoc-
ných, ošetøování po propuštìní z nemoc-
nice a další výkony, které hradí Všeobec-
ná zdravotní pojiš�ovna. 

MUDr. Dagmar Bálková k tomu doda-
la, že bìžné injekce v rámci takovéto péèe 

musí zvládnout i sestra z její ordinace. 
Paní Lanská doplnila, že domácí peèova-
telská služba mùže zajistit i napøíklad 
velmi dùležité pravidelné pøevazy bérco-
vých vøedù, péèi po mozkových pøího-
dách, úrazech. Požádat o péèi mùže 
obèan i pøímo tuto peèovatelskou službu, 
která zprostøedkuje doporuèení lékaøe. 
MUDr. Hana Cabrnochová upozornila, 
že každý musí být registrován u svého 
praktického lékaøe a že tento lékaø o této 
domácí péèi musí být informován, proto-
že se objeví na jeho úètu u zdravotní 
pojiš�ovny.

Za nejvìtší problém v Libuši považuje 
MUDr. Cabrnochová, dìtská lékaøka, 
která zároveò provozuje zdravotní støe-
disko na køižovatce Libušské a Meteoro-
logické ulice, hustou dopravu. Toto støe-
disko zaznamenává nárùst poètu ošetøe-
ných cizincù, a to nejen z Vietnamu, ale 
nyní novì i napøíklad z Nìmecka, Itálie, 
Francie. Trochu problém bývá s tlumoèe-
ním a nejsou  vyøešené podmínky úhrady 
lékaøùm od cizincù. Nato paní Hájková 
nabídla zprostøedkování vietnamského 
tlumoèníka Ing. Nguyena Tunga, CSc., 
místního obèana. „Vietnamce mám doce-
la ráda,“ dodala MUDr. Cabrnochová, 
„lékaøská doporuèení dodržují.“ Dále 
ocenila, že lékaøi byli pozváni na takovéto 
setkání, kde si poprvé „s obcí“ mohou 
povídat. Nabídla též k pronájmu volné 
prostory pro zdravotnické úèely ve støe-
disku na køižovatce v 1. patøe.

MUDr. Jaroslav Henzl, internista 
a praktický lékaø, který má ordinaci v Mí-
lové ulici, též považuje za nejzávažnìjší 
problém v obci dopravu. Dále upozornil 
na neudržované plochy zelenì, které jsou 
zdrojem alergenù. Dále hovoøil o potí-
žích s regulací lékù ze strany zdravotní 
pojiš�ovny; osobnì se jí neøídí i za cenu 
nìkterých nesnází. „Na skuteèné léèení 
bércových vøedù náklady eskalují, jinak 
se vøed jen udržuje, uvedl Dr. Henzl pøí-
klad. Jeho ordinace v areálu Vodních sta-
veb se nyní týkají také problémy této fir-
my, která je v konkurzu. Spokojenost vyjá-
døil MUDr. Henzl s tím, že se postupnì 
upravují povrchy ulic v obci. „Jinak totiž 

s prachem inhalujeme taky tøeba škodli-
vé èástice odøené z aut,“ dodal.

MUDr. Yvetta Pelikánová je zubní 
lékaøka, která poskytuje péèi pøímo v are-
álu SAPA. Kolegùm nabídla výpomoc 
vietnamského a èínského tlumoèníka, se 
kterým spolupracuje. Osobnì má dobré 
zkušenosti s asijskými pacienty. Nìkdy 
však tøeba i nevìdomky nemají zaplacené 
p o j i s t n é .  Ne s p o k o j e n o s t  v y j á d ø i l a  
MUDr. Pelikánová s tím, že na sídlišti 
Písnice konèí samoobsluha. 

Na to reagoval starosta Mráz: Obchod-
níci si stìžují, že zde není kupní síla, a stej-
ný problém je ve staré Písnici. „Když si 
udìlají prùzkum, zjiš�ují, že by se asi neu-
živili…“ Dále starosta informoval, že 
místní správa se zabývala možností 
odkoupit samoobsluhu a celou tuto budo-
vu, ale kvùli interním problémùm vlast-
ník ÈEZ objekt prodávat zatím nebude.

MUDr. Vìøe Zikové, zubní lékaøce z li-
bušského sídlištì Vodní stavby se nelíbí 
zneèištìné veøejné plochy, kde lidé volnì 
venèí psy v trávì. MUDr. Bálkové zase 
vadí, když policisté chodí a rozdávají 
„cedulky“ za stání v protismìru, a pøitom 
trvá tøeba ètyøi hodiny, než dorazí k neho-
dì. Kradou se a poškozují auta…

Mìstské policisty hájil starosta Mráz: 
„Ti naši dva jsou hodní hoši, každý týden 
se scházíme a hovoøíme o tom, co je tøe-
ba.“ MUDr. Bálková ocenila, že na veøej-
ných prostorech jsou koše na psí výkaly, 
že se seká, ví pouze o jednom nesekaném. 
„Když o nìjakém nesekaném místì bude-
te vìdìt, zavolejte, zajistíme to,“ vyzval 
lékaøe starosta.

Dìtská lékaøka ze sídlištì Písnice 
MUDr. Antonie Konopásková ohodnoti-
la prostøedí na sídlišti jako slušné. „Jen 
by to chtìlo zahrádky kolem høiš�, aby se 
tam nedostali psi.“ Problém má s nejisto-
tou nájmu ordinace v domì vlastnìném 
ÈEZ. Koupit pro mìstskou èást „kostku“ 
na sídlišti by vidìla jako hezké øešení. 
Dále se jí líbí nové chodníky a autobusové 
zastávky.

K úpravì ulic se ještì vyjádøil starosta: 
„Je to dlouhodobý projekt. Komplikace 
také je, že nemáme vlastní stavební úøad, 
musíme na Prahu 12. Stížnosti obèanù 
ohlednì staveb mùžeme jen pøenášet na 
stavební úøad.“ Pak hovoøil o tom, že se 

bude rekonstruovat Libušská, v první 
fázi od køižovatky s Meteorologickou 
smìrem do mìsta. V Písnici jsou dosud 
nevyøešené majetkoprávní vztahy na hlav-
ní ulici a na nìkterých dosud prašných.

MUDr. Adriana Sapáková ordinuje ve 
støedisku na køižovatce Libušské a Me-
teorologické. Oceòuje, že po ránu poli-
cisté pomáhají na pøechodu dìtem pøes 
ulici. „Dìsím se ale na té naší køižovatce. 
Nemohl by tam být semafor?“ Kolegùm 
MUDr. Sapáková poradila, aby jejich viet-
namští pacienti s sebou brali školní dìti, 
protože ty už mluví velmi dobøe èesky.

MUDr. Zdenìk Šafránek, praktický 
lékaø z Mílové, upozornil na problém 
s pøecházením pøes Dobronickou, kde 
velmi chybí zpomalovací prahy. Starosta 
na to reagoval tím, že retardérù na 
Dobronické se dožadovalo více obèanù 
a mìstská èást žádost pøedala technické 
správì komunikací. „Ale èlovìk se neza-
vdìèí všem. Z Písnice jsme zase dostali 
osm dopisù proti retardérùm,“ dodal 
k   d o p r a v n í m u  p r o b l é m u  s t a r o s t a .  
M U D r.  Š a f r á n e k  u p o z o r n i l ,  ž e  n a  
Dobronické byli i poranìní pacienti. 
Starosta vidí jako cíl rozdrobit dopravu, 
vybudovat novou komunikaci mezi 
Libuší a Kunraticemi. I MUDr. Šafránek 
si pøál sekat veøejná prostranství a požá-

dal úøad mìstské èásti, aby v tomto 
smìru tlaèil také na jiné vlastníky zele-
ných ploch. „Taky jsem rád, že už tu 
nejsou žádné skládky,“ zakonèil MUDr. 
Šafránek. Po nìm hovoøila MUDr. Jitka 
Vokálková, rovnìž praktická lékaøka s or-
dinací v Mílové ulici.

MUDr. Andrea Trèková, praktická 
lékaøka ze støediska na køižovatce, se táza-
la, jak se bude øešit provoz na Libušské 
v dobì rekonstrukce. Bude to obtížné. 
Starosta k tomu dodal informaci, že se 
budou rekonstruovat i nìkteré sítì a vysa-
zovat zeleò na Libušské. MUDr. Trèkové 
se v Libuši líbí zejména pøíjemný vesnic-
ký charakter staré zástavby, která je záro-
veò ve mìstì.

Následovala prosba vedoucí humanit-
ního odboru, aby lékaøi dále spolupraco-
vali pøi rozvoji naší mìstské èásti a vytvá-
øení dobrého zdejšího spoleèenství. 
Starosta na to navázal: „Snažíme se oslo-
vovat obèany, aby se spolupodíleli na 
dìní v obci. Rádi bychom vìdìli, jak by si 
lidé pøedstavovali, že by mìla obec vypa-
dat tøeba i za 30 let, jestli by napøíklad cen-
trum a radnice mìla být v „kostce“ na síd-
lišti Písnice, nebo tam, kde je. Pošta je 
v nájmu a doplácíme na to, ale zrušit ji 
nechceme. Chybí tu kultura, malé kino, 
sál, objekt i pro další využití. Chybí kon-

cepce, kam by se mìla obec ubírat.  
Pøitom pøibývá lidí i staveb. V ordinaci 
hodnì lidí øíká své názory…“

MUDr. Cabrnochová ještì požádala, 
aby lékaøi byli pøizváni, kdyby rada nebo 
zastupitelstvo projednávaly nìco, co se 
týká zdravotnictví. Byla ujištìna, že ano.

–Zaznamenala Hana Koláøová–

Zdravotnictví

v Libuši a Písnici

K již zveøejnìnému pøehledu zdravot-
nických zaøízení na území naší mìstské 
èásti (U nás,  duben a kvìten 2004) dopl-
òujeme:

MUDr. Jaroslav Henzl

internista a praktický lékař

Mílová 5/12
Praha-Libuš
Ordinaèní doba:
Støeda 15–18
Tel. 261 112470
Fax a záznamník 241 727 831
E-mail henzl.j@atlas.cz

Libuš a Písnice očima zástupců občanských sdružení

Reportážní výbìr ze setkání zástupcù 
obèanských sdružení a místní správy 27. 
záøí 2004.

Podobnì jako pøi setkání lékaøù a místní 
správy hovoøilo se i pøi této pøíležitosti o ži-
votì v Libuši a Písnici, tentokrát z pohledu 
zástupcù obèanských sdružení.

Ing. Nguyen Tung, CSc., soudní tlumoè-
ník, bývalý pracovník Ekonomického ústa-
vu ÈAV, je zakladatelem obèanského sdru-
žení Bambus, které se zamìøuje na výcho-
vu a vzdìlávání vietnamských dìtí. Soudí, 
že kontakt vietnamské komunity s èeskou 
není vždy tak dobrý, jak by mohl být. 
Upozornil, že nìco jiného jsou celní a jiné 
podnikatelské záležitosti a nìco jiného oby-
èejný život vietnamských rodin. Sám nemá 
žádné problémy s úøady a mùže pomoci 
zlepšit kontakty s vedením areálu SAPA. 
V naší mìstské èásti se mu líbí, že je tu èis-
to. 

Na jeho nabídku ihned reagoval starosta 
Petr Mráz a vedoucí humanitního odboru 
Iva Hájková a sjednali návštìvu zástupcù 
obce v areálu SAPA.

Základní organizaci chovatelù poštov-
ních holubù na schùzce prezentovali Ing. 
František Herc a dále panové Schejbal 
a Holan. Pan Herc ocenil, že místní úøad 
vyèlenil místnost v domku è. 81 na Libuš-
ské pro spoleèenské organizace. Navrhli, 
aby se tam udìlal rozvrh støídání organiza-
cí. Posteskl si, že v obci je málo obchodù 

s potravinami a pøíliš velký provoz aut,  
k tomu pøispívá i asijská tržnice. Pan 
Schejbal struènì seznámil s historií míst-
ního spolku holubáøù, který se od roku 
1957 scházel v restauraci u pana Hrdiny, 
kde mìli i místnùstku na sklad. Pozdìji si 
za vlastní prostøedky postavili garáž, o kte-
rou pøišli pøi restitucích. Pak dostali k dis-
pozici místnost v domku è. 81, kde se nyní 
musí vyøešit, jak se budou platit náklady na 
provoz. V létì tam kroužkují holuby a vy-
pravují je odtud kamionem do zahranièí. 
Chovatelù holubù je 18, hlavnì starší. Byli i 
mladí kluci, teï nejsou. Holubáøi mají oba-
vy, že se rozpadne organizace, která tu exis-
tuje od roku 1937.

Mgr. Daniela Partlová ze Sdružení pro 
životní prostøedí Stromy ocenila, že poprvé 
po pìti letech se díky iniciativì místní sprá-
vy sešla obèanská sdružení. Líbí se jí, že se 
obec takhle otvírá. Seznámila ostatní s tím, 
že OS Stromy už pìt let pracuje na komu-
nitních projektech  výstavby, spolupráce 
s hasièi, Junior klubem. „Mám zkušenost 
i z Modøan, odkud mì požádali o pomoc 
s projektem Zaostøeno na Modøanskou 
rokli. Mùžu pøenést nìco zase zpìtnì sem, 
je to blízké místnì i tematicky,“ nabízí paní 
Partlová. Vyjádøila nespokojenost s nìkte-
rými záležitostmi životního prostøedí, 
které se však snaží øešit  silnièní okruh, vìž 
T-Mobilu, která se má stavìt v chránìném 
území. Dál si posteskla na døívìjší špatná 

rozhodnutí napøíklad stavebního úøadu, 
která èasem na sebe nabalují další a další 
chyby, jako je dodnes nedoøešená situace 
s kanalizací na jihu Písnice a s dopravou, 
které zde velmi ztìžují lidem život. „Dá se 
to pojmenovat, vystopovat a øešit,“ soudí 
paní Partlová. Požádala o vytvoøení „kon-
taktníku“ všech zdejších obèanských sdru-
žení. Pøednesla své praktické nabídky. 
Napøíklad sepsala žádost o grant v rámci 
projektu Zelené stezky a nyní ve spolupráci 
s mìstskou èástí jsou prostøedky na to, aby 
se vytvoøil generel stezek na území obce. 
Spolupráci nabídla i jezdeckému oddílu 
Tempo a dalším. Vytváøí se pracovní skupi-
na, která sumarizuje materiály, a ty pak 
dostanou ke zpracování projektanti. „Èím 
víc bude materiálù, tím lepší mùže být pro-
jekt,“ vyzvala paní Partlová. 

Paní Gabriela Lišková zastupovala na 
setkání obèanské sdružení Libušské dìti. 
Charakterizovala ho tak, že vzniklo, aby 
podpoøilo všechny mateøské i základní ško-
ly, aby nezanikly. Sdružení má nìkteré 
návrhy týkající se i bezpeènosti v dopravì  
napøíklad umístit alespoò tzv. ležícího poli-
cajta.

Starosta informoval o problémech se zpo-
malovacími prahy, které jsou vìcí Technic-
ké správy komunikací; na každý musí být 
projekt a stavební øízení. Napøíklad na Do-
bronickou nebyly prahy povoleny. V Pís-
nici se zase lidé ohrazují, že umístìné 
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+ Zástupce sdružení pro životní 
prostøedí Stromy upozoròuje na 
mnohdy špatná rozhodnutí vydaná 
rùznými úøady v oblasti životního 
prostøedí. Taková rozhodnutí 
kumulují další problémy. TJ Tempo 
uvádí problémy s financováním 
provozu.

+ Sbor dobrovolných hasièù v Písnici si 
stìžuje na rozpad dìtské základny. 
Potøebují najít zájemce, který by chtìl 

pracovat s dìtmi. 
+ Sokolu Libuš se zmenšuje dìtská 

základna. Zástupce nesouhlasí se 
stavbou multifunkèního domu 
v sousedství libušské sokolovny. 
Z dùvodu velkého provozu na 
Libušské ulici k nim nedochází dìti 
z oblasti druhé strany Libušské.

+ Málo obchodù.
+ Velký provoz na Libušské ulici

a v okolí tržnice SAPA.
+ Požadují retardéry na komunikacích.

+ Pøi rekonstrukci ulice Libušská je 
nutné dbát na vìtší rozèlenìnost 
(autobusové zastávky se zelení, 
zajímavì èlenìné pøechody pro 
chodce…), aby se provoz zpomalil. 
Pokud již nelze zasahovat do 
projektu, Mgr. Partlová navrhuje 
podat návrh na zmìnu rekonstrukce 
ul. v Písnici.

–Zaznamenala Iva Hájková–

Libuš a Písnice očima lékařů

Reportážní výbìr ze setkání lékaøù 
a zástupcù místní správy 22. záøí 2004.

Smyslem setkání lékaøù, kteøí provozu-
jí svou praxi v Libuši nebo v Písnici, a zá-
stupcù mìstské èásti v èele se starostou 
Petrem Mrázem bylo, aby si všichni pøí-
tomní vzájemnì pøiblížili svùj pohled na 
místní záležitosti, øekli o problémech, 
které poci�ují, vyjádøili svá pøání atd. 
Zkrátka šlo o to, lépe se seznámit a záro-
veò nacházet a kombinovat podnìty pro 
život v obci.

Setkání moderovala vedoucí zdejšího 
humanitního odboru Iva Hájková. Pøi 
úvodním „koleèku“ se všichni pøítomní 
pøedstavili, a poznali tak i tváøe lidí, které 
dosud znali jenom podle jmen. Poté Iva 
Hájková podala nìkolik dalších informa-
cí o pøipravované stavbì Domu s peèova-
telskou službou poblíž ZŠ Meteorolo-
gická. Toto zaøízení bude poskytovat byd-
lení se zdravotní péèí ve dvou- èi tøílùžko-
vých pokojích 60 až 70 lidem, bude v nìm 
mimo jiné i hobby dílna a místnost pro 
návštìvy. Rodina sem bude moci dokon-
ce svìøit do péèe napøíklad na víkend 
babièku nebo dìdeèka, kteøí se neobe-
jdou bez stálé pomoci. Zatím však ještì 
není rozhodnuto, jestli Dùm s peèovatel-
skou službou dostane od Magistrátu hl. 
m. Prahy, který je investorem, do správy 
naše mìstská èást, nebo Praha 12. Iva 
Hájková dál upozornila na možnosti 
domácí peèovatelské služby pro obèany. 
Je možné napøíklad s finanèní dotací 
zajistit dovoz obìdù, peèovatelskou služ-
bu mùže získat i dítì, které ji potøebuje. 
Další informace poskytne ošetøující lékaø 
nebo humanitní odbor úøadu naší mìst-
ské èásti. 

Dále paní Renata Lanská pøedstavila 
možnosti poskytování soukromé zdra-
votní domácí péèe. Mezi služby takto 
poskytované peèovatelkou patøí odbìry 
krve, mìøení tlaku, píchání injekcí, pøe-
vazy, rehabilitace u dlouhodobì nemoc-
ných, ošetøování po propuštìní z nemoc-
nice a další výkony, které hradí Všeobec-
ná zdravotní pojiš�ovna. 

MUDr. Dagmar Bálková k tomu doda-
la, že bìžné injekce v rámci takovéto péèe 

musí zvládnout i sestra z její ordinace. 
Paní Lanská doplnila, že domácí peèova-
telská služba mùže zajistit i napøíklad 
velmi dùležité pravidelné pøevazy bérco-
vých vøedù, péèi po mozkových pøího-
dách, úrazech. Požádat o péèi mùže 
obèan i pøímo tuto peèovatelskou službu, 
která zprostøedkuje doporuèení lékaøe. 
MUDr. Hana Cabrnochová upozornila, 
že každý musí být registrován u svého 
praktického lékaøe a že tento lékaø o této 
domácí péèi musí být informován, proto-
že se objeví na jeho úètu u zdravotní 
pojiš�ovny.

Za nejvìtší problém v Libuši považuje 
MUDr. Cabrnochová, dìtská lékaøka, 
která zároveò provozuje zdravotní støe-
disko na køižovatce Libušské a Meteoro-
logické ulice, hustou dopravu. Toto støe-
disko zaznamenává nárùst poètu ošetøe-
ných cizincù, a to nejen z Vietnamu, ale 
nyní novì i napøíklad z Nìmecka, Itálie, 
Francie. Trochu problém bývá s tlumoèe-
ním a nejsou  vyøešené podmínky úhrady 
lékaøùm od cizincù. Nato paní Hájková 
nabídla zprostøedkování vietnamského 
tlumoèníka Ing. Nguyena Tunga, CSc., 
místního obèana. „Vietnamce mám doce-
la ráda,“ dodala MUDr. Cabrnochová, 
„lékaøská doporuèení dodržují.“ Dále 
ocenila, že lékaøi byli pozváni na takovéto 
setkání, kde si poprvé „s obcí“ mohou 
povídat. Nabídla též k pronájmu volné 
prostory pro zdravotnické úèely ve støe-
disku na køižovatce v 1. patøe.

MUDr. Jaroslav Henzl, internista 
a praktický lékaø, který má ordinaci v Mí-
lové ulici, též považuje za nejzávažnìjší 
problém v obci dopravu. Dále upozornil 
na neudržované plochy zelenì, které jsou 
zdrojem alergenù. Dále hovoøil o potí-
žích s regulací lékù ze strany zdravotní 
pojiš�ovny; osobnì se jí neøídí i za cenu 
nìkterých nesnází. „Na skuteèné léèení 
bércových vøedù náklady eskalují, jinak 
se vøed jen udržuje, uvedl Dr. Henzl pøí-
klad. Jeho ordinace v areálu Vodních sta-
veb se nyní týkají také problémy této fir-
my, která je v konkurzu. Spokojenost vyjá-
døil MUDr. Henzl s tím, že se postupnì 
upravují povrchy ulic v obci. „Jinak totiž 

s prachem inhalujeme taky tøeba škodli-
vé èástice odøené z aut,“ dodal.

MUDr. Yvetta Pelikánová je zubní 
lékaøka, která poskytuje péèi pøímo v are-
álu SAPA. Kolegùm nabídla výpomoc 
vietnamského a èínského tlumoèníka, se 
kterým spolupracuje. Osobnì má dobré 
zkušenosti s asijskými pacienty. Nìkdy 
však tøeba i nevìdomky nemají zaplacené 
p o j i s t n é .  Ne s p o k o j e n o s t  v y j á d ø i l a  
MUDr. Pelikánová s tím, že na sídlišti 
Písnice konèí samoobsluha. 

Na to reagoval starosta Mráz: Obchod-
níci si stìžují, že zde není kupní síla, a stej-
ný problém je ve staré Písnici. „Když si 
udìlají prùzkum, zjiš�ují, že by se asi neu-
živili…“ Dále starosta informoval, že 
místní správa se zabývala možností 
odkoupit samoobsluhu a celou tuto budo-
vu, ale kvùli interním problémùm vlast-
ník ÈEZ objekt prodávat zatím nebude.

MUDr. Vìøe Zikové, zubní lékaøce z li-
bušského sídlištì Vodní stavby se nelíbí 
zneèištìné veøejné plochy, kde lidé volnì 
venèí psy v trávì. MUDr. Bálkové zase 
vadí, když policisté chodí a rozdávají 
„cedulky“ za stání v protismìru, a pøitom 
trvá tøeba ètyøi hodiny, než dorazí k neho-
dì. Kradou se a poškozují auta…

Mìstské policisty hájil starosta Mráz: 
„Ti naši dva jsou hodní hoši, každý týden 
se scházíme a hovoøíme o tom, co je tøe-
ba.“ MUDr. Bálková ocenila, že na veøej-
ných prostorech jsou koše na psí výkaly, 
že se seká, ví pouze o jednom nesekaném. 
„Když o nìjakém nesekaném místì bude-
te vìdìt, zavolejte, zajistíme to,“ vyzval 
lékaøe starosta.

Dìtská lékaøka ze sídlištì Písnice 
MUDr. Antonie Konopásková ohodnoti-
la prostøedí na sídlišti jako slušné. „Jen 
by to chtìlo zahrádky kolem høiš�, aby se 
tam nedostali psi.“ Problém má s nejisto-
tou nájmu ordinace v domì vlastnìném 
ÈEZ. Koupit pro mìstskou èást „kostku“ 
na sídlišti by vidìla jako hezké øešení. 
Dále se jí líbí nové chodníky a autobusové 
zastávky.

K úpravì ulic se ještì vyjádøil starosta: 
„Je to dlouhodobý projekt. Komplikace 
také je, že nemáme vlastní stavební úøad, 
musíme na Prahu 12. Stížnosti obèanù 
ohlednì staveb mùžeme jen pøenášet na 
stavební úøad.“ Pak hovoøil o tom, že se 

bude rekonstruovat Libušská, v první 
fázi od køižovatky s Meteorologickou 
smìrem do mìsta. V Písnici jsou dosud 
nevyøešené majetkoprávní vztahy na hlav-
ní ulici a na nìkterých dosud prašných.

MUDr. Adriana Sapáková ordinuje ve 
støedisku na køižovatce Libušské a Me-
teorologické. Oceòuje, že po ránu poli-
cisté pomáhají na pøechodu dìtem pøes 
ulici. „Dìsím se ale na té naší køižovatce. 
Nemohl by tam být semafor?“ Kolegùm 
MUDr. Sapáková poradila, aby jejich viet-
namští pacienti s sebou brali školní dìti, 
protože ty už mluví velmi dobøe èesky.

MUDr. Zdenìk Šafránek, praktický 
lékaø z Mílové, upozornil na problém 
s pøecházením pøes Dobronickou, kde 
velmi chybí zpomalovací prahy. Starosta 
na to reagoval tím, že retardérù na 
Dobronické se dožadovalo více obèanù 
a mìstská èást žádost pøedala technické 
správì komunikací. „Ale èlovìk se neza-
vdìèí všem. Z Písnice jsme zase dostali 
osm dopisù proti retardérùm,“ dodal 
k   d o p r a v n í m u  p r o b l é m u  s t a r o s t a .  
M U D r.  Š a f r á n e k  u p o z o r n i l ,  ž e  n a  
Dobronické byli i poranìní pacienti. 
Starosta vidí jako cíl rozdrobit dopravu, 
vybudovat novou komunikaci mezi 
Libuší a Kunraticemi. I MUDr. Šafránek 
si pøál sekat veøejná prostranství a požá-

dal úøad mìstské èásti, aby v tomto 
smìru tlaèil také na jiné vlastníky zele-
ných ploch. „Taky jsem rád, že už tu 
nejsou žádné skládky,“ zakonèil MUDr. 
Šafránek. Po nìm hovoøila MUDr. Jitka 
Vokálková, rovnìž praktická lékaøka s or-
dinací v Mílové ulici.

MUDr. Andrea Trèková, praktická 
lékaøka ze støediska na køižovatce, se táza-
la, jak se bude øešit provoz na Libušské 
v dobì rekonstrukce. Bude to obtížné. 
Starosta k tomu dodal informaci, že se 
budou rekonstruovat i nìkteré sítì a vysa-
zovat zeleò na Libušské. MUDr. Trèkové 
se v Libuši líbí zejména pøíjemný vesnic-
ký charakter staré zástavby, která je záro-
veò ve mìstì.

Následovala prosba vedoucí humanit-
ního odboru, aby lékaøi dále spolupraco-
vali pøi rozvoji naší mìstské èásti a vytvá-
øení dobrého zdejšího spoleèenství. 
Starosta na to navázal: „Snažíme se oslo-
vovat obèany, aby se spolupodíleli na 
dìní v obci. Rádi bychom vìdìli, jak by si 
lidé pøedstavovali, že by mìla obec vypa-
dat tøeba i za 30 let, jestli by napøíklad cen-
trum a radnice mìla být v „kostce“ na síd-
lišti Písnice, nebo tam, kde je. Pošta je 
v nájmu a doplácíme na to, ale zrušit ji 
nechceme. Chybí tu kultura, malé kino, 
sál, objekt i pro další využití. Chybí kon-

cepce, kam by se mìla obec ubírat.  
Pøitom pøibývá lidí i staveb. V ordinaci 
hodnì lidí øíká své názory…“

MUDr. Cabrnochová ještì požádala, 
aby lékaøi byli pøizváni, kdyby rada nebo 
zastupitelstvo projednávaly nìco, co se 
týká zdravotnictví. Byla ujištìna, že ano.

–Zaznamenala Hana Koláøová–

Zdravotnictví

v Libuši a Písnici

K již zveøejnìnému pøehledu zdravot-
nických zaøízení na území naší mìstské 
èásti (U nás,  duben a kvìten 2004) dopl-
òujeme:

MUDr. Jaroslav Henzl

internista a praktický lékař

Mílová 5/12
Praha-Libuš
Ordinaèní doba:
Støeda 15–18
Tel. 261 112470
Fax a záznamník 241 727 831
E-mail henzl.j@atlas.cz

Libuš a Písnice očima zástupců občanských sdružení

Reportážní výbìr ze setkání zástupcù 
obèanských sdružení a místní správy 27. 
záøí 2004.

Podobnì jako pøi setkání lékaøù a místní 
správy hovoøilo se i pøi této pøíležitosti o ži-
votì v Libuši a Písnici, tentokrát z pohledu 
zástupcù obèanských sdružení.

Ing. Nguyen Tung, CSc., soudní tlumoè-
ník, bývalý pracovník Ekonomického ústa-
vu ÈAV, je zakladatelem obèanského sdru-
žení Bambus, které se zamìøuje na výcho-
vu a vzdìlávání vietnamských dìtí. Soudí, 
že kontakt vietnamské komunity s èeskou 
není vždy tak dobrý, jak by mohl být. 
Upozornil, že nìco jiného jsou celní a jiné 
podnikatelské záležitosti a nìco jiného oby-
èejný život vietnamských rodin. Sám nemá 
žádné problémy s úøady a mùže pomoci 
zlepšit kontakty s vedením areálu SAPA. 
V naší mìstské èásti se mu líbí, že je tu èis-
to. 

Na jeho nabídku ihned reagoval starosta 
Petr Mráz a vedoucí humanitního odboru 
Iva Hájková a sjednali návštìvu zástupcù 
obce v areálu SAPA.

Základní organizaci chovatelù poštov-
ních holubù na schùzce prezentovali Ing. 
František Herc a dále panové Schejbal 
a Holan. Pan Herc ocenil, že místní úøad 
vyèlenil místnost v domku è. 81 na Libuš-
ské pro spoleèenské organizace. Navrhli, 
aby se tam udìlal rozvrh støídání organiza-
cí. Posteskl si, že v obci je málo obchodù 

s potravinami a pøíliš velký provoz aut,  
k tomu pøispívá i asijská tržnice. Pan 
Schejbal struènì seznámil s historií míst-
ního spolku holubáøù, který se od roku 
1957 scházel v restauraci u pana Hrdiny, 
kde mìli i místnùstku na sklad. Pozdìji si 
za vlastní prostøedky postavili garáž, o kte-
rou pøišli pøi restitucích. Pak dostali k dis-
pozici místnost v domku è. 81, kde se nyní 
musí vyøešit, jak se budou platit náklady na 
provoz. V létì tam kroužkují holuby a vy-
pravují je odtud kamionem do zahranièí. 
Chovatelù holubù je 18, hlavnì starší. Byli i 
mladí kluci, teï nejsou. Holubáøi mají oba-
vy, že se rozpadne organizace, která tu exis-
tuje od roku 1937.

Mgr. Daniela Partlová ze Sdružení pro 
životní prostøedí Stromy ocenila, že poprvé 
po pìti letech se díky iniciativì místní sprá-
vy sešla obèanská sdružení. Líbí se jí, že se 
obec takhle otvírá. Seznámila ostatní s tím, 
že OS Stromy už pìt let pracuje na komu-
nitních projektech  výstavby, spolupráce 
s hasièi, Junior klubem. „Mám zkušenost 
i z Modøan, odkud mì požádali o pomoc 
s projektem Zaostøeno na Modøanskou 
rokli. Mùžu pøenést nìco zase zpìtnì sem, 
je to blízké místnì i tematicky,“ nabízí paní 
Partlová. Vyjádøila nespokojenost s nìkte-
rými záležitostmi životního prostøedí, 
které se však snaží øešit  silnièní okruh, vìž 
T-Mobilu, která se má stavìt v chránìném 
území. Dál si posteskla na døívìjší špatná 

rozhodnutí napøíklad stavebního úøadu, 
která èasem na sebe nabalují další a další 
chyby, jako je dodnes nedoøešená situace 
s kanalizací na jihu Písnice a s dopravou, 
které zde velmi ztìžují lidem život. „Dá se 
to pojmenovat, vystopovat a øešit,“ soudí 
paní Partlová. Požádala o vytvoøení „kon-
taktníku“ všech zdejších obèanských sdru-
žení. Pøednesla své praktické nabídky. 
Napøíklad sepsala žádost o grant v rámci 
projektu Zelené stezky a nyní ve spolupráci 
s mìstskou èástí jsou prostøedky na to, aby 
se vytvoøil generel stezek na území obce. 
Spolupráci nabídla i jezdeckému oddílu 
Tempo a dalším. Vytváøí se pracovní skupi-
na, která sumarizuje materiály, a ty pak 
dostanou ke zpracování projektanti. „Èím 
víc bude materiálù, tím lepší mùže být pro-
jekt,“ vyzvala paní Partlová. 

Paní Gabriela Lišková zastupovala na 
setkání obèanské sdružení Libušské dìti. 
Charakterizovala ho tak, že vzniklo, aby 
podpoøilo všechny mateøské i základní ško-
ly, aby nezanikly. Sdružení má nìkteré 
návrhy týkající se i bezpeènosti v dopravì  
napøíklad umístit alespoò tzv. ležícího poli-
cajta.

Starosta informoval o problémech se zpo-
malovacími prahy, které jsou vìcí Technic-
ké správy komunikací; na každý musí být 
projekt a stavební øízení. Napøíklad na Do-
bronickou nebyly prahy povoleny. V Pís-
nici se zase lidé ohrazují, že umístìné 
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prahy narušují statiku domù a zvyšují exha-
lace. „Jedné skupinì obèanù jsme se retar-
déry zavdìèili, jiné ne,“ shrnul starosta. 
Paní Partlová k tomu upozornila, že rekon-
strukce Libušské by mìla vést ke zklidnìné 
komunikaci, nikoli k tranzitní. Mìl by to 
tedy být typ ulice, která neumožòuje rych-
lou jízdu, ulice se zálivy, zelení a ostrùvky, 
které nikomu nevadí. Starosta komento-
val, že mìstská èást projekt rekonstrukce 
pøipomínkovala, ale už ve fázi, kdy se s tím 
nedalo moc dìlat. „Jsme rádi, že se podaøi-
lo, aby autobusové zastávky byly se zálivy,“ 
uvedl pøíklad. Daniela Partlová: „Vždycky 
se dá zažádat o zmìnu…“ Starosta s obava-
mi: „Aby se rekonstrukce neoddálila o de-
set let…“ Paní Partlová: „V Písnici by se 
ještì dalo zmìnit…“ Starosta: „Snažíme se 
o výstavbu komunikace mezi Kunratickou 
spojkou a Dobronickou, další šanci vidím 
v okruhu a k nìmu co nejvíc sjezdù…“

Potom Ing. Subhi Brož pøedstavil jezdec-
ký oddíl TJ Tempo, který provozuje chov 
koní ve staré Písnici naproti rybníku 
Obecòák v Zátoòské 20 od roku 1976 pro 
deseti- až patnáctileté dìti. V roce 1986 
koupili budovu statku, kde sídlí, ale v roce 
2001 jim byla v restituci vyvlastnìna a pro-
dána, takže teï musí platit vysoký nájem 
a sdružení je v tomto smìru závislé na gran-
tech. „Nauèili jsme se s tím žít, ale je to 
nejistota,“ øíká pan Brož. „Líbí se nám 
malebná vesnièka Písnice, kam dennì 
dochází ke koním 20 až 30 dìtí ze sídlištì a 
má sepìtí s pøírodou.“ TJ Tempo má 80 
èlenù a eviduje dalších 20 až 25 dìtí, které 
docházejí. Pøispívají 200 Kè mìsíènì, èeka-
tel 60 Kè. „To jste ale hodnì levní,“ znale 
g l o s u j e  p a n í  H á j k o v á .  „ A n o ,  m o h l i  
bychom to dát na 1500 – 2000 korun, ale 
o tøi  ètvrtiny dìtí  bychom tak pøišli.  
Odhlasovali jsme si, že dokud to pùjde, 
nebudeme zvyšovat cenu,“ øíká pan Brož. 
TJ Tempo má osm koní a stará se ještì 
o další ètyøi konì, které mají jiné majitele. 
Oddíl spolupracuje se základními školami 
Meteorologická a L. Coòka, povozí obèas 
dìti na koních, mladším ukážou chov. Na 
èlenství mají poøadník. Spolupracují s hasi-
èi, pøi dìtských dnech. A nìjaká nespokoje-
nost v obci? „Moc hustý provoz na silnici,“ 
uzavírá pan Brož.

Následuje pøedstavení písnických hasi-
èù. Pan Miroslav Štancl, starosta Sboru 
dobrovolných hasièù v Písnici a souèasnì 
èlen výkonného výboru Sboru dobrovol-
ných hasièù hlavního mìsta Prahy,  upo-
zornil, že hasièská zbrojnice je ve staré 
Písnici svým zpùsobem jediné kulturní zaøí-
zení, a nabídl ji k užití i ostatním písnickým 
sdružením. Dobøe a bez problémù spolu-
pracují hasièi s OS Stromy. SDH Písnice 
pravidelnì organizuje každý únor dálkový 
pochod Pohrom. Zdejší jednotka by mohla 
dostat lepší auto, hasièská zbrojnice je na 
to ale malá. „Jsme jeden z 11 sborù v Praze, 
který vyjíždí na vìtší akce, ale vìtší auto se 
nám do zbrojnice nevejde. Dával jsem pod-
nìt, aby se zpracovala studie na pøestavbu 

zbrojnice,“ øíká pan Štancl. Starosta kýve, 
že velitel písnických hasièù Martin Frank 
mu dal pøed pùl rokem i rozpoèet… „Vy, 
starosto, jste velitel, vrchní velitel p. Fran-
ka. Když mu zavoláte, že teï pojede hasit 
do Poèernic, tak pojede,“ vysvìtluje pan 
Štancl všem, jak je to podle pøedpisù s or-
ganizací zásahù písnické jednotky. Pan 
Frank je jako velitel volený radou, zodpoví-
dá za jednotku, pan Štancl je starosta 
obèanského sdružení. I hasièi mají své sta-
rosti: „Mìli jsme nìkolik let dìtský oddíl,“ 
vypráví pan Štancl, „ale je to pracné, 
nákladné a vyèerpávající. Prostì tam 
vždycky musíte být… Teï se nám dìti roz-
padly. Nebyl by nìkdo, kdo by je vedl? Dìti 
by byly,“ vyzval i na tomto setkání pan 
Štancl. Zastupitelka Lenka Koudelková 
soudila, že hasièi mají tradici ve staré 
Písnici, lidi ze sídlištì se tìžko získají. „Vy 
to máte v srdci,“ øíká paní Koudelková. 
Starosta ještì dodává, že udìlal „pøepa-
dovku“, aby vidìl, jak to vypadá v písnické 
zbrojnici, a byl pøekvapen, jak dobøe to 
vypadalo, jaký je tam poøádek. „Dìkuju za 
pochvalu, jsem na kluky pyšnej,“ na to pan 
Štancl, „jsme jednotka požární ochrany 
3. stupnì.“ „Jsou zkrátka dobrý,“ pøeložil 
hasièskou kategorizaci do obecnì srozu-
mitelného jazyka místostarosta Pavel 
Macháèek. Pan Štancl ještì podìkoval 
úøadu za to, co pro hasièe udìlal, a posteskl 
si, že se mu taky nelíbí fronty aut u bývalé-
ho masokombinátu.

Za Sokol Libuš hovoøil jeho starosta 
M. Mourek. Sokol je jedno z nejvìtších 
obèanských sdružení v obci. Obhospoda-
øuje budovu v hodnotì 20 miliónù korun, 
jejíž financování si øeší v Jednotì sokolské 
napøíklad pronájmy. Nejsou dotováni obcí. 
Loni opravili støechu, letos vymalovali, 
pøíští rok chtìjí dokonèit fasádu. Nájem 
poskytují mateøským a základním školám, 
uèilišti. Hodina v tìlocviènì sokolovny 
stojí školy 300 Kè. Teï se objevil zájemce 
o provozování karate. Bohužel, registruje 
Sokol rok od roku ménì dìtí. „Dìti se 
nechtìjí hýbat, nìkdy nechtìjí cvièit, i když 
docházejí z pøíkazu rodièù,“ stýská si pan 
Mourek, „pøitom máme kvalitní cvièitele.“ 
Starosta Sokola Libuš soudí, že i frekvence 
na silnici brání dìtem z opaèné strany obce 
docházet do sokolovny. Nejvíc dìtí je ze 
sídlištì Písnice. Pan Mourek byl pøekvapen 
povolením výstavby multifunkèního domu 
naproti sokolovnì. Teï je to pozastaveno, 
protože i místní se brání.

Dál si zástupci obèanských sdružení vzá-
jemnì vyøíkali své starosti a zkušenosti se 
zmìnami v úèetnictví. 

S h r n u j í  s e  o t e v ø e n é  p ø í l e ž i t o s t i :  
Obèanská sdružení mají v Písnici k dispo-
zici prostor, kde se mohou sejít, po dohodì 
s hasièi v požární zbrojnici. V Libuši je to 
domek èíslo 81 na Libušské, který mají ve 
správì holubáøi. Obì budovy jsou v majet-
ku obce. Starosta Petr Mráz se ještì ujiš�u-
je, u pana Herce, že by se v domku na 
Libuši mohlo støídat tøeba 10 sdružení. 

„Nevadilo by to, udìlal by se plán,“ øíká 
pan Herc. Pan Štancl za Písnické informu-
je, že v „hasi-èárnì“ je to bez problémù, 
jednatel Míla Coòk vede kalendáøní rozpis, 
u nìj se mohou obèanská sdružení domlu-
vit. „Je nám jedno, jestli tam budou zelené 
stromy nebo komunisti,“ øíká velkoryse 
pan Štancl. Jen je tøeba, aby se sdružení 
nìjak podílela na údržbì.

Pak se probíraly místní kompetence 
a možnosti. „Máme ministerstvo školství 
a tìlovýchovy?“ ptá se pan Mourek. Paní 
Hájková vysvìtluje, že tuto kompetenci 
spolu s dalším v radì mìstské èásti zastává 
paní Ivana Fendrychová. „Naše mìstská 
èást má bohužel velmi zúžené kompeten-
ce,“ komentuje vedoucí humanitního odbo-
ru Iva Hájková, „nemùžeme žádat granty, 
nemùžeme nic… Velké mìstské èásti na to 
mají extra pracovníky atd. Snažíme se tedy 
aspoò spolupracovat.“

Na závìr starosta mìstské èásti Petr 
Mráz požádal zástupce obèanských sdru-
žení, zda by mohli pøipravit pøíští rok nìco 
hezkého do programu kvìtnové slavnosti, 
kterou chystá mìstská èást pro všechny, 
kdo budou chtít pøijít. Souèástí bude výsta-
va dobových fotek, pøedmìtù k 60. výroèí 
ukonèení 2. svìtové války v ZŠ Meteorolo-
gická, program pro dìti v Modøanské rokli, 
možná fotbalový a volejbalový turnaj, sou-
tìž v jízdì na prknech na U-rampì, folková 
a rocková kapela, možná bude i ples… 
Zástupci obèanských sdružení se pak náru-
živì a s nadšením pustili do pøedstav, co by 
mohli pøi té pøíležitosti nabídnout. Konì, 
hasièské ukázky, posílání dopisù pomocí 
poštovních holubù, utkání staré a mladé 
f o t b a l o v é  g a r d y,  s k a u t s k é  è i n n o s t i .  
„Mohlo by se to pojmout jako hasièské cvi-
èení,“ uvažuje pan Štancl. „…nejlíp nìkde 
u stohu,“ popouští uzdu fantazii pan 
Mourek. „Jestli máte problém, co zapálit, 
máme nìkolik tun hnoje a nevíme, co 
s ním,“ pokraèuje pan Brož. Pan Tung pøi-
pomnìl, že sdružení Bambus mùže zajistit 
vystoupení skupiny bojových umìní a sku-
piny zpìvu. Podnikatelé ze SAPY by snad 
mohli pøispìt i finanènì. Atd. No, zatím se 
vymýšlí. Ale akce dostává reálnou podobu. 
Samozøejmì se hledají také sponzoøi.

„Strašnì moc dìkuji,“ v roli moderátor-
ky uzavøela setkání Iva Hájková, „doufám, 
že to nìco pøineslo vám i nám.“ 

„Kdyby cokoli, zavolejte, zamailujte. 
Mám radost že tu je tolik lidí, co dìlají nìco 
pro dìti i pro ostatní,“ dodal starosta Petr 
Mráz.

Za redakci U nás ještì doplòuji, že bere-
me jakékoli pøíspìvky o èinnosti obèan-
ských sdružení v Libuši a Písnici, které rádi 
zprostøedkujeme všem ostatním na strán-
kách èasopisu. V tomto èísle si mimo jiné 
mùžete pøeèíst nìco o modeláøích ze sdru-
žení Køížem × Krážem, o jezdeckém oddílu 
TJ Tempo èi názory sdružení Libušské dìti.

–Zaznamenala Hana Koláøová–
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Přehled občanských sdružení v MČ Praha-Libuš

Sdružení pro životní prostředí Stromy Mgr. Daniela Partlová

Občanské sdružení Mateřské centrum Kuřátko Lenka Miltová

Občanské sdružení EKO Libuš Miluše Škorpíková

Občanské sdružení pro ochranu zdravého bydlení „Zahrady“ PaedDr. Ivan Nekola

Fotbalový klub FSC Libuš Václav Hrdlička

Občanské sdružení Výhledy Lubor Fornůsek

Občanské sdružení Křížem Krážem Petr Šámal

Sbor dobrovolných hasičů Libuš Václav Troníček

Občanské sdružení Libušské děti Gabriela Lišková

TJ Sokol Písnice František Malý

Sbor dobrovolných hasičů Písnice Miroslav Štancl

TJ Sokol Libuš Miloslav Mourek

TJ Tempo  jezdecký oddíl Stáňa Svobodová

Občanské sdružení vietnamsky hovořících občanů ČR „Klub Bambus“ Ing. Nguyen Tung, CSc. 

Základní organizace chovatelů poštovních holubů Ing. František Herc 

Pokud nìjaké další obèanské sdružení pùsobící v naší obci uniklo naší pozornosti, prosím, dejte nám vìdìt. Dìkujeme. –Redakce U nás–

Jezdecký oddíl v Písnici 

V jednom ze zákoutí Písnice, naproti 
opravenému areálu rybníka, sídlí již 27. 
rok Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha. Za 
mnohaletou dobu své pùsobnosti vycho-
val ze stovek nadšených dìtí úspìšné jezd-
ce, š�astné majitele vlastních koòských 
miláèkù, talenty, které mùžeme vidìt na 
mnoha soutìžích v rámci všech jezdec-
kých disciplín, ale i øadu tìch, kteøí jezdí 
jen pro vlastní radost ve svých volných 
chvilkách. Nezøídka se stává, že ti, kteøí 
oddíl pøed mnoha lety jako mladí lidé 
opustili, se nyní do nìj už jako zkušení 
jezdci cvièitelé vracejí, aby pøedali své 
zkušenosti mladším. 

Oddíl sídlí v prostorách bývalého stat-
ku Novákových, kde má vytvoøeny ideál-
ní podmínky pro pùsobení. Je zde k dis-
pozici prostorná jízdárna, výbìhy, stáje 
pro konì a samozøejmì i šatny a klubov-
na pro èleny. Za zmínku stojí i nádherné 
okolí Písnice, Cholupic a Toèné.

V souèasné dobì oddíl navštìvuje 
okolo 60 dìtí ve vìku od 12 do 18 let 
z Prahy 4 a Prahy 12. Dìti sem chodí 
velmi rády a èasto navštìvují oddíl každý 
den, by� i jen na nìkolik minut, aby se 
mohly setkat se svými ètyønohými kama-
rády. Výcvik zahrnuje jak osvojení jez-
deckých dovedností na jízdárnì, tak i vy-
jížï ky mimo areál jezdeckého oddílu. 
Vedle výcviku èlenové pomáhají s pøípra-
vou krmiva a steliva pro konì a s oprava-
mi a údržbou areálu statku.

Èinnost oddílu zajiš�ují naši cvièitelé 
(držitelé jezdeckých a cvièitelských licen-
cí vydaných Èeskou jezdeckou federací), 
kteøí zde pracují ve svém volnu  všichni 

do jednoho bez nároku na odmìnu. Drží 
je zde pøedevším láska ke koním, ale 
i snaha o udržení èinnosti oddílu, jako 
atraktivní možnosti pro trávení volného 

èasu dìtí a mládeže.
Oddíl se aktivnì podílí na 

kulturnì – výchovných akti-
vitách v regionu MÈ Prahy-
Libuš, Prahy 12 a jiných. 
Jsou to napøíklad každoroèní 
aktivity v rámci oslav Dne 
dìtí nebo jezdecké dny, ve 
kterých mají pøíchozí dìti 
i veøejnost možnost si zdar-
ma vyzkoušet jezdecký sport. 
Populární jsou též letní jez-
decké tábory poøádané oddí-
lem. Odborná veøejnost bude 
urèitì znát pøedevším každo-
roèní závody JO TJ Písnice 
konané obvykle na konci øíj-
na, jichž se vedle hostù úèast-
ní pøedevším dìti, èlenové 
jezdeckého oddílu.

Na titulní stránce tohoto 
èísla se pøedstavuje nová 
„holka“ z písnické stáje TJ 
Tempo Praha.

–S. Svobodová a S. Brož
za Jezdecký oddíl
TJ Tempo Praha

Foto Roman Klemeš–
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prahy narušují statiku domù a zvyšují exha-
lace. „Jedné skupinì obèanù jsme se retar-
déry zavdìèili, jiné ne,“ shrnul starosta. 
Paní Partlová k tomu upozornila, že rekon-
strukce Libušské by mìla vést ke zklidnìné 
komunikaci, nikoli k tranzitní. Mìl by to 
tedy být typ ulice, která neumožòuje rych-
lou jízdu, ulice se zálivy, zelení a ostrùvky, 
které nikomu nevadí. Starosta komento-
val, že mìstská èást projekt rekonstrukce 
pøipomínkovala, ale už ve fázi, kdy se s tím 
nedalo moc dìlat. „Jsme rádi, že se podaøi-
lo, aby autobusové zastávky byly se zálivy,“ 
uvedl pøíklad. Daniela Partlová: „Vždycky 
se dá zažádat o zmìnu…“ Starosta s obava-
mi: „Aby se rekonstrukce neoddálila o de-
set let…“ Paní Partlová: „V Písnici by se 
ještì dalo zmìnit…“ Starosta: „Snažíme se 
o výstavbu komunikace mezi Kunratickou 
spojkou a Dobronickou, další šanci vidím 
v okruhu a k nìmu co nejvíc sjezdù…“

Potom Ing. Subhi Brož pøedstavil jezdec-
ký oddíl TJ Tempo, který provozuje chov 
koní ve staré Písnici naproti rybníku 
Obecòák v Zátoòské 20 od roku 1976 pro 
deseti- až patnáctileté dìti. V roce 1986 
koupili budovu statku, kde sídlí, ale v roce 
2001 jim byla v restituci vyvlastnìna a pro-
dána, takže teï musí platit vysoký nájem 
a sdružení je v tomto smìru závislé na gran-
tech. „Nauèili jsme se s tím žít, ale je to 
nejistota,“ øíká pan Brož. „Líbí se nám 
malebná vesnièka Písnice, kam dennì 
dochází ke koním 20 až 30 dìtí ze sídlištì a 
má sepìtí s pøírodou.“ TJ Tempo má 80 
èlenù a eviduje dalších 20 až 25 dìtí, které 
docházejí. Pøispívají 200 Kè mìsíènì, èeka-
tel 60 Kè. „To jste ale hodnì levní,“ znale 
g l o s u j e  p a n í  H á j k o v á .  „ A n o ,  m o h l i  
bychom to dát na 1500 – 2000 korun, ale 
o tøi  ètvrtiny dìtí  bychom tak pøišli.  
Odhlasovali jsme si, že dokud to pùjde, 
nebudeme zvyšovat cenu,“ øíká pan Brož. 
TJ Tempo má osm koní a stará se ještì 
o další ètyøi konì, které mají jiné majitele. 
Oddíl spolupracuje se základními školami 
Meteorologická a L. Coòka, povozí obèas 
dìti na koních, mladším ukážou chov. Na 
èlenství mají poøadník. Spolupracují s hasi-
èi, pøi dìtských dnech. A nìjaká nespokoje-
nost v obci? „Moc hustý provoz na silnici,“ 
uzavírá pan Brož.

Následuje pøedstavení písnických hasi-
èù. Pan Miroslav Štancl, starosta Sboru 
dobrovolných hasièù v Písnici a souèasnì 
èlen výkonného výboru Sboru dobrovol-
ných hasièù hlavního mìsta Prahy,  upo-
zornil, že hasièská zbrojnice je ve staré 
Písnici svým zpùsobem jediné kulturní zaøí-
zení, a nabídl ji k užití i ostatním písnickým 
sdružením. Dobøe a bez problémù spolu-
pracují hasièi s OS Stromy. SDH Písnice 
pravidelnì organizuje každý únor dálkový 
pochod Pohrom. Zdejší jednotka by mohla 
dostat lepší auto, hasièská zbrojnice je na 
to ale malá. „Jsme jeden z 11 sborù v Praze, 
který vyjíždí na vìtší akce, ale vìtší auto se 
nám do zbrojnice nevejde. Dával jsem pod-
nìt, aby se zpracovala studie na pøestavbu 

zbrojnice,“ øíká pan Štancl. Starosta kýve, 
že velitel písnických hasièù Martin Frank 
mu dal pøed pùl rokem i rozpoèet… „Vy, 
starosto, jste velitel, vrchní velitel p. Fran-
ka. Když mu zavoláte, že teï pojede hasit 
do Poèernic, tak pojede,“ vysvìtluje pan 
Štancl všem, jak je to podle pøedpisù s or-
ganizací zásahù písnické jednotky. Pan 
Frank je jako velitel volený radou, zodpoví-
dá za jednotku, pan Štancl je starosta 
obèanského sdružení. I hasièi mají své sta-
rosti: „Mìli jsme nìkolik let dìtský oddíl,“ 
vypráví pan Štancl, „ale je to pracné, 
nákladné a vyèerpávající. Prostì tam 
vždycky musíte být… Teï se nám dìti roz-
padly. Nebyl by nìkdo, kdo by je vedl? Dìti 
by byly,“ vyzval i na tomto setkání pan 
Štancl. Zastupitelka Lenka Koudelková 
soudila, že hasièi mají tradici ve staré 
Písnici, lidi ze sídlištì se tìžko získají. „Vy 
to máte v srdci,“ øíká paní Koudelková. 
Starosta ještì dodává, že udìlal „pøepa-
dovku“, aby vidìl, jak to vypadá v písnické 
zbrojnici, a byl pøekvapen, jak dobøe to 
vypadalo, jaký je tam poøádek. „Dìkuju za 
pochvalu, jsem na kluky pyšnej,“ na to pan 
Štancl, „jsme jednotka požární ochrany 
3. stupnì.“ „Jsou zkrátka dobrý,“ pøeložil 
hasièskou kategorizaci do obecnì srozu-
mitelného jazyka místostarosta Pavel 
Macháèek. Pan Štancl ještì podìkoval 
úøadu za to, co pro hasièe udìlal, a posteskl 
si, že se mu taky nelíbí fronty aut u bývalé-
ho masokombinátu.

Za Sokol Libuš hovoøil jeho starosta 
M. Mourek. Sokol je jedno z nejvìtších 
obèanských sdružení v obci. Obhospoda-
øuje budovu v hodnotì 20 miliónù korun, 
jejíž financování si øeší v Jednotì sokolské 
napøíklad pronájmy. Nejsou dotováni obcí. 
Loni opravili støechu, letos vymalovali, 
pøíští rok chtìjí dokonèit fasádu. Nájem 
poskytují mateøským a základním školám, 
uèilišti. Hodina v tìlocviènì sokolovny 
stojí školy 300 Kè. Teï se objevil zájemce 
o provozování karate. Bohužel, registruje 
Sokol rok od roku ménì dìtí. „Dìti se 
nechtìjí hýbat, nìkdy nechtìjí cvièit, i když 
docházejí z pøíkazu rodièù,“ stýská si pan 
Mourek, „pøitom máme kvalitní cvièitele.“ 
Starosta Sokola Libuš soudí, že i frekvence 
na silnici brání dìtem z opaèné strany obce 
docházet do sokolovny. Nejvíc dìtí je ze 
sídlištì Písnice. Pan Mourek byl pøekvapen 
povolením výstavby multifunkèního domu 
naproti sokolovnì. Teï je to pozastaveno, 
protože i místní se brání.

Dál si zástupci obèanských sdružení vzá-
jemnì vyøíkali své starosti a zkušenosti se 
zmìnami v úèetnictví. 

S h r n u j í  s e  o t e v ø e n é  p ø í l e ž i t o s t i :  
Obèanská sdružení mají v Písnici k dispo-
zici prostor, kde se mohou sejít, po dohodì 
s hasièi v požární zbrojnici. V Libuši je to 
domek èíslo 81 na Libušské, který mají ve 
správì holubáøi. Obì budovy jsou v majet-
ku obce. Starosta Petr Mráz se ještì ujiš�u-
je, u pana Herce, že by se v domku na 
Libuši mohlo støídat tøeba 10 sdružení. 

„Nevadilo by to, udìlal by se plán,“ øíká 
pan Herc. Pan Štancl za Písnické informu-
je, že v „hasi-èárnì“ je to bez problémù, 
jednatel Míla Coòk vede kalendáøní rozpis, 
u nìj se mohou obèanská sdružení domlu-
vit. „Je nám jedno, jestli tam budou zelené 
stromy nebo komunisti,“ øíká velkoryse 
pan Štancl. Jen je tøeba, aby se sdružení 
nìjak podílela na údržbì.

Pak se probíraly místní kompetence 
a možnosti. „Máme ministerstvo školství 
a tìlovýchovy?“ ptá se pan Mourek. Paní 
Hájková vysvìtluje, že tuto kompetenci 
spolu s dalším v radì mìstské èásti zastává 
paní Ivana Fendrychová. „Naše mìstská 
èást má bohužel velmi zúžené kompeten-
ce,“ komentuje vedoucí humanitního odbo-
ru Iva Hájková, „nemùžeme žádat granty, 
nemùžeme nic… Velké mìstské èásti na to 
mají extra pracovníky atd. Snažíme se tedy 
aspoò spolupracovat.“

Na závìr starosta mìstské èásti Petr 
Mráz požádal zástupce obèanských sdru-
žení, zda by mohli pøipravit pøíští rok nìco 
hezkého do programu kvìtnové slavnosti, 
kterou chystá mìstská èást pro všechny, 
kdo budou chtít pøijít. Souèástí bude výsta-
va dobových fotek, pøedmìtù k 60. výroèí 
ukonèení 2. svìtové války v ZŠ Meteorolo-
gická, program pro dìti v Modøanské rokli, 
možná fotbalový a volejbalový turnaj, sou-
tìž v jízdì na prknech na U-rampì, folková 
a rocková kapela, možná bude i ples… 
Zástupci obèanských sdružení se pak náru-
živì a s nadšením pustili do pøedstav, co by 
mohli pøi té pøíležitosti nabídnout. Konì, 
hasièské ukázky, posílání dopisù pomocí 
poštovních holubù, utkání staré a mladé 
f o t b a l o v é  g a r d y,  s k a u t s k é  è i n n o s t i .  
„Mohlo by se to pojmout jako hasièské cvi-
èení,“ uvažuje pan Štancl. „…nejlíp nìkde 
u stohu,“ popouští uzdu fantazii pan 
Mourek. „Jestli máte problém, co zapálit, 
máme nìkolik tun hnoje a nevíme, co 
s ním,“ pokraèuje pan Brož. Pan Tung pøi-
pomnìl, že sdružení Bambus mùže zajistit 
vystoupení skupiny bojových umìní a sku-
piny zpìvu. Podnikatelé ze SAPY by snad 
mohli pøispìt i finanènì. Atd. No, zatím se 
vymýšlí. Ale akce dostává reálnou podobu. 
Samozøejmì se hledají také sponzoøi.

„Strašnì moc dìkuji,“ v roli moderátor-
ky uzavøela setkání Iva Hájková, „doufám, 
že to nìco pøineslo vám i nám.“ 

„Kdyby cokoli, zavolejte, zamailujte. 
Mám radost že tu je tolik lidí, co dìlají nìco 
pro dìti i pro ostatní,“ dodal starosta Petr 
Mráz.

Za redakci U nás ještì doplòuji, že bere-
me jakékoli pøíspìvky o èinnosti obèan-
ských sdružení v Libuši a Písnici, které rádi 
zprostøedkujeme všem ostatním na strán-
kách èasopisu. V tomto èísle si mimo jiné 
mùžete pøeèíst nìco o modeláøích ze sdru-
žení Køížem × Krážem, o jezdeckém oddílu 
TJ Tempo èi názory sdružení Libušské dìti.

–Zaznamenala Hana Koláøová–
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Přehled občanských sdružení v MČ Praha-Libuš

Sdružení pro životní prostředí Stromy Mgr. Daniela Partlová

Občanské sdružení Mateřské centrum Kuřátko Lenka Miltová

Občanské sdružení EKO Libuš Miluše Škorpíková

Občanské sdružení pro ochranu zdravého bydlení „Zahrady“ PaedDr. Ivan Nekola

Fotbalový klub FSC Libuš Václav Hrdlička

Občanské sdružení Výhledy Lubor Fornůsek

Občanské sdružení Křížem Krážem Petr Šámal

Sbor dobrovolných hasičů Libuš Václav Troníček

Občanské sdružení Libušské děti Gabriela Lišková

TJ Sokol Písnice František Malý

Sbor dobrovolných hasičů Písnice Miroslav Štancl

TJ Sokol Libuš Miloslav Mourek

TJ Tempo  jezdecký oddíl Stáňa Svobodová

Občanské sdružení vietnamsky hovořících občanů ČR „Klub Bambus“ Ing. Nguyen Tung, CSc. 

Základní organizace chovatelů poštovních holubů Ing. František Herc 

Pokud nìjaké další obèanské sdružení pùsobící v naší obci uniklo naší pozornosti, prosím, dejte nám vìdìt. Dìkujeme. –Redakce U nás–

Jezdecký oddíl v Písnici 

V jednom ze zákoutí Písnice, naproti 
opravenému areálu rybníka, sídlí již 27. 
rok Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha. Za 
mnohaletou dobu své pùsobnosti vycho-
val ze stovek nadšených dìtí úspìšné jezd-
ce, š�astné majitele vlastních koòských 
miláèkù, talenty, které mùžeme vidìt na 
mnoha soutìžích v rámci všech jezdec-
kých disciplín, ale i øadu tìch, kteøí jezdí 
jen pro vlastní radost ve svých volných 
chvilkách. Nezøídka se stává, že ti, kteøí 
oddíl pøed mnoha lety jako mladí lidé 
opustili, se nyní do nìj už jako zkušení 
jezdci cvièitelé vracejí, aby pøedali své 
zkušenosti mladším. 

Oddíl sídlí v prostorách bývalého stat-
ku Novákových, kde má vytvoøeny ideál-
ní podmínky pro pùsobení. Je zde k dis-
pozici prostorná jízdárna, výbìhy, stáje 
pro konì a samozøejmì i šatny a klubov-
na pro èleny. Za zmínku stojí i nádherné 
okolí Písnice, Cholupic a Toèné.

V souèasné dobì oddíl navštìvuje 
okolo 60 dìtí ve vìku od 12 do 18 let 
z Prahy 4 a Prahy 12. Dìti sem chodí 
velmi rády a èasto navštìvují oddíl každý 
den, by� i jen na nìkolik minut, aby se 
mohly setkat se svými ètyønohými kama-
rády. Výcvik zahrnuje jak osvojení jez-
deckých dovedností na jízdárnì, tak i vy-
jížï ky mimo areál jezdeckého oddílu. 
Vedle výcviku èlenové pomáhají s pøípra-
vou krmiva a steliva pro konì a s oprava-
mi a údržbou areálu statku.

Èinnost oddílu zajiš�ují naši cvièitelé 
(držitelé jezdeckých a cvièitelských licen-
cí vydaných Èeskou jezdeckou federací), 
kteøí zde pracují ve svém volnu  všichni 

do jednoho bez nároku na odmìnu. Drží 
je zde pøedevším láska ke koním, ale 
i snaha o udržení èinnosti oddílu, jako 
atraktivní možnosti pro trávení volného 

èasu dìtí a mládeže.
Oddíl se aktivnì podílí na 

kulturnì – výchovných akti-
vitách v regionu MÈ Prahy-
Libuš, Prahy 12 a jiných. 
Jsou to napøíklad každoroèní 
aktivity v rámci oslav Dne 
dìtí nebo jezdecké dny, ve 
kterých mají pøíchozí dìti 
i veøejnost možnost si zdar-
ma vyzkoušet jezdecký sport. 
Populární jsou též letní jez-
decké tábory poøádané oddí-
lem. Odborná veøejnost bude 
urèitì znát pøedevším každo-
roèní závody JO TJ Písnice 
konané obvykle na konci øíj-
na, jichž se vedle hostù úèast-
ní pøedevším dìti, èlenové 
jezdeckého oddílu.

Na titulní stránce tohoto 
èísla se pøedstavuje nová 
„holka“ z písnické stáje TJ 
Tempo Praha.

–S. Svobodová a S. Brož
za Jezdecký oddíl
TJ Tempo Praha

Foto Roman Klemeš–
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A Bojové umìní judo už nìkolik let tré-
nují dìti a mládež v Klubu Junior pod 
vedením kvalifikovaných trenérù. 
V sobotu 13. listopadu se mùže každý, 
kdo bude mít zájem, s judem zdarma 
seznámit na vlastní kùži pøímo v tìlo-
cviènì v rámci odpoledne aktivní sebe-
obrany. Ještì pøedtím se mùžete v ná-
sledujícím èlánku dovìdìt, jaká je his-
torie juda a jaké hodnoty zastávají 
judisté.

Sport pro všechny

Judo je sport, který zaujal tisíce lidí na 
celém svìtì. Pøináší uspokojení nejen 
tìm, kteøí ho provozují, ale i divákùm. Je 
to sport, kde najde uplatnìní mládež i li-
dé v pokroèilém vìku, a to bez ohledu na 
tìlesnou výšku a váhu. 

Vznik a vývoj zápasu

Poèátky zápasu jsou známy již z prvo-
bytnì pospolné spoleènosti. Silní muži 
museli na lov, a tím se uèili technikám 
lovu a také obrany. Doklady o jednotli-
vých zpùsobech boje beze zbranì byly 
nalezeny již v hrobkách starého Egypta.

Písemné památky o použitých chva-
tech pro útok i obranu jsou z Japonska 
z 8. století. Vzniká nìkolik škol, každá má 
své pøednosti i nedostatky. Jednou ze škol 
bojových umìní je buši-do. Vyuèuje se 
støelba lukem, boj meèem a kopím a jízda 
na koni. To vše je základem bojového 
umìní Samurajù (váleèníkù nebo šlechti-
cù). 

V 16.–17. století se rozvíjí jiu-jitsu 
(techniky sebeobrany). Základní pouèka 
zní: Jsi-li tlaèen ustup, jsi-li tažen postup. 
Školy jiu-jitsu nejsou u veøejnosti pøíliš 
oblíbeny, protože dovednosti v nich zís-
kané jsou èasto zneužívány.     

Zakladatel juda

Zakladatelem juda jako sportovního 
odvìtví byl profesor Jigoro Kano (1859 – 
– 1938) (vyslov „džigoro kano“). V roce 
1871 se s rodièi pøestìhoval do Tokia. 
Motivem ke studiu jiu-jitsu byl pro subtil-
ního studenta fakt, že musel snášet 
mnohé køivdy a ústrky od silnìjších spo-
lužákù, a tak se zaèal zajímat o staré bojo-
vé umìní.  V té dobì nebylo snadné 
sehnat uèitele, ale touha Jigoro Kana 
byla nezmìrná. Studoval u mistra Haèi-
no Suke-Fukudi, po jeho smrti u mistra 
Masumota Yta. Masumoto Yto pøed 
smrtí pøedal Kanovi cenné rukopisy o bo-
jových technikách. Tøetím mistrem v Ka-
novì životì byl mistr Ikuba.

Poznatky, které Jigoro Kano shromáž-
dil studiem starých materiálù, ale i pøi své 
praxi jiu-jitsu, utøídil, pøizpùsobil tehdej-
ším poznatkùm tìlovýchovného procesu 

a vytvoøil vlastní systém, který nazval 
kodokan-judo. Názvem chtìl odlišit nový 
systém od tehdejšího neoblíbeného jiu-
jitsu. Stanovil i etiku chování v doju (ju-
distická tìlocvièna), ke spolužákùm
a uèiteli, jež zaruèovala radostné ovzduší 
pøi výcviku a zajiš�ovala i nutnou bezpeè-
nost pøi tréninku.

Judo na postupu

Judo brzy získalo oblibu, ale muselo 
èelit konkurenci i nevraživosti dalších 
škol. Definitivní vítìzství získalo v roce 
1 8 8 6 ,  k d y  v  u t k á n í  p r a v d y  ( D o ž ó -
Džabury), které uspoøádal šéf tokijské 
policie, soutìžila družstva jednotlivých 
škol. Borci kodokanu zvítìzili nad školou 
mistra Tocuki. Èinnost kodokanu byla 
zahájena - od tohoto data se poèítá vznik 
juda - v roce 1882, kdy mìl Jigoro Kano 
prvních 9 žákù. 

Pozdìji se judo spolu s kendo dostalo 
do osnov výuky na základních a støedních 
školách. Jigoro Kano se stal v Japonsku 
významnou osobností, nebo� kromì 
ministra školství byl èlenem japonského 
olympijského výboru a prezidentem 
japonského svazu judo. Do Evropy se jiu-
jitsu dostalo v roce 1931, kdy ho Japonci 
poprvé v Londýnì ukázali.

Etika juda

Vìtší èást základní etiky je spoleèná 
všem sportovcùm, všem lidem, tedy 
nejen judistùm. Etika juda není platná 
jen pro chování v doju, ale platí v celém 
chování a jednání judisty. Etická pravidla 
byla v klasických školách bojového 
umìní shromáždìna v podobì pøikázání, 
která byla závazná. Objevovala se v nich 
i naøízení týkající se stravy, pití nápojù 
apod. Tato pravidla byla pøesnì formulo-
vána a pøísnì dodržována. Motivem byla 
støídmost a zdrženlivost a striktnì se vyža-
dovala úcta ke starším a respekt ke 
všemu živému. Etika je prostøedek 
výchovy. Musí být samozøejmostí, že na 
trénink pøichází všichni závodníci (pro 

trenéry je to závazné dvojnásob) vèas, 
v èistém kimonu a tak, jak to pøedepisují 
pravidla juda. 

Pozdrav je v judu symbolem vzdání 
úcty jeden druhému. Pøi vstupu do doja 
judista pozdraví. Stejnì se zdraví závod-
níci pøi soutìži, pøi tréninku, pøi oslovení 
trenéra apod. Pravidlem je, že zdraví vždy 
nositel nižšího technického stupnì. 
Nejedná se o vynucovanou kázeò, ale 
o projev úcty a vzdání díku trenérovi za 
jeho práci nebo partnerovi za pomoc k do-
sažení vlastní mistrovské cesty.         

Chování v doju

Efektivita pøípravy závisí na atmosféøe, 
jaká v doju panuje. Musí být pøátelská 
radostná a pracovní pøi naprostém sou-
støedìní všech pøítomných. Je tøeba, aby 
každý chápal, že i on je povinen k této 
atmosféøe pøispìt. Týká se to nejen 
závodníkù, ale i trenérù. Závodníci ukáz-
nìnì plní pokyny trenéra, nerozptylují 
se, neopouštìjí dojo bez svolení trenéra 
apod. Je tøeba, aby závodníci pøi každém 
cvièení bojovali v duchu pravidel, byli 
skromní a ochotni pomoci ménì vyspì-
lým závodníkùm. Musí být samozøejmé, 
že se závodník omluví za pozdní pøíchod 
na trénink, nebo za nesplnìní jiné povin-
nosti. Do doja je zakázáno vstupovat
v obuvi, kterou používají judisté venku. 

Etika juda nekonèí tím, že opustíme 
dojo. Platné formy chování je nutné dodr-
žovat i na veøejnosti. Hovoøíme-li o tom, 
že sport pomáhá pozitivnì formovat 
osobnost sportovce, je tøeba, aby to judis-
té dokazovali i v praktickém životì. Jen 
tak mohou naplnit jednu z hlavních myš-
lenek zakladatele juda prof. Jigora Kana: 
„Vzájemné blaho, všeobecná prospìš-
nost.“ 

Výchova sportovce do znaèné míry 
ovlivòuje jeho výkonnost, ale i pozdìjší 
rozhodování o vlastní orientaci.

–S použitím internetových stránek 
Èeského svazu juda pøipravil Ing. Oldøich 
Ježek, trenér juda. Redakènì upraveno. –

Rozhovor na lavičce
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Setkali se na lavièce. Oba byli staršího 
vìku. Jeden o holi a druhý mìl již znaènì 
prošedivìlou hlavu.

Sedìli mlèky a dívali se nepøítomnì pøed 
sebe. Když tu jeden si tak povzdychl: „Ach 
jo.“„A copak?“ zeptal se soused.

„Sbíráte houby?“ 
„A jak rád! Hnedka jakmile zmizí sníh 

sedám do autobusu nebo do vlaku a vyrá-
žím do lesù. Vždycky nìco najdu. A mùžu 
vám povìdìt, že mám vyhlédnutá místa, 
která mì nikdy nezklamala. Pokaždé jsem 
si odnesl nìjakou tu houbu. A co vy? Také 
rád sbíráte?“

„Asi jsme na tom oba stejnì. Já mám 
také nutkání vyrazit do lesù, i když s tou 
mou holí už to moc nejde. To víte, vìk a no-

hy. Ale já je nejen rád sbírám ale také hroz-
nì rád jím v rùzné podobì – smaženici, 
houbovou omáèku, karbanátky, øízeèky, 
nakládané…“

„Myslíte si, že má na houby nìjaký vliv 
úplnìk? Víte, pane…“ „Kozák.“ pousmál 
se. „Jak vidíte, i to moje jméno je spojené 
s houbami. Ale vy jste se ptal na úplnìk. 
Tìžko øíct. Nìkdo tvrdí, že rostou jak divé, 
já si myslím, že je to celkem jedno. Ale 
jedno vám musím øíct, vzpomínám si 
pøímo na houbovou kalamitu. To rostly 
snad všude a navíc byly prakticky bez èer-
vù. A jak, paneèku, chutnaly.“

„Kdy to bylo, smím-li se zeptat.“
„No, to bylo tehdy, když vybouch ten Èer-

nobyl.“

„Souhlasím, souhlasím. Divím se, že 
ještì nesvítily.“

Kolem prošla mladá dívenka. Oba za ní 
otoèili své zraky.

„Ach jo, takovou potkat v lese. Je jako 
houbièka. Také tak krásná. Mám takové 
houbièky doma. Dvì vnuèky. Zrovna vèera 
mnì jedna z nich otevírala sklenièku s na-
kládanými žampióny, které jsem loni 
nasbíral. Byly moc dobré, tak jsem je snìdl 
na posezení všechny.“

„To je ale náhoda, já je mìl vèera také. 
Sice ne žampióny, ale mladé plodnice 
masáka…“

Ze dveøí vykoukla hlava mladé dívky: 
„Tak kdo je další na výplach žaludku..?!“

Tuto povídeèku jsem vìnoval slovutnému 
znalci hub – Františku Smotlachovi, po 
nìmž je pojmenována ulice na Libuši.

–Martin Zikeš–

Libušské knihkupectví

Jsem rád, že se koneènì našel nìkdo, komu 
také jde o Libušské knihkupectí, i když pøi-
spìla kolegynì z redakèní rady. Tak já tento-
krát zalovím také trochu hloubìji ve své kniž-
ní nùši…                    –jbx–

Dick Francis: Hra na fanty 

Pøel. J. Moserová. Praha: Olympia, 2002, 
182 str.

Nepatøím k tìm, kteøí jsou výhradnì ète-
náøi detektivek. Tento žánr patøí k èetbì, kte-
rou si beru na dovolenou. Proto také pøíbìh 
z dostihového prostøedí (jak jinak, když 
autorem je Dick Francis), který vám dopo-
ruèuji k pøeètení, není horkou novinkou. Ale 
stojí za to vnoøit se do prostøedí podvodù, 
které se toèí kolem koní, dostihových stájí a 
svìta sázek. Navíc se ètenáø pøesvìdèí, že 
bulvár a skandalizování není výsadou jen 
nìkterých èeských „takynovináøù“. A proto-
že se k pøíbìhu z dostihových drah pøidají 
i manželské a milenecké problémy, o ètivost 
je postaráno. Není ani divu, že toto dílko 
bylo vyznamenáno cenou E. A .  Poea.  
Kladem èeského vydání je urèitì i výborný 
pøeklad. Mám snad jedinou výtku: ani tato 
kniha se neobešla bez tiskových chyb. Ale 
ètenáø napínavého dìje je možná ani nepo-
støehne.Pokud byste Hru na fanty už nenašli 
na pultech knihkupectví, zkuste knihovny, 
a n t i k v a r i á t y  n e b o  p r o d e j n y  l e v n ý c h  
knih.             –Helena Pilátová–

Jostein Gaarder: Haló, je tu někdo? 

Pø e l .  J . Vr b o v á ,  I l .  O . J e l e n .  Pr a h a :  
Albatros, 1998. 73 s.

Tam, kde jsou strmé hory, je dùležité umìt 
šplhat. Na rozlehlých pláních je zase mno-
hem dùležitìjší umìt rychle bìhat. A tam, 
kde žije hodnì šelem, je velká výhoda nemít 
chutné maso. Ještì výhodnìjší je mít maso 
jedovaté. Ale nejlepší ze všeho je mít chytrou 
hlavu. Už nakladatelstvím je dáno, že tento-
krát jde o knihu dìtskou a tato je dokonce 
urèena ètenáøùm od 8 let. Vydaná sice už 
pøed lety šesti, ale stále pøítomna ve všech 

dobrých knihkupectvích, tedy i  v tom 
našem. Desetiletý Jáchym se v pøíbìhu nor-
ského filosofa a známého autora dìtské lite-
ratury setká se stejnì starým mimozemš�a-
nem a spoleènì si zábavnou formou opakují 
uèivo svých základních škol a dopracují se 
až formulace nadèasových nejen dìtských 
pravd  jednou jsem tento pøíspìvek uvedl. 
Moudrá kniha pro chytré dìti chytrých rodi-
èù.                    –jbx–

Josef Škvorecký:

Pulchra. Příběh o krásné planetě.

Brno: Petrov, 2003. 136s.
Josef Škvorecký není autor scifi. Josef 

Škvorecký je dnes starý pán a výsostný spi-
sovatel, který se pustil do scifi proto, aby se 
vyslovil pøedevším k problémùm soudobé  
p o s t m o d e r n í  k o n z u m n í  s p o l e è n o s t i .  
Pulchra je alter ego naší Zemì nìkde na 
opaèném konci Vesmíru, druhý a pravdìpo-
dobnì š�astnìjší pokus téhož Stvoøitele. 
A že srovnání tìch dvou svìtù nedopadne 
pro ten náš š�astnì, je zákonité. Vede k tomu 
i celoživotní zkušenost autora, který sice 
nerozumí až tak Vesmíru, ale lidem rozumí 
až dost… Etická scifi Josefa Škvoreckého 
nápadnì vyboèuje z jeho dosavadního díla 
a zároveò je prozatím logicky završuje. 
Pøedevším svým varujícím filosofickým roz-
mìrem…                    – jbx–

M. Vokurka, J. Hugo a kol.:

Velký lékařský slovník

Praha: Maxdorf, 2004. 966 str.
Již ve ètvrtém, aktualizovaném vydání 

vychází tento výkladový slovník lékaøských 
termínù. Je samozøejmì urèen pøedevším 
lékaøùm a ostatním odborníkùm ve zdravot-
nictví, ale už zájem o minulá vydání (1. vydá-
ní v roce 2002) dokazuje, že i ostatní ètenáøi 
si velmi èasto chtìjí rozšíøit vìdomosti z obo-
ru, který se dotýká každého èlovìka.

Slovník obsahuje celkem 36 000 hesel. Je 
v nìm obsažen prakticky souèasný stav kli-
nických i teoretických oborù medicíny, nìko-

lik tisíc hesel je vìnováno také biochemii 
a molekulární biologii. Nemo-cem je vìno-
váno více než 5000 hesel, nìkolik tisíc hesel 
je vìnováno lékùm. Pro laickou veøejnost 
bude jistì zajímavých i více než 2000 hesel, 
která obsahují životopisné údaje o objevite-
lích nìkterých nemocí. Pro mnohé ètenáøe 
bude urèitì pøekvapením, kolik z nich se 
narodilo v Èechách a na Moravì nebo pùso-
bilo na pražské lékaøské fakultì.

A teï ještì jedna informace, urèená pøede-
vším ètenáøùm našeho èasopisu. Naklada-
telství Maxdorf má své sídlo u nás na Libuši. 
Možná, že jste si jeho firmy už všimli v ulici 
Na Šejdru. Pøejeme jeho pracovníkùm, aby 
svou produkcí dál úspìšnì pøispívali ke kva-
litì èeské odborné literatury.

Tìm, kteøí by se chtìli nejdøíve blíže sezná-
mit s obsahem slovníku, mùžeme doporu-
èit, aby se podívali na internetový server, 
který nakladatelství Maxdorf provozuje. Na 
adrese www.slovniky.cz je obsah slovníku 
(bez ilustrací) pøístupný zdarma.

–H. Pilátová–

Judodragons PísniceJudodragons Písnice

foto Josef Koudelka
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A Bojové umìní judo už nìkolik let tré-
nují dìti a mládež v Klubu Junior pod 
vedením kvalifikovaných trenérù. 
V sobotu 13. listopadu se mùže každý, 
kdo bude mít zájem, s judem zdarma 
seznámit na vlastní kùži pøímo v tìlo-
cviènì v rámci odpoledne aktivní sebe-
obrany. Ještì pøedtím se mùžete v ná-
sledujícím èlánku dovìdìt, jaká je his-
torie juda a jaké hodnoty zastávají 
judisté.

Sport pro všechny

Judo je sport, který zaujal tisíce lidí na 
celém svìtì. Pøináší uspokojení nejen 
tìm, kteøí ho provozují, ale i divákùm. Je 
to sport, kde najde uplatnìní mládež i li-
dé v pokroèilém vìku, a to bez ohledu na 
tìlesnou výšku a váhu. 

Vznik a vývoj zápasu

Poèátky zápasu jsou známy již z prvo-
bytnì pospolné spoleènosti. Silní muži 
museli na lov, a tím se uèili technikám 
lovu a také obrany. Doklady o jednotli-
vých zpùsobech boje beze zbranì byly 
nalezeny již v hrobkách starého Egypta.

Písemné památky o použitých chva-
tech pro útok i obranu jsou z Japonska 
z 8. století. Vzniká nìkolik škol, každá má 
své pøednosti i nedostatky. Jednou ze škol 
bojových umìní je buši-do. Vyuèuje se 
støelba lukem, boj meèem a kopím a jízda 
na koni. To vše je základem bojového 
umìní Samurajù (váleèníkù nebo šlechti-
cù). 

V 16.–17. století se rozvíjí jiu-jitsu 
(techniky sebeobrany). Základní pouèka 
zní: Jsi-li tlaèen ustup, jsi-li tažen postup. 
Školy jiu-jitsu nejsou u veøejnosti pøíliš 
oblíbeny, protože dovednosti v nich zís-
kané jsou èasto zneužívány.     

Zakladatel juda

Zakladatelem juda jako sportovního 
odvìtví byl profesor Jigoro Kano (1859 – 
– 1938) (vyslov „džigoro kano“). V roce 
1871 se s rodièi pøestìhoval do Tokia. 
Motivem ke studiu jiu-jitsu byl pro subtil-
ního studenta fakt, že musel snášet 
mnohé køivdy a ústrky od silnìjších spo-
lužákù, a tak se zaèal zajímat o staré bojo-
vé umìní.  V té dobì nebylo snadné 
sehnat uèitele, ale touha Jigoro Kana 
byla nezmìrná. Studoval u mistra Haèi-
no Suke-Fukudi, po jeho smrti u mistra 
Masumota Yta. Masumoto Yto pøed 
smrtí pøedal Kanovi cenné rukopisy o bo-
jových technikách. Tøetím mistrem v Ka-
novì životì byl mistr Ikuba.

Poznatky, které Jigoro Kano shromáž-
dil studiem starých materiálù, ale i pøi své 
praxi jiu-jitsu, utøídil, pøizpùsobil tehdej-
ším poznatkùm tìlovýchovného procesu 

a vytvoøil vlastní systém, který nazval 
kodokan-judo. Názvem chtìl odlišit nový 
systém od tehdejšího neoblíbeného jiu-
jitsu. Stanovil i etiku chování v doju (ju-
distická tìlocvièna), ke spolužákùm
a uèiteli, jež zaruèovala radostné ovzduší 
pøi výcviku a zajiš�ovala i nutnou bezpeè-
nost pøi tréninku.

Judo na postupu

Judo brzy získalo oblibu, ale muselo 
èelit konkurenci i nevraživosti dalších 
škol. Definitivní vítìzství získalo v roce 
1 8 8 6 ,  k d y  v  u t k á n í  p r a v d y  ( D o ž ó -
Džabury), které uspoøádal šéf tokijské 
policie, soutìžila družstva jednotlivých 
škol. Borci kodokanu zvítìzili nad školou 
mistra Tocuki. Èinnost kodokanu byla 
zahájena - od tohoto data se poèítá vznik 
juda - v roce 1882, kdy mìl Jigoro Kano 
prvních 9 žákù. 

Pozdìji se judo spolu s kendo dostalo 
do osnov výuky na základních a støedních 
školách. Jigoro Kano se stal v Japonsku 
významnou osobností, nebo� kromì 
ministra školství byl èlenem japonského 
olympijského výboru a prezidentem 
japonského svazu judo. Do Evropy se jiu-
jitsu dostalo v roce 1931, kdy ho Japonci 
poprvé v Londýnì ukázali.

Etika juda

Vìtší èást základní etiky je spoleèná 
všem sportovcùm, všem lidem, tedy 
nejen judistùm. Etika juda není platná 
jen pro chování v doju, ale platí v celém 
chování a jednání judisty. Etická pravidla 
byla v klasických školách bojového 
umìní shromáždìna v podobì pøikázání, 
která byla závazná. Objevovala se v nich 
i naøízení týkající se stravy, pití nápojù 
apod. Tato pravidla byla pøesnì formulo-
vána a pøísnì dodržována. Motivem byla 
støídmost a zdrženlivost a striktnì se vyža-
dovala úcta ke starším a respekt ke 
všemu živému. Etika je prostøedek 
výchovy. Musí být samozøejmostí, že na 
trénink pøichází všichni závodníci (pro 

trenéry je to závazné dvojnásob) vèas, 
v èistém kimonu a tak, jak to pøedepisují 
pravidla juda. 

Pozdrav je v judu symbolem vzdání 
úcty jeden druhému. Pøi vstupu do doja 
judista pozdraví. Stejnì se zdraví závod-
níci pøi soutìži, pøi tréninku, pøi oslovení 
trenéra apod. Pravidlem je, že zdraví vždy 
nositel nižšího technického stupnì. 
Nejedná se o vynucovanou kázeò, ale 
o projev úcty a vzdání díku trenérovi za 
jeho práci nebo partnerovi za pomoc k do-
sažení vlastní mistrovské cesty.         

Chování v doju

Efektivita pøípravy závisí na atmosféøe, 
jaká v doju panuje. Musí být pøátelská 
radostná a pracovní pøi naprostém sou-
støedìní všech pøítomných. Je tøeba, aby 
každý chápal, že i on je povinen k této 
atmosféøe pøispìt. Týká se to nejen 
závodníkù, ale i trenérù. Závodníci ukáz-
nìnì plní pokyny trenéra, nerozptylují 
se, neopouštìjí dojo bez svolení trenéra 
apod. Je tøeba, aby závodníci pøi každém 
cvièení bojovali v duchu pravidel, byli 
skromní a ochotni pomoci ménì vyspì-
lým závodníkùm. Musí být samozøejmé, 
že se závodník omluví za pozdní pøíchod 
na trénink, nebo za nesplnìní jiné povin-
nosti. Do doja je zakázáno vstupovat
v obuvi, kterou používají judisté venku. 

Etika juda nekonèí tím, že opustíme 
dojo. Platné formy chování je nutné dodr-
žovat i na veøejnosti. Hovoøíme-li o tom, 
že sport pomáhá pozitivnì formovat 
osobnost sportovce, je tøeba, aby to judis-
té dokazovali i v praktickém životì. Jen 
tak mohou naplnit jednu z hlavních myš-
lenek zakladatele juda prof. Jigora Kana: 
„Vzájemné blaho, všeobecná prospìš-
nost.“ 

Výchova sportovce do znaèné míry 
ovlivòuje jeho výkonnost, ale i pozdìjší 
rozhodování o vlastní orientaci.

–S použitím internetových stránek 
Èeského svazu juda pøipravil Ing. Oldøich 
Ježek, trenér juda. Redakènì upraveno. –
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Setkali se na lavièce. Oba byli staršího 
vìku. Jeden o holi a druhý mìl již znaènì 
prošedivìlou hlavu.

Sedìli mlèky a dívali se nepøítomnì pøed 
sebe. Když tu jeden si tak povzdychl: „Ach 
jo.“„A copak?“ zeptal se soused.

„Sbíráte houby?“ 
„A jak rád! Hnedka jakmile zmizí sníh 

sedám do autobusu nebo do vlaku a vyrá-
žím do lesù. Vždycky nìco najdu. A mùžu 
vám povìdìt, že mám vyhlédnutá místa, 
která mì nikdy nezklamala. Pokaždé jsem 
si odnesl nìjakou tu houbu. A co vy? Také 
rád sbíráte?“

„Asi jsme na tom oba stejnì. Já mám 
také nutkání vyrazit do lesù, i když s tou 
mou holí už to moc nejde. To víte, vìk a no-

hy. Ale já je nejen rád sbírám ale také hroz-
nì rád jím v rùzné podobì – smaženici, 
houbovou omáèku, karbanátky, øízeèky, 
nakládané…“

„Myslíte si, že má na houby nìjaký vliv 
úplnìk? Víte, pane…“ „Kozák.“ pousmál 
se. „Jak vidíte, i to moje jméno je spojené 
s houbami. Ale vy jste se ptal na úplnìk. 
Tìžko øíct. Nìkdo tvrdí, že rostou jak divé, 
já si myslím, že je to celkem jedno. Ale 
jedno vám musím øíct, vzpomínám si 
pøímo na houbovou kalamitu. To rostly 
snad všude a navíc byly prakticky bez èer-
vù. A jak, paneèku, chutnaly.“

„Kdy to bylo, smím-li se zeptat.“
„No, to bylo tehdy, když vybouch ten Èer-

nobyl.“

„Souhlasím, souhlasím. Divím se, že 
ještì nesvítily.“

Kolem prošla mladá dívenka. Oba za ní 
otoèili své zraky.

„Ach jo, takovou potkat v lese. Je jako 
houbièka. Také tak krásná. Mám takové 
houbièky doma. Dvì vnuèky. Zrovna vèera 
mnì jedna z nich otevírala sklenièku s na-
kládanými žampióny, které jsem loni 
nasbíral. Byly moc dobré, tak jsem je snìdl 
na posezení všechny.“

„To je ale náhoda, já je mìl vèera také. 
Sice ne žampióny, ale mladé plodnice 
masáka…“

Ze dveøí vykoukla hlava mladé dívky: 
„Tak kdo je další na výplach žaludku..?!“

Tuto povídeèku jsem vìnoval slovutnému 
znalci hub – Františku Smotlachovi, po 
nìmž je pojmenována ulice na Libuši.

–Martin Zikeš–

Libušské knihkupectví

Jsem rád, že se koneènì našel nìkdo, komu 
také jde o Libušské knihkupectí, i když pøi-
spìla kolegynì z redakèní rady. Tak já tento-
krát zalovím také trochu hloubìji ve své kniž-
ní nùši…                    –jbx–

Dick Francis: Hra na fanty 

Pøel. J. Moserová. Praha: Olympia, 2002, 
182 str.

Nepatøím k tìm, kteøí jsou výhradnì ète-
náøi detektivek. Tento žánr patøí k èetbì, kte-
rou si beru na dovolenou. Proto také pøíbìh 
z dostihového prostøedí (jak jinak, když 
autorem je Dick Francis), který vám dopo-
ruèuji k pøeètení, není horkou novinkou. Ale 
stojí za to vnoøit se do prostøedí podvodù, 
které se toèí kolem koní, dostihových stájí a 
svìta sázek. Navíc se ètenáø pøesvìdèí, že 
bulvár a skandalizování není výsadou jen 
nìkterých èeských „takynovináøù“. A proto-
že se k pøíbìhu z dostihových drah pøidají 
i manželské a milenecké problémy, o ètivost 
je postaráno. Není ani divu, že toto dílko 
bylo vyznamenáno cenou E. A .  Poea.  
Kladem èeského vydání je urèitì i výborný 
pøeklad. Mám snad jedinou výtku: ani tato 
kniha se neobešla bez tiskových chyb. Ale 
ètenáø napínavého dìje je možná ani nepo-
støehne.Pokud byste Hru na fanty už nenašli 
na pultech knihkupectví, zkuste knihovny, 
a n t i k v a r i á t y  n e b o  p r o d e j n y  l e v n ý c h  
knih.             –Helena Pilátová–

Jostein Gaarder: Haló, je tu někdo? 

Pø e l .  J . Vr b o v á ,  I l .  O . J e l e n .  Pr a h a :  
Albatros, 1998. 73 s.

Tam, kde jsou strmé hory, je dùležité umìt 
šplhat. Na rozlehlých pláních je zase mno-
hem dùležitìjší umìt rychle bìhat. A tam, 
kde žije hodnì šelem, je velká výhoda nemít 
chutné maso. Ještì výhodnìjší je mít maso 
jedovaté. Ale nejlepší ze všeho je mít chytrou 
hlavu. Už nakladatelstvím je dáno, že tento-
krát jde o knihu dìtskou a tato je dokonce 
urèena ètenáøùm od 8 let. Vydaná sice už 
pøed lety šesti, ale stále pøítomna ve všech 

dobrých knihkupectvích, tedy i  v tom 
našem. Desetiletý Jáchym se v pøíbìhu nor-
ského filosofa a známého autora dìtské lite-
ratury setká se stejnì starým mimozemš�a-
nem a spoleènì si zábavnou formou opakují 
uèivo svých základních škol a dopracují se 
až formulace nadèasových nejen dìtských 
pravd  jednou jsem tento pøíspìvek uvedl. 
Moudrá kniha pro chytré dìti chytrých rodi-
èù.                    –jbx–

Josef Škvorecký:

Pulchra. Příběh o krásné planetě.

Brno: Petrov, 2003. 136s.
Josef Škvorecký není autor scifi. Josef 

Škvorecký je dnes starý pán a výsostný spi-
sovatel, který se pustil do scifi proto, aby se 
vyslovil pøedevším k problémùm soudobé  
p o s t m o d e r n í  k o n z u m n í  s p o l e è n o s t i .  
Pulchra je alter ego naší Zemì nìkde na 
opaèném konci Vesmíru, druhý a pravdìpo-
dobnì š�astnìjší pokus téhož Stvoøitele. 
A že srovnání tìch dvou svìtù nedopadne 
pro ten náš š�astnì, je zákonité. Vede k tomu 
i celoživotní zkušenost autora, který sice 
nerozumí až tak Vesmíru, ale lidem rozumí 
až dost… Etická scifi Josefa Škvoreckého 
nápadnì vyboèuje z jeho dosavadního díla 
a zároveò je prozatím logicky završuje. 
Pøedevším svým varujícím filosofickým roz-
mìrem…                    – jbx–

M. Vokurka, J. Hugo a kol.:

Velký lékařský slovník

Praha: Maxdorf, 2004. 966 str.
Již ve ètvrtém, aktualizovaném vydání 

vychází tento výkladový slovník lékaøských 
termínù. Je samozøejmì urèen pøedevším 
lékaøùm a ostatním odborníkùm ve zdravot-
nictví, ale už zájem o minulá vydání (1. vydá-
ní v roce 2002) dokazuje, že i ostatní ètenáøi 
si velmi èasto chtìjí rozšíøit vìdomosti z obo-
ru, který se dotýká každého èlovìka.

Slovník obsahuje celkem 36 000 hesel. Je 
v nìm obsažen prakticky souèasný stav kli-
nických i teoretických oborù medicíny, nìko-

lik tisíc hesel je vìnováno také biochemii 
a molekulární biologii. Nemo-cem je vìno-
váno více než 5000 hesel, nìkolik tisíc hesel 
je vìnováno lékùm. Pro laickou veøejnost 
bude jistì zajímavých i více než 2000 hesel, 
která obsahují životopisné údaje o objevite-
lích nìkterých nemocí. Pro mnohé ètenáøe 
bude urèitì pøekvapením, kolik z nich se 
narodilo v Èechách a na Moravì nebo pùso-
bilo na pražské lékaøské fakultì.

A teï ještì jedna informace, urèená pøede-
vším ètenáøùm našeho èasopisu. Naklada-
telství Maxdorf má své sídlo u nás na Libuši. 
Možná, že jste si jeho firmy už všimli v ulici 
Na Šejdru. Pøejeme jeho pracovníkùm, aby 
svou produkcí dál úspìšnì pøispívali ke kva-
litì èeské odborné literatury.

Tìm, kteøí by se chtìli nejdøíve blíže sezná-
mit s obsahem slovníku, mùžeme doporu-
èit, aby se podívali na internetový server, 
který nakladatelství Maxdorf provozuje. Na 
adrese www.slovniky.cz je obsah slovníku 
(bez ilustrací) pøístupný zdarma.

–H. Pilátová–

Judodragons PísniceJudodragons Písnice

foto Josef Koudelka
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Listopad 2004

Otevøeno: pondìlí, úterý, støeda, ètvrtek 
9.3012.00 hod.

Stálý program:  
Pozor zmìna pravidelného programu!
Pondìlí  poznávejme pøírodu 

Úterý  rytmika pro nejmenší
Støeda  rytmika, taneèky pro pokroèilejší
Ètvrtek  výtvarné a ruèní práce
Pátek  zavøeno
Mimoøádné akce:
1. 11. pondìlí  Dýòová strašidýlka - pøijïte 

se s námi pøíjemnì bát. Vyrobíme si svítící 

dýòová strašidýlka. Veškerý materiál, vèetnì 
dýnì dostanete u nás. Maminky pøineste si 
prosím malý nožík na vyøezání dýnì.

4. 11. ètvrtek  Lampiónový prùvod  dopo-
ledne si se Zdenkou  vyrobíme veselý lampió-
n, veèer se sejdeme u MC Kuøátko a v 

V minulém èísle
Místa na fotografiích otištìných v minu-

lém èísle ukazuje plánek. Správnì je 
poznala ètenáøka z Libuše, která si ne-
pøála být jmenována.

Kdo ví, kde a proè stojí zvonièky?
Tentokrát otiskujeme fotografie dvou 

historických zvonièek, které stojí na 
území obce. 

Kdo ze ètenáøù ví, kde pøesnì tyto zvo-
nièky jsou, nebo dokonce bude vìdìt nìja-
ké podrobnosti o jejich historii? Jak staré 
jsou tyto pùvabné stavbièky? Za jakým 
úèelem vznikly? Kam se podìl zvonek?

Drobný vìcný dárek nemine toho, kdo 
zašle do redakce U nás nejlepší vyprávìní 
týkající se alespoò jedné z vyfocených zvo-
nièek. Každý dobrý pøíspìvek otiskneme. 
Prosíme, pište mailem na hana.kolarova-
@tiscali.cz nebo obyèejnì na papír a ten 
pøedejte v obálce urèené redakci v sekre-
tariátu Úøadu MÈ Praha-Libuš. Tìšíme 
se na vaše pøíspìvky.

–Za redakci Hana Koláøová
Fotografoval Roman Klemeš–

Fotohádanky

s
a

l
ó

n
s
a

l
ó

n

Mateřská škola Mezi Domy děkuje rodičům

V poslední dobì se hodnì jedná, disku-
tuje i píše o nutné redukci poètu tøíd ètyø 
mateøských škol v naší mìstské èásti. 
Tìm byla již pøed deseti lety udìlena zøi-
zovatelem právní subjektivita a od 1. 1. 
1994 fungují jako pøíspìvkové organiza-
ce. Znamená to, že si každá MŠ, resp. 
každá øeditelka MŠ, hospodaøí s pøidìle-
nými finanèními prostøedky. Snaží se dle 
rozpoètu co nejlépe zajiš�ovat veškerý 
provoz pøedškolního zaøízení,  pøede-
vším udržovat majetek obce, který jí byl 
svìøen a vymezen v rozsahu stanoveným 
ve zøizovací listinì. 

Všichni víme, že provozovat školky je 
zvláštì dnes ekonomicky velmi nároèné 
a právì øeditelka vidí a mùže posoudit, 
jak každým rokem jsou veškeré náklady 
stále vyšší a že je tøeba ještì více šetøit. 
Musí umìt rozhodnout, na co finanèní 
prostøedky pøidìlené zøizovatelem použi-
je nejdøíve, co se mùže odložit a udìlat 
pozdìji, co je možné ještì zakoupit.

Bìhem každého školního roku se 
setkáváme s rodièi, kteøí nám pomáhají 
vyrovnat se s nelehkou ekonomickou situ-
ací a vìnují školce napøíklad urèité finan-
èní prostøedky jako sponzorský dar, nebo 
se dle svých možností snaží pomoci 
jiným zpùsobem. Proto bychom  chtìli 
touto cestou veøejnì podìkovat rodièùm, 
kteøí nám již v zaèátcích letošního školní-
ho roku ušetøili urèitou finanèní èástku 

napø. za nákupy výtvarného materiálu, 
kanceláøských a zdravotnických potøeb, 
vìnovali dìtem rùzné drobné dáreèky, 
rybièky do akvária nebo pøinesli podzim-
ní plody ze svých zahrádek. Jedná se o pa-
ní Novotnou, Matušekovou, Drábovou, 
Holušovou, Volfovou, Èernou, Pokor-
nou, Tišlovou, Chlumcovou, Troníèko-
vou, Kleèkovou a pana Tomáška, Bube-
níèka, Pelanta. 

Vìtšina dìtí tráví v mateøské škole pøe-
vážnou èást dne, a tak nás zvláštì vždy 
velmi tìší, když si v dnešní uspìchané 

dobì udìlá èas nìkterý z tatínkù a pomù-
že nám øešit drobné opravy v MŠ, které 
n e  v ž d y  m ù ž e m e  s a m y  z v l á d n o u t .  
Dìkujeme panu Troníèkovi za opravu 
dveøí a panu Bubeníèkovi, který strávil 
mnoho hodin pøi natírání pískovištì a do-
meèku na školní zahradì. Na dalších 
úpravách se podíleli pan Rybka, Šámal, 
paní Hloušková a Zboøilová.  

Všem jmenovaným dìkujeme a tìšíme 
se na další jakoukoli pomoc!

–Irena Procházková
a zamìstnanci MŠ Mezi Domy–

V mìsíci listopadu 2004 oslaví v Mìstské 
èásti Praha-Libuš svá životní výroèí tito 
naši obèané.

V Libuši  oslaví  
86. narozeniny paní Ludmila 

Matyášová 
83 let paní Marie Beranová

a paní Marie Hošková
82 let pan Zdenìk Ornst
81 let paní Marie Jokešová

a pan Václav Hladík

Významná jubilea
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Po dohodì s organizátory soutìže otiskneme jeden 
z pìkných obrázkù také v èasopisu U nás.                   –red–

80 let paní Magdalena Vogelová
a pan Asen Pavlov 

V Písnici oslaví 
91. narozeniny paní Marie Coòková
88 let paní Rùžena Holá
84 let paní Božena Borovièková,

pan Karel Peèánka, pan Jaroslav 
Novotný a pan Stanislav Kraèmar 

83 let paní Elena Zimmermanová
81 let pan František Sauer
70 let paní Božena Mašková

Všem oslavencùm pøejeme hodnì zdra-
ví, spokojenosti a životního optimismu.

–Mìstská èást Praha-Libuš–

Budou-li mít naši obèané zájem, i pøes opatøení zákona o ochranì osobních údajù, jubilea 
svých blízkých adresnì zveøejnit  vèetnì fotografie v našich místních novinách U nás, je nutné 
se domluvit na humanitním odboru s pí Mikuškovou, tel. 261 910 145. Vyhovíme Vám, ale
i v opaèném pøípadì, když si budete pøát, aby Vaše jméno nebylo zveøejnìno. Dìkujeme za 
pochopení.
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Mateřské školky viděno z pozice rodičů

Vyjádøení  paní  Gabriely  Liškové,  pøedsedkynì 
Obèanského sdružení Libušské dìti k návrhu uzavøít 
mateøskou školu K Lukám. Obèanské sdružení Libušské 
dìti vzniklo registrací Ministerstva vnitra 17. 7. 2004 jako 
odpovìï na potøebu prosazovat zájmy dìtí a jejich rodièù 
ve školských zaøízení na území MÈ Praha  Libuš. Jeho 
cílem je mj. zachovat i samostatnou existenci mateøské 
školy K Lukám, okolo jejíhož zrušení se už pár mìsícù 
diskutuje v kuloárech.

Na jedné stranì stojí zájmy zastupitelstva MÈ Libuš, zaštítì-
né argumenty, jimiž jsou nutnost redukce poètu tøíd v mateø-
ských školách z ekonomických dùvodù. V souvislosti s tím 
okolnost, že stávající místa ve tøídách pøevyšují poèet pøedškol-
ních dìtí trvale žijících v naší mìstské èásti, s jejichž umístìním 
se ve výhledu do šk. r. 2007/2008 poèítá (tøíd je v souèasné 
dobì 10, výhledovì jich má být zapotøebí jen 7). Na stranì 
druhé stojí rodièe, hájící zájmy svých dìtí, kterým bude zruše-
ním mateøské školy K Lukám zkomplikován vstup do sociální-
ho života. 

Chce-li Obèanské sdružení Libušské dìti (dale jen „OS“) 
dostát vytýèeným cílùm, nemùže jinak než stát se oponentem 
proti arguemntùm, které staví finanèní potøeby mìstské èásti 
nad potøeby našich dìtí, proti argmentùm, které jsou místy 
zpochybnitelné a v dùsledku se mohou ukázat jako krátkozraké.

Ne vždy je výhodné chovat se v zájmu ekonomiky. Veøím, že 
v tomto pøípadì je peèlivé zvážení zámìru zrušit kteroukoli ze 

stávajících mateøských škol namístì. Vždy� se jedná o naše dìti 
a dìti jsou naše budoucnost.

Jaké bude mít zrušení školky následky? Pøeškoláci, tedy 
dítka ve vìku od 3 do 6 let, budou muset nìkdy i podstatnì 
døíve vstávat, pìt dnù v týdnu boudou putovat do vzdálenìj-
ších školek i za deštivých nebo mrazivých dní (ne každé dítì 
vozí do školky autem ) a mj. budou mít stížené podmínky 
setkávat se s novými kamarády v dobì mimo pobyt ve školce. 
Rùzné komplikace z docházení dìtí do vzdálenìjší mateøské 
školky vyplynou samozøejmì i rodièùm. Mohu jen pevnì dou-
fat, že ekonomické hledisko nezvítìzí nad potøebami našich 
dìtí, že se chybìjící peníze v mìstské pokladnì získají jiným 
zpùsobem než uzavøením nìkteré z mateøských škol na 
Libuši. Mimochodem  školky nezejí prázdnotou  „volná“ 
místa jsou zaplnìna dìtmi z jiných mìstských èástí. 

Pokud jde o argument nedostatku dìtí pøedškolního vìku 
na Libuši, je bezesporu z dlouhodobìjšího hlediska zpochyb-
nitelný: Odvolávám se jednak na èlánek z MF DNES ze dne 
27. záøí 2004 pod názvem „Porodnice po letech praskají ve 
švech“, z nìhož jasnì vyplývá, že porodnost v naší republice 
dle statistických údajù stoupá  a vìøím, že jde o tendenci celo-
republikovou  takže by o dìti docházející do mateøských škol 
nemìla být v blízké budoucnoti (3 – 5 let) nouze; jednak pou-
kazuji na fakt, že tento argument zøejmì nezohledòuje novou 
výstavbu v naší mìstské èásti  (konkrétnì: v souèasné dobì je 
rozestavìný bytový dùm Zvonièka, patøíci do spádové oblasti 

mateøské školy K Lukám). Z obojího vyplývá, že na zveøejnìný 
demografický vývoj v letech 2004 – 2008, eso na stranì zastu-
pitelstva, má druhá strana právo nahlížet jako na ne zcela 
pravdìpodobný odhad.

A že se mohou nìkteré dùvody hovoøící pro redukci mateø-
ských škol v budoucnu ukázat jako krátkozraké je snad zøejmé 
z výše uvedeného. V jiných mìstských èástech Prahy se mateø-
ské školy o dìti donedávna pøetahovaly a nìkteré z nich byly 
pro nedostatek dìtí zrušeny a nyní pøišel zvrat: od loòska nema-
jí tyto mìstské èásti dostateèný poèet míst v mateøských ško-
lách, a tak nemohou uspokojit všechny zájemce. „Zklamání 
èekalo u letošního zápisu jedenáct dìtí z pražského sídlištì 
Barandov ...“ cituje øeditelku mateøské školy z Barandova ve 
svém èlánku Jna Blažková v MF DNES (èl. „Mateøské školy už 
zaèínají dìti odmítat“, 27. 9. 2004). Doèkají se téhož za tøi 
ètyøi roky dìti z Libuše?

Závìrem bych chtìla jménem OS podìkovat zastupitelstvu 
MÈ Libuš za zorganizování besedy na toto téma, která se usku-
teènila 2. záøí v jídelnì MŠ Meteorologická, i za zvýhodnìní 
žádosti  za otištìní demografu v øíjnovém èísle zpravodaje 
„U nás“. Uvìdomujeme si, že takový postup není bìžný, že 
jinde mateøské školy zrušili, aniž by zastupitelé diskutovali 
o svých zámìrech se svými volièi.

Obèanské sdružení Libušské dìti v èele s jeho pøedsed-
kyní vìøí, že aè je v dnešní dobì prvotní ekonomika, pøi-
hlédnou zastupitelé k zájmu lidí, které ve svém úøadì 
zastupují, a ještì jednou situaci objektivnì zváží s pøihléd-
nutím na rozvoj bytové výstavby, migraci obyvatel
a v neposlení øadì i na trend stoupající porodnosti.

–Za Obè. sdruž. Libušské dìti  pøedsedkynì G. Lišková–

Kanalizace v ulici Ke Kašně

Souhrn: Je to na dlouho…
9. srpna t. r. došla do redakce U nás kopie dopisu (a pøíloh), 

které obèané z domù v písnické ulici Ke Kašnì adresovali 
odboru mìstského investora Magistrátu hl. m. Prahy. 

První pøiložený dopis obèanù je datován 27. 3. 2000 a obsa-
huje jejich žádost adresovanou na vedoucího odboru mìstské-
ho investora. Žádají v ní o odkanalizování celé ulice Ke Kašnì. 
Odbor mìstského investora v odpovìdi ze dne 19. 4. 2000 
obèanùm sdìluje, že etapa 0006 kanalizace v lokalitì Písnice 
bude pøipravena k realizaci v roce 2001.

Pak se asi chvíli nedìlo v podstatì nic, a tak to obèanùm 
nedalo a dopisem ze 6. 5. 2002 se znovu obrátili na odbor 
mìstského investora s žádostí o závazné sdìlení termínu vydá-
ní stavebního povolení a termínu koneèné realizace stavby 
kanalizace deš�ové a splaškové vody a definitivní úpravy 
povrchu komunikace (chodníkù).  

Mìstský investor v odpovìdi z 6. 6. 2002 uvedl fundované 
dùvody zdržení stavby a pøislíbil „výbìr zhotovitele pro odka-
nalizování lokality“ ve 2.3. ètvrtletí 2003.

Následující dva roky se asi nìco dìlo, ale èást ulice Ke 
Kašnì stále odkanalizována není a asi hned tak nebude, když 
se v materiálech zmiòuje souèasná nutnost odkanalizování 

budoucí zástavby na polích jižnì od Písnice, ke které má dojít 
až po roce 2010. K tomu je tu ještì nutnost vybudování pøeèer-
pávací stanice na soukromém pozemku.

Pøetiskujeme poslední dopis obèanù z ulice Ke Kašnì, 
kterým se 31. èervence 2004 obrátili na Magistrát hl. mìsta 
Prahy, odbor mìstského investora na Mariánském námìstí 
2. Kopii zaslali firmì ZAVOS, starostovi MÈ Praha-Libuš, 
odboru kontroly MHMP, odboru ochrany pùd Ministerstva 
životního prostøedí a redakci U nás  Libuš a Písnice. Podle 
poslední informace pøímo od autorù dopisu, kterých jsme se 
telefonicky dotázali, jim do dne uzávìrky tohoto èísla U nás 
(15. øíjna 2004) nikdo neodpovìdìl.                                       –red–

Vìc: kanalizace v ulici Ke Kašnì
V Praze dne 31. èervence 2004
Obracíme se na Vás prosbou ohlednì vybudování kanaliza-

ce v ulici Ke Kašnì v k.ú. Praha 4  Písnice, protože tato záleži-
tost jako celek není koncepènì a tím ani realizaènì k dnešnímu 
dni doøešena.

V pøíloze Vám pøikládáme na vìdomí naši korespondenci 
s OMI MHMP, kterou jsme vedli od 27.3.2000. Poslední 
jednání na MÈ Praha  Libuš probìhlo 29.4.2004 za úèasti 
projektanta kanalizace ing. Bulína -. B Consult a zástupce 
investora fi ZAVOS pana Bonnera.

Podle nám dostupných posledních informací je pro ulici Ke 
Kašnì zpracován projekt etapy stavby 0088-TV Libuš, etapa 

0006, Kanalizace Písnice  3. stavba, II. etapa, èást 1, která byla 
zpracována v 10/2003, a øeší odkanalizování pouze èást ulice 
od ul. Libušské po mateøskou školu, k domùm è.p. 188 a è.p. 
449. Tímto je øešena kanalizace 19-ti domù v ulici, kanalizace 
dalších 20 domù není tímto projektem øešena. Uvedených 20 
domù má být odkanalizováno tlakovou kanalizací s usazovací 
nádrží na konci ulice Ke Kašnì, pøi které je nutno podle vyjád-
øení ZAVOSu øešit umístìní rozmìrné nádrže na soukromém 
pozemku, jehož majetkové vypoøádání se ZAVOSu za 4 roky 
nepodaøilo vyøešit. 

Tato tlaková kanalizace dle souèasných plánù by mìla sou-
èasnì øešit i odkanalizování území budoucí zástavby na polích 
jižnì od ulice Ke Kašnì. Tato území jsou v souèasném územ-
ním plánu urèena k zástavbì po r. 2010, pøièemž žádná bližší 
urbanistická studie není pro tato pole zpracována ani schvále-
na. 

Domníváme se, že celá záležitost by se podstatnì zjednodu-
šila, kdyby se problém, zúžil pouze na vyøešení stávajících 
domù v ulici Ke Kašnì s možností prodloužení gravitaèního 
odkanalizování. Došlo by tím k podstatné redukci velikosti 
usazovací nádrže, která by se takto mohla umístit pøímo do 
tìlesa komunikace ulice Ke Kašnì, jehož pozemky jsou ve 
vlastnictví mìsta a nemusela by se vést složitá jednání se sou-
kromými majiteli pozemku plánované velké usazovací nádrže. 
Toto øešení umožòuje skuteènost, že se jedná o neprùjezdnou 
„slepou“ ulici, která vzhledem ke své šíøce neumožòuje jízdu 
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Listopad 2004

Otevøeno: pondìlí, úterý, støeda, ètvrtek 
9.3012.00 hod.

Stálý program:  
Pozor zmìna pravidelného programu!
Pondìlí  poznávejme pøírodu 

Úterý  rytmika pro nejmenší
Støeda  rytmika, taneèky pro pokroèilejší
Ètvrtek  výtvarné a ruèní práce
Pátek  zavøeno
Mimoøádné akce:
1. 11. pondìlí  Dýòová strašidýlka - pøijïte 

se s námi pøíjemnì bát. Vyrobíme si svítící 

dýòová strašidýlka. Veškerý materiál, vèetnì 
dýnì dostanete u nás. Maminky pøineste si 
prosím malý nožík na vyøezání dýnì.

4. 11. ètvrtek  Lampiónový prùvod  dopo-
ledne si se Zdenkou  vyrobíme veselý lampió-
n, veèer se sejdeme u MC Kuøátko a v 

V minulém èísle
Místa na fotografiích otištìných v minu-

lém èísle ukazuje plánek. Správnì je 
poznala ètenáøka z Libuše, která si ne-
pøála být jmenována.

Kdo ví, kde a proè stojí zvonièky?
Tentokrát otiskujeme fotografie dvou 

historických zvonièek, které stojí na 
území obce. 

Kdo ze ètenáøù ví, kde pøesnì tyto zvo-
nièky jsou, nebo dokonce bude vìdìt nìja-
ké podrobnosti o jejich historii? Jak staré 
jsou tyto pùvabné stavbièky? Za jakým 
úèelem vznikly? Kam se podìl zvonek?

Drobný vìcný dárek nemine toho, kdo 
zašle do redakce U nás nejlepší vyprávìní 
týkající se alespoò jedné z vyfocených zvo-
nièek. Každý dobrý pøíspìvek otiskneme. 
Prosíme, pište mailem na hana.kolarova-
@tiscali.cz nebo obyèejnì na papír a ten 
pøedejte v obálce urèené redakci v sekre-
tariátu Úøadu MÈ Praha-Libuš. Tìšíme 
se na vaše pøíspìvky.

–Za redakci Hana Koláøová
Fotografoval Roman Klemeš–

Fotohádanky
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Mateřská škola Mezi Domy děkuje rodičům

V poslední dobì se hodnì jedná, disku-
tuje i píše o nutné redukci poètu tøíd ètyø 
mateøských škol v naší mìstské èásti. 
Tìm byla již pøed deseti lety udìlena zøi-
zovatelem právní subjektivita a od 1. 1. 
1994 fungují jako pøíspìvkové organiza-
ce. Znamená to, že si každá MŠ, resp. 
každá øeditelka MŠ, hospodaøí s pøidìle-
nými finanèními prostøedky. Snaží se dle 
rozpoètu co nejlépe zajiš�ovat veškerý 
provoz pøedškolního zaøízení,  pøede-
vším udržovat majetek obce, který jí byl 
svìøen a vymezen v rozsahu stanoveným 
ve zøizovací listinì. 

Všichni víme, že provozovat školky je 
zvláštì dnes ekonomicky velmi nároèné 
a právì øeditelka vidí a mùže posoudit, 
jak každým rokem jsou veškeré náklady 
stále vyšší a že je tøeba ještì více šetøit. 
Musí umìt rozhodnout, na co finanèní 
prostøedky pøidìlené zøizovatelem použi-
je nejdøíve, co se mùže odložit a udìlat 
pozdìji, co je možné ještì zakoupit.

Bìhem každého školního roku se 
setkáváme s rodièi, kteøí nám pomáhají 
vyrovnat se s nelehkou ekonomickou situ-
ací a vìnují školce napøíklad urèité finan-
èní prostøedky jako sponzorský dar, nebo 
se dle svých možností snaží pomoci 
jiným zpùsobem. Proto bychom  chtìli 
touto cestou veøejnì podìkovat rodièùm, 
kteøí nám již v zaèátcích letošního školní-
ho roku ušetøili urèitou finanèní èástku 

napø. za nákupy výtvarného materiálu, 
kanceláøských a zdravotnických potøeb, 
vìnovali dìtem rùzné drobné dáreèky, 
rybièky do akvária nebo pøinesli podzim-
ní plody ze svých zahrádek. Jedná se o pa-
ní Novotnou, Matušekovou, Drábovou, 
Holušovou, Volfovou, Èernou, Pokor-
nou, Tišlovou, Chlumcovou, Troníèko-
vou, Kleèkovou a pana Tomáška, Bube-
níèka, Pelanta. 

Vìtšina dìtí tráví v mateøské škole pøe-
vážnou èást dne, a tak nás zvláštì vždy 
velmi tìší, když si v dnešní uspìchané 

dobì udìlá èas nìkterý z tatínkù a pomù-
že nám øešit drobné opravy v MŠ, které 
n e  v ž d y  m ù ž e m e  s a m y  z v l á d n o u t .  
Dìkujeme panu Troníèkovi za opravu 
dveøí a panu Bubeníèkovi, který strávil 
mnoho hodin pøi natírání pískovištì a do-
meèku na školní zahradì. Na dalších 
úpravách se podíleli pan Rybka, Šámal, 
paní Hloušková a Zboøilová.  

Všem jmenovaným dìkujeme a tìšíme 
se na další jakoukoli pomoc!

–Irena Procházková
a zamìstnanci MŠ Mezi Domy–

V mìsíci listopadu 2004 oslaví v Mìstské 
èásti Praha-Libuš svá životní výroèí tito 
naši obèané.

V Libuši  oslaví  
86. narozeniny paní Ludmila 

Matyášová 
83 let paní Marie Beranová

a paní Marie Hošková
82 let pan Zdenìk Ornst
81 let paní Marie Jokešová

a pan Václav Hladík

Významná jubilea

s
a

l
ó

n
s
a

l
ó

n

Po dohodì s organizátory soutìže otiskneme jeden 
z pìkných obrázkù také v èasopisu U nás.                   –red–

80 let paní Magdalena Vogelová
a pan Asen Pavlov 

V Písnici oslaví 
91. narozeniny paní Marie Coòková
88 let paní Rùžena Holá
84 let paní Božena Borovièková,

pan Karel Peèánka, pan Jaroslav 
Novotný a pan Stanislav Kraèmar 

83 let paní Elena Zimmermanová
81 let pan František Sauer
70 let paní Božena Mašková

Všem oslavencùm pøejeme hodnì zdra-
ví, spokojenosti a životního optimismu.

–Mìstská èást Praha-Libuš–

Budou-li mít naši obèané zájem, i pøes opatøení zákona o ochranì osobních údajù, jubilea 
svých blízkých adresnì zveøejnit  vèetnì fotografie v našich místních novinách U nás, je nutné 
se domluvit na humanitním odboru s pí Mikuškovou, tel. 261 910 145. Vyhovíme Vám, ale
i v opaèném pøípadì, když si budete pøát, aby Vaše jméno nebylo zveøejnìno. Dìkujeme za 
pochopení.
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Mateřské školky viděno z pozice rodičů

Vyjádøení  paní  Gabriely  Liškové,  pøedsedkynì 
Obèanského sdružení Libušské dìti k návrhu uzavøít 
mateøskou školu K Lukám. Obèanské sdružení Libušské 
dìti vzniklo registrací Ministerstva vnitra 17. 7. 2004 jako 
odpovìï na potøebu prosazovat zájmy dìtí a jejich rodièù 
ve školských zaøízení na území MÈ Praha  Libuš. Jeho 
cílem je mj. zachovat i samostatnou existenci mateøské 
školy K Lukám, okolo jejíhož zrušení se už pár mìsícù 
diskutuje v kuloárech.

Na jedné stranì stojí zájmy zastupitelstva MÈ Libuš, zaštítì-
né argumenty, jimiž jsou nutnost redukce poètu tøíd v mateø-
ských školách z ekonomických dùvodù. V souvislosti s tím 
okolnost, že stávající místa ve tøídách pøevyšují poèet pøedškol-
ních dìtí trvale žijících v naší mìstské èásti, s jejichž umístìním 
se ve výhledu do šk. r. 2007/2008 poèítá (tøíd je v souèasné 
dobì 10, výhledovì jich má být zapotøebí jen 7). Na stranì 
druhé stojí rodièe, hájící zájmy svých dìtí, kterým bude zruše-
ním mateøské školy K Lukám zkomplikován vstup do sociální-
ho života. 

Chce-li Obèanské sdružení Libušské dìti (dale jen „OS“) 
dostát vytýèeným cílùm, nemùže jinak než stát se oponentem 
proti arguemntùm, které staví finanèní potøeby mìstské èásti 
nad potøeby našich dìtí, proti argmentùm, které jsou místy 
zpochybnitelné a v dùsledku se mohou ukázat jako krátkozraké.

Ne vždy je výhodné chovat se v zájmu ekonomiky. Veøím, že 
v tomto pøípadì je peèlivé zvážení zámìru zrušit kteroukoli ze 

stávajících mateøských škol namístì. Vždy� se jedná o naše dìti 
a dìti jsou naše budoucnost.

Jaké bude mít zrušení školky následky? Pøeškoláci, tedy 
dítka ve vìku od 3 do 6 let, budou muset nìkdy i podstatnì 
døíve vstávat, pìt dnù v týdnu boudou putovat do vzdálenìj-
ších školek i za deštivých nebo mrazivých dní (ne každé dítì 
vozí do školky autem ) a mj. budou mít stížené podmínky 
setkávat se s novými kamarády v dobì mimo pobyt ve školce. 
Rùzné komplikace z docházení dìtí do vzdálenìjší mateøské 
školky vyplynou samozøejmì i rodièùm. Mohu jen pevnì dou-
fat, že ekonomické hledisko nezvítìzí nad potøebami našich 
dìtí, že se chybìjící peníze v mìstské pokladnì získají jiným 
zpùsobem než uzavøením nìkteré z mateøských škol na 
Libuši. Mimochodem  školky nezejí prázdnotou  „volná“ 
místa jsou zaplnìna dìtmi z jiných mìstských èástí. 

Pokud jde o argument nedostatku dìtí pøedškolního vìku 
na Libuši, je bezesporu z dlouhodobìjšího hlediska zpochyb-
nitelný: Odvolávám se jednak na èlánek z MF DNES ze dne 
27. záøí 2004 pod názvem „Porodnice po letech praskají ve 
švech“, z nìhož jasnì vyplývá, že porodnost v naší republice 
dle statistických údajù stoupá  a vìøím, že jde o tendenci celo-
republikovou  takže by o dìti docházející do mateøských škol 
nemìla být v blízké budoucnoti (3 – 5 let) nouze; jednak pou-
kazuji na fakt, že tento argument zøejmì nezohledòuje novou 
výstavbu v naší mìstské èásti  (konkrétnì: v souèasné dobì je 
rozestavìný bytový dùm Zvonièka, patøíci do spádové oblasti 

mateøské školy K Lukám). Z obojího vyplývá, že na zveøejnìný 
demografický vývoj v letech 2004 – 2008, eso na stranì zastu-
pitelstva, má druhá strana právo nahlížet jako na ne zcela 
pravdìpodobný odhad.

A že se mohou nìkteré dùvody hovoøící pro redukci mateø-
ských škol v budoucnu ukázat jako krátkozraké je snad zøejmé 
z výše uvedeného. V jiných mìstských èástech Prahy se mateø-
ské školy o dìti donedávna pøetahovaly a nìkteré z nich byly 
pro nedostatek dìtí zrušeny a nyní pøišel zvrat: od loòska nema-
jí tyto mìstské èásti dostateèný poèet míst v mateøských ško-
lách, a tak nemohou uspokojit všechny zájemce. „Zklamání 
èekalo u letošního zápisu jedenáct dìtí z pražského sídlištì 
Barandov ...“ cituje øeditelku mateøské školy z Barandova ve 
svém èlánku Jna Blažková v MF DNES (èl. „Mateøské školy už 
zaèínají dìti odmítat“, 27. 9. 2004). Doèkají se téhož za tøi 
ètyøi roky dìti z Libuše?

Závìrem bych chtìla jménem OS podìkovat zastupitelstvu 
MÈ Libuš za zorganizování besedy na toto téma, která se usku-
teènila 2. záøí v jídelnì MŠ Meteorologická, i za zvýhodnìní 
žádosti  za otištìní demografu v øíjnovém èísle zpravodaje 
„U nás“. Uvìdomujeme si, že takový postup není bìžný, že 
jinde mateøské školy zrušili, aniž by zastupitelé diskutovali 
o svých zámìrech se svými volièi.

Obèanské sdružení Libušské dìti v èele s jeho pøedsed-
kyní vìøí, že aè je v dnešní dobì prvotní ekonomika, pøi-
hlédnou zastupitelé k zájmu lidí, které ve svém úøadì 
zastupují, a ještì jednou situaci objektivnì zváží s pøihléd-
nutím na rozvoj bytové výstavby, migraci obyvatel
a v neposlení øadì i na trend stoupající porodnosti.

–Za Obè. sdruž. Libušské dìti  pøedsedkynì G. Lišková–

Kanalizace v ulici Ke Kašně

Souhrn: Je to na dlouho…
9. srpna t. r. došla do redakce U nás kopie dopisu (a pøíloh), 

které obèané z domù v písnické ulici Ke Kašnì adresovali 
odboru mìstského investora Magistrátu hl. m. Prahy. 

První pøiložený dopis obèanù je datován 27. 3. 2000 a obsa-
huje jejich žádost adresovanou na vedoucího odboru mìstské-
ho investora. Žádají v ní o odkanalizování celé ulice Ke Kašnì. 
Odbor mìstského investora v odpovìdi ze dne 19. 4. 2000 
obèanùm sdìluje, že etapa 0006 kanalizace v lokalitì Písnice 
bude pøipravena k realizaci v roce 2001.

Pak se asi chvíli nedìlo v podstatì nic, a tak to obèanùm 
nedalo a dopisem ze 6. 5. 2002 se znovu obrátili na odbor 
mìstského investora s žádostí o závazné sdìlení termínu vydá-
ní stavebního povolení a termínu koneèné realizace stavby 
kanalizace deš�ové a splaškové vody a definitivní úpravy 
povrchu komunikace (chodníkù).  

Mìstský investor v odpovìdi z 6. 6. 2002 uvedl fundované 
dùvody zdržení stavby a pøislíbil „výbìr zhotovitele pro odka-
nalizování lokality“ ve 2.3. ètvrtletí 2003.

Následující dva roky se asi nìco dìlo, ale èást ulice Ke 
Kašnì stále odkanalizována není a asi hned tak nebude, když 
se v materiálech zmiòuje souèasná nutnost odkanalizování 

budoucí zástavby na polích jižnì od Písnice, ke které má dojít 
až po roce 2010. K tomu je tu ještì nutnost vybudování pøeèer-
pávací stanice na soukromém pozemku.

Pøetiskujeme poslední dopis obèanù z ulice Ke Kašnì, 
kterým se 31. èervence 2004 obrátili na Magistrát hl. mìsta 
Prahy, odbor mìstského investora na Mariánském námìstí 
2. Kopii zaslali firmì ZAVOS, starostovi MÈ Praha-Libuš, 
odboru kontroly MHMP, odboru ochrany pùd Ministerstva 
životního prostøedí a redakci U nás  Libuš a Písnice. Podle 
poslední informace pøímo od autorù dopisu, kterých jsme se 
telefonicky dotázali, jim do dne uzávìrky tohoto èísla U nás 
(15. øíjna 2004) nikdo neodpovìdìl.                                       –red–

Vìc: kanalizace v ulici Ke Kašnì
V Praze dne 31. èervence 2004
Obracíme se na Vás prosbou ohlednì vybudování kanaliza-

ce v ulici Ke Kašnì v k.ú. Praha 4  Písnice, protože tato záleži-
tost jako celek není koncepènì a tím ani realizaènì k dnešnímu 
dni doøešena.

V pøíloze Vám pøikládáme na vìdomí naši korespondenci 
s OMI MHMP, kterou jsme vedli od 27.3.2000. Poslední 
jednání na MÈ Praha  Libuš probìhlo 29.4.2004 za úèasti 
projektanta kanalizace ing. Bulína -. B Consult a zástupce 
investora fi ZAVOS pana Bonnera.

Podle nám dostupných posledních informací je pro ulici Ke 
Kašnì zpracován projekt etapy stavby 0088-TV Libuš, etapa 

0006, Kanalizace Písnice  3. stavba, II. etapa, èást 1, která byla 
zpracována v 10/2003, a øeší odkanalizování pouze èást ulice 
od ul. Libušské po mateøskou školu, k domùm è.p. 188 a è.p. 
449. Tímto je øešena kanalizace 19-ti domù v ulici, kanalizace 
dalších 20 domù není tímto projektem øešena. Uvedených 20 
domù má být odkanalizováno tlakovou kanalizací s usazovací 
nádrží na konci ulice Ke Kašnì, pøi které je nutno podle vyjád-
øení ZAVOSu øešit umístìní rozmìrné nádrže na soukromém 
pozemku, jehož majetkové vypoøádání se ZAVOSu za 4 roky 
nepodaøilo vyøešit. 

Tato tlaková kanalizace dle souèasných plánù by mìla sou-
èasnì øešit i odkanalizování území budoucí zástavby na polích 
jižnì od ulice Ke Kašnì. Tato území jsou v souèasném územ-
ním plánu urèena k zástavbì po r. 2010, pøièemž žádná bližší 
urbanistická studie není pro tato pole zpracována ani schvále-
na. 

Domníváme se, že celá záležitost by se podstatnì zjednodu-
šila, kdyby se problém, zúžil pouze na vyøešení stávajících 
domù v ulici Ke Kašnì s možností prodloužení gravitaèního 
odkanalizování. Došlo by tím k podstatné redukci velikosti 
usazovací nádrže, která by se takto mohla umístit pøímo do 
tìlesa komunikace ulice Ke Kašnì, jehož pozemky jsou ve 
vlastnictví mìsta a nemusela by se vést složitá jednání se sou-
kromými majiteli pozemku plánované velké usazovací nádrže. 
Toto øešení umožòuje skuteènost, že se jedná o neprùjezdnou 
„slepou“ ulici, která vzhledem ke své šíøce neumožòuje jízdu 
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v obou smìrech a zùstane neprùjezdnou komunikací
i v budoucnu.

Ke koneènému a rychlému øešení kanalizace v ulici Ke 
Kašnì jako celku nás vede i skuteènost, že kanalizace bude 
realizována propojením pøes Libušskou ulici, která bude 
dotèena výstavbou dálnièního obchvatu Slivenec – Jesenice.

Obèané ulice Ke Kašnì se mnohokrát kontaktovali se 
zastupiteli MÈ Praha  Libuš, upozoròovali na uvedené skuteè-
nosti, za tímto úèelem probìhlo nìkolik schùzek a jednání, 
zápis z posledního jednání na úøadì MÈ Praha  Libuš z 29. 4. 
2004 Vám pøikládáme. Konkrétní zpùsob odkanalizování 
neøešených 20-ti rodinných domù nám nebyl ani pøes urgence 
sdìlen.

Dovolujeme si Vás upozornit na závažnost celé situace a 
požádat Vás o dohled na vyøešení kanalizace v celé ulici Ke 
Kašnì, nebo� my, jako obèané, jsme již vyèerpali veškeré naše 
možnosti øešení uvedené situace, což dokládá naše 4-letá 
korespondence a další jednání.

Vìøíme, že bude dosaženo vyøešení našeho požadavku na 
odkanalizování celé ulice Ke Kašnì, který po 4 letech našeho 
úsilí vyústil do „slepé ulièky“. Realizace kanalizace je opìt 
oddalována, pøi èemž v ulici byla v uvedeném období povolo-

vána a kolaudována další výstavba rodinných domù.
–S pozdravem obèané z ulice Ke Kašnì

Adresy pro odpovìï: Ing. Jindøich Chaloupka, Ke 
Kašnì…, František Mikeš, Ke Kašnì…–

Øešení se stále hledá
Problém kanalizace v ulici Ke Kašnì je v tom, že tato ulice 

vede, laicky øeèeno, pøes kopec, jinými slovy nejvyšší bod této 
ulice není na jejím konci èi zaèátku, ale bohužel zhruba ve 
dvou tøetinách od ulice Libušská. Vzhledem k tomu, že kanali-
zaèní øad vedoucí ulicí Ke Kašnì bude napojen do øadu vedou-
cího ulicí Libušská, je možno zøídit tzv. gravitaèní kanalizaci 
(teèe samospádem), pouze zhruba na úroveò školky. Možnost 
umístit celou kanalizaci hloubìji tak, aby vycházela až do 
konce ulice gravitaèní, je velmi problematická. Norma totiž 
naøizuje minimální sklon kanalizace 14 ‰, a tím pádem by 
hloubka kanalizace na zaèátku ulice Ke Kašnì, a vlastnì
i v celé délce ulice Libušská a Ke Bøezinì (tìmito ulicemi se 
kanalizace dostává do èerpací jímky), vycházela minimálnì 
o 3 m vìtší než navržená kanalizace. Z tohoto jednoznaènì 
vyplývá, že by hloubka kanalizace v tìchto ulicích vycházela až 
10 m. Takto hluboká kanalizace, navíc vedená ve velmi tvrdé 

horninì, která se v tìchto ulicích nachází, by byla nìkolikaná-
sobnì dražší než kanalizace navržená, a bylo by prakticky 
nemožné zajistit na její stavbu dostatek financí. Z výše uvede-
ného je zøejmé, že projektant musel volit jiný zpùsob øešení 
odkanalizování èásti ulice Ke Kašnì za školkou, než je gravi-
taèní kanalizace. Zvolil tzv. tlakovou kanalizaci. Princip spoèí-
vá v tom, že se veškerá kanalizace v dané lokalitì svede do 
jednoho, pokud možno nejnižšího místa, tam se vybuduje 
èerpací stanice, a z té pak èerpadla pøeèerpají odpad do bìžné 
gravitaèní kanalizace. Èerpací stanice je ponìkud vìtší objekt, 
v našem pøípadì zabere prostor o velikosti cca 6 × 6 m, a nelze 
ji z provozních a technických dùvodù umístit do komunikace. 
Bohužel, konec ulice Ke Kašnì je obklopen výhradnì pozem-
ky soukromých vlastníkù a zatím se pøes veškerou snahu firmy 
ZAVOS, MÈ Praha-Libuš, projektanta a dalších, nepodaøilo 
najít nikoho, kdo by byl ochoten nechat na svém pozemku 
vybudovat tuto èerpací stanici. Nicménì všichni zúèastnìní 
velmi dùslednì a peèlivì hledají jakoukoliv možnost, jak tento 
problém vyøešit a v žádném pøípadì jim tato situace není lhos-
tejná.

–Tomáš Hejzlar, tajemník ÚMÈ Praha-Libuš–

MC Kuřátko
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Otevøeno: pondìlí, úterý, støeda, ètvrtek 9.30 –
– 12.00 hodin

Stálý program:  Pozor zmìna pravidelného progra-
mu! pondìlí – poznávejme pøírodu, úterý – rytmika pro 
nejmenší, støeda – rytmika, taneèky pro pokroèilejší, 
ètvrtek – výtvarné a ruèní práce, pátek – zavøeno

Mimoøádné akce:
& 1. 11. pondìlí – Dýòová strašidýlka – pøijïte se s ná-
mi pøíjemnì bát. Vyrobíme si svítící dýòová strašidýlka. 
Veškerý materiál, vèetnì dýnì, dostanete u nás. Ma-
minky pøineste si prosím malý nožík na vyøezání dýnì.
& 4. 11. ètvrtek – Lampiónový prùvod – dopoledne si 
se Zdenkou  vyrobíme veselý lampión, veèer se sejdeme 
u MC Kuøátko a v 18 hodin spoleènì vyrazíme na lam-
piónový prùvod, kde nás bude èekat pøekvapení. 
& 8. 11. pondìlí – Barevné listy – s maminkou si bude-
me hrát s barevnými listy, kreslit na nì, lepit je na papír, 
vyrábìt strašidýlka z listí. Listy budou v MC k dispozici, 
ale dìti si je mohou také sesbírat a donést samy.
& 10. 11. støeda – Kuøátko slaví narozeniny – 13. listo-

padu  oslaví MC Kuøátko již tøetí narozeniny, a tak to 
spoleènì oslavíme. Nebudou chybìt hry, soutìže, 
taneèky a samozøejmì narozeninový dort. Souèasnì se 
bude konat i narozeninová párty pro dìti, které jsou 
narozeny v listopadu. Oslavence prosíme nahlásit 
týden dopøedu na tel. 608 072 304, nebo pøímo v MC 
Kuøátko.
& 15. 11. pondìlí – Klub dvojèat a víceèat – zpívání 
a zajímavé povídání. Maminka dvojèat spec. pedagož-
ka paní Jana Pešková, ráda podá informace o èinnosti 
Klubu dvojèat a víceèat (zapùjèení zpravodajù…). 
Uvítáme další maminky dvojèat èi víceèat, spoleènì si 
popovídáme a pøedáme zkušenosti. Pokud je vás více, 
ale i ti ostatní, kteøí mají chu� si hrát a najít si nové kama-
rády, pøijïte mezi Kuøátka.
& 17. 11. støeda – Státní svátek – MC Kuøátko bude 
zavøeno.
& 18. 11. ètvrtek – Trojrozmìrné obrázky –  se Zden-
kou si vyrobíme trojrozmìrné obrázky.
& 23. 11. úterý – Logopedie – setkání s klinickou logo-
pedkou paní Mgr. Lenkou Marèíkovou, která rodièùm 
pøiblíží zákonitosti a možné problémy ve vývoji dìtské 
øeèi. Bude vìnován prostor pro dotazy, možnost indivi-
duální konzultace. Na toto setkání bude navazovat 
každý mìsíc praktické cvièení s dìtmi, zamìøené na 

logo, prevenci a podporu aktivního rozvíjení a upøesòo-
vání slovní zásoby. 

22. 11. pondìlí – Poznáváme povolání – kdo chce být 
hasiè a kdo zubaø? Poznáte je dìti? Popovídáme si o po-
voláních a zahrajeme si hry.

25. 11. ètvrtek – Adventní vìnce – tentokrát si ma-
minky za pomoci dìtí vyrobí adventní vìnce. Pomùže 
a poradí paní aranžérka, donese i potøebné suroviny. 
Zaèátek je v 10 hodin. Maminky, které mají zájem, pro-
síme nahlásit do 19. 11. na tel. èísle 737 920 476.

Všechny informace o akcích MC získáte na nástìnce 
v MC (vchod Klubu Junior), na tel. èísle 605 288 535 
a webových stránkách mc-kuratko.wz.cz. Rádo uvítám 
i vaše další pøání, námìty a pøipomínky.

Mateøské centrum Kuøátko žádá maminky, které by 
mìly zájem se podílet na dalším chodu tohoto centra, 
aby se pøihlásily pøímo v MC, nebo se mezi nás pøišly 
podívat ve støedu dne 10. 11. 2004 ve 20 hodin. MC 
Kuøátko sídlí v areálu Klubu Junior, Mezi domy 373, 
Praha-Libuš. Dùvodem je to, že vìtšina maminek, 
které se podílejí na chodu MC, nastupuje v øíjnu 2004 
do zamìstnání a bylo by je tøeba nahradit dalšími. 
Dìkujeme pøedem za zájem a tìšíme se na setkání s vá-
mi.

–Za MC Kuøátko Renata Pokorná–

Klub JUNIOR

Volný èas dìtí a mládeže
Klub Junior odpoledních aktivit dìtí a mládeže, zøí-

zený MÈ Praha-Libuš, nabízí aktivní využití volného 
èasu dìtí  v oborech AEROBIK, MÍÈOVÉ HRY, 
FLORBAL, JUDO, TVOØÍNEK, VÝTVARNÁ TVOR-
BA, ANGLIÈTINA, FLÉTNA, KYTARA, KLAVÍR, 
KEYBORD, ZPÌV SÓLOVÝ i SBOROVÝ, a to vždy 
pro zaèáteèníky, mírnì pokroèilé i více pokroèilé dìti. 
Zájmové kroužky, vzdìlávací i sportovní obory jsou 
vedeny jednotlivými lektory  trenéry, kteøí jsou odborní-
ky ve své èinnosti a kteøí pøipravují dìti dvakrát v roce 
na spoleèná vystoupení (vánoèní koncert, závìreèné 
hudební vystoupení pøipravované vždy u pøíležitosti 
ukonèení školního roku, sportovní obory  vánoèní a jar-
ní exhibice v aerobiku, pøátelská utkání s hostujícími 
oddíly ve florbale apod.). O víkendu poøádáme pravi-
delnì každou druhou sobotu v mìsíci  pro všechny dìti 
bez rozdílu z d a r m a  sobotní odpoledne, které je vždy 
rùznì tematicky zamìøeno a kde dìti mohou pod vede-

ním odborného lektora prožít zajímavé odpoledne plné 
èinností, her a dovedností. 

Tento mìsíc:
 V sobotu  13. listopadu  od 14.30 do 16.30 hodin

na tatami v Klubu JUNIOR (Mezi Domy 373)
pro všechny dìti bez rozdílu vìku

 AKTIVNÍ SEBEOBRANA
pod vedením nìkolika zkušených trenérù, kteøí se 

na setkání s vašimi dìtmi tìší!
Aerobik žen zaèal 
Probíhá každé úterý vždy od 18.30 do 19.30 hodin ve 

sportovní hale anglické školy na sídlišti Písnice, ul. Na 
Okruhu 395. Vaše první zkušební hodina zdarma. 
Permanentka s 10% slevou s možností klouzavých 
tréninkových hodin do 25. ledna 2005! Neváhejte 
a pøijïte si zacvièit !

Jóga pro ženy 
Již zaèala, a pøesto není pozdì se pøihlásit. Pokud 

máte chu� protáhnout si tìlo a navíc pøíjemnì relaxovat 
pøi hudbì, pøijïte vždy ve ètvrtek v 18.30 (pro zaèínají-
cí) nebo v 19.30 (pro pokroèilé). Celé cvièení trvá vždy 
1,5 hodiny v prostorách Klubu Junior, Mezi Domy 373.

–Lenka Koudelková, tel. 604 273 968–

& V úterý 2. listopadu pøivítáme mezi námi v klubu starostu 
p. Petra Mráze a budeme si povídat o naší mìstské èásti, co 
je dobré, co ménì. Pøipravíme si nejen otázky, ale i nápady a 
návrhy. 
& V úterý 9. listopadu navštívíme na pùldenním výletì tro-
pický skleník Fata Morgana v Botanické zahradì v Troji. 
Podrobnosti v klubu.
& V úterý 16. listopadu posedíme pøi kávì.
& Pozor, na sobotu 20. listopadu pøipravujeme tradièní 
spoleèenské „listopádkové“ odpoledne u Vokounù. Zábava 
pøi hudbì, obèerstvení, taneèní vystoupení, tombola – vše 
nejen pro seniory. Pozvánky v klubu.
& V úterý 23. listopadu pøijde vyprávìt o Kanadì p. ing. 
Lehovec.
& V úterý 30. listopadu se budeme tìšit na vystoupení 
našich dìtièek z mateøské školy. Pøijdou mezi nás s pásmem 
podzimních a pøedvánoèních básnièek, písnièek a taneèkù.

Tìšíme se na vás v klubu vždy v úterý ve 14 hodin.
Místní knihovna je pro vás též otevøena v úterý od 14 do 

18 hodin. Od prosince bude doplnìna o 40 nových knih.
–Za org. výbor KS E. Fortinová–

Klub SENIOR


