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- Rada navrhla, jak řešit školky
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Písnicí a Libuší chodil Mikuláš…

Ze starostova zápisníku

Sobota 20. listopadu. Spoleèenská akce 
klubu Senior. „Rád bych touto cestou klubu 
Senior podìkoval za pozvání. Akce jsem se 
bohužel nemohl zúèastnit ze zdravotních 
dùvodù. Zúèastnili se ale nìkteøí radní a na 
Radì mì informovali. Tato akce se jim líbila a 
konstatovali jsme, jak je fajn, že se senioøi 
setkávají a spoleènì se baví,“ øíká starosta 
Petr Mráz.

25. listopadu. Probìhlo Zastupitelstvo 
hl. m. Prahy. Náš starosta se ho pravidelnì 
zúèastòuje podobnì jako starostové jiných 
mìstských èástí. Pražské Zastupitelstvo pro-
bíhalo v atmosféøe zklamání z rozhodnutí, 
které den pøedtím pøijala vláda. Ta rozhodla, 
že Praha jako kraj nedostane pùvodnì pøed-
pokládanou výši finanèních prostøedkù, což 
by i pro naši obec mìlo dùsledek, že se omezí 
stavební akce, rekonstrukce komunikací 
apod. „Další smutná zpráva byla o škodách 
v Tatranském národním parku. Byla zahájena 
sbírka na obnovu postižených lesù,“ dodává 
starosta.

26. listopadu. Jednání se zástupci firmy 
ZAVOS. Hodnotila se souèasná rozestavì-
nost v naší mìstské èásti. „Pøedpokládaná 
realizace povrchu ulice Hoštická zase o kou-
sek pokroèila a podle posledních zpráv bude-
me v nejbližší dobì žádat o stavební povolení. 
Vzhledem k práci na kanalizaci v ulicích 
U Jednoty, Na Losách, Ke Bøezinì, Ke Kašnì, 
Libušská, K Vrtilce, Vltavická, V Kálku, 
Klenovická,  Modravská je v  Písnici  na 
Libušské umístìn semafor, èímž se kompliku-
je prùjezd. Bohužel, nìkteøí jedinci si zkracují 
cestu tím, že objíždìjí tento úsek po novì vybu-
dovaných pøilehlých komunikacích, a tím 
komplikují život lidem, kteøí v tìchto ulicích 

bydlí. Nanášejí na novou dlažbu bláto, jehož 
umytí musí zajistit a zaplatit mìstská èást. 
Zástupci ZAVOSu mi sdìlili, že se chystá 
odkanalizování dalších ulic, takže tato 
dopravní komplikace bude pokraèovat, jen 
semafor bude umístìn o kousek dál. Zvažuje-
me pøípadné omezení prùjezdu, aby se dopra-
va nepøenášela do postranních ulic,“ objas-
òuje situaci starosta.

7. prosince. Chystá se dokonèení opravy 
základní školy v Písnici. „Na základì projek-
tù a žádostí, které jsme podali na Magistrát hl. 
m. Prahy, se podaøilo získat finanèní pro-
støedky na dokonèení výmìny oken a opravy 
fasády na západní stranì ZŠ L. Coòka v Písni-
ci,“ øíká starosta. Na Radì mìstské èásti 
Praha-Libuš probìhl výbìr dodavatele. 

8. prosince. Setkání s místními podnika-
teli. Starosta pozval èást místních podnikate-
lù na schùzku do klubu Senior. „Rád bych 
podìkoval paní Hájkové, vedoucí humanitní-
ho odboru, za zprostøedkování této akce, 

a podnikatelùm, kteøí se akce zúèastnili. Mrzí 
mne, že z pozvaných 22 zástupcù firem pøišlo 
jen sedm. I pøesto si myslím, že se akce poved-
la a úèel splnila. Podnikatelé i zástupci mìst-
ské èásti se pøi velmi otevøené diskusi dozvì-
dìli, co jednu i druhou stranu trápí, co jí dìlá 
radost, poznali potøeby a možnosti, jak si vzá-
jemnì pomoci, což pøinese užitek všem i obèa-
nùm žijícím v naší MÈ. Na závìr jsme se 
domluvili, že schùzky budeme periodicky opa-
kovat, a doufám, že pøíštì bude ze strany pod-
nikatelù vìtší zájem,“ komentuje setkání sta-
rosta a ještì dodává:

„Na závìr bych rád všem ètenáøùm èasopi-
su U nás popøál úspìšný vstup do nového 
roku a hodnì štìstí v osobním i pracovním 
životì.“

–Zaznamenala Hana Koláøová,
foto Roman Klemeš–

U nás je pro vás

Vážení ètenáøi, že teï ètete v èasopisu U nás 
úvodník, zpùsobila jedna vìta. S autorem 
z jednoho místního obèanského sdružení 
jsme pøipravovali do èasopisu U nás jeho èlá-
nek, když mezi øeèí pronesl: „Já nevím, jak vy 
to tam na úøadu chcete…“ Zarazilo mì to. 
Èasopis U nás není úøední „vìstník“. 

Zvláš� kontrastní byla jiná situace, kdy 
bìhem jedné redakèní rady se tajemník míst-
ního úøadu hlasitì ohradil: „To není èasopis 
úøadu.“ Èí je tedy U nás? Je to èasopis mìst-
ské èásti Praha-Libuš, èasopis všech jejích 
obyvatel, ale i sympatizantù a tøeba i lidí, kteøí 
zde pracují. Správa obce mu umožòuje, aby 
fungoval jako nezávislý tisk. Do èasopisu pøi-
spívá, kdokoli chce, èímkoli, co se týká života 
v Libuši a Písnici, obèan, odborník, který má 
ke zdejším záležitostem co øíci, zastupitelé, 
radní, další lidé z managementu obce – 
zamìstnanci úøadu. 

Po tøiètvrtì roce fungování èasopisu v této 
podobì mohu s radostí potvrdit, že se zastupi-
telé, radní, ani úøad nesnaží obsah èasopisu 
omezovat. Setkala jsem se pouze nad nìkoli-
ka razantními vyjádøeními s obavou, zda 
nejde o poplašnou zprávu. V takovém pøípadì 
rozhoduje o uveøejnìní redakèní rada.  

Zaznamenala jsem dokonce výrok starosty, že 
„v èasopisu mi tøeba budou lidi i nadávat, ale 
cenzuru dìlat nebudu…“. Èasopis pøed tis-
kem neprochází žádným „schvalováním“, je 
to výsledek práce dobrovolných pøispìvatelù, 
redakèních radních, šéfredaktorky a technic-
kého redaktora. Redakèní rada funguje v pøá-
telské pracovní atmosféøe, za sebe rozhodnì 
mohu øíci, že to tak poci�uji. Nìkdy jsou 
pochopitelnì rùzné názory, pak se snažíme 
dojít k øešení pøijatelnému pro všechny.

Za uplynulého tøiètvrtì roku se ustálily rub-
riky.

Kronika pøináší zprávy z dìní v obci a záleží 
pøedevším na vás, dobrovolných pøispìvate-
lích, nakolik bude pestrá. V tomto èísle popr-
vé se nám podaøilo, aby se v ní objevily také 
sportovní zprávy a výsledky – tentokrát, jak 
uspìli kluci z oddílu judo. Moc rádi bychom, 
kdyby také místní fotbalisté a další sportovci 
využili možnosti dát prostøednictvím èasopi-
su na vìdomí své výsledky. Staèí tøeba jenom 
jedna vìta a pár výsledkù mailem nebo na 
papíru nechat pro redakci na sekretariátu 
místního úøadu. Budou-li navíc fotky z turna-
je, tím lépe.

Rubrika Radnice pøináší dùležitá oznáme-
ní pro obèany, praktické informace k fungo-
vání obce apod. 

V rubrice Odpovìdi zveøejòujeme, co jsme 

zjistili o tom, co vás zajímá. 
Do èásti s názvem Téma øadíme obsáhlejší 

informaèní èlánky nebo pøehledy. 
Spoleèenskému a kulturnímu životu v obci 

se vìnuje Salón. 
Poèínaje tímto èíslem zaøazujeme novou 

rubriku Archív, kde se budou objevovat 
záznamy z místních kronik èi jiné historické 
dokumenty. 

Rubrika Debata je rezervovaná pro vyjád-
øení nejrùznìjších názorù. Pøíspìvky v ní otis-
kujeme v neupravené podobì. 

V Programech nacházíte chystané akce, 
události, pøíležitosti. 

Prostor pro inzerci bychom rádi otevøeli 
i soukromým osobám. Nìkdo hledá paní na 
hlídání dìtí, jiný by se rád podìlil tøeba o pou-
žívání vozíku k autu, další se chce zbavit sta-
rých knih. Prosím, posílejte nám svá pøání 
a nabídky v jedné vìtì. Otiskneme je zdarma. 

Dìkuji všem, kdo do èasopisu pøispívají, 
a tìším se na další spolupráci s každým, kdo 
má chu� spoluutváøet váš èasopis U nás. 

Za všechny èleny redakèní rady – Helenu 
Pilátovou, Jiøího Brixi, Tomáše Hejzlara, 
Romana Klemeše, Michala Novotného 
a Martina Zikeše – pøeju spokojený život v Li-
buši a v Písnici v roce 2005.

–Hana Koláøová, šéfredaktorka, e-mail 
hana.kolarova@tiscali.cz, tel. 731 179 913–

V Písnici pokraèuje budování kanalizace

Prosincové čarování

Tradiènì se (nejen) na mateøských ško-
lách stává prosinec mìsícem ponìkud 
výjimeèným. Zaèíná zima, chodí Mikuláš 
a jsou vánoce – nejkrásnìjší svátky v ro-
ce. Pro dìti jsou to události plné oèekává-
ní, kouzla, tajemství, obdarovávání a pøí-
prav. 

Naším cílem v mateøské škole K Lukám 
je dále posílit atmosféru porozumìní a po-
hody a vzájemné pospolitosti. Pro peda-
gogy, kteøí s dìtmi pøipravují slavnostní 
besídky, dáreèky, výzdobu, je prosinec 
mìsícem pracovnì nároèným. 

V naší mateøské škole byl 3. prosince již 
tradiènì Mikuláš s besídkou a nadílkou. 
Dìti si v letošním roce odnesly díky spo-
lupráci s obèanským sdružením Libuš-
ské dìti bohatou nadílku v podobì láka-
vých sladkostí, darù od výrobcù Opavia – 
Lu, a. s., a Ferrero èeská, s. r. o. Podìko-
vání za všechny dìti patøí pøedevším èlen-
kám výboru paní Liškové a paní Kuèero-
vé. Velkou radost zpùsobily také èokolá-
dové adventní kalendáøe darované sta-
rostou obce všem dìtem v mateøských 
školách na Libuši. 

Za rozvážného Mikuláše, pùsobivého 
èerta a nìžného andìla se zlatými vlasy 
patøí náš dík také rodièùm, a to panu 
Hájkovi, panu Novotnému a paní Hájko-
vé. Bez nich by to jistì nebylo ono.

Skonèila mikulášská show a zaèali 
jsme se pøipravovat na prosincový výlet 
za betlémy na Karlštejn. 

–Miroslava Majerová,
øeditelka MŠ K Lukám–

Strašliví čerti, krásní andělé a spra-

vedlivý Mikuláš v Meteorologické

V pátek 3. prosince 2004 si v naší škole 
ZŠ Meteorologické tøída 9.A pøipravila 
pro žáky prvního stupnì Mikulášskou 
nadílku. Dìti byly opravdu hodnì pole-

kány, ale nìkteré byly tak stateèné, že i 
zarecitovaly bánièku, zazpívaly písnièku 
n e b o  n ì c o  p ø e è e t l y.  S t r a š l i v í  è e r t i  
V. Bøezinová, S. Guthová, J. Linhart
a J. Bajer chrastili øetìzy a odmìòovali 
chování uhlím a kameny. Naopak krásní 
andìlé K.  Køapková,  I .  Bartáková,  
B. Lukáèová a spravedlivý Mikuláš 
R. Kaèírek mìli pro každé dítì slaïouè-
kou odmìnu.         

 –Jaroslav Linhart, 9.A,
 ZŠ Meteorologická–

Slib odvážných mužů z Písnice 

Samozøejmì nás v ZŠ v Písnici také 
navštívil Mikuláš s èertem a andìlem a na 
fotografii vidíte, že pøed rozdáním balíè-
kù slibovali polepšení i odvážní „muži“.

–Mgr. B. Rachotová, øeditelka školy–

Mikulášská nadílka v Lojovické

zpoèátku slzièky na krajíèku, ale z èerta 
se vyklubal èertík veselý, který mìl 
radost, že dìti umìly spoustu básnièek a 
písnièek, na nìkteré si i zatanèil. Mikuláš 
dìti odmìnil nadílkou, na které se podíle-
lo SRPŠ naší školky, MŠ Lojovická, OS 
Libušské dìti a Úøad mìstské èásti 
Praha-Libuš. Dìti dìkují za krásný záži-
tek.

–Dìti z MŠ Lojovické
a paní uèitelka Dana Fáberová–

Mikuláš v MŠ Mezi Domy zachycen 

kamerou

V mateøské škole v Lojovické mìl 
Mikuláš Knihu høíchù, z které èetl, ale 
podle nìj byla vìtšina dìtí hodná a byla 
pochválena. Høíšníci slíbili, že se do pøíští 
návštìvy jistì polepší. Nìkteré dìti mìly 

Protože k dávným lidovým zvykùm 
patøí Mikuláš s èertem a každoroènì 
k nám do školky Mezi Domy chodí nadì-
lovat, nemuseli jsme ani letos na nì dlou-
ho èekat. Nestaèili jsme se ani nasvaèit 
a už tu byli mezi námi! O letošní bohatou 
nadílku se postarali nejenom rodièe dìtí, 
ale i Úøad MÈ Libuš a OS Libušské dìti. 
Dìti se fotografovaly a celý program jsme 
si natoèili videokamerou, abychom si 
pìkné chvíle mohli pøipomínat. Mikuláš-
ský balíèek ještì dostaly nìkteré dìti za 
zpøíjemnìní sychravého odpoledne 
návštìvníkùm v Klubu Senior.

–I. Procházková, MŠ Mezi Domy–

Mikuláši, čerte, anděli, díky

Obèanské sdružení Libušské dìti dìku-
je za Mikuláše s èertem a za krásného 
andìla manželùm Hájkovým a panu 
Novotnému.

–Za OS Libušské dìti Gabriela Lišková 
a Magdaléna Kuèerová–

Vánoèní strom na námìstíèku v Libuši.
Podìkování starosty MÈ za vìnování vánoèního stromu patøí
panu Ing. Vladimíru Kudrnovi a Alenì Kudrnové z Libuše.
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Èasopis U nás není úøední „vìstník“. 

Zvláš� kontrastní byla jiná situace, kdy 
bìhem jedné redakèní rady se tajemník míst-
ního úøadu hlasitì ohradil: „To není èasopis 
úøadu.“ Èí je tedy U nás? Je to èasopis mìst-
ské èásti Praha-Libuš, èasopis všech jejích 
obyvatel, ale i sympatizantù a tøeba i lidí, kteøí 
zde pracují. Správa obce mu umožòuje, aby 
fungoval jako nezávislý tisk. Do èasopisu pøi-
spívá, kdokoli chce, èímkoli, co se týká života 
v Libuši a Písnici, obèan, odborník, který má 
ke zdejším záležitostem co øíci, zastupitelé, 
radní, další lidé z managementu obce – 
zamìstnanci úøadu. 

Po tøiètvrtì roce fungování èasopisu v této 
podobì mohu s radostí potvrdit, že se zastupi-
telé, radní, ani úøad nesnaží obsah èasopisu 
omezovat. Setkala jsem se pouze nad nìkoli-
ka razantními vyjádøeními s obavou, zda 
nejde o poplašnou zprávu. V takovém pøípadì 
rozhoduje o uveøejnìní redakèní rada.  

Zaznamenala jsem dokonce výrok starosty, že 
„v èasopisu mi tøeba budou lidi i nadávat, ale 
cenzuru dìlat nebudu…“. Èasopis pøed tis-
kem neprochází žádným „schvalováním“, je 
to výsledek práce dobrovolných pøispìvatelù, 
redakèních radních, šéfredaktorky a technic-
kého redaktora. Redakèní rada funguje v pøá-
telské pracovní atmosféøe, za sebe rozhodnì 
mohu øíci, že to tak poci�uji. Nìkdy jsou 
pochopitelnì rùzné názory, pak se snažíme 
dojít k øešení pøijatelnému pro všechny.

Za uplynulého tøiètvrtì roku se ustálily rub-
riky.

Kronika pøináší zprávy z dìní v obci a záleží 
pøedevším na vás, dobrovolných pøispìvate-
lích, nakolik bude pestrá. V tomto èísle popr-
vé se nám podaøilo, aby se v ní objevily také 
sportovní zprávy a výsledky – tentokrát, jak 
uspìli kluci z oddílu judo. Moc rádi bychom, 
kdyby také místní fotbalisté a další sportovci 
využili možnosti dát prostøednictvím èasopi-
su na vìdomí své výsledky. Staèí tøeba jenom 
jedna vìta a pár výsledkù mailem nebo na 
papíru nechat pro redakci na sekretariátu 
místního úøadu. Budou-li navíc fotky z turna-
je, tím lépe.

Rubrika Radnice pøináší dùležitá oznáme-
ní pro obèany, praktické informace k fungo-
vání obce apod. 

V rubrice Odpovìdi zveøejòujeme, co jsme 

zjistili o tom, co vás zajímá. 
Do èásti s názvem Téma øadíme obsáhlejší 

informaèní èlánky nebo pøehledy. 
Spoleèenskému a kulturnímu životu v obci 

se vìnuje Salón. 
Poèínaje tímto èíslem zaøazujeme novou 

rubriku Archív, kde se budou objevovat 
záznamy z místních kronik èi jiné historické 
dokumenty. 

Rubrika Debata je rezervovaná pro vyjád-
øení nejrùznìjších názorù. Pøíspìvky v ní otis-
kujeme v neupravené podobì. 

V Programech nacházíte chystané akce, 
události, pøíležitosti. 

Prostor pro inzerci bychom rádi otevøeli 
i soukromým osobám. Nìkdo hledá paní na 
hlídání dìtí, jiný by se rád podìlil tøeba o pou-
žívání vozíku k autu, další se chce zbavit sta-
rých knih. Prosím, posílejte nám svá pøání 
a nabídky v jedné vìtì. Otiskneme je zdarma. 

Dìkuji všem, kdo do èasopisu pøispívají, 
a tìším se na další spolupráci s každým, kdo 
má chu� spoluutváøet váš èasopis U nás. 

Za všechny èleny redakèní rady – Helenu 
Pilátovou, Jiøího Brixi, Tomáše Hejzlara, 
Romana Klemeše, Michala Novotného 
a Martina Zikeše – pøeju spokojený život v Li-
buši a v Písnici v roce 2005.

–Hana Koláøová, šéfredaktorka, e-mail 
hana.kolarova@tiscali.cz, tel. 731 179 913–

V Písnici pokraèuje budování kanalizace

Prosincové čarování

Tradiènì se (nejen) na mateøských ško-
lách stává prosinec mìsícem ponìkud 
výjimeèným. Zaèíná zima, chodí Mikuláš 
a jsou vánoce – nejkrásnìjší svátky v ro-
ce. Pro dìti jsou to události plné oèekává-
ní, kouzla, tajemství, obdarovávání a pøí-
prav. 

Naším cílem v mateøské škole K Lukám 
je dále posílit atmosféru porozumìní a po-
hody a vzájemné pospolitosti. Pro peda-
gogy, kteøí s dìtmi pøipravují slavnostní 
besídky, dáreèky, výzdobu, je prosinec 
mìsícem pracovnì nároèným. 

V naší mateøské škole byl 3. prosince již 
tradiènì Mikuláš s besídkou a nadílkou. 
Dìti si v letošním roce odnesly díky spo-
lupráci s obèanským sdružením Libuš-
ské dìti bohatou nadílku v podobì láka-
vých sladkostí, darù od výrobcù Opavia – 
Lu, a. s., a Ferrero èeská, s. r. o. Podìko-
vání za všechny dìti patøí pøedevším èlen-
kám výboru paní Liškové a paní Kuèero-
vé. Velkou radost zpùsobily také èokolá-
dové adventní kalendáøe darované sta-
rostou obce všem dìtem v mateøských 
školách na Libuši. 

Za rozvážného Mikuláše, pùsobivého 
èerta a nìžného andìla se zlatými vlasy 
patøí náš dík také rodièùm, a to panu 
Hájkovi, panu Novotnému a paní Hájko-
vé. Bez nich by to jistì nebylo ono.

Skonèila mikulášská show a zaèali 
jsme se pøipravovat na prosincový výlet 
za betlémy na Karlštejn. 

–Miroslava Majerová,
øeditelka MŠ K Lukám–

Strašliví čerti, krásní andělé a spra-

vedlivý Mikuláš v Meteorologické

V pátek 3. prosince 2004 si v naší škole 
ZŠ Meteorologické tøída 9.A pøipravila 
pro žáky prvního stupnì Mikulášskou 
nadílku. Dìti byly opravdu hodnì pole-

kány, ale nìkteré byly tak stateèné, že i 
zarecitovaly bánièku, zazpívaly písnièku 
n e b o  n ì c o  p ø e è e t l y.  S t r a š l i v í  è e r t i  
V. Bøezinová, S. Guthová, J. Linhart
a J. Bajer chrastili øetìzy a odmìòovali 
chování uhlím a kameny. Naopak krásní 
andìlé K.  Køapková,  I .  Bartáková,  
B. Lukáèová a spravedlivý Mikuláš 
R. Kaèírek mìli pro každé dítì slaïouè-
kou odmìnu.         

 –Jaroslav Linhart, 9.A,
 ZŠ Meteorologická–

Slib odvážných mužů z Písnice 

Samozøejmì nás v ZŠ v Písnici také 
navštívil Mikuláš s èertem a andìlem a na 
fotografii vidíte, že pøed rozdáním balíè-
kù slibovali polepšení i odvážní „muži“.

–Mgr. B. Rachotová, øeditelka školy–

Mikulášská nadílka v Lojovické

zpoèátku slzièky na krajíèku, ale z èerta 
se vyklubal èertík veselý, který mìl 
radost, že dìti umìly spoustu básnièek a 
písnièek, na nìkteré si i zatanèil. Mikuláš 
dìti odmìnil nadílkou, na které se podíle-
lo SRPŠ naší školky, MŠ Lojovická, OS 
Libušské dìti a Úøad mìstské èásti 
Praha-Libuš. Dìti dìkují za krásný záži-
tek.

–Dìti z MŠ Lojovické
a paní uèitelka Dana Fáberová–

Mikuláš v MŠ Mezi Domy zachycen 

kamerou

V mateøské škole v Lojovické mìl 
Mikuláš Knihu høíchù, z které èetl, ale 
podle nìj byla vìtšina dìtí hodná a byla 
pochválena. Høíšníci slíbili, že se do pøíští 
návštìvy jistì polepší. Nìkteré dìti mìly 

Protože k dávným lidovým zvykùm 
patøí Mikuláš s èertem a každoroènì 
k nám do školky Mezi Domy chodí nadì-
lovat, nemuseli jsme ani letos na nì dlou-
ho èekat. Nestaèili jsme se ani nasvaèit 
a už tu byli mezi námi! O letošní bohatou 
nadílku se postarali nejenom rodièe dìtí, 
ale i Úøad MÈ Libuš a OS Libušské dìti. 
Dìti se fotografovaly a celý program jsme 
si natoèili videokamerou, abychom si 
pìkné chvíle mohli pøipomínat. Mikuláš-
ský balíèek ještì dostaly nìkteré dìti za 
zpøíjemnìní sychravého odpoledne 
návštìvníkùm v Klubu Senior.

–I. Procházková, MŠ Mezi Domy–

Mikuláši, čerte, anděli, díky

Obèanské sdružení Libušské dìti dìku-
je za Mikuláše s èertem a za krásného 
andìla manželùm Hájkovým a panu 
Novotnému.

–Za OS Libušské dìti Gabriela Lišková 
a Magdaléna Kuèerová–

Vánoèní strom na námìstíèku v Libuši.
Podìkování starosty MÈ za vìnování vánoèního stromu patøí
panu Ing. Vladimíru Kudrnovi a Alenì Kudrnové z Libuše.
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Protebe: Integrace handicapovaných

Modøanská rokle poprvé 
Dne 17. listopadu se konala první spoleèná 

integraèní akce klubu Junior a humanitární-
ho sdružení Protebe. Sešlo se celkem 26 
úèastníkù (nejmladší ve vìku 2 roky) rozhod-
nutých bojovat s velkou nepøízní poèasí a se 
záludnými úkoly netradièního orientaèního 
bìhu. Všichni nakonec zvítìzili a mìli právo 
podle svých dosažených výsledkù  odmìnit se 

sáhnutím do kouzelné truhlice plné odmìn. 
Adventní dílna v zoo
Další putování vedlo 19. prosince do zoo, 

abychom zvíøátkùm pøinesli nìco na pøilepše-
nou k Vánocùm. V rámci procházky po zoo 
jsme navštívili adventní dílnu a vyrobili vá-
noèní dárek z pøírodnin na sváteèní stùl. 

Klubové Vánoce
Poté jsme se rozlouèili, avšak jenom na 

chvilku, protože už jsme se tìšili na naše klu-
bové Vánoce v Hnaèovì od 26. prosince do 2. 
ledna.

Pozvání na leden
Všem pøejeme hodnì spokojenosti v novém 

roce a srdeènì zveme vaše dìti na lednové klu-
bové setkání do klubu Junior. Dne 29.ledna 
2005 od 14 hodin bude probíhat zábavné 
a hravé odpoledne s pøekvapením.

Zážitky z klubu Senior

Malé ohlédnutí za životem v našem klubu 
Senior o loòském podzimu zaèneme zaháje-
ním èinnosti po prázdninách 7. záøí 2004, kdy 
nesmìla chybìt hudba a malé obèerstvení. 
Pro radost nám pøišel zahrát pan Seman s do-
provodem.

Na 26. záøí jsme pøijali pozvání od paní 
radní Halové z Magistrátu hl. m. Prahy. U pøí-
ležitosti Mezinárodního dne seniorù uspoøá-
dal Magistrát kulturní program Den seniorù 
u Køižíkovy fontány na Výstavišti v Praze-
Holešovicích. Program, kterého se èlenky 
klubu zúèastnily, byl velmi pìkný, zábavný 
a zajímavý.

V øíjnu, dvanáctého, jsme uspoøádali ve spo-
lupráci s ÈSŽ v Libuši celodenní zájezd na 
zámek Sychrov a prohlídku mìsta proslave-
ného sklem a bižutérií, Jablonce nad Nisou. 

A protože hudba je koøením života, pøišla 
nás 19. øíjna obveselit hrou na harmoniku 
paní Konvalinková s doprovodem. Zazpívali 
jsme si písnièky našeho mládí, poslechli si 
krásné hudební skladby a prožili pøíjemné 
odpoledne.

Poradit, jak zazimovat naše zahrady a za-
hrádky, a� už u domkù, kde bydlíme, nebo 
u našich chat, pøišel pan ing. Lehovec 26. øíj-
na. Jeho rady a zajímavé vyprávìní nás vždy 
potìší a tímto mu ještì jednou dìkujeme.

Na besedu s panem starostou P. Mrázem 
dne 2. listopadu jsme se tìšili a pøipravovali. 
Pøipravovali jsme si hlavnì dotazy na problé-
my, které v naší mìstské èásti jsou, které nás 
tíží a nejsou nám lhostejné. Pan starosta se 
snažil všem trpìlivì odpovídat a vysvìtlovat. 
Dìkujeme a vìøíme, že to nebylo poslední 
setkání.

Na pùldenní výlet jsme opìt vyrazili auto-
busem do Prahy-Tróje v úterý 9. listopadu. 
Zde jsme mìli zajištìnou prohlídku novì ote-
vøeného tropického skleníku Fata morgana. 
Poèasí nám ten den vùbec nepøálo, lilo jako 
z konve, ale nám to krásný zážitek z exotické-

ho prostøedí rostlin a vodních živoèichù vùbec 
nezkazilo. Odpoledne jsme zakonèili v pøí-
jemné hospùdce na Zbraslavi. Byla již tma, 
když jsme spokojení odjíždìli domù.

Tradice je tradice. V sobotu 20. listopadu 
jsme se sešli na již 4. spoleèenském odpoled-
ni, a to „listopádkovém“, v Písnici v restaura-
ci U Vokounù. K tanci a poslechu nám pøišel 
zahrát pan Seman s doprovodem. S pøedtan-
èením latinskoamerických tancù pøišla mezi 
nás taneèní skupina mládeže ze Zbraslavi. 
Všichni pøítomní se potìšili s cenami z tombo-
ly. Za Úøad mìstské èásti Praha-Libuš pøišli 
mezi nás pan místostarosta ing. Macháèek, 
radní p. Èerný a p. Svìrák a zastupitel p. ing. 
Herc. Pro nemoc se omluvil pan starosta 
Mráz. Pøesto, že nám opìt poèasí nepøálo, 
chumelilo a chumelilo, bylo dosti tìch, které 
sníh neodradil a pøišli se pobavit. Touto ces-
tou chceme naposledy podìkovat všem, kteøí 
se dle možností podíleli a pomáhali toto odpo-
ledne uspoøádat. Dìkujeme velkým i malým 
sponzorùm a dìkujeme panu vedoucímu 
Kuèerovi z restaurace U Vokounù v Písnici. 
Tìšíme se na pøíští setkání. 

23. listopadu pøišel mezi nás opìt pan ing. 
Lehovec, ovšem pøednáška byla z jiného soud-
ku než o našich zahrádkách. Pøišel nám 
vyprávìt o cestì po Kanadì. Na videu jsme 
zhlédli zajímavou pøekrásnou kanadskou pøí-
rodu. Dìkujeme, že si na náš klub pan inženýr 
najde vždy chvilku. 

Na co vždy rádi vzpomínáme, jsou akce 
našich dìtièek z mateøských školek. Dne 30. 
listopadu mezi nás pøišla mateøská škola Mezi 
Domy z Písnice spolu s pí. øeditelkou Pro-
cházkovou. Jejich pøedvánoèní vystoupení 
plné básnièek, písnièek a scének pod maskou 
èertù bylo dojemné. Jako podìkování obdrže-
ly dìti i p. uèitelky malé dáreèky.  

–Za organizaèní výbor KS Eva Fortinová–

Nové hřiště v Libuši

Z ušetøených penìz rozpoètu mìstské 
èásti Praha-Libuš na rok 2004 bylo za 
èástku zhruba 300 000 Kè v listopadu loò-
ského roku pøi ulici K Lukám vybudová-
no nové høištì vyhovující pøedpisùm 
Evropské unie. Høištì je urèeno dìtem ve 
vìku 4 – 10 let. 

V letošním roce plánujeme rekonstruk-
ci høištì na køižovatce ulic Hoštické a Li-
povické. Uvítáme návrhy a nápady, jak by 
nové høištì mìlo vypadat a pro jakou 
vìkovou kategorii by mìlo být urèeno.  
Obracejte se, prosím, na odbor životního 
prostøedí a dopravy Úøadu MÈ Praha-
Libuš, e-mail ziv.prostredi@praha-
libus.cz, tel. 261 911 876. 

–Anna Rusiòáková, odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–

Úspěchy z Meteorologické

Zemìpisný Globus
Michael Figel (9.A) ze ZŠ Meteorologická 

obsadil vynikající 10. místo v celopražském 
kole zemìpisné soutìže. Své vìdomosti 
porovnával s 96 soutìžícími z pražských 
základních škol a víceletých gymnázií.  
Blahopøejeme!

–Za ZŠ Monika Exnerová–

Zdatný matematik
Základní škola Veronské námìstí v Praze 15 

uspoøádala pro žáky pátých až devátých tøíd 
soutìž v matematice. Pøestože soutìž byla 
urèena jen pro školy z jejího okolí, dostala 
pozvání k úèasti i ZŠ Meteorologická. Naši 
vyuèující matematiky toho okamžitì využili 
a z každého roèníku vybrali úèastníky. Byli to 
tito žáci: Martin Hoang, Štìpán Frank, 
Kryštof Štafl, David Vu Tien, Aneta Èamová, 
Kamil Komínek, Tadeáš Boháè, Radek 
Dolejš, Vojtìch Bartoš, Michal Žabka. 

Soutìž se konala 8. prosince minulého 
roku. V pùl deváté dopoledne dostali soutìžící 
podle roèníkù rùznì obtížná zadání, obsahu-
jící vždy ètyøi pøíklady. Po hodinì usilovného 
pøemýšlení a poèítání pro soutìžící skonèilo 
to nejhorší a už je èekalo jen vyhlášení výsled-
kù, které se konalo o dva dny pozdìji. 

Ze sedmi zúèastnìných škol jsme obsadili 
dvì 1. místa Kryštof Štafl (6.B) a Vojtìch 
Bartoš (9.A). Na velmi pìkném 5. místì se 
umístila se ztrátou pouze 2 bodù na vítìze 

Aneta Èamová (7.A). 
Všem reprezentantùm školy dìkujeme.

Øešili jsme napøíklad:

Návod pro urèení magického èísla
Jestliže je magické èíslo násobkem 6, pak 
je to èíslo od 40 do 49.
Jestliže nejde o násobek 7, pak jde o èíslo 
mezi 60 a 69.
Jestliže magické èíslo není násobkem 8, 
pak je to èíslo od 80 do 89.
Jaké je to magické èíslo?
Tento pøíklad øešili žáci 8. roèníku.

-Vojtìch Bartoš, 9.A-

Školní kolo Olympiády v èeském jazyce
Poèátkem prosince na naší škole probìhlo 

školní kolo Olympiády v èeském jazyce. 
Aèkoli tato soutìž nemá na škole žádnou tra-
dici, pøihlásilo se celkem 19 žákù z 8.A, 8.C 
a 9.A a velmi dobøe se zhostili vypracování 
soutìžních úkolù. Tøi nejlepší postupují do 
obvodního kola. Všem úèastníkùm gratuluje-
me.
Hodnocení:
1. místo: R. Kaèírek (9.A)

a S. Vojtìchová (8.A)
2. místo: S Guthová a V. Bartoš

(oba z  9.A)
3. místo: J. Bajer (9.A)

–Jiøina Dušková–

Co potěšilo a obohatilo žáky ZŠ v Písnici

Na sobotu 6. listopadu nás místní jezdecký 
oddíl Tempo Praha pozval na prohlídku koní 
do svých stájí.

Dìti si konì prohlédly a èlenky oddílu je i po-
uèily a názornì ukázaly, jakou péèi tato krás-
ná zvíøata vyžadují. Nejvíce mìli všichni 
radost z možnosti projet se na závìr na koni a 
z neèekaného dárku  podkovy pro štìstí. 
Pohodu nám zkazil jen déš� a zima. O to více 

dìkujeme za trpìlivost a zajímavé vyprávìní 
dìvèatùm z oddílu i panu Ing. Brožovi za 
pozvání.

Dne 24. listopadu nás ve škole navštívily 
èlenky Obèanského sdružení Psi pro život se 
svými psími miláèky. Dìti byly pouèeny, jak se 
chovat k cizím psùm a co dìlat v pøípadì napa-
dení psem. Obdivovaly také, jak jsou pejskové 
vycvièení k trpìlivosti a co všechno musejí 
umìt, aby mohli pomáhat slepým a nemohou-
cím lidem.

Pro umocnìní pøedvánoèní atmosféry vyra-
zili prvòáèci a druháci do divadla na Vánoèní 
pohádku a všichni spoleènì jsme si zazpívali 
i zasoutìžili na výchovném koncertì s vánoè-
ní tematikou ve škole. 

Dvì odvážné zpìvaèky z naší školy se 
zúèastnily pìvecké soutìže Vánoèní nota v ZŠ 
Meteorologická.

Pozvánka na besedu

pro rodiče předškoláků

Rodièe budoucích prvòáèkù zveme na 
besedu se školní psycholožkou PhDr. 
Jarmilou Klégrovou a uèitelkami ze ZŠ L. 
Coòka v Písnici a MŠ Ke Kašnì.

Beseda se uskuteèní v budovì ZŠ dne 
10. 1. 2005 od 16.15 hod.

Takto nám to sluší na koni

S velkým zájmem se setkal i Den otevøených 
dveøí.

Opìt jsme pomohli v pøedvánoèní sbírce 
dìtem v nemocnicích prodejem „srdíèkových 
bloèkù“. 

Hodnì štìstí v novém roce všem obèanùm 
Písnice a Libuše pøejí žáèci a zamìstnanci 
školy!

–Mgr. Blanka Rachotová, øeditelka školy–

Výlety školky K Lukám

Kde se vzala, tu se vzala  na rovinì hora 
stála…

…jako høíbek na mechu, jako pùlka oøechu, 
jako když se zakutálí míè, s kterým si dìti hrály, 
a zapadne nìkde v dùlku, takže je ho vidìt pùl-
ku… 

Z veršù J. Bruknera
…pod horou Øíp zastavil náš autobus. 

Z nìho vystoupily dìti malé i vìtší, ale všech-

ny zvìdavé.
Dìti šlapaly stateènì a po namáhavé cestì 

do kopce èekalo všechny hned nìkolik oprav-
dových pøekvapení.

Výhled z kopce do okolí hrající pestrými 
podzimními barvami pozdìji dìti na svých 
obrázcích velmi osobitì vyjádøily. Na samém 
vrcholu objevily starobylou rotundu jako z po-
hádky. Posezení ve starobylých lavicích a po-
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Protebe: Integrace handicapovaných

Modøanská rokle poprvé 
Dne 17. listopadu se konala první spoleèná 

integraèní akce klubu Junior a humanitární-
ho sdružení Protebe. Sešlo se celkem 26 
úèastníkù (nejmladší ve vìku 2 roky) rozhod-
nutých bojovat s velkou nepøízní poèasí a se 
záludnými úkoly netradièního orientaèního 
bìhu. Všichni nakonec zvítìzili a mìli právo 
podle svých dosažených výsledkù  odmìnit se 

sáhnutím do kouzelné truhlice plné odmìn. 
Adventní dílna v zoo
Další putování vedlo 19. prosince do zoo, 

abychom zvíøátkùm pøinesli nìco na pøilepše-
nou k Vánocùm. V rámci procházky po zoo 
jsme navštívili adventní dílnu a vyrobili vá-
noèní dárek z pøírodnin na sváteèní stùl. 

Klubové Vánoce
Poté jsme se rozlouèili, avšak jenom na 

chvilku, protože už jsme se tìšili na naše klu-
bové Vánoce v Hnaèovì od 26. prosince do 2. 
ledna.

Pozvání na leden
Všem pøejeme hodnì spokojenosti v novém 

roce a srdeènì zveme vaše dìti na lednové klu-
bové setkání do klubu Junior. Dne 29.ledna 
2005 od 14 hodin bude probíhat zábavné 
a hravé odpoledne s pøekvapením.

Zážitky z klubu Senior

Malé ohlédnutí za životem v našem klubu 
Senior o loòském podzimu zaèneme zaháje-
ním èinnosti po prázdninách 7. záøí 2004, kdy 
nesmìla chybìt hudba a malé obèerstvení. 
Pro radost nám pøišel zahrát pan Seman s do-
provodem.

Na 26. záøí jsme pøijali pozvání od paní 
radní Halové z Magistrátu hl. m. Prahy. U pøí-
ležitosti Mezinárodního dne seniorù uspoøá-
dal Magistrát kulturní program Den seniorù 
u Køižíkovy fontány na Výstavišti v Praze-
Holešovicích. Program, kterého se èlenky 
klubu zúèastnily, byl velmi pìkný, zábavný 
a zajímavý.

V øíjnu, dvanáctého, jsme uspoøádali ve spo-
lupráci s ÈSŽ v Libuši celodenní zájezd na 
zámek Sychrov a prohlídku mìsta proslave-
ného sklem a bižutérií, Jablonce nad Nisou. 

A protože hudba je koøením života, pøišla 
nás 19. øíjna obveselit hrou na harmoniku 
paní Konvalinková s doprovodem. Zazpívali 
jsme si písnièky našeho mládí, poslechli si 
krásné hudební skladby a prožili pøíjemné 
odpoledne.

Poradit, jak zazimovat naše zahrady a za-
hrádky, a� už u domkù, kde bydlíme, nebo 
u našich chat, pøišel pan ing. Lehovec 26. øíj-
na. Jeho rady a zajímavé vyprávìní nás vždy 
potìší a tímto mu ještì jednou dìkujeme.

Na besedu s panem starostou P. Mrázem 
dne 2. listopadu jsme se tìšili a pøipravovali. 
Pøipravovali jsme si hlavnì dotazy na problé-
my, které v naší mìstské èásti jsou, které nás 
tíží a nejsou nám lhostejné. Pan starosta se 
snažil všem trpìlivì odpovídat a vysvìtlovat. 
Dìkujeme a vìøíme, že to nebylo poslední 
setkání.

Na pùldenní výlet jsme opìt vyrazili auto-
busem do Prahy-Tróje v úterý 9. listopadu. 
Zde jsme mìli zajištìnou prohlídku novì ote-
vøeného tropického skleníku Fata morgana. 
Poèasí nám ten den vùbec nepøálo, lilo jako 
z konve, ale nám to krásný zážitek z exotické-

ho prostøedí rostlin a vodních živoèichù vùbec 
nezkazilo. Odpoledne jsme zakonèili v pøí-
jemné hospùdce na Zbraslavi. Byla již tma, 
když jsme spokojení odjíždìli domù.

Tradice je tradice. V sobotu 20. listopadu 
jsme se sešli na již 4. spoleèenském odpoled-
ni, a to „listopádkovém“, v Písnici v restaura-
ci U Vokounù. K tanci a poslechu nám pøišel 
zahrát pan Seman s doprovodem. S pøedtan-
èením latinskoamerických tancù pøišla mezi 
nás taneèní skupina mládeže ze Zbraslavi. 
Všichni pøítomní se potìšili s cenami z tombo-
ly. Za Úøad mìstské èásti Praha-Libuš pøišli 
mezi nás pan místostarosta ing. Macháèek, 
radní p. Èerný a p. Svìrák a zastupitel p. ing. 
Herc. Pro nemoc se omluvil pan starosta 
Mráz. Pøesto, že nám opìt poèasí nepøálo, 
chumelilo a chumelilo, bylo dosti tìch, které 
sníh neodradil a pøišli se pobavit. Touto ces-
tou chceme naposledy podìkovat všem, kteøí 
se dle možností podíleli a pomáhali toto odpo-
ledne uspoøádat. Dìkujeme velkým i malým 
sponzorùm a dìkujeme panu vedoucímu 
Kuèerovi z restaurace U Vokounù v Písnici. 
Tìšíme se na pøíští setkání. 

23. listopadu pøišel mezi nás opìt pan ing. 
Lehovec, ovšem pøednáška byla z jiného soud-
ku než o našich zahrádkách. Pøišel nám 
vyprávìt o cestì po Kanadì. Na videu jsme 
zhlédli zajímavou pøekrásnou kanadskou pøí-
rodu. Dìkujeme, že si na náš klub pan inženýr 
najde vždy chvilku. 

Na co vždy rádi vzpomínáme, jsou akce 
našich dìtièek z mateøských školek. Dne 30. 
listopadu mezi nás pøišla mateøská škola Mezi 
Domy z Písnice spolu s pí. øeditelkou Pro-
cházkovou. Jejich pøedvánoèní vystoupení 
plné básnièek, písnièek a scének pod maskou 
èertù bylo dojemné. Jako podìkování obdrže-
ly dìti i p. uèitelky malé dáreèky.  

–Za organizaèní výbor KS Eva Fortinová–

Nové hřiště v Libuši

Z ušetøených penìz rozpoètu mìstské 
èásti Praha-Libuš na rok 2004 bylo za 
èástku zhruba 300 000 Kè v listopadu loò-
ského roku pøi ulici K Lukám vybudová-
no nové høištì vyhovující pøedpisùm 
Evropské unie. Høištì je urèeno dìtem ve 
vìku 4 – 10 let. 

V letošním roce plánujeme rekonstruk-
ci høištì na køižovatce ulic Hoštické a Li-
povické. Uvítáme návrhy a nápady, jak by 
nové høištì mìlo vypadat a pro jakou 
vìkovou kategorii by mìlo být urèeno.  
Obracejte se, prosím, na odbor životního 
prostøedí a dopravy Úøadu MÈ Praha-
Libuš, e-mail ziv.prostredi@praha-
libus.cz, tel. 261 911 876. 

–Anna Rusiòáková, odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–

Úspěchy z Meteorologické

Zemìpisný Globus
Michael Figel (9.A) ze ZŠ Meteorologická 

obsadil vynikající 10. místo v celopražském 
kole zemìpisné soutìže. Své vìdomosti 
porovnával s 96 soutìžícími z pražských 
základních škol a víceletých gymnázií.  
Blahopøejeme!

–Za ZŠ Monika Exnerová–

Zdatný matematik
Základní škola Veronské námìstí v Praze 15 

uspoøádala pro žáky pátých až devátých tøíd 
soutìž v matematice. Pøestože soutìž byla 
urèena jen pro školy z jejího okolí, dostala 
pozvání k úèasti i ZŠ Meteorologická. Naši 
vyuèující matematiky toho okamžitì využili 
a z každého roèníku vybrali úèastníky. Byli to 
tito žáci: Martin Hoang, Štìpán Frank, 
Kryštof Štafl, David Vu Tien, Aneta Èamová, 
Kamil Komínek, Tadeáš Boháè, Radek 
Dolejš, Vojtìch Bartoš, Michal Žabka. 

Soutìž se konala 8. prosince minulého 
roku. V pùl deváté dopoledne dostali soutìžící 
podle roèníkù rùznì obtížná zadání, obsahu-
jící vždy ètyøi pøíklady. Po hodinì usilovného 
pøemýšlení a poèítání pro soutìžící skonèilo 
to nejhorší a už je èekalo jen vyhlášení výsled-
kù, které se konalo o dva dny pozdìji. 

Ze sedmi zúèastnìných škol jsme obsadili 
dvì 1. místa Kryštof Štafl (6.B) a Vojtìch 
Bartoš (9.A). Na velmi pìkném 5. místì se 
umístila se ztrátou pouze 2 bodù na vítìze 

Aneta Èamová (7.A). 
Všem reprezentantùm školy dìkujeme.

Øešili jsme napøíklad:

Návod pro urèení magického èísla
Jestliže je magické èíslo násobkem 6, pak 
je to èíslo od 40 do 49.
Jestliže nejde o násobek 7, pak jde o èíslo 
mezi 60 a 69.
Jestliže magické èíslo není násobkem 8, 
pak je to èíslo od 80 do 89.
Jaké je to magické èíslo?
Tento pøíklad øešili žáci 8. roèníku.

-Vojtìch Bartoš, 9.A-

Školní kolo Olympiády v èeském jazyce
Poèátkem prosince na naší škole probìhlo 

školní kolo Olympiády v èeském jazyce. 
Aèkoli tato soutìž nemá na škole žádnou tra-
dici, pøihlásilo se celkem 19 žákù z 8.A, 8.C 
a 9.A a velmi dobøe se zhostili vypracování 
soutìžních úkolù. Tøi nejlepší postupují do 
obvodního kola. Všem úèastníkùm gratuluje-
me.
Hodnocení:
1. místo: R. Kaèírek (9.A)

a S. Vojtìchová (8.A)
2. místo: S Guthová a V. Bartoš

(oba z  9.A)
3. místo: J. Bajer (9.A)

–Jiøina Dušková–

Co potěšilo a obohatilo žáky ZŠ v Písnici

Na sobotu 6. listopadu nás místní jezdecký 
oddíl Tempo Praha pozval na prohlídku koní 
do svých stájí.

Dìti si konì prohlédly a èlenky oddílu je i po-
uèily a názornì ukázaly, jakou péèi tato krás-
ná zvíøata vyžadují. Nejvíce mìli všichni 
radost z možnosti projet se na závìr na koni a 
z neèekaného dárku  podkovy pro štìstí. 
Pohodu nám zkazil jen déš� a zima. O to více 

dìkujeme za trpìlivost a zajímavé vyprávìní 
dìvèatùm z oddílu i panu Ing. Brožovi za 
pozvání.

Dne 24. listopadu nás ve škole navštívily 
èlenky Obèanského sdružení Psi pro život se 
svými psími miláèky. Dìti byly pouèeny, jak se 
chovat k cizím psùm a co dìlat v pøípadì napa-
dení psem. Obdivovaly také, jak jsou pejskové 
vycvièení k trpìlivosti a co všechno musejí 
umìt, aby mohli pomáhat slepým a nemohou-
cím lidem.

Pro umocnìní pøedvánoèní atmosféry vyra-
zili prvòáèci a druháci do divadla na Vánoèní 
pohádku a všichni spoleènì jsme si zazpívali 
i zasoutìžili na výchovném koncertì s vánoè-
ní tematikou ve škole. 

Dvì odvážné zpìvaèky z naší školy se 
zúèastnily pìvecké soutìže Vánoèní nota v ZŠ 
Meteorologická.

Pozvánka na besedu

pro rodiče předškoláků

Rodièe budoucích prvòáèkù zveme na 
besedu se školní psycholožkou PhDr. 
Jarmilou Klégrovou a uèitelkami ze ZŠ L. 
Coòka v Písnici a MŠ Ke Kašnì.

Beseda se uskuteèní v budovì ZŠ dne 
10. 1. 2005 od 16.15 hod.

Takto nám to sluší na koni

S velkým zájmem se setkal i Den otevøených 
dveøí.

Opìt jsme pomohli v pøedvánoèní sbírce 
dìtem v nemocnicích prodejem „srdíèkových 
bloèkù“. 

Hodnì štìstí v novém roce všem obèanùm 
Písnice a Libuše pøejí žáèci a zamìstnanci 
školy!

–Mgr. Blanka Rachotová, øeditelka školy–

Výlety školky K Lukám

Kde se vzala, tu se vzala  na rovinì hora 
stála…

…jako høíbek na mechu, jako pùlka oøechu, 
jako když se zakutálí míè, s kterým si dìti hrály, 
a zapadne nìkde v dùlku, takže je ho vidìt pùl-
ku… 

Z veršù J. Bruknera
…pod horou Øíp zastavil náš autobus. 

Z nìho vystoupily dìti malé i vìtší, ale všech-

ny zvìdavé.
Dìti šlapaly stateènì a po namáhavé cestì 

do kopce èekalo všechny hned nìkolik oprav-
dových pøekvapení.

Výhled z kopce do okolí hrající pestrými 
podzimními barvami pozdìji dìti na svých 
obrázcích velmi osobitì vyjádøily. Na samém 
vrcholu objevily starobylou rotundu jako z po-
hádky. Posezení ve starobylých lavicích a po-
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hádkové sochy uvnitø podnìcovaly dìti k èas-
tým otázkám, co která socha znamená. 
Srozumitelnou pohádkou byla dávná historie 
kopce i soch dìtem vysvìtlena. Venku èekalo 
ještì pøekvapení v podobì stylovì obleèených 
studentù a jejich uèitelù oslovujících se bratøi 
a sestry  jako za dob dávno minulých. Mìli 
jsme to štìstí zhlédnout èást moderní výuky 
dìjepisu vztahující se místem dìje právì k ho-
øe Øíp. Pozornost, s jakou dìti sledovaly dìní 
okolo rotundy byla až pøekvapující. Cestou 
dolù sbíraly barevné listy k vylisování a tvoøe-
ní zajímavých obrázkù, jako doznívající vzpo-
mínku na horu Øíp. 

Betlémy na Karlštejnì
Skonèila mikulášská show a zaèali jsme se 

pøipravovat na prosincový výlet. Karlštejnský 
betlém, který je nejvìtším èeským loutkovým 
betlémem, dìti upoutal nejen svojí velikostí 
a pohybem zajímavých loutek, ale ti pozorní 
si odnesli i zážitek z vyprávìné vánoèní 
pohádky o narození dì�átka a pomoci ostat-

ních lidí v nouzi. Velkou podívanou pro dìti 
byly i krajové betlémy z perníkù. Zážitky z výle-
tu zachytily hned druhý den dìti na svých ori-
ginálních obrázcích. Výlet otevøel téma 
Vánoce. Sotva doznívaly zážitky z podívané 
na historické i souèasné betlémy a zaèaly pøí-
pravy na vánoèní besídku a nadílku. Dìti pøi-
pravovaly své dáreèky pro ty, které mají nejra-
dìji. Atmosféru podtrhlo i lití barevných sví-

èek jako souèást dáreèkù dìtí pro rodièe. Lití 
vánoèních svíèek organizovala paní Lišková 
jako jednu z aktivit spolupráce mateøských 
škol s obèanským sdružením Libušské dìti.

Když píšu tyto øádky, jsou dva dny pøed 
besídkou a s dìtmi se uèíme øíkanku Štìdro-
veèerní otázky od Michala Èerníka:

Jak vypadá Ježíšek? Má opravdu kožíšek? 
Chodí nebo pøiletí? Èím se liší od dìtí? 

Vzpomínka na vánoce v MŠ Mezi Domy

Poslední kalendáøní mìsíc v mateøské škole 
je nejenom prosycen kouzlem nadcházejících 
sváteèních chvil, ale pøedevším je to i mìsíc 
peèlivých pøíprav celého kolektivu zamìst-
nankyò. 

V pøedvánoèní dobì již nìkolik rokù patøí u 
nás k tradici hledání pokladu na školní zahra-
dì. Kdo má odvahu, pøijde veèer do mateøské 
školy i s vlastním spacákem a malým obèer-
stvením pro kamarády. Letos na oslavì 
nechybìlo ani dìtské „šampáòo“, od mamin-
ky upeèená roláda, bábovka nebo kobližky. 
Nejprve jsme si ve tøídì pøipravili lehátka na 
spaní a pak se spoleènì vydali na zahradu. 
Všude byla tma, jenom po cestièkách hoøely 
svíèky, které dìtem ukazovaly cestu k pokla-
du. Najít dobøe ukrytý poklad ale nebylo v té 
tmì nic jednoduchého. Nakonec se však poda-
øilo asi díky tomu, že nìkteøí mìli z domova 
poøádnou baterku. K velké radosti pøispìl 

p. Troníèek, který dìtem pøipravil na závìr 
ohòostroj.

Pøi vycházce po staré Písnici se v jedné 
zahradì nemohly dìti vynadívat na velký 
Betlém, pøed kterým si vyprávìly o vánoèních 
zvycích a tradicích. Ve tøídách lepily vánoèní 
øetìzy, vyrábìly ozdobièky, svícínky, malovaly 
novoroèní pøání, pøipravovaly dáreèky, zdobi-
ly si tøídu i vánoèní stromeèek. Pod vedením 
p. Liškové z OS Libušské dìti si udìlaly vlast-
ní barevné svíèky. Vyvrcholením všeho byla 
vánoèní nadílka. Všude voní svíèky, prskavky, 
napeèené vánoèní cukroví. V tento den pøi-
cházejí dìti slavnostnì obleèené a naladìné. 
Dopoledne se sešly kolem rozsvíceného 
vánoèního stromeèku, zapalovaly prskavky, 
zpívaly koledy a potom se mohly tìšit z velké-
ho množství dáreèkù. V tomto pøedvánoèním 
èase je mateøská škola dospìlými snad nejvíce 
navštìvovaná. Odpoledne jsme se sešli i s rodi-

èi, prarodièi a sourozenci dìtí.. Podívat se 
a všem pøítomným popøát pøišel i pan starosta 
Petr Mráz s paní Hájkovou z místního úøadu. 
Dìti se postaraly o krásné vánoèní pásmo, 
dospìlí si mohli posedìt u prostøených vánoè-
ních stolù, vypít si kávu, navzájem ochutná-
vat vánoèní peèivo, zazpívat si koledy a rado-
vat se spoleènì s dìtmi. 

Èas rychle plynul, nastalo louèení. A tak 
jako každý rok, nikomu se nechce z tohoto 
prostøedí pohody odcházet domù. Nezbývá 
však, než si popøát hodnì štìstí a zdraví, lásky 
a tìšit se na další setkání. V dnešní uspìchané 
dobì nemají rodièe tolik èasu, aby mohli spo-
leènì se svými dìtmi prožívat pøedvánoèní 
atmosféru tak, jako v dobách minulých. O to 
více se snažíme my, pracovnice mateøských 
škol a tak se nám to snad i letos povedlo.

–I. Procházková, MŠ Mezi Domy–

Vážení ètenáøi, k životu v naší mìstské 
èásti rozhodnì patøí i sport. Hraje se u nás 

fotbal, tenis, bowling a možná mnohé další, o èem ani 
netušíme. Èasopis U nás nabízí prostor pro pøedstavo-
vání sportovních výsledkù. Této pøíležitosti tentokrát 
využil Judo klub Dragons. Pøidá se pøíštì nìkdo další? 
Mùžete nám napsat na mail hana.kolarova@tisca-
li.cz nebo nechat zprávu na papíru v sekretariátu 
Úøadu MÈ Praha-Libuš.                         –red–

Judo Dragons

Judo klub Dragons byl založen v záøí 2003 
Ladislavem Potmìšilem, Oldøichem Ježkem 
a Martinem Liškou pøi klubu Junior v Praze-
Libuši. Trenéøi zajiš�ují a garantují v tìchto 
prostorách kvalitní výuku juda. Máme k dis-
pozici tìlocviènu v prostorách klubu Junior. 
Trénujeme s dìtmi ve vìku 6 – 14 let. Cílem je 
rozvíjet všestrannou pohybovost dìtí, zvýšit 
tìlesnou a psychickou sílu a odolnost. Dìti si 
bìhem tréninkù osvojí základní pohybové 
dovednosti, základy gymnastiky a akrobacie, 
zvládnou pádovou techniku juda a techniky 
základních chvatù, pøedevším však dùvìru ve 
své schopnosti. Základním kamenem juda je 

etika, úcta k soupeøùm a trenérùm. Pro zajiš-
tìní maximální péèe o dìti s rùznou technic-
kou vyspìlostí jsou tréninky prozatím rozdì-
leny do dvou skupin, zaèáteèníci a pokroèilí. 
Po roce aktivní docházky a po složení zkoušek 
získávají dìti výkonnostní stupeò 5. kyu. Po 
získání základních dovedností si dìti své zku-
šenosti a schopnosti ovìøí na místních a ob-
lastních soutìžích. Více informací vèetnì 
fotek ze závodù najdete na http://judodra-
gons.wz.cz.

Výsledky Judo Dragons v turnajích z po-
slední doby jsou následující: 

4. 10. 2004 
Mladší žáci, Pøebor Prahy, Jednotlivci 
Tento turnaj byl kvalifikací na Mistrovství 

ÈR! Judo klub Dragons mìl svého zástupce 
Jakuba Jirsu ve váhové kategorii do 46 kg. 
Tuto svou kategorii vyhrál, stal se tak pøebor-
níkem Prahy a postupuje na Mistrovství ÈR. 
Blahopøejeme...

23. 10. 2004
Mladší žáci, Mistrovství Èeské republiky
Velmi slušnì obsazený turnaj konaný v Ji-

hlavì, Jakub Jirsa pøedvedl solidní výkon, 
bohužel do bojù o pøední umístìní nezasáhl.

 11. 12. 2004
Mladší žáci, Starší žáci, Pražský pohár, 

Folimanka
Naši dva borci Vojta Koláø (starší žáci) a Ja-

kub Jirsa (mladší žáci) se úèastnili. Bohužel 
se pøes silnou konkurenci nedostali do pøed-
ních pozic, nicménì úspìšnìjší byl Jakub 
Jirsa, kterému chybìl jeden vítìzný zápas do 
postupu do finále o tøetí místo:). Naši bojovali 
stateènì, a patøí jim proto uznání. Jak øíkáme 
my judisti, každá zkušenost je dùležitá!

–M. Vondrouš, O. Ježek, foto O. Ježek–

Zprávy z jednání Rady

Sport

Výtah z usnesení Rady mìstské èásti Praha-Libuš 
v období od 3. 11. do 7. 12. 2004

Rada mìstské èásti Praha-Libuš: 
& Navrhuje redukci pøedškolních zaøízení zøizovaných 
mìstskou èástí Praha-Libuš podle varianty: MŠ Ke 
Kašnì – pøesunout do ní Montessori + 1 klasickou tøí-
du, MŠ Mezi Domy – 2 tøídy + rozšíøit Klub Junior, MŠ 
Lojovická – 2 tøídy, MŠ K Lukám - 2 tøídy.
& Souhlasí se snížením místního poplatku za užívání 
veøejného prostranství na území mìstské èásti na èást-

2ku 1,– Kè/m /den za vyhrazení trvalého parkovacího 
místa pro motorová vozidla u autoopraven, za umístìní 
zaøízení sloužících pro poskytování prodeje, za umístì-
ní zaøízení lunaparkù a jiných obdobných atrakcí.
& Na základì novì zjištìných skuteèností ruší usnesení 
Rady mìstské èásti è. 55/2004 ze dne 16. 3. 2004. 
Nesouhlasí  s  využitím nepovolené stavby v ul.  
Mašovická na pozemcích parc. è. 175/5 a 175/1 k. ú. 
Libuš jako malého ubytovacího zaøízení. Ukládá 
vedoucímu odboru správy majetku a investic, aby zajis-
til postoupení žádosti stavebnímu úøadu vèetnì pøíloh.
& Nesouhlasí se zmìnou stavby pøed dokonèením 
spoèívající ve zmìnì užívání rodinného domu na pizze-
rii parc. è. 117/2, k. ú. Písnice (na konci Písnice v zatáè-
ce v ïolíku) dle projektu arch. Kose z 9/2004.
& Souhlasí s uzavøením smlouvy o uzavøení budoucí 
smlouvy o zøízení vìcného bøemene s Pražskou plyná-
renskou, a. s., k pozemku parc. è. 1148/1 k. ú. Libuš, 
uvedeném na LV 1410 pro k. ú. Libuš za úèelem výstav-
by veøejné èásti pøípojky plynu k poz. parc. è. 596 k. ú. 
Libuš ulice Klokotská.
& Souhlasí s uzavøením smlouvy o uzavøení budoucí 
smlouvy o zøízení vìcného bøemene s Pražskou plyná-
renskou, a. s., k pozemku parc. è. 506 k. ú. Libuš, uve-
deném na LV 849 pro k. ú. Libuš za úèelem výstavby 
veøejné èásti pøípojky plynu k poz. parc.è. 494/2 k.ú. 
Libuš ulice V Koutì.
& Souhlasí s uzavøením Dodatku è. 1 ke smlouvì è. 
0121/4052/04 o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení 
vìcného bøemene s PRE, a. s., k pozemkùm parc. è. 2, 
3, 4/1, 5,13/1, 39, 40, 41, 53/17, 53/19, 53/20, 53/24, 
74, 75, 302, 303, 304, 305, 318/1, 319, 341, 381, 382, 
383, 418, 441, 442, 516/1, 534/3, 580, vše na LV 530 
k. ú. Písnice za úèelem realizace stavby Praha 12- 
Písnice, kabelizace sítì nízkého napìtí a pøipojení 
objektù, demontáž stávající trafostanice TS 4061, 
demontáž stávajícího vrchního vedení vysokého napìtí 
a stávajícího vrchního vedení nízkého napìtí a výstavba 
distribuèní transformovny 22/0,4 kV; vše na pravé stra-
nì Písnice smìrem od Libuše. 
& Souhlasí s vyplacením odmìn vedoucím odborù MÈ 
Praha-Libuš za 3. a 4. ètvrtletí dle pøílohy, která není 
souèástí tohoto usnesení.
&  Souhlasí s nájemní smlouvou na èást pozemku parc. 
è. 517/3 k. ú. Libuš s paní Miloslavou Bernardovou.
& Nesouhlasí s prodloužením platnosti Rozhodnutí 
o umístìní stavby  è.j. MHMP/128497/02/OUR/ 
/J/Hra ze dne 1. 11. 2002  Výstavba bytových domù k. 
ú. Libuš, na konci ulice Na Moèále.
& Souhlasí s rekonstrukcí stavebního objektu SO O1 
stavby „Vedení 110 kV Vestec  Štìchovice.“
& Souhlasí s pronájmem objektu bývalé samoobsluhy 
v Písnici èp. 317 na pozemku parc. è. 289/4 k. ú. 
Písnice spol. EMAP, s. r.o. 
& Souhlasí se vstupem na pozemek parc. è. 1151 k. ú. 
Libuš, ostatní plocha, ostatní komunikace, uvedený na 
LV è. 849 pro k. ú. Libuš za úèelem vybudování veøejné 
èásti pøípojky vody, plynu a elektøiny k novostavbì RD 
na pozemku parc. è. 652/2 k. ú. Libuš ul. Hvìzdonická 
za podmínky, že komunikace bude po výstavbì veøejné 
èásti pøípojek uvedena do pùvodního stavu a zároveò 

bude pøevzata záruka za povrch komunikace v místì 
pøípojek na základì pøíslušné smlouvy mezi MÈ a sta-
vebníkem. Stavebník uzavøe s MÈ Praha-Libuš smlou-
vu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøe-
mene pøípojky plynu a elektøiny k pozemku parc. è. 
1151 k. ú. Libuš mezi budoucím oprávnìným a budou-
cím povinným, která bude uzavøena pøed zapoèetím 
prací. Tento souhlas nenahrazuje DIR a povolení k zá-
boru komunikace.
& Souhlasí s rozpoètovou zmìnou è. 3 v roce 2004 ve 
všech bodech, která je nedílnou souèástí tohoto usnese-
ní a doporuèuje Zastupitelstvu MÈ Praha-Libuš její 
odsouhlasení. 
& Souhlasí s umístìním 1 ks oboustranného reklamní-
ho zaøízení o velikosti 2,5 x 1,5 m na èásti pozemku 
parc. è. 1132 k. ú. Libuš pøed pozemkem parc. è. 397 
k. ú. Libuš (roh Libušské a U Pejøárny) a s uzavøením 
nájemní smlouvy za cenu 45 000,- Kè roènì se spoleè-
ností Preciosa Praha, s. r. o. 
& Souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu 
„è. 0088, TV Libuš  etapa 0009  Dostavba Mílové uli-
ce“ v rozsahu dle pøedložené dokumentace.
& Vybrala jako nejvhodnìjšího uchazeèe na akci 
„Dokonèení výmìny oken a opravy fasády v ZŠ L. 
Coòka na základì pøedložených nabídek firmu STANO 
PRAHA, a.s. Povìøuje starostu podpisem smlouvy na 
realizaci zakázky v celkové finanèní výši maximálnì 
1 524 000,- Kè (vèetnì DPH).
& Souhlasí s opìtovným pøidìlením školnického bytu 
v MŠ Lojovická na dobu urèitou do 31. 12. 2005 panu 
Františku Sedlákovi. 
& Souhlasí s uzavøením smlouvy o spolupráci s Teniso-
vým klubem Písnice za úèelem výstavby dìtského spor-
tovištì na pozemku parc. è. 910/91 k. ú. Písnice (za 
tenisovými halami v Písnici).
& Souhlasí s pøedloženou dokumentací na stavbu cyk-
lostezky Modøany – Lhotka – Cholupice pøes území 
MÈ Praha-Libuš zpracovanou Atelierem DUK 
v 9/2004. Zároveò upozoròuje na skuteènost, že stezka 

je vedena i pøes pozemky v majetku fyzických nebo 
právnických osob (kromì ponechané èásti i úsek pøi ul. 
Na Okruhu). Dále je nesoulad mezi zprávou a výkre-
sem týkající se šíøe stezky (2,5 × 3,0 m). Doporuèujeme 
šíøi 3,0 m. V místech návaznosti stezky na silnièní 
komunikaci doporuèujeme osazení zábran (napø. oce-
lových „kuželek“).
& Souhlasí, aby se zhotovitelem úpravy vytápìní bytu 
v MŠ Lojovická stala firma AQUA THERM Praha, 
s.r.o., za cenu 102 376,- Kè (bez DPH). 
& Ruší usnesení Rady MÈ Praha-Libuš è. 215/2004 ze 
dne 26.10.2004. (Toto usnesení nesouhlasilo s vybu-
dováním níže uvedených 19 prefabrikovaných garáží.)
& Souhlasí s vybudováním 19 prefabrikovaných gará-
žových stání na pozemku parc. è. 910/91 k. ú. Písnice 
(za tenisovými halami na Písnici) se tøemi retenèními 
nádržemi na deš�ovou vodu, bez inženýrských sítí, s vy-
užitím stávajícího vjezdu na komunikaci Na Okruhu 
s tím, že: areál bude oplocen, souèástí projektu bude 
barevné øešení stavby a bude popsán použitý zpùsob 
nouzového osvìtlení. Upozoròuje ÚMÈ Praha 12, že 
navrhovaná pøíjezdová komunikace ke stavbì 19 pre-
fabrikovaných garážových stání vede pøes pozemek 
jiného vlastníka, než je stavebník.
& Souhlasí s uzavøením smlouvy o dílo na výrobu knihy 
o Libuši s firmou MILPO MEDIA, s.r.o.
& Doporuèuje Zastupitelstvu MÈ Praha-Libuš revoko-
vat usnesení ZMÈ Praha-Libuš è. 48/2004 ze dne 20. 
10. 2004 ve vìci zaplacení kupní ceny (složení kupní 
ceny do notáøské úschovy), a to tak, že lhùta bude posu-
nuta z 30. 11. 2004 do 25. 2. 2005.
& Schvaluje koncept rozvoje území MÈ Praha 12 
v prostoru Cholupice – Vrtilka – Písnice zpracovaný 
architektonickou kanceláøí UNITED ARCHITECT 
STUDIO, s. r. o., Praha pod. zak. è. 22-11-0904, 09-
10/2004 s tím, že z hlediska dopravního øešení bude 
preferována varianta s mimoúrovòovou køižovatkou 
silnice Toèná - Cholupice a silnièním okruhem kolem 
Prahy. Požaduje rozšíøení øešeného území na celé 
území MÈ Praha-Libuš.

–K tisku pøipravili Tomáš Hejzlar
a Hana Koláøová– 

Zápis do první třídy

Na základì zákona è. 561/2004 Sb., 
o pøedškolním, základním, støedním, 
vyšším odborném a jiném vzdìlávání 
(školský zákon), který nabyl úèinnosti 
1. ledna 2005, se zápis do 1. roèníkù 
základních škol koná v období od 15. 
ledna do 15. února 2005. Místo a dobu 
stanovuje øeditel školy. 

Povinná školní docházka zaèíná 
poèátkem školního roku, který následu-
je po dni, kdy dítì dovrší šestý rok vìku, 
pokud mu není povolen odklad.

K zápisu na školní rok 2004/2005 
pøijdou tudíž dìti narozené od 1. 9. 
1998 do 31. 8. 1999.

K zápisu se mùže dostavit i zákonný 
zástupce s dítìtem, které se narodilo 
v období od 1. 9. 1999 do 31.12.1999, 
pokud je dítì tìlesnì i duševnì pøimìøe-
nì vyspìlé.

Pokud budete chtít školu navštívit 
a prohlédnout si uèebny, je možno se 
pøedem domluvit s øeditelem školy.

Zápis do 1. tøíd základních škol na 
území mìstské èásti PrahaLibuš:

ZŠ Ladislava Coňka 

1. – 5.tøída
Ladislava Coòka 40/3, Praha 4-

Písnice
øed. Mgr. Blanka Rachotová
zápis: 18. 1. a 19. 1. 2005
tel. 261 911 451
zs.pisnice@volny.cz

ZŠ Meteorologická

1. – 9. tøída
Meteorologická 181, Praha 4-Libuš
øed. Mgr. Bohumír Šumský
zápis: 17. 1. a 18. 1. 2005
tel. 241716255, 241712222
meteo@volny.cz

–Iva Hájková,
humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš–
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hádkové sochy uvnitø podnìcovaly dìti k èas-
tým otázkám, co která socha znamená. 
Srozumitelnou pohádkou byla dávná historie 
kopce i soch dìtem vysvìtlena. Venku èekalo 
ještì pøekvapení v podobì stylovì obleèených 
studentù a jejich uèitelù oslovujících se bratøi 
a sestry  jako za dob dávno minulých. Mìli 
jsme to štìstí zhlédnout èást moderní výuky 
dìjepisu vztahující se místem dìje právì k ho-
øe Øíp. Pozornost, s jakou dìti sledovaly dìní 
okolo rotundy byla až pøekvapující. Cestou 
dolù sbíraly barevné listy k vylisování a tvoøe-
ní zajímavých obrázkù, jako doznívající vzpo-
mínku na horu Øíp. 

Betlémy na Karlštejnì
Skonèila mikulášská show a zaèali jsme se 

pøipravovat na prosincový výlet. Karlštejnský 
betlém, který je nejvìtším èeským loutkovým 
betlémem, dìti upoutal nejen svojí velikostí 
a pohybem zajímavých loutek, ale ti pozorní 
si odnesli i zážitek z vyprávìné vánoèní 
pohádky o narození dì�átka a pomoci ostat-

ních lidí v nouzi. Velkou podívanou pro dìti 
byly i krajové betlémy z perníkù. Zážitky z výle-
tu zachytily hned druhý den dìti na svých ori-
ginálních obrázcích. Výlet otevøel téma 
Vánoce. Sotva doznívaly zážitky z podívané 
na historické i souèasné betlémy a zaèaly pøí-
pravy na vánoèní besídku a nadílku. Dìti pøi-
pravovaly své dáreèky pro ty, které mají nejra-
dìji. Atmosféru podtrhlo i lití barevných sví-

èek jako souèást dáreèkù dìtí pro rodièe. Lití 
vánoèních svíèek organizovala paní Lišková 
jako jednu z aktivit spolupráce mateøských 
škol s obèanským sdružením Libušské dìti.

Když píšu tyto øádky, jsou dva dny pøed 
besídkou a s dìtmi se uèíme øíkanku Štìdro-
veèerní otázky od Michala Èerníka:

Jak vypadá Ježíšek? Má opravdu kožíšek? 
Chodí nebo pøiletí? Èím se liší od dìtí? 

Vzpomínka na vánoce v MŠ Mezi Domy

Poslední kalendáøní mìsíc v mateøské škole 
je nejenom prosycen kouzlem nadcházejících 
sváteèních chvil, ale pøedevším je to i mìsíc 
peèlivých pøíprav celého kolektivu zamìst-
nankyò. 

V pøedvánoèní dobì již nìkolik rokù patøí u 
nás k tradici hledání pokladu na školní zahra-
dì. Kdo má odvahu, pøijde veèer do mateøské 
školy i s vlastním spacákem a malým obèer-
stvením pro kamarády. Letos na oslavì 
nechybìlo ani dìtské „šampáòo“, od mamin-
ky upeèená roláda, bábovka nebo kobližky. 
Nejprve jsme si ve tøídì pøipravili lehátka na 
spaní a pak se spoleènì vydali na zahradu. 
Všude byla tma, jenom po cestièkách hoøely 
svíèky, které dìtem ukazovaly cestu k pokla-
du. Najít dobøe ukrytý poklad ale nebylo v té 
tmì nic jednoduchého. Nakonec se však poda-
øilo asi díky tomu, že nìkteøí mìli z domova 
poøádnou baterku. K velké radosti pøispìl 

p. Troníèek, který dìtem pøipravil na závìr 
ohòostroj.

Pøi vycházce po staré Písnici se v jedné 
zahradì nemohly dìti vynadívat na velký 
Betlém, pøed kterým si vyprávìly o vánoèních 
zvycích a tradicích. Ve tøídách lepily vánoèní 
øetìzy, vyrábìly ozdobièky, svícínky, malovaly 
novoroèní pøání, pøipravovaly dáreèky, zdobi-
ly si tøídu i vánoèní stromeèek. Pod vedením 
p. Liškové z OS Libušské dìti si udìlaly vlast-
ní barevné svíèky. Vyvrcholením všeho byla 
vánoèní nadílka. Všude voní svíèky, prskavky, 
napeèené vánoèní cukroví. V tento den pøi-
cházejí dìti slavnostnì obleèené a naladìné. 
Dopoledne se sešly kolem rozsvíceného 
vánoèního stromeèku, zapalovaly prskavky, 
zpívaly koledy a potom se mohly tìšit z velké-
ho množství dáreèkù. V tomto pøedvánoèním 
èase je mateøská škola dospìlými snad nejvíce 
navštìvovaná. Odpoledne jsme se sešli i s rodi-

èi, prarodièi a sourozenci dìtí.. Podívat se 
a všem pøítomným popøát pøišel i pan starosta 
Petr Mráz s paní Hájkovou z místního úøadu. 
Dìti se postaraly o krásné vánoèní pásmo, 
dospìlí si mohli posedìt u prostøených vánoè-
ních stolù, vypít si kávu, navzájem ochutná-
vat vánoèní peèivo, zazpívat si koledy a rado-
vat se spoleènì s dìtmi. 

Èas rychle plynul, nastalo louèení. A tak 
jako každý rok, nikomu se nechce z tohoto 
prostøedí pohody odcházet domù. Nezbývá 
však, než si popøát hodnì štìstí a zdraví, lásky 
a tìšit se na další setkání. V dnešní uspìchané 
dobì nemají rodièe tolik èasu, aby mohli spo-
leènì se svými dìtmi prožívat pøedvánoèní 
atmosféru tak, jako v dobách minulých. O to 
více se snažíme my, pracovnice mateøských 
škol a tak se nám to snad i letos povedlo.

–I. Procházková, MŠ Mezi Domy–

Vážení ètenáøi, k životu v naší mìstské 
èásti rozhodnì patøí i sport. Hraje se u nás 

fotbal, tenis, bowling a možná mnohé další, o èem ani 
netušíme. Èasopis U nás nabízí prostor pro pøedstavo-
vání sportovních výsledkù. Této pøíležitosti tentokrát 
využil Judo klub Dragons. Pøidá se pøíštì nìkdo další? 
Mùžete nám napsat na mail hana.kolarova@tisca-
li.cz nebo nechat zprávu na papíru v sekretariátu 
Úøadu MÈ Praha-Libuš.                         –red–

Judo Dragons

Judo klub Dragons byl založen v záøí 2003 
Ladislavem Potmìšilem, Oldøichem Ježkem 
a Martinem Liškou pøi klubu Junior v Praze-
Libuši. Trenéøi zajiš�ují a garantují v tìchto 
prostorách kvalitní výuku juda. Máme k dis-
pozici tìlocviènu v prostorách klubu Junior. 
Trénujeme s dìtmi ve vìku 6 – 14 let. Cílem je 
rozvíjet všestrannou pohybovost dìtí, zvýšit 
tìlesnou a psychickou sílu a odolnost. Dìti si 
bìhem tréninkù osvojí základní pohybové 
dovednosti, základy gymnastiky a akrobacie, 
zvládnou pádovou techniku juda a techniky 
základních chvatù, pøedevším však dùvìru ve 
své schopnosti. Základním kamenem juda je 

etika, úcta k soupeøùm a trenérùm. Pro zajiš-
tìní maximální péèe o dìti s rùznou technic-
kou vyspìlostí jsou tréninky prozatím rozdì-
leny do dvou skupin, zaèáteèníci a pokroèilí. 
Po roce aktivní docházky a po složení zkoušek 
získávají dìti výkonnostní stupeò 5. kyu. Po 
získání základních dovedností si dìti své zku-
šenosti a schopnosti ovìøí na místních a ob-
lastních soutìžích. Více informací vèetnì 
fotek ze závodù najdete na http://judodra-
gons.wz.cz.

Výsledky Judo Dragons v turnajích z po-
slední doby jsou následující: 

4. 10. 2004 
Mladší žáci, Pøebor Prahy, Jednotlivci 
Tento turnaj byl kvalifikací na Mistrovství 

ÈR! Judo klub Dragons mìl svého zástupce 
Jakuba Jirsu ve váhové kategorii do 46 kg. 
Tuto svou kategorii vyhrál, stal se tak pøebor-
níkem Prahy a postupuje na Mistrovství ÈR. 
Blahopøejeme...

23. 10. 2004
Mladší žáci, Mistrovství Èeské republiky
Velmi slušnì obsazený turnaj konaný v Ji-

hlavì, Jakub Jirsa pøedvedl solidní výkon, 
bohužel do bojù o pøední umístìní nezasáhl.

 11. 12. 2004
Mladší žáci, Starší žáci, Pražský pohár, 

Folimanka
Naši dva borci Vojta Koláø (starší žáci) a Ja-

kub Jirsa (mladší žáci) se úèastnili. Bohužel 
se pøes silnou konkurenci nedostali do pøed-
ních pozic, nicménì úspìšnìjší byl Jakub 
Jirsa, kterému chybìl jeden vítìzný zápas do 
postupu do finále o tøetí místo:). Naši bojovali 
stateènì, a patøí jim proto uznání. Jak øíkáme 
my judisti, každá zkušenost je dùležitá!

–M. Vondrouš, O. Ježek, foto O. Ježek–

Zprávy z jednání Rady

Sport

Výtah z usnesení Rady mìstské èásti Praha-Libuš 
v období od 3. 11. do 7. 12. 2004

Rada mìstské èásti Praha-Libuš: 
& Navrhuje redukci pøedškolních zaøízení zøizovaných 
mìstskou èástí Praha-Libuš podle varianty: MŠ Ke 
Kašnì – pøesunout do ní Montessori + 1 klasickou tøí-
du, MŠ Mezi Domy – 2 tøídy + rozšíøit Klub Junior, MŠ 
Lojovická – 2 tøídy, MŠ K Lukám - 2 tøídy.
& Souhlasí se snížením místního poplatku za užívání 
veøejného prostranství na území mìstské èásti na èást-

2ku 1,– Kè/m /den za vyhrazení trvalého parkovacího 
místa pro motorová vozidla u autoopraven, za umístìní 
zaøízení sloužících pro poskytování prodeje, za umístì-
ní zaøízení lunaparkù a jiných obdobných atrakcí.
& Na základì novì zjištìných skuteèností ruší usnesení 
Rady mìstské èásti è. 55/2004 ze dne 16. 3. 2004. 
Nesouhlasí  s  využitím nepovolené stavby v ul.  
Mašovická na pozemcích parc. è. 175/5 a 175/1 k. ú. 
Libuš jako malého ubytovacího zaøízení. Ukládá 
vedoucímu odboru správy majetku a investic, aby zajis-
til postoupení žádosti stavebnímu úøadu vèetnì pøíloh.
& Nesouhlasí se zmìnou stavby pøed dokonèením 
spoèívající ve zmìnì užívání rodinného domu na pizze-
rii parc. è. 117/2, k. ú. Písnice (na konci Písnice v zatáè-
ce v ïolíku) dle projektu arch. Kose z 9/2004.
& Souhlasí s uzavøením smlouvy o uzavøení budoucí 
smlouvy o zøízení vìcného bøemene s Pražskou plyná-
renskou, a. s., k pozemku parc. è. 1148/1 k. ú. Libuš, 
uvedeném na LV 1410 pro k. ú. Libuš za úèelem výstav-
by veøejné èásti pøípojky plynu k poz. parc. è. 596 k. ú. 
Libuš ulice Klokotská.
& Souhlasí s uzavøením smlouvy o uzavøení budoucí 
smlouvy o zøízení vìcného bøemene s Pražskou plyná-
renskou, a. s., k pozemku parc. è. 506 k. ú. Libuš, uve-
deném na LV 849 pro k. ú. Libuš za úèelem výstavby 
veøejné èásti pøípojky plynu k poz. parc.è. 494/2 k.ú. 
Libuš ulice V Koutì.
& Souhlasí s uzavøením Dodatku è. 1 ke smlouvì è. 
0121/4052/04 o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení 
vìcného bøemene s PRE, a. s., k pozemkùm parc. è. 2, 
3, 4/1, 5,13/1, 39, 40, 41, 53/17, 53/19, 53/20, 53/24, 
74, 75, 302, 303, 304, 305, 318/1, 319, 341, 381, 382, 
383, 418, 441, 442, 516/1, 534/3, 580, vše na LV 530 
k. ú. Písnice za úèelem realizace stavby Praha 12- 
Písnice, kabelizace sítì nízkého napìtí a pøipojení 
objektù, demontáž stávající trafostanice TS 4061, 
demontáž stávajícího vrchního vedení vysokého napìtí 
a stávajícího vrchního vedení nízkého napìtí a výstavba 
distribuèní transformovny 22/0,4 kV; vše na pravé stra-
nì Písnice smìrem od Libuše. 
& Souhlasí s vyplacením odmìn vedoucím odborù MÈ 
Praha-Libuš za 3. a 4. ètvrtletí dle pøílohy, která není 
souèástí tohoto usnesení.
&  Souhlasí s nájemní smlouvou na èást pozemku parc. 
è. 517/3 k. ú. Libuš s paní Miloslavou Bernardovou.
& Nesouhlasí s prodloužením platnosti Rozhodnutí 
o umístìní stavby  è.j. MHMP/128497/02/OUR/ 
/J/Hra ze dne 1. 11. 2002  Výstavba bytových domù k. 
ú. Libuš, na konci ulice Na Moèále.
& Souhlasí s rekonstrukcí stavebního objektu SO O1 
stavby „Vedení 110 kV Vestec  Štìchovice.“
& Souhlasí s pronájmem objektu bývalé samoobsluhy 
v Písnici èp. 317 na pozemku parc. è. 289/4 k. ú. 
Písnice spol. EMAP, s. r.o. 
& Souhlasí se vstupem na pozemek parc. è. 1151 k. ú. 
Libuš, ostatní plocha, ostatní komunikace, uvedený na 
LV è. 849 pro k. ú. Libuš za úèelem vybudování veøejné 
èásti pøípojky vody, plynu a elektøiny k novostavbì RD 
na pozemku parc. è. 652/2 k. ú. Libuš ul. Hvìzdonická 
za podmínky, že komunikace bude po výstavbì veøejné 
èásti pøípojek uvedena do pùvodního stavu a zároveò 

bude pøevzata záruka za povrch komunikace v místì 
pøípojek na základì pøíslušné smlouvy mezi MÈ a sta-
vebníkem. Stavebník uzavøe s MÈ Praha-Libuš smlou-
vu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøe-
mene pøípojky plynu a elektøiny k pozemku parc. è. 
1151 k. ú. Libuš mezi budoucím oprávnìným a budou-
cím povinným, která bude uzavøena pøed zapoèetím 
prací. Tento souhlas nenahrazuje DIR a povolení k zá-
boru komunikace.
& Souhlasí s rozpoètovou zmìnou è. 3 v roce 2004 ve 
všech bodech, která je nedílnou souèástí tohoto usnese-
ní a doporuèuje Zastupitelstvu MÈ Praha-Libuš její 
odsouhlasení. 
& Souhlasí s umístìním 1 ks oboustranného reklamní-
ho zaøízení o velikosti 2,5 x 1,5 m na èásti pozemku 
parc. è. 1132 k. ú. Libuš pøed pozemkem parc. è. 397 
k. ú. Libuš (roh Libušské a U Pejøárny) a s uzavøením 
nájemní smlouvy za cenu 45 000,- Kè roènì se spoleè-
ností Preciosa Praha, s. r. o. 
& Souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu 
„è. 0088, TV Libuš  etapa 0009  Dostavba Mílové uli-
ce“ v rozsahu dle pøedložené dokumentace.
& Vybrala jako nejvhodnìjšího uchazeèe na akci 
„Dokonèení výmìny oken a opravy fasády v ZŠ L. 
Coòka na základì pøedložených nabídek firmu STANO 
PRAHA, a.s. Povìøuje starostu podpisem smlouvy na 
realizaci zakázky v celkové finanèní výši maximálnì 
1 524 000,- Kè (vèetnì DPH).
& Souhlasí s opìtovným pøidìlením školnického bytu 
v MŠ Lojovická na dobu urèitou do 31. 12. 2005 panu 
Františku Sedlákovi. 
& Souhlasí s uzavøením smlouvy o spolupráci s Teniso-
vým klubem Písnice za úèelem výstavby dìtského spor-
tovištì na pozemku parc. è. 910/91 k. ú. Písnice (za 
tenisovými halami v Písnici).
& Souhlasí s pøedloženou dokumentací na stavbu cyk-
lostezky Modøany – Lhotka – Cholupice pøes území 
MÈ Praha-Libuš zpracovanou Atelierem DUK 
v 9/2004. Zároveò upozoròuje na skuteènost, že stezka 

je vedena i pøes pozemky v majetku fyzických nebo 
právnických osob (kromì ponechané èásti i úsek pøi ul. 
Na Okruhu). Dále je nesoulad mezi zprávou a výkre-
sem týkající se šíøe stezky (2,5 × 3,0 m). Doporuèujeme 
šíøi 3,0 m. V místech návaznosti stezky na silnièní 
komunikaci doporuèujeme osazení zábran (napø. oce-
lových „kuželek“).
& Souhlasí, aby se zhotovitelem úpravy vytápìní bytu 
v MŠ Lojovická stala firma AQUA THERM Praha, 
s.r.o., za cenu 102 376,- Kè (bez DPH). 
& Ruší usnesení Rady MÈ Praha-Libuš è. 215/2004 ze 
dne 26.10.2004. (Toto usnesení nesouhlasilo s vybu-
dováním níže uvedených 19 prefabrikovaných garáží.)
& Souhlasí s vybudováním 19 prefabrikovaných gará-
žových stání na pozemku parc. è. 910/91 k. ú. Písnice 
(za tenisovými halami na Písnici) se tøemi retenèními 
nádržemi na deš�ovou vodu, bez inženýrských sítí, s vy-
užitím stávajícího vjezdu na komunikaci Na Okruhu 
s tím, že: areál bude oplocen, souèástí projektu bude 
barevné øešení stavby a bude popsán použitý zpùsob 
nouzového osvìtlení. Upozoròuje ÚMÈ Praha 12, že 
navrhovaná pøíjezdová komunikace ke stavbì 19 pre-
fabrikovaných garážových stání vede pøes pozemek 
jiného vlastníka, než je stavebník.
& Souhlasí s uzavøením smlouvy o dílo na výrobu knihy 
o Libuši s firmou MILPO MEDIA, s.r.o.
& Doporuèuje Zastupitelstvu MÈ Praha-Libuš revoko-
vat usnesení ZMÈ Praha-Libuš è. 48/2004 ze dne 20. 
10. 2004 ve vìci zaplacení kupní ceny (složení kupní 
ceny do notáøské úschovy), a to tak, že lhùta bude posu-
nuta z 30. 11. 2004 do 25. 2. 2005.
& Schvaluje koncept rozvoje území MÈ Praha 12 
v prostoru Cholupice – Vrtilka – Písnice zpracovaný 
architektonickou kanceláøí UNITED ARCHITECT 
STUDIO, s. r. o., Praha pod. zak. è. 22-11-0904, 09-
10/2004 s tím, že z hlediska dopravního øešení bude 
preferována varianta s mimoúrovòovou køižovatkou 
silnice Toèná - Cholupice a silnièním okruhem kolem 
Prahy. Požaduje rozšíøení øešeného území na celé 
území MÈ Praha-Libuš.

–K tisku pøipravili Tomáš Hejzlar
a Hana Koláøová– 

Zápis do první třídy

Na základì zákona è. 561/2004 Sb., 
o pøedškolním, základním, støedním, 
vyšším odborném a jiném vzdìlávání 
(školský zákon), který nabyl úèinnosti 
1. ledna 2005, se zápis do 1. roèníkù 
základních škol koná v období od 15. 
ledna do 15. února 2005. Místo a dobu 
stanovuje øeditel školy. 

Povinná školní docházka zaèíná 
poèátkem školního roku, který následu-
je po dni, kdy dítì dovrší šestý rok vìku, 
pokud mu není povolen odklad.

K zápisu na školní rok 2004/2005 
pøijdou tudíž dìti narozené od 1. 9. 
1998 do 31. 8. 1999.

K zápisu se mùže dostavit i zákonný 
zástupce s dítìtem, které se narodilo 
v období od 1. 9. 1999 do 31.12.1999, 
pokud je dítì tìlesnì i duševnì pøimìøe-
nì vyspìlé.

Pokud budete chtít školu navštívit 
a prohlédnout si uèebny, je možno se 
pøedem domluvit s øeditelem školy.

Zápis do 1. tøíd základních škol na 
území mìstské èásti PrahaLibuš:

ZŠ Ladislava Coňka 

1. – 5.tøída
Ladislava Coòka 40/3, Praha 4-

Písnice
øed. Mgr. Blanka Rachotová
zápis: 18. 1. a 19. 1. 2005
tel. 261 911 451
zs.pisnice@volny.cz

ZŠ Meteorologická

1. – 9. tøída
Meteorologická 181, Praha 4-Libuš
øed. Mgr. Bohumír Šumský
zápis: 17. 1. a 18. 1. 2005
tel. 241716255, 241712222
meteo@volny.cz

–Iva Hájková,
humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš–
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Základní škola s rozšíøenou výukou jazykù, L. Coòka 40, 
Praha 4-Písnice, 142 00, tel. 261 911 451, 603 532 049, e-mail 
zs.pisnice@volny.cz poøádá ve dnech 18. ledna 2005 od 14 do 
18 hodin a 19. ledna od 14 do 17 hodin zápis do 1. tøídy. 
Zapisovat se budou dìti narozené od 1. 9. 1998 do 31. 8. 1999. 
Rodièe pøinesou rodný list dítìte.

Škola je prvostupòová, s malým poètem tøíd, rodinné prostøe-
dí, výuka angliètiny a nìmèiny od 3. roèníku. Zájmové kroužky: 
poèítaèový, výtvarný, aerobik, angliètina pro 1. a 2. roèník, 
rybáøský, hasièský a keramický. Areál školy, umístìný v krás-
ném pøírodním prostøedí v blízkosti lesa a rybníkù, je vybaven 
moderním høištìm s umìlým povrchem a nábytkem na výuku 
na zahradì. V nové pùdní vestavbì se nachází poèítaèová a jazy-
ková uèebna a školní družina. Provoz školní družiny je možné 
v pøípadì zájmu rodièù zajistit i v ranních hodinách. 

–Mgr. Blanka Rachotová, øeditelka školy–

ZŠ Meteorologická

Základní škola, Praha 4-Libuš, Meteorologická 181: pozvánka 
k zápisu a prohlídce školy. Vážení rodièe, milí budoucí žáci naší ško-
ly, srdeènì vás zveme k zápisu do 1. roèníku a pøedchozí prohlídce 
naší školy. Zápis do 1. roèníkù se uskuteèní 17. a 18. ledna 2005 od 
13.00 do 18.00 hodin v budovì naší školy. Kdybyste se ze závažných 
dùvodù nemohli v uvedených termínech k zápisu dostavit nebo kdy-
byste se pro naši školu rozhodli až pozdìji, je možné zapsat se doda-
teènì po pøedchozí telefonické domluvì na èísle 241 716 255. Na 
tomtéž èísle si mùžete sjednat pøedchozí prohlídku školy, pøípadnì si 
domluvit úèast pøi výuce pøímo ve tøídách.

Co vám mùže naše škola nabídnout: Výbìr mezi vzdìlávacím pro-
gramem Základní škola upraveném pro konkrétní podmínky školy 
a vzdìlávacím programem Montessori – specifickým mezinárodním 
netradièním programem mimoøádnì zohledòujícím individualitu 
dítìte. Individuální a vlídný pøístup k dítìti pøi výuce, respektování 
jeho pøedpokladù a specifik. Èeskou školní inspekcí písemnì potvr-
zenou výbornou kvalitu vyuèujících. Tøídy vybavené novým nábyt-
kem, esteticky upravené a plné školních pomùcek. Bohatou nabídku 
zájmové èinnosti dìtí po vyuèování se vzdìlávací, kulturní i sportov-
ní náplní (jazykové, poèítaèové, dramatické, výtvarné, hudební, spor-
tovní a jiné kroužky dle zájmu dìtí) i ve spolupráci s agenturami. 
Pestrou a zajímavou èinnost ve školní družinì, která je otevøena ráno 
od 6.30 hod. a odpoledne po vyuèování do 17.00 hod. Malý poèet 
žákù ve tøídách a stabilní pedagogický sbor. Pøíjemné vnìjší prostøe-
dí školy se tøemi školními høišti, bìžeckou dráhou a polohou u lesa. 
Naše základní škola už dávno není neosobním školometským pro-
støedím. Záleží nám na tom, aby se dìti hodnì nauèily a aby se jim ve 
škole líbilo. Pøipravujeme i øadu školních akcí od výletù, exkurzí, škol 
v pøírodì, lyžaøských a plaveckých kurzù pøes školní sportovní a kul-
turní soutìže i akce pro rodièe a veøejnost. Pøijïte se sami pøesvìdèit. 

–Mgr. Bohumír Šumský, øeditel školy–

Obnovená kronika Libuše prosí o pomoc

Už se v tomto èasopise objevila zmín-
ka, že jsem byl jmenován kronikáøem 
mìstské èásti Praha-Libuš. Chci se struè-
nì pøedstavit a v souvislosti s tím, že od 
1. ledna zaèínám pracovat, také požádat 
o pomoc.

Jsem novináø, tento obor jsem vystudo-
val na Univerzitì Karlovì. Nìjakou dobu 
v 60. letech jsem to povolání vykonával 
jaksi normálnì (napøíklad v èasopisech 
MY a Skaut – Junák), pak skoro dvacet 
let spíš pokoutnì, èasto pod cizími jmé-
ny. Po roce 1989 jsem pracoval v Televiz-
ních novinách Èeskoslovenské televize a 
pak v Èeském rozhlase, na stanici Regina 
a Region, støedoèeský kraj. Jsem èlenem 
Obce spisovatelù, vyšlo mi celkem devìt 
knížek. O práci kronikáøe v naší místní 
èásti jsem se pøihlásil sám a pan starosta 
usoudil, že bych to snad mohl zvládnout.

Pokud to zvládnu, tak jedinì s pomocí 
mnoha dalších. O pomoc ze strany 
Úøadu mìstské èásti starost nemám, 
budu ale potøebovat,  kronika bude po-
tøebovat  i informace, které úøad nemá. 

Kromì informací úøedních by se v kroni-
ce mìly, vlastnì musí objevit také údaje 
o èinnosti politických stran, spolkù, spor-
tovních oddílù, obèanských sdružení… 

Což se nepodaøí žádným jiným zpùso-
bem než tak, že mì zmínìné i nezmínìné 
korporace budou informovat. Pokud mi 
o své èinnosti nebudete dávat zprávy, 
v kronice nebudou. Což bude urèitì ško-
da. Kontaktujte mì jakýmkoliv zpùso-
bem, který vám bude vyhovovat. Mùžete 
mi posílat zprávy o svých akcích a schù-
zích, tøeba kopie zápisù z nich. Mùžete 
mi posílat své výroèní zprávy, výroèní 
zprávou za rok 2004 bychom tøeba mohli 
zaèít. Posílejte mi informace jakýmkoliv 
z tìchto zpùsobù:

Na email michnovotny@seznam.cz, 
na adresu Michal Novotný, K Mejtu 
200/22, 142 00 Praha 4, na telefony 
602 209 973 nebo 261 910 608. Pokud 
zvolíte ústní telefonickou informaci, asi 
vás stejnì požádám o písemné vyjádøení  
hlavnì proto, že pøi ústní komunikaci je 
nejvìtší nebezpeèí zkreslení. Také na 

Úøadu mìstské èásti mi mùžete své zprá-
vy nechávat, urèitì se ke mnì dostanou.

To, co jsem teï napsal, se ale netýkalo 
jen politických stran, spolkù, oddílù 
a sdružení. Chtìl bych, aby kronika 
zachycovala, tøeba i jen èásteènì, i eko-
nomický život naší mìstské èásti. Takže 
se obracím i na podnikatele pùsobící v Li-
buši a v Písnici. Informujte mì o všem ve 
své firmì, co pokládáte za hodné zazna-
menání v kronice mìstské èásti Praha-
Libuš. 

–Michal Novotný–
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Kontejnery

na odpad

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou 
v I. pololetí r. 2005 pøistaveny v následujících 
termínech na uvedených stanovištích:

11. 1. 2005 Ohrobecká, Na Moèále,

K Novému sídlišti, Hoštická

  8. 2. 2005 Ohrobecká, V Koutì,

K Vrtilce, Výletní

  8. 3. 2005 Ohrobecká, park. K Lukám,

Hoštická, K Novému sídlišti

12. 4. 2005 Ohrobecká, Na Moèále,

K Vrtilce, Výletní

10. 5. 2004 Ohrobecká, V Koutì,

 Hoštická, K Novému sídlišti

14. 6. 2004 Ohrobecká, park. K Lukám,

K Vrtilce, Výletní
Kontejnery budou pøistaveny v uvedených 

dnech v ranních hodinách a po naplnìní odve-
zeny. 

Opìt upozoròujeme obèany, že velkoobje-
mový odpad, odpad ze zelenì, døevìný odpad, 
elektrošrot, su�, nebezpeèný odpad a pneu-
matiky mohou také zdarma odevzdat ve sbìr-
ném dvoøe hl. m. Prahy, který je situován nad 
koneènou tramvají v Modøanech, necelý 1 km 
z naší mìstské èásti (ul. Generála Šišky  døíve 
Kolarovova, tel. 244 400 164).

–Zuzana Kuryviálová, odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–

Označení ulic, označení budov

Vážení obèané, Úøad mìstské èásti 
Pr a h a - L i b u š  v e  s p o l u p r á c i  s  O S A  
Magistrátu hl. m. Prahy, v rámci èinnosti 
složek Záchranného bezpeènostního sys-
tému, doplnil oznaèení do všech ulic v k. ú. 
Libuš a k. ú. Písnice ulièními tabulemi 
(MHMP, è. j.: MHMP 123465/2003). 
Pøípadné nedostatky, které zjistíte, nahlas-
te, prosím, ihned na odbor správy majetku 
a investic Úøadu mìstské èásti Praha-
Libuš, p. Fortinová, tel. 261 910 142.

Dále opìtovnì upozoròujeme vlastníky 
budov na povinnost opatøit budovy tabul-

kami èísel popisných a orientaèních, resp. 
pøipevnit je na viditelná místa a udržovat je 
v øádném stavu (zákon è. 131/2000 Sb., 
o hl. m. Praze, § 14, odst.6). V pøípadì 
porušení této povinnosti se vlastníci budov 
vystavují nebezpeèí udìlení pokuty mìst-
skou èástí (zákon è. 131/2000 Sb., o hl. m. 
Praze, § 29, odst. 8). Pracovníci Úøadu 
mìstské èásti spolu s mìstskou policií 
budou provádìt kontroly. Dìkujeme za 
pochopení.

–Eva Fortinová, odbor správy majetku 
a investic ÚMÈ Praha-Libuš–

Průzkum: Výdejna obědů pro seniory

V rámci pomoci obèanùm uvažuje vede-
ní MÈ Praha-Libuš o zøízení výdejny 
obìdù pro seniory z Libuše a Písnice. 
Tato výdejna by byla v prostorách ÚMÈ 
Praha-Libuš, K Lukám 664, a to v míst-
nosti, která je každé úterý využívána klu-
bem Senior. Obìdy by se dovážely ze 
Základní školy Meteorologická 181, ve 
které v záøí probìhla rekonstrukce školní 
kuchynì. Cena obìda se bude odvíjet od 
zájmu, pøedpokládáme v rozmezí 35 –
– 40 Kè za jeden obìd. 

Byli bychom rádi, kdybyste nám nej-

pozdìji do 10. 1. 2005 sdìlili, kdo byste 
o tuto službu mìl zájem. Uvítáme i vaše 
pøipomínky a návrhy k této oblasti. Váš 
zájem nám mùžete sdìlit telefonicky na 
èíslo 261 910 145 nebo pøijít osobnì na 
humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš, 
K Lukám 664 v tìchto hodinách:

Po – St od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.30

Út – Čt od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00

–Iva Hájková, humanitní odbor ÚMÈ 
Praha-Libuš–

Čím topit

a čím netopit

Pøichází zimní období a s ním i špatné roz-
ptylové podmínky, které s sebou pøinášejí 
znaènì zhoršené ovzduší. Všichni dobøe 
víme, že vzduch, který dýcháme, není ideální, 
a urèitì nikdo nechce, aby byl ještì horší. 
Proto chceme požádat všechny obèany, kteøí 
bydlí v rodinných domcích v Písnici i v Libuši 
a používají kamna resp. kotle na tuhá paliva, 
aby topili pouze takovým palivem, pro které 
jsou kamna urèena, aby v žádném pøípadì 
nespalovali odpad a jiné zneèištìné látky (la-
kované èi moøené døevo, PVC atd.).

Zároveò upozoròujeme, že ti, kdo v minu-
lých letech obdrželi dotaci na pøemìnu topné-
ho zdroje, nesmí kotle na tuhá paliva používat 
v žádném pøípadì. U nových rodinných 
domkù jsou v souèasnosti povolována pouze 
kamna (krbová kamna), která neslouží jako 
hlavní zdroj tepla a je v nich povoleno spalo-
vat pouze èisté palivové døevo a palivo vyrábì-
né ze døeva nebo biomasy.

Vìøíme, že nikomu není lhostejné prostøedí, 
ve kterém žije, a dìkujeme všem obèanùm, 
kteøí k jeho zlepšení pøispìjí.

–Zuzana Kuryviálová, odbor životního 
prostøedí a dopravy–

Změna v poplatcích ze psů

Vybíráme z právního pøedpisu hl. m. Prahy è. 18/2004. 
Tato obecnì závazná vyhláška, kterou se mìní obecnì 
závazná vyhláška è. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním 
poplatku ze psù, nabývá úèinnosti 1. 1. 2005.

Úleva od poplatku ve výši roèní sazby, nejvýše však 350 
Kè, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá oznaèit psa 
mikroèipem a pøihlásí se do evidence chovatelù psù v soula-
du s touto vyhláškou. Na úlevu od poplatku má poplatník 
nárok ve dvou po sobì jdoucích letech následujících po 
roce, kdy obì uvedené podmínky splnil.

Trvalé oznaèování psù: Každý chovatel psa chovaného 
na území hlavního mìsta Prahy je povinen nechat psa, který 
je starší než 6 mìsícù, trvale oznaèit mikroèipem, který 
odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo 
tetováním. Oznaèení psa mikroèipem na žádost chovatele 
provede veterinární lékaø a tetování odbornì zpùsobilá 
osoba. 

Od veterinárního lékaøe, který aplikoval mikroèip, nebo 
odbornì zpùsobilé osoby, která provedla tetování psa, si 
chovatel k doložení trvalého oznaèení vyžádá potvrzení 
o oznaèení psa, na nìmž je uvedeno èíslo mikroèipu nebo 
vytetované èíslo. U psù s prùkazem pùvodu lze toto potvrze-
ní nahradit stejnopisem prùkazu pùvodu.

Oznaèování psù se provádí na náklady jejich chovatelù. 
Chovatel, který dal psa oznaèit mikroèipem, má nárok na 
úlevu od poplatku pøi splnìní uvedených podmínek. 

Chovatel je povinen se do 30 dnù od oznaèení psa pøihlá-
sit do evidence chovatelù psù (dále jen „evidence“), kterou 
vede Magistrát hlavního mìsta Prahy.

Pøihlášení do evidence se provádí pomocí registraèní 
karty chovatele, jejíž tiskopis je v pøíloze vyhlášky. Chovatel 
pøi pøihlašování doloží evidenèní èíslo mikroèipu nebo èíslo 
tetování a uvede plemeno psa, jeho pohlaví, datum naroze-

ní a pøípadná zvláštní znamení. Dále uvede své osobní 
údaje (jméno, pøíjmení a místo pobytu) a zpùsob, kterým si 
v pøípadì ztráty psa pøeje být kontaktován pøi jeho nálezu. 
O pøihlášení do evidence obdrží potvrzení.

Chovatel, který po úèinnosti této vyhlášky nabude psa 
trvale oznaèeného, je povinen se do 30 dnù od jeho nabytí 
pøihlásit do evidence. Pokud bylo oznaèení psa provedeno 
již pøed úèinností vyhlášky, má se za to, že podmínky trvalé-
ho oznaèení psa podle § 7a odst. 1 splòuje i v pøípadì, že 
použitý mikroèip neodpovídá stanovenému ISO standar-
du. 

Chovatel je povinen evidenci ohlásit nejpozdìji do 30 
dnù ukonèení chovu psa na území hlavního mìsta Prahy 
nebo jeho uhynutí. 

Údaje z evidence se poskytují pouze útulkùm pro opuštì-
ná zvíøata v rozsahu potøebném k identifikaci nalezeného 
psa, který byl pøedán útulku do jeho péèe, a k vyrozumìní 
jeho chovatele, a dále orgánùm, které jsou tyto údaje opráv-
nìny zjiš�ovat v souvislosti s plnìním svých úkolù podle 
zákona.

Chovatel, který pøed úèinností této vyhlášky nechal psa 
trvale oznaèit nebo ho pøed úèinností této vyhlášky nabyl 
trvale oznaèeného, je povinen se do 90 dnù od úèinnosti 
vyhlášky pøihlásit do evidence. V takovém pøípadì se má za 
to, že podmínky trvalého oznaèení psa podle splòuje
i v pøípadì, že použitý mikroèip neodpovídá stanovenému 
ISO standardu. 

Chovatel psa, který nebyl pøed úèinností této vyhlášky 
trvale oznaèen mikroèipem nebo tetováním, je povinen 
nechat psa trvale oznaèit podle nejpozdìji do 12 mìsícù ode 
dne úèinnosti této vyhlášky. 

–EO ÚMÈ, red–
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Základní škola s rozšíøenou výukou jazykù, L. Coòka 40, 
Praha 4-Písnice, 142 00, tel. 261 911 451, 603 532 049, e-mail 
zs.pisnice@volny.cz poøádá ve dnech 18. ledna 2005 od 14 do 
18 hodin a 19. ledna od 14 do 17 hodin zápis do 1. tøídy. 
Zapisovat se budou dìti narozené od 1. 9. 1998 do 31. 8. 1999. 
Rodièe pøinesou rodný list dítìte.

Škola je prvostupòová, s malým poètem tøíd, rodinné prostøe-
dí, výuka angliètiny a nìmèiny od 3. roèníku. Zájmové kroužky: 
poèítaèový, výtvarný, aerobik, angliètina pro 1. a 2. roèník, 
rybáøský, hasièský a keramický. Areál školy, umístìný v krás-
ném pøírodním prostøedí v blízkosti lesa a rybníkù, je vybaven 
moderním høištìm s umìlým povrchem a nábytkem na výuku 
na zahradì. V nové pùdní vestavbì se nachází poèítaèová a jazy-
ková uèebna a školní družina. Provoz školní družiny je možné 
v pøípadì zájmu rodièù zajistit i v ranních hodinách. 

–Mgr. Blanka Rachotová, øeditelka školy–

ZŠ Meteorologická

Základní škola, Praha 4-Libuš, Meteorologická 181: pozvánka 
k zápisu a prohlídce školy. Vážení rodièe, milí budoucí žáci naší ško-
ly, srdeènì vás zveme k zápisu do 1. roèníku a pøedchozí prohlídce 
naší školy. Zápis do 1. roèníkù se uskuteèní 17. a 18. ledna 2005 od 
13.00 do 18.00 hodin v budovì naší školy. Kdybyste se ze závažných 
dùvodù nemohli v uvedených termínech k zápisu dostavit nebo kdy-
byste se pro naši školu rozhodli až pozdìji, je možné zapsat se doda-
teènì po pøedchozí telefonické domluvì na èísle 241 716 255. Na 
tomtéž èísle si mùžete sjednat pøedchozí prohlídku školy, pøípadnì si 
domluvit úèast pøi výuce pøímo ve tøídách.

Co vám mùže naše škola nabídnout: Výbìr mezi vzdìlávacím pro-
gramem Základní škola upraveném pro konkrétní podmínky školy 
a vzdìlávacím programem Montessori – specifickým mezinárodním 
netradièním programem mimoøádnì zohledòujícím individualitu 
dítìte. Individuální a vlídný pøístup k dítìti pøi výuce, respektování 
jeho pøedpokladù a specifik. Èeskou školní inspekcí písemnì potvr-
zenou výbornou kvalitu vyuèujících. Tøídy vybavené novým nábyt-
kem, esteticky upravené a plné školních pomùcek. Bohatou nabídku 
zájmové èinnosti dìtí po vyuèování se vzdìlávací, kulturní i sportov-
ní náplní (jazykové, poèítaèové, dramatické, výtvarné, hudební, spor-
tovní a jiné kroužky dle zájmu dìtí) i ve spolupráci s agenturami. 
Pestrou a zajímavou èinnost ve školní družinì, která je otevøena ráno 
od 6.30 hod. a odpoledne po vyuèování do 17.00 hod. Malý poèet 
žákù ve tøídách a stabilní pedagogický sbor. Pøíjemné vnìjší prostøe-
dí školy se tøemi školními høišti, bìžeckou dráhou a polohou u lesa. 
Naše základní škola už dávno není neosobním školometským pro-
støedím. Záleží nám na tom, aby se dìti hodnì nauèily a aby se jim ve 
škole líbilo. Pøipravujeme i øadu školních akcí od výletù, exkurzí, škol 
v pøírodì, lyžaøských a plaveckých kurzù pøes školní sportovní a kul-
turní soutìže i akce pro rodièe a veøejnost. Pøijïte se sami pøesvìdèit. 

–Mgr. Bohumír Šumský, øeditel školy–

Obnovená kronika Libuše prosí o pomoc

Už se v tomto èasopise objevila zmín-
ka, že jsem byl jmenován kronikáøem 
mìstské èásti Praha-Libuš. Chci se struè-
nì pøedstavit a v souvislosti s tím, že od 
1. ledna zaèínám pracovat, také požádat 
o pomoc.

Jsem novináø, tento obor jsem vystudo-
val na Univerzitì Karlovì. Nìjakou dobu 
v 60. letech jsem to povolání vykonával 
jaksi normálnì (napøíklad v èasopisech 
MY a Skaut – Junák), pak skoro dvacet 
let spíš pokoutnì, èasto pod cizími jmé-
ny. Po roce 1989 jsem pracoval v Televiz-
ních novinách Èeskoslovenské televize a 
pak v Èeském rozhlase, na stanici Regina 
a Region, støedoèeský kraj. Jsem èlenem 
Obce spisovatelù, vyšlo mi celkem devìt 
knížek. O práci kronikáøe v naší místní 
èásti jsem se pøihlásil sám a pan starosta 
usoudil, že bych to snad mohl zvládnout.

Pokud to zvládnu, tak jedinì s pomocí 
mnoha dalších. O pomoc ze strany 
Úøadu mìstské èásti starost nemám, 
budu ale potøebovat,  kronika bude po-
tøebovat  i informace, které úøad nemá. 

Kromì informací úøedních by se v kroni-
ce mìly, vlastnì musí objevit také údaje 
o èinnosti politických stran, spolkù, spor-
tovních oddílù, obèanských sdružení… 

Což se nepodaøí žádným jiným zpùso-
bem než tak, že mì zmínìné i nezmínìné 
korporace budou informovat. Pokud mi 
o své èinnosti nebudete dávat zprávy, 
v kronice nebudou. Což bude urèitì ško-
da. Kontaktujte mì jakýmkoliv zpùso-
bem, který vám bude vyhovovat. Mùžete 
mi posílat zprávy o svých akcích a schù-
zích, tøeba kopie zápisù z nich. Mùžete 
mi posílat své výroèní zprávy, výroèní 
zprávou za rok 2004 bychom tøeba mohli 
zaèít. Posílejte mi informace jakýmkoliv 
z tìchto zpùsobù:

Na email michnovotny@seznam.cz, 
na adresu Michal Novotný, K Mejtu 
200/22, 142 00 Praha 4, na telefony 
602 209 973 nebo 261 910 608. Pokud 
zvolíte ústní telefonickou informaci, asi 
vás stejnì požádám o písemné vyjádøení  
hlavnì proto, že pøi ústní komunikaci je 
nejvìtší nebezpeèí zkreslení. Také na 

Úøadu mìstské èásti mi mùžete své zprá-
vy nechávat, urèitì se ke mnì dostanou.

To, co jsem teï napsal, se ale netýkalo 
jen politických stran, spolkù, oddílù 
a sdružení. Chtìl bych, aby kronika 
zachycovala, tøeba i jen èásteènì, i eko-
nomický život naší mìstské èásti. Takže 
se obracím i na podnikatele pùsobící v Li-
buši a v Písnici. Informujte mì o všem ve 
své firmì, co pokládáte za hodné zazna-
menání v kronice mìstské èásti Praha-
Libuš. 

–Michal Novotný–
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Kontejnery

na odpad

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou 
v I. pololetí r. 2005 pøistaveny v následujících 
termínech na uvedených stanovištích:

11. 1. 2005 Ohrobecká, Na Moèále,

K Novému sídlišti, Hoštická

  8. 2. 2005 Ohrobecká, V Koutì,

K Vrtilce, Výletní

  8. 3. 2005 Ohrobecká, park. K Lukám,

Hoštická, K Novému sídlišti

12. 4. 2005 Ohrobecká, Na Moèále,

K Vrtilce, Výletní

10. 5. 2004 Ohrobecká, V Koutì,

 Hoštická, K Novému sídlišti

14. 6. 2004 Ohrobecká, park. K Lukám,

K Vrtilce, Výletní
Kontejnery budou pøistaveny v uvedených 

dnech v ranních hodinách a po naplnìní odve-
zeny. 

Opìt upozoròujeme obèany, že velkoobje-
mový odpad, odpad ze zelenì, døevìný odpad, 
elektrošrot, su�, nebezpeèný odpad a pneu-
matiky mohou také zdarma odevzdat ve sbìr-
ném dvoøe hl. m. Prahy, který je situován nad 
koneènou tramvají v Modøanech, necelý 1 km 
z naší mìstské èásti (ul. Generála Šišky  døíve 
Kolarovova, tel. 244 400 164).

–Zuzana Kuryviálová, odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–

Označení ulic, označení budov

Vážení obèané, Úøad mìstské èásti 
Pr a h a - L i b u š  v e  s p o l u p r á c i  s  O S A  
Magistrátu hl. m. Prahy, v rámci èinnosti 
složek Záchranného bezpeènostního sys-
tému, doplnil oznaèení do všech ulic v k. ú. 
Libuš a k. ú. Písnice ulièními tabulemi 
(MHMP, è. j.: MHMP 123465/2003). 
Pøípadné nedostatky, které zjistíte, nahlas-
te, prosím, ihned na odbor správy majetku 
a investic Úøadu mìstské èásti Praha-
Libuš, p. Fortinová, tel. 261 910 142.

Dále opìtovnì upozoròujeme vlastníky 
budov na povinnost opatøit budovy tabul-

kami èísel popisných a orientaèních, resp. 
pøipevnit je na viditelná místa a udržovat je 
v øádném stavu (zákon è. 131/2000 Sb., 
o hl. m. Praze, § 14, odst.6). V pøípadì 
porušení této povinnosti se vlastníci budov 
vystavují nebezpeèí udìlení pokuty mìst-
skou èástí (zákon è. 131/2000 Sb., o hl. m. 
Praze, § 29, odst. 8). Pracovníci Úøadu 
mìstské èásti spolu s mìstskou policií 
budou provádìt kontroly. Dìkujeme za 
pochopení.

–Eva Fortinová, odbor správy majetku 
a investic ÚMÈ Praha-Libuš–

Průzkum: Výdejna obědů pro seniory

V rámci pomoci obèanùm uvažuje vede-
ní MÈ Praha-Libuš o zøízení výdejny 
obìdù pro seniory z Libuše a Písnice. 
Tato výdejna by byla v prostorách ÚMÈ 
Praha-Libuš, K Lukám 664, a to v míst-
nosti, která je každé úterý využívána klu-
bem Senior. Obìdy by se dovážely ze 
Základní školy Meteorologická 181, ve 
které v záøí probìhla rekonstrukce školní 
kuchynì. Cena obìda se bude odvíjet od 
zájmu, pøedpokládáme v rozmezí 35 –
– 40 Kè za jeden obìd. 

Byli bychom rádi, kdybyste nám nej-

pozdìji do 10. 1. 2005 sdìlili, kdo byste 
o tuto službu mìl zájem. Uvítáme i vaše 
pøipomínky a návrhy k této oblasti. Váš 
zájem nám mùžete sdìlit telefonicky na 
èíslo 261 910 145 nebo pøijít osobnì na 
humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš, 
K Lukám 664 v tìchto hodinách:

Po – St od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.30

Út – Čt od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00

–Iva Hájková, humanitní odbor ÚMÈ 
Praha-Libuš–

Čím topit

a čím netopit

Pøichází zimní období a s ním i špatné roz-
ptylové podmínky, které s sebou pøinášejí 
znaènì zhoršené ovzduší. Všichni dobøe 
víme, že vzduch, který dýcháme, není ideální, 
a urèitì nikdo nechce, aby byl ještì horší. 
Proto chceme požádat všechny obèany, kteøí 
bydlí v rodinných domcích v Písnici i v Libuši 
a používají kamna resp. kotle na tuhá paliva, 
aby topili pouze takovým palivem, pro které 
jsou kamna urèena, aby v žádném pøípadì 
nespalovali odpad a jiné zneèištìné látky (la-
kované èi moøené døevo, PVC atd.).

Zároveò upozoròujeme, že ti, kdo v minu-
lých letech obdrželi dotaci na pøemìnu topné-
ho zdroje, nesmí kotle na tuhá paliva používat 
v žádném pøípadì. U nových rodinných 
domkù jsou v souèasnosti povolována pouze 
kamna (krbová kamna), která neslouží jako 
hlavní zdroj tepla a je v nich povoleno spalo-
vat pouze èisté palivové døevo a palivo vyrábì-
né ze døeva nebo biomasy.

Vìøíme, že nikomu není lhostejné prostøedí, 
ve kterém žije, a dìkujeme všem obèanùm, 
kteøí k jeho zlepšení pøispìjí.

–Zuzana Kuryviálová, odbor životního 
prostøedí a dopravy–

Změna v poplatcích ze psů

Vybíráme z právního pøedpisu hl. m. Prahy è. 18/2004. 
Tato obecnì závazná vyhláška, kterou se mìní obecnì 
závazná vyhláška è. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním 
poplatku ze psù, nabývá úèinnosti 1. 1. 2005.

Úleva od poplatku ve výši roèní sazby, nejvýše však 350 
Kè, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá oznaèit psa 
mikroèipem a pøihlásí se do evidence chovatelù psù v soula-
du s touto vyhláškou. Na úlevu od poplatku má poplatník 
nárok ve dvou po sobì jdoucích letech následujících po 
roce, kdy obì uvedené podmínky splnil.

Trvalé oznaèování psù: Každý chovatel psa chovaného 
na území hlavního mìsta Prahy je povinen nechat psa, který 
je starší než 6 mìsícù, trvale oznaèit mikroèipem, který 
odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo 
tetováním. Oznaèení psa mikroèipem na žádost chovatele 
provede veterinární lékaø a tetování odbornì zpùsobilá 
osoba. 

Od veterinárního lékaøe, který aplikoval mikroèip, nebo 
odbornì zpùsobilé osoby, která provedla tetování psa, si 
chovatel k doložení trvalého oznaèení vyžádá potvrzení 
o oznaèení psa, na nìmž je uvedeno èíslo mikroèipu nebo 
vytetované èíslo. U psù s prùkazem pùvodu lze toto potvrze-
ní nahradit stejnopisem prùkazu pùvodu.

Oznaèování psù se provádí na náklady jejich chovatelù. 
Chovatel, který dal psa oznaèit mikroèipem, má nárok na 
úlevu od poplatku pøi splnìní uvedených podmínek. 

Chovatel je povinen se do 30 dnù od oznaèení psa pøihlá-
sit do evidence chovatelù psù (dále jen „evidence“), kterou 
vede Magistrát hlavního mìsta Prahy.

Pøihlášení do evidence se provádí pomocí registraèní 
karty chovatele, jejíž tiskopis je v pøíloze vyhlášky. Chovatel 
pøi pøihlašování doloží evidenèní èíslo mikroèipu nebo èíslo 
tetování a uvede plemeno psa, jeho pohlaví, datum naroze-

ní a pøípadná zvláštní znamení. Dále uvede své osobní 
údaje (jméno, pøíjmení a místo pobytu) a zpùsob, kterým si 
v pøípadì ztráty psa pøeje být kontaktován pøi jeho nálezu. 
O pøihlášení do evidence obdrží potvrzení.

Chovatel, který po úèinnosti této vyhlášky nabude psa 
trvale oznaèeného, je povinen se do 30 dnù od jeho nabytí 
pøihlásit do evidence. Pokud bylo oznaèení psa provedeno 
již pøed úèinností vyhlášky, má se za to, že podmínky trvalé-
ho oznaèení psa podle § 7a odst. 1 splòuje i v pøípadì, že 
použitý mikroèip neodpovídá stanovenému ISO standar-
du. 

Chovatel je povinen evidenci ohlásit nejpozdìji do 30 
dnù ukonèení chovu psa na území hlavního mìsta Prahy 
nebo jeho uhynutí. 

Údaje z evidence se poskytují pouze útulkùm pro opuštì-
ná zvíøata v rozsahu potøebném k identifikaci nalezeného 
psa, který byl pøedán útulku do jeho péèe, a k vyrozumìní 
jeho chovatele, a dále orgánùm, které jsou tyto údaje opráv-
nìny zjiš�ovat v souvislosti s plnìním svých úkolù podle 
zákona.

Chovatel, který pøed úèinností této vyhlášky nechal psa 
trvale oznaèit nebo ho pøed úèinností této vyhlášky nabyl 
trvale oznaèeného, je povinen se do 90 dnù od úèinnosti 
vyhlášky pøihlásit do evidence. V takovém pøípadì se má za 
to, že podmínky trvalého oznaèení psa podle splòuje
i v pøípadì, že použitý mikroèip neodpovídá stanovenému 
ISO standardu. 

Chovatel psa, který nebyl pøed úèinností této vyhlášky 
trvale oznaèen mikroèipem nebo tetováním, je povinen 
nechat psa trvale oznaèit podle nejpozdìji do 12 mìsícù ode 
dne úèinnosti této vyhlášky. 

–EO ÚMÈ, red–
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Autobusy

+ Co se týká autobusu è. 113, má dlouhé 
intervaly nejen o víkendech, ale i v pracov-
ních dnech, což mohou potvrdit obyvatelé 
staré èásti Písnice, žijící podél posledních 
tøí  zastávek autobusu 113… Bylo by 
potøebné výraznì posílit spoje linky è. 113 
nebo protáhnout linku è. 171 na koneènou 
linky 113 a upravit víkendové intervaly, 
další možností je zrušení jedné z tìchto 
dvou výše uvedených linek s tím, že ta 
druhá by jezdila co nejèastìji.

–Lady.pidbull–
Dopravní obsluha území hl. m. Prahy je 

n a v r ž e n a  t a k , a b y  s p l ò o v a l a  z á v a z n é  
Standardy kvality dopravy, které byly schvále-
ny Usnesením rady Zastupitelstva hl. m. 
Prahy è. 819 ze dne 8. 8. 1995. Tato kritéria 
jsou v oblasti Písnice splnìna. Vytížení spojù 
linek PID je prùbìžnì ovìøováno pøepravními 
prùzkumy a na základì jejich výsledkù je pro-
voz linek pøípadnì upravován. 

Dopravní obsluha „staré“ Písnice je zajištì-
na linkami è. 113, 331, 333, jejichž provoz je 
v rámci provozních možností maximálnì 
koordinován – jedná se zejména o èasné ranní 
období, odpolední pøepravní špièku a veèerní 
období pracovního dne. V ostatní období není 
koordinace realizována z dùvodu malé kapa-
citní rezervy (jedná se zejména o období ranní 
pøepravní špièky pracovního dne) nebo níz-
kého poètu spojù pøímìstských linek (v sobo-
tu a nedìli). Pro posílení dopravní obsluhy 
v oblasti Libuše je v pøepravních špièkách 
pracovního dne provozována linka è. 171, 
která je s provozem výše uvedených linek rov-
nìž koordinována.

Od 2. 10. 2004 byl upraven provoz linek 
è. 113 a 171 v souvislosti s úpravami autobu-
sových linek navazujících na linku C ve stanici 
„Kaèerov“. V rámci úprav byly optimalizová-
ny návaznosti a proklady linek tak, že pøi 
intervalech metra 7,5 a 10 minut jsou zajištì-
ny pøímé návaznosti linek è. 106, 113, 139, 
170, 189, 205, 215 s linkou C. V rámci tohoto 
opatøení bylo dosaženo na odjezdu ze zastáv-
ky „Kaèerov“ prokladu linek è. 113 a 215, 
èímž došlo ke zlepšení dopravní obsluhy 
oblasti ležící mezi ulicemi Libušská a Novo-
dvorská. Dále byla provedena úprava provozu 
v pracovní den odpoledne a veèer, v rámci 
které byl upraven odpolední provoz linky 
è. 113 s cílem zajistit maximální koordinaci se 
spoji linek è. 331 a 333. Tato koordinace zajiš-

�uje rovnomìrnou dopravní obsluhu „staré“ 
Písnice v období 12.00-20.30 h vždy šesti 
koordinovanými spoji za hodinu (v pøípadì 
prokladu s linkami è. 331 a 333 ve støídavém 
intervalu 9 a 11 minut). Z kapacitních dùvodù 
je tìsnì pøed spojem pøímìstských linek 
veden spoj linky è. 171 pro zajištìní dostateè-
né nabídky v úseku „Kaèerov –Sídlištì 
Písnice“. Celkový poèet spojù linek è. 113 
a 171 za hodinu byl v odpolední pøepravní 
špièce pracovního dne v úseku „Kaèerov – 
– Sídlištì Písnice“ zachován. 

K uvedenému sdìluji, že výše uvedené úpra-
vy na linkách è. 113 a 171 znamenají v roèním 
objemu nárùst nákladù cca 1 milion Kè. Dále 
byly v období, kdy jsou linky è. 113 a 198 pro-
vozovány ve shodném intervalu 15 minut, 
zajištìny obousmìrné návaznosti mezi spoji 
tìchto linek pro spojení „Písnice – Sídlištì 
Písnice – Novodvorská – Smíchovské nádra-
ží“ (návaznost 3 minuty). Všechny zmìny 
jsou sledovány, provoz všech linek PID je prù-
bìžnì vyhodnocován a v pøípadì nutnosti 
upravován.

K pøípadnému dalšímu posílení provozu 
linky è. 113 sdìluji, že bìžná cena za 1 km 
v systému PID je cca 30 Kè/km pro standard-
ní typ autobusu (Karosa 731, 732, 931, 952; 
poøizovací cena 4 mil. Kè), u nízkopodlažních 
vozidel (Renault Citybus; poøizovací cena 
7,5 mil. Kè) je tato cena adekvátnì vyšší. Pøi 
rozdílu délky páru spojù linek è. 113 a 171 
èinící 2,25 km by náklady na prodloužení jedi-
ného páru spojù èinily cca 17 000 Kè roènì. 
Pøevedení spojù z linky è. 171 na linku è. 113 
by tak znamenalo nejen výše naznaèené zvý-
šení provozních nákladù, ale i zvýšení vypra-
vení autobusù (o 1 – 2 vozy).

S ohledem na výsledky pøepravních prù-
zkumù, náklady na provoz linek PID a závaz-
né Standardy kvality dopravy považujeme 
stávající stav dopravní obsluhy Písnice za 
odpovídající. 

  –Ing. Jiøí Prokel, øeditel Ropid–

+ Je pravda, že se uvažuje o prodloužení 
linky 198 do Zlatník?

–z rozhovoru zaslechnutého v autobusu–
O prodloužení linky linky è. 198 neuvažuje-

me. Pøímé spojení Hodkovic a Zlatník je 
výhledovì uvažováno upravenou linkou 
è. 341, zmìna trasy je však závislá na výstavbì 
odpovídající komunikace spojující Boskovice 
s Písnicí (pøibližnì v trase dnešní nevyhovují-
cí asfaltové cesty).

–Ing. Jiøí Prokel, øeditel Ropid–

+ Jaké se chystají zmìny ve veøejné dopravì 
v oblasti Libuše a Písnice v nejbližší dobì?

–red–
V souèasné dobì nepøipravujeme ve vaší 

oblasti žádné zásadní zmìny provozu linek 
PID. Od 11. 12. 2004 se realizují posuny 
spojù linky è. 165 z dùvodu zlepšení návaz-
ností této linky v oblasti Zbraslavi (s linkami 
PID do oblasti Štìchovic) a Radotína (s vlaky 
do Berouna). V této souvislosti se upravuje 
jízdní øád linky è. 113 v dopoledním období 
tak, aby byla zachována návaznost pro pøe-
pravní vztah „Písnice – Libuš – Modøany“, 
který je  zajištìn pøestupem v zastávce 
„Libuš“. Další a podrobnìjší informace 
naleznete na internetových stránkách (www.-
ropid.cz).

–Ing. Jiøí Prokel, øeditel Ropid–

Umis�ování

dopravních značek

+ Kdo rozhoduje o umis�ování dopravních 
znaèek v obci (konkrétnì napø. zákaz 
vjezdu do ul. Na Losách) a jaký je postup pøi 
takovém rozhodování?

–dotaz ze setkání s místními podnikateli–
Stanovení úpravy provozu na pozemních 

komunikacích (umístìní dopravního znaèe-
ní) provádí pøíslušný silnièní správní úøad 
(v našem pøípadì Odbor dopravy ÚMÈ Pra-
ha 12, Cílkova 796) po písemném vyjádøení 
Policie ÈR – SDI.

–Zuzana Kuryviálová, odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–

Cena za úklid

+ Jaká je výše pøíspìvku úøadu na úklid 
komunikací a kolik by bylo potøeba?

–dotaz ze setkání s místními podnikateli–
Úklid komunikací se provádí dvakrát roènì 

(jaro, podzim), MÈ vynaložila cca 200 tis./
/rok. Je nám jasné, že tento úklid nepostaèuje, 
ale odpovídá finanèním možnostem MÈ.

–Zuzana Kuryviálová, odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–
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A Setkání: Místní podnikatelé

Starosta se setkal s místními podnikateli

Dne 8. prosince 2004 se uskuteènilo setkání 
starosty MÈ pana Petra Mráze s místními pod-
nikateli. Setkání se zúèastnila Iva Hájková 
z humanitního odboru ÚMÈ, Hana Koláøová,  
šéfredaktorka èasopisu U nás, paní Renata 
Vailová z Nadace Partnerství. Bylo pozváno 
22 podnikatelù z tìch, kteøí každoroènì spon-
zorují Dìtský den poøádaný MÈ Praha-Libuš. 
Vzhledem k tomu, že je v naší mìstské èásti 
mnoho podnikatelských subjektù, budeme 

organizovat setkání i s dalšími. Uvítali bycho-
m, kdybyste nám o sobì napsali, protože chce-
me vytvoøit registr firem v naší mìstské èásti. 
Informace o své firmì a kontakt na vás zasílej-
te na adresu humanitni@praha-libus.cz nebo 
hana.kolarova@tiscali.cz. 

Na setkání podnikatelù se starostou MÈ 
dostal každý prostor k tomu, aby mohl øíci své 
pøipomínky týkající se podnikatelské èinnosti 
a celkového stavu mìstské èásti. Nebyla slyšet 
jen kritika, ale také spokojenost s tím, že se 

organizují tato setkání, na kterých se mohou 
i podnikatelé vzájemnì poznávat a vymìòo-
vat si názory. Nejvíce diskutované téma bylo 
místní komunikace a hustý provoz. Starosta 
MÈ Petr Mráz reagoval na rùzné dotazy, pøi-
pomínky a pøání. Pøítomní podnikatelé by 
uvítali registr firem v naší mìstské èásti, a to 
jak z dùvodu možné vzájemné spolupráce, tak 
i z dùvodu informovanosti. Na setkání zaznì-
lo mnoho podnìtného a také bylo starostou 
MÈ mnoho vysvìtleno: proè není v naší MÈ 
živnostenský, stavební odbor, kdo má na sta-
rosti opravy komunikací…

Všem, kteøí na setkání pøišli, dìkujeme. 
Další setkání budeme organizovat již podle 
zamìøení firem, napø. obchodníci, majitelé 

restaurací, hospod, zástupci velkých firem 
atd. A již teï mohu øíci, že se na nì tìšíme.

–Iva Hájková, humanitní odbor ÚMÈ–

Co bylo řečeno na setkání s podni-

kateli – souhrn

Klady:
% Vzájemné schùzky podporovat a opakovat 

setkání
% Dobrý vzhled a možnosti publikování v 

místním èasopis U nás
% Zpomalovací pruhy v Písnici 
% Využít ideální polohu MÈ  okrajová MÈ, 

blízko pøírody
% Údržba zelenì
% Libuš žije duchem obchodním

Zápory:
+ Údržba chodníkù
+ Zakoupit kvalitnìjší úklidový prostøedek 

i s finanèní spoluúèastí místních 
podnikatelù

+ Špatná distribuce èasopisu U nás  nìkdo 
èasopis dlouhodobì nedostává

+ Mìstská policie neprovádí obchùzky 
podnikatelù, aby zajistila vìtší bezpeènost 

+ Špatný stav komunikací, bez zelenì, 
hodnì neèistot

+ Problémy se silnièním okruhem
+ Hustota dopravy na Libušské ulici
+ Informovat s pøedstihem o plánované 

rekonstrukci ulice Libušská
+ Zhuštìné parkování u hospody 

U Vokouna 
+ Kdo rozhoduje o umístìní dopravních 

znaèek
+ Více peèovat o úklid v okolí svých domù 

a firem
+ Jelikož se do firem naváží zboží tìžkými 

nákladními vozy, je nutno pøi 
rekonstrukci ul. Libušské nezapomenout 
na zpevnìní podloží, aby se pak 
neponièila zrekonstruovaná komunikace

+ Úbytek spodní vody v oblasti Libuše 
+ Návrh na vydání registru všech

firem v MÈ 

Reportážní výbìr ze setkání èásti místních podnikatelù 
a místní správy 8. 12. 2004 v prostorách klubu Senior.

Z podnikatelù se zúèastnili Vladimír Krenk (optika Tereza, 
Libuš), Jaroslav Svoboda (autopotøeby, Libuš), Jindøich 
Halada (autodoprava, Písnice), Josef Profous (autodoprava 
a nakládání s odpady, Písnice), Josef Suk (senzory a konzulta-
ce, Písnice), Jan Šipan (sklady, Libuš), Pavel Jagrik (firma 
Janette).

V Libuši a Písnici se bydlí i podniká
Starosta Petr Mráz si v úvodu posteskl, že obec se nyní 

rozvíjí nekontrolovatelnì. Ale: „Jsme tu dohromady bydlící 
a podnikající a když jsou lidi solidní, tak se to urèitì dá udìlat, 
aby se obojí snášelo.“ Úøad pro nìj prý býval vždycky tajem-
ný… Snaží se ho teï co nejvíc otevøít lidem, proto také poøádá 
rùzná setkání s veøejností. „Budeme teï snad mít i elektronic-
kou podatelnu, aby se to zase o nìco vylepšilo,“ øíká starosta. 
Pak si žádá kritiku: „Když se to nevysloví, na ulici to nenajdu… 
Je taky dobré, když se podnikatelé seznámí navzájem: 
Nìkomu chybí kontejner, nìkomu pøebývá…“

Pan Krenk nápad na setkání a vùbec spolupráci s místním 
úøadem pochválil. „Já jsem ale èlovìk bezproblémový, mnì se 
tu líbí, nemám žádné zvláštní problémy.“ Pochválil nám i èa-
sopis U nás. Teprve na opakovanou žádost si vzpomnìl na 
nìco, co se mu nelíbí: „Mìli byste nìco udìlat s tím støílením, 
s petardami,  bydlím na sídlišti…“

Příjemné posezení s aktivními lidmi

Libušská je fenomén
Pan Svoboda, který má cvrkot na Libušské poblíž køižovat-

ky s Meteorologickou z první ruky, øíká: „Nìco se bude muset 
s Libušskou udìlat. Chtìlo by to taky nìjakou zeleò…!

Starosta: „Libušská je fenomén, který mì dìsí. Každý 
mìsíc jiné zprávy o rekonstrukci, jiné termíny. Majitelem 
komunikace je TSK (technická správa komunikací hl. m.). 
Žádný termín rekonstrukce nechci øíkat, když ho nevím na 
100 %. Jsou tam ale sklady, krámy, je tøeba datum vìdìt dopøe-
du. Projekt je hotový. Na køižovatkách mají být semafory, 
radìji bych kula�áky… Ale záleželo to taky na projektantech, 
kteøí hned tak nemìní názor. Dokonce až dodateènì se v pro-
jektu pøidìlávaly zálivy pro autobusové zastávky. Bude se 
rekonstruovat kanalizace, chodníky, vozovka. Komplet.“

Podnikatelé prosí, aby byli písemnì obesláni, až se bude 
vìdìt termín. Zamìstnávají lidi a úplná rekonstrukce bude 
vážný zásah do provozu malých i velkých firem. Starosta dál 
upozoròuje, že projekt je na úøadu k prohlédnutí komukoli. 
Pøipomíná, že je snaha dopravu z Libuše pøevést do prostoru 
mezi Libuší a Kunraticemi, kde se nebydlí.

Pan Svoboda nabízí, že pro nìj není problém zalít a posta-
rat se o zeleò, kdyby na Libušské byla. „Když tam teï parkujou 
auta až u zdi, neprojdou tam ani maminky s koèárky,“ stìžuje 
si. Starosta si zase stìžuje, že v projektu není moc zelenì, která 
by mohla sloužit i ke zklidnìní dopravy.

Písnice se vylepšuje
Co se panu Svobodovi líbí: Krásnì vydláždìné ulice v Písni-

ci, pøíèné prahy  že se nejezdí tak rychle. „Taky by tu na Libuši 
nebyl špatný, lepší z dlaždic než železný.“

I pan Profous si pochvaluje retardéry: „Zpomalilo se to tu, 
má to význam.“ Vidí to pozitivnì, „mám to tam u nás vypozo-
rované,“ øíká. Jako problém vnímá náklaïáky jezdící pøes 
obec na skládku. Starosta vysvìtluje, že nepomohly domluvy 
ani policejní kontroly. 

Pan Halada bydlí v ulici Na Losách a nelíbí se mu, že v po-
ledne se kolem hospody sjede tolik aut, že tam nikdo ani 
neprojde. Starosta: „Auta se nikam neschovají, to je problém. 
Podnikatel je nucen nakoupit navíc vždycky ještì pozemek na 
parkování. S tím se potýkají všichni.“ Pan Halada øíká, že 
znaèky, èáry, nic nepomáhá. 

Pan Profous si libuje, že v Písnici zaèínají být hezké ulice, 
ale špatné je, že dole ulice Hoštická není hotová. Starosta 
vysvìtluje, že kousek ulice, který vlastní soukromá osoba, 
mùže mìstská èást vykoupit za nízkou cenu, ale majitel by 
chtìl 5 000 za metr ètvereèní. Jiný kousek je v dìdickém øízení. 
„Notáø nereaguje, když mu volám, prý pouze písemný styk. 
Když jsme použili písemný styk, zase nereaguje,“ popisuje 
starosta slasti funkce. V Písnici je prý jeden vlastník, který se 
rozhodl, že svùj kousek ulice neprodá; kvùli tomu se ulice 
nemùže upravit. Pøitom 17 z 18 takových problémù už se 
vyøešilo. 

Malé kompetence malé mìstské èásti
Dosud trvá problém s nevyøešeným odvodnìním plánované 

kruhové køižovatky Libušské a Kunratické spojky. „My jen 
pøipomínkujeme, ale o máloèem rozhodujeme,“ shrnuje 
pravomoci místního úøadu starosta. Profous: „Já myslel, že to 
financujete a rozhodujete…“ Starosta: „Kdepak. Vìtšinou 
Magistrát.“ Pan Profous hodnotí jako nesmysl také to, že 
stavební úøad je v Modøanech. Starosta pøipomíná, že o tom 
rozhodl nìkdo nìkde nahoøe, že stavební úøad bude v Praze 
12. Pan Profous: „Mìl by být tady. Vy víte, co se kde dìje.“

Iva Hájková popisuje situaci: Podle statutu hl. m. Prahy 
z roku 2001 malé (neèíslované) mìstské èásti ztratily všechny 
vìtší kompetence. Vyplácely se tu døív sociální dávky, dìlaly 
pasy, stavební úøad tu byl… Lidi teï mùžou akorát zuøit. 

„Jak já ti mùžu vynadat, že neudìláte kula�ák, když ty o tom 
nerozhoduješ,“ obrací se podnikatel Profous na kolegu 
Mráze. Starosta odvìtí: „Vynadat mi mùžeš… Když jsem se 
ptal, jestli by z nás udìlali správní obvod, dívali se na mì, jako 
že jsem…“

Lidé zvyklí starat se o své okolí
Slovo má pan Suk: „Za totáèe jsem jezdil na západ hrát 

basket. V rodinách jsem tam vidìl, že lidi byli zvyklí se o své 
okolí starat. Proto si myslím, že by podnikatel mìl pomáhat.“ 
Za katastrofální oznaèuje stav komunikací. V tomto ohledu na 
kraji obce zaèíná „Rumunsko“. Nejde jen o povrchy, ale celko-
vì o absolutnì zanedbaný dojem. „My v ulici K Mejtu se snaží-
me si kolem sebe uklidit, zamést papíry. Když jsem majitel, 
vezmu ráno koštì a jdu zamést,“ øíká pan Suk, „ale pravý 
prùšvih se na nás teprve sype: silnièní okruh.“ 

Do hovoru vstupuje starosta: „Chybí tu vùbec urbanistická 
studie. Je tu chaos, každý si mùže postavit, co chce. V Písnici 
v souèasnosti probíhá spousta prodejù pozemkù a je snaha 
zastavìt je co nejvíc do výšky.“ Ale nachází také dobrý pøíklad: 
„Když mi do obìda zazvoní paní, že jim praskla voda, zavolám 
panu Jagrikovi, který tam staví, a ten to hned napraví. Dìkuju, 
pane Jagrik.“

Pan Suk se vrací k silniènímu okruhu: „Nedovedeme si ten 
prùšvih zatím pøedstavit. Jakmile se to spustí, budou tady od 
rána do veèera plné silnice. Musíme dál tlaèit. Musí se to pøe-
dem nastudovat“.

Pak vypoèítává klady místa, kde žijeme: „Máme ideální 
polohu v Praze  blízko k centru, okraj mìsta, blízko do pøírody, 
blízko na dálnici, bude tu metro. Patøíme mezi nejlepší místa 
z hlediska zátìže životního prostøedí.“

Libuš není tak chudá
Pan Šipan dostal majetek v restituci, bydlí jinde, ale podni-

ká tady a chce podnik dál rozvíjet. „My jsme Pletkovi, 
Davídkovi, narodili jsme se tu…“ Zamìstnává libušské lidi. 
Chtìl by taky odvádìt danì tady, pøímo v místì, kde dìlá, ale to 

2zkrátka nejde. „Toèím 4000 m  skladù, ale danì platím 
jinam… Líbí se mi, že se tu všichni znáte. Podnikám tu už 14 
let a líbí se mi tu. Nemám se tu špatnì.“ Je rád, že se tu zaèal 
nìkdo víc starat o zeleò, a je ochoten na to pøispìt. Souhlasí, že 
Libuš kromì dopravy je dobrá. Kousek na dálnici, kousek do 
pøírody, do Jílového… „Taky své lidi mám k tomu, aby uklidili  
je to vizitka podnikatele.“ Žádá, aby do skladù taky nìkdy zašli 
mìstští policisté, aby se podívali, jak to tam vypadá. Líbí se 
mu, že Libuš také zaèíná žít spoleèensky. Nelíbí se mu stav 
chodníkù. 

Pan Šipan má obavy, jak to bude, až zaène rekonstrukce 
Libušské, potøeboval by vìdìt, jak se bude jezdit. Prosí staros-
tu a úøad o vèasné informace pro podnikatele – závisí na tom 
hodnì lidí. Problém má také se spodní vodou. Ve studni mu 
spadla asi o 8 metrù a potøebuje ji. Ostatní pøizvukují, že voda 
klesá všude. Strhává ji kanalizace?

Další hovor se týká problému, že Libuš je smíšené území, 
kde jsou zároveò byty a zároveò se tu podniká. Na jedné stranì 
kamiony, na druhé stranì domky v oblasti, kde døív byly husaø-
ské podnikatelské dvory. 

Pan Suk se ptá, kdo èistí ulice a platí to? Starosta: „Co patøí 
technické správì komunikací, platí TSK. Co patøí obci, platí 
obec financemi z Magistrátu. Nemám prostøedky ani na to, 
abych uklidil jedenkrát za rok Libuš od snìhu. Firma by za tu 
èástku neprojela ani celou obec.“ 

Pan Šipan se domnívá, že „Libuš není tak chudá, abychom 
nemohli udìlat sbírku na èistotu.“ Soudí, že by se mohla pùj-
èovat spoleèná fréza. 

Registr místních firem
Iva Hájková z humanitního odboru upozoròuje, že místní 

úøad plánuje vytvoøit registr firem. Vyzývá: „Napište mail, 
krátký popis své firmy, mohl by tam být i odkaz na další firmu  
výmìna informací. Znáte i jiné podnikatele, tøeba truhláøe 
a další, dejte nám vìdìt.“ „Ano, schází informace,“ souhlasí 
pan Šipan. „Schází adresáø firem.“ 

Starosta upozoròuje, že pøed místním úøadem a vprostøed 
staré Písnice u pomníèku bude nová velká mapa mìstské èásti. 

Pak starosta vzpomíná na zkušenosti z cesty do francouz-
ského mìsta Caudebec-lès-Elbeuf: „Bylo moc fajn, jak tam lidi 
spolupracují… Nìkomu chybí nákladní auto, jiný jich zas má 
pìt - vypomùžou si.“

Pan Halada pøipomíná, že loni byl v Písnici ples podnikate-
lù. Býval i hasièský. Dneska nikdo nemá èas… Tomu se lidi 
musejí vìnovat. Starosta k tomu notuje, jak se mu líbí, že vzni-
kají rùzná sdružení.

Co mùžeme udìlat pro obec…
Poslední se dostává ke slovu pan Jagrik. Sám sebe charak-

terizuje jako „totální náplava, stavím tu domeèky. Mìním 
nìco, naè jsou tu lidé zvyklí… Tohle setkání má pro mì cenu 
právì proto, že jsem tu nový. Podnikatelé jsou lidé aktivnìjší, 
mohou taky víc udìlat pro obec. Rád se toho zúèastním pomo-
cí i kontakty. Je tu hezká èást Prahy, a když se tomu pomùže, 
bude hezká dál.“ Se starostou i s døívìjší starostkou a s úøadem 
se mu komunikuje dobøe. 

Nakonec dochází na moudrost: „Nebudu se ptát, co mùže 
udìlat Libuš pro mì, ale budu se ptát, co mùžu udìlat já pro 
Libuš.“

Bylo to pøekvapivì pøíjemné setkání aktivních lidí a otevøe-
ných hlav.

–Zaznamenala Hana Koláøová–
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Autobusy

+ Co se týká autobusu è. 113, má dlouhé 
intervaly nejen o víkendech, ale i v pracov-
ních dnech, což mohou potvrdit obyvatelé 
staré èásti Písnice, žijící podél posledních 
tøí  zastávek autobusu 113… Bylo by 
potøebné výraznì posílit spoje linky è. 113 
nebo protáhnout linku è. 171 na koneènou 
linky 113 a upravit víkendové intervaly, 
další možností je zrušení jedné z tìchto 
dvou výše uvedených linek s tím, že ta 
druhá by jezdila co nejèastìji.

–Lady.pidbull–
Dopravní obsluha území hl. m. Prahy je 

n a v r ž e n a  t a k , a b y  s p l ò o v a l a  z á v a z n é  
Standardy kvality dopravy, které byly schvále-
ny Usnesením rady Zastupitelstva hl. m. 
Prahy è. 819 ze dne 8. 8. 1995. Tato kritéria 
jsou v oblasti Písnice splnìna. Vytížení spojù 
linek PID je prùbìžnì ovìøováno pøepravními 
prùzkumy a na základì jejich výsledkù je pro-
voz linek pøípadnì upravován. 

Dopravní obsluha „staré“ Písnice je zajištì-
na linkami è. 113, 331, 333, jejichž provoz je 
v rámci provozních možností maximálnì 
koordinován – jedná se zejména o èasné ranní 
období, odpolední pøepravní špièku a veèerní 
období pracovního dne. V ostatní období není 
koordinace realizována z dùvodu malé kapa-
citní rezervy (jedná se zejména o období ranní 
pøepravní špièky pracovního dne) nebo níz-
kého poètu spojù pøímìstských linek (v sobo-
tu a nedìli). Pro posílení dopravní obsluhy 
v oblasti Libuše je v pøepravních špièkách 
pracovního dne provozována linka è. 171, 
která je s provozem výše uvedených linek rov-
nìž koordinována.

Od 2. 10. 2004 byl upraven provoz linek 
è. 113 a 171 v souvislosti s úpravami autobu-
sových linek navazujících na linku C ve stanici 
„Kaèerov“. V rámci úprav byly optimalizová-
ny návaznosti a proklady linek tak, že pøi 
intervalech metra 7,5 a 10 minut jsou zajištì-
ny pøímé návaznosti linek è. 106, 113, 139, 
170, 189, 205, 215 s linkou C. V rámci tohoto 
opatøení bylo dosaženo na odjezdu ze zastáv-
ky „Kaèerov“ prokladu linek è. 113 a 215, 
èímž došlo ke zlepšení dopravní obsluhy 
oblasti ležící mezi ulicemi Libušská a Novo-
dvorská. Dále byla provedena úprava provozu 
v pracovní den odpoledne a veèer, v rámci 
které byl upraven odpolední provoz linky 
è. 113 s cílem zajistit maximální koordinaci se 
spoji linek è. 331 a 333. Tato koordinace zajiš-

�uje rovnomìrnou dopravní obsluhu „staré“ 
Písnice v období 12.00-20.30 h vždy šesti 
koordinovanými spoji za hodinu (v pøípadì 
prokladu s linkami è. 331 a 333 ve støídavém 
intervalu 9 a 11 minut). Z kapacitních dùvodù 
je tìsnì pøed spojem pøímìstských linek 
veden spoj linky è. 171 pro zajištìní dostateè-
né nabídky v úseku „Kaèerov –Sídlištì 
Písnice“. Celkový poèet spojù linek è. 113 
a 171 za hodinu byl v odpolední pøepravní 
špièce pracovního dne v úseku „Kaèerov – 
– Sídlištì Písnice“ zachován. 

K uvedenému sdìluji, že výše uvedené úpra-
vy na linkách è. 113 a 171 znamenají v roèním 
objemu nárùst nákladù cca 1 milion Kè. Dále 
byly v období, kdy jsou linky è. 113 a 198 pro-
vozovány ve shodném intervalu 15 minut, 
zajištìny obousmìrné návaznosti mezi spoji 
tìchto linek pro spojení „Písnice – Sídlištì 
Písnice – Novodvorská – Smíchovské nádra-
ží“ (návaznost 3 minuty). Všechny zmìny 
jsou sledovány, provoz všech linek PID je prù-
bìžnì vyhodnocován a v pøípadì nutnosti 
upravován.

K pøípadnému dalšímu posílení provozu 
linky è. 113 sdìluji, že bìžná cena za 1 km 
v systému PID je cca 30 Kè/km pro standard-
ní typ autobusu (Karosa 731, 732, 931, 952; 
poøizovací cena 4 mil. Kè), u nízkopodlažních 
vozidel (Renault Citybus; poøizovací cena 
7,5 mil. Kè) je tato cena adekvátnì vyšší. Pøi 
rozdílu délky páru spojù linek è. 113 a 171 
èinící 2,25 km by náklady na prodloužení jedi-
ného páru spojù èinily cca 17 000 Kè roènì. 
Pøevedení spojù z linky è. 171 na linku è. 113 
by tak znamenalo nejen výše naznaèené zvý-
šení provozních nákladù, ale i zvýšení vypra-
vení autobusù (o 1 – 2 vozy).

S ohledem na výsledky pøepravních prù-
zkumù, náklady na provoz linek PID a závaz-
né Standardy kvality dopravy považujeme 
stávající stav dopravní obsluhy Písnice za 
odpovídající. 

  –Ing. Jiøí Prokel, øeditel Ropid–

+ Je pravda, že se uvažuje o prodloužení 
linky 198 do Zlatník?

–z rozhovoru zaslechnutého v autobusu–
O prodloužení linky linky è. 198 neuvažuje-

me. Pøímé spojení Hodkovic a Zlatník je 
výhledovì uvažováno upravenou linkou 
è. 341, zmìna trasy je však závislá na výstavbì 
odpovídající komunikace spojující Boskovice 
s Písnicí (pøibližnì v trase dnešní nevyhovují-
cí asfaltové cesty).

–Ing. Jiøí Prokel, øeditel Ropid–

+ Jaké se chystají zmìny ve veøejné dopravì 
v oblasti Libuše a Písnice v nejbližší dobì?

–red–
V souèasné dobì nepøipravujeme ve vaší 

oblasti žádné zásadní zmìny provozu linek 
PID. Od 11. 12. 2004 se realizují posuny 
spojù linky è. 165 z dùvodu zlepšení návaz-
ností této linky v oblasti Zbraslavi (s linkami 
PID do oblasti Štìchovic) a Radotína (s vlaky 
do Berouna). V této souvislosti se upravuje 
jízdní øád linky è. 113 v dopoledním období 
tak, aby byla zachována návaznost pro pøe-
pravní vztah „Písnice – Libuš – Modøany“, 
který je  zajištìn pøestupem v zastávce 
„Libuš“. Další a podrobnìjší informace 
naleznete na internetových stránkách (www.-
ropid.cz).

–Ing. Jiøí Prokel, øeditel Ropid–

Umis�ování

dopravních značek

+ Kdo rozhoduje o umis�ování dopravních 
znaèek v obci (konkrétnì napø. zákaz 
vjezdu do ul. Na Losách) a jaký je postup pøi 
takovém rozhodování?

–dotaz ze setkání s místními podnikateli–
Stanovení úpravy provozu na pozemních 

komunikacích (umístìní dopravního znaèe-
ní) provádí pøíslušný silnièní správní úøad 
(v našem pøípadì Odbor dopravy ÚMÈ Pra-
ha 12, Cílkova 796) po písemném vyjádøení 
Policie ÈR – SDI.

–Zuzana Kuryviálová, odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–

Cena za úklid

+ Jaká je výše pøíspìvku úøadu na úklid 
komunikací a kolik by bylo potøeba?

–dotaz ze setkání s místními podnikateli–
Úklid komunikací se provádí dvakrát roènì 

(jaro, podzim), MÈ vynaložila cca 200 tis./
/rok. Je nám jasné, že tento úklid nepostaèuje, 
ale odpovídá finanèním možnostem MÈ.

–Zuzana Kuryviálová, odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–
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A Setkání: Místní podnikatelé

Starosta se setkal s místními podnikateli

Dne 8. prosince 2004 se uskuteènilo setkání 
starosty MÈ pana Petra Mráze s místními pod-
nikateli. Setkání se zúèastnila Iva Hájková 
z humanitního odboru ÚMÈ, Hana Koláøová,  
šéfredaktorka èasopisu U nás, paní Renata 
Vailová z Nadace Partnerství. Bylo pozváno 
22 podnikatelù z tìch, kteøí každoroènì spon-
zorují Dìtský den poøádaný MÈ Praha-Libuš. 
Vzhledem k tomu, že je v naší mìstské èásti 
mnoho podnikatelských subjektù, budeme 

organizovat setkání i s dalšími. Uvítali bycho-
m, kdybyste nám o sobì napsali, protože chce-
me vytvoøit registr firem v naší mìstské èásti. 
Informace o své firmì a kontakt na vás zasílej-
te na adresu humanitni@praha-libus.cz nebo 
hana.kolarova@tiscali.cz. 

Na setkání podnikatelù se starostou MÈ 
dostal každý prostor k tomu, aby mohl øíci své 
pøipomínky týkající se podnikatelské èinnosti 
a celkového stavu mìstské èásti. Nebyla slyšet 
jen kritika, ale také spokojenost s tím, že se 

organizují tato setkání, na kterých se mohou 
i podnikatelé vzájemnì poznávat a vymìòo-
vat si názory. Nejvíce diskutované téma bylo 
místní komunikace a hustý provoz. Starosta 
MÈ Petr Mráz reagoval na rùzné dotazy, pøi-
pomínky a pøání. Pøítomní podnikatelé by 
uvítali registr firem v naší mìstské èásti, a to 
jak z dùvodu možné vzájemné spolupráce, tak 
i z dùvodu informovanosti. Na setkání zaznì-
lo mnoho podnìtného a také bylo starostou 
MÈ mnoho vysvìtleno: proè není v naší MÈ 
živnostenský, stavební odbor, kdo má na sta-
rosti opravy komunikací…

Všem, kteøí na setkání pøišli, dìkujeme. 
Další setkání budeme organizovat již podle 
zamìøení firem, napø. obchodníci, majitelé 

restaurací, hospod, zástupci velkých firem 
atd. A již teï mohu øíci, že se na nì tìšíme.

–Iva Hájková, humanitní odbor ÚMÈ–

Co bylo řečeno na setkání s podni-

kateli – souhrn

Klady:
% Vzájemné schùzky podporovat a opakovat 

setkání
% Dobrý vzhled a možnosti publikování v 

místním èasopis U nás
% Zpomalovací pruhy v Písnici 
% Využít ideální polohu MÈ  okrajová MÈ, 

blízko pøírody
% Údržba zelenì
% Libuš žije duchem obchodním

Zápory:
+ Údržba chodníkù
+ Zakoupit kvalitnìjší úklidový prostøedek 

i s finanèní spoluúèastí místních 
podnikatelù

+ Špatná distribuce èasopisu U nás  nìkdo 
èasopis dlouhodobì nedostává

+ Mìstská policie neprovádí obchùzky 
podnikatelù, aby zajistila vìtší bezpeènost 

+ Špatný stav komunikací, bez zelenì, 
hodnì neèistot

+ Problémy se silnièním okruhem
+ Hustota dopravy na Libušské ulici
+ Informovat s pøedstihem o plánované 

rekonstrukci ulice Libušská
+ Zhuštìné parkování u hospody 

U Vokouna 
+ Kdo rozhoduje o umístìní dopravních 

znaèek
+ Více peèovat o úklid v okolí svých domù 

a firem
+ Jelikož se do firem naváží zboží tìžkými 

nákladními vozy, je nutno pøi 
rekonstrukci ul. Libušské nezapomenout 
na zpevnìní podloží, aby se pak 
neponièila zrekonstruovaná komunikace

+ Úbytek spodní vody v oblasti Libuše 
+ Návrh na vydání registru všech

firem v MÈ 

Reportážní výbìr ze setkání èásti místních podnikatelù 
a místní správy 8. 12. 2004 v prostorách klubu Senior.

Z podnikatelù se zúèastnili Vladimír Krenk (optika Tereza, 
Libuš), Jaroslav Svoboda (autopotøeby, Libuš), Jindøich 
Halada (autodoprava, Písnice), Josef Profous (autodoprava 
a nakládání s odpady, Písnice), Josef Suk (senzory a konzulta-
ce, Písnice), Jan Šipan (sklady, Libuš), Pavel Jagrik (firma 
Janette).

V Libuši a Písnici se bydlí i podniká
Starosta Petr Mráz si v úvodu posteskl, že obec se nyní 

rozvíjí nekontrolovatelnì. Ale: „Jsme tu dohromady bydlící 
a podnikající a když jsou lidi solidní, tak se to urèitì dá udìlat, 
aby se obojí snášelo.“ Úøad pro nìj prý býval vždycky tajem-
ný… Snaží se ho teï co nejvíc otevøít lidem, proto také poøádá 
rùzná setkání s veøejností. „Budeme teï snad mít i elektronic-
kou podatelnu, aby se to zase o nìco vylepšilo,“ øíká starosta. 
Pak si žádá kritiku: „Když se to nevysloví, na ulici to nenajdu… 
Je taky dobré, když se podnikatelé seznámí navzájem: 
Nìkomu chybí kontejner, nìkomu pøebývá…“

Pan Krenk nápad na setkání a vùbec spolupráci s místním 
úøadem pochválil. „Já jsem ale èlovìk bezproblémový, mnì se 
tu líbí, nemám žádné zvláštní problémy.“ Pochválil nám i èa-
sopis U nás. Teprve na opakovanou žádost si vzpomnìl na 
nìco, co se mu nelíbí: „Mìli byste nìco udìlat s tím støílením, 
s petardami,  bydlím na sídlišti…“

Příjemné posezení s aktivními lidmi

Libušská je fenomén
Pan Svoboda, který má cvrkot na Libušské poblíž køižovat-

ky s Meteorologickou z první ruky, øíká: „Nìco se bude muset 
s Libušskou udìlat. Chtìlo by to taky nìjakou zeleò…!

Starosta: „Libušská je fenomén, který mì dìsí. Každý 
mìsíc jiné zprávy o rekonstrukci, jiné termíny. Majitelem 
komunikace je TSK (technická správa komunikací hl. m.). 
Žádný termín rekonstrukce nechci øíkat, když ho nevím na 
100 %. Jsou tam ale sklady, krámy, je tøeba datum vìdìt dopøe-
du. Projekt je hotový. Na køižovatkách mají být semafory, 
radìji bych kula�áky… Ale záleželo to taky na projektantech, 
kteøí hned tak nemìní názor. Dokonce až dodateènì se v pro-
jektu pøidìlávaly zálivy pro autobusové zastávky. Bude se 
rekonstruovat kanalizace, chodníky, vozovka. Komplet.“

Podnikatelé prosí, aby byli písemnì obesláni, až se bude 
vìdìt termín. Zamìstnávají lidi a úplná rekonstrukce bude 
vážný zásah do provozu malých i velkých firem. Starosta dál 
upozoròuje, že projekt je na úøadu k prohlédnutí komukoli. 
Pøipomíná, že je snaha dopravu z Libuše pøevést do prostoru 
mezi Libuší a Kunraticemi, kde se nebydlí.

Pan Svoboda nabízí, že pro nìj není problém zalít a posta-
rat se o zeleò, kdyby na Libušské byla. „Když tam teï parkujou 
auta až u zdi, neprojdou tam ani maminky s koèárky,“ stìžuje 
si. Starosta si zase stìžuje, že v projektu není moc zelenì, která 
by mohla sloužit i ke zklidnìní dopravy.

Písnice se vylepšuje
Co se panu Svobodovi líbí: Krásnì vydláždìné ulice v Písni-

ci, pøíèné prahy  že se nejezdí tak rychle. „Taky by tu na Libuši 
nebyl špatný, lepší z dlaždic než železný.“

I pan Profous si pochvaluje retardéry: „Zpomalilo se to tu, 
má to význam.“ Vidí to pozitivnì, „mám to tam u nás vypozo-
rované,“ øíká. Jako problém vnímá náklaïáky jezdící pøes 
obec na skládku. Starosta vysvìtluje, že nepomohly domluvy 
ani policejní kontroly. 

Pan Halada bydlí v ulici Na Losách a nelíbí se mu, že v po-
ledne se kolem hospody sjede tolik aut, že tam nikdo ani 
neprojde. Starosta: „Auta se nikam neschovají, to je problém. 
Podnikatel je nucen nakoupit navíc vždycky ještì pozemek na 
parkování. S tím se potýkají všichni.“ Pan Halada øíká, že 
znaèky, èáry, nic nepomáhá. 

Pan Profous si libuje, že v Písnici zaèínají být hezké ulice, 
ale špatné je, že dole ulice Hoštická není hotová. Starosta 
vysvìtluje, že kousek ulice, který vlastní soukromá osoba, 
mùže mìstská èást vykoupit za nízkou cenu, ale majitel by 
chtìl 5 000 za metr ètvereèní. Jiný kousek je v dìdickém øízení. 
„Notáø nereaguje, když mu volám, prý pouze písemný styk. 
Když jsme použili písemný styk, zase nereaguje,“ popisuje 
starosta slasti funkce. V Písnici je prý jeden vlastník, který se 
rozhodl, že svùj kousek ulice neprodá; kvùli tomu se ulice 
nemùže upravit. Pøitom 17 z 18 takových problémù už se 
vyøešilo. 

Malé kompetence malé mìstské èásti
Dosud trvá problém s nevyøešeným odvodnìním plánované 

kruhové køižovatky Libušské a Kunratické spojky. „My jen 
pøipomínkujeme, ale o máloèem rozhodujeme,“ shrnuje 
pravomoci místního úøadu starosta. Profous: „Já myslel, že to 
financujete a rozhodujete…“ Starosta: „Kdepak. Vìtšinou 
Magistrát.“ Pan Profous hodnotí jako nesmysl také to, že 
stavební úøad je v Modøanech. Starosta pøipomíná, že o tom 
rozhodl nìkdo nìkde nahoøe, že stavební úøad bude v Praze 
12. Pan Profous: „Mìl by být tady. Vy víte, co se kde dìje.“

Iva Hájková popisuje situaci: Podle statutu hl. m. Prahy 
z roku 2001 malé (neèíslované) mìstské èásti ztratily všechny 
vìtší kompetence. Vyplácely se tu døív sociální dávky, dìlaly 
pasy, stavební úøad tu byl… Lidi teï mùžou akorát zuøit. 

„Jak já ti mùžu vynadat, že neudìláte kula�ák, když ty o tom 
nerozhoduješ,“ obrací se podnikatel Profous na kolegu 
Mráze. Starosta odvìtí: „Vynadat mi mùžeš… Když jsem se 
ptal, jestli by z nás udìlali správní obvod, dívali se na mì, jako 
že jsem…“

Lidé zvyklí starat se o své okolí
Slovo má pan Suk: „Za totáèe jsem jezdil na západ hrát 

basket. V rodinách jsem tam vidìl, že lidi byli zvyklí se o své 
okolí starat. Proto si myslím, že by podnikatel mìl pomáhat.“ 
Za katastrofální oznaèuje stav komunikací. V tomto ohledu na 
kraji obce zaèíná „Rumunsko“. Nejde jen o povrchy, ale celko-
vì o absolutnì zanedbaný dojem. „My v ulici K Mejtu se snaží-
me si kolem sebe uklidit, zamést papíry. Když jsem majitel, 
vezmu ráno koštì a jdu zamést,“ øíká pan Suk, „ale pravý 
prùšvih se na nás teprve sype: silnièní okruh.“ 

Do hovoru vstupuje starosta: „Chybí tu vùbec urbanistická 
studie. Je tu chaos, každý si mùže postavit, co chce. V Písnici 
v souèasnosti probíhá spousta prodejù pozemkù a je snaha 
zastavìt je co nejvíc do výšky.“ Ale nachází také dobrý pøíklad: 
„Když mi do obìda zazvoní paní, že jim praskla voda, zavolám 
panu Jagrikovi, který tam staví, a ten to hned napraví. Dìkuju, 
pane Jagrik.“

Pan Suk se vrací k silniènímu okruhu: „Nedovedeme si ten 
prùšvih zatím pøedstavit. Jakmile se to spustí, budou tady od 
rána do veèera plné silnice. Musíme dál tlaèit. Musí se to pøe-
dem nastudovat“.

Pak vypoèítává klady místa, kde žijeme: „Máme ideální 
polohu v Praze  blízko k centru, okraj mìsta, blízko do pøírody, 
blízko na dálnici, bude tu metro. Patøíme mezi nejlepší místa 
z hlediska zátìže životního prostøedí.“

Libuš není tak chudá
Pan Šipan dostal majetek v restituci, bydlí jinde, ale podni-

ká tady a chce podnik dál rozvíjet. „My jsme Pletkovi, 
Davídkovi, narodili jsme se tu…“ Zamìstnává libušské lidi. 
Chtìl by taky odvádìt danì tady, pøímo v místì, kde dìlá, ale to 

2zkrátka nejde. „Toèím 4000 m  skladù, ale danì platím 
jinam… Líbí se mi, že se tu všichni znáte. Podnikám tu už 14 
let a líbí se mi tu. Nemám se tu špatnì.“ Je rád, že se tu zaèal 
nìkdo víc starat o zeleò, a je ochoten na to pøispìt. Souhlasí, že 
Libuš kromì dopravy je dobrá. Kousek na dálnici, kousek do 
pøírody, do Jílového… „Taky své lidi mám k tomu, aby uklidili  
je to vizitka podnikatele.“ Žádá, aby do skladù taky nìkdy zašli 
mìstští policisté, aby se podívali, jak to tam vypadá. Líbí se 
mu, že Libuš také zaèíná žít spoleèensky. Nelíbí se mu stav 
chodníkù. 

Pan Šipan má obavy, jak to bude, až zaène rekonstrukce 
Libušské, potøeboval by vìdìt, jak se bude jezdit. Prosí staros-
tu a úøad o vèasné informace pro podnikatele – závisí na tom 
hodnì lidí. Problém má také se spodní vodou. Ve studni mu 
spadla asi o 8 metrù a potøebuje ji. Ostatní pøizvukují, že voda 
klesá všude. Strhává ji kanalizace?

Další hovor se týká problému, že Libuš je smíšené území, 
kde jsou zároveò byty a zároveò se tu podniká. Na jedné stranì 
kamiony, na druhé stranì domky v oblasti, kde døív byly husaø-
ské podnikatelské dvory. 

Pan Suk se ptá, kdo èistí ulice a platí to? Starosta: „Co patøí 
technické správì komunikací, platí TSK. Co patøí obci, platí 
obec financemi z Magistrátu. Nemám prostøedky ani na to, 
abych uklidil jedenkrát za rok Libuš od snìhu. Firma by za tu 
èástku neprojela ani celou obec.“ 

Pan Šipan se domnívá, že „Libuš není tak chudá, abychom 
nemohli udìlat sbírku na èistotu.“ Soudí, že by se mohla pùj-
èovat spoleèná fréza. 

Registr místních firem
Iva Hájková z humanitního odboru upozoròuje, že místní 

úøad plánuje vytvoøit registr firem. Vyzývá: „Napište mail, 
krátký popis své firmy, mohl by tam být i odkaz na další firmu  
výmìna informací. Znáte i jiné podnikatele, tøeba truhláøe 
a další, dejte nám vìdìt.“ „Ano, schází informace,“ souhlasí 
pan Šipan. „Schází adresáø firem.“ 

Starosta upozoròuje, že pøed místním úøadem a vprostøed 
staré Písnice u pomníèku bude nová velká mapa mìstské èásti. 

Pak starosta vzpomíná na zkušenosti z cesty do francouz-
ského mìsta Caudebec-lès-Elbeuf: „Bylo moc fajn, jak tam lidi 
spolupracují… Nìkomu chybí nákladní auto, jiný jich zas má 
pìt - vypomùžou si.“

Pan Halada pøipomíná, že loni byl v Písnici ples podnikate-
lù. Býval i hasièský. Dneska nikdo nemá èas… Tomu se lidi 
musejí vìnovat. Starosta k tomu notuje, jak se mu líbí, že vzni-
kají rùzná sdružení.

Co mùžeme udìlat pro obec…
Poslední se dostává ke slovu pan Jagrik. Sám sebe charak-

terizuje jako „totální náplava, stavím tu domeèky. Mìním 
nìco, naè jsou tu lidé zvyklí… Tohle setkání má pro mì cenu 
právì proto, že jsem tu nový. Podnikatelé jsou lidé aktivnìjší, 
mohou taky víc udìlat pro obec. Rád se toho zúèastním pomo-
cí i kontakty. Je tu hezká èást Prahy, a když se tomu pomùže, 
bude hezká dál.“ Se starostou i s døívìjší starostkou a s úøadem 
se mu komunikuje dobøe. 

Nakonec dochází na moudrost: „Nebudu se ptát, co mùže 
udìlat Libuš pro mì, ale budu se ptát, co mùžu udìlat já pro 
Libuš.“

Bylo to pøekvapivì pøíjemné setkání aktivních lidí a otevøe-
ných hlav.

–Zaznamenala Hana Koláøová–
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Otou Ornestem a vydané roku 1998 naklada-
telstvím Academia. V ní poprvé dal kultivova-
ný a pouèený pøekladatel èeským ètenáøùm 
a lingvistùm k dispozici „slovník jazyka židov-
ské matky“, hovorového jazyku národa bez 
vlasti, inspirovaného nejrùznìjšími lingvistic-
kými a kulturními vlivy a inspirujícího rùzné 
kultury. Leo Calvin Rosten (1908 –1997), ame-
rický Žid narozený v polské Lodži, autor 
nesmrtelného, entuziastického a jazykovì 
nekultivovatelného pana Kaplana, byl pak jistì 
nejpovolanìjším autorem k tvorbì takového 
slovníku. A tak jako je humor pana Kaplana do 
znaèné míry lingvistický, je lingvistická strán-
ka Rostenova Jidiše do znaèné míry humorná. 
A pouèná – èeští pøekladatelé americký rozmìr 
práce (tomu odpovídá termín ameridiš) pøi-
zpùsobili našim podmínkám, kde setkávání 
kultur je nezvratitelným faktem. A tak slova 
jako mišmaš, mešuge nebo kibic, prokazatelnì 
neèeského pùvodu, jsou dnes pevnou souèástí 
èeského slangu. Slovník nemá odborné aspira-
ce, kniha je pøedevším kvalitní beletrií. A hu-
mor v ní obsažený je stále víc než potøebný.               

–jbx–

Jiří Loewy: Kolik druhů sýra potřebuje člověk

Praha : Nakladatelství Akropolis, 2004.
Osud autora,  vzdáleného pøíbuzného 

Franze Kafky, je tak trochu kafkovský už v pou-
hém výètu: narozen 1930, èlen ÈSSD ještì 
pøed potupným poúnorovým požráním této 
strany stranou komunistickou, elév v redakci 
Stráže severu, v 50. letech vìzeò uranových 
gulagù, v 60. redaktor podnikových novin 
Pøást, po r. 1968 emigrant v tehdejší SRN 
(u nás NSR). Ústøední tajemník exilové ÈSSD 
a pøedevším pøesný, vtipný a oduševnìlý publi-
cista. Po návratu do vlasti spolupracovník 
mnoha listù, pøedevším Lidových novin, a po-
kraèovatel publicistické linie èeské literatury, 
jak jí pøedstavují Karel Èapek, Karel Poláèek, 
Ferdinand Peroutka èi Pavel Tigrid. A nesmí-
me v této souvislosti zapomenout ani na 
Miroslava Holuba. Ústøední otázka (Kolik 
druhù sýra potøebuje èlovìk) je svým ekologic-

kým a etickým rozmìrem holubovská  V ber-
línském obchodním domì KaDeWe mají totiž 
v denní nabídce 1300 druhù sýra. Kdyby je 
všechny chtìl, dodává Loewe, ochutnat prù-
mìrný francouzský konzument, zvyklý na tøi 
druhy sýra jako dezert, potøeboval by na to 3 ro-
ky a 205 dní. A to bylo pro nositele Medaile Za 
zásluhy (2002) a ceny Ferdinanda Peroutky 
(2003) strašné pomyšlení. Poèátkem loòského 
roku Loewy zemøel, publicistika je na tom tro-
chu jako divadlo – rychle stárne. Loewyho 
glosy k nedávné i nepøíliš dávné minulosti však 
zùstávají živé a aktuální.

Leo Rosten: Jidiš pro ještě větší radost

Pøel. Ota Ornest a Richard Podaný. Praha: 
Garamond, 2004. 345 s.

Kniha není druhým vydáním nezvykle rychle 
rozebrané knihy Jidiš pro radost, pøeložené 

Libušské knihkupectví

Vietnamské děti v českých školách
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Pohledem ředitele ZŠ Meteorologická

Jak asi obèané Libuše a Písnice dobøe vìdí, v katast-
ru obce se nachází vietnamská velkoobchodní tržnice 
SAPA. Je zde koncentrováno velké množství vietnam-
ských obchodníkù, kteøí zde také mají svoje dìti. Ty, 
pokud jsou ve vìku od šesti do patnácti let, plní povin-
nou školní docházku vìtšinou v naší základní škole 
v Meteorologické ulici. 

V souèasné dobì jich dochází do školy pøibližnì 50. 
Jsou mezi nimi dìti, které se již v Èechách narodily, 
chodily zde do mateøské školy a umí èesky stejnì dobøe 
jako dìti èeské. Druhou skupinu tvoøí dìti, které se za 
rok èi dva tøi èesky již obstojnì nauèily a jsou schopny 
vzdìlávání v èeském jazyce bez vìtších problémù 
absolvovat. Problém ovšem je s tøetí skupinou. Jsou to 
dìti, které se do ÈR dostavily v nedávné dobì, a aby se 
mohly vzdìlávat, musí se nejprve nauèit èesky. Do 
školy však mají právo být pøijaty a spolu s ostatními 
dìtmi se v ní vzdìlávat  plnit povinnou školní docház-
ku. 

Jak tento rozpor øešit, jak plnit naši povinnost 
danou nám Listinou práv a svobod, o tom pøevážnì 
byla konference, která se konala v naší škole v pátek 
12. listopadu 2004. Naše škola má totiž s touto proble-
matikou už jisté zkušenosti a je také nositelkou grantu 
Ministerstva školství na øešení této skuteènosti. Pøedat 
naše zkušenosti ostatním školám v ÈR, které mají 
obdobný problém, vymìnit si navzájem své poznatky 
a hledat co nejlepší øešení bylo smyslem této konferen-
ce. 

Kromì zástupcù školy a zástupcù vietnamské komu-
nity v ÈR se konference zúèastnili také zástupci 
Ministerstva školství,  mládeže a tìlovýchovy,  
Výzkumného ústavu pedagogického, Ústavu pro 
informace ve vzdìlávání, nevládních organizací jako 
napø. Èlovìk v tísni a jiných a také nìkteøí absolventi 
studia vietnamistiky na FF UK v Praze. Konference se 
zúèastnila také vedoucí humanitního odboru úøadu 
MÈ Praha-Libuš paní Iva Hájková. Obecnì byl velmi 
ocenìn pøístup naší školy k øešení této problematiky 
a naše zkušenosti i snaha obèanského sdružení 
Vietnamcù Klub Bambus vedeného ing. Nguyenem 
Tungem, CSc., a ze stran státních orgánù i nevládních 
organizací byla pøislíbena všestranná pomoc. 
Výsledky budou publikovány v celostátním tisku. 
Konference byla zakonèena spoleèným obìdem s na-
bídkou vietnamské kuchynì, kterou pøipravil øeditel 
tržnice SAPA.  

–Mgr. Bohumír Šumský, øeditel školy–

Pohledem vedoucí zdejšího

humanitního odboru

Dne 12. 11. 2004 se na Základní škole Meteo-
rologická 181 uskuteènil semináø na téma Problémy 
se vzdìláváním vietnamských žákù v Èeské republice, 
který poøádal øeditel školy Mgr. B. Šumský a Ing. Tung 
Nguyen, CSc., z obèanského sdružení Klub Bambus. 
Na semináø byl pozván Mgr. Kronus z MŠMT, pøed-
stavitel Svazu Vietnamcù, uèitelka Mgr. Dušková, 
vietnamská asistentka a Dr. Vasiljev, odborník na viet-
namský jazyk. Pøestože se semináø uskuteènil na 
základì èetných požadavkù ze strany pedagogù a øedi-
telù škol, byly pøítomny pouze dvì zástupkynì pedago-
gù. Pøítomní byli z Ústavu pro výzkum ve vzdìlávání, 
Výzkumného ústavu pedagogického, z Mezinárodní 
organizace pro migraci aj.

Po úvodním slovu Mgr. Šumského vystoupil s emo-
tivním projevem Ing. Tung Nguyen, CSc. Poukázal na 

problémy, se kterými se vietnamské dìti musí vyrovná-
vat po pøíjezdu do Èeské republiky, a stále upozoròo-
val na potøebu tyto dìti uèit èeskému jazyku, aby byly 
schopny se do èeské spoleènosti zaèlenit a samy se pak 
rozvíjet. 

„V Èeské republice je asi 50 tisíc Vietnamcù, z nich 
má pøes 17 tisíc trvalý pobyt, a jsou tudíž èeské národ-
nosti, dìti jsou mnohdy do Èeské republiky posílány 
samy, bez rodièù,“ uvedl Ing. Tung. Po celé republice 
je asi 56 tisíc vietnamských dìtí, a proto by chtìl, aby 
všechny tyto dìti mohly a navštìvovaly základní školu, 
aby nepodlehly drogám a nestaly se z nich pouze pro-
dejci  ve stáncích. „Životní úroveò ve mìstech 
Vietnamu je dobrá, ale na vesnicích je veliká chudo-
ba,“ pokraèoval ve svém projevu a chrlil ze sebe pro-
blémy. „Ze strany ministerstva je na vzdìlávání dìtí 
dávána malá finanèní podpora, pouze ve formì gran-
tù, vietnamské dìti nechtìjí už mezi sebou mluvit viet-
namsky, stydí se za to, že jsou z Vietnamu, protože zde 
jsou jejich rodièe èasto hanlivì oznaèováni, mluví se 
jen o jejich nelegální a trestné èinnosti.“ Všechny 
vyzval, aby psali o problémech s vietnamskými obèany 
do ètvrtletníku Bambus, který vydává obèanské sdru-
žení a který dostávají všechny vietnamské dìti a dospì-
lí. Se Svazem Vietnamcù chce po naší republice orga-
nizovat semináøe o vzdìlávání tìchto dìtí, protože 
nejvìtší problém je podle nìj s dìtmi ve vìku 12 až 18 
let. „Jsou zde bez rodièù, nechtìjí se uèit, mùžou pro-
padnout drogám,“ uvádí. Vyjádøil podìkování øediteli 
Mgr. Šumskému, že jsou dìti na ZŠ Meteorologické 
zaèleòovány mezi èeské dìti a je jim umožnìna inten-

zivnìjší výuka èeského jazyka. Kladnì hodnotil vstøíc-
nost a pochopení ze strany Úøadu mìstské èásti Praha-
Libuš a to, že starosta MÈ pøijal pozvání od øeditele 
tržnice SAPA k setkání s pøedstaviteli Saparie, a. s. 

Po krátkém vstupu Dr. Vasiljeva a Dr. Kryštofové 
z Ústavu pro vzdìlávání, která byla pøekvapena, že se 
semináøe neúèastní nikdo z Ústavu pro jazykovou 
a odbornou pøípravu a z Domu zahranièních služeb, 
se ujal slova øeditel Mgr. Šumský.

Rozdìlil vzdìlávání vietnamských dìtí do tøí skupin:
1. Dìti narozené v ÈR  není s nimi žádný problém, 

pøevážnì dìvèata jsou pilná a mnohdy pøevyšují ve 
znalostech èeské dìti.

2. Dìti, které do ÈR pøijedou v raném školním vìku 
bìžnì se zapojí do výuky a dobøe se zaèlení.

3. Dìti, které do ÈR pøijedou po 10. roku vìku – toto 
je nejpoèetnìjší skupina a nejproblematiètìjší.

„V minulých letech byly vietnamské dìti ve speciální 
tøídì, ve které se uèily èeskému jazyku 4 hodiny dennì. 
Na tuto výuku a na uèitele jsme dostávali grant 
z MŠMT,“ uvádí øeditel, „moc se nám to ale neosvìdèi-
lo, protože dìti umìly ménì èesky než dìti hned zaèle-

Kojení je nejlepší vklad pro zdraví dítěte
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Výhody kojení
Poslední roky je zaznamenáván rostoucí 

poèet kojených dìtí, a to i plnì kojených nìko-
lik mìsícù. Pøesto se obèas setkávám s názo-
rem laické veøejnosti, ale dokonce i nìkterých 
lékaøù nepediatrù, že výživa mateøským mlé-
kem nemá oproti umìlé mléèné výživì pod-
statné výhody. Ráda bych proto pøipomnìla 
známé i novìjší poznatky o složení mateøské-
ho mléka a o nesporných výhodách kojení 
vùbec.

Stále probíhající výzkumy z posledních let 
potvrzují èetné výhody kojení a výživy mateø-
ským mlékem jak pro dítì, tak pro kojící mat-
ku. Mateøské mléko obsahuje hlavní nutritiv-
ní složky bílkoviny, cukry, tuky v optimálním 
složení a v optimálním vzájemném pomìru. 

Bílkovina mateøského mléka je na rozdíl od 
bílkoviny v umìlých kojeneckých mlécích bíl-
kovinou vlastní lidskému tìlu, a tudíž nepøed-
stavuje pro mladý a imunologicky nevyzrálý 
organismus zátìž jako možný alergen. 

Veškeré tuky jsou pro dítì snáze využitelné, 
nebo� mateøské mléko obsahuje enzymy, 
které je štìpí, a umožní tak jejich vstøebání ve 
støevì kojeného dítìte. Mateøské mléko obsa-
huje velké množství cholesterolu, 2 – 3krát 
více než kravské mléko. Cholesterol se podílí 
na vývoji mozku, tvorbì žluèových kyselin a 
hormonù. Nelze také vylouèit, že tato jeho 
vyšší èasná nabídka pøíznivì ovlivòuje jeho 
hladinu v krvi v dospìlosti.  

Cukry mateøského mléka podporují roz-
množení pro lidské tìlo prospìšných bakterií 
(laktobacilù) v zažívacím traktu dítìte. Dále 
mateøské mléko obsahuje øadu vitamínù, 
minerálních látek, stopových prvkù; jejich 
množství je vesmìs závislé na zastoupení ve 
stravì matky.

Jedineèné mateøské mléko
To, co je pro mateøské mléko jedineèné a v-

 žádném mléku dosud nebylo napodobeno, je 
obsah ochranných látek, hormonù a enzymù. 
Celou ètvrtinu bílkovin obsažených v mateø-
ském mléku pøedstavují  proti infekèní  

ochranné látky. Z neznámìjších je to imuno-
globulin A, laktoferin, lysozym a øada dalších 
látek zabraòujících rozmnožení chorobo-
plodných bakterií, plísní a nìkterých virù. 
Tato skuteènost se v praxi projevuje podstat-
nì nižším poètem onemocnìní kojených dìtí; 
a pokud vùbec onemocní, nemoc má lehký 
prùbìh. Ze své zkušenosti mohu uvést, že 
jsem dosud nezaznamenala bakteriální prù-
jmové onemocnìní u výluènì kojeného dítìte, 
nebo� to pøijímá stravu bez jakýchkoliv choro-
boplodných bakterií. Naopak se v poslední 
dobì dle nálezu prospìšných bifidogenních 
bakterií ve stolici plnì kojených dìtí usuzuje 
na jejich pøítomnost v mateøském mléku. 
Onemocnìní dýchacích cest probíhají ve 
velké vìtšinì jen jako rýmy, a to i u dìtí, které 
již matka pøikrmuje. 

I èásteèné kojení je dobré
I èásteèné kojení má veliký význam, zejmé-

na v roèním období s vyšším výskytem respi-
raèních onemocnìní. Pokud je dítì vystaveno 
nákaze, mùže matka posílit jeho obrany-
schopnost èastìjším pøikojováním, onemoc-
nìní probìhne, jak už jsem se zmínila, lehce, 
ale i toto lehké onemocnìní vyvolá v dìtském 
organismu tvorbu vlastních protilátek, a jeho 
imunita se tak postupnì a nezatìžujícím zpù-
sobem dostává na vyšší úroveò.

Situace, kdy matce kojení není doporuèeno 
(kontraindikace kojení ze strany matky), jsou 
vzácné, rovnìž kontraindikace ze strany dítì-
te jsou výjimeèné. Matka bývá o obojím infor-
mována již v porodnici. Rovnìž je velmi málo 
žen, které tvoøí mléko v malém nepostaèují-
cím množství (hypogalakcie), udává se, že 
jsou to 3 – 4 % žen. 

Èasté jsou ale poèáteèní obtíže pøi kojení 
novorozence. Nìkdy mùže být dítì spavé, 
hlásí se k pití málo èasto a musí být buzeno. 
Jsou to èasto dìti, které mají novorozeneckou 
žloutenku. Jindy jsou malé váhové pøírùstky 
zpùsobeny špatným pøiložením dítìte k prsu, 
dítì pak nesaje, ale vlastnì prs pouze dumlá. 
Všechny pøíèiny nespokojenosti dítìte i men-

ších váhových pøírùstkù je nutno øešit indivi-
duálnì. Naše maminky získávají pocit jistoty 
èastìjším vážením dítìte v poradnì a kojením 
pøímo v poradnì, kdy máme možnost odhalit 
nedostatky v technice kojení a nauèit mamin-
ku kojit správnì. 

Kojení se vyplatí
Vynaložené úsilí se vyplácí, nebo� vysoké 

procento maminek kojí plnì do ukonèeného 
šestého mìsíce vìku (samozøejmì pøi dobrém 
váhovém prospívání dítìte), jak je doporuèe-
no Svìtovou zdravotnickou organizací. 
Všechny maminky, které plnì kojily do šesté-
ho mìsíce, pøikojují ke stravì doporuèené pro 
tento vìk ještì minimálnì do jednoho roku, 
nìkteré i do dvou let, jak je rovnìž doporuèe-
no. Snad netøeba zdùrazòovat, že kojící 
matka má mít pestrou, vyváženou stravu s do-
statkem bílkovin, vitaminù i tekutin. Velmi 
vhodný potravinový doplnìk je sušené mléko 
Gravimilk. Jestliže ho maminka konzumuje 
v množství 0,5 l dennì k bìžné stravì, má 
zajištìný dostateèný pøísun základních živin, 
vitamínù a minerálù vèetnì stopových prvkù. 
Je to dùležité zejména v pøípadu jodu, kterého 
je v našich potravinách nedostatek a který je 
pøitom nezbytný pro rozvoj centrální nervové 
soustavy.

A výhody kojení pro matku? Struènì vyjme-
nujme alespoò ty nejdùležitìjší. Kojení snižu-
je ztráty krve po porodu, žena, která kojila, má 
menší riziko onemocnìní rakovinou prsu 
pøed menopauzou. Kojení chrání ženu pøed 
zvýšenou lomivostí kostí v období pøechodu, 
u kojících žen dochází také k rychlejšímu 
návratu postavy ke stavu pøed tìhotenstvím. 

Zcela na závìr zdùrazním nepominutelnou 
skuteènost, že kojení má pro dítì a matku i ne-
materiální význam, nebo� posiluje citové 
pouto mezi maminkou a dítìtem, nenahradi-
telné pro budoucí citový i rozumový vývoj èlo-
vìka. 

–MUDr. Antonie Konopásková, praktický 
lékaø pro dìti a dorost, Ke Kurtùm 383, 

Písnice–

nìné mezi èeské dìti. Proto od letošního školního roku 
je vietnamské dítì hned zaøazeno mezi vrstevníky. 
Není ani vhodné dìti zaøazovat mezi dìti mladší.“ 
Uvedl, že dìti ovládají lépe technické pøedmìty a velice 
kladnì hodnotil pozitivní vnímání cizincù ze strany 
èeských dìtí. 

Mgr. Dušková, uèitelka ze Základní školy Meteo-
rologická, která se vìnuje již 3 roky vietnamským 
dìtem, ukázala všem pøítomným uèebnice, se kterými 
pracuje, a vysvìtlila zpùsob výuky.

Øeditelka ZŠ z Èeského Tìšína si povzdechla nad 
malou osvìtou, jak vietnamské dìti vzdìlávat, a navrh-
la vìtší publicitu tøeba v Uèitelských novinách. 

Do poklidného prùbìhu semináøe opìt zasáhl Ing. 
Tung, který zaregistroval pøíchod zástupce MŠMT 
Mgr. Kronuse. Žádal od ministerstva finanèní pomoc 
pøi rozesílání uèebnic do škol po celé republice, vìtší 
spolupráci se Svazem Vietnamcù. 

Mgr. Šumský navrhl zformulování závìrù dnešního 
semináøe: „Je potøeba zajistit seznam škol, které mají 
nejménì 10 vietnamských dìtí. Protože je velice pro-
blematické financování vzdìlávání vietnamských dìtí, 
navrhuji, aby se krajský úøad více nad tímto problé-
mem zamyslel. Pro tyto dìti jsou potøeba asistenti, 
pøípravné tøídy, centralizovat dìti pouze do nìkolika 
škol a bylo by dobré, kdyby vietnamské dìti dostávaly 
zdarma uèebnice.“ 

Pak se rozpoutala diskuse ohlednì vytvoøení regist-
ru škol, které vzdìlávají vietnamské dìti. Zástupce 
z Mezinárodní organizace pro migraci všechny sezná-
mil s èísly, která sestavují: „Hodnì vietnamských dìtí 
dochází i do ZŠ Angelovova na Prahu 12, na Prahu 11 
a do Stodùlek. V roce 2003 Vietnamci èinili 26 % ze 
všech cizincù v naší republice, v roce 2004 je to už 
31 %. V základních školách je 2 753 Vietnamcù s trva-
lým pobytem, 1 281 s doèasným pobytem a 2 žadatelé 
o azyl. V Praze je 611 Vietnamcù v základních školách, 
hodnì jich je i v Pardubickém kraji  844, Karlovarském  
596, Ústeckém a Královéhradeckém. Na støedních 
školách je v Králové-hradeckém kraji 93 Vietnamcù, 
v Ústeckém 85.“ Zaèal uvádìt problémy: zaøazování 
dìtí do nižších tøíd, klasifikace, dorozumívání s rodièi, 
fluktuace dìtí mezi školami, rodièe opouštìjí Èeskou 
republiku, nedostatek vyškolených uèitelù.

Slova se ujal pan Fan Sun Ha ze Svazu Vietnamcù 
a podìkoval øediteli základní školy Mgr. Šumskému. 
Všechny vyzval ke spolupráci pøi vzdìlávání vietnam-
ských dìtí a požádal o pomoc. „67 % Vietnamcù je 
velmi chudých,“ uvedl, „proto jim chceme pomáhat“.

Závìreèné slovo na semináøi mìlo patøit øediteli 
školy Mgr. Šumskému, který shrnul závìry semináøe 
a podìkoval všem, že pøišli, ale Ing. Tung nechtìl být 
pozadu, a proto nezùstalo u pouhého pozvání k jídlu, 
ale u koneèného a opìt emotivního projevu. Dìkuji 
všem, kteøí tento semináø zorganizovali.

–Iva Hájková,
humanitní odbor Úøadu MÈ Praha-Libuš–
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Fotografie jsou ze tøíd 1. stupnì ZŠ Meteorologická
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Otou Ornestem a vydané roku 1998 naklada-
telstvím Academia. V ní poprvé dal kultivova-
ný a pouèený pøekladatel èeským ètenáøùm 
a lingvistùm k dispozici „slovník jazyka židov-
ské matky“, hovorového jazyku národa bez 
vlasti, inspirovaného nejrùznìjšími lingvistic-
kými a kulturními vlivy a inspirujícího rùzné 
kultury. Leo Calvin Rosten (1908 –1997), ame-
rický Žid narozený v polské Lodži, autor 
nesmrtelného, entuziastického a jazykovì 
nekultivovatelného pana Kaplana, byl pak jistì 
nejpovolanìjším autorem k tvorbì takového 
slovníku. A tak jako je humor pana Kaplana do 
znaèné míry lingvistický, je lingvistická strán-
ka Rostenova Jidiše do znaèné míry humorná. 
A pouèná – èeští pøekladatelé americký rozmìr 
práce (tomu odpovídá termín ameridiš) pøi-
zpùsobili našim podmínkám, kde setkávání 
kultur je nezvratitelným faktem. A tak slova 
jako mišmaš, mešuge nebo kibic, prokazatelnì 
neèeského pùvodu, jsou dnes pevnou souèástí 
èeského slangu. Slovník nemá odborné aspira-
ce, kniha je pøedevším kvalitní beletrií. A hu-
mor v ní obsažený je stále víc než potøebný.               

–jbx–

Jiří Loewy: Kolik druhů sýra potřebuje člověk

Praha : Nakladatelství Akropolis, 2004.
Osud autora,  vzdáleného pøíbuzného 

Franze Kafky, je tak trochu kafkovský už v pou-
hém výètu: narozen 1930, èlen ÈSSD ještì 
pøed potupným poúnorovým požráním této 
strany stranou komunistickou, elév v redakci 
Stráže severu, v 50. letech vìzeò uranových 
gulagù, v 60. redaktor podnikových novin 
Pøást, po r. 1968 emigrant v tehdejší SRN 
(u nás NSR). Ústøední tajemník exilové ÈSSD 
a pøedevším pøesný, vtipný a oduševnìlý publi-
cista. Po návratu do vlasti spolupracovník 
mnoha listù, pøedevším Lidových novin, a po-
kraèovatel publicistické linie èeské literatury, 
jak jí pøedstavují Karel Èapek, Karel Poláèek, 
Ferdinand Peroutka èi Pavel Tigrid. A nesmí-
me v této souvislosti zapomenout ani na 
Miroslava Holuba. Ústøední otázka (Kolik 
druhù sýra potøebuje èlovìk) je svým ekologic-

kým a etickým rozmìrem holubovská  V ber-
línském obchodním domì KaDeWe mají totiž 
v denní nabídce 1300 druhù sýra. Kdyby je 
všechny chtìl, dodává Loewe, ochutnat prù-
mìrný francouzský konzument, zvyklý na tøi 
druhy sýra jako dezert, potøeboval by na to 3 ro-
ky a 205 dní. A to bylo pro nositele Medaile Za 
zásluhy (2002) a ceny Ferdinanda Peroutky 
(2003) strašné pomyšlení. Poèátkem loòského 
roku Loewy zemøel, publicistika je na tom tro-
chu jako divadlo – rychle stárne. Loewyho 
glosy k nedávné i nepøíliš dávné minulosti však 
zùstávají živé a aktuální.

Leo Rosten: Jidiš pro ještě větší radost

Pøel. Ota Ornest a Richard Podaný. Praha: 
Garamond, 2004. 345 s.

Kniha není druhým vydáním nezvykle rychle 
rozebrané knihy Jidiš pro radost, pøeložené 

Libušské knihkupectví

Vietnamské děti v českých školách
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Pohledem ředitele ZŠ Meteorologická

Jak asi obèané Libuše a Písnice dobøe vìdí, v katast-
ru obce se nachází vietnamská velkoobchodní tržnice 
SAPA. Je zde koncentrováno velké množství vietnam-
ských obchodníkù, kteøí zde také mají svoje dìti. Ty, 
pokud jsou ve vìku od šesti do patnácti let, plní povin-
nou školní docházku vìtšinou v naší základní škole 
v Meteorologické ulici. 

V souèasné dobì jich dochází do školy pøibližnì 50. 
Jsou mezi nimi dìti, které se již v Èechách narodily, 
chodily zde do mateøské školy a umí èesky stejnì dobøe 
jako dìti èeské. Druhou skupinu tvoøí dìti, které se za 
rok èi dva tøi èesky již obstojnì nauèily a jsou schopny 
vzdìlávání v èeském jazyce bez vìtších problémù 
absolvovat. Problém ovšem je s tøetí skupinou. Jsou to 
dìti, které se do ÈR dostavily v nedávné dobì, a aby se 
mohly vzdìlávat, musí se nejprve nauèit èesky. Do 
školy však mají právo být pøijaty a spolu s ostatními 
dìtmi se v ní vzdìlávat  plnit povinnou školní docház-
ku. 

Jak tento rozpor øešit, jak plnit naši povinnost 
danou nám Listinou práv a svobod, o tom pøevážnì 
byla konference, která se konala v naší škole v pátek 
12. listopadu 2004. Naše škola má totiž s touto proble-
matikou už jisté zkušenosti a je také nositelkou grantu 
Ministerstva školství na øešení této skuteènosti. Pøedat 
naše zkušenosti ostatním školám v ÈR, které mají 
obdobný problém, vymìnit si navzájem své poznatky 
a hledat co nejlepší øešení bylo smyslem této konferen-
ce. 

Kromì zástupcù školy a zástupcù vietnamské komu-
nity v ÈR se konference zúèastnili také zástupci 
Ministerstva školství,  mládeže a tìlovýchovy,  
Výzkumného ústavu pedagogického, Ústavu pro 
informace ve vzdìlávání, nevládních organizací jako 
napø. Èlovìk v tísni a jiných a také nìkteøí absolventi 
studia vietnamistiky na FF UK v Praze. Konference se 
zúèastnila také vedoucí humanitního odboru úøadu 
MÈ Praha-Libuš paní Iva Hájková. Obecnì byl velmi 
ocenìn pøístup naší školy k øešení této problematiky 
a naše zkušenosti i snaha obèanského sdružení 
Vietnamcù Klub Bambus vedeného ing. Nguyenem 
Tungem, CSc., a ze stran státních orgánù i nevládních 
organizací byla pøislíbena všestranná pomoc. 
Výsledky budou publikovány v celostátním tisku. 
Konference byla zakonèena spoleèným obìdem s na-
bídkou vietnamské kuchynì, kterou pøipravil øeditel 
tržnice SAPA.  

–Mgr. Bohumír Šumský, øeditel školy–

Pohledem vedoucí zdejšího

humanitního odboru

Dne 12. 11. 2004 se na Základní škole Meteo-
rologická 181 uskuteènil semináø na téma Problémy 
se vzdìláváním vietnamských žákù v Èeské republice, 
který poøádal øeditel školy Mgr. B. Šumský a Ing. Tung 
Nguyen, CSc., z obèanského sdružení Klub Bambus. 
Na semináø byl pozván Mgr. Kronus z MŠMT, pøed-
stavitel Svazu Vietnamcù, uèitelka Mgr. Dušková, 
vietnamská asistentka a Dr. Vasiljev, odborník na viet-
namský jazyk. Pøestože se semináø uskuteènil na 
základì èetných požadavkù ze strany pedagogù a øedi-
telù škol, byly pøítomny pouze dvì zástupkynì pedago-
gù. Pøítomní byli z Ústavu pro výzkum ve vzdìlávání, 
Výzkumného ústavu pedagogického, z Mezinárodní 
organizace pro migraci aj.

Po úvodním slovu Mgr. Šumského vystoupil s emo-
tivním projevem Ing. Tung Nguyen, CSc. Poukázal na 

problémy, se kterými se vietnamské dìti musí vyrovná-
vat po pøíjezdu do Èeské republiky, a stále upozoròo-
val na potøebu tyto dìti uèit èeskému jazyku, aby byly 
schopny se do èeské spoleènosti zaèlenit a samy se pak 
rozvíjet. 

„V Èeské republice je asi 50 tisíc Vietnamcù, z nich 
má pøes 17 tisíc trvalý pobyt, a jsou tudíž èeské národ-
nosti, dìti jsou mnohdy do Èeské republiky posílány 
samy, bez rodièù,“ uvedl Ing. Tung. Po celé republice 
je asi 56 tisíc vietnamských dìtí, a proto by chtìl, aby 
všechny tyto dìti mohly a navštìvovaly základní školu, 
aby nepodlehly drogám a nestaly se z nich pouze pro-
dejci  ve stáncích. „Životní úroveò ve mìstech 
Vietnamu je dobrá, ale na vesnicích je veliká chudo-
ba,“ pokraèoval ve svém projevu a chrlil ze sebe pro-
blémy. „Ze strany ministerstva je na vzdìlávání dìtí 
dávána malá finanèní podpora, pouze ve formì gran-
tù, vietnamské dìti nechtìjí už mezi sebou mluvit viet-
namsky, stydí se za to, že jsou z Vietnamu, protože zde 
jsou jejich rodièe èasto hanlivì oznaèováni, mluví se 
jen o jejich nelegální a trestné èinnosti.“ Všechny 
vyzval, aby psali o problémech s vietnamskými obèany 
do ètvrtletníku Bambus, který vydává obèanské sdru-
žení a který dostávají všechny vietnamské dìti a dospì-
lí. Se Svazem Vietnamcù chce po naší republice orga-
nizovat semináøe o vzdìlávání tìchto dìtí, protože 
nejvìtší problém je podle nìj s dìtmi ve vìku 12 až 18 
let. „Jsou zde bez rodièù, nechtìjí se uèit, mùžou pro-
padnout drogám,“ uvádí. Vyjádøil podìkování øediteli 
Mgr. Šumskému, že jsou dìti na ZŠ Meteorologické 
zaèleòovány mezi èeské dìti a je jim umožnìna inten-

zivnìjší výuka èeského jazyka. Kladnì hodnotil vstøíc-
nost a pochopení ze strany Úøadu mìstské èásti Praha-
Libuš a to, že starosta MÈ pøijal pozvání od øeditele 
tržnice SAPA k setkání s pøedstaviteli Saparie, a. s. 

Po krátkém vstupu Dr. Vasiljeva a Dr. Kryštofové 
z Ústavu pro vzdìlávání, která byla pøekvapena, že se 
semináøe neúèastní nikdo z Ústavu pro jazykovou 
a odbornou pøípravu a z Domu zahranièních služeb, 
se ujal slova øeditel Mgr. Šumský.

Rozdìlil vzdìlávání vietnamských dìtí do tøí skupin:
1. Dìti narozené v ÈR  není s nimi žádný problém, 

pøevážnì dìvèata jsou pilná a mnohdy pøevyšují ve 
znalostech èeské dìti.

2. Dìti, které do ÈR pøijedou v raném školním vìku 
bìžnì se zapojí do výuky a dobøe se zaèlení.

3. Dìti, které do ÈR pøijedou po 10. roku vìku – toto 
je nejpoèetnìjší skupina a nejproblematiètìjší.

„V minulých letech byly vietnamské dìti ve speciální 
tøídì, ve které se uèily èeskému jazyku 4 hodiny dennì. 
Na tuto výuku a na uèitele jsme dostávali grant 
z MŠMT,“ uvádí øeditel, „moc se nám to ale neosvìdèi-
lo, protože dìti umìly ménì èesky než dìti hned zaèle-

Kojení je nejlepší vklad pro zdraví dítěte
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Výhody kojení
Poslední roky je zaznamenáván rostoucí 

poèet kojených dìtí, a to i plnì kojených nìko-
lik mìsícù. Pøesto se obèas setkávám s názo-
rem laické veøejnosti, ale dokonce i nìkterých 
lékaøù nepediatrù, že výživa mateøským mlé-
kem nemá oproti umìlé mléèné výživì pod-
statné výhody. Ráda bych proto pøipomnìla 
známé i novìjší poznatky o složení mateøské-
ho mléka a o nesporných výhodách kojení 
vùbec.

Stále probíhající výzkumy z posledních let 
potvrzují èetné výhody kojení a výživy mateø-
ským mlékem jak pro dítì, tak pro kojící mat-
ku. Mateøské mléko obsahuje hlavní nutritiv-
ní složky bílkoviny, cukry, tuky v optimálním 
složení a v optimálním vzájemném pomìru. 

Bílkovina mateøského mléka je na rozdíl od 
bílkoviny v umìlých kojeneckých mlécích bíl-
kovinou vlastní lidskému tìlu, a tudíž nepøed-
stavuje pro mladý a imunologicky nevyzrálý 
organismus zátìž jako možný alergen. 

Veškeré tuky jsou pro dítì snáze využitelné, 
nebo� mateøské mléko obsahuje enzymy, 
které je štìpí, a umožní tak jejich vstøebání ve 
støevì kojeného dítìte. Mateøské mléko obsa-
huje velké množství cholesterolu, 2 – 3krát 
více než kravské mléko. Cholesterol se podílí 
na vývoji mozku, tvorbì žluèových kyselin a 
hormonù. Nelze také vylouèit, že tato jeho 
vyšší èasná nabídka pøíznivì ovlivòuje jeho 
hladinu v krvi v dospìlosti.  

Cukry mateøského mléka podporují roz-
množení pro lidské tìlo prospìšných bakterií 
(laktobacilù) v zažívacím traktu dítìte. Dále 
mateøské mléko obsahuje øadu vitamínù, 
minerálních látek, stopových prvkù; jejich 
množství je vesmìs závislé na zastoupení ve 
stravì matky.

Jedineèné mateøské mléko
To, co je pro mateøské mléko jedineèné a v-

 žádném mléku dosud nebylo napodobeno, je 
obsah ochranných látek, hormonù a enzymù. 
Celou ètvrtinu bílkovin obsažených v mateø-
ském mléku pøedstavují  proti infekèní  

ochranné látky. Z neznámìjších je to imuno-
globulin A, laktoferin, lysozym a øada dalších 
látek zabraòujících rozmnožení chorobo-
plodných bakterií, plísní a nìkterých virù. 
Tato skuteènost se v praxi projevuje podstat-
nì nižším poètem onemocnìní kojených dìtí; 
a pokud vùbec onemocní, nemoc má lehký 
prùbìh. Ze své zkušenosti mohu uvést, že 
jsem dosud nezaznamenala bakteriální prù-
jmové onemocnìní u výluènì kojeného dítìte, 
nebo� to pøijímá stravu bez jakýchkoliv choro-
boplodných bakterií. Naopak se v poslední 
dobì dle nálezu prospìšných bifidogenních 
bakterií ve stolici plnì kojených dìtí usuzuje 
na jejich pøítomnost v mateøském mléku. 
Onemocnìní dýchacích cest probíhají ve 
velké vìtšinì jen jako rýmy, a to i u dìtí, které 
již matka pøikrmuje. 

I èásteèné kojení je dobré
I èásteèné kojení má veliký význam, zejmé-

na v roèním období s vyšším výskytem respi-
raèních onemocnìní. Pokud je dítì vystaveno 
nákaze, mùže matka posílit jeho obrany-
schopnost èastìjším pøikojováním, onemoc-
nìní probìhne, jak už jsem se zmínila, lehce, 
ale i toto lehké onemocnìní vyvolá v dìtském 
organismu tvorbu vlastních protilátek, a jeho 
imunita se tak postupnì a nezatìžujícím zpù-
sobem dostává na vyšší úroveò.

Situace, kdy matce kojení není doporuèeno 
(kontraindikace kojení ze strany matky), jsou 
vzácné, rovnìž kontraindikace ze strany dítì-
te jsou výjimeèné. Matka bývá o obojím infor-
mována již v porodnici. Rovnìž je velmi málo 
žen, které tvoøí mléko v malém nepostaèují-
cím množství (hypogalakcie), udává se, že 
jsou to 3 – 4 % žen. 

Èasté jsou ale poèáteèní obtíže pøi kojení 
novorozence. Nìkdy mùže být dítì spavé, 
hlásí se k pití málo èasto a musí být buzeno. 
Jsou to èasto dìti, které mají novorozeneckou 
žloutenku. Jindy jsou malé váhové pøírùstky 
zpùsobeny špatným pøiložením dítìte k prsu, 
dítì pak nesaje, ale vlastnì prs pouze dumlá. 
Všechny pøíèiny nespokojenosti dítìte i men-

ších váhových pøírùstkù je nutno øešit indivi-
duálnì. Naše maminky získávají pocit jistoty 
èastìjším vážením dítìte v poradnì a kojením 
pøímo v poradnì, kdy máme možnost odhalit 
nedostatky v technice kojení a nauèit mamin-
ku kojit správnì. 

Kojení se vyplatí
Vynaložené úsilí se vyplácí, nebo� vysoké 

procento maminek kojí plnì do ukonèeného 
šestého mìsíce vìku (samozøejmì pøi dobrém 
váhovém prospívání dítìte), jak je doporuèe-
no Svìtovou zdravotnickou organizací. 
Všechny maminky, které plnì kojily do šesté-
ho mìsíce, pøikojují ke stravì doporuèené pro 
tento vìk ještì minimálnì do jednoho roku, 
nìkteré i do dvou let, jak je rovnìž doporuèe-
no. Snad netøeba zdùrazòovat, že kojící 
matka má mít pestrou, vyváženou stravu s do-
statkem bílkovin, vitaminù i tekutin. Velmi 
vhodný potravinový doplnìk je sušené mléko 
Gravimilk. Jestliže ho maminka konzumuje 
v množství 0,5 l dennì k bìžné stravì, má 
zajištìný dostateèný pøísun základních živin, 
vitamínù a minerálù vèetnì stopových prvkù. 
Je to dùležité zejména v pøípadu jodu, kterého 
je v našich potravinách nedostatek a který je 
pøitom nezbytný pro rozvoj centrální nervové 
soustavy.

A výhody kojení pro matku? Struènì vyjme-
nujme alespoò ty nejdùležitìjší. Kojení snižu-
je ztráty krve po porodu, žena, která kojila, má 
menší riziko onemocnìní rakovinou prsu 
pøed menopauzou. Kojení chrání ženu pøed 
zvýšenou lomivostí kostí v období pøechodu, 
u kojících žen dochází také k rychlejšímu 
návratu postavy ke stavu pøed tìhotenstvím. 

Zcela na závìr zdùrazním nepominutelnou 
skuteènost, že kojení má pro dítì a matku i ne-
materiální význam, nebo� posiluje citové 
pouto mezi maminkou a dítìtem, nenahradi-
telné pro budoucí citový i rozumový vývoj èlo-
vìka. 

–MUDr. Antonie Konopásková, praktický 
lékaø pro dìti a dorost, Ke Kurtùm 383, 

Písnice–

nìné mezi èeské dìti. Proto od letošního školního roku 
je vietnamské dítì hned zaøazeno mezi vrstevníky. 
Není ani vhodné dìti zaøazovat mezi dìti mladší.“ 
Uvedl, že dìti ovládají lépe technické pøedmìty a velice 
kladnì hodnotil pozitivní vnímání cizincù ze strany 
èeských dìtí. 

Mgr. Dušková, uèitelka ze Základní školy Meteo-
rologická, která se vìnuje již 3 roky vietnamským 
dìtem, ukázala všem pøítomným uèebnice, se kterými 
pracuje, a vysvìtlila zpùsob výuky.

Øeditelka ZŠ z Èeského Tìšína si povzdechla nad 
malou osvìtou, jak vietnamské dìti vzdìlávat, a navrh-
la vìtší publicitu tøeba v Uèitelských novinách. 

Do poklidného prùbìhu semináøe opìt zasáhl Ing. 
Tung, který zaregistroval pøíchod zástupce MŠMT 
Mgr. Kronuse. Žádal od ministerstva finanèní pomoc 
pøi rozesílání uèebnic do škol po celé republice, vìtší 
spolupráci se Svazem Vietnamcù. 

Mgr. Šumský navrhl zformulování závìrù dnešního 
semináøe: „Je potøeba zajistit seznam škol, které mají 
nejménì 10 vietnamských dìtí. Protože je velice pro-
blematické financování vzdìlávání vietnamských dìtí, 
navrhuji, aby se krajský úøad více nad tímto problé-
mem zamyslel. Pro tyto dìti jsou potøeba asistenti, 
pøípravné tøídy, centralizovat dìti pouze do nìkolika 
škol a bylo by dobré, kdyby vietnamské dìti dostávaly 
zdarma uèebnice.“ 

Pak se rozpoutala diskuse ohlednì vytvoøení regist-
ru škol, které vzdìlávají vietnamské dìti. Zástupce 
z Mezinárodní organizace pro migraci všechny sezná-
mil s èísly, která sestavují: „Hodnì vietnamských dìtí 
dochází i do ZŠ Angelovova na Prahu 12, na Prahu 11 
a do Stodùlek. V roce 2003 Vietnamci èinili 26 % ze 
všech cizincù v naší republice, v roce 2004 je to už 
31 %. V základních školách je 2 753 Vietnamcù s trva-
lým pobytem, 1 281 s doèasným pobytem a 2 žadatelé 
o azyl. V Praze je 611 Vietnamcù v základních školách, 
hodnì jich je i v Pardubickém kraji  844, Karlovarském  
596, Ústeckém a Královéhradeckém. Na støedních 
školách je v Králové-hradeckém kraji 93 Vietnamcù, 
v Ústeckém 85.“ Zaèal uvádìt problémy: zaøazování 
dìtí do nižších tøíd, klasifikace, dorozumívání s rodièi, 
fluktuace dìtí mezi školami, rodièe opouštìjí Èeskou 
republiku, nedostatek vyškolených uèitelù.

Slova se ujal pan Fan Sun Ha ze Svazu Vietnamcù 
a podìkoval øediteli základní školy Mgr. Šumskému. 
Všechny vyzval ke spolupráci pøi vzdìlávání vietnam-
ských dìtí a požádal o pomoc. „67 % Vietnamcù je 
velmi chudých,“ uvedl, „proto jim chceme pomáhat“.

Závìreèné slovo na semináøi mìlo patøit øediteli 
školy Mgr. Šumskému, který shrnul závìry semináøe 
a podìkoval všem, že pøišli, ale Ing. Tung nechtìl být 
pozadu, a proto nezùstalo u pouhého pozvání k jídlu, 
ale u koneèného a opìt emotivního projevu. Dìkuji 
všem, kteøí tento semináø zorganizovali.

–Iva Hájková,
humanitní odbor Úøadu MÈ Praha-Libuš–
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Fotografie jsou ze tøíd 1. stupnì ZŠ Meteorologická
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V minulém èísle
Køížky z fotografií A, B a C otištìných v mi-

nulém èísle jsou vyznaèeny v plánku.
Køížek A stojí ve staré Písnici na rozcestí 

ulic Putimská a odboèky do Cholupic. Podle 
informace od paní Evy Fortinové z místního 
úøadu je tento køížek zapsán ve spisech na far-
nosti v Modøanech a byl zasvìcen dìkanem 
Dr. Beckerem. 

Køížek B je též ve staré Písnici, v ulici 
K Vrtilce, na pozemku proti domu è. 42/50. 
Do redakce telefonovala paní Koøínková. 
Sdìlila, že v tomto domì starém pøes 180 let 
bydlí asi sedm rokù. Podle svých slov se ale-
spoò amatérsky o køížek postarala, natøela 
ho. Køížek se ale trochu naklání. „Je krásné 
mít takovou památku na zahradì,“ øíká. Ráda 
by se dovìdìla víc o jeho historii. Paní Koøín-
kové dìkujeme, získává od redakce malý 
dárek.

Pokud by nìkdo další nìco vìdìl a chtìl se 
podìlit, bude nás víc, kdo budeme rádi. 
Ozvìte se, prosím. 

Køížek C stojí poblíž pøístupového chodní-
ku k ZŠ Meteorologická. Nic bližšího jsme se 
o nìm zatím nedovìdìli.

Tentokrát ze současnosti 

Víte, kde jsme fotografovali tentokrát? 
Napište nám SMS nebo e-mail…

Fotohádanky

Máte zajímavé fotografie z Libuše a Pís-
nice?

Mohou to být napøíklad místa tak, jak už je 
dnes neznáme, nebo také fotovtip ze souèas-
nosti. Zapùjèíte nám je k otištìní? Mùžete se 
Fotohádanek zúèastnit i jako autoøi.

Ozvìte se, prosím, do redakce na e-mail 
hana.kolarova@tiscali.cz nebo telefon 
731 179 913.

–Hana Koláøová, foto Roman Klemeš–
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B
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V mìsíci lednu 2005 oslaví v mìstské 
èásti Praha-Libuš svá životní výroèí tito 
naši obèané:

V Libuši se dožívá krásných 
95 let paní Josefa Sedláková,
81 let oslaví paní Andìla Jandová,
75 let paní Marie Trojanová

pan Miroslav Linhart,
70 let pan Václav Kubát a pan 

Jaroslav Pøíbramský.

V Písnici oslaví 
90. narozeniny paní

Mária Kozáková, 
85 let paní Jiøina Konaøíková,
82 let paní Jiøina Sojková,
80 let Paní Marie Škrabánková

a pan Stanislav Ryšavý, 
70 let pan Jiøí Malý.

Všem oslavencùm pøejeme hodnì 
zdraví, spokojenosti a životního opti-
mismu.

–Mìstská èást Praha-Libuš–

Významná jubilea

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.

Občanské sdružení

Libušské děti děkuje

Obèanské sdružení Libuòské dìti dìku-
je firmám, které poskytly sponzorské 
dary pro dìti z mateøských školek v naší 
mìstské èásti:
+ Firmì FERRERO ÈESKÁ, s.r.o., 

Washingtonova 17, Praha 1 – paní 
Gabriele Peštové, 

+ a firmì OPAVIA-LU, a. s., Palác 
Flora, Vinohradská 2828/151, 
Praha 3 – paní Lence Èermákové.

+ Obì firmy darovaly dìtem 
sladkosti, cukrovinky na 
Mikulášskou besídku. 

+ Firma Deloite & Touche Czech 
Republic B.V., Týn 641/4, Praha 1, 
vìnovala dìtem z mateøské školky 
K Lukám stolní poèítaè.

+ Podìkování patøí také paní Liškové, 
která vyrobila s dìtmi ze všech 
mateøských školek krásné vánoèní 
svíèky. 

+ OS Libušské dìti dìkuje naší 
mìstské èásti za vybudování 
dìtského høištì.

OS Libušské dìti pøeje všem krásné pro-
žití vánoèních svátkù, mnoho zdraví, štìs-
tí a spokojenosti v novém roce 2005.

–Za OS Libuòské dìti Gabriela Lišková
a Magdaléna Kuèerová–
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Ze starých kronik: rok 1937

V této nové rubrice pøedkládáme ète-
náøùm poprvé výòatky ze starých kro-
nik Libuše a Písnice. Tentokrát to jsou 
tøi záznamy namátkou vybrané z Pa-
mìtní knihy obce Libuš u Prahy, rok 
1937. Víte nìkdo, kde bylo nebo je kou-
palištì, o kterém se hovoøí v prvním 
záznamu? Nebo znáte nìjaké podrob-
nosti k dalším událostem? Dejte nám, 
prosím, vìdìt.

Oprava koupaliště

Starosta B. Lešner seznamuje novì zvo-
lené èleny obec. zastupitelstva s jakým 
nákladem bylo zhotoveno koupalištì, 
které je vadné a dosud vodu propouští. 
Nabízí se tuto závadu odstraniti za pomo-

ci odborníkù a jen nepatrným nákladem. 
Návrh byl pøijat a oprava provedena míst-
ními dìlníky. Koupalištì je naplnìno 
vodou a od 1. èervna již koupání zaháje-
no, takže dítky zdejší nemusejí za koupá-
ním docházeti do sousedních Kunratic.

Neznámá nemoc drůbeže

Dovážené mladé husy do zdejších výkr-
men poèaly 8. neb 9tý den projevovati 
nechu� ku krmení (a� bylo jakéhokoliv 
druhu) jednotlivé husy zaèaly pokulhá-
vati a vìtšinu dne spaly, projevovala se u 
nich silná horeèka, seslábly a docela 
zhubly. Z poèátku se onemocnìlé husy 
oddìlovaly a pokusnì léèily. Tato nemoc 
potrvá však pouze 3 až 4 dny a u husí se 

projeví opìtnì zvolna chu� ku krmení. 
Jen málo kusù touto nemocí zašlo.  
Povolané úøady, veterinelní znalci dosud 
nepodali posudek, jak tato nemoc vzniká 
a jak jí èeliti. Dosavadní pokusy nepomá-
h a j í .  To u t o  n e m o c í  u t r p ì l i  m í s t n í  
obchodníci velké ztráty. Nemoc prochá-
zela všemi drùbežárnami bez rozdílu zda 
malé neb velké.

Kanalizace

14. záøí t. r. provedena byla komisionel-
ní pochùzka a jednáno o projektu kanali-
zaèním v naší obci. V pøíští schùzi obec. 
zastupitelstva oèekává se rozhodnutí, 
zda se dají zhotoviti plány, neb bude-li 
ještì podnik na neurèito odložen.

–Vybral Michal Novotný–

Josef Bezoušek z Písnice

Je polovina prosince, zima, jež zalézá 
pod nehty prstù, a èlovìk neví, co by si na 
sebe ještì vzal. Bezdomovci se svými plá-
tìnými taškami naplnìnými nepostrada-
telnými vìcmi se stìhují z Hlavního 
nádraží do doupat, v nichž by se alespoò 
trochu ohøáli. Sedím u poèítaèe a nìco 
vyhledávám na internetu, když tu náhle 
jsem narazil na stránku, jež mimo jiné 
popisuje jednoho takového bezdomovce 
z Písnice. Patrnì si nyní pokládáte otáz-
ku, který že to je. A tady je odpovìï pro ty, 
kteøí si pamatují èasy prvorepublikové 
Prahy.

Tehdy, roku 1939, vyšla v jednom kar-
línském nakladatelství kniha od Edgara 
Havránka Neznámá Praha. Je to popis 
pražských jeskyní, kanalizaèní sítì v his-
torické zástavbì, tunelù na Proseku, 
šachet na Petøínì atd. Autor se též zmiòu-
je o rùzných dìrách, v nichž pøebývali bez-
domovci, ke kterým se osud nezachoval 
právì laskavì. Dovoluji si na tomto místì 
ocitovat úryvek, který má vztah k Písnici.

„ … Ta k o v ý m  z p ù s o b e m  b ý v a l y  p ø i  
domech u skal èasto lidskou rukou v Praze 
i jejím okolí z dùvodù praktických vyhlubo-
vány zejména sklepy a chlévy. Však dobrý 
pozorovatel dosud postihne i za celá lid-
ská obydlí upravené skalní jeskynì na pøí-
klad nad tokem Rokytky v Hrdloøezích 
nebo ve Sluhách za Vysoèany. Lidské byd-
lení v pražských jeskyních stalo se však 
také jejich koncem, nebo� zejména Židov-
ské pece a Strahovské lomy se tak staly 
posledními útoèišti lidí neš�astných
a z ostatní lidské spoleènosti vyhoštìných, 
ba koneènì i zloèincù. Jeskynì zmìnily se 
tak v doupata, dobøe známá pražské poli-
cii, jejíž èasté prohlídky v tìchto místech 
bývaly obyèejnì doprovázeny úspìchem – 

zatèením èetných hledaných provinilcù. 
A tak se nám poèet pražských jeskyní men-
šil. Pøíkladem nám mùže posloužiti pro-
slulý nuselský „Hotel díra“ ve zbytcích 
mìstských hradeb na stráni pod Karlo-
vem, zaniklý úplnì teprve v roce 1936. Kdo 
v tato místa pøijde dnes, spatøí pouze 
stráò spoøe porostlou køovisky a stromy 
a obecenstvu nepøístupnou, nebo� místo je 
obehnáno drátìným plotem a chránìno 
ostnatým drátem. Toto opatøení však done-
dávna nebývalo pøekážkou ani denním 
návštìvníkùm – dìtem, ani noèním pøí-
chozím lidem z „pøítmí“… Pod drátìným 
plotem byly díry, z nichž jedna vedla k za-
rostlému zdivu starých hradeb, kde byl 
tulácký brloh „Hotel díra“. 

Lezlo se tam asi dva metry po bøiše, až se 
èlovìk protáhl k prostoru, strmì stoupají-
címu pod klenbu. Nebyl velký, ale bylo tam 
aspoò trochu teplo. Za kutlochem byla 
ještì chodba, z velké èásti zasypaná, ponì-
vadž vedla již pod zemí a ne pod zdivem. 

V tomto lidském doupìti bydlel témìø po 
šest let muž bez bytu Josef Bezoušek z Pís-
nice. Mìl zakázanou Prahu, nebyl jejím 
pøíslušníkem, ale tam se vždy uschoval 
i pøed pátravým zrakem policistovým. 

V roce 1936 našlo nìkolik školákù vchod 
do „Hotelu díra“ a jeden z chlapcù, opat-
øen svíèkou, vlezl dovnitø. Když sešplhal 
dolù, zhasla mu svíèka a hoch nemohl 
zpìt. Aby se podobné výpravy neopakova-
l y,  n a ø í d i l a  p o l i c i e  b r l o h  z a s y p a t i .  
Ponìvadž detektivové vìdìli,  že tam 
pøespávají tuláci, bylo jimi místo støeženo, 
až se jednomu z policejních inspektorù 
p o d a ø i l o  p ø i m ì t i  s t a r é h o  z n á m é h o  
Bezoušku, který uvnitø spal, aby díru opus-
til. Vynesl si odtamtud trosky svého majet-
ku, které všechny sbalil do staré nemocniè-

ní pokrýv-
k y .   D o-
m n í v a l  
prý se, když 
s l y š e l  r á n y  
k r u m p á è e m ,  
ž e  m u  n ì k d o
k „Hotelu“ dìlá 
dveøe... Bezoušek byl p a k  
odveden na nuselské komisaøství, vyslech-
nut a protože mìl zakázanou Prahu, vyve-
den za obvod mìsta. Bezoušek používal 
tohoto podzemního útulku, jak již bylo 
povìdìno, po plných šest let. Jednou v zi-
mì, když se plížil dovnitø, zjistil, že se dole 
nìkdo ubytoval. Proto tam nejdøíve hodil 
láhev, naèež se ze tmy ozval èlovìk. Byl to 
nemocný tulák, jenž tam utekl pøed mra-
zem. Ponìvadž byl chudák velmi málo oble-
èen a v noci byl prudký mráz, tulák tam do 
rána zmrzl. Druhého dne Bezoušek vytáhl 
mrtvého z podzemí a vìc hlásil na komi-
saøství. Už tehdy byl vchod do „Hotelu 
díra“ zahrabán, ale pozdìji lidé z „pøít-
mí“ si prohrabali nový vstup pod hradby 
zase vedle. A tak teprve v roce 1936 vlezl 
dovnitø mìstský dìlník, a když zjistil, že 
t a m  n e n í  n i c  u k r y t o ,  z a z d i l i  v c h o d  
„Hotelu“ tentokráte dùkladnìji a již defi-
nitivnì…“

Jaký byl další osud zmínìného Josefa 
Bezouška, jsem se, bohužel, nedozvìdìl. 
Zda našel cestu zpátky do Písnice nebo se 
stal nepohodlným pro nìmecký nový øád, 
který chtìl pouze dokonalého èlovìka 
pracujícího pro Øíši. Zda má nìkde hrob 
s pomníkem nebo zemøel všemi zapome-
nut. Nevím, zda v Písnici ještì žije nìkdo, 
kdo jej znal a mohl by mnì sdìlit nìco 
více.

–Martin Zikeš–

Lyžařské zájezdy

pro všechny

Od ledna roku 2005 zahajujeme jednodenní 
sobotní zájezdy do èeských hor.

Kam budeme jezdit? Podle snìhových podmínek 
do Krkonoš, Jizerských nebo Krušných hor.

Plánujeme výbìr z tìchto støedisek: Èerný Dùl, 
Tanvaldský Špièák, Harrachov, Pec pod Snìžkou, 
Klínovec, Rokytnice nad Jizerou, Albrechtice.

K o m u  j e  z á j e z d  u r è e n ?  V š e m  o b è a n ù m  
(sjezdaøùm a bìžkaøùm) z Libuše a Písnice. Dìti do 
15 let musí být doprovázeny zletilou osobou.

Odkud budeme odjíždìt? Naproti hlídanému 
parkovišti v ul. Na Okruhu, Praha-Písnice.

Jaká bude cena? Za každou osobu 120 Kè 
s dokladem o zaplacení.

Kde se bude zájezd platit? Na humanitním odboru 
ÚMÈ Praha-Libuš, K Lukám 664, v tìchto hodinách:

PO a ST 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.30
ÚT a ÈT 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
PÁ po telefonické domluvì na: 261 910 145
O zaplacení obdrží každý potvrzení.
Kdy pojedeme a v jakém termínu se má zájezd 

zaplatit? 
Pojedeme: 15. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3.
Zaplatit v termínu: 3.1. – 11.1., 10.1. – 18.1., 24.1. 

– 1.2., 7.2. –  15.2., 21.2. – 1.3.
Za jakých podmínek se budou peníze vracet?
Když se zájezd nenaplní (minimální poèet je 

37 osob) nebo se prudce zhorší snìhové podmínky.
Vážení obèané, vìøíme, že tato nová nabídka 

obohatí a zpestøí náš spoleèný život na Libuši a Písnici.
–Ing. L. Koudelková a I. Hájková

 ÚMÈ Praha-Libuš–
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V minulém èísle
Køížky z fotografií A, B a C otištìných v mi-

nulém èísle jsou vyznaèeny v plánku.
Køížek A stojí ve staré Písnici na rozcestí 

ulic Putimská a odboèky do Cholupic. Podle 
informace od paní Evy Fortinové z místního 
úøadu je tento køížek zapsán ve spisech na far-
nosti v Modøanech a byl zasvìcen dìkanem 
Dr. Beckerem. 

Køížek B je též ve staré Písnici, v ulici 
K Vrtilce, na pozemku proti domu è. 42/50. 
Do redakce telefonovala paní Koøínková. 
Sdìlila, že v tomto domì starém pøes 180 let 
bydlí asi sedm rokù. Podle svých slov se ale-
spoò amatérsky o køížek postarala, natøela 
ho. Køížek se ale trochu naklání. „Je krásné 
mít takovou památku na zahradì,“ øíká. Ráda 
by se dovìdìla víc o jeho historii. Paní Koøín-
kové dìkujeme, získává od redakce malý 
dárek.

Pokud by nìkdo další nìco vìdìl a chtìl se 
podìlit, bude nás víc, kdo budeme rádi. 
Ozvìte se, prosím. 

Køížek C stojí poblíž pøístupového chodní-
ku k ZŠ Meteorologická. Nic bližšího jsme se 
o nìm zatím nedovìdìli.

Tentokrát ze současnosti 

Víte, kde jsme fotografovali tentokrát? 
Napište nám SMS nebo e-mail…

Fotohádanky

Máte zajímavé fotografie z Libuše a Pís-
nice?

Mohou to být napøíklad místa tak, jak už je 
dnes neznáme, nebo také fotovtip ze souèas-
nosti. Zapùjèíte nám je k otištìní? Mùžete se 
Fotohádanek zúèastnit i jako autoøi.

Ozvìte se, prosím, do redakce na e-mail 
hana.kolarova@tiscali.cz nebo telefon 
731 179 913.

–Hana Koláøová, foto Roman Klemeš–

A

B

C

V mìsíci lednu 2005 oslaví v mìstské 
èásti Praha-Libuš svá životní výroèí tito 
naši obèané:

V Libuši se dožívá krásných 
95 let paní Josefa Sedláková,
81 let oslaví paní Andìla Jandová,
75 let paní Marie Trojanová

pan Miroslav Linhart,
70 let pan Václav Kubát a pan 

Jaroslav Pøíbramský.

V Písnici oslaví 
90. narozeniny paní

Mária Kozáková, 
85 let paní Jiøina Konaøíková,
82 let paní Jiøina Sojková,
80 let Paní Marie Škrabánková

a pan Stanislav Ryšavý, 
70 let pan Jiøí Malý.

Všem oslavencùm pøejeme hodnì 
zdraví, spokojenosti a životního opti-
mismu.

–Mìstská èást Praha-Libuš–

Významná jubilea

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.

Občanské sdružení

Libušské děti děkuje

Obèanské sdružení Libuòské dìti dìku-
je firmám, které poskytly sponzorské 
dary pro dìti z mateøských školek v naší 
mìstské èásti:
+ Firmì FERRERO ÈESKÁ, s.r.o., 

Washingtonova 17, Praha 1 – paní 
Gabriele Peštové, 

+ a firmì OPAVIA-LU, a. s., Palác 
Flora, Vinohradská 2828/151, 
Praha 3 – paní Lence Èermákové.

+ Obì firmy darovaly dìtem 
sladkosti, cukrovinky na 
Mikulášskou besídku. 

+ Firma Deloite & Touche Czech 
Republic B.V., Týn 641/4, Praha 1, 
vìnovala dìtem z mateøské školky 
K Lukám stolní poèítaè.

+ Podìkování patøí také paní Liškové, 
která vyrobila s dìtmi ze všech 
mateøských školek krásné vánoèní 
svíèky. 

+ OS Libušské dìti dìkuje naší 
mìstské èásti za vybudování 
dìtského høištì.

OS Libušské dìti pøeje všem krásné pro-
žití vánoèních svátkù, mnoho zdraví, štìs-
tí a spokojenosti v novém roce 2005.

–Za OS Libuòské dìti Gabriela Lišková
a Magdaléna Kuèerová–
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Ze starých kronik: rok 1937

V této nové rubrice pøedkládáme ète-
náøùm poprvé výòatky ze starých kro-
nik Libuše a Písnice. Tentokrát to jsou 
tøi záznamy namátkou vybrané z Pa-
mìtní knihy obce Libuš u Prahy, rok 
1937. Víte nìkdo, kde bylo nebo je kou-
palištì, o kterém se hovoøí v prvním 
záznamu? Nebo znáte nìjaké podrob-
nosti k dalším událostem? Dejte nám, 
prosím, vìdìt.

Oprava koupaliště

Starosta B. Lešner seznamuje novì zvo-
lené èleny obec. zastupitelstva s jakým 
nákladem bylo zhotoveno koupalištì, 
které je vadné a dosud vodu propouští. 
Nabízí se tuto závadu odstraniti za pomo-

ci odborníkù a jen nepatrným nákladem. 
Návrh byl pøijat a oprava provedena míst-
ními dìlníky. Koupalištì je naplnìno 
vodou a od 1. èervna již koupání zaháje-
no, takže dítky zdejší nemusejí za koupá-
ním docházeti do sousedních Kunratic.

Neznámá nemoc drůbeže

Dovážené mladé husy do zdejších výkr-
men poèaly 8. neb 9tý den projevovati 
nechu� ku krmení (a� bylo jakéhokoliv 
druhu) jednotlivé husy zaèaly pokulhá-
vati a vìtšinu dne spaly, projevovala se u 
nich silná horeèka, seslábly a docela 
zhubly. Z poèátku se onemocnìlé husy 
oddìlovaly a pokusnì léèily. Tato nemoc 
potrvá však pouze 3 až 4 dny a u husí se 

projeví opìtnì zvolna chu� ku krmení. 
Jen málo kusù touto nemocí zašlo.  
Povolané úøady, veterinelní znalci dosud 
nepodali posudek, jak tato nemoc vzniká 
a jak jí èeliti. Dosavadní pokusy nepomá-
h a j í .  To u t o  n e m o c í  u t r p ì l i  m í s t n í  
obchodníci velké ztráty. Nemoc prochá-
zela všemi drùbežárnami bez rozdílu zda 
malé neb velké.

Kanalizace

14. záøí t. r. provedena byla komisionel-
ní pochùzka a jednáno o projektu kanali-
zaèním v naší obci. V pøíští schùzi obec. 
zastupitelstva oèekává se rozhodnutí, 
zda se dají zhotoviti plány, neb bude-li 
ještì podnik na neurèito odložen.

–Vybral Michal Novotný–

Josef Bezoušek z Písnice

Je polovina prosince, zima, jež zalézá 
pod nehty prstù, a èlovìk neví, co by si na 
sebe ještì vzal. Bezdomovci se svými plá-
tìnými taškami naplnìnými nepostrada-
telnými vìcmi se stìhují z Hlavního 
nádraží do doupat, v nichž by se alespoò 
trochu ohøáli. Sedím u poèítaèe a nìco 
vyhledávám na internetu, když tu náhle 
jsem narazil na stránku, jež mimo jiné 
popisuje jednoho takového bezdomovce 
z Písnice. Patrnì si nyní pokládáte otáz-
ku, který že to je. A tady je odpovìï pro ty, 
kteøí si pamatují èasy prvorepublikové 
Prahy.

Tehdy, roku 1939, vyšla v jednom kar-
línském nakladatelství kniha od Edgara 
Havránka Neznámá Praha. Je to popis 
pražských jeskyní, kanalizaèní sítì v his-
torické zástavbì, tunelù na Proseku, 
šachet na Petøínì atd. Autor se též zmiòu-
je o rùzných dìrách, v nichž pøebývali bez-
domovci, ke kterým se osud nezachoval 
právì laskavì. Dovoluji si na tomto místì 
ocitovat úryvek, který má vztah k Písnici.

„ … Ta k o v ý m  z p ù s o b e m  b ý v a l y  p ø i  
domech u skal èasto lidskou rukou v Praze 
i jejím okolí z dùvodù praktických vyhlubo-
vány zejména sklepy a chlévy. Však dobrý 
pozorovatel dosud postihne i za celá lid-
ská obydlí upravené skalní jeskynì na pøí-
klad nad tokem Rokytky v Hrdloøezích 
nebo ve Sluhách za Vysoèany. Lidské byd-
lení v pražských jeskyních stalo se však 
také jejich koncem, nebo� zejména Židov-
ské pece a Strahovské lomy se tak staly 
posledními útoèišti lidí neš�astných
a z ostatní lidské spoleènosti vyhoštìných, 
ba koneènì i zloèincù. Jeskynì zmìnily se 
tak v doupata, dobøe známá pražské poli-
cii, jejíž èasté prohlídky v tìchto místech 
bývaly obyèejnì doprovázeny úspìchem – 

zatèením èetných hledaných provinilcù. 
A tak se nám poèet pražských jeskyní men-
šil. Pøíkladem nám mùže posloužiti pro-
slulý nuselský „Hotel díra“ ve zbytcích 
mìstských hradeb na stráni pod Karlo-
vem, zaniklý úplnì teprve v roce 1936. Kdo 
v tato místa pøijde dnes, spatøí pouze 
stráò spoøe porostlou køovisky a stromy 
a obecenstvu nepøístupnou, nebo� místo je 
obehnáno drátìným plotem a chránìno 
ostnatým drátem. Toto opatøení však done-
dávna nebývalo pøekážkou ani denním 
návštìvníkùm – dìtem, ani noèním pøí-
chozím lidem z „pøítmí“… Pod drátìným 
plotem byly díry, z nichž jedna vedla k za-
rostlému zdivu starých hradeb, kde byl 
tulácký brloh „Hotel díra“. 

Lezlo se tam asi dva metry po bøiše, až se 
èlovìk protáhl k prostoru, strmì stoupají-
címu pod klenbu. Nebyl velký, ale bylo tam 
aspoò trochu teplo. Za kutlochem byla 
ještì chodba, z velké èásti zasypaná, ponì-
vadž vedla již pod zemí a ne pod zdivem. 

V tomto lidském doupìti bydlel témìø po 
šest let muž bez bytu Josef Bezoušek z Pís-
nice. Mìl zakázanou Prahu, nebyl jejím 
pøíslušníkem, ale tam se vždy uschoval 
i pøed pátravým zrakem policistovým. 

V roce 1936 našlo nìkolik školákù vchod 
do „Hotelu díra“ a jeden z chlapcù, opat-
øen svíèkou, vlezl dovnitø. Když sešplhal 
dolù, zhasla mu svíèka a hoch nemohl 
zpìt. Aby se podobné výpravy neopakova-
l y,  n a ø í d i l a  p o l i c i e  b r l o h  z a s y p a t i .  
Ponìvadž detektivové vìdìli,  že tam 
pøespávají tuláci, bylo jimi místo støeženo, 
až se jednomu z policejních inspektorù 
p o d a ø i l o  p ø i m ì t i  s t a r é h o  z n á m é h o  
Bezoušku, který uvnitø spal, aby díru opus-
til. Vynesl si odtamtud trosky svého majet-
ku, které všechny sbalil do staré nemocniè-

ní pokrýv-
k y .   D o-
m n í v a l  
prý se, když 
s l y š e l  r á n y  
k r u m p á è e m ,  
ž e  m u  n ì k d o
k „Hotelu“ dìlá 
dveøe... Bezoušek byl p a k  
odveden na nuselské komisaøství, vyslech-
nut a protože mìl zakázanou Prahu, vyve-
den za obvod mìsta. Bezoušek používal 
tohoto podzemního útulku, jak již bylo 
povìdìno, po plných šest let. Jednou v zi-
mì, když se plížil dovnitø, zjistil, že se dole 
nìkdo ubytoval. Proto tam nejdøíve hodil 
láhev, naèež se ze tmy ozval èlovìk. Byl to 
nemocný tulák, jenž tam utekl pøed mra-
zem. Ponìvadž byl chudák velmi málo oble-
èen a v noci byl prudký mráz, tulák tam do 
rána zmrzl. Druhého dne Bezoušek vytáhl 
mrtvého z podzemí a vìc hlásil na komi-
saøství. Už tehdy byl vchod do „Hotelu 
díra“ zahrabán, ale pozdìji lidé z „pøít-
mí“ si prohrabali nový vstup pod hradby 
zase vedle. A tak teprve v roce 1936 vlezl 
dovnitø mìstský dìlník, a když zjistil, že 
t a m  n e n í  n i c  u k r y t o ,  z a z d i l i  v c h o d  
„Hotelu“ tentokráte dùkladnìji a již defi-
nitivnì…“

Jaký byl další osud zmínìného Josefa 
Bezouška, jsem se, bohužel, nedozvìdìl. 
Zda našel cestu zpátky do Písnice nebo se 
stal nepohodlným pro nìmecký nový øád, 
který chtìl pouze dokonalého èlovìka 
pracujícího pro Øíši. Zda má nìkde hrob 
s pomníkem nebo zemøel všemi zapome-
nut. Nevím, zda v Písnici ještì žije nìkdo, 
kdo jej znal a mohl by mnì sdìlit nìco 
více.

–Martin Zikeš–

Lyžařské zájezdy

pro všechny

Od ledna roku 2005 zahajujeme jednodenní 
sobotní zájezdy do èeských hor.

Kam budeme jezdit? Podle snìhových podmínek 
do Krkonoš, Jizerských nebo Krušných hor.

Plánujeme výbìr z tìchto støedisek: Èerný Dùl, 
Tanvaldský Špièák, Harrachov, Pec pod Snìžkou, 
Klínovec, Rokytnice nad Jizerou, Albrechtice.

K o m u  j e  z á j e z d  u r è e n ?  V š e m  o b è a n ù m  
(sjezdaøùm a bìžkaøùm) z Libuše a Písnice. Dìti do 
15 let musí být doprovázeny zletilou osobou.

Odkud budeme odjíždìt? Naproti hlídanému 
parkovišti v ul. Na Okruhu, Praha-Písnice.

Jaká bude cena? Za každou osobu 120 Kè 
s dokladem o zaplacení.

Kde se bude zájezd platit? Na humanitním odboru 
ÚMÈ Praha-Libuš, K Lukám 664, v tìchto hodinách:

PO a ST 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.30
ÚT a ÈT 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
PÁ po telefonické domluvì na: 261 910 145
O zaplacení obdrží každý potvrzení.
Kdy pojedeme a v jakém termínu se má zájezd 

zaplatit? 
Pojedeme: 15. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3.
Zaplatit v termínu: 3.1. – 11.1., 10.1. – 18.1., 24.1. 

– 1.2., 7.2. –  15.2., 21.2. – 1.3.
Za jakých podmínek se budou peníze vracet?
Když se zájezd nenaplní (minimální poèet je 

37 osob) nebo se prudce zhorší snìhové podmínky.
Vážení obèané, vìøíme, že tato nová nabídka 

obohatí a zpestøí náš spoleèný život na Libuši a Písnici.
–Ing. L. Koudelková a I. Hájková

 ÚMÈ Praha-Libuš–
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XAVEROV, a. s., pøijme
pro svoz živé drùbeže 
z farem øidièe skupiny C a E, 
s nejménì dvouletou praxí.
Kontakt: 244 008 131.

XAVEROV, a. s., pøijme 
manipulaèního dìlníka –
– dùchodce – 6 hod.
Kontakt: 244 008 131.

 Státní Gymnázium
 Praha 4, Písnická 760

otevírá ve školním roce
2005 –2006

4leté a 8leté studium
všeobecného zamìøení.

Informace o studiu lze získat 12. 1. 2005 od 
15.30 do 17.30 hod. nebo na 

www.gpisnicka.cz nebo na tel. 241 712 754. 
Dopravní dostupnost: bus 139, 150, 170, 
196, 205 stanice Novodvorská, bus 182, 

189, 197, 198 stanice Cílkova nebo bus 193 
s pøestupem u Thomayerovy nemocnice) 
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MC Kuøátko bude otevøeno od 5. 1. 2005. Otevøeno: 
pondìlí, úterý, støeda, ètvrtek 9.30 – 12.00 hod.

Stálý program: pondìlí – poznávejme pøírodu, 
úterý – rytmika pro nejmenší, støeda – rytmika, taneèky 
pro pokroèilejší, ètvrtek – výtvarné a ruèní práce.

Mimoøádné akce:
6. 1. ètvrtek – Snìhová vloèka, z papíru  se 

Zdenkou a maminkou si vyrobíme snìhovou vloèku 
z papíru.

10. 1. pondìlí – Snìhulák z vaty a papíru s Jarmi-
lou si vyrobíme snìhuláèka, tentokrát úplnì novou 
technikou.

17. 1. pondìlí – Klub dvojèat a víceèat, zpívání 
a zajímavé povídání. Maminka dvojèat speciální peda-
gožka paní Jana Pešková ráda podá informace o èin-
nosti 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.

19. 1. støeda – Narozeninová párty, pro dìti, které 
se narodily v lednu. Oslavence prosíme nahlásit týden 
dopøedu na tel. 605 288 535.

25. 1. 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.

26. 1. støeda – Divadlo, Hanka zahraje dìtem diva-
dýlko.

27. 1. ètvrtek – Malujeme zimu, se Zdenkou a bar-
vièkami vytvoøíme zimní obrázky.

31. 1. pondìlí – Krmítko pro ptáèky, s Renatou si 
vyrobíme krmítko pro ptáèky a nasypeme jim tam 
zrníèka.

Zpívání s kytarou – jedno úterý v mìsíci si s Lenkou 
zazpíváme s kytarou. Upøesníme na nástìnce MC 
Kuøátko.

Tìšíme se na únor. V únoru bude v MC Kuøátko poøá-
dat Masopustní karneval.

MC Kuøátko velice dìkuje panu Miroslavu Burešovi, 
který pøispìl hotovostí, za kterou jsme nakoupily lasko-
miny a dáreèky pro dìti. Dále dìkujeme firmì Ovoce 
zelenina, panu L. Matyášovi, za vìnování ovoce na 
Mikulášskou besídku.

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 ve 20.00 hodin dne 5. 1. 2005, MC 
Kuøátko sídlí v areálu Klubu Junior, Mezi Domy 373, 
Praha 4-Libuš. Dìkujeme pøedem za zájem a tìšíme se 
na setkání s vámi.

–Za MC Kuøátko Renata Pokorná–

Klub JUNIOR

Maòáles
Pøijïte také na maòáska! Druhou lednovou 

sobotu 15. 1. 2005 od 14.30 vás srdeènì 
zveme na Maòáles.

Výtvarná sobota bude tentokrát ve znamení 
maòáskù. Fantazii se meze klást nebudou, 
takže si dìti budou moci vytvoøit maòáska 
podle svých pøedstav. Podle typu maòáskù si 
potom spoleènì vymyslíme a zahrajeme krát-
ký pohádkový pøíbìh. Na Maòálesu se dìti 
nauèí nejen vyrábìt si vlastní loutky, ale dozví 
se i nìco málo o historii loutkáøství u nás.

Celým Maòálesem vás bude provázet lek-
torka Tvoøítka:       –Lenka Štìpánová–

Letní tábory
Vážení rodièe, klub Junior rozšiøuje nabíd-

Vážení senioøi a seniorky, po sváteè-
ních dnech vánoèních a oslavách vstupu 
do nového roku 2005 se zaèínáme opìt 
scházet v našem klubu. Pøijmìte pozvání 
na program v mìsíci lednu.
+ Dne 4. ledna zahájíme posezením 

a „chlubením“, jak jsme prožili 
Vánoce, co bylo pod stromeèkem, jak 
bouølivì jsme oslavili Silvestra. 

+ Dne 11. ledna si pro nás pøipravily 
pásmo písnièek, básnièek a vyprávìní 
dìti ze Základní školy 
Meteorologická v Libuši.

+ Dne 18. ledna pøijde mezi nás pan Dr. 
Vetejška se zajímavým vyprávìním 
a videoukázkami  Naše památky na -
seznamu svìtového dìdictví 
UNESCO.

+ Dne 25. ledna bude volná zábava pøi 
kávì.

Srdeènì zveme všechny zájemce mezi 
nás. Pøijïte pobejt.

Srdeènì zve také své stálé, ale i nové 
ètenáøe do místní knihovny knihovník 
pan Nosek. 

Klub Senior spolu s Místní knihovnou 
jsou pøístupné každé v úterý od 14 hodin 
v budovì Úøadu mìstské èásti, K Lukám 
664, Praha 4-Libuš. Telefonické spojení 
na klubovnu KS je 261 910 142, l. 24.

–za organizaèní výbor Eva Fortinová–

ku aktivit pro vaše dìti i na období letních 
prázdnin 2005 o akce: Pøímìstský letní tábor 
v èervenci 2005 v Praze a ètrnáctidenní Letní 
tábor plánovaný na prvních 14 dní srpna 
2005 mimo Prahu. 

Protože chceme kvalitnì zajistit obì akce 
prostorovì, personálnì i programovì, potøe-
bujeme zjistit skuteèný zájem z vaší strany. 
Prosíme, kontaktujte nás na uvedených èís-
lech, popø. osobnì v klubu Junior paní 
Koudelkovou (tel. 604 273 968) nebo Julii 
Èákiovou, lektorku flétny II (605 866 609). 
Tìšíme se na spolupráci s vámi i na léto proži-
té s vašimi dìtmi!

–Lenka Koudelková, Julie Èákiová–

Klub Senior


