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STALO SE

Ze starostova zápisníku
Støeda 23. bøezen. Zasedalo zastupitelstvo. „Pøi interpelaci obèanù jsme se dozvìdìli, že v Písnici je tøeba vyèistit jímky u rybníku
Obecòák, které jsou zaneseny po povodních,“
informuje starosta mìstské èásti Praha-Libuš
Petr Mráz. „Zástupce sdružení Rodinné
domy z Písnice pøedstavil toto sdružení,
vysvìtlil, z jakých dùvodù vzniklo. Sdružení
jednalo se zástupci sekce Útvaru rozvoje hlavního mìsta Prahy (SURM) o plánované
výstavbì firmy Ekospol. Zástupce obèanského sdružení zdùraznil, že dostal informace
o odhodlanosti firmy zajistit si zmìnu územního plánu i pøes nesouhlas obce. Obèané
sdružení v OS Rodinné domy mají strach, že
za høištìm v Písnici vyrostou výškové budovy,
které se do této lokality nehodí. Radní pan
Václav Èerný sdìlil zástupci obèanského sdružení, že zástupci naší mìstské èásti již s firmou jednali a vyjádøili jednoznaèné stanovisko, že nesouhlasí s jejím stavebním zámìrem.
Dále na zasedání zastupitelstva pan místostarosta Pavel Macháèek sdìlil, co je nového
kolem silnièního obchvatu. Pan Miroslav
Štancl, starosta Sboru dobrovolných hasièù
z Písnice, požádal zastupitelstvo o zvìtšení
požární zbrojnice, jelikož jim bylo nabídnuto
novìjší zásahové vozidlo, ale do souèasných
prostor by se nevešlo. Pokud nebudou mít
vhodné prostory pro nové vozidlo, hasièi tuto
techniku nedostanou. Myslím si, že by si to pøi
své píli a pracovitosti naši písniètí hasièi
zasloužili, jelikož se dokázali dostat do tøídy
MJPO-III3, a to znamená, že jsou povoláváni
ke stejným akcím jako profesionální hasièské
sbory. Pøál bych jim lepší vybavení a myslím,
že by to bylo i ku prospìchu naší obce,“ øíká
starosta. „Dále se probírala stížnost obèanù
z okolí ulice Na Okruhu. Firma Central
Group, která tam staví, si podle nich neoprávnìnì vybudovala pøíjezdovou komunikaci ke
stavbì pøes zelený pás. Tajemník Úøadu MÈ
Praha-Libuš Tomáš Hejzlar reagoval na tento
dotaz. Ví o tom a celou záležitost již øeší náš
místní odbor životního prostøedí a dopravy.
Jedním z dalších bodù byla snaha o rekonstrukci finanèního výboru. Pan Zdenìk
Doškáø, souèasný pøedseda finanèního výboru, má ve výboru málo èlenù. Mìl jsem radost,
že èlenka finanèního výboru paní Lenka
Koudelková pøišla s novým návrhem na
rekonstrukci výboru, jelikož v souèasné dobì
je omezena funkènost výboru. Mrzí mì,“
pokraèuje starosta, „že nakonec zastupitelstvo tuto rekonstrukci neschválilo. Dále na
zastupitelstvu vystoupili pan Jech, zástupce
firmy Wadia, která zajišuje stavbu bytového
domu Zvonièka, a zástupce Bytového družstva Libuš, s vlastním právním zástupcem.
Prezentovali zastupitelùm svùj názor na nedokonèenou stavbu a kolaudaci tohoto bytového
domu. Na toto jednání byl také pozván právní
zástupce naší mìstské èásti pan JUDr.
Miroslav Duda, který byl povìøen, aby provìøil nìkteré skuteènosti ohlednì této stavby.
I on zastupitelùm prezentoval svùj právní
pohled a upozoròoval na nìkteré skuteènosti,
které by mohly nastat pøed dokonèením stavby. Dále probìhla informace o firmì Autogap,
s. r. o. V souèasné dobì se prohlubuje její dluh
naší mìstské èásti. V této záležitosti JUDr.
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Duda také krátce informoval, jak hodlá postupovat.“
Pátek 25. bøezen. Sešla se komise pro
styk se zahranièními mìsty. „Jak všichni
víte, máme navázané vztahy s francouzským
mìsteèkem Caudebec-les-Elbeuf, které má
zhruba stejný poèet obyvatel jako naše mìstská èást. Naše mìstská èást si s Caudebekem
již delší dobu vymìòuje názory a zkušenosti.
Francouzským starostou jsme byli pozváni na
tamní tradièní oslavy, které se uskuteèní
kolem 28. kvìtna. Starosta Caudebeku nás
požádal, aby na jejich oslavy pøijela naše folklórní skupina a zástupci naší mìstské èásti.
Pro naši prezentaci jsme letos zvolili vystoupení pìveckého sboru z Klubu Junior. Nyní již
bude tøeba oznámit poèet èlenù skupiny z naší
mìstské èásti, aby hostitelé mohli vèas zajistit
ubytování apod. Poté, co jsem v loòském roce
témìø celou cestu sám øídil až do Francie
i zpìt a ještì absolvoval nároèný program,
radìji poletíme, jelikož finanènì to není tak
velký rozdíl a soubor si zèásti letenky hradí
sám,“ komentuje starosta.
Ètvrtek 31. bøezen. Zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy. Tohoto zasedání se zúèastòuje i náš starosta. „Tentokrát se velice dlouze
hovoøilo hned o prvním bodu programu,“ øíká.
„Projednával se návrh etického kodexu èlena
zastupitelstva a informace o novém znìní zákona o støetu zájmù. O slovo se hlásilo velké
množství pražských zastupitelù a vìtšinou vyjadøovali své nesouhlasné stanovisko k tomu, že
by mìli zveøejòovat výši svých pøíjmù.“
Ètvrtek 7. duben. Schùzka se zástupcem
Technické správy komunikací hl. m. Prahy
panem Vladislavem Rezkem. TSK je správcem hlavních komunikací v naší mìstské èásti. „Tématem schùzky, které se zúèastnila i vedoucí našeho odboru životního prostøedí a dopravy ing. Anna Rusiòáková, byla oprava
výmolù a podobných nerovností, dále èištìní,
zimní údržba apod. Na základì vlastních zkušeností a názorù obèanù jsem si postìžoval na
èištìní a údržbu v zimním i letním období,“
øíká starosta Petr Mráz. „Zajišování tìchto
služeb je nedostateèné a v mnoha pøípadech
neúèinné, pøipadá mi to tedy jako plýtvání
finanèními prostøedky, které by mohly být
využity jinde a bylo by to tøeba pro obec prospìšnìjší. Zástupce TSK mi sdìlil, že by rád
vyhovìl mému pøání, ale v souèasné dobì jsou
finanèní prostøedky, které má k dispozici na
tuto èást Prahy, silnì nedostateèné.“
Ètvrtek 14. duben. V Klubu Senior probìhlo vítání nových obèánkù naší mìstské
èásti. „Rád bych touto cestou podìkoval rodièùm za hojnou úèast a ještì jednou jim popøál,
aby s dìtmi prožívali mnoho krásných a šastných dní. Také dìkuji humanitnímu odboru
naší mìstské èásti za organizaci a asistenci
a dìtem z mateøské školy a paní uèitelce za to,
že pøišly zazpívat našim novým obèánkùm,“
vrací se starosta k pøíjemné události.
Pátek 15. duben. Jednání o objízdných
trasách v dobì uzavírky Libušské ulice
v Písnici. „Navštívila mì zástupkynì odboru
dopravy mìstské èásti Praha 12 sleèna Baštová, aby informovala o objízdných trasách na
dobu, kdy bude na hlavní ulici v Písnici probíhat ukládání kanalizace na obou stranách

vozovky. Tohoto jednání se zúèastnil také
radní pan Václav Èerný a pøíslušní pracovníci
úøadu naší mìstské èásti.“
Pondìlí 18. duben. Další jednání o objízdných trasách, tentokrát s Mìstskou policií.
Zúèastnil se i JUDr. Karel Radík, øeditel OØ
Mìstské policie Praha 12. „Seznámil jsem s
trasami zástupce policie a požádal, aby kontrolovali porušení zákazu vjezdu, ale byli ohleduplní k obèanùm, kteøí v této lokalitì bydlí
nebo podnikají, jelikož jsme si vìdomi, že tato
akce jim zpùsobí urèité komplikace. Do
oblasti budou mít povolen vjezd pouze obèané, kteøí zde bydlí a mohou se prokázat dokladem. Akce má být ukonèena 30. èervna. Rád
bych pøedem všem podìkoval za shovívavost
a pochopení po dobu trvání této stavby.
Upozornil jsem policii, že v této oblasti je škola, kam dennì docházejí dìti, a je tedy tøeba
zvýšená ostražitost. Policie mi pøislíbila spolupráci a pomoc bìhem této akce,“ vysvìtluje
starosta.
„Bìhem dubna bych rád navštívil za úèasti
vedoucí humanitního odboru paní Ivy
Hájkové všechny školy a školky v naší mìstské èásti, abych si zrevidoval rozsah potøebných oprav a problémù spojených s provozem. Rád bych také podìkoval libušským hasièùm za opravu fasády budovy bývalé družiny
v Libuši, kterou v souèasné dobì využívají
hasièi a naši holubáøi. Mám velkou radost, že
se koneènì podaøilo zajistit i opravu zvonièky
na Libuši u pošty. Bude do ní umístìn nový
zvon,“ tìší se starosta a poèítá se slavnostním
odhalením opravené historické památky.

Zvonièka u libušské pošty se opravuje.
–Foto Roman Klemeš–
„Rád bych touto cestou pozval všechny spoluobèany na oslavy 60. výroèí konce druhé
svìtové války, které poøádá naše mìstská èást
7. kvìtna. Zaèínají v 10 hodin pøed základní
školou Meteorologická v Libuši. Doufám, že
pozvání neodmítnete a že program uspokojí
všechny vìkové kategorie.
Na závìr bych rád popøál všem krásný a sluneèný kvìten, o kterém si osobnì myslím, že
je nejhezèí mìsíc z celého roku, protože zaèíná svítit sluníèko a blíží se prázdniny, na které
se tìší naše dìti.“
–Zaznamenala Hana Koláøová–
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Úspìchy pøi kvalifikaci
16. dubna probìhla kvalifikaèní soutìž pro
kraj Praha pro Mistrovství republiky žákovských kategorií v plastikovém modeláøství.
Poøadatelem byl DDM hl. m. Prahy na Julisce.
Soutìžilo se ve stanovených vìkových a druhových kategoriích. Èlenové modeláøského
kroužku Køížem – Krážem získali následující
umístìní:
Jan Èech – 1. místo v kategorii II.b mladší
žáci s modelem Humber Mk. II
Petr Molèan – 1. místo v kategorii I.b starší
žáci s modelem A6M5 Zero

Jan Èech – 1. místo v kategorii II.a mladší
žáci s modelem BVP 1
Martin Adamec – 1. místo v kategorii I.c
mladší žáci s modelem A6M5 Zero
Vladimír Hendrych – 1. místo v kategorii I.c
starší žáci s modelem Morane Saulnier MS
406C
Jiøí Grulich – 2. místo v kategorii I.c mladší
žáci s modelem Dewoitine D520
Vítìzní modeláøi se zároveò kvalifikovali na
Mistrovství republiky žákù v plastikovém
modeláøství 2005, které se bude konat
Kvalifikace na mistrovství republiky

18. a 19. èervna v Olomouci.
Fotografie ze soutìže naleznete na internetových stránkách klubu Køížem – Krážem
modelari.fun.cz.
Køížem – Krážem na letišti Ruzynì
Èlenové modeláøského kroužku ze sdružení
Køížem Krážem navštívili 9. dubna 2005
letecké hangáry na letišti Praha Ruzynì.
–Podle http://modelari.fun.cz/ (red)
Foto František Èech–
Vítìzný model Petra Molèana Zero A6M5

Vítìzný model Jana Èecha BVP 1

Do Klubu Senior
zamířili i ne-senioři
Rádi bychom se s vámi podìlili o nìco z toho, co jsme za letošní první ètvrtrok prožili
v našem Klubu Senior. V zajímavých programech pokraèujeme a pokud nìkoho
z vás dalších obèanù zaujaly, pøijïte mezi
nás. Rádi vás pøijmeme. Mùžete pøijít i se
svými nápady, radami, nebo nám jenom
doporuèit další akce. Možná znáte zajímavé lidi, kteøí by k nám do klubu pøišli.
Každého uvítáme. Dìkujeme. Program na
nejbližší období najdete v rubrice Zveme
v každém èísle U nás.
V úterý 4. ledna jsme se sešli na povídání
o prožitcích po vánoèních a novoroèních volných dnech.
11. ledna mezi nás pøišli žáci ze Základní
školy v Meteorologické s krásným vystoupením. Byli jsme nadšeni a rádi je mezi námi
opìt pøivítáme.
Pan dr. Vetejška, který je náš vìrný pøíznivec, pøišel vyprávìt v úterý 18. ledna o našich
památkách, které jsou zaøazeny do Seznamu
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svìtového dìdictví UNESCO.Vyprávìní
a ukázky jsou vždy poutavé a zajímavé a tìšíme se, kdy zase pan doktor mezi nás zavítá.
Mezi zajímavé programy v našem klubu
patøí návštìvy lékaøù s pøednáškami o zdraví,
lépe øeèeno o nemocech, o tom, jak jim pøedcházet, jak a èím je léèit. Takovým „naším“
panem doktorem je MUDr. Henzl. Ordinuje
v naší mìstské èásti a o to vøelejší vztah má
k nám a my k nìmu. S dùvìrou jsme se ptali
a pan doktor trpìlivì odpovídal v úterý 1. února. Dìkujeme.
Se svým vyprávìním a videofilmem Ze života èeského lesníka v Africe pøišel mezi nás do
klubu p. Ing. Ota Satzer. Dvacet let pracoval
v nìkolika státech Afriky, kde v rámci OSN
mapovali a provádìli inventarizaci afrických

pralesù. Na zajímavé vyprávìní pøišlo do
klubu i nìkolik obèanù, kteøí ještì dlouho
nevstoupí do øad našich seniorù.
Na 8. bøezna MDŽ k nám do klubu pøišla
zahrát paní Konvalinková s kolegyní. Harmonikáøky nám vždy udìlají radost svými písnièkami. Pøi hudbì a malém obèerstvení jsme si
udìlaly svìtový Den žen slavnostní. Ani se
nám nechtìlo domù, ale, jak praví staré èeské
pøísloví, v nejlepším se má pøestat. Urèitì se
zase setkáme na nìjaké akci našeho klubu.
Na co budeme dlouho vzpomínat, bylo divadelní pøedstavení v branickém divadle
22. bøezna. Divadelní spoleènost Josefa Dvoøáka zde uvedla kus Lucerna aneb Boj o lípu.
Hra, upravená do dnešní doby, je díky krásným promìnám a herci J. Dvoøákovi plná
humoru a smíchu. Mùžeme vøele doporuèit.
–Za org. výbor Eva Fortinová–
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Křížem – Krážem míří na mistrovství republiky

STALO SE

ZŠ Meteorologická

Sňatek s televizí atd.

Olympiáda v èeském jazyce
Obvodního kola olympiády v èeském jazyce, které se konalo 28. února v DDM Jižní
Mìsto, se z naší školy zúèastnili ètyøi nejúspìšnìjší øešitelé kola školního. R. Kaèírek,
jehož od vítìzství dìlily jen ètyøi body, obsadil
krásné 7. – 9.místo.
S. Guthová se umístila na 14. – 18. místì,
V. Bartoš na 19. – 24. a S. Vojtìchová na 40.
místì z celkem 49 pøihlášených soutìžících
z Prahy 4. Gratulujeme!
–Za ZŠ J. Dušková–
Zemìpisná olympiáda
Ze školního kola zemìpisné olympiády
konané 9. bøezna 2005 postoupilo do obvodního kola šest žákù: kategorie A Martin Šrámek a Kryštof Štafl, kategorie B Kristina
Franzová a Aneta Èamová, kategorie C
Michael Figel a Lukáš Èermák. V obvodním
kole, konaném hned v úterý po Velikonocích,
byl nejúspìšnìjší Kryštof Štafl a postoupil do
oblastního (pražského) kola, které se konalo
v DDM Praha 5, a obsadil nádherné 9. místo
z 19 zúèastnìných ve své kategorii. Soutìž
mìla tøi èásti: test bez mapy, práce s atlasem
a turistickou mapou. Všem postupujícím do
obvodního a oblastního kola blahopøejeme!
–Za ZŠ Monika Exnerová–
Matematická olympiáda
Z obvodního kola matematické olympiády
postoupil dále Vojtìch Bartoš (9.A). 22. bøezna zmìøil své síly s nejúspìšnìjšími øešiteli

z celé Prahy. Pøestože se nedostal na pøední
místa, blahopøejeme mu a držíme palce v dalším støedoškolském studiu.
–Za ZŠ Monika Exnerová–
Návštìva divadla Metro
Dne 13. dubna navštívily šesté tøídy divadelní pøedstavení v divadle Metro. Èerné divadlo
Františka Kratochvíla nazvané Malování na
tmu se nám moc líbilo. Hra byla o muži, kterému se rozbila televize a dal by vše za to, aby
zase fungovala. Zažívá rùzné pøíhody s rozbitou televizí, až nakonec získá svoji vysnìnou
novou televizi a uzavøe s ní sòatek. Hra konèí
tím, že se jim narodí dvì malé televize.
Po pøedstavení nám herci ukázali, jak se
takové divadlo hraje, a dìti si role hercù
mohly vyzkoušet. Tìšíme se na další návštìvy
divadel.
–Tøída 6.B–
Soutìž tøídních kolektivù
Tøídy 8.A a 9.A se pøihlásily do 10. roèníku
soutìže Eurorebus. Je to zemìpisná vìdomostní soutìž, poøádaná obecnì prospìšnou
spoleèností Terra-Klub.
Šestnáct soutìžících z každé tøídy odeslalo
své odpovìdi na deset otázek korespondenèního kola. Obì tøídy postoupily do krajského
kola hlavní soutìže školních tøíd Eurorebus
2004/05, konané v sobotu 16. dubna 2005.
Tohoto kola se zúèastní pouze tøi zástupci 8.A
a zmìøí své vìdomosti s jinými zástupci školních kolektivù ze Støedoèeského kraje a Prahy.
–Za ZŠ Meteorologická Monika Exnerová–

V písnické škole pokvetou růže
Zaèátek dubna byl v ZŠ L. Coòka v Písnici
ve znamení klidu. Odpoèinuli jsme si od kulturních akcí, kterých nás èeká koncem mìsíce
a v kvìtnu nìkolik a moc se na nì už tìšíme.
Žijeme tedy v období pøíprav na tyto akce. Celá
škola se pøipravuje na oslavy kvìtnového vítìzství
osvobození, poøádané naší mìstskou èástí.
Zúèastníme se kulturního vystoupení a turnaje ve
vybíjené mezi naší školou a ZŠ Meteorologická.
Otevøeme i prodejní stánek, kde budeme nabízet
naše vlastní výrobky. Budeme rádi, když se pøijdete podívat, tøeba si nìco koupíte.
Dne 18. dubna se vítìzné dvojice školního
kola soutìže Helpík zúèastnily krajského
kola této soutìže v první pomoci v Dobøi-

chovicích u Prahy. Doufáme, že jejich nároèná pøíprava bude zúroèena dobrými výsledky. Všichni jsme drželi palce a teï èekáme na
vyhodnocení.
Jsme ale i pilní žáèci a uèíme se. Pááci se pøipravovali na pøijímací zkoušky na víceletá gymnázia, které se konaly 18. dubna, snad tradiènì
dobøe dopadnou. Nezahálí ani ostatní žáci,
protože se blíží tøiètvrtìletní písemné práce.
A protože je jaro v plném proudu, pustili
jsme se do úprav pozemku a školní zahrady.
Pøipravili jsme záhony na setí øedkvièek a bylinek, zasadili jsme rùže na nový rùžový záhon,
aby bylo krásné i okolí školy, když sama budova bude celá v novém.
–Miroslava Èerná, uèitelka–

Písničtí hasiči
zasahovali
v Kunraticích
Jednotka Sboru dobrovolných hasièù z Písnice mìla 2. dubna poplach. Ve 13.46 byla
s technikou povolána k likvidaci požáru
sauny v Praze-Kunraticích. Jednotka opustila
základnu v poètu 1 + 4. Na místì již zasahovala profesionální jednotka HZS a SDH Kunratice.
Podle deníku Blesk shoøelo pøízemí vily
sparanského gólmana Petra Bøízy. Podle
vyšetøovatele pražských hasièù Martina
Kavky byly hasièské vozy na místì osm minut
od nahlášení požáru. „Požár vznikl v saunì,
pøíèinou byla závada na elektroinstalaci.
Sklepní patro vyhoøelo kompletnì, zplodiny
znièily malby, stropy, vèetnì vybavení domu.
Škoda je odhadována na tøi milióny korun,“
cituje Blesk Martina Kavku.
–Podle www.sdhpisnice.net, (red)–

Rekord: 12 563 kg
starého papíru
Soutìž ve sbìru starého papíru mezi tøídami ZŠ Meteorologická probíhá již nìkolik let
vždy v dubnu, mìsíci jarních úklidù. Již od
zaèátku dubna shromažïují žáci jednotlivých
tøíd starý papír motivováni soutìží, která jim
v pøípadì úspìchu pøinese nemalý finanèní
pøíspìvek na školní výlet èi jinou tøídní akci.
Dìti pøesvìdèí i rodièe a ti papír do školy dovážejí i svými auty.
Letošní celkový výsledek pøekonal veškerá
oèekávání. Loòský rekord 4 tuny byl pøekonán tøikrát. Dvanáct a pùl tuny vyneslo dìtem
celkem 10 000 korun, které byly rozdìleny
takto:
V kategorii žákù 1. – 5. tøíd:
1. místo tø. Montessori, 1 109 kg, odmìna 2 500,- Kè
2. místo tøída 2. A, 716 kg, odmìna 1 500,- Kè
3. místo tøída 4. B, 622 kg odmìna 1 000,- Kè
V kategorii žákù 6. – 9. tøíd:
1. místo tøída 8.A, 2 163 kg, odmìna 2 500,- Kè
2. místo tøída 9.A, 2 067 kg, odmìna 1 500,- Kè
3. místo tøída 7.A, 1 928 kg, odmìna 1 000,- Kè
–Mgr. Bohumír Šumský–

Mìstská èást Praha-Libuš, zastoupená starostou, vyhlašuje dne
28. 4. 2005 výbìrové øízení na

pronájem služebního bytu v MŠ Mezi Domy.
Podmínky výbìrového øízení jsou ke stažení na stránkách mìstské èásti
Praha-Libuš (www.praha-libus.cz) v rubrikách „Úøední deska“ a „Dùležitá
upozornìní pro obèany“. Dále jsou vyvìšeny na úøedních deskách pøed
budovou úøadu a pøi køižovatce ulic Libušská a K Vrtilce.
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Na festivalu mateřských škol
Již desátým rokem organizuje Spoleènost
pro pøedškolní výchovu (SPV) festival mateøských škol, tzv. Mateøinku. Je to setkání dìtí,
uèitelek, lektorù, rodièù, odborné veøejnosti
a všech, kteøí si umìjí a chtìjí hrát. Projekt je
organizován na úrovni oblastních a celostátních soutìží. Celostátní festival se koná pod
záštitou Èeské komise UNESCO, ministrynì
školství a starosty mìsta Nymburk.
Cílem tohoto projektu je rozvíjet osobnost
dítìte v pøedškolním vìku s dùrazem na tvoøivost, aktivitu a radost ze hry, pomoci zvýraznit pøedškolní vzdìlávání v rámci výchovnì
vzdìlávacího systému ÈR, zasazovat se o mezinárodní spolupráci v oblasti výchovy a péèe
o dìti a mládež v perspektivì jednotné
Evropy.
Oblastní pražské kolo Mateøinky každoroènì organizuje Spoleènost pro pøedškolní
výchovu a spolupoøadatelem je Magistrát hl.

m. Prahy, který tuto akci také financuje.
Pø e h l í d k a è i n n o s t í s n á z v e m Pr a ž s k á
Mateøinka se konala ve dnech 23. a 24. bøezna
2005 v KD Mlejn v Praze 5 Stodùlkách.
Pódiová vystoupení dìtí byla zamìøena na
hudebnì-pohybové, tvoøivì-dramatické,
pìvecké a taneèní aktivity.
I v tomto školním roce jsme se tìšili, že se
opìt zúèastníme s naším novým vystoupením. A protože máme rádi pohyb a hudbu,
bylo rozhodnuto. Naše bájeèná lektorka Míša
Èerná vede u nás v mateøské škole kroužek
pohybové výchovy a pøesnì ví, co máme rádi
a co se nám líbí. Vždy s sebou pøinese spoustu
zajímavých nápadù a písnièek z pohádek
a z nás se rázem stávají pohádkové postavièky, o kterých sníme. A když dá dohromady
svùj nápad a náš temperament, tak to stojí za
to a bez báznì mùžeme vyrazit na festival.
Míše patøí nejenom dík za to, že nás dobøe pøi-

praví, ale ona nás i nápaditì
oblékne, dokonce vlastnoruènì výtvarnì pøizdobí,
abychom se líbili. My jsme
si zase ve školce vyrobili na
vystoupení pestré èepice.
Letos jsme cvièili a tancovali na hudbu z pohádky Princové jsou na draka. Odmìnou pro nás byl potlesk a zpìv kamarádù v hledišti pøi našem cvièení, potlesk na
závìr a také milé dárky, které jsme si odvezli
do mateøské školy. Navíc každý z nás dostal
trièko s logem Pražská Mateøinka. Pøijeli nás
povzbudit nìkteré naše maminky a tatínkové.
Potìšilo nás, že naše pozvání pøijala i paní
Hájková z humanitního odboru ÚMÈ PrahaLibuš. A velké podìkování patøí panu Èernému z Písnice, který nás svým minibusem odvezl na místo konání a zase zpìt. Byl to dárek
pro naši mateøskou školu. A tak vìøíme, že
odmìnou pro nìj byla bájeèná atmosféra,
nadšení a umìní všech vystupujících dìtí,
které mohl prožívat spoleènì s námi.
Bìhem tìchto dvou dnù se opìt potvrdilo,
že atmosféra v mateøských školách je tvoøivá,
hravá, bezprostøední, že pøedškolní vzdìlávání má dobrou pozici ve vzdìlávacím systému.
Všem, kteøí tento systém podporují a vytváøejí
podmínky pro rozvoj dìtské osobnosti, kdo
oplývají kreativitou a ochotou dávat kus ze
sebe, patøí velký dík. Ocenìním a odmìnou je
dìtský smích, záøe v dìtských oèích a potlesk
malých dlaní. A dìti z Mateøské školy Ke
Kašnì se už tìší na pøíští setkání malých
taneèníkù, hercù a zpìvákù.
–Dagmar Èadová, uèitelka MŠ Ke Kašnì–

Z výletu Mateřské školy K Lukám za historií

Pobývají dnes v hradech králové?
Bìhem pøíprav na výlet za historií našeho
mìsta jsme si s dìtmi staèili povìdìt, že ne
a pøesto to hradùm neubírá na zajímavosti.
Využili jsme tedy pozvání pracovníka správy
Pražského hradu a jednoho slunného dubnového dopoledne se na hrad vypravili.
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Po milém pøijetí „strýèkem Vaškem“ a jeho
doprovodem na hradní nádvoøí se nás ujala
prùvodkynì teta Katka, která se vìnuje dìtským návštìvníkùm hradu. Zajímavì nám
vyprávìla o Jelením pøíkopu, o vstupních branách s hradní stráží, o nádvoøích, standartì
presidenta republiky, a zejména o nejvìtším
èeském chrámu katedrále sv.Víta. Povídání
o jeho pokladech, sochách, kaplích a hrobkách panovníkù, to byl kus pohádky z dávných èasù. Stáli jsme v tajemném pøíšeøí
uvnitø chrámu, nad námi monumentální
kamenná klenba, obrovský prostor… Ještì, že
okna vesele probleskují barevnou sklenìnou
mozaikou.
Jestlipak si dìti nìco odnesou, jestlipak si
nìco zapamatují? Možná to, jak z dìtského
pohledu jsou honosné vìže katedrály úžasnì
vysoké, zajímavì zdobené, že hradní stráž je
opravdu „jako vytesaná“, že pøi vstupu do
katedrály se z obrovského a pro nás nezvykle
zdobeného prostoru tají dech, že jsou pánové
pøi vstupu upozornìni na nutnost sejmutí
pokrývky hlavy (i když jsou jim tøeba ètyøi
roky a jsou z toho celí vyjukaní), že už víme, ze
které mozaiky se na nás dívá sv. Ludmila èi
malý chlapeèek Václav, že ve Zlaté ulièce si
mùžeme prohlédnout rytíøská brnìní, a také
to, že je tu moc turistù a skoro každý se na nás
usmívá…

Nezùstane-li v malých hlavièkách ani to,
nevadí. Máme štìstí, že se na tenhle úžasný
hrad mùžeme vrátit a podívat tøeba každý
den, budou-li maminka nebo tatínek ochotni.
Vždy Pražský hrad je na dosah, stojí v našem
mìstì .
– Kolektiv pedagogù Mateø. školy K Lukám –
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Mateřinka oslavila deset let a děti z MŠ Ke Kašně s ní
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MŠ Mezi Domy

Když praská školka ve švech
Den otevøených dveøí s pøekvapením
Každým rokem poøádá Mateøská škola
Mezi Domy Den otevøených dveøí. Rodièe
s dìtmi, prarodièe i široká veøejnost se mohou
pøijít s naší školkou blíže seznámit, prohlédnout si prostory, popovídat si s uèitelkami,
pohrát si s hraèkami a seznámit se s pomùckami, které urèitì doma nemají.
Letos tento den opravdu pøekvapil vysokým
poètem návštìvníkù. Dìti byly s množstvím
zajímavých hraèek spokojené, hrály si, skotaèily. A co bylo velmi povzbuzující, vùbec se jim
nechtìlo jít domù. My jsme rády zodpovídaly
rùzné dotazy ohlednì provozu, programu,
zájmových kroužkù i dalších èinností v MŠ.
Jenom na otázky typu „Máme šanci umístit
naše dítì právì do této školky?“ jsme bohužel

odpovídat nedokázaly. Volných míst pro pøíští
školní rok je v naší školce 18 a záleží na tom,
kolik se paní øeditelce pøi zápisu vrátí vyplnìných pøihlášek.
Na nové dìti i jejich rodièe se v záøí tìšíme
a pøejeme všem, aby se jim u nás stále tak líbilo!
–Milena Fiedlerová, MŠ Mezi Domy–
Na výletì ve sklárnì
Divadelním pøedstavením Jak pøichází jaro,
pøiblížily paní uèitelky Milenka a Hanka
dìtem probouzející se jarní pøírodu. Koneènì
si v mateøské škole po dlouhé zimì zpíváme
jarní písnièky, opakujeme øíkadla a básnièky.
V zahradách i na louce pozorujeme první kvetoucí kytièky, mìnící se keøe a stromy, v lese
nasloucháme štìbetání ptáèkù. Dìti se snaží
vyprávìt, co všechno už nového v pøírodì vidìly. Rùzné jarní motivy se uèíme spoleènì kreslit, malovat, modelovat, vystøihovat z papíru
i z látky, nalepovat, ti šikovnìjší tvarují z drátkù nebo vyrábìjí keramiku.
Ale víte, že krásné barevné kytièky, ptáèci,
nebo motýlci se dají udìlat i ze skla? O tom
jsme se s dìtmi pøesvìdèili pøi návštìvì soukromé sklárny v Nenaèovicích u Berouna.
Dobøe jsme se dívali a pozorovali skláøe pøi
práci, obdivovali jsme se jejich zruènosti
u rozžhavené pece i pøi tvoøení originálních
výrobkù. A jako vzpomínku na pìkný výlet

Sport
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Poděkování
Dìkuji za dìti z naší mateøské školy paní
Tøískové, která nás opìt letos pozvala na
pouové atrakce do Zbudovské ulice. Dìti
mìly pìkné zážitky, prožily zdarma hezké
dopoledne.
Podìkování patøí rovnìž OŽP MÈ PrahaLibuš za zprostøedkování akce.
–Irena Procházková, MŠ Mezi Domy–

Phuong Nam, Adéla Pavlíèková, Jan Èech
a Marek Lébl, z tìch zkušenìjších Adam
Dvoøák a Jakub Jirsa. Naši borci si vedli velice
slušnì, byla znát kvalitní pøíprava z tréninkù a
bojovnost našich závodníkù. Zvláštì pak velice tvrdì vybojovaný postup Lucie Procházkové na druhé místo, pøestože na minulém
turnaji (svém prvním) byla na posledním místì. Velká pochvala také patøí Marku Léblovi za
kvalitní výkon a první místo. Vzhledem k tomu, že to byly vùbec první závody tohoto borce, je tøeba jeho výkon zvláš ocenit!
Další fotky ze závodù a spoustu užiteèných informací mùžete nalézt na našem
webu http://judodragons.wz.cz/.

Písničtí
Judodragons
V Benešovì…
Oddíl Judodragons, který pùsobí v rámci
Junior Klubu v naší obci, vyslal své zástupce
na 12. roèníku turnaje pøípravek. Mláïata
(roèník 19951996), mladší žáky a žákynì (roèník 19931994) kromì
trenérù Ing. Oldøicha Ježka a Ing. Martina Vondrouše, doprovázeli a podporovali rodinní pøíslušníci.
Turnaj uspoøádal SKP
Benešov, oddíl juda, v sobotu 2. dubna 2005. V hale Støední zemìdìlské
školy v Benešovì se od
osmi ráno borci vážili,
v pùl desáté se losovalo
a v pùl jedenácté zaèínala
soutìž. Turnaj pøípravek
byl letos velmi slušnì obsazen, což se projevilo i na délce trvání soutìže až do odpoledních
hodin. Judodragons reprezentovali na tomto
turnaji zaèínající závodníci, pro které to byl
vùbec první turnaj a velice cenná zkušenost,
Jakub a Lucka Procházkovi, Martin Malý,
Martin Švanda, Adéla Pavlíèková, Nguyen
Phuong Nam, Jan Èech a Adam Dvoøák, který

jsme si každý domù pøivezli malý sklenìný
dárek.
–Irena Procházková, MŠ Mezi Domy–

Písniètí draci v Benešovì…

nás reprezentoval již v minulém roèníku.
Všichni zaslouží pochvalu za bojovný výkon,
zejména pak Martin Malý.
Výsledky:
Jméno
Kategorie
Umístìní
Martin Malý
Pøípravka
3. místo
Adéla Pavlíèková Mláïata
3. místo
…a v Neratovicích
Dne 9. dubna jsme se zúèastnili turnaje
v Neratovicích poøádaného místním klubem
Judo Neratovice. Vážení a prezence probìhla
dle èasového harmonogramu. Vlastní soutìž
zaèala v 10 hodin dopoledne po urèení poøadí
zápasù jednotlivých váhových kategorií.
Judodragons reprezentovali na tomto turnaji
pøevážnì zaèínající závodníci, a to Lucie a Jakub Procházkovi, Martin Švanda, Nguyen

Jméno
Marek Lébl
Jakub Jirsa
Lucie Procházková
Adéla Pavlíèková
Martin Švanda
Jakub Procházka

Kategorie
Umístìní
Starší žáci
1. místo
Starší žáci
2.místo
Mláïata
2. místo
Mláïata
2.místo
Pøípravka
3. místo
Pøípravka
3.místo
–Martin Vondrouš, foto autor–

…a v Neratovicích
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Výtah z usnesení Rady mìstské èásti Praha-Libuš
v období od 2. 3. do 29. 3. 2005
Rada MÈ Praha-Libuš:
& Schvaluje podle § 94, odst. 2, písm. c) zákona o hl.
m. Praze platový výmìr Ing. Martì Vachouškové
vedoucí pracovnici ekonomického odboru ÚMÈ, dle
zákona è. 143/92 Sb., a v souladu s naø. vlády è.
330/2003 Sb. a naø. vl. è. 637/2004 Sb. pøílohy è. 4.,
který není souèástí tohoto usnesení.
& Souhlasí s termíny pro podání žádostí o pøijetí dìtí k
pøedškolnímu vzdìlávání na školní rok 2005/2006
a s navrhovanými poèty dìtí v jednotlivých tøídách
mateøských škol. Mateøská škola Montessori musí
v souladu s rozhodnutím o zaøazení do sítì škol, pøedškolních zaøízení a školských zaøízení è. j. 11
629/2002-21 stanovit nejvyšší poèet dìtí ve tøídì na 25
dìtí.
& Souhlasí s pojmenováním nové ulice vzniklé v k. ú.
Písnice Nad Libušským potokem. Povìøuje odbor správy majetku a investic E. Fortinovou k zaslání pøíslušných podkladù na MHMP k dalšímu projednání
a schválení navrženého názvu.
& Souhlasí s výsledkem hospodaøení školských zaøízení za rok 2004. Souhlasí s návrhem na rozdìlení hospodáøského výsledku do fondù tak, jak je uvedeno v pøíloze tohoto usnesení.
& Souhlasí s vyplacením finanèního daru 5 000 Kè
tìmto èlenùm redakèní rady èasopisu U nás: Helena
Pilátová, Martin Zikeš, Jiøí Brixi.
& Souhlasí s novou STL plynovodní pøípojkou pro

plánovanou plynovou kotelnu MŠ Lojovická a s jejím
umístìním do pozemku parc. è. 895/3 k.ú. Libuš (komunikace K Lesu), za podmínek: uzavøení smlouvy
o smlouvì budoucí o vìcném bøemeni pøed zapoèetím
prací, povrchy budou upraveny do pùvodního stavu.
& Souhlasí s navrženou stavbou pøípojek kanalizace,
vodovodu a spojového vedení na pozemku p. è. 1132
(komunikace Libušská), k. ú. Libuš k pozemku parc. è.
349, 350, k. ú. Libuš za následujících podmínek:
Stavby budou koordinovány s plánovanou stavbou
Rekonstrukce Libušská. Pøed zapoèetím prací stavebník uzavøe s MÈ Praha-Libuš smlouvu o smlouvì
budoucí o zøízení vìcného bøemene o uložení telefonního vedení do pozemku ve správì MÈ s jeho zápisem na
Katastr nemovitostí HMP. Pøed zapoèetím stavby
investor uzavøe s MÈ Praha-Libuš smlouvu o záboru
komunikace. Povrchy budou upraveny do pùvodního
stavu.
& Souhlasí s uložením telekomunikaèního vedení pøes
pozemky parc. è. 974 (ul. U Nové louky) a 13/1 (ul.
Putimská) k.ú. Libuš za následujících podmínek: Práce
budou provedeny pøed definitivní úpravou povrchu
komunikace ulice Putimská a U Nové louky. Práce
budou koordinovány s uvažovanou stavbou kanalizace
Cholupice. Pøed zahájením prací bude uzavøena úplatná smlouva o smlouvì budoucí o vìcném bøemeni
s Èeským Telecomem, a. s. Bude zachován prùjezd do
komunikace U Nové louky (vedoucí do Cholupic). Pøed
zapoèetím prací požádá stavebník o zábor komunikace.
& Souhlasí s proplacením faktury za vícepráce ve výši 28
654,- Kè vè. DPH. (zhotovitel: Miloš Pláteník kompletní
realizace staveb, dílo: oprava WC v ZŠ Meteorologická).

& Souhlasí s navýšením ceny na akci Oprava podlahové krytiny na schodišti ZŠ Meteorologická o 4 948,50
Kè na celkovou cenu 143 088,50 Kè.
–Pøipravili Tomáš Hejzlar a Hana Koláøová–

Z usnesení
zastupitelstva
Usnesení Zastupitelstva mìstské èásti
Praha-Libuš ze dne 23. bøezna 2005 jsou v plném znìní a vèetnì pøíloh k dispozici na
úøadu mìstské èásti.
& è. 12/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti
Praha-Libuš revokuje usnesení è. 1/2005 ze
dne 9. 2. 2005, a to tak, že bod è. 1 bude novì
znít: „Schvaluje rozpoèet mìstské èásti
Praha-Libuš na rok 2005 v objemu pøíjmù
23 895 000,- Kè, objemu výdajù 33 750 000,Kè a financování ve výši 9 855 000,- Kè.“
Ostatní beze zmìn.
& è. 13/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti
Praha-Libuš souhlasí s úpravou è.U 0310
smìrné èásti Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy spoèívající ve zmìnì kódu
míry využití území na pozemcích parc. è.
559/2, 961/2 a 961/3, kat. ú. Písnice pøi ulici
Hoštická z B9 na C9 dle výkresu úpravy, jež je
nedìlitelnou pøílohou usnesení.
–K tisku pøipravili T. Hejzlar a H. Koláøová–

Výzva občanům
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Mìstská èást Praha-Libuš obdržela od firmy
Výstavba inženýrských staveb, a.s., žádost o stanovisko
MÈ ke stavebnímu øízení ve vìci stavby Silnièní okruh
kolem Prahy, stavba è. 513 Lahovice Vestec.
Koordinaèní situace této stavby je k nahlédnutí na
Úøadu MÈ u Ing. arch. Zdeòka Køíže na adrese
K Lukám 664.
Prosím obèany, které uvedená problematika zajímá,
aby vyjádøili své pøipomínky do 31. 5. 2005. Následnì k
tomuto øízení zaujme stanovisko Zastupitelstvo MÈ
Praha-Libuš.
–Pavel Macháèek, místostarosta–

a
vov

Lib

Silniční okruh
kolem Prahy

l or o
Ko

Objížïka Písnice
Uzavírka Písnice od køižovatky Libušská
Kunratická spojka až po køižovatku Libušská
Podchýšská (odboèka k Cholupickému høbitovu) je
naplánována od 23. 4. 2005 do 30. 6. 2005. Dopravní
obsluze je do uzavøené oblasti vjezd povolen. Plánek
znázoròuje objízdné trasy.
Uzavírka je nutná vzhledem ke stavbì kanalizace
v ulici Libušská od ulice K Vrtilce po ulici Na Koneèné.
–T. Hejzlar, tajemník ÚMÈ Praha-Libuš–
objížïka
uzavøená trasa
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Zprávy z jednání rady

RADNICE

Výzva občanům

Urbanistická studie
Libuš – Kunratice
Víde
òská

ská
Li bu š

Mìstská èást Praha-Libuš obdržela od
Magistrátu hlavního mìsta Prahy sekce
Útvar rozvoje hlavního mìsta Prahy Èistopis
urbanistické studie Libuš Kunratice vèetnì
Vyhodnocení pøipomínkového øízení k urbanistické studii Libuš Kunratice a Závìreèného protokolu o projednání urbanistické studie
Libuš Kunratice se žádostí o projednání v naší mìstské èásti.
Studie zahrnuje území vymezené ulicí
Libušskou na západì, ulicí K Jezírku a jejím
prodloužením na severu, ulicí Vídeòskou na
východì a Kunratickou spojkou na jihu.
Veškerá uvedená dokumentace je k dispozici k nahlédnutí na Úøadu mìstské èásti PrahaLibuš u Ing. arch. Zdeòka Køíže na adrese
K Lukám 664.
Prosím obèany, které uvedená problematika
zajímá, aby vyjádøili své pøipomínky do 31. 5.
2005. Následnì k urbanistické studii zaujme
stanovisko Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš.
–P. Macháèek, místostar. MÈ Praha-Libuš–

Důležité upozornění pro majitele psů

Povinné očkování
proti vzteklině

téma

Dne 16. 5. 2005 probìhne povinné oèkování psù proti vzteklinì, a to:
+ v dobì od 15.00 – 16.30 pøed budovou
ÚMÈ Praha-Libuš, Libušská 35
+ v dobì od 17.00 – 19.00 pøed budovou
ZOO Haus Praha-Písnice.
–Hana Malátková, EO ÚMÈ Praha-Libuš–

Oční vady: Zhoršená funkce oka
Døíve nebo pozdìji bude potøebovat
korekci zraku prakticky každý z nás. O
oèních vadách a o možnostech jejich korekce pomocí brýlí a kontaktních èoèek vás
bude nyní informovat seriál, který jsme pro
vás pøipravili ve spolupráci s libušskou
Optikou Tereza. Úvodní díl je vìnován odpovìdi na otázku: Co je to oèní vada? Odpovídat nám bude MUDr. Jana Kopøivová, oèní
lékaøka Optiky Tereza.
Pacient vìtšinou pøichází k oènímu lékaøi
ze tøí dùvodù: když špatnì vidí, když pociuje bolest a nebo když ho vyleká zmìnìný
vzhled oka. V tomto díle se zamìøíme na
zhoršenou funkci oka, tzn., když pacient
hùøe vidí. Pøíèinou tohoto stavu nejèastìji
bývá choroba oka, která zpùsobí jeho
neprùhlednost, nebo refrakèní vada. Re-
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frakèní vada je stav, kdy lomivý aparát oka
je v nepomìru s jeho délkou.
Pøedstavme si oko jako fotoaparát. Vpøedu
je soubor èoèek, vzadu citlivý film. Soubor
lomivých èoèek oka je rohovka, komorová
voda, oèní èoèka a sklivec. Citlivý film v oku
nahrazuje sítnice. Soubor èoèek musí lomit
paprsky obrazu tak, aby se setkaly na sítnici.
Setkávají-li se pøed sítnicí nebo až za ní, vidíme neostøe.
Je-li oèní bulva delší, setkávají se paprsky
pøed sítnicí. Tato vada se nazývá krátkozrakost. Napravujeme ji rozptylnými èoèkami,
které dráhu paprskù obrazu prodlouží. Èoèky
umístíme pøed oko do brýlových obrub nebo
jako kontaktní èoèky pøímo na povrch oka.
Je-li oèní bulva krátká, lomivý aparát spojí
paprsky za sítnicí. Této vadì øíkáme daleko-

zrakost a korigujeme ji èoèkami spojnými,
které naopak dráhu paprskù obrazu zkrátí.
Pokud rohovka nebo oèní èoèka láme
paprsky v jedné ose více než v jiné, øíkáme
vadì astigmatismus a do obrub se vkládají
válcová, tzv. cylindrická skla zabroušená
právì s ohledem na nestejnomìrný prùchod
svìtelných paprskù konkrétního oka.
Samostatnou kapitolu ve výètu oèních vad
tvoøí presbyopie. V èeštinì toto slovo znamená vetchozrakost a oznaèujeme jím stárnutí
oèní èoèky. Oèní èoèka je u dìtí a mladých lidí
pružná. Pøi pohledu do dálky se oplošuje a pøi
pohledu do blízka zase vyklenuje. Zajišuje
tím schopnost oka vidìt ostøe na rùzné vzdálenosti. V období mezi 40. až 50. rokem vìku
èlovìka ztrácí èoèka pružnost a vidíme hùøe
na blízko. Velmi èasto mùžeme spatøit, jak
lidé postižení presbyopií oddalují text pøi
ètení co nejdále od oka. Zaostøit na normální
vzdálenost nám pomohou opìt spojné èoèky.
Obyèejná èoèka však zajistí jen malou hloub-
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které korigují vidìní nejen na blízko a do dálky, ale i na støední vzdálenosti.
V pøíštím díle možnosti bifokálních a multifokálních skel blíže pøedstaví pan Tomáš
Krenk, øeditel Optiky Tereza.
–Sestavil Marek Valvoda–

Změna očního lékaře
V Optice Tereza místo MUDr. Martina
Janka nyní ordinuje Bc. Hana Ouøedníèková. Støeda 9.30 – 16.30.

Večer pro cyklostezky

Naše lokalita Písnice je díky pøilehlým lesním rezervacím Modøanská rokle a Cholupická bažantnice bohatá na mnohé ptaèí druhy.
Bylo zde zjištìno více než 220 druhù ptactva,
z nichž znaèná èást zde hnízdí nebo pravidelnì protahuje. Ve vyvìšených budkách, které
pøipravili zdejší obìtaví obèané, hnízdí nìkolik druhù sýkor, brhlík lesní, lejsek bìlokrký,
rehek zahradní a další druhy, které krmí svá
mláïata pøevážnì hmyzem. V houštinách,
lesních porostech i polích mùžeme spatøit
další druhy ptákù, kteøí vyžadují naši ochranu. Úbytek ptactva v posledních letech je varující a svìdèí vìtšinou o nepøíznivém civilizaèním vlivu. Je nejen ochuzením pøírody, újmou
krajinì, hospodáøskou škodou, protože ptáci
jsou hmyzí predátoøi, ale pøedstavuje i ochuzení kulturního dìdictví zemì. Proto chraòme
a podporujme naše volnì žijící ptactvo.
– Ing. Tichý pro Sdružení pro životní prostøedí
Stromy–

dìlili na ètyøi skupiny podle oblastí, ke kterým
se chtìjí vyjádøit severní, jižní, západní,
východní èást naší mìstské èásti. Na každém
stole byl pøipraven papír, fixy, aby mohli pøítomní písemnì vyjadøovat své návrhy na vedení cyklostezek. Již o pøestávce zaèali všichni
živì diskutovat a rozdìlovat se na ètyøi skupinky.
Po urèité dobì byli skupinky facilitátorkou
vyzvány, aby pøedstavily své návrhy. Bylo to
velice zajímavé, slyšeli jsme názor obèana,
který má obavy z cyklistù, kteøí by projíždìli
v okolí jeho domu. Na druhou stranu cyklisté
a rodièe malých dìtí navrhovali rùzné trasy
vedoucí do Kunratic, do Modøan, prostì do
pøírody. Každý si uvìdomil, že v naší mìstské
èásti je nutno využít jedineènost okolní pøírody. Zaznìly tam i výzvy obèanùm k pomoci pøi
udržování èistoty v mìstské èásti. Podnìty
byly rozhodnì pøínosné.
Rozcházeli jsme se okolo deváté veèer a D.
Partlová již vìdìla, že jí zaèíná velká práce
s tím, aby dala dohromady pøipomínky a návrhy od zúèastnìných, které budou pøedány
odpovìdným osobám k pøípravì generelu
cyklistických stezek v naší mìstské èásti.
–Iva Hájková, Úøad MÈ Praha-Libuš–

zdroj: Mìstská policie Praha

Sdružení pro životní prostøedí Stromy,
zastoupené Mgr. Danielou Partlovou, uspoøádalo 22. bøezna 2005 jedineèné veøejné
setkání pro všechny obèany. Ti mìli možnost
vyjádøit se k problematice cyklostezek v naší
mìstské èásti.
Setkání se uskuteènilo v prostorách Klubu
Junior, ve kterém jsme pøipravili místnost s obèerstvením. D. Partlová pøipravila obrazovou
dokumentaci rùzných èástí našeho okolí, abychom si uvìdomili, jak jsou nìkterá zákoutí
nehezká a jak mohou vypadat po vyèištìní.
Nedokázali jsme si pøedstavit, kolik lidí pøijde na toto setkání, ale byli jsme optimistiètí.
Míst k sezení jsme pøipravili dost a celkovì
jsme se snažili vytvoøit pøíjemné prostøedí.
S napìtím jsme èekali na 18. hodinu, kdy
zaèneme. První host, kterého jsme pøivítali,
byla paní Vlèková z Nadace Partnerství, která
se mìla ujmout koordinace celého veèera, tzv.
facilitátorství. Lidé zaèali pøicházet a my jsme
mìli dobrý dojem z toho, že se chtìjí k plánovaným trasám cyklostezek vyjádøit, že chtìjí
sdìlit své návrhy a pøipomínky. Zaèátek se
trochu zpozdil, protože jsme èekali na pozvané odborníky, architekty a projektanty.
Prùjezd Prahou je opravdu èasovì nároèný…
Jakmile byli pøítomni všichni pozvaní, ujala
se slova paní Partlová, aby pøedstavila projekt
Zelená zóna Písnice a seznámila nás s tím, co
se již v Písnici podaøilo a jaké má další plány.
Skoro do ètvrt na osm informovali jednotliví
odborníci obèany o cyklotrasách a cyklostezkách na Praze 12, o celkové pøedstavì hlavního mìsta Prahy a o kladech a záporech tìchto tras v jednotlivých místech. Mnohdy byly
informace velmi podrobné, ale hodnì jsme se
dozvìdìli: napøíklad jaký povrch je pro cyklostezky nejlepší, jak koordinovat prùjezdnost
cyklistù v okolí domù a jak vyøešit vzájemné
„soužití“ cyklisty, auta a konì na plánovaných
trasách v Písnici a Libuši. Slyšeli jsme i o praktických zkušenostech ze zahranièí.
Pøed pøestávkou byli všichni vyzváni, aby
využili pøipravené obèerstvení, a pak se roz-

Ptáci kolem nás
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téma

ku obrazu cca 20 až 30 cm, takže pacient pracující v rùzných vzdálenostech je nucen stále
zamìòovat brýle slabší a silnìjší. Øešením
jsou brýle s bifokálními skly, které umožòují
vidìní na blízko i do dálky souèasnì. Ještì
vìtší komfort poskytují brýle multifokální,

téma

Na kole pěkně a bezpečně III
Krátká zpráva o Večeru pro cyklostezky

Dne 22. bøezna probìhl v klubu Junior další,
v poøadí již tøetí, komunitní veèer organizovaný Sdružením pro životní prostøedí Stromy.
Zatímco první dva veèery (2001 a 2003) byly
vìnovány tomu, jak obnovit a upravit veøejná
prostranství (projekt Zelená zóna Písnice),
tento veèer byl jiný. Nabídl obèanùm možnost
pøispìt svými podnìty a návrhy k pøípravì
generelu cyklistických (a dalších zelených stezek) v mìstské èásti Praha-Libuš.
Paní Partlová po krátkém pøivítání pøedstavila facilitátorku Nadace Partnerství paní
Hanu Vlèkovou, která pøítomné seznámila
s programem veèera, zpùsobem práce a ujala
se provázení veèerem.
První èást veèera byla vìnována informacím. Pan Daniel Mourek, koordinátor mezinárodních projektù Greenways, struènì shrnul, co jsou Greenways, jaký pøínos mohou
mít pro rozvoj místa, a také krátce informoval
o rozvoji Greenways v Praze. Poté pan Ing.
Jebavý, projektant ADOS, seznámil pøítomné
se zásadami procesu pøípravy a realizace generelu cyklistických stezek a prezentoval pøíklady vhodného pøístupu k problematice stezek
a pøíklady zdaøilých realizací.
Po tìchto všeobecnìjších informacích se
hovoøilo o situaci v MÈ Praha-Libuš a blíz-

Cyklistické stezky
očima občanů
Místní lidé, zájemci o cyklistiku a budoucí
uživatelé mohli k pøípravì podkladù pøispìt
svým názorem, svou zkušeností a vizí rozvoje
místa. Bìhem veèera pro cyklostezky, setkání
zástupcù místních nevládních organizací
a plánovacích setkání k projektu Zelená zóna
Písnice jsme zaznamenali množství postøehù
a názorù k dané problematice. Èasto zaznívaly
velmi podobné, nebo identické názory. Následující tabulka èerpá z poznámek obèanù z veèera pro cyklostezky, pøepisu zvukového záznamu, flipchartových listù a také ze setkání
nevládních organizací a ze zápisù z plánovacích setkání Zelená zóna Písnice PZZ.
–Daniela Partlová,
Sdružení pro životní prostøedí Stromy–

kém okolí. Úspìšnì dokonèenou realizaci
projektu Zaostøeno na Modøanskou rokli pøiblížil pan Dr. Jebavý, ÈSOP Koniklec.
Poukázal na možnost navázat na tuto stezku
a pokraèovat ve vytváøení místní stezky jako
jedné z tematických stezek se vztahem a návazností na Greenway Praha Vídeò. Závìrem
vybídl k možnosti (dalšího) spoleèného
pokraèování v pøipravovaném návrhu: Stezka
sv. Kajetána, po pramenech a cestì vody (pracovní název).
Paní Partlová navázala a struènì shrnula
pìtiletý vývoj projektu Zelená zóna Písnice,
poukázala na tematickou, geografickou a pracovní blízkost, dobré podmínky pro další
pokraèování a vztah k pøipravovanému generelu cyklostezek. Paní Iva Hájková tlumoèila
zájem mìstské èásti o aktivní úèast veøejnosti
v procesu plánování a dalších aktivitách zamìøených na rozvoj mìstské èásti a informovala
o možnostech dalšího zamìøení komunitní
práce: vytváøení prostøedí pro školní a mimoškolní aktivitu dìtí a mládeže, spolupráce se
školami, prostor pro další místní potenciál,
nevládní neziskové organizace, podnikatele
apod. Pan Ing. Brož hovoøil o možnostech vzájemné ko-existence cyklistické a koòské stezky,
místní tradici jezdeckého sportu jako potenciálu k rozvoji mìstské èásti a o potøebách sounávrhy tras

ochrana území
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vztah k automobilové dopravì

Vést cyklotrasu tak, aby umožnila propojení škol, školek, Zachovat písnickou vìtev Modøanské rokle bez
klubù, høiš apod.
úpravy povrchu, bez cyklostezky
Trasy vést mimo frekvent. komunikace

další

Cyklotrasy oddìlit od automobilové dopravy
Návaznost na nová høištì v
Kunraticích

Kolem potoka vytvoøit oblast klidu

Kontola rychlosti aut! (ulice K Mejtu)

Propojit celý systém s lesoparkem Kamýk

Podporovat místní pøírodní hodnoty

Atraktivní cesta pro maminky s dìtmi, pìšky i na
kolech

Strom v místì
meetingpointu

Propojit sídlištì Písnice s Kunraticemi

Zajistit obnovu odpoèívek

Lávka ke škole pro bezpeènost dìtí

Úprava povrchu cesty

Propojit „zelenou trasou“ sídlištì Písnice pøes Cholupice
až po ZOO koutek Závist na Zbraslavi. (ve spolupráci
s dalšími mìstskými èástmi)

Zachovat "vesnický ráz" staré Písnice

Zklidnìní provozu v ulici K Vrtilce.

Kolem potoka použít
kámen, nebo dlažbu
pøipomínající kámen

Vedení trasy v obci bez velkých terénních pøevýšení

Zajistit údržbu a úklid stezky

Omezení /zákaz nákladní dopravy.

Pokraèovat dál jako projekt Zelená zóna

Zajistit údržbu odpoèívek

Podporovat cyklistický sport v MÈ

Hledat vhodné sponzory

Dva pìší vycházkové okruhy
Rozlišovat cyklistické trasy pro prùjezd a trasy místního
významu

Døevìný mostek pøes
potok
Zohlednìní návaznosti
výjezdu z pøilehlé
Cyklistický závod

Vzájemná podpora okolních MÈ
a obcí

návrhy pro koòskou stezku
Cesty pøirozeného charakteru bez asfaltového nebo
dláždìného povrchu.

Zachování jezdeckých statkù, místní tradice,
atraktivnost, vyjít vstøíc jejich potøebám.

Zjistit úklid komunikací po koních

Vyjít vstøíc potøebám
jezdeckého sportu

Zachování volného pøístupu ze statku Zátoòská 20 ven
do volného prostoru
Stezky pro konì oddìlit od cyklostezek
Stezky pro konì mohou existovat soubìžnì

Cyklistické stezky
očima odborníků
Na 21.dubna bylo v prostorách Úøadu MÈ
Praha-Libuš pøipraveno další pøípravné
setkání pøed zadáním zpracování generelu
cyklistických stezek, aby na nìm o svých profesionálních stanoviscích besedovali projektanti, kteøí se návrhu (èástí) stezek v MÈ
Praha-Libuš vìnovali nebo vìnují.
–D. P.–

èinnosti pøi hledání optimálního øešení zelených stezek. Pan Ing. arch. Myška, United
Architects, závìrem zasadil øešení tématu stezek do širších souvislostí v jižním segmentu hl.
m. Prahy, informoval o dalším územním plánování, pøipravovaných materiálech a zámìrech sousedních mìstských èástí.
Pøed krátkou pøestávkou na obèerstvení byl
ještì podrobnì pøedstaven kompletní souhrn
dosavadních návrhù cyklistických tras a stezek na území MÈ Libuš.
Druhá èást veèera byla pracovní.Pøítomní
besedovali o tom, jak by mohly být cyklistické
stezky pøínosné pro další rozvoj a potøeby
místa, vyjadøovali se k dosud navrženým øešením a pøedkládali další návrhy a pøipomínky.
Každý z úèastníkù veèera mohl své podnìty
a pøedstavy individuálnì zapsat nebo zakreslit do svého pracovního listu nebo je mohl
písemnì formulovat na spoleèný list flip chartu v pracovní skupinì, která spontánnì vznikla podle zájmu o øešení dílèí èásti budoucí
trasy nebo stezky.
Závìrem veèera paní Vlèková vyzvala
úèastníky k rekapitulaci. Jednotlivé návrhy
byly podle pøipravených podkladù znovu pøeèteny jejich autory, besedovalo se o nich a rozšiøovaly se o další podnìty.
Souhrn podnìtù z veèera byl pøedán jako
podklad pro další práci pracovního týmu.
–Sdružení pro životní prostøedí Stromy, D. P.–

Cyklobus do Brd
V sobotu 2. dubna 2005 zahájila tøetí sezónu
linka cyklobusu Pražské integrované dopravy.
V provozu je v soboty, nedìle a svátky do 2. øíjna

2005 na trase: Dobøichovice, nádraží Èernolice
Øitka Mníšek pod Brdy, námìstí Mníšek pod
Brdy, Kaple Kytín. Spoje navazují v Dobøichovicích na vlaky Èeských drah. Na lince platí tarif
PID. Za pøepravu jízdního kola se platí 12 Kè bez
ohledu na vzdálenost, ale pøi pøedložení platného dokladu o pøepravì jízdního kola ve vlaku do
Dobøichovic je pøeprava kola v cyklobusu zdarma. Ve vlacích je nutné odbavit jízdní kolo jako
spoluzavazadlo za 20 Kè.
S pomocí veøejné dopravy se tak zlepšuje
pøístupnost cyklisticky atraktivních oblastí
Brd. Provoz linky je zajištìn upraveným autobusem pro 25 jízdních kol. Další informace na
internetové adrese www.ropid.cz.
–Podle tiskové zprávy Ropid (red)–
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Køivatec èeský (Gagea bohemica)
Tak se jmenuje vzácná rostlina, která se vyskytuje v
blízkém chránìném území Modøanská rokle. Její obrázek jsme otiskli v minulém èísle.
Ozval se nám ètenáø pan ing. Jiøí Baier z Libuše,
který rostlinu nejen poznal, ale povìdìl mnohem více:
Køivatec èeský roste obvykle poblíž horniny diabas. Ve
stejném prostøedí by mohla rùst vzácná houba
hvìzdovka Pouzarova, o níž je známo, že se vyskytuje
pouze na 14 lokalitách na svìtì. Pan Baier se pøedstavil
jako znalec hub, expert na plísnì, který dokonce dìlal
expertízu v budovì místního úøadu. Tam objevil dva
druhy plísní, jejichž spóry pøi vdechování mohou zpùsobovat zdravotní potíže, proto doporuèil opatøení k
úpravì budovy. Pan Baier je èlen Èeské mykologické
spoleènosti. V našem okolí podle nìj mùže rùst tak na
500 druhù hub, což prý není ale tak mnoho. Mnohdy
vyrostou nìkomu na zahrádce nìjaké houby. Pan Baier
vyjádøil zájem, že by mohla v naší obci za jeho úèasti
vzniknout houbaøská poradna, mùže nabídnout i pøednášky.
Panu Baierovi velmi dìkujeme za ohlas a zajímavé
informace.
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Fotohádanky

Poznáte fotbalisty?
Jako fotohádanku tentokrát nabízeíme opìt starou

Významná jubilea Místní knihovna
V mìsíci kvìtnu 2005 oslaví v mìstské èásti Praha-Libuš svá životní výroèí tito naši obèané:
V Libuši oslaví
93 let paní Anna Vròatová
87 let paní Eleonora Jonášová
84 let paní Marie Brabencová
a paní Olga Havlíèková
80 let pan Adolf Zámeèník
75 let paní Vìra Hertlová
pan František Otta
70 let pan Miroslav Lejsek
V Písnici se dožívá
83 let paní Vìra Urbancová
82 let paní Marta Slavíèková
a paní Jiøina Janoušková
81 let pan Antonín Veverka
pan Stanislav Štìòha
75 let paní Božena Blábolová,
paní Marie Barešová
a pan Jiøí Øežábek
70 let paní Anna Kahlová
Všem oslavencùm pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti a životního optimismu.
–Mìstská èást Praha-Libuš–

Budou-li mít naši obèané zájem, i pøes opatøení
zákona o ochranì osobních údajù, jubilea svých
blízkých adresnì zveøejnit vèetnì fotografie v našich
místních novinách U nás, je nutné se domluvit na
humanitním odboru s paní Ivanou Mikuškovou, tel.:
261 910 145. Vyhovíme vám i v opaèném pøípadì, když
si budete pøát, aby vaše jméno nebylo zveøejnìno.
Dìkujeme za pochopení.
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Místní knihovna v budovì ÚMÈ PrahaLibuš, K Lukám 664, je otevøena každé úterý od
14 do 18 hodin. Pokraèujeme v pøehledu titulù,
které knihovna zakoupila nebo získala jako dar.
Je mezi nimi i množství knih, které darovala
paní Mikešová z Písnice, jíž dìkujeme.
% Eliotová, George – Silas Merner
% Erben, Václav– Poslední pád mistra
Materny
% Farrlow, Mia – Co pomíjí
% Fast, Howard – Max
% Fialová, Kvìta – O sobì (...èím hùøe, tím
lépe...),
% Fieldingová, Joy – Dámy z Grand Avenue,

fotografii. Tyto fotbalisty v rodinném archívu našla paní
Eva Mareèková. Poznáte nìkoho z nich?
–red–
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Filip, Václav a kol. Potomci slavných I., II. a III.,
Fischerová, M. L. – Zaèít znovu,
Fisherová, Nancy – Hra se smrtí,
Frais, Josef a kol. – Lída Baarová, obrazový
životopis, Vlasta Burian, obrazový
životopis,
Frýbort, Pavel – Power Play, Mìsteèko jako
malované, Válka policajtù, Muž na prodej,
Frýbová, Zdena – Nedìle jako stvoøená pro
vraždu, Den jako stvoøený pro vážnou
známost, Polda, Polda a jeho soudce,
Forejt, Luboš – Byli jsme kamarádi,
Formanová, Martina – Skladatelka
voòavého prádla,
Franta, Karel – Dovolená s Františkem
Nepilem,
Fabian, Pavol – Moji ètyønozí pacienti.
Pøipravila Eva Fortinová

Libušské knihkupectví
Po nemoci otevøeno
Tak jsem dvakrát neotevøel jsa nemocen
knihkupectví tiše a naivnì doufaje, že mì
tøeba nìkdo zaskoèí. Což se kupodivu nestalo… Mám pro vás, milí ètenáøi, v kvìtnovém
èísle nìco nového ani ne pro pouèení, jako
spíš pro zamyšlení, a nìco staršího, ètivého
a dráždivého, zkrátka májového:
Jan Keller: Soumrak sociálního státu
Pr a h a : S o c i o l o g i c k é n a k l a d a t e l s t v í
(SLON), 2005. 160 s. ISBN: 80-86429-41-5.
Brnìnský sociolog a ekolog pojednává ve
své zatím poslední knize aktuální, ožehavé,
reálné a každého z nás se týkající téma. Kriticky zkoumá dnešní situaci sociálního státu
a jeho nesnadné perspektivy v prostøedí globalizované ekonomiky. Na pøíkladu vývoje
v jednotlivých evropských zemích dokumentuje, jak se souèasné globální problémy stárnutí populace, zmìny rodinného chování,
zmìny na trhu práce negativnì projevují na

sociálním státu, který byl jednou z hlavních
deviz tzv. západní civilizace. Podrobuje kritice
v souèasnosti èasto citovaný pojem „modernizace“ sociálního státu, všímá si krize solidarity, která tuto modernizaci doprovází. Definuje problematiku starých i nových sociálních rizik, souèasné podoby tzv. sociální otázky a zvláštní pozornost vìnuje otázce postavení støedních vrstev a jejich dùležitosti pro èinnost i úèinnost sociálního státu. K tomu je
tøeba dodat, že doc. Keller umí psát a že se
jeho knihy dobøe ètou i nesociologùm. A že
jeho témata se nepøíjemnì dotýkají každého
z nás. A nebudeme-li se každý snažit o jejich
pochopení a øešení, jednoho (nepøíliš vzdáleného) dne nás prostì pøerostou…
Vítìzslav Nezval: Valérie a týden divù
Il. M. Šafáriková Praha: Maa, 2005. 160 s.
ISBN: 80-7287-098-X.
Vítìzslav Nezval by byl jedním z nejvìtších
èeských básníkù dozajista i v pøípadì, kdyby
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vydal jen desetinu toho, co napsal. Paradoxnì
možná ještì vìtším. Ve šastné dobì 1. republiky bohatì využíval edièních možností, které
jako jeden z nejlepších levicových básníkù
mìl. Že to po zmìnì pomìrù nedokázal svým
tehdejším pøíznivcùm adekvátnì vrátit, je jiná
a dost složitá otázka. Jedním z dùvodù by
mohlo být i to, že básníkùv a reálný svìt není
vždy totožný. Próza Valérie a týden divù je sur-

V kouzelném světě
V tajemném svìtì svìtla se pletou
Panuje vùnì a umìní
Pochmurné myšlenky do pryè se smetou
V støíbøitý prach se promìní
Ze zmrzlé kaluže tváø na tì hledí
Vtom do smrku uhodí blesk
Ta tváø se v dìsivý obrazec zmìní
A v tobì zùstal jenom stesk
Už cítíš ten pocit tak chvìjivý pocit
Že bojíš se každého zjevení
Žes padl do nezkrotné pøírodní moci
A tìlo máš jak hroudu kamení
Tak letmo porozhlídneš se kolem sebe
A všude jen hustý les

debata

realistická, snová a pøesto
vzniklá za období protektorátu. V dobì vlády oèividného zla stvoøil básník podivuhodnì èistou pohádkovou báseò v próze o utkání
imaginárního dobra s imaginárním zlem v básnickém
svìtì plném nadreálných

Ta pøíšerná zima všechno tì zebe
Nevidíš jedinou z cest
Rád bys šel domù však není jak pryè
Nebo tu alespoò nìkoho mít
Pøipadáš si jako rezavá tyè
Nebo jak rýè co nemùže rýt
Nejhlubší ticho jen vítr si hvízdá
A kapky si do rytmu broukají
Jen ty máš chu øvát a dostat se z místa
Èi odplížit se nìkam potají
Po dlouhé chvíli kdy nad vše byl dìs
Jsi zmìnil svou polohu pohledu
Dìsivý les je již záøící les
A ty už máš tu správnou náladu

Ještě jedna rozhledna na Písnici
K èlánku Rozhledna na Písnici, U nás
2005/4

Byl to apríl
Když jsem psal „reportáž“ z jednání rady
MÈ Praha-Libuš, na níž se mimo jiné
„projednávala“ výstavba rozhledny na
Písnici, vùbec jsem netušil, jaký rozruch èlánek vyvolá u øady našich spoluobèanù. Na
jedné stranì jsem rád, že místní mìsíèník je
celkem ètený, že se lidé zajímají o dìní u nás.
Na druhé stranì vùbec nejsem potìšen skuteèností, že aèkoliv i do našich konèin pøišlo
jaro a všude všechno puèí (i to, co by nemìlo),
tak u nìkterých ètenáøù zima ještì jaksi pøetrvává. Bláhovì jsem se domníval, že když
uvedu nìkolik absurdností (opravdu si myslíte, že by bylo možné od nás vidìt napø.
Temelín nebo máme jedenáct radních v zastupitelstvu?), které zaèínají datem 1. dubna, že
každý pochopí, že jde o apríl.

Takže znova opakuji, jednalo se o apríl.
I když musím podotknout, že z mého balkónu
jsou opravdu za pøíhodného poèasí vidìt
kopce Bezdìzu a málokdy, ale pøece, o kus dál
Ještìd s vysílaèem.
–Martin Zikeš–

Mystifikace
Ze Slovníku literární teorie: „(z øec. Mystés
= znalý tajemství a lat. Facere = dìlat) zámìrné využití umìleckého výmyslu k oklamání
ètenáøe... využívá se rozmanitých forem…
smyšlených postav, finguje se èas a místo vzniku díla... pøedstírá se na podporu vìrohodnosti vìcnost a vìdeckost...“
Jako pøíklady slavných mystifikací slovník
uvádí ruského Kuzmu Prutkova, první díla
Francouze Prospera Mérimée, našeho
Jaroslava Haška a Járu Cimrmana, ale také
Petra Bezruèe a Vítìzslava Nezvala. Jaroslav
Hašek proslul mystifikacemi za svého pùso-

Z kronikářových záznamů
K èlánku Z kronikáøových záznamù,
U nás 2005/3
Vážená paní Koláøová, na základì výzvy
uveøejnìné v minulém èísle èasopisu
„U NÁS“ (èlánek „Z kronikáøových záznamù“), Vás chci upozornit na vìcná pochybení, uvedená v tomto èlánku. Jsou to:
% Upøesnìní u zastupitelù Svìráka, Èerného
a Mráze tito byli zvolení na kandidátce
ODS bez politické pøíslušnosti. S ohledem
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na to, že porušili koalièní smlouvy nemají
dnes s ODS nic spoleèného.
% Pøeskoèení období od voleb v listopadu
2002 do 14. 1. 2004
Povinností kronikáøe je uvádìt faktografická
data v kronice pravdivì, pøesnì a vìrohodnì.
Nejvìtším omylem by bylo opakovat zpùsoby
totalitního komunistického režimu a z politických nebo osobních dùvodù zkreslovat èi vynechávat neoddiskutovatelné skuteènosti.

propriet a pøece blízkém a pøijmutelném. Za
Nezvalova života vyšla próza jen jednou, jak
se asi v nesvobodném svìtì nehodila nikomu
do krámu. Režisér Jaromil Jireš natoèil na její
motivy v roce 1970 stejnojmenný film, který je
dodnes po mém soudu jedním z nejlepších
èeských filmù. A nakladatelství Maa vydalo
letos jednu z nejlepších èeských básnických
próz…
–jbx–

Tak tedy fajn ale co podniknout
A jak jsem se sem vùbec dostal
Však už nemám touhu nìkam pryè uniknout
Co kdybych tu navždy zùstal
Jen zbavit se tohoto velkého napìtí
Zvuku co uši mi rve
Rozluštit to pekelnì tìžké souvìtí
Souvìtí jež na mì øve
Když øíkám øve tak myslím to doslova
Hlava mi šílenì tøeští
Ó né je to budík zas ta školní osnova
A prvòáci zpravidla vøeští
Tak louèím se s tebou mùj blýskavý sne
A tìším se až se zas ve spánku potkáme
Tentokrát pøísahám neøeknu ne
A budu tì øešit než do dne noc zeslábne
–Roman Kaèírek, 9.A ZŠ Meteorologická–

bení v redakci èasopisu Svìt zvíøat, kde popisoval a objevoval neexistující živoèichy,
napøíklad ptáka oøešníka z vrcholu Kilimandžára; nejvelkolepìjší mystifikací je ovšem
Haškova Strana mírného pokroku v mezích
zákona. Mystifikace najdeme každý týden
v magazínu Mladé fronty Dnes, kde se o sobì
politici pravidelnì dozvídají vìci, o nichž se
jim ani nesnilo. 1. dubna ovšem nìjakou tu
mystifikaci otiskne každý své povìsti dbalý
deník. Dnes už se za to nemùže (skoro) nic
stát, ale ještì v 80. letech po aprílovýchèláncích padaly pokuty, padáky, naštìstí ne doslova hlavy. V Mladé frontì se jednou objevil èlánek, v nìmž se informovalo, že po výborných
zkušenostech s vyhozením nádraží PrahaTìšnov do vzduchu bude pøikroèeno k odpálení budovy Mìstského muzea, která u magistrály taky pøekáží. Soudruzi byli úplnì do bìla.
Nakonec všechno dopadlo skvìle, redaktorùm se moc nestalo a na podzim 1989jim jarní
padáky a pokuty pomohly k tomu, aby svobodnou Mladou frontu mohli dìlat z vyšších
funkcí.
–Michal Novotný –

Žádám Vás jako šéfredaktorku periodika
U Nás o pøíslušnou opravu týkající se uvedeného èlánku. Pøedpokládám, že tato pøipomínka bude zohlednìna v kronice, ve smyslu
uvedeném ve Vašem periodiku. S pozdravem
–Ing. Ivo Øezáè–
(Poznámka redakce: Dopis byl odeslán
redakci již po uzávìrce 16. 3. 2005 dubnového
èísla, proto ho otiskujeme v kvìtnovém èísle.)
Panu ing. Øezáèovi jsem e-mailem odpovìdìl osobnì. Pro ètenáøe U nás jen struènì.
Obávám se, že pan ing. Øezáè není úplnì
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informován, jaký charakter mají mít kronikáøské záznamy. Musí zachycovat skuteèný
stav vìcí v okamžiku, kdy události nastaly.
Pokud byli zmínìní zastupitelé zvoleni za
ODS, nemùže na tom nic mìnit jejich pozdìjší èinnost, a už údajná, nebo skuteèná. Ale
aby bylo všechno jasné, na návrh pana místostarosty ing. Macháèka jsem do kroniky

doplnil poznámku: „V závorce za jménem
volební strana.“ Pokud jde o druhou námitku
s tím opravdu nemohu nic dìlat. V kronice
roku 2005 nemohou být zachyceny dìje, které
se odehrály v letech 2002 až 2004. Kdyby se
v tìch letech kroniky vedly, jistì by v nich tehdejší události byly zaznamenané.
–Michal Novotný, kronikáø–

V sobotu 7. kvìtna 2005 spoleènì oslavíme v naší mìstské èásti 60 let od ukonèení
2. svìtové války. Na tyto oslavy, na nìž se
chystá i celá Praha, pøipravuje mìstská èást
Praha-Libuš ve spolupráci s obèanským
sdružením Køížem Krážem, Klubem
Junior a FSC Libuš celodenní program.
Ve vstupních prostorách Základní školy
Meteorologická, na høišti pøi ulici Skalská
a na fotbalovém høišti FSC Libuš se budou
od 10 do 18 hodin konat rùzné hudební a
sportovní akce, které jsou urèeny pøedevším pro dìti, ale nejen pro nì. Celý den
bude zakonèen v Hospùdce U Vokouna,
kde vám bude k tanci a poslechu hrát
hudební skupina Delta pop.
Program dopoledne:
& v 10 hod. starosta mìstské èásti pan Petr
Mráz zahájí za úèasti pìveckého sboru

MC Kuřátko
Otevøeno v kvìtnu 2005: 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.
Program MC Kuøátko na kvìten 2005
mimoøádné akce:
& 2. 5. pondìlí – Kosáci. S Terezou si vyrobíme støapaté kosáky.
& 5. 5. ètvrtek – Pøáníèka pro maminky. Blíží
se Den matek, je èas vyrobit pro maminku
pøáníèko, které ji jistì potìší.
& 9. 5. pondìlí – Klub dvojèat a vícerèat.
Zpívání a zajímavé povídání. Maminka dvojèat, speciální pedagožka paní Jana Pešková
zahraje dìtem na tahací harmoniku a maminkám ráda podá informace o èinnosti Klubu
dvojèat a vícerèat. Uvítáme další maminky
dvojèat èi vícerèat, spoleènì si popovídáme
a pøedáme zkušenosti. Pokud je vás více, ale
i ti ostatní, kteøí mají chu si hrát a najít si
nové kamarády, pøijïte mezi Kuøátka
& 10. 5. úterý – Barevní motýli. Po pravidelném zpívání a taneèkách si vyrobíme veselé
barevné motýly.
& 11. 5. støeda – Divadélko. Hanka nám
zahraje dìtmi velmi oblíbené divadélko. Také
si zazpíváme a zahrajeme na orfovy nástroje.
& 12. 5. ètvrtek – Sluníèko. S Jarmilou si vyrobíme jednoduché sluníèko z krepového papíru.
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Klubu Junior výstavu leteckého modeláøství,
dìtských prací a obrázkù z dob války a osvobození ve vstupních prostorách ZŠ Meteorologická,
& od 10.30 hod. je pro malé dìti pøipravena
procházka pohádkovým lesem od ZŠ Meteorologická
& od 10.30 hod. se dìti mladšího školního
vìku ze ZŠ L. Coòka utkají ve vybíjené s dìtmi
ze ZŠ Meteorologická na høišti pøi ul. Skalská
& skautský oddíl nám pøedvede nìco z tábornièení

v Kronice 2005

K èlánku Z kronikáøových záznamù, U nás 2005/4
Po upozornìní nìkterých ètenáøù, napøíklad paní Vrzalové,
jsem v Kronice MÈ Praha-Libuš 2005 kapitolu Mìstská hromadná doprava doplnil o autobusové linky 117 a 215 a u linek
165, 198 a 197 jsem pøidal další stanice na území naší MÈ. Za
upozornìní dìkuji.
–Michal Novotný, kronikáø–

& od 14.30 hod. se nám pøedstaví dìti z
místních základních a mateøských škol a z
Klubu Junior s taneènì-hudebním programem
& od 15 hod. se mùžete podívat na fotbalové utkání malých fotbalistù ve vìku 6 – 7
let, Slavie proti Libuši
& od 16 do 18 hod. nám bude hrát country
skupina Sally Band
Veèer
& od 19 hod. bude v Hospùdce U Vokouna
hrát k tanci a poslechu hudební skupina
Delta plus

Program odpoledne:
& ve 13 hod. zahájí starosta MÈ odpolední
program na pódiu fotbalového høištì pøi ulici
Meteorologická
& pøijde nám zahrát hudební skupina Bùhví
ve složení: Ondøej Brzobohatý, Martin Hrubý,
Karel Pièman, Jaromír Telenský, Pavel Trojan

Obèerstvení zajišuje FSC Libuš a podává se na fotbalovém høišti pøi ul. Meteorologická. Pro dìti je pøipraven od 10 do 18 hod.
skákací hrad a zábavné soutìže. Podáváme
zdarma obecní guláš.
Na místní oslavy, které zaèínají v 10 hod.
pøed ZŠ Meteorologická, zveme všechny
obèany a dìti z Libuše a Písnice.
–Iva Hájková, ÚMÈ Praha-Libuš–

& 16. 5. pondìlí – Hrad z písku. Za pìkného
poèasí budeme soutìžit, které z dìtí postaví
nejvìtší hrad z písku.
& 17. 5. úterý – Písnièky o zvíøátkách.
Pøipomeneme si známé písnièky o zvíøátkách.
& 18. 5. støeda – Narozeninová párty pro dìti
narozené v kvìtnu. Zveme dìti narozené
v kvìtnu, aby s námi oslavily narozeniny.
Oslavence prosíme nahlásit týden dopøedu na
tel. 605 288 535. Chybìt nebude zpívání,
taneèky a malé dáreèky pro oslavence!
& 19. 5. ètvrtek – Obrázky z krupièky a rýže.
Zajímavé obrázky z krupièky a rýže jistì rozvinou dìtskou fantazii.
& 23. 5. pondìlí – Girlandy z kytièek. Jistì
vyzdobí dìtské pokoje našich malých ratolestí.
& 26. 5. ètvrtek – Logopedie. Setkání s klinickou logopedkou paní. Mgr. Lenkou Marèíkovou, která s dìtmi procvièí jazýèky a pohraje
si s nimi. Rodièùm pøiblíží zákonitosti a mož-

né problémy ve vývoji dìtské øeèi. Bude vìnován prostor pro dotazy, možnost individuální
konzultace.
& 30. 5.pondìlí – Hrátky s vodou. Na høišti
pøed MC Kuøátko bude pøipravena spousta
atrakcí spojených s vodou, lovení rybièek,
pouštìní lodièek, pøelévání, zalévání apod.
V pøípadì nepøíznivého poèasí budeme v hernì MC. Maminky, prosím, vezmìte dìtem
náhradní obleèení (pro jistotu).
Tìšíme se na èerven:
& 1. 6. støeda – Den dìtí. Zaèátek v 10.00
hodin. Dopoledne plné her, soutìží a dalších
zajímavých atrakcí. Nebude chybìt obèerstvení a dárek pro oslavence. Za pìkného
poèasí se bude konat venku.
& 8. 6. støeda – Divadélko. Hanka nám zahraje dìtmi velmi oblíbené divadélko. Také si
zazpíváme a zahrajeme na orfovy nástroje.
–Za MC Kuøátko Renata Pokorná,
foto autorka–
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Autobusy
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Klub Junior
Letní dětské tábory
Na letošní léto pro vás pøipravil Klub Junior
ve spolupráci s humanitárním sdružením
Protebe nabídku dvou letních dìtských táborù. Pro mìsíc èervenec je to pøímìstský tábor
zde v Praze, plánovaný tak, aby dìti, pokud
chtìjí, mohly i ve mìstì a blízkém okolí zažít
spoustu legrace i dobrodružství a poznat nové
kamarády. Na mìsíc srpen je zajištìn mimopražský letní tábor v krásném prostøedí Èisté
u Rakovníka, jenž nabízí ètrnáctidenní verzi
pobytu; v pøípadì zájmu o tøítýdenní pobyt,
uskuteèní se i tato verze. Podrobnìjší informace k obìma letním akcím najdete níže.
První informaèní schùzka k obìma letním
táborùm Klubu Junior ( pøímìstský tábor
poøádaný v èervenci a mimopražský tábor
v Èisté u Rakovníka v srpnu) probìhla již v polovinì dubna. Druhá závìreèná schùzka se
uskuteèní v èervnu. Sledujte, prosím, aktuální informace na stránkách èasopisu U nás, ve
vývìsce vedle Klubu Junior,na webových
stránkách, pøípadnì se informujte na níže
uvedených telefonních èíslech. Na setkání
s vámi se tìší
–Bc. Julie Èákiová, tel. 605 866 609,
Ing. Lenka Koudelková, tel. 604 273 968,
http://kjunior.webpark.cz/–

Prázdniny v Praze – červenec
Zase tì èekají prázdniny v Praze u televize
bez kamarádù, kteøí se baví nìkde na pláži, na

táboøe, na soustøedìní, u babièky, na chatì.
A ty se mùžeš doma nudou ukousat?
Letos už se nudit nemusíš!
Klub Junior ti nabízí zábavu na mìsíc èervenec! Staèí, když pøijdeš mezi nás na náš pøímìstský tábor.
Co tì èeká?
Spusta her, koupání, výlety (po Praze i mimo ni). Podíváme se na zajímavá místa
(ZOO, hvìzdárna, planetárium, botanická
zahrada, dendrologický park, podmoøský
svìt, aquapark...) podle tematického zamìøení jednotlivých týdnù. Kreslení, modelování,
hudba a zpívání… Zkrátka všechno, co tì
bude bavit a co budeš chtít dìlat. Samozøejmì
soutìže a k nim patøící
odmìny. Jako na táboøe, jen vyspat se pùjdeš veèer domù.
Co musíš udìlat
Staèí se pøihlásit
a pøijít. Každý den se
platí zvláš. Pokud
budeš chodit celý týden (nebo i déle), dostaneš slevu! A samozøejmì si pøinést,
kromì svaèiny, i dobrou náladu. Už teï se
na tebe tìšíme!
–Julie a Ema, lektorky
Klubu Junior–

Mimopražský
tábor – srpen
Vypnìte televizory,
zapomeòte na poèítaèe a mobilní telefony,
nechte za zády špínu
a hluk mìsta, pojeïte
s námi tam, kde je pøíroda dosud:
Èistá u Rakovníka
od 6. do 24. srpna
Vyvráceny jsou kùly
obøadní, dávno
zaschla krev nepøátel.
Zapomenuta svìdectví mrtvých otcù i dávná hrdinství. Nezní již
vítìznì bubny prérií,
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v prachu minulosti leží tradice slavného národa. Rudou barvu má zapadající slunce prastaré kultury, rudou barvu krve má cesta do jejího posledního útoèištì. V bídì a hanbì živoøí
zde dcery a synové slavných. Ó Manitù, skrývá snad rudá kùže jen zbabìlá bledá srdce?
Dokáže ještì nìkdy rudý lid hrdì pozvednout
hlavu, vzepøít se osudu a bojovat o svou
budoucnost, èi podlehne navždy bílému muži
a zhoubné chorobì civilizace bledých tváøí?
Pošlete bojovníky!
Chatièkový tábor 2 km od nejbližší osady
bledých tváøí a stanice ohnivého oøe, potok
s písèitým dnem plným škeblí, krásné, pøehledné lesy, tajemná skaliska, rudé písky.
Souèástí areálu rybník s píseènou pláží, lodièky, fotbalové høištì, høištì na odbíjenou a další atrakce, saloon, jídelna a sociální zázemí
rudého lidu.
Program: etapová hra, další hry, sport, koupání, výlety, disko.
Ubytování: v chatièkách po deseti, osmi
a ètyøech
Stravování: standardní 5× dennì, pitný
režim
V cenì: ubytování, strava, doprava bus
(u kratší alternativy pouze cesta tam ), odmìny, program.
Cena: 3 200 Kè kratší alternativa 6.–20.
srpna, 4 000 Kè delší alternativa 6.–24. srpna
Informace a pøihlášky:
–Zdeòka Kapicová, tel. 261 910 532 veèer,
Zdenka.kapicova@quick.cz,
http://www.protebe-hs.wz.cz
Lenka Koudelková, tel. 604 273 968,
kjunior@centrum.cz,
http://kjunior.webpark.cz/–

Moderní tanec
& Nový kroužek v Klubu Junior v ulici Mezi
Domy 373
& Tréninky každé úterý a ètvrtek od 17 do 18
hodin
& Urèený pro dívky základních škol
& Zamìøení na taneèní prùpravu, prvky moderního tance
& Dívky se nauèí správným pohybovým návykùm, perfektnímu držení tìla
& Lektorka je absolventkou taneèního oboru
lidové školy umìní
Další informace a pøihlášky:
– Eliška Froòková, tel. 776 018 191–

kvìten 2005

Program na mìsíc kvìten 2005
% Dne 3. kvìtna 2005 oslavíme spolu
s programem dìtí ze ZŠ Meteorologická
svátek všech maminek Den matek.
% Na 10. kvìtna máme pozvaného p. Ing.
Otu Satzera. Na druhé vyprávìní Ze života
èeského lesníka v Africe, kde po dobu 20 let
pracoval v rámci OSN pøi inventarizaci
a mapování afrických pralesù, se moc
tìšíme.
% Na 17. kvìtna máme pøipraven pùldenní
výlet do Jílového. Navštívíme v Mìstském
muzeu výstavu stolování a dále zajímavosti
mìsta Jílového. Odjezd je v 11.00 hodin
z Libuše, informace v Klubu.
% 24. kvìtna uspoøádá KS celodenní výlet
do Dìèína. V dìèínském muzeu navštívíme
øezbáøskou výstavu p. Ing. arch. Cejnara,
jehož ukázky jsme vidìli v televizi.
Informace o dalším programu a organizaci
zájezdu obdržíte v Klubu.
% 31. kvìtna pøijde mezi nás se svými
knihami o zdraví p. Hýbl.
Klub Senior a místní knihovna jsou otevøeny vždy v úterý od 14.00 hodin. Srdeènì
zveme každého zájemce. Upozornìní: Pøi
zájezdech je klub uzavøen, knihovna je v provozu. Adresa Klubu Senior a místní knihovny:
K Lukám 664, Praha 4-Libuš
–Za organizaèní výbor KS Eva Fortinová–

Další akce
sdružení Protebe
Borovice 13. 5. – 15. 5. 2005.
+ Odjezd: v 17 hodin hromadnì autobusem z
Pankráce.
+ Návrat: v 17 hodin na místo odjezdu.
+ Ubytování: V chatièkách, plná penze.
Nezapomenout spacáky a plavky.
+ Program: hry, výlety, bazén, horolezecká
stìna (dohled, instruktor a výbava Martin).
+ Vybavení: spacák, plavky,obleèení na
sport.
+ Cena: 600 Kè. Zahrnuje (ubytování, plnou
penzi, dopravu, koupání v krytém bazénu,
horolezeckou stìnu, diskotéku a hry).
+ Informace a pøihlášení:
–Zdeòka Kapicová, tel. 261 910 532 veèer,
Zdenka.kapicova@quick.cz,
http://www.protebe-hs.wz.cz–

Výukový program pro dìti základních škol – v akci

kvìten 2005

V kvìtnu si pøipomínáme 25. výroèí od otevøení Mateøské školy Lojovická. Jsme pyšní,
v jaké se nalézá krásné oblasti, v pøíjemné
lokalitì zástavby rodinných domù obklopených zelení, jsme pyšní, jak krásné a šikovné
dìti máme.
Na støedu 4. 5. 2005 pøipravujeme setkání
dìtí, rodièù, zamìstnancù s bývalými žáky
a zamìstnanci, které bude koncipováno jako
vzpomínkové odpoledne na školku.
Nebude chybìt výstava dìtských prací,
hudební vystoupení, zahradní párty plná her
zakonèená táborákem, možnost prohlédnout

si kroniku, školku a fotografie. Nebude chybìt radost a smích.
Vážení pøátelé, bývalí žáèci naší školky, kterým není pojem Lojovická neznámý, srdeènì
vás zveme na posezení a zavzpomínání.
Dìkuji všem, kteøí se podílejí nejen na oslavì k 25. výroèí, ale i tìm, kteøí nás podporovali
a podporují, a díky rodièùm za dùvìru, se kterou nám svìøují dìti.
–Ivana Sýkorová, øeditelka a kolektiv
MŠ Lojovická, tel. 241 471 378,
www.mslojovicka.cz–

Den otevřených dveří Turisté a skautské
Jezdeckého oddílu středisko
V sobotu 21. 5. 2005 od 14.00 hodin poøádá
Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha Den otevøených dveøí pro dìti a mládež.
Na programu budou:
+ soutìže
+ ukázky jezdeckého sportu (drezura,
parkur, longe)
+ spoleèný táborový oheò a opékání vuøtù
+ ježdìní na koních
Místo konání: Zátoòská 20, Praha 4
Spojení MHD: Autobusy 113, 331, 333,
zastávka Ke Bøezinì
Akce se koná za laskavé podpory MÈ PrahaLibuš. Pøedpokládané ukonèení akce v 17.00
hodin. Vstup volný.
– JO TJ Tempo Praha–

Klub èeských turistù Tempo Praha
a 34. skautské støedisko Ostøíž vás zvou
dne 28. kvìtna do Pohádkového lesa.
Na cestu lesem se mùžete vydat od 9.00
a to z ulice Nad lesním divadlem, proti
supermarketu. Èekají vás víly, rytíøi
a k tomu spousta zábavy a sladkostí.
A potom se pøijïte podívat na velkou šermíøskou pohádku O modré Karkulce
(úèinkuje více než 200 šermíøù). Tu
najdete na høišti Tempo, v ulici Vzdušná.
Pohádka zaèíná od 14.00 hod., doprovodný program již od 11.00 hodin.
–Mirek Bebar, KÈT Tempo Praha–

Výukové programy pro děti ZŠ
V roce 2005 zaèíná organizace Èeského
svazu ochráncù pøírody Koniklec realizovat
ekologické výukové programy pro žáky
základních škol. Výukové programy probíhají
formou vycházky celé tøídy (i s dozorem uèitelù) a naši lektoøi se zábavnou formou starají
o výuku. Délka trvání vycházky je 2,5 hod.
Jsou urèeny hlavnì pro žáky 4. až 9. tøíd.
Jedním ze tøí základních programù jsou
Vodní ekosystémy Modøanské a komoøanské tùnì. Jedná se o dobøe dostupnou, modelovou lokalitu, kde se žáci mohou seznámit
s ekosystémem malé vodní plochy a nivního
i lužního biotopu. Dùraz je kladen na celkové
ekosystémové pojetí.
Pøi plánování jednotlivých exkurzí je brán
ohled na fenologii i na uèivo, které tøída zrovna probírá. Proto mají exkurze zpravidla
jedno dominantní téma napø. migrace a rozmnožování obojživelníkù, hnízdìní ptákù,
vodní rostliny apod. Žáci plní nìkolik úkolù,
samostatnì i ve skupinách. Vyzkouší si také
sbìr rostlin a lov bezobratlých živoèichù. Je
možno navázat i pokraèováním ve tøídì.
V závìru žáci vyplòují barevný oboustranný
pracovní list.
Dalšími programy jsou Lesní ekosystém

Modøanské rokle nebo
Meandry Kunratického
potoka.
Programy jsou pro školy
v roce 2005 bezplatné.
Realizace ekologických výukových programù byla
podpoøena Ministerstvem životního prostøedí v rámci programu Sdružení støedisek ekologické výchovy Pavuèina a ÈSOP Národní sí
støedisek environmentálního vzdìlávání,
výchovy a osvìty a v rámci grantového øízení
pro životní prostøedí hlavního mìsta Prahy.
Kontakt a objednání výukového programu: 01/71. ZO ÈSOP Koniklec, Chelèického
12, Praha 3, tel. 2 22 71 21 89, e-mail csop@koniklec.cz, web http://csop.koniklec.cz.
Více informací k Modøanské rokli: http://modrany.koniklec.cz. MUDr. Hynek Jebavý,
vedoucí výukových programù (777 156 537),
PhDr. Milena Pouchová, absolventka PedF
UK, obor Bi-RV, vedoucí lektorka programù
(777 613 381, mpouchova@seznam.cz) nebo
prostøednictvím dalších lektorù.
–Hynek Jebavý, ZO ÈSOP Koniklec–
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Klub Senior Školka Lojovická má narozeniny

inzerce
CYKLO CENTRUM

VAuthor,
VApache,
VSuperior

Prodej a servis jízd.kol
Nabídka jarních prohlídek
1 KOLO – 50 Kč

KERAMIKA
` Květináče
` Obaly
` Byt. dekorace
` Pokojové i venkovní
květiny

` Substráty

XAVEROV, a.s. pøijme dìlníky, dìlnice pro
zpracování masných výrobkù. Kontakt: 244 008 253
Pøijmeme strojníka chlazení do nepøetržitého
provozu – vyuèen ve strojním oboru, nejlépe
chladírenský mechanik.
Kontaktní osoba: pan Šír, tel.: 244 008 347
Pøijmeme pracovníka do skladu MTZ s platností od
1. 5. 2005. Požadavky: øidièský prùkaz skupiny B,
C + prùkaz na øízení vysokozdvižného vozíku
práce s poèítaèem – uživatelsky
Kontaktní osoba pí Jankovská, tel.: 244008166

Opravy televizorù v bytì
M. Chroustovský

tel.: 603 442 075
Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4
Tel.261 911 452, www.emap-praha.cz
l Měsíční zpravodaj U nás vydává Městská část
Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4Libuš, tel.: 261 711 380, 244 471 876
e-mail mc.libus@praha-libus.cz
www.praha-libus.cz
l Registrováno na MK ČR reg. č. MK ČR E 12406

doprava pouze 50 Kè

l Redakční rada: Hana Kolářová – šéfredaktorka (hana.kolarova@tiscali.cz, tel. 731 179 913)
Roman Klemeš – technický redaktor (klemes@email.cz), Jiří Brixi (brixijiri@seznam.cz), Tomáš Hejzlar
(tajemnik@praha-libus.cz), Helena Pilátová (hpilatova@email.cz), Michal Novotný
(michal.novotny@rozhlas.cz), Martin Zikeš (mzikes@csob.cz)
l Layout a sazba RoComp • Náklad 3 400 kusů • Tisk Offsetpress, Modřany • Distribuce MČ P-L
l Datum vydání: 2. května 2005
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