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Kapela Bùhví v èele s Ondøejem Brzobohatým 7. kvìtna 2005 na høišti FSC Libuš
Snímek Roman Klemeš
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„Rád bych pozdravil všechny ètenáøe mìsíè-
níku U nás a podìkoval jim za to, že èasopis 
ètou, protože je to jedna z mála možností, jak 
mohu informovat všechny obèany o dìní v naší 
mìstské èásti,“ øíká starosta Petr Mráz. 

„Nejprve bych rád pohovoøil o doèasné uza-
vírce èásti ulice Libušská v Písnici, kde se 
v souèasné dobì pokládá kanalizace. Hodnì 
se o ní teï hovoøí, jelikož tato situace znepøí-
jemòuje život obèanùm celé Písnice. Zjistil 
jsem, že vìtšina obyvatel, kterých se to bez-
prostøednì týká, má nedostateèné informace. 
O pøesném termínu zahájení akce jsme se i my 
na úøadu mìstské èásti bohužel dovìdìli nece-
lý týden pøed zahájením celé akce. Vìdìli 
jsme, že se pøipravuje, ale netušili jsme pøesné 
datum. Zajistit objížïky má podle zákona pro-
vádìcí firma. Pøesto již hledám možnosti, jak 
napøíštì umožnit rychlou informovanost 
obèanù napøíklad pomocí internetu. Nejlepší 
by ale bylo, jako zastara, mít obecního bube-
níka, který by procházel obcí a od rána do veèe-
ra by vyhlašoval informace,“ žertuje starosta. 
„Po uzavøení obce jsem zjistil, že vznikly dvì 
skupiny obyvatel. Jedna žádala kompletní 
uzavøení silnice pro projíždìjící vozy a stìžo-
vala si na prašnost, hluènost, nebezpeènost 
docházky dìtí do základní školy, nedostateè-
nost objízdných tras, zatìžování vedlejších 
komunikací díky neukáznìnosti øidièù atd. 
Druhá skupina, kde jsou pøevážnì firmy 
a podnikatelé, kterým tím pádem ubylo 
zákazníkù a snížily se jim tržby, si stìžovala, 
že platí nájmy, leasingy na auta a zaøízení. I je 
chápu. Ale bylo velmi tìžké vyhovìt obìma 
skupinám. Požádal jsem o souèinnost Policii 
ÈR i Mìstskou policii, kterým jsem vysvìtlil 
tuto prekérní situaci. Požádal jsem je o pomoc 
a zároveò o vstøícný pøístup k øidièùm, kteøí 
do této lokality vjíždìjí, a� už se jedná o zákaz-
níky, nebo o místní obèany a jejich návštìvy. 
Jednal jsem s firmou, která stavbu kanalizace 
provádí, a žádal jsem o zkrácení celé akce na 
nezbytnì nutnou dobu. Zástupci firmy øekli, 
že se pokusí vyhovìt mým požadavkùm, ale 
vzhledem k tomu, že v podloží je skála, bude 
to skuteènì asi trvat do konce èervna.“ 

Pondìlí 25. duben. Jednání se zástupci 
Èeské pošty „Pozval jsem paní ing. Vošickou 
a paní Dolejšovou. Jednali jsme o dalším provo-
zu pošty v naší mìstské èásti, o možnosti jejího 
rozšíøení, výši nájmu a o rozšíøení služeb pošty.“ 

Støeda 27. duben. Zastupitelstvo naší 
mìstské èásti. „Pøi interpelacích obèanù 
jsme odpovídali na dotazy zástupcù bytového 
družstva Libuš týkající se právních záležitos-
tí,“ shrnuje jednání starosta. „Dalším bodem 
byla urbanistická studie Libuš  Kunratice. 
Studie byla pøedložena zastupitelùm k 
podrobnému prostudování a byl jim dán èas, 
aby se k ní v patøièném termínu mohli vyjád-
øit. Jsem rád, že se tato vìc øeší, a doufám, že 
to pomùže ke snížení velké dopravní zátìže. 
Bohužel ale ve studii chybí generel dopravy 
naší mìstské èásti a jejího okolí. Dalším 
bodem byla zpráva o èinnosti rady. Dále jsme 
øešili nutnou rekonstrukci finanèního výboru 
a otázku prodloužení tramvajové dopravy 
z Modøan do Libuše. Pan tajemník informo-
val, že nìkterá jednání již probìhla a budou 
pokraèovat,“ shrnuje starosta Petr Mráz. 

Ètvrtek 28. duben. Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy. „Naší mìstské èásti se netýkal žádný 
bod jednání. Svou úèast na zastupitelstvu 
jsem ale využil k osobnímu jednání s øedite-
lem Odboru mìstského investora Magistrátu 
hl. m. Prahy ing. Jiøím Tomanem. Zabývali 
jsme se chystanou stavbou domu s chránìný-
mi byty pro hendikepované a starší obèany 
v naší mìstské èásti. Dotazoval jsem se na 
termín plánované akce a bylo mi sdìleno, že 
stavba by mìla být zahájena v èervnu 2005. 
Souèasnì jsme také øešili plánované investice 
do naší mìstské èásti ve druhé polovinì toho-
to roku. Dále jsem se sešel k pøátelskému roz-
hovoru s panem Janem Bürgermeisterem, 
námìstkem pražského primátora, kterého 
jsem seznámil se souèasným dìním v naší 
mìstské èásti a se záležitostmi, které nám ztì-
žují život, napøíklad pøetíženost dopravou 
a vše, co s tímto fenoménem souvisí.“ 

Úterý 3. kvìten. Ukonèen audit hospoda-
øení. Audit na Úøadu mìstské èásti Praha-
Libuš probíhal od letošního ledna. Výsledek 
konstatuje nìkolik drobných chyb, ale nic 
závažného. Auditoøi se vyjádøili, že by si pøáli, 
aby takhle jednoduše všechno probíhalo ve 
všech mìstských èástech. 

Sobota 7. kvìten. Oslavy k 60. výroèí osvo-
bození a ukonèení 2. svìtové války v naší 
mìstské èásti. „Rád bych touto cestou podì-
koval všem zúèastnìným, že si našli èas a pøi-
šli, èímž dali najevo, že jim dìní v obci není 
lhostejné,“ øíká starosta. „Také bych rád podì-
koval všem, kteøí se snažili zpøíjemnit tento 
den  vystupujícím, sponzorùm, prodejcùm 
a všem dalším, kteøí se na programu podíleli. 
Zvláštní podìkování bych rád vìnoval vedou-
cí našeho humanitního odboru paní Ivì 
Hájkové, která celou akci zorganizovala a do-
hlížela na její chod až do samého konce. Také 
jsem rád, že jsem mohl pozvat zástupce ze 
spøáteleného francouzského mìsteèka 
Caudebec-les-Elbeuf, kteøí nás poctili svou 
návštìvou a srdeèným projevem pøi zaháje-
ní.“ 

Støeda 11. kvìten. Návštìva nového sta-
r o s t y  z  D o l n í c h  B ø e ž a n  i n g .  Vì s l a v a  
Michalika, CSc. „Cílem schùzky bylo vzájem-
né seznámení a jedním z hlavních bodù byla 
snaha dostat tranzitní dopravu mimo naše 
obce tak, aby silnice mìly návaznost. Vysvìtlili 
jsme si pøedpokládané umístìní komunikace z 
naší strany i ze strany Dolních Bøežan. Shodli 
jsme se na její nutnosti na základì souèasného 
pøetížení našich páteøních komunikací,“ shr-
nuje starosta Petr Mráz. 

Støeda 11. kvìten. Schùzka s námìstkem 
primátora Janem Bürgermeisterem na 
pražském magistrátu. „Dlouho plánovaná 
schùzka u pana námìstka se týkala právních 
záležitostí pøi výstavbì bytového domu Libuš  
Zvonièka. Této schùzky se dále zúèastnili øedi-
tel firmy Wadia p. Jech, øeditel Odboru mìst-
ského investora ing. Toman, tajemník naší 
mìstské èásti T. Hejzlar, právník naší mìstské 
èásti JUDr. Duda, právník zastupující bytové 
družstvo JUDr. Hrudka a ekonomický øeditel 
firmy Wadia ing. Dlabola.“

Pondìlí 16. kvìten. Návštìva øeditele 
firmy ZAVOS ing. Pøikryla uskuteènìná za 
úèasti paní radní Ivany Fendrychové. „Øešili 
jsme mimo jiné systém podávání informací 
o rozestavìnosti v naší mìstské èásti a stav 
rozestavìných a plánovaných staveb a jejich 
financování,“ øíká starosta Petr Mráz.

„Závìrem bych rád popøál všem spoluobèa-
nùm hezké poèasí a hodnì sluníèka na vylep-
šení nálady pøi pøekonávání objízdných tras 
a pøeskakování výkopù bìhem stavby kanali-
zace a shovívavost a optimismus, až dìti pøi-
nesou vysvìdèení. Mìli bychom pøi tom 
zavzpomínat na vysvìdèení, které jsme uka-
zovali rodièùm my.“

–Zaznamenala Hana Koláøová –

Na zahájení dne, kdy jsme vzpomnìli na ukonèení 2. svìtové války v Libuši a Písnici, promluvil starosta naší mìstské èásti
Petr Mráz, starosta spøáteleného francouzského mìsteèka Caudebec-les-Elbeuf Noël Caru a Josef Šulc,starosta obce Zálezlice,
která byla povodní v roce 2002 málem vymazána z mapy Mìlnicka a jíž i naše mìstská èást pomohla.       –Foto Roman Klemeš–

Vážení ètenáøi, vzhledem k letním dovoleným 
vyjde pøíští èíslo èasopisu U nás (uzávìrka 15. 6.) na 
zaèátku èervence ve dvojnásobném rozsahu a násle-
dující èíslo (uzávìrka 15. 8.) vyjde až na zaèátku 
záøí. Dìkuji za pochopení.

–Hana Koláøová, šéfredaktorka–

Slavnostní den

Obyvatelé mìstské èásti Praha-Libuš si 
pøipomnìli 60. výroèí ukonèení 2. svìtové 
války.

Dne 7. kvìtna 2005 uspoøádala mìstská 
èást Praha-Libuš ve spolupráci s FSC Libuš, 
Klubem Junior a obèanským sdružením 
Køížem x Krážem slavnostní den k 60. výroèí 
ukonèení 2. svìtové války.

Na oslavy pøijal pozvání starosta z vesnièky 
Zálezlice postižené povodnìmi v roce 2002 
pan Josef Šulc, starosta z partnerského fran-
couzského mìsta Caudebec-les-Elbeuf, pan 
Caru s panem Dorivale a paní Cadren.

Slavnostní den zahájil v 10 hodin pøed 
Základní školou Meteorologická starosta 
mìstské èásti, kterého „uvedla“ svým krás-
ným zpìvem dìvèata z Klubu Junior. Ve svém 
projevu zavzpomínal na utrpení a bolest, kte-
rou válka pøinesla, na den plný strachu, který 
obèané Libuše prožili právì 7. kvìtna 1945, 
a vyzval obèany, aby dnešní den chápali ne 
jako bolestné vzpomínání na 2. svìtovou vál-
ku, ale aby ho využili ke vzájemnému setkání 
a sblížení. Slova se ujal i starosta z Francie, 
který pøipomnìl poèet obìtí, které válka pøi-
nesla jak ve Francii, tak v naší zemi. Vzpomnìl 
i na dobu po roce 1945, která se v každé zemi 
vyvíjela trochu jinak. Jak ale na konci sdìlil, je 
velice rád, že mùže s námi udržovat pøátelství 
a pøedávat nám své zkušenosti. Po krátkém 
proslovu starosty ze Zálezlic všichni pøítomní 
uctili památku obìtí 2. svìtové války posle-
chem i zpìvem státní hymny v provedení 
pìveckého souboru z Klubu Junior.

Všichni tøi starostové pøestøihnutím pásky 
symbolicky zahájili slavnostní den a otevøeli 
tak výstavu zamìøenou na rok 1945 jak v tex-
tu, obrázcích, tak v zápisech z kronik obce 
Písnice a obce Libuš. Leteètí modeláøi z ob-
èanského sdružení Køížem x Krážem veøej-
nosti nabídli pøekrásné dobové modely pøe-
vážnì letectva 2. svìtové války. 

Po prohlídce výstavy, která byla otevøena až 
do 18 hodin ve vstupních prostorách Základní 
školy Meteorologická, byly pro opravdu malé 
dìti pøipraveny od 10.30 pohádkové živé 
bytosti, aby si pøi procházce „pohádkovým 
lesem“ s dìtmi hrály a povídaly.

Vìtší dìti se již tìšily na sportovní klání ve 
vybíjené mezi ZŠ L. Coòka a ZŠ Meteorolo-

gická na høišti pøi ul. Skalská. Kdo vyhrál? 
Pøece všichni.

Na tomto høišti byly již od 10 hodin pøipra-
veny pro dìti soutìže a skákací hrad. Skauti si 
s dìtmi povídali o možnostech trávení volné-
ho èasu, o tom, jak se uèit mít rád pøírodu.

Na fotbalovém høišti FSC Libuš byl od 13 
hodin pøipraven na pódiu program, který 
zahájil starosta naší mìstské èásti. Pøevážnì 
dìti a mládež se již nemohly doèkat, protože 
hned potom zaèala hrát hudební skupina 
Bùhví ve složení Ondøej Brzobohatý, Martin 
Hrubý, Karel Pièman, Jaromír Telenský, Pavel 
Trojan. Po hodinovém bloku písní této hudeb-
ní skupiny byly již pøipraveny i dìti z našich 
základních, mateøských škol a z Klubu Junior, 
které si pod vedením svých pedagogù a lekto-
rù pøipravily tance, písnì, prostì krásná 
hudební a sportovní vystoupení. 

Na ulici Skalská a na fotbalovém høišti bylo 
pro veøejnost pøipraveno obèerstvení, guláš 
zdarma, klobásy, bramboráèky… Prostì 
k a ž d ý  s i  m o h l  v y b r a t  p o d l e  s v é  c h u t i .  
Obèerstvení zajistili fotbalisté z FSC Libuš 
a pan Josef Profous. Lidé si mohli také koupit 
pøedmìty ve stánku paní Romany Beyerové 
a paní Jany Zoubkové. Dìti ze základních 

a mateøských škol prodávaly své vlastní 
výrobky. Kdo chtìl udìlat radost blízké osobì, 
mohl jí koupit ve stánku pana Janeèka perní-
kové srdce.

Od 15 hodin sehráli malí sedmiletí fotbalis-
té sportovní utkání  Slavie proti FSC Libuš. 
Skonèilo remízou, a tak žádný sportovec neod-
cházel se slzami v oèích. Naopak, každý si 
odnášel malý dárek.

Celý den na fotbalovém høišti uzavøela 
hudební country skupina Sally Band. No 
a kdo mìl ještì chu�, mohl pøijít v 19 hodin do 
Hospody U Vokouna, kde nám k tanci hrála 
hudební skupina Delta Pop. Zpìvaèka této 
skupiny dokázala tak strhnout, že jsme si øíka-
li: Škoda, že tu není více lidí.

Slavnostní den skonèil vlastnì až ve 23 
hodin, kdy hudební skupina dohrála. A my jen 
doufáme, že jsme naplnili obsah slov starosty 
pana Petra Mráze, když si pøál, aby lidé prožili 
tento den ne v bolestných vzpomínkách, ale 
v radosti ze vzájemného setkání a sblížení.

Tento den byl uspoøádán za velké finanèní 
a vìcné podpory sponzorù z øad místních 
firem. Chtìla bych jim za to velice podìkovat a 
na další stranì uvést jejich názvy: 

Starostové Prahy-Libuše, francouzského Caudebecu a polabských Zálezlic právì pøestøihli pásku pøed vstupem na výstavu.

Sbor dívek z Klubu Junior zahajuje dojemným zpìvem státní hymny vèetnì její další,
podstatnì ménì známé sloky.

Pan František Herc s malými spolupracovníky z libušské organizace chovatelù poštovních
holubù vypouští ptáky symbolizující mír.
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„Rád bych pozdravil všechny ètenáøe mìsíè-
níku U nás a podìkoval jim za to, že èasopis 
ètou, protože je to jedna z mála možností, jak 
mohu informovat všechny obèany o dìní v naší 
mìstské èásti,“ øíká starosta Petr Mráz. 

„Nejprve bych rád pohovoøil o doèasné uza-
vírce èásti ulice Libušská v Písnici, kde se 
v souèasné dobì pokládá kanalizace. Hodnì 
se o ní teï hovoøí, jelikož tato situace znepøí-
jemòuje život obèanùm celé Písnice. Zjistil 
jsem, že vìtšina obyvatel, kterých se to bez-
prostøednì týká, má nedostateèné informace. 
O pøesném termínu zahájení akce jsme se i my 
na úøadu mìstské èásti bohužel dovìdìli nece-
lý týden pøed zahájením celé akce. Vìdìli 
jsme, že se pøipravuje, ale netušili jsme pøesné 
datum. Zajistit objížïky má podle zákona pro-
vádìcí firma. Pøesto již hledám možnosti, jak 
napøíštì umožnit rychlou informovanost 
obèanù napøíklad pomocí internetu. Nejlepší 
by ale bylo, jako zastara, mít obecního bube-
níka, který by procházel obcí a od rána do veèe-
ra by vyhlašoval informace,“ žertuje starosta. 
„Po uzavøení obce jsem zjistil, že vznikly dvì 
skupiny obyvatel. Jedna žádala kompletní 
uzavøení silnice pro projíždìjící vozy a stìžo-
vala si na prašnost, hluènost, nebezpeènost 
docházky dìtí do základní školy, nedostateè-
nost objízdných tras, zatìžování vedlejších 
komunikací díky neukáznìnosti øidièù atd. 
Druhá skupina, kde jsou pøevážnì firmy 
a podnikatelé, kterým tím pádem ubylo 
zákazníkù a snížily se jim tržby, si stìžovala, 
že platí nájmy, leasingy na auta a zaøízení. I je 
chápu. Ale bylo velmi tìžké vyhovìt obìma 
skupinám. Požádal jsem o souèinnost Policii 
ÈR i Mìstskou policii, kterým jsem vysvìtlil 
tuto prekérní situaci. Požádal jsem je o pomoc 
a zároveò o vstøícný pøístup k øidièùm, kteøí 
do této lokality vjíždìjí, a� už se jedná o zákaz-
níky, nebo o místní obèany a jejich návštìvy. 
Jednal jsem s firmou, která stavbu kanalizace 
provádí, a žádal jsem o zkrácení celé akce na 
nezbytnì nutnou dobu. Zástupci firmy øekli, 
že se pokusí vyhovìt mým požadavkùm, ale 
vzhledem k tomu, že v podloží je skála, bude 
to skuteènì asi trvat do konce èervna.“ 

Pondìlí 25. duben. Jednání se zástupci 
Èeské pošty „Pozval jsem paní ing. Vošickou 
a paní Dolejšovou. Jednali jsme o dalším provo-
zu pošty v naší mìstské èásti, o možnosti jejího 
rozšíøení, výši nájmu a o rozšíøení služeb pošty.“ 

Støeda 27. duben. Zastupitelstvo naší 
mìstské èásti. „Pøi interpelacích obèanù 
jsme odpovídali na dotazy zástupcù bytového 
družstva Libuš týkající se právních záležitos-
tí,“ shrnuje jednání starosta. „Dalším bodem 
byla urbanistická studie Libuš  Kunratice. 
Studie byla pøedložena zastupitelùm k 
podrobnému prostudování a byl jim dán èas, 
aby se k ní v patøièném termínu mohli vyjád-
øit. Jsem rád, že se tato vìc øeší, a doufám, že 
to pomùže ke snížení velké dopravní zátìže. 
Bohužel ale ve studii chybí generel dopravy 
naší mìstské èásti a jejího okolí. Dalším 
bodem byla zpráva o èinnosti rady. Dále jsme 
øešili nutnou rekonstrukci finanèního výboru 
a otázku prodloužení tramvajové dopravy 
z Modøan do Libuše. Pan tajemník informo-
val, že nìkterá jednání již probìhla a budou 
pokraèovat,“ shrnuje starosta Petr Mráz. 

Ètvrtek 28. duben. Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy. „Naší mìstské èásti se netýkal žádný 
bod jednání. Svou úèast na zastupitelstvu 
jsem ale využil k osobnímu jednání s øedite-
lem Odboru mìstského investora Magistrátu 
hl. m. Prahy ing. Jiøím Tomanem. Zabývali 
jsme se chystanou stavbou domu s chránìný-
mi byty pro hendikepované a starší obèany 
v naší mìstské èásti. Dotazoval jsem se na 
termín plánované akce a bylo mi sdìleno, že 
stavba by mìla být zahájena v èervnu 2005. 
Souèasnì jsme také øešili plánované investice 
do naší mìstské èásti ve druhé polovinì toho-
to roku. Dále jsem se sešel k pøátelskému roz-
hovoru s panem Janem Bürgermeisterem, 
námìstkem pražského primátora, kterého 
jsem seznámil se souèasným dìním v naší 
mìstské èásti a se záležitostmi, které nám ztì-
žují život, napøíklad pøetíženost dopravou 
a vše, co s tímto fenoménem souvisí.“ 

Úterý 3. kvìten. Ukonèen audit hospoda-
øení. Audit na Úøadu mìstské èásti Praha-
Libuš probíhal od letošního ledna. Výsledek 
konstatuje nìkolik drobných chyb, ale nic 
závažného. Auditoøi se vyjádøili, že by si pøáli, 
aby takhle jednoduše všechno probíhalo ve 
všech mìstských èástech. 

Sobota 7. kvìten. Oslavy k 60. výroèí osvo-
bození a ukonèení 2. svìtové války v naší 
mìstské èásti. „Rád bych touto cestou podì-
koval všem zúèastnìným, že si našli èas a pøi-
šli, èímž dali najevo, že jim dìní v obci není 
lhostejné,“ øíká starosta. „Také bych rád podì-
koval všem, kteøí se snažili zpøíjemnit tento 
den  vystupujícím, sponzorùm, prodejcùm 
a všem dalším, kteøí se na programu podíleli. 
Zvláštní podìkování bych rád vìnoval vedou-
cí našeho humanitního odboru paní Ivì 
Hájkové, která celou akci zorganizovala a do-
hlížela na její chod až do samého konce. Také 
jsem rád, že jsem mohl pozvat zástupce ze 
spøáteleného francouzského mìsteèka 
Caudebec-les-Elbeuf, kteøí nás poctili svou 
návštìvou a srdeèným projevem pøi zaháje-
ní.“ 

Støeda 11. kvìten. Návštìva nového sta-
r o s t y  z  D o l n í c h  B ø e ž a n  i n g .  Vì s l a v a  
Michalika, CSc. „Cílem schùzky bylo vzájem-
né seznámení a jedním z hlavních bodù byla 
snaha dostat tranzitní dopravu mimo naše 
obce tak, aby silnice mìly návaznost. Vysvìtlili 
jsme si pøedpokládané umístìní komunikace z 
naší strany i ze strany Dolních Bøežan. Shodli 
jsme se na její nutnosti na základì souèasného 
pøetížení našich páteøních komunikací,“ shr-
nuje starosta Petr Mráz. 

Støeda 11. kvìten. Schùzka s námìstkem 
primátora Janem Bürgermeisterem na 
pražském magistrátu. „Dlouho plánovaná 
schùzka u pana námìstka se týkala právních 
záležitostí pøi výstavbì bytového domu Libuš  
Zvonièka. Této schùzky se dále zúèastnili øedi-
tel firmy Wadia p. Jech, øeditel Odboru mìst-
ského investora ing. Toman, tajemník naší 
mìstské èásti T. Hejzlar, právník naší mìstské 
èásti JUDr. Duda, právník zastupující bytové 
družstvo JUDr. Hrudka a ekonomický øeditel 
firmy Wadia ing. Dlabola.“

Pondìlí 16. kvìten. Návštìva øeditele 
firmy ZAVOS ing. Pøikryla uskuteènìná za 
úèasti paní radní Ivany Fendrychové. „Øešili 
jsme mimo jiné systém podávání informací 
o rozestavìnosti v naší mìstské èásti a stav 
rozestavìných a plánovaných staveb a jejich 
financování,“ øíká starosta Petr Mráz.

„Závìrem bych rád popøál všem spoluobèa-
nùm hezké poèasí a hodnì sluníèka na vylep-
šení nálady pøi pøekonávání objízdných tras 
a pøeskakování výkopù bìhem stavby kanali-
zace a shovívavost a optimismus, až dìti pøi-
nesou vysvìdèení. Mìli bychom pøi tom 
zavzpomínat na vysvìdèení, které jsme uka-
zovali rodièùm my.“

–Zaznamenala Hana Koláøová –

Na zahájení dne, kdy jsme vzpomnìli na ukonèení 2. svìtové války v Libuši a Písnici, promluvil starosta naší mìstské èásti
Petr Mráz, starosta spøáteleného francouzského mìsteèka Caudebec-les-Elbeuf Noël Caru a Josef Šulc,starosta obce Zálezlice,
která byla povodní v roce 2002 málem vymazána z mapy Mìlnicka a jíž i naše mìstská èást pomohla.       –Foto Roman Klemeš–

Vážení ètenáøi, vzhledem k letním dovoleným 
vyjde pøíští èíslo èasopisu U nás (uzávìrka 15. 6.) na 
zaèátku èervence ve dvojnásobném rozsahu a násle-
dující èíslo (uzávìrka 15. 8.) vyjde až na zaèátku 
záøí. Dìkuji za pochopení.

–Hana Koláøová, šéfredaktorka–

Slavnostní den

Obyvatelé mìstské èásti Praha-Libuš si 
pøipomnìli 60. výroèí ukonèení 2. svìtové 
války.

Dne 7. kvìtna 2005 uspoøádala mìstská 
èást Praha-Libuš ve spolupráci s FSC Libuš, 
Klubem Junior a obèanským sdružením 
Køížem x Krážem slavnostní den k 60. výroèí 
ukonèení 2. svìtové války.

Na oslavy pøijal pozvání starosta z vesnièky 
Zálezlice postižené povodnìmi v roce 2002 
pan Josef Šulc, starosta z partnerského fran-
couzského mìsta Caudebec-les-Elbeuf, pan 
Caru s panem Dorivale a paní Cadren.

Slavnostní den zahájil v 10 hodin pøed 
Základní školou Meteorologická starosta 
mìstské èásti, kterého „uvedla“ svým krás-
ným zpìvem dìvèata z Klubu Junior. Ve svém 
projevu zavzpomínal na utrpení a bolest, kte-
rou válka pøinesla, na den plný strachu, který 
obèané Libuše prožili právì 7. kvìtna 1945, 
a vyzval obèany, aby dnešní den chápali ne 
jako bolestné vzpomínání na 2. svìtovou vál-
ku, ale aby ho využili ke vzájemnému setkání 
a sblížení. Slova se ujal i starosta z Francie, 
který pøipomnìl poèet obìtí, které válka pøi-
nesla jak ve Francii, tak v naší zemi. Vzpomnìl 
i na dobu po roce 1945, která se v každé zemi 
vyvíjela trochu jinak. Jak ale na konci sdìlil, je 
velice rád, že mùže s námi udržovat pøátelství 
a pøedávat nám své zkušenosti. Po krátkém 
proslovu starosty ze Zálezlic všichni pøítomní 
uctili památku obìtí 2. svìtové války posle-
chem i zpìvem státní hymny v provedení 
pìveckého souboru z Klubu Junior.

Všichni tøi starostové pøestøihnutím pásky 
symbolicky zahájili slavnostní den a otevøeli 
tak výstavu zamìøenou na rok 1945 jak v tex-
tu, obrázcích, tak v zápisech z kronik obce 
Písnice a obce Libuš. Leteètí modeláøi z ob-
èanského sdružení Køížem x Krážem veøej-
nosti nabídli pøekrásné dobové modely pøe-
vážnì letectva 2. svìtové války. 

Po prohlídce výstavy, která byla otevøena až 
do 18 hodin ve vstupních prostorách Základní 
školy Meteorologická, byly pro opravdu malé 
dìti pøipraveny od 10.30 pohádkové živé 
bytosti, aby si pøi procházce „pohádkovým 
lesem“ s dìtmi hrály a povídaly.

Vìtší dìti se již tìšily na sportovní klání ve 
vybíjené mezi ZŠ L. Coòka a ZŠ Meteorolo-

gická na høišti pøi ul. Skalská. Kdo vyhrál? 
Pøece všichni.

Na tomto høišti byly již od 10 hodin pøipra-
veny pro dìti soutìže a skákací hrad. Skauti si 
s dìtmi povídali o možnostech trávení volné-
ho èasu, o tom, jak se uèit mít rád pøírodu.

Na fotbalovém høišti FSC Libuš byl od 13 
hodin pøipraven na pódiu program, který 
zahájil starosta naší mìstské èásti. Pøevážnì 
dìti a mládež se již nemohly doèkat, protože 
hned potom zaèala hrát hudební skupina 
Bùhví ve složení Ondøej Brzobohatý, Martin 
Hrubý, Karel Pièman, Jaromír Telenský, Pavel 
Trojan. Po hodinovém bloku písní této hudeb-
ní skupiny byly již pøipraveny i dìti z našich 
základních, mateøských škol a z Klubu Junior, 
které si pod vedením svých pedagogù a lekto-
rù pøipravily tance, písnì, prostì krásná 
hudební a sportovní vystoupení. 

Na ulici Skalská a na fotbalovém høišti bylo 
pro veøejnost pøipraveno obèerstvení, guláš 
zdarma, klobásy, bramboráèky… Prostì 
k a ž d ý  s i  m o h l  v y b r a t  p o d l e  s v é  c h u t i .  
Obèerstvení zajistili fotbalisté z FSC Libuš 
a pan Josef Profous. Lidé si mohli také koupit 
pøedmìty ve stánku paní Romany Beyerové 
a paní Jany Zoubkové. Dìti ze základních 

a mateøských škol prodávaly své vlastní 
výrobky. Kdo chtìl udìlat radost blízké osobì, 
mohl jí koupit ve stánku pana Janeèka perní-
kové srdce.

Od 15 hodin sehráli malí sedmiletí fotbalis-
té sportovní utkání  Slavie proti FSC Libuš. 
Skonèilo remízou, a tak žádný sportovec neod-
cházel se slzami v oèích. Naopak, každý si 
odnášel malý dárek.

Celý den na fotbalovém høišti uzavøela 
hudební country skupina Sally Band. No 
a kdo mìl ještì chu�, mohl pøijít v 19 hodin do 
Hospody U Vokouna, kde nám k tanci hrála 
hudební skupina Delta Pop. Zpìvaèka této 
skupiny dokázala tak strhnout, že jsme si øíka-
li: Škoda, že tu není více lidí.

Slavnostní den skonèil vlastnì až ve 23 
hodin, kdy hudební skupina dohrála. A my jen 
doufáme, že jsme naplnili obsah slov starosty 
pana Petra Mráze, když si pøál, aby lidé prožili 
tento den ne v bolestných vzpomínkách, ale 
v radosti ze vzájemného setkání a sblížení.

Tento den byl uspoøádán za velké finanèní 
a vìcné podpory sponzorù z øad místních 
firem. Chtìla bych jim za to velice podìkovat a 
na další stranì uvést jejich názvy: 

Starostové Prahy-Libuše, francouzského Caudebecu a polabských Zálezlic právì pøestøihli pásku pøed vstupem na výstavu.

Sbor dívek z Klubu Junior zahajuje dojemným zpìvem státní hymny vèetnì její další,
podstatnì ménì známé sloky.

Pan František Herc s malými spolupracovníky z libušské organizace chovatelù poštovních
holubù vypouští ptáky symbolizující mír.
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DKV ELEKTRO  CENTRUM, s.r.o., KRATOCHVÍL støechy, s.r.o., OPTIKA TEREZA, JANPET  pneuservis, 
SETRON, s.r.o., AUTOPRAVNA bøí BUBNOVÉ, TINTÌRA  EUROCAR, ZEDNÍK LIBOR, AUTO - SVOBODA, 
VETNEMO, s.r.o.,  PROJEKCE MASNÝCH ZÁVODÙ, s.r.o.,  PRO TRADE, s.r.o.,  DKNV, s.r.o.,  
AUTODOPRAVA - HADOS, SKLADY ŠIPAN, UNIKLEMP, EVROPOS, MAXDORF, KOKR sdružení, MIRAX, 
XAVEROV, a.s., PEMAR, s.r.o., 2PM autoopravna, BEAM ÈR, s.r.o., MARKO hraèky, HERAN  sdružení, VPO 
PLAST, s.r.o., KONTAKT-servis, DDD SERVIS, s.r.o., BOHEMIATEL, s.r.o., NEOSET, CROATIA TRADE 
PRAHA, s.r.o., Jan NAIDR, s.r.o., DATZER, s.r.o., FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o., AAC CZECH, s.r.o., 
ESSELTE, s.r.o., PETR ZACH  truhláøství, SAPARIA, a.s., TTTM SAPA, s.r.o., H & D FASHION, FACO, s.r.o., AT 
COMP, s.r.o., DALIMEX, s.r.o., VTS HOLDING, s.r.o., NTT Group, s.r.o., INTERMARKET, s.r.o., CLUB 777, 
LALANDE, s.r.o., HOME comfort, s.r.o., JANETTE, s.r.o.

Dìkuji i všem úèinkujícím a tìm, kteøí se podíleli na organizaci a chodu tìchto oslav.
–Iva Hájková, Úøad MÈ Praha-Libuš, Foto Roman Klemeš–

Na výstavì dokumentù z 2. svìtové války, jak poznamenala
naše dvì obce, bylo husto...
Na výstavì dokumentù z 2. svìtové války, jak poznamenala
naše dvì obce, bylo husto...

Víly v pohádkovém lese.Víly v pohádkovém lese. Hrdina turnaje ve vybíjené  Martin z písnické školy  sám proti pøesile.Hrdina turnaje ve vybíjené  Martin z písnické školy  sám proti pøesile.

Kapela Bùhví, která má zkušebnu v naší mìstské èásti, v èele s oblíbenou celebritou.Kapela Bùhví, která má zkušebnu v naší mìstské èásti, v èele s oblíbenou celebritou.

Stánky s perníkovými srdci a za nimi se schovává polní kuchynì s prima gulášem zdarma.Stánky s perníkovými srdci a za nimi se schovává polní kuchynì s prima gulášem zdarma.

Dìti øádí s radostí
a bezpeènì vypolstrované. 
Dìti øádí s radostí
a bezpeènì vypolstrované. 

Pohádkové bytosti se chystají na procházku lesem, spojenou se soutìžemi. Pohádkové bytosti se chystají na procházku lesem, spojenou se soutìžemi. 

Na kole pěkně a bezpečně IV

Ve ètvrtek 21. dubna probìhla v klubu 
Senior další pracovní schùzka pro pøípravu 
generelu cyklistických stezek. 

Zatímco pøedchozí setkání byla vìnována 
veøejnosti, tentokrát šlo o setkání profesionál-
ních projektantù, kteøí se nìjakým zpùsobem 
angažují v plánování cyklistických tras a ste-
zek, které mají procházet územím mìstské 
èásti Praha-Libuš.

Pozvání mìstské èásti Praha-Libuš a Sdružení 
pro životní prostøedí Stromy pøijali všichni oslo-
vení projektanti. Setkání se zúèastnili pan ing. 

Preininger (atelier DUK), pan ing. Èarský (FD 
ÈVUT), student ÈVUT O. Šváb, pan ing. Jebavý 
(ADOS) a pan ing. arch. Myška. (United 
Architects Studio). Ing. Karban z UDI se omlu-
vil. Za mìstskou èást Praha-Libuš se jednání 
zúèastnili paní ing. Rusiòáková, pan ing. 
Macháèek a paní ing. Koudelková.

Úvodem koordinátorka projektu souhrnnì 
informovala o tom, jaké návrhy a pøipomínky 
byly vzneseny na pøedchozích setkáních s ve-
øejností a co by mìly stezky splòovat z pohle-
du místních lidí a budoucích uživatelù. 

Poté pøítomní projektanti struènì pøedsta-
vili své návrhy a objasnili, proè a jaká øešení 
doporuèují. 

Následovala velmi tvùrèí beseda, která zahr-
novala obecná doporuèení a zkušenosti, nové 
návrhy a aplikovatelné zkušenosti z jiných 
mìst a ze zahranièí. Podrobnì byly probírány 
klady a zápory rùzných variant. 

Výstupy z tohoto i pøedchozích setkání pøi-
blížily situaci ing. Jebavému, který byl povì-
øen zpracováním místního generelu. Ten také 
závìrem ocenil, že obdobná setkání u kulaté-
ho stolu jsou pro zpracovatele velmi prospìš-
ná, i když zatím stále spíše výjimeèná. 

–Daniela Partlová –

Opravené památky

Mìstská èást Praha-Libuš má jen nìkolik historic-
kých památky, a proto o nì dle možností peèujeme. 
V letošním roce se uskuteènily dvì akce.

První byla oprava Božího køíže v Písnici, Putimské 
ulicim na rozcestí do Cholupic. O tuto památku, zasvì-
cenou dìkanem Dr. Beckerem (zapsáno na farnosti 

v Praze-Modøanech) peèuje již tradiènì obèan z Písnice  
pan Jan Buben s rodinou. Památka, která neušla v po-
slední dobì pozornosti vandalù a nièitelù je již opìt 
hezky upravena, kolemjdoucí se mohou potìšit i jejím 
upraveným okolím. Dìkujeme.

Druhou akcí na záchranu památky byla oprava zvo-
nièky v Libuši, v Libušské ulici u vchodu na poštu. Tuto 
opravu zajiš�oval a financoval Úøad mìstské èásti Praha-
Libuš. O historii této zvonièky toho moc nevíme. Jisté 

však je, že mìla zvon, který se bohužel nedochoval. 
Nedochovala se ani støecha této zvonièky. A tak, aby-
chom stále nechodili okolo znièené památky, podaøilo 
se, že zaèátkem kvìtna zrekonstruoval tuto památku 
kamenosochaø p. Skalický z Jesenice u Sedlèan a zvon 
nám osadilo známé Zvonaøství Manoušek ze Zbraslavi.

Nyní je to památka, na kterou se každý z obèanù rád 
podívá.

–Eva Fortinová, ÚMÈ Praha-Libuš –

Boží køíž na rozcestí do Cholupic

Zvonièka u libušské pošty, pøi nasazování
støíšky za pomoci jeøábu (nahoøe),
zvonièka pøed rekonstrukcí (vlevo), 
s novým zvonkem (vpravo).

Terezín 2005

Pøi pøíležitosti šedesátého výroèí osvobození od 
fašismu jsme s našimi žáky ze ZŠ Meteorologická pod-
nikli exkurzi do Terezína. 

Skvìlý prùvodce nás cestou seznámil s historií holo-
caustu na našem území a pøipomnìl nám dnes nepøed-
stavitelná omezení, jimž byli Židé za 2. svìtové války 
vystaveni. 

Po pøíjezdu do Terezína jsme prošli Národním høbi-
tovem a navštívili Malou pevnost, bývalé policejní vìze-
ní pražského gestapa. Tamní prùvodkynì nás seznámi-
la s neblaze proslulou minulostí tohoto místa. Mohli 
jsme si sami prohlédnout ponuré malé cely bez oken a 
toalet, v nichž se mnohdy tísnilo až 60 lidí. Zároveò 
jsme v dokumentárním filmu vidìli, jak byla fašistickou 
propagandou klamána veøejnost i mezinárodní hnutí 
Èerveného køíže. 

V muzeu Malé pevnosti i v muzeu Ghetta jsme si pak 
mohli proèíst zápisy lidí, propašované dopisy a zprávy 

a v neposlední øadì spatøit dobové fotografie zachycují-
cí nezmìrné lidské utrpení.

Pøes všechna pøíkoøí se však Židé nesmiøovali se svým 
osudem a zùstávali lidmi, kteøí nepøestávali kulturnì žít, 
tvoøit a vzdìlávat se, o èemž jsme se mohli návštìvou 
expozic v Magdeburských kasárnách pøesvìdèit. 

Posledním místem, které jsme si mìli možnost pro-

Žáci písnické školy – hodně

nad celostátním průměrem 

Jak jsme vás již informovali, naši pá�áci se 
zúèastnili v rámci projektu Kalibro celore-
publikového testování nejen vìdomostí získa-
ných ve škole, ale i schopností tyto vìdomosti 
použít v netradièních úlohách a situacích. 

Nyní jsme obdrželi výsledky, z kterých jsme 

zjistili, že naši žáci jsou šikovní a vy jste jim  
dobøe drželi palce, protože úspìšnost v jed-
notlivých blocích se pohybovala mezi 88 až 
91%, pøièemž celorepublikový prùmìr byl 
mezi 53 a 73%.

–Mgr. Blanka Rachotová, ZŠ Písnice–

hlédnout, bylo terezínské krematorium, místo, kde 
bylo v prùbìhu let 1942-5 zpopelnìno na tøicet tisíc lidí.

Všechna místa jsou i pøes nedávné povodnì uprave-
na do pùvodní podoby tak, aby si po jejich zhlédnutí 
každý návštìvník pøál, aby se situace 2. svìtové války 
nikdy neopakovala. 

–Za ZŠ Meteorologická J. Dušková–
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DKV ELEKTRO  CENTRUM, s.r.o., KRATOCHVÍL støechy, s.r.o., OPTIKA TEREZA, JANPET  pneuservis, 
SETRON, s.r.o., AUTOPRAVNA bøí BUBNOVÉ, TINTÌRA  EUROCAR, ZEDNÍK LIBOR, AUTO - SVOBODA, 
VETNEMO, s.r.o.,  PROJEKCE MASNÝCH ZÁVODÙ, s.r.o.,  PRO TRADE, s.r.o.,  DKNV, s.r.o.,  
AUTODOPRAVA - HADOS, SKLADY ŠIPAN, UNIKLEMP, EVROPOS, MAXDORF, KOKR sdružení, MIRAX, 
XAVEROV, a.s., PEMAR, s.r.o., 2PM autoopravna, BEAM ÈR, s.r.o., MARKO hraèky, HERAN  sdružení, VPO 
PLAST, s.r.o., KONTAKT-servis, DDD SERVIS, s.r.o., BOHEMIATEL, s.r.o., NEOSET, CROATIA TRADE 
PRAHA, s.r.o., Jan NAIDR, s.r.o., DATZER, s.r.o., FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o., AAC CZECH, s.r.o., 
ESSELTE, s.r.o., PETR ZACH  truhláøství, SAPARIA, a.s., TTTM SAPA, s.r.o., H & D FASHION, FACO, s.r.o., AT 
COMP, s.r.o., DALIMEX, s.r.o., VTS HOLDING, s.r.o., NTT Group, s.r.o., INTERMARKET, s.r.o., CLUB 777, 
LALANDE, s.r.o., HOME comfort, s.r.o., JANETTE, s.r.o.

Dìkuji i všem úèinkujícím a tìm, kteøí se podíleli na organizaci a chodu tìchto oslav.
–Iva Hájková, Úøad MÈ Praha-Libuš, Foto Roman Klemeš–

Na výstavì dokumentù z 2. svìtové války, jak poznamenala
naše dvì obce, bylo husto...
Na výstavì dokumentù z 2. svìtové války, jak poznamenala
naše dvì obce, bylo husto...

Víly v pohádkovém lese.Víly v pohádkovém lese. Hrdina turnaje ve vybíjené  Martin z písnické školy  sám proti pøesile.Hrdina turnaje ve vybíjené  Martin z písnické školy  sám proti pøesile.

Kapela Bùhví, která má zkušebnu v naší mìstské èásti, v èele s oblíbenou celebritou.Kapela Bùhví, která má zkušebnu v naší mìstské èásti, v èele s oblíbenou celebritou.

Stánky s perníkovými srdci a za nimi se schovává polní kuchynì s prima gulášem zdarma.Stánky s perníkovými srdci a za nimi se schovává polní kuchynì s prima gulášem zdarma.

Dìti øádí s radostí
a bezpeènì vypolstrované. 
Dìti øádí s radostí
a bezpeènì vypolstrované. 

Pohádkové bytosti se chystají na procházku lesem, spojenou se soutìžemi. Pohádkové bytosti se chystají na procházku lesem, spojenou se soutìžemi. 

Na kole pěkně a bezpečně IV

Ve ètvrtek 21. dubna probìhla v klubu 
Senior další pracovní schùzka pro pøípravu 
generelu cyklistických stezek. 

Zatímco pøedchozí setkání byla vìnována 
veøejnosti, tentokrát šlo o setkání profesionál-
ních projektantù, kteøí se nìjakým zpùsobem 
angažují v plánování cyklistických tras a ste-
zek, které mají procházet územím mìstské 
èásti Praha-Libuš.

Pozvání mìstské èásti Praha-Libuš a Sdružení 
pro životní prostøedí Stromy pøijali všichni oslo-
vení projektanti. Setkání se zúèastnili pan ing. 

Preininger (atelier DUK), pan ing. Èarský (FD 
ÈVUT), student ÈVUT O. Šváb, pan ing. Jebavý 
(ADOS) a pan ing. arch. Myška. (United 
Architects Studio). Ing. Karban z UDI se omlu-
vil. Za mìstskou èást Praha-Libuš se jednání 
zúèastnili paní ing. Rusiòáková, pan ing. 
Macháèek a paní ing. Koudelková.

Úvodem koordinátorka projektu souhrnnì 
informovala o tom, jaké návrhy a pøipomínky 
byly vzneseny na pøedchozích setkáních s ve-
øejností a co by mìly stezky splòovat z pohle-
du místních lidí a budoucích uživatelù. 

Poté pøítomní projektanti struènì pøedsta-
vili své návrhy a objasnili, proè a jaká øešení 
doporuèují. 

Následovala velmi tvùrèí beseda, která zahr-
novala obecná doporuèení a zkušenosti, nové 
návrhy a aplikovatelné zkušenosti z jiných 
mìst a ze zahranièí. Podrobnì byly probírány 
klady a zápory rùzných variant. 

Výstupy z tohoto i pøedchozích setkání pøi-
blížily situaci ing. Jebavému, který byl povì-
øen zpracováním místního generelu. Ten také 
závìrem ocenil, že obdobná setkání u kulaté-
ho stolu jsou pro zpracovatele velmi prospìš-
ná, i když zatím stále spíše výjimeèná. 

–Daniela Partlová –

Opravené památky

Mìstská èást Praha-Libuš má jen nìkolik historic-
kých památky, a proto o nì dle možností peèujeme. 
V letošním roce se uskuteènily dvì akce.

První byla oprava Božího køíže v Písnici, Putimské 
ulicim na rozcestí do Cholupic. O tuto památku, zasvì-
cenou dìkanem Dr. Beckerem (zapsáno na farnosti 

v Praze-Modøanech) peèuje již tradiènì obèan z Písnice  
pan Jan Buben s rodinou. Památka, která neušla v po-
slední dobì pozornosti vandalù a nièitelù je již opìt 
hezky upravena, kolemjdoucí se mohou potìšit i jejím 
upraveným okolím. Dìkujeme.

Druhou akcí na záchranu památky byla oprava zvo-
nièky v Libuši, v Libušské ulici u vchodu na poštu. Tuto 
opravu zajiš�oval a financoval Úøad mìstské èásti Praha-
Libuš. O historii této zvonièky toho moc nevíme. Jisté 

však je, že mìla zvon, který se bohužel nedochoval. 
Nedochovala se ani støecha této zvonièky. A tak, aby-
chom stále nechodili okolo znièené památky, podaøilo 
se, že zaèátkem kvìtna zrekonstruoval tuto památku 
kamenosochaø p. Skalický z Jesenice u Sedlèan a zvon 
nám osadilo známé Zvonaøství Manoušek ze Zbraslavi.

Nyní je to památka, na kterou se každý z obèanù rád 
podívá.

–Eva Fortinová, ÚMÈ Praha-Libuš –

Boží køíž na rozcestí do Cholupic

Zvonièka u libušské pošty, pøi nasazování
støíšky za pomoci jeøábu (nahoøe),
zvonièka pøed rekonstrukcí (vlevo), 
s novým zvonkem (vpravo).

Terezín 2005

Pøi pøíležitosti šedesátého výroèí osvobození od 
fašismu jsme s našimi žáky ze ZŠ Meteorologická pod-
nikli exkurzi do Terezína. 

Skvìlý prùvodce nás cestou seznámil s historií holo-
caustu na našem území a pøipomnìl nám dnes nepøed-
stavitelná omezení, jimž byli Židé za 2. svìtové války 
vystaveni. 

Po pøíjezdu do Terezína jsme prošli Národním høbi-
tovem a navštívili Malou pevnost, bývalé policejní vìze-
ní pražského gestapa. Tamní prùvodkynì nás seznámi-
la s neblaze proslulou minulostí tohoto místa. Mohli 
jsme si sami prohlédnout ponuré malé cely bez oken a 
toalet, v nichž se mnohdy tísnilo až 60 lidí. Zároveò 
jsme v dokumentárním filmu vidìli, jak byla fašistickou 
propagandou klamána veøejnost i mezinárodní hnutí 
Èerveného køíže. 

V muzeu Malé pevnosti i v muzeu Ghetta jsme si pak 
mohli proèíst zápisy lidí, propašované dopisy a zprávy 

a v neposlední øadì spatøit dobové fotografie zachycují-
cí nezmìrné lidské utrpení.

Pøes všechna pøíkoøí se však Židé nesmiøovali se svým 
osudem a zùstávali lidmi, kteøí nepøestávali kulturnì žít, 
tvoøit a vzdìlávat se, o èemž jsme se mohli návštìvou 
expozic v Magdeburských kasárnách pøesvìdèit. 

Posledním místem, které jsme si mìli možnost pro-

Žáci písnické školy – hodně

nad celostátním průměrem 

Jak jsme vás již informovali, naši pá�áci se 
zúèastnili v rámci projektu Kalibro celore-
publikového testování nejen vìdomostí získa-
ných ve škole, ale i schopností tyto vìdomosti 
použít v netradièních úlohách a situacích. 

Nyní jsme obdrželi výsledky, z kterých jsme 

zjistili, že naši žáci jsou šikovní a vy jste jim  
dobøe drželi palce, protože úspìšnost v jed-
notlivých blocích se pohybovala mezi 88 až 
91%, pøièemž celorepublikový prùmìr byl 
mezi 53 a 73%.

–Mgr. Blanka Rachotová, ZŠ Písnice–

hlédnout, bylo terezínské krematorium, místo, kde 
bylo v prùbìhu let 1942-5 zpopelnìno na tøicet tisíc lidí.

Všechna místa jsou i pøes nedávné povodnì uprave-
na do pùvodní podoby tak, aby si po jejich zhlédnutí 
každý návštìvník pøál, aby se situace 2. svìtové války 
nikdy neopakovala. 

–Za ZŠ Meteorologická J. Dušková–
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Èasto se nestává, že maminka a její dítko 
mají to štìstí chodit do stejné školky. Pøed 25 
lety, jsem do ní chodila já a dnes ji navštìvuje 
i mùj syn. A právì 25. výroèí svého vzniku osla-
vila 4. kvìtna „naše“ MŠ Lojovická. Mìla 
jsem tu èest celou oslavu prožívat s dìtmi a za-
mìstnanci této školky, kteøí spoleènì s rodièi 
pøipravili pestrý celodenní program.

Dopoledne jsem spolu s ostatními rodièi 
mìla možnost poslechnout si vystoupení 
pìveckého sboru pod vedením paní uèitelky 
Bártové a shlédnout výstavu dìtských dìl, 
která obsahovala plno krásných kreseb a kera-
mických výtvorù.

Nejenom rodièe, ale i dìti slavily výroèí, jak 
se patøí. Nechybìl dort, slavnostní pøípitek 
(samozøejmì nealko), plno krásných dárkù, 
a také jsme nezapomnìli podìkovat a pøedat 
kvìtiny za odvedený kus práce paní øeditelce 

Ivanì Sýkorové a všem paním uèitelkám 
a provozním zamìstnancùm.

Po obìdì navštívil školku pan starosta Petr 
Mráz a vedoucí humanitního odboru paní 
Hájková, kteøí zhlédli vystoupení pìveckého 
kroužku a posedìli ve spoleènosti rodièù, 
hostù a všech zamìstnancù naší školky.

Odpoledne se na zahradì školky konala 
obrovská zahradní party, kterou odstartovala 
Inka Rybáøová se svojí show. Maratón písni-
èek roztanèil dìti i rodièe. Poté pøišla na øadu 
dìtská tombola, ze které si každý soutìžící 
odnesl nìjakou výhru. 

Vše završil táborák s opékáním buøtíkù, pøi 
nìmž si dìti užívaly poslední chvilky naroze-
ninové oslavy, než vìtšinu zahnalo aprílové 
poèasí.

Chtìla bych využít této pøíležitosti a všem 
paním uèitelkám a zamìstnancùm MŠ Lojo-

vická podìkovat a ocenit jejich záslužnou a nì-
kdy nedocenìnou práci s dìtmi. Za tìch 25 let 
se v této školce udìlalo mnoho. Dìti mají mož-
nost navštìvovat spoustu kroužkù (napø. pla-
vání, bruslení, flétnu, angliètinu, keramiku), 
poøádají se výlety, karnevaly, oslavy naroze-
nin dìtí, ozdravné pobyty, lyžaøské výcviky, 
rozlouèení s pøedškoláky, vánoèní besídky 
apod. Tøídy byly zrekonstruovány, prostory 
vybaveny novým nábytkem, herními prvky 
a velkým množstvím hraèek.

Jsem moc ráda, že mùj syn mùže chodit do 
stejné školky jako já pøed 25 lety a že i on do ní 
chodí rád.

Mnoho radostných a krásných chvil proži-
tých v této školce všem pøeje

–bývalá žaèka Lenka Martinová–

Autorka èlánku (vlevo) spolu s paní øeditelkou Miroslavou
Krejèovou, která je zakládající øeditelkou školky Lojovická
a po dlouhou dobu ji øídila. Obì dvì se sešly pøed 25 lety
v jedné tøídì a 4. 5. 2005 se setkaly opìt, tentokrát u dìtské
tomboly, ale v situaci, kdy je paní Martinová již maminkou
pìtiletého syna a paní Krejèová v souèasné dobì již v dùchodu

MŠ Lojovická pøed 25 letyMŠ Lojovická pøed 25 lety MŠ Lojovická dnesMŠ Lojovická dnes

Autorka èlánku se synemAutorka èlánku se synem

Jak vyhrát

ve sběru papíru

My, tøída 8.A, jsme 14. dubna vyhráli školní sbìr
a v tomto èlánku vám popíšeme, jak jsme prvního místa 
dosáhli.

Kvùli této akci bylo potøeba vymìnit šatnu, abychom 
mìli nasbíraný papír kam dávat. Škola nebyla otevøená 
vždy, když jsme sbírali, a tak mìlo hodnì z nás sbìr ve 
sklepech a na balkónech. A kdyby neobìtovali nìkteøí 
spolužáci poslední den svou povìst a èest, nejspíš 
bychom nevyhráli...

Tímto bychom chtìli podìkovat naší paní uèitelce 
Malíkové, že to s námi vydržela, paní hospodáøce za 
náhradní šatnu a hlavnì všem, kdo se sbìru úèastnili.

–D. Vopelka, T. Boháè, J. Štìch–

Osmáci

v akvaparku

Na støedu 27. dubna byl domluven celodenní výlet tøíd 
8.A a 6.B ze ZŠ Meteorologická do akvaparku v Liberci.

Odjezd byl plánován na osmou. Po únavné hodinì 
èekání pøed školou autobus nepøijel, a proto se paní uèi-
telky domluvily, že objednají autobus nový. Ten už 
naštìstí pøijel, a tak jsme odjeli. Po dvou hodinách jsme 
koneènì zahlédli centrum Babylon. Celí natìšení jsme 
vstoupili do budovy. Mìli jsme v plánu jít do akvaparku, 
poté na obìd ve stylu švédských stolù a nakonec do 
muzea zábavného poznávání. 

Toto všechno jsme prošli s velikou radostí. Poté 
ovšem nastal konec a my jsme odjeli zpìt do Prahy. Na 
závìr ještì musíme podìkovat, že s námi paní uèitelky 
vydržely.

–Za ZŠ Meteorologická D. Jeník z 8.A –

Pálení

čarodějnic 2005

Jak se již stává tradicí, i letos hasièi Libuš 
30. dubna uspoøádali Pálení èarodìjnic v li-
bušském lomu. Za finanèní podpory místního 
úøadu dostalo každé dítì buøtíka a limonádu 
zdarma. Krásné jarní poèasí pøilákalo pøes 
350 dìtí a rodièù.

Po zapálení ohnì se vìtšina dìtí vrhla na 
opékání buøtù. Rodièe se obèerstvovali v míst-
ním stánku s obèerstvením. Pro opravdu vyda-
øené poèasí vydrželo mnoho návštìvníkù do 
pozdních noèních hodin.

Tímto všem zúèastnìným dìkujeme a opìt 
se tìšíme na setkání pøíští rok.

–Za SDH Libuš Václav Troníèek, z. s.–

Čarodějnice z Meteorologické

V posledním dubnovém týdnu jsme si poøád-
nì užívali.Ve støedu 27. 4. jsme byli na loutko-
vém pøedstavení Èarodìjnice od R. Dahla. 
Pøíbìh byl strašidelný a spousta z nás byla pøe-
kvapená, že neskonèil zrovna š�astnì, tak jak 
jsme zvyklí z pohádek. Ve ètvrtek jsme se tajnì 
pustili do pøekvapení pro prvòáèky: namalova-
li jsme velké obrazy èarodìjnic. Podaøily se 
nám hodnì zlé, vzteklé i ty dobrosrdeèné. Také 
jsme pøipravili dvì „skuteèné“. Ty jsou vyrobe-
ny z kašírované hmoty, mají na sobì dost odpu-
divé obleèení a sedí na stejných židlièkách jako 
my. Domluvili jsme se, že se v pátek sejdeme 
døív, nachystáme èarodìjnickou výzdobu naší 
chodby a pøevleèeme se za ty pøíšerné bytosti. 
Všechno klaplo podle našich pøedstav a prvòá-
ci se krásnì a rádi báli. Po zbytek dne jsme se 
uèili v maskách, poèítali jsme spotøebu na èaro-
dìjnický guláš, dìlili jsme muøí nohy, hrnky 
mušího sádla a rozhodovali co se zbytky. Také 
jsme luštili doplòovaèky, do kterých se pøièaro-

vala spousta vyjmenovaných slov, napø. kvìty 
pelyòku, hlemýždí sliny a jiné èarodìjné suro-
viny. Podaøilo se nám nakouzlit si spoustu jed-
nièek a krásnì tak zakonèit prima den.

– Žáci 3. A, 3. B ZŠ Meteorologická se svými 
uèitelkami Mgr J. Jandovou

a Mgr. H. Maškovou–

Jak se „hasí“ nejen Hoštická

Den otevøených dveøí
V pondìlí 9. kvìtna nás navštívily dìti z ma-

teøské školky Ke kašnì. Se zájmem si pro-
hlédly techniku i hasièskou zbrojnici. Všichni 
se pozdìji pøesunuli k rybníku Obecòák, kde 
byla technika pøedvedena v akci. 

Hasièi kropili Hoštickou a høištì
Na základì žádosti MÈ Praha-Libuš a obèa-

nù Písnice jednotka 2. kvìtna v odpoledních 
hodinách vyjela kropit ulici Hoštická, nebo� 
její povrch je neúnosnì prašný. 

Dále se èerpala voda ze studny na høišti 
Sokola Písnice pro zalévání travnatého po-
vrchu høištì.

Pálení èarodìjnic
Jednotka v poètu 1 + 3 provedla 30. dubna 

ve veèerních hodinách kontrolu ohniš� vyhra-
zených pro pálení èarodìjnic na ètyøech mís-
tech v Písnici a jednom na Libuši. Kromì jed-
noho nenahlášeného pálení neshledala 
závad. Celá akce byla ukonèena ve 23 hod.
–Martin Volkán, SDH Písnice, upraveno (red)–
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V Libuši hořelo

Ulice Meteorologická 7. kvìtna nad ránem. 

–Foto Albert Bartoš–

Senioři jeli do Boskovic

Mìstská èást Praha-Libuš uspoøádala 28. 
dubna 2005 zájezd pro seniory z naší mìstské 
èásti.

Jeli jsme do krásného mìsta na Moravì, do 
Boskovic. Èekala nás opravdu dlouhá cesta, 
proto jsme vyjíždìli již v šest ráno. Kdo se moc 
nevyspal, mohl se dospat v autobusu, pokud 
mu to švitoøící seniorky dovolily.

První delší zastávka byla v zahradnictví 
pana Lebiše v Boskovicích. Všude bylo plno 
kvìtin, nádhera. Paní, která nás zavedla do 
velkého pìstitelského skleníku, vysvìtlovala 
postup pøi pìstování a pøesazování kvìtin, jak 
kvìtiny uchovat svìží a ukázala nám mnoho 
vyšlechtìných trvanlivých rostlin. Myslím, že 
si skoro každý koupil nìjakou kvìtinu, proto-
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Èasto se nestává, že maminka a její dítko 
mají to štìstí chodit do stejné školky. Pøed 25 
lety, jsem do ní chodila já a dnes ji navštìvuje 
i mùj syn. A právì 25. výroèí svého vzniku osla-
vila 4. kvìtna „naše“ MŠ Lojovická. Mìla 
jsem tu èest celou oslavu prožívat s dìtmi a za-
mìstnanci této školky, kteøí spoleènì s rodièi 
pøipravili pestrý celodenní program.

Dopoledne jsem spolu s ostatními rodièi 
mìla možnost poslechnout si vystoupení 
pìveckého sboru pod vedením paní uèitelky 
Bártové a shlédnout výstavu dìtských dìl, 
která obsahovala plno krásných kreseb a kera-
mických výtvorù.

Nejenom rodièe, ale i dìti slavily výroèí, jak 
se patøí. Nechybìl dort, slavnostní pøípitek 
(samozøejmì nealko), plno krásných dárkù, 
a také jsme nezapomnìli podìkovat a pøedat 
kvìtiny za odvedený kus práce paní øeditelce 

Ivanì Sýkorové a všem paním uèitelkám 
a provozním zamìstnancùm.

Po obìdì navštívil školku pan starosta Petr 
Mráz a vedoucí humanitního odboru paní 
Hájková, kteøí zhlédli vystoupení pìveckého 
kroužku a posedìli ve spoleènosti rodièù, 
hostù a všech zamìstnancù naší školky.

Odpoledne se na zahradì školky konala 
obrovská zahradní party, kterou odstartovala 
Inka Rybáøová se svojí show. Maratón písni-
èek roztanèil dìti i rodièe. Poté pøišla na øadu 
dìtská tombola, ze které si každý soutìžící 
odnesl nìjakou výhru. 

Vše završil táborák s opékáním buøtíkù, pøi 
nìmž si dìti užívaly poslední chvilky naroze-
ninové oslavy, než vìtšinu zahnalo aprílové 
poèasí.

Chtìla bych využít této pøíležitosti a všem 
paním uèitelkám a zamìstnancùm MŠ Lojo-

vická podìkovat a ocenit jejich záslužnou a nì-
kdy nedocenìnou práci s dìtmi. Za tìch 25 let 
se v této školce udìlalo mnoho. Dìti mají mož-
nost navštìvovat spoustu kroužkù (napø. pla-
vání, bruslení, flétnu, angliètinu, keramiku), 
poøádají se výlety, karnevaly, oslavy naroze-
nin dìtí, ozdravné pobyty, lyžaøské výcviky, 
rozlouèení s pøedškoláky, vánoèní besídky 
apod. Tøídy byly zrekonstruovány, prostory 
vybaveny novým nábytkem, herními prvky 
a velkým množstvím hraèek.

Jsem moc ráda, že mùj syn mùže chodit do 
stejné školky jako já pøed 25 lety a že i on do ní 
chodí rád.

Mnoho radostných a krásných chvil proži-
tých v této školce všem pøeje

–bývalá žaèka Lenka Martinová–

Autorka èlánku (vlevo) spolu s paní øeditelkou Miroslavou
Krejèovou, která je zakládající øeditelkou školky Lojovická
a po dlouhou dobu ji øídila. Obì dvì se sešly pøed 25 lety
v jedné tøídì a 4. 5. 2005 se setkaly opìt, tentokrát u dìtské
tomboly, ale v situaci, kdy je paní Martinová již maminkou
pìtiletého syna a paní Krejèová v souèasné dobì již v dùchodu

MŠ Lojovická pøed 25 letyMŠ Lojovická pøed 25 lety MŠ Lojovická dnesMŠ Lojovická dnes

Autorka èlánku se synemAutorka èlánku se synem

Jak vyhrát

ve sběru papíru

My, tøída 8.A, jsme 14. dubna vyhráli školní sbìr
a v tomto èlánku vám popíšeme, jak jsme prvního místa 
dosáhli.

Kvùli této akci bylo potøeba vymìnit šatnu, abychom 
mìli nasbíraný papír kam dávat. Škola nebyla otevøená 
vždy, když jsme sbírali, a tak mìlo hodnì z nás sbìr ve 
sklepech a na balkónech. A kdyby neobìtovali nìkteøí 
spolužáci poslední den svou povìst a èest, nejspíš 
bychom nevyhráli...

Tímto bychom chtìli podìkovat naší paní uèitelce 
Malíkové, že to s námi vydržela, paní hospodáøce za 
náhradní šatnu a hlavnì všem, kdo se sbìru úèastnili.

–D. Vopelka, T. Boháè, J. Štìch–

Osmáci

v akvaparku

Na støedu 27. dubna byl domluven celodenní výlet tøíd 
8.A a 6.B ze ZŠ Meteorologická do akvaparku v Liberci.

Odjezd byl plánován na osmou. Po únavné hodinì 
èekání pøed školou autobus nepøijel, a proto se paní uèi-
telky domluvily, že objednají autobus nový. Ten už 
naštìstí pøijel, a tak jsme odjeli. Po dvou hodinách jsme 
koneènì zahlédli centrum Babylon. Celí natìšení jsme 
vstoupili do budovy. Mìli jsme v plánu jít do akvaparku, 
poté na obìd ve stylu švédských stolù a nakonec do 
muzea zábavného poznávání. 

Toto všechno jsme prošli s velikou radostí. Poté 
ovšem nastal konec a my jsme odjeli zpìt do Prahy. Na 
závìr ještì musíme podìkovat, že s námi paní uèitelky 
vydržely.

–Za ZŠ Meteorologická D. Jeník z 8.A –

Pálení

čarodějnic 2005

Jak se již stává tradicí, i letos hasièi Libuš 
30. dubna uspoøádali Pálení èarodìjnic v li-
bušském lomu. Za finanèní podpory místního 
úøadu dostalo každé dítì buøtíka a limonádu 
zdarma. Krásné jarní poèasí pøilákalo pøes 
350 dìtí a rodièù.

Po zapálení ohnì se vìtšina dìtí vrhla na 
opékání buøtù. Rodièe se obèerstvovali v míst-
ním stánku s obèerstvením. Pro opravdu vyda-
øené poèasí vydrželo mnoho návštìvníkù do 
pozdních noèních hodin.

Tímto všem zúèastnìným dìkujeme a opìt 
se tìšíme na setkání pøíští rok.

–Za SDH Libuš Václav Troníèek, z. s.–

Čarodějnice z Meteorologické

V posledním dubnovém týdnu jsme si poøád-
nì užívali.Ve støedu 27. 4. jsme byli na loutko-
vém pøedstavení Èarodìjnice od R. Dahla. 
Pøíbìh byl strašidelný a spousta z nás byla pøe-
kvapená, že neskonèil zrovna š�astnì, tak jak 
jsme zvyklí z pohádek. Ve ètvrtek jsme se tajnì 
pustili do pøekvapení pro prvòáèky: namalova-
li jsme velké obrazy èarodìjnic. Podaøily se 
nám hodnì zlé, vzteklé i ty dobrosrdeèné. Také 
jsme pøipravili dvì „skuteèné“. Ty jsou vyrobe-
ny z kašírované hmoty, mají na sobì dost odpu-
divé obleèení a sedí na stejných židlièkách jako 
my. Domluvili jsme se, že se v pátek sejdeme 
døív, nachystáme èarodìjnickou výzdobu naší 
chodby a pøevleèeme se za ty pøíšerné bytosti. 
Všechno klaplo podle našich pøedstav a prvòá-
ci se krásnì a rádi báli. Po zbytek dne jsme se 
uèili v maskách, poèítali jsme spotøebu na èaro-
dìjnický guláš, dìlili jsme muøí nohy, hrnky 
mušího sádla a rozhodovali co se zbytky. Také 
jsme luštili doplòovaèky, do kterých se pøièaro-

vala spousta vyjmenovaných slov, napø. kvìty 
pelyòku, hlemýždí sliny a jiné èarodìjné suro-
viny. Podaøilo se nám nakouzlit si spoustu jed-
nièek a krásnì tak zakonèit prima den.

– Žáci 3. A, 3. B ZŠ Meteorologická se svými 
uèitelkami Mgr J. Jandovou

a Mgr. H. Maškovou–

Jak se „hasí“ nejen Hoštická

Den otevøených dveøí
V pondìlí 9. kvìtna nás navštívily dìti z ma-

teøské školky Ke kašnì. Se zájmem si pro-
hlédly techniku i hasièskou zbrojnici. Všichni 
se pozdìji pøesunuli k rybníku Obecòák, kde 
byla technika pøedvedena v akci. 

Hasièi kropili Hoštickou a høištì
Na základì žádosti MÈ Praha-Libuš a obèa-

nù Písnice jednotka 2. kvìtna v odpoledních 
hodinách vyjela kropit ulici Hoštická, nebo� 
její povrch je neúnosnì prašný. 

Dále se èerpala voda ze studny na høišti 
Sokola Písnice pro zalévání travnatého po-
vrchu høištì.

Pálení èarodìjnic
Jednotka v poètu 1 + 3 provedla 30. dubna 

ve veèerních hodinách kontrolu ohniš� vyhra-
zených pro pálení èarodìjnic na ètyøech mís-
tech v Písnici a jednom na Libuši. Kromì jed-
noho nenahlášeného pálení neshledala 
závad. Celá akce byla ukonèena ve 23 hod.
–Martin Volkán, SDH Písnice, upraveno (red)–
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V Libuši hořelo

Ulice Meteorologická 7. kvìtna nad ránem. 

–Foto Albert Bartoš–

Senioři jeli do Boskovic

Mìstská èást Praha-Libuš uspoøádala 28. 
dubna 2005 zájezd pro seniory z naší mìstské 
èásti.

Jeli jsme do krásného mìsta na Moravì, do 
Boskovic. Èekala nás opravdu dlouhá cesta, 
proto jsme vyjíždìli již v šest ráno. Kdo se moc 
nevyspal, mohl se dospat v autobusu, pokud 
mu to švitoøící seniorky dovolily.

První delší zastávka byla v zahradnictví 
pana Lebiše v Boskovicích. Všude bylo plno 
kvìtin, nádhera. Paní, která nás zavedla do 
velkého pìstitelského skleníku, vysvìtlovala 
postup pøi pìstování a pøesazování kvìtin, jak 
kvìtiny uchovat svìží a ukázala nám mnoho 
vyšlechtìných trvanlivých rostlin. Myslím, že 
si skoro každý koupil nìjakou kvìtinu, proto-
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že úložný prostor autobusu byl plný vùnì. 
S tímto nákladem jsme se vydali pøímo do 
mìsta k zámku. U zámku se parkovat nedá 
a na nejbližším námìstí, kde místa byla, pro-
bíhaly zrovna trhy. Moc nám to ale nevadilo, 
po tak dlouhé cestì jsme se potøebovali pro-
táhnout pìšky. Po cestì nìkoho ale pøemohl 
hlad, a tak skupinky odcházely na obìd. 

Dvì hodiny si každý mohl trávit èas po 
svém. Nìkdo si šel prohlédnout zvenku 
zámek, nìkdo se procházel po zámecké 
zahradì, nìkteøí procházeli Židovskou ètvr�. 
Potkávali jsme se navzájem i v cukrárnì. Co 
by to bylo za výlet, nezajít si na nìco sladkého. 
Sportovci došli až k Boskovickému hradu. 
Poèasí nám pøálo, proto bylo pøíjemné trávit 
èas venku.

Odpoledne jsme s prùvodkyní vstoupili do 
krásného zámku. Byl pùvodnì dominikán-

ským klášterem z konce 17. století. V letech 
1819  1826 byl pøestavìn v empírový zámek. 
V roce 1993 byl navrácen rodinì Mensdorff-
Pouilly.

Prohlédli jsme si jedenáct místností a byly 
opravdu krásné. Cesta domù, i když dlouhá, 
jako vždy utekla víc. Když jsme v pùl sedmé 
veèer vystupovali na Libuši z autobusu, byli 

jsme plni zážitkù. Øidiè bydlí v Ohrobci, proto 
odvezl seniory i do Písnice. Z výletu jsme byli 
všichni dobøe unavení, ale jistì se už každý 
tìší na další zájezd, který budeme poøádat 
koncem záøí 2005. A kam pojedeme? Možná 
do Èeského Krumlova.

–Iva Hájková, ÚMÈ Praha-Libuš,
foto autorka–

Mateřská škola Ke Kašně navštívila Toulcův dvůr

V pondìlí 18. dubna jsme s dìtmi navštívili 
støedisko ekologické výchovy Toulcùv dvùr. Je 
to malebný stateèek v pražské ètvrti Hostivaø. 
Tento objekt je souèástí pøírodního parku a pa-
mátkovì chránìného souboru.

Výlet jsme absolvovali v hojném poètu 19 
dìtí z 1. tøídy a 22 dìtí z 2. tøídy. Cílem akce 
bylo seznámit dìti s hospodáøskými a domá-
cími zvíøaty a s životem na statku. Po pøíjezdu 
na místo jsme museli vyhledat zodpovìdnou 
osobu, která by nám øekla více k organizaci. 
Nebyl to úkol lehký, ale nakonec se jej podaøi-
lo splnit, vždy� jsme se již všichni tìšili.

Po dalším èekání nám byla pøidìlena lektor-
ka, která nás seznámila se zvyklostmi na stat-
ku. Pøipomnìla dìtem, jaká zvíøata na statku 
žijí, jak se které zvíøe a jeho mládì jmenuje, 
a mohlo se do „terénu“. Nejprve jsme navští-
vili osazenstvo v oblasti vodního ptactva, dále 
jsme se seznámili s Blaženkou, což byla nepøí-
liš valnì vonící praseèí sleèna. Pro potìchu 
nám byli pøedstaveni králièí krasavci a stádo 
ovcí se statným, mírnì nemotorným beranem 
v èele. 

Krátkou procházkou jarním lesem jsme se 
dostali na palouèek, kde se pásla kozí rodinka 

a kravièka. Té se však pøílišný zájem zvìdavcù 
nelíbil a utrhla se. Nikomu se nic nestalo pro 
vèasné zakroèení a chycení této tulaèky. Dìti 
mìly napínavou podívanou. O kousek dál byli 
v ohradì urostlí oøi a ladné klisnièky. Po 
nahlédnutí do obydlí tìchto ètyønožcù, jsme 
ukonèili exkursi po Toulcovì dvoøe. I když 
zaèátek našeho putování byl trochu kompli-
kovaný, shodli jsme se na tom, že to bylo pøí-
jemnì strávené dopoledne. Spokojené byly 
hlavnì dìti a bohatší o zážitky a poznatky 
z hospodáøského života. 

–Renata Mejstøíková, uèitelka–

Srdíčkový den

Naše škola Meteorologická se zapojila do charitativ-
ní akce Srdíèkový den, který se konal 22. dubna. 
Jelikož byl o srdíèka velký zájem, muselo se ke 100 
srdíèkùm dalších 70 pøiobjednat, ale tento poèet stále 
nestaèil, a tak se opìt pøiobjednávalo 100 srdíèek. 
A proto tato akce pokraèovala ještì další ètvrtek 28. 
dubna. Srdíèka v hodnotì 25 Kè mìla podobu magne-
tù s logem Život dìtem a byla v rùzných barvách. Po 
tìchto dvou úspìšných dnech se v naší škole vybralo 
6 400 Kè. Peníze pùjdou na kliniku dìtského a doros-
teneckého lékaøství Ke Karlovu, pediatrickou kliniku 
Motol a do ústavu pro péèi matku a dítì v Podolí. Díky 
vaší podpoøe jste vykouzlili úsmìv na mnohých dìt-
ských tváøích. 

Za vaše pøíspìvky dìkují
–Srdíèková dìvèata z 8. A.–

Kultura a soutěže v ZŠ v Písnici

Ptactvo kolem nás
Protože naše dìti rády malují, poslali jsme 

o b r á z k y  d o  v ý t v a r n é  s o u t ì ž e  v y p s a n é  
Francouzským velvyslanectvím, Ministerstvem 
životního prostøedí ÈR a Èeskou ornitologickou 
spoleèností pod názvem Ptactvo kolem nás. 
Abyste i vy mohli posoudit, jak se výkresy 
povedly, pøedstavujeme malou ukázku na str. 9. 

Helpík
V krajském kole soutìže v první pomoci pod 

názvem Helpík naše dvojice nezvítìzily. Možná 
k neúspìchu pøispìla i horší organizace a celo-
denní èekání na startu až do 16 hodin. To už 
nìkteøí úèastníci místo chuti do soutìže mìli 
pocit, že by sami potøebovali první pomoc. 

Pøesto žákùm zùstanou alespoò krásné diplo-
my od organizátorù za vítìzství ve školním 
kole a urèitì nové užiteèné poznatky. My tímto 
i dìkujeme jedné z maminek, paní Bartelsové, 
za doprovod žákù do Dobøichovic a trpìlivost 
pøi celodenním èekání.

Jak se dìlá loutkové divadlo
Celá škola podnikla výpravu do Divadla 

Marionet podívat se na vzdìlávací projekt Jak se 
dìlá loutkové divadlo. Program sluèuje ukázky 
loutkového divadla s výkladem o tomto specific-
kém a zároveò tradièním divadelním druhu s bo-
hatou historií, a byl proto velmi vhodnou sou-
èástí dramatické výchovy. Dìti poznaly divadlo 
z jiného pohledu, než jsou zvyklé.

Festival Jeden svìt 
Vìtší žáci mìli možnost zúèastnit se speciál-

ní projekce dokumentárních filmù o lidských 
právech v rámci mezinárodního festivalu 
Jeden svìt, poøádaného spoleèností Èlovìk 
v tísni. Na projekci navazovala beseda urèená 
žákùm pražských škol. Autentické životní 
pøíbìhy umožnily dìtem sledovat osudy jejich 
vrstevníkù v nejrùznìjších èástech svìta, tím 
pomohly pøi výchovì k toleranci, k vlastnímu 
aktivnímu vystupování a pomoci.

Srdíèkový den 
Možná i proto mìl opìt velký úspìch Srdí-

èkový den poøádaný tradiènì v naší škole. 
Žáci mìli radost, že nákupem srdíèek pomo-
hou dìtem v nemocnicích.

Úspìch v mistrovství ÈR v aerobiku
A na závìr ještì úspìch naší žákynì Karolíny 

Andìlové, která obsadila 3. místo v kategorii 
t ý m ù  8 – 1 0  l e t  v  m i s t r o v s t v í  È R
v Aquila Aerobic 2005, poøádaném 17. dubna 
ve Zlínì. Naší malé sportovkyni gratulujeme 
a jsme na ni pyšní. A podívejte se, jak jí to sluší.

–Mgr. Blanka Rachotová–

Èarodìjnice Mezi Domy
Posledního dubna do naší Mateøské školy 

Mezi Domy opìt pøiletìlo plno èarodìjnic a 
èarodìjù. Nìkdo mìl kouzelnou hùlku, jiný 
èetl zaklínadla z knihy kouzel, nechybìlo 
dokonce ani koštì se sedátkem a volantem! 
Jídelní lístek nabízel po celý den zajímavé dob-
roty, k pití jsme si dopøáli kouzelné barevné 
lektvary, tolik potøebné k získání síly a energie.

Pro naše èarodìjnické rejdìní i nìkteré 
maminky pøinesly rùzné dobrùtky – barevné 
hady, žáby, ale i vlastnoruènì doma upeèený 
dort nebo myšky a hady, vyrobené z marcipá-
nového tìsta.

Pøi rùzných hrách a soutìžích nám dopo-
ledne rychle ubìhlo a my si mùžeme pøipomí-
nat pìkné prožitky na fotografiích.

V týdnu oslav výroèí osvobození
60. výroèí osvobození jsme si v MŠ Mezi 

Domy pøipomnìli nejenom pøi sobotních osla-
vách v naší mìstské èásti, ale celý týden jsme 
si s dìtmi vyprávìli, na co a proè se vlastnì 
celá naše republika chystá. Dìti si prohlížely 
knihy, stavìly barikády ze stavebnic, hrály si s 
vojáky a uèily se malovat státní vlajku. 

V pátek jsme se hned ráno vydali tramvají až 
ke Karlovu mostu, na kterém dìti obdivovaly 
sochy a starobylé lampy, krámeèky s obrázky 
a rùznými upomínkami. Mìly možnost pozo-
rovat, jak se starobylý most opravuje a jak širo-
ká je tady øeka Vltava, kolik lidí se po mostì 
prochází a obdivuje krásy našeho hlavního 
mìsta – Pražský hrad, Národní divadlo a jiné 
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Čarodějnice, týden oslav a poděkování

další památky. Fotoaparáty turistù zazname-
návaly nejenom okolí, ale pøedevším cizinci se 
chtìli fotografovat s našimi dìtmi. 

Oslavy osvobození vyvrcholily v sobotu pìk-
ným vystoupením dìtí na fotbalovém høišti.

Podìkování
Dìkuji rodièùm dìtí z MŠ Mezi Domy, 

zvláštì p. Mináøové, Popelkové, p. Popelkovi 
a Bubeníèkovi za zajištìní sobotní brigády na 
úpravì školní zahrady. Byl proveden peèlivý 
úklid, posekána tráva, vyèištìny chodníèky. 

Jarních prací se dále zúèastnily: p. Bubeníè-
ková, Matušeková, Pumerová, Kreuzová, 
Trávníèková, Pokorná, Kratochvílová, Kleè-
ková. Pøíkladem pro všechny dìti, které døíve 
chodily do naší MŠ, mùže být Tomáš Bouška, 
nyní již žák základní školy. Pøišel pozdravit 
svou paní uèitelku, a pak zde zùstal a s ostat-
ními pracoval.

Ještì jednou všem zúèastnìným dìkuji a vì-
øím, že i ostatní rodièe je budou pøi pøíští akci 
následovat.

–Irena Procházková, MŠ Mezi Domy,
foto autorka–

Víkend v Borovici 

Odjíždìt z Prahy v pátek tøináctého by se 
rozhodnì nemìlo a pokud již ano, tak urèitì 
ne všichni! To si plnì uvìdomilo 38 dìtí a šes-
tièlenný doprovod ze sdružení Protebe po 
osmdesáti minutách usilovného popojíždìní, 
kdy se polovinì z nás už chtìlo ukrutnì èùrat, 
ale stále jsme trèeli v dopravní zácpì na okraji 
Prahy. Do Borovice jsme ale nakonec š�astnì 
dorazili a po veèeøi a ubytování jsme si ještì 
staèili øádnì zadovádìt v bazénu. 

Zdenièka, nadšená úèastí drobotiny z Klu-
bu Junior, pøipravila na sobotu skuteènì roz-

manitý program. Martin obsluhoval horole-
zeckou stìnu, v bazénu se také stále nìkdo 
šplouchal, fotbalisté prohánìli merunu a na 
høišti pro beachvolejbal se hrála vybíjená. 
Komu se z nabídky nezamotala hlava, mohl to 
napravit pøi „válení sudù“, pro které jsou zdej-
ší travnaté svahy jako stvoøené. Odpoledne 
pøišel na øadu neobvykle nároèný závod druž-
stev do strmého svahu. Dramatická podívaná 
vábila fanoušky stále blíž a blíž k centru dìní, 
až se nám, v zápalu hry, podaøilo neš�astnì 
vìtví škrábnout jednu z našich nových maliè-
kých sleèen. Škrábanec pod okem zdùraznì-
ný desinfekcí nám však alespoò umožnil rozli-
šit obì dvojèata, která jsme od té chvíle již 
mohli volat jmény. 
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že úložný prostor autobusu byl plný vùnì. 
S tímto nákladem jsme se vydali pøímo do 
mìsta k zámku. U zámku se parkovat nedá 
a na nejbližším námìstí, kde místa byla, pro-
bíhaly zrovna trhy. Moc nám to ale nevadilo, 
po tak dlouhé cestì jsme se potøebovali pro-
táhnout pìšky. Po cestì nìkoho ale pøemohl 
hlad, a tak skupinky odcházely na obìd. 

Dvì hodiny si každý mohl trávit èas po 
svém. Nìkdo si šel prohlédnout zvenku 
zámek, nìkdo se procházel po zámecké 
zahradì, nìkteøí procházeli Židovskou ètvr�. 
Potkávali jsme se navzájem i v cukrárnì. Co 
by to bylo za výlet, nezajít si na nìco sladkého. 
Sportovci došli až k Boskovickému hradu. 
Poèasí nám pøálo, proto bylo pøíjemné trávit 
èas venku.

Odpoledne jsme s prùvodkyní vstoupili do 
krásného zámku. Byl pùvodnì dominikán-

ským klášterem z konce 17. století. V letech 
1819  1826 byl pøestavìn v empírový zámek. 
V roce 1993 byl navrácen rodinì Mensdorff-
Pouilly.

Prohlédli jsme si jedenáct místností a byly 
opravdu krásné. Cesta domù, i když dlouhá, 
jako vždy utekla víc. Když jsme v pùl sedmé 
veèer vystupovali na Libuši z autobusu, byli 

jsme plni zážitkù. Øidiè bydlí v Ohrobci, proto 
odvezl seniory i do Písnice. Z výletu jsme byli 
všichni dobøe unavení, ale jistì se už každý 
tìší na další zájezd, který budeme poøádat 
koncem záøí 2005. A kam pojedeme? Možná 
do Èeského Krumlova.

–Iva Hájková, ÚMÈ Praha-Libuš,
foto autorka–

Mateřská škola Ke Kašně navštívila Toulcův dvůr

V pondìlí 18. dubna jsme s dìtmi navštívili 
støedisko ekologické výchovy Toulcùv dvùr. Je 
to malebný stateèek v pražské ètvrti Hostivaø. 
Tento objekt je souèástí pøírodního parku a pa-
mátkovì chránìného souboru.

Výlet jsme absolvovali v hojném poètu 19 
dìtí z 1. tøídy a 22 dìtí z 2. tøídy. Cílem akce 
bylo seznámit dìti s hospodáøskými a domá-
cími zvíøaty a s životem na statku. Po pøíjezdu 
na místo jsme museli vyhledat zodpovìdnou 
osobu, která by nám øekla více k organizaci. 
Nebyl to úkol lehký, ale nakonec se jej podaøi-
lo splnit, vždy� jsme se již všichni tìšili.

Po dalším èekání nám byla pøidìlena lektor-
ka, která nás seznámila se zvyklostmi na stat-
ku. Pøipomnìla dìtem, jaká zvíøata na statku 
žijí, jak se které zvíøe a jeho mládì jmenuje, 
a mohlo se do „terénu“. Nejprve jsme navští-
vili osazenstvo v oblasti vodního ptactva, dále 
jsme se seznámili s Blaženkou, což byla nepøí-
liš valnì vonící praseèí sleèna. Pro potìchu 
nám byli pøedstaveni králièí krasavci a stádo 
ovcí se statným, mírnì nemotorným beranem 
v èele. 

Krátkou procházkou jarním lesem jsme se 
dostali na palouèek, kde se pásla kozí rodinka 

a kravièka. Té se však pøílišný zájem zvìdavcù 
nelíbil a utrhla se. Nikomu se nic nestalo pro 
vèasné zakroèení a chycení této tulaèky. Dìti 
mìly napínavou podívanou. O kousek dál byli 
v ohradì urostlí oøi a ladné klisnièky. Po 
nahlédnutí do obydlí tìchto ètyønožcù, jsme 
ukonèili exkursi po Toulcovì dvoøe. I když 
zaèátek našeho putování byl trochu kompli-
kovaný, shodli jsme se na tom, že to bylo pøí-
jemnì strávené dopoledne. Spokojené byly 
hlavnì dìti a bohatší o zážitky a poznatky 
z hospodáøského života. 

–Renata Mejstøíková, uèitelka–

Srdíčkový den

Naše škola Meteorologická se zapojila do charitativ-
ní akce Srdíèkový den, který se konal 22. dubna. 
Jelikož byl o srdíèka velký zájem, muselo se ke 100 
srdíèkùm dalších 70 pøiobjednat, ale tento poèet stále 
nestaèil, a tak se opìt pøiobjednávalo 100 srdíèek. 
A proto tato akce pokraèovala ještì další ètvrtek 28. 
dubna. Srdíèka v hodnotì 25 Kè mìla podobu magne-
tù s logem Život dìtem a byla v rùzných barvách. Po 
tìchto dvou úspìšných dnech se v naší škole vybralo 
6 400 Kè. Peníze pùjdou na kliniku dìtského a doros-
teneckého lékaøství Ke Karlovu, pediatrickou kliniku 
Motol a do ústavu pro péèi matku a dítì v Podolí. Díky 
vaší podpoøe jste vykouzlili úsmìv na mnohých dìt-
ských tváøích. 

Za vaše pøíspìvky dìkují
–Srdíèková dìvèata z 8. A.–

Kultura a soutěže v ZŠ v Písnici

Ptactvo kolem nás
Protože naše dìti rády malují, poslali jsme 

o b r á z k y  d o  v ý t v a r n é  s o u t ì ž e  v y p s a n é  
Francouzským velvyslanectvím, Ministerstvem 
životního prostøedí ÈR a Èeskou ornitologickou 
spoleèností pod názvem Ptactvo kolem nás. 
Abyste i vy mohli posoudit, jak se výkresy 
povedly, pøedstavujeme malou ukázku na str. 9. 

Helpík
V krajském kole soutìže v první pomoci pod 

názvem Helpík naše dvojice nezvítìzily. Možná 
k neúspìchu pøispìla i horší organizace a celo-
denní èekání na startu až do 16 hodin. To už 
nìkteøí úèastníci místo chuti do soutìže mìli 
pocit, že by sami potøebovali první pomoc. 

Pøesto žákùm zùstanou alespoò krásné diplo-
my od organizátorù za vítìzství ve školním 
kole a urèitì nové užiteèné poznatky. My tímto 
i dìkujeme jedné z maminek, paní Bartelsové, 
za doprovod žákù do Dobøichovic a trpìlivost 
pøi celodenním èekání.

Jak se dìlá loutkové divadlo
Celá škola podnikla výpravu do Divadla 

Marionet podívat se na vzdìlávací projekt Jak se 
dìlá loutkové divadlo. Program sluèuje ukázky 
loutkového divadla s výkladem o tomto specific-
kém a zároveò tradièním divadelním druhu s bo-
hatou historií, a byl proto velmi vhodnou sou-
èástí dramatické výchovy. Dìti poznaly divadlo 
z jiného pohledu, než jsou zvyklé.

Festival Jeden svìt 
Vìtší žáci mìli možnost zúèastnit se speciál-

ní projekce dokumentárních filmù o lidských 
právech v rámci mezinárodního festivalu 
Jeden svìt, poøádaného spoleèností Èlovìk 
v tísni. Na projekci navazovala beseda urèená 
žákùm pražských škol. Autentické životní 
pøíbìhy umožnily dìtem sledovat osudy jejich 
vrstevníkù v nejrùznìjších èástech svìta, tím 
pomohly pøi výchovì k toleranci, k vlastnímu 
aktivnímu vystupování a pomoci.

Srdíèkový den 
Možná i proto mìl opìt velký úspìch Srdí-

èkový den poøádaný tradiènì v naší škole. 
Žáci mìli radost, že nákupem srdíèek pomo-
hou dìtem v nemocnicích.

Úspìch v mistrovství ÈR v aerobiku
A na závìr ještì úspìch naší žákynì Karolíny 

Andìlové, která obsadila 3. místo v kategorii 
t ý m ù  8 – 1 0  l e t  v  m i s t r o v s t v í  È R
v Aquila Aerobic 2005, poøádaném 17. dubna 
ve Zlínì. Naší malé sportovkyni gratulujeme 
a jsme na ni pyšní. A podívejte se, jak jí to sluší.

–Mgr. Blanka Rachotová–

Èarodìjnice Mezi Domy
Posledního dubna do naší Mateøské školy 

Mezi Domy opìt pøiletìlo plno èarodìjnic a 
èarodìjù. Nìkdo mìl kouzelnou hùlku, jiný 
èetl zaklínadla z knihy kouzel, nechybìlo 
dokonce ani koštì se sedátkem a volantem! 
Jídelní lístek nabízel po celý den zajímavé dob-
roty, k pití jsme si dopøáli kouzelné barevné 
lektvary, tolik potøebné k získání síly a energie.

Pro naše èarodìjnické rejdìní i nìkteré 
maminky pøinesly rùzné dobrùtky – barevné 
hady, žáby, ale i vlastnoruènì doma upeèený 
dort nebo myšky a hady, vyrobené z marcipá-
nového tìsta.

Pøi rùzných hrách a soutìžích nám dopo-
ledne rychle ubìhlo a my si mùžeme pøipomí-
nat pìkné prožitky na fotografiích.

V týdnu oslav výroèí osvobození
60. výroèí osvobození jsme si v MŠ Mezi 

Domy pøipomnìli nejenom pøi sobotních osla-
vách v naší mìstské èásti, ale celý týden jsme 
si s dìtmi vyprávìli, na co a proè se vlastnì 
celá naše republika chystá. Dìti si prohlížely 
knihy, stavìly barikády ze stavebnic, hrály si s 
vojáky a uèily se malovat státní vlajku. 

V pátek jsme se hned ráno vydali tramvají až 
ke Karlovu mostu, na kterém dìti obdivovaly 
sochy a starobylé lampy, krámeèky s obrázky 
a rùznými upomínkami. Mìly možnost pozo-
rovat, jak se starobylý most opravuje a jak širo-
ká je tady øeka Vltava, kolik lidí se po mostì 
prochází a obdivuje krásy našeho hlavního 
mìsta – Pražský hrad, Národní divadlo a jiné 
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Čarodějnice, týden oslav a poděkování

další památky. Fotoaparáty turistù zazname-
návaly nejenom okolí, ale pøedevším cizinci se 
chtìli fotografovat s našimi dìtmi. 

Oslavy osvobození vyvrcholily v sobotu pìk-
ným vystoupením dìtí na fotbalovém høišti.

Podìkování
Dìkuji rodièùm dìtí z MŠ Mezi Domy, 

zvláštì p. Mináøové, Popelkové, p. Popelkovi 
a Bubeníèkovi za zajištìní sobotní brigády na 
úpravì školní zahrady. Byl proveden peèlivý 
úklid, posekána tráva, vyèištìny chodníèky. 

Jarních prací se dále zúèastnily: p. Bubeníè-
ková, Matušeková, Pumerová, Kreuzová, 
Trávníèková, Pokorná, Kratochvílová, Kleè-
ková. Pøíkladem pro všechny dìti, které døíve 
chodily do naší MŠ, mùže být Tomáš Bouška, 
nyní již žák základní školy. Pøišel pozdravit 
svou paní uèitelku, a pak zde zùstal a s ostat-
ními pracoval.

Ještì jednou všem zúèastnìným dìkuji a vì-
øím, že i ostatní rodièe je budou pøi pøíští akci 
následovat.

–Irena Procházková, MŠ Mezi Domy,
foto autorka–

Víkend v Borovici 

Odjíždìt z Prahy v pátek tøináctého by se 
rozhodnì nemìlo a pokud již ano, tak urèitì 
ne všichni! To si plnì uvìdomilo 38 dìtí a šes-
tièlenný doprovod ze sdružení Protebe po 
osmdesáti minutách usilovného popojíždìní, 
kdy se polovinì z nás už chtìlo ukrutnì èùrat, 
ale stále jsme trèeli v dopravní zácpì na okraji 
Prahy. Do Borovice jsme ale nakonec š�astnì 
dorazili a po veèeøi a ubytování jsme si ještì 
staèili øádnì zadovádìt v bazénu. 

Zdenièka, nadšená úèastí drobotiny z Klu-
bu Junior, pøipravila na sobotu skuteènì roz-

manitý program. Martin obsluhoval horole-
zeckou stìnu, v bazénu se také stále nìkdo 
šplouchal, fotbalisté prohánìli merunu a na 
høišti pro beachvolejbal se hrála vybíjená. 
Komu se z nabídky nezamotala hlava, mohl to 
napravit pøi „válení sudù“, pro které jsou zdej-
ší travnaté svahy jako stvoøené. Odpoledne 
pøišel na øadu neobvykle nároèný závod druž-
stev do strmého svahu. Dramatická podívaná 
vábila fanoušky stále blíž a blíž k centru dìní, 
až se nám, v zápalu hry, podaøilo neš�astnì 
vìtví škrábnout jednu z našich nových maliè-
kých sleèen. Škrábanec pod okem zdùraznì-
ný desinfekcí nám však alespoò umožnil rozli-
šit obì dvojèata, která jsme od té chvíle již 
mohli volat jmény. 
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Osud nám do sobotního veèerního progra-
mu pøimíchal ještì semifinálový zápas MS 
v ledním hokeji. Naši „èeši“ donutili personál 
pøivézt televizi až odnìkud z Mladé Boleslavi 
a protože se navíc z nebe spustil déš�, nikdo 
neprotestoval. Pøed zaèátkem pøenosu jsme 
ještì stihli krátkou diskotéku a plánovaný 
táborák (nìjaký déš� nás nerozhodí) s nezbyt-
ným opékáním vuøtù se musel vejít do pøestá-
vek! A protože vše dopadlo, jak mìlo, jásali 
a zpívali jsme pøi kytaøe až dlouho do noci. 
V nedìli dopoledne program pokraèoval v po-
dobném duchu, po obìdì jsme se sbalili
a smutnì oèekávali náš autobus, neklamný to 
pøíznak konèícího se dobrodružství. Nicménì 
všemu pøekvapení ještì nemìl být konec a pøi 
rozchodu na Pankráci malá Klárka, pøed 
oèima zkoprnìlé maminky, nadšenì  z kapsy 
vydolovala se zmìnou bydlištì zjevnì již smí-
øeného èerného pasažéra. Tak vítej v Praze, 
ještìre!                  –Zdeòka a Jindøich Kapicovi–
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Sokolské

mládí uspělo

Koncem dubna se konal letošní roèník sou-
tìže sokolské všestrannosti pražských sokol-
ských žup. V žákovských kategoriích se 
zúèastnili také chlapci a dìvèata ze Sokola 
Libuš. Rozhodnì svou mìstskou èást a sokol-
skou jednotu reprezentovali úspìšnì.

V plavání se v kategorii mladších žákù 
David Baštecký umístil ze 16 závodníkù na 
stupínku nejvyšším – na 1. místì. Ve stejné 
disciplínì, ale mezi staršími žáky, na pomysl-
ném bronzovém stupínku – tedy na 3. místì 
byl Eduard Novák. Eda se zúèastnil také 
ostatních soutìží pøeboru a obsadil v pøeboru 
sokolské všestrannosti celkovì 4. místo. 
Výborného výsledku dosáhl v atletických dis-
ciplínách David Horn. Ve tøech ze ètyø soutìží 
byl první, a tak mu celkové 1. místo nemohlo 
uniknout.

Fotbalový

Coca-cola cup

ZŠ Meteorologická postoupila do ètvrtfiná-
le fotbalového zápasu mezi školami Coca-
cola cupu bez problémù. Skóre 16:0 mluví 
samo za sebe. 

Fotbalový klub FSC Libuš

Podzimní soutěž 2004/2005

Vcelku úspìšná podzimní èást soutìže se 
projevila i v individuálním hodnocení hráèù 
našeho družstva v rámci Pražského fotbalové-
ho svazu. Na 5. místì se umístil Václav 
Hrdlièka a 6. pøíèku obsadil Marek Stratil. 
Nejlepším hráèem roku 2004 se v Praze stal 
hráè Sokola Cholupice Aleš Burda.

Zimní příprava

Zimní pøíprava družstva probìhla v domá-
cích podmínkách, kdy se družstvo scházelo 
k tréninkùm pod vedením trenéra Jana Vlèka. 
Do kádru byli v prùbìhu zimní pøípravy zaèle-
nìni dva noví hráèi, kteøí byli pøeøazeni 
z vlastního dorostu. 

Družstvo opustili dvì opory naší ofenzívy: 
Marek Stratil odešel na hostování do Horních 
Mìcholup a do Krèe pøestoupil Josef Rezek.

V rámci zimní pøípravy se naše družstvo 
opìt zúèastnilo zimního turnaje FK Meteor 
Praha, v jehož rámci sehrálo nìkolik zápasù 
s kvalitními soupeøi a v závìreèném hodnoce-
ní obsadilo vynikající 2. místo, když celý tur-
naj vyhrály divizní Klatovy a na tøetím místì 
skonèil Støížkov.

Realizační tým A družstva mužů

A-družstvo mužù vede realizaèní tým ve slo-
žení: trenér: Jan Vlèek, masér: Miloš Pánek, 
asistent a vedoucí družstva: Eduard Hakr

Kádr družstva tvoøí: brankáøi: Petr Michal 
(81), D. Marko (86), J. Havránek (87), obrán-
ci:  Václav Hrdlièka (62), Martin Ondrík (82), 
František Brabec (85), Zdenìk Srba (85), 
Miroslav Janù (84), záložníci: Miroslav 
Tožièka (83), Marek Pilík (77), Tomáš 
Moravec (82), Antonín Šafránek (84), Jakub 
H o l l a n  ( 8 5 ) ,  To m á š  R o b b  ( 8 5 ) ,  J a k u b  

Kraèman (85), Ondøej Horèic (85), Josef 
Dvoøák (86), útoèníci: Marek Urbanec (85), 
Ondøej Koucký (85), Daniel Rùžièka (86),

Èísla v závorce za jmény hráèù znamenají 
rok narození. Z toho vyplývá, že vìkový prù-
mìr družstva je 21,9 roku, vèetnì V. Hrdlièky, 
kterému je 43 rokù. Bez nìho je vìkový prù-
mìr družstva pouhých 20,8 roku. Tyto údaje 
svìdèí o tom, že naše družstvo je jedno 
z nejmladších v soutìžích Pražského fotbalo-
vého svazu. O to cennìjší jsou výsledky, kte-
rých dosahuje!

Výsledky družstev FSC Libuš v jarní 

části soutěží

Muži A – Pøebor Prahy
(ke dni uzávìrky na 4. místì)
FSC Libuš - ÈAFC Praha 3:0 
SK Horní Mìcholupy - FSC Libuš 1:3   
FSC Libuš - FC Pøední Kopanina  2:2  
Sokol Cholupice - FSC Libuš 1:1  
FSC Libuš - SK Aritma Praha  4:1 
Sokol Královice - FSC Libuš 1:3  
FSC Libuš - FK Dukla Praha  2:3 
Radotínský SK - FSC Libuš 3:1
FSC Libuš  Kyje  5:0

Muži B  I.B tøída 
(ke dni uzávìrky na 4. místì)
FSC Libuš B - 1. FC Prosex Praha  1:1 
FSC Libuš B - Kyje B  4:0 
Slovan Kunratice - FSC Libuš B  1:1 
FSC Libuš B - Jižní Mìsto Chodov  0:2 
FK Klánovice - FSC Libuš B  0:3 
FSC Libuš B - Sokol Troja  4:5 
FC Pragis FV Plast Satalice - FSC Libuš B  9:1

Dorost – Divize B  (MD  mladší, SD  starší) 
(ke dni uzávìrky shodnì na 5. místì)

FSC Libuš - FK Viktoria Žižkov MD 1:1, SD  0:1
FK Èeská Lípa - FSC Libuš MD 0:1, SD  0:2  
FSC Libuš - SK Kladno B MD 2:0, SD  2:0 
RAKO Rakovník - FSC Libuš MD 0:6, SD  0:2  
FSC Libuš - FK Chomutov MD 3:0, SD  1:1  
SK Buldoci K. Vary - FSC Libuš MD 1:0, SD  0:3

Z žákovských družstev si nejlépe vede druž-
stvo mladších žákù B, které pod vedením tre-
nérù Kudrny, Fabiána a Rözlera aspiruje na 
postup ze své skupiny.

–Josef Dus, FSC Libuš–

Pozadu za chlapci nezùstala ani dìvèata. 
Doménou mladších sokolíkù z Libuše je pla-
vání. Dùkazem je 1. místo Jany Èechurové, 
která zvítìzila nad 17 soupeøkami. Stejnì 
úspìšná byla i starší žákynì Kristina Klosová. 
V atletice závodilo 30 mladších žákyò, a tak 4. 
místo Lucie Mošèákové je jistì cenné. Ze star-
ších žákyò se v atletickém pøeboru umístila na 
3. místì Tereza Nevolová.

Všem úspìšným blahopøejeme! Ti, kteøí na 
místa nejvyšší nedosáhli, urèitì vìdí, že dùle-
žité je zúèastnit se a hlavnì vytrvat.

– Z podkladù Sokola Libuš, red–

I pøes nervozitu pøed soupeøem  ZŠ Pertol-
dovou  jsme zápas dovedli do vítìzného konce 
a postoupili ze základní skupiny. Jako zatím 
asi nejlepší soupeø nás èekala ZŠ V Remízku. 
Inkasovali jsme ve chvíli, kdy jsme vedli 2:0. 
V nejtìžších chvílích nás spolehlivì podržel 
náš gólman Lukáš Vlasák z 8.B . Nakonec 
jsme soupeøe zdolali a mohli se radovat z po-
stupu do druhého kola. Mìli jsme štìstí, že 
náš další soupeø mìl hodnì zranìných hráèù, 
a tak se zápas odehrával pøevážnì na soupeøo-
vì pùli. Pomìrnì brzo se nám podaøilo po rych-
lém protiútoku vstøelit branku. Po gólu se náš 
tlak ještì zvýšil a soupeø brzo prohrával 5:0. 
Jeden z poranìných hráèù ze ZŠ Bellova se 
sice snažil korigovat výsledek, ale naši rozje-
tou školu nedokázal už nikdo zastavit. Zápas 
skonèil 6:1 v náš prospìch a naše škola poprvé 
postoupila až do ètvrtfinále. Nevím,  kdo bude 
naším dalším soupeøem, ale urèitì nedáme 
svou kùži lacino.

–Za ZŠ Meteorologická J. Voženílek z 8. B–

Z usnesení

zastupitelstva

Usnesení Zastupitelstva mìstské èásti 
Praha-Libuš ze dne 27. dubna 2005 jsou v pl-
ném znìní k dispozici na úøadu mìstské èásti.
& è. 14/2005: Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš 
r u š í  u s n e s e n í  è .  4 8 / 2 0 0 4  a  u s n e s e n í  
è. 55/2004. Schvaluje prodej pozemku parc. 
è. 213/1 k.ú. Libuš o výmìøe 1044m2  trvalý 
travní porost, panu Miroslavu Frankovi, 
bytem K Novému sídlišti 357/39, Praha 4 za 
cenu 4.250,- Kè/m2. Povìøuje starostu realiza-
cí tohoto usnesení nejpozdìji do 30. 6. 2005.
& è. 15/2005: Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš 
bere na vìdomí zprávu o èinnosti Rady MÈ 
Praha-Libuš za období 8. 2. 2005  12. 4. 2005. 

–K tisku pøipravili T. Hejzlar a H. Koláøová–

Zprávy z jednání rady

Výtah z usnesení Rady mìstské èásti Praha-
Libuš v období od 30. 3. do 26. 4. 2005

Rada MÈ Praha-Libuš:
& Vybrala pro stavební akci: „kanalizaèní pøí-
pojky: K Vrtilce 317 a Ke Kašnì 100, k.ú. 
Písnice“ jako zhotovitele firmu Pragis, a. s, 
Na Prosecké vyhlídce 3/807, Praha 9 za 
nabídkovou cenu vè. DPH 104 127,- Kè. 
& Souhlasí s vlastním zabezpeèením dovozu 
obìdù v rámci peèovatelské služby pro 
nesobìstaèné seniory a zdravotnì postižené 
obèany.
& Souhlasí s výší finanèního pøíspìvku pro TJ 
Tempo v celkové výši 30 000,- Kè.
& Souhlasí se vstupem na pozemek parc.è. 
1143, k. ú. Libuš, Drùbežáøská ulice, za úèe-
lem výstavby pøípojky elektro a kanalizace 
k RD na parc.è. 426/2. Pøed provádìním stav-
by pøípojek stavebník uzavøe smlouvu 
o smlouvì budoucí na vìcné bøemeno na poze-
mek parc. è. 426/2, k. ú. Libuš. Pøed zapoèe-
tím stavby požádá stavebník o zábor komuni-
kace OŽPD MÈ Praha-Libuš. Po provedení 
pøípojek bude povrch komunikace uveden do 

pùvodního stavu. Souhlasí se stavbou rodin-
ného domu na pozemku parc.è.426/2, k.ú. 
Libuš, ulice Drùbežáøská.Tento souhlas nena-
hrazuje souhlas OŽPD MÈ Praha-Libuš.
& Souhlasí se svìøením pozemku parcelní 

2èíslo 1123/95 v k. ú. Libuš o výmìøe 328 m  do  
správy MÈ Praha-Libuš.
& Souhlasí s uzavøením smlouvy o zøízení vìc-
ného bøemene na pozemky parc. è. 2, 3, 4/1, 
5, 13/1, 39, 40, 75, 318/1, 319 k.ú. Písnice.
& Souhlasí s navrženým programem na zase-
dání Zastupitelstva MÈ Praha-Libuš. 
& Zaujala stanovisko k problematice priorit 
pøi pøípravì rozšiøování sítì pražského metra, 
které je nedílnou souèástí usnesení v pøíloze. 
Ukládá starostovi odeslat usnesení RMÈ 
Praha-Libuš Radì hl. m. Prahy.
& Souhlasí s uzavøením smlouvy budoucí 
o zøízení vìcného bøemene s Pražskou plyná-
renskou, a. s., k pozemku parc. è. 557/1 k. 
ú.Libuš, uvedeném na LV 849 pro k. ú. Libuš 
ve vlastnictví hl. m. Prahy  svìøená správa 
nemovitosti MÈ Praha-Libuš za úèelem pøe-
ložení stávajícího STL øadu DN 300 z pozem-

ku parc. è. 557/59 k. ú. Libuš ve vlastnictví 
Roberta Šikala a Moniky Šikalové. Povìøuje 
starostu podpisem smlouvy.
& Souhlasí s nástavbou objektu è. p. 693, 
Praha 4  Libuš na pozemku parc. è. 691, k. ú. 
Libuš, pøi ulici Klokotská spoèívající ve vybu-
dování 2. NP s bytovými jednotkami a ubyto-
vacími pokoji pro zamìstnance. Dokumenta-
ce Ing. Jaroslava Frány z 2/2005. 
& Nesouhlasí s rekonstrukcí a dostavbou objek-
tu è. p. 352, Praha 4  Libuš na pozemku parc. è. 
691, k. ú. Libuš, spoèívající v pøístavbì a nástav-
bì stávajícího rodinného domu dle projektové 
dokumentace z 01/2005 zpracovanou Ing. 
arch. Janou Vintrovou ke zøízení asijského bis-
tra. Dùvodem je rozporné øešení dopravy v kli-
du, resp. pøístup k parkovacím a zásobovacím 
plochám z veøejné komunikace. 
& S o u h l a s í  s  n a v ý š e n í m  c e n y  n a  a k c i  
Dokonèení výmìny oken a opravy fasády v ZŠ 
L. Coòka o èástku 378 335,50 Kè na celkovou 
èástku 1 902 019,50 Kè.
& Souhlasí s navrženou úpravou ÚPn SÚ 
HMP è. U 0315 (zmìna kódu míry využití 
území z B4 na C4 na pozemcích parc. è. 
669/8, 669/6, 669/7, 669/3, k.ú. Libuš  
území SVM).

–K tisku pøipravili T. Hejzlar a H. Koláøová–
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FSC Libuš stále provádí nábor dìtí 
(chlapcù i dìvèat) do svých žákovských 
družstev. Rodièe, pokud máte doma 
sportuchtivé dítì a nevíte, jak je zabavit, 
pøiveïte je k nám na høištì a zkuste to 
s fotbalem. Kontakt: 244 470 232.

FSC Libuš

Fotbalový klub FSC Libuš zaèal psát svoji 
historii v roce 1923, kdy parta nadšencù z øad 
Sokola Libuš založila fotbalový klub, tehdy 
ještì na periferii hlavního mìsta Prahy. 
Zpoèátku hrál soutìže na úrovni okresu a kra-
je.

Nejvìtší vzestup libušského fotbalu nastal 
až po roce 1990 a nejvíc pak v roce 1993. 
V tomto roce mužstvo dospìlých postoupilo 
do Pražského pøeboru. Ještì vìtší pozornost 
však v tomto roce vzbudili fotbalisté svojí úèas-
tí ve ètvrtfinále Poháru ÈMFS, kdy jsme pod-
lehli Baníku Ostrava 0:1, ale postupnì vyøadi-
li o dvì tøídy výše hrající Mladou Boleslav
a v tu dobu prvoligovou Duklu Praha. V sou-
tìžním roèníku 2001/2002 pražského pøebo-
ru jsme suverénním zpùsobem zvítìzili a po-
stoupili do divize. Bohužel v uplynulé sezonì 
jsme na jaøe získali pouze 5 bodù, tuto soutìž 
se nepodaøilo udržet a sestoupili jsme po dvou 
sezonách zpìt do pražského pøeboru. 

Samostatnou kapitolu v našem klubu tvoøí 

mládežnické oddíly, které jsou roèníkovì seøa-
zeny v devíti družstvech od Mini 8 B (Mladší 
pøípravka) až po starší dorost. Souèasnì se v 
klubu staráme o pøedpøípravku, kde je zapoje-
no zhruba tøicet pìt nejmenších, kteøí se na 
fotbal teprve pøipravují. Starší a mladší 
dorostenci hrají divizi a jejich umístìní v hor-
ních patrech tabulky je více než dobrou vizit-
kou oddílu. Ostatní mládežnická mužstva se v 
souèasné dobì bohužel vìtšinou objevují na 
spodních místech v soutìžích Pražského pøe-
boru. 

V klubu v minulosti vyrostlo mnoho zná-
mých fotbalistù, jakými jsou napø. Petr Rada, 
To m á š  K l i n k a ,  M i c h a l  S l a v í k ,  b r a t ø i  
Petrákové, Zdenìk Hruška ml., Jiøí Müller a 
další. Hráli zde nebo funkcionáøsky pùsobili 
další osobnosti èeského fotbalu jako Milan 
Veselý, Jiøí Ondra, Svatopluk Bouška, Jiøí 
Rosický st., Miloš Beznoska, Juraj Šimurka, 
Zdenìk Hruška st., Jaroslav Marèík a v nepo-
slední øadì i stále aktivnì hrající prezident 
klubu Václav Hrdlièka.

Èinnost oddílu vede výbor ve složení:
President: Václav Hrdlièka

Ekonom:  Miroslav Hruška
Viceprezident:  Martin Vlasta
Èlenové:  Miloslav Stuchlík, Josef Rezek, 

Ivan Maòák
Sekretáø: Milan Urbanec, Dušan Vièík, 

Vladimír Kalivoda, 
Vedoucí mládeže: Milan Urbanec, Václav 

Horèic     
V souèasné dobì hraje na Libuši fotbal 

jedenáct družstev tìchto kategorií:
Muži A: Pøebor
Mladší žáci A: Pøebor
Muži B: I.B tøída sk. B
Mladší žáci B: II. tøída sk. C
Starší dorost: Divize B
Mladší žáci  pøípravka: Pøebor
Mladší dorost: Divize B
Mladší pøípravka A: Pøebor
Starší žáci A: Pøebor
Mladší pøípravka B: II. tøída sk. B 
Starší žáci B: I. tøída sk. B
S aktuálním dìním a výsledky fotbalových 

zápasù, které FSC Libuš sehrál, se mùžete sezná-
mit ve zpravodajské rubrice èasopisu U nás. 

–Josef Dus, FSC Libuš–
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Osud nám do sobotního veèerního progra-
mu pøimíchal ještì semifinálový zápas MS 
v ledním hokeji. Naši „èeši“ donutili personál 
pøivézt televizi až odnìkud z Mladé Boleslavi 
a protože se navíc z nebe spustil déš�, nikdo 
neprotestoval. Pøed zaèátkem pøenosu jsme 
ještì stihli krátkou diskotéku a plánovaný 
táborák (nìjaký déš� nás nerozhodí) s nezbyt-
ným opékáním vuøtù se musel vejít do pøestá-
vek! A protože vše dopadlo, jak mìlo, jásali 
a zpívali jsme pøi kytaøe až dlouho do noci. 
V nedìli dopoledne program pokraèoval v po-
dobném duchu, po obìdì jsme se sbalili
a smutnì oèekávali náš autobus, neklamný to 
pøíznak konèícího se dobrodružství. Nicménì 
všemu pøekvapení ještì nemìl být konec a pøi 
rozchodu na Pankráci malá Klárka, pøed 
oèima zkoprnìlé maminky, nadšenì  z kapsy 
vydolovala se zmìnou bydlištì zjevnì již smí-
øeného èerného pasažéra. Tak vítej v Praze, 
ještìre!                  –Zdeòka a Jindøich Kapicovi–
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Sokolské

mládí uspělo

Koncem dubna se konal letošní roèník sou-
tìže sokolské všestrannosti pražských sokol-
ských žup. V žákovských kategoriích se 
zúèastnili také chlapci a dìvèata ze Sokola 
Libuš. Rozhodnì svou mìstskou èást a sokol-
skou jednotu reprezentovali úspìšnì.

V plavání se v kategorii mladších žákù 
David Baštecký umístil ze 16 závodníkù na 
stupínku nejvyšším – na 1. místì. Ve stejné 
disciplínì, ale mezi staršími žáky, na pomysl-
ném bronzovém stupínku – tedy na 3. místì 
byl Eduard Novák. Eda se zúèastnil také 
ostatních soutìží pøeboru a obsadil v pøeboru 
sokolské všestrannosti celkovì 4. místo. 
Výborného výsledku dosáhl v atletických dis-
ciplínách David Horn. Ve tøech ze ètyø soutìží 
byl první, a tak mu celkové 1. místo nemohlo 
uniknout.

Fotbalový

Coca-cola cup

ZŠ Meteorologická postoupila do ètvrtfiná-
le fotbalového zápasu mezi školami Coca-
cola cupu bez problémù. Skóre 16:0 mluví 
samo za sebe. 

Fotbalový klub FSC Libuš

Podzimní soutěž 2004/2005

Vcelku úspìšná podzimní èást soutìže se 
projevila i v individuálním hodnocení hráèù 
našeho družstva v rámci Pražského fotbalové-
ho svazu. Na 5. místì se umístil Václav 
Hrdlièka a 6. pøíèku obsadil Marek Stratil. 
Nejlepším hráèem roku 2004 se v Praze stal 
hráè Sokola Cholupice Aleš Burda.

Zimní příprava

Zimní pøíprava družstva probìhla v domá-
cích podmínkách, kdy se družstvo scházelo 
k tréninkùm pod vedením trenéra Jana Vlèka. 
Do kádru byli v prùbìhu zimní pøípravy zaèle-
nìni dva noví hráèi, kteøí byli pøeøazeni 
z vlastního dorostu. 

Družstvo opustili dvì opory naší ofenzívy: 
Marek Stratil odešel na hostování do Horních 
Mìcholup a do Krèe pøestoupil Josef Rezek.

V rámci zimní pøípravy se naše družstvo 
opìt zúèastnilo zimního turnaje FK Meteor 
Praha, v jehož rámci sehrálo nìkolik zápasù 
s kvalitními soupeøi a v závìreèném hodnoce-
ní obsadilo vynikající 2. místo, když celý tur-
naj vyhrály divizní Klatovy a na tøetím místì 
skonèil Støížkov.

Realizační tým A družstva mužů

A-družstvo mužù vede realizaèní tým ve slo-
žení: trenér: Jan Vlèek, masér: Miloš Pánek, 
asistent a vedoucí družstva: Eduard Hakr

Kádr družstva tvoøí: brankáøi: Petr Michal 
(81), D. Marko (86), J. Havránek (87), obrán-
ci:  Václav Hrdlièka (62), Martin Ondrík (82), 
František Brabec (85), Zdenìk Srba (85), 
Miroslav Janù (84), záložníci: Miroslav 
Tožièka (83), Marek Pilík (77), Tomáš 
Moravec (82), Antonín Šafránek (84), Jakub 
H o l l a n  ( 8 5 ) ,  To m á š  R o b b  ( 8 5 ) ,  J a k u b  

Kraèman (85), Ondøej Horèic (85), Josef 
Dvoøák (86), útoèníci: Marek Urbanec (85), 
Ondøej Koucký (85), Daniel Rùžièka (86),

Èísla v závorce za jmény hráèù znamenají 
rok narození. Z toho vyplývá, že vìkový prù-
mìr družstva je 21,9 roku, vèetnì V. Hrdlièky, 
kterému je 43 rokù. Bez nìho je vìkový prù-
mìr družstva pouhých 20,8 roku. Tyto údaje 
svìdèí o tom, že naše družstvo je jedno 
z nejmladších v soutìžích Pražského fotbalo-
vého svazu. O to cennìjší jsou výsledky, kte-
rých dosahuje!

Výsledky družstev FSC Libuš v jarní 

části soutěží

Muži A – Pøebor Prahy
(ke dni uzávìrky na 4. místì)
FSC Libuš - ÈAFC Praha 3:0 
SK Horní Mìcholupy - FSC Libuš 1:3   
FSC Libuš - FC Pøední Kopanina  2:2  
Sokol Cholupice - FSC Libuš 1:1  
FSC Libuš - SK Aritma Praha  4:1 
Sokol Královice - FSC Libuš 1:3  
FSC Libuš - FK Dukla Praha  2:3 
Radotínský SK - FSC Libuš 3:1
FSC Libuš  Kyje  5:0

Muži B  I.B tøída 
(ke dni uzávìrky na 4. místì)
FSC Libuš B - 1. FC Prosex Praha  1:1 
FSC Libuš B - Kyje B  4:0 
Slovan Kunratice - FSC Libuš B  1:1 
FSC Libuš B - Jižní Mìsto Chodov  0:2 
FK Klánovice - FSC Libuš B  0:3 
FSC Libuš B - Sokol Troja  4:5 
FC Pragis FV Plast Satalice - FSC Libuš B  9:1

Dorost – Divize B  (MD  mladší, SD  starší) 
(ke dni uzávìrky shodnì na 5. místì)

FSC Libuš - FK Viktoria Žižkov MD 1:1, SD  0:1
FK Èeská Lípa - FSC Libuš MD 0:1, SD  0:2  
FSC Libuš - SK Kladno B MD 2:0, SD  2:0 
RAKO Rakovník - FSC Libuš MD 0:6, SD  0:2  
FSC Libuš - FK Chomutov MD 3:0, SD  1:1  
SK Buldoci K. Vary - FSC Libuš MD 1:0, SD  0:3

Z žákovských družstev si nejlépe vede druž-
stvo mladších žákù B, které pod vedením tre-
nérù Kudrny, Fabiána a Rözlera aspiruje na 
postup ze své skupiny.

–Josef Dus, FSC Libuš–

Pozadu za chlapci nezùstala ani dìvèata. 
Doménou mladších sokolíkù z Libuše je pla-
vání. Dùkazem je 1. místo Jany Èechurové, 
která zvítìzila nad 17 soupeøkami. Stejnì 
úspìšná byla i starší žákynì Kristina Klosová. 
V atletice závodilo 30 mladších žákyò, a tak 4. 
místo Lucie Mošèákové je jistì cenné. Ze star-
ších žákyò se v atletickém pøeboru umístila na 
3. místì Tereza Nevolová.

Všem úspìšným blahopøejeme! Ti, kteøí na 
místa nejvyšší nedosáhli, urèitì vìdí, že dùle-
žité je zúèastnit se a hlavnì vytrvat.

– Z podkladù Sokola Libuš, red–

I pøes nervozitu pøed soupeøem  ZŠ Pertol-
dovou  jsme zápas dovedli do vítìzného konce 
a postoupili ze základní skupiny. Jako zatím 
asi nejlepší soupeø nás èekala ZŠ V Remízku. 
Inkasovali jsme ve chvíli, kdy jsme vedli 2:0. 
V nejtìžších chvílích nás spolehlivì podržel 
náš gólman Lukáš Vlasák z 8.B . Nakonec 
jsme soupeøe zdolali a mohli se radovat z po-
stupu do druhého kola. Mìli jsme štìstí, že 
náš další soupeø mìl hodnì zranìných hráèù, 
a tak se zápas odehrával pøevážnì na soupeøo-
vì pùli. Pomìrnì brzo se nám podaøilo po rych-
lém protiútoku vstøelit branku. Po gólu se náš 
tlak ještì zvýšil a soupeø brzo prohrával 5:0. 
Jeden z poranìných hráèù ze ZŠ Bellova se 
sice snažil korigovat výsledek, ale naši rozje-
tou školu nedokázal už nikdo zastavit. Zápas 
skonèil 6:1 v náš prospìch a naše škola poprvé 
postoupila až do ètvrtfinále. Nevím,  kdo bude 
naším dalším soupeøem, ale urèitì nedáme 
svou kùži lacino.

–Za ZŠ Meteorologická J. Voženílek z 8. B–

Z usnesení

zastupitelstva

Usnesení Zastupitelstva mìstské èásti 
Praha-Libuš ze dne 27. dubna 2005 jsou v pl-
ném znìní k dispozici na úøadu mìstské èásti.
& è. 14/2005: Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš 
r u š í  u s n e s e n í  è .  4 8 / 2 0 0 4  a  u s n e s e n í  
è. 55/2004. Schvaluje prodej pozemku parc. 
è. 213/1 k.ú. Libuš o výmìøe 1044m2  trvalý 
travní porost, panu Miroslavu Frankovi, 
bytem K Novému sídlišti 357/39, Praha 4 za 
cenu 4.250,- Kè/m2. Povìøuje starostu realiza-
cí tohoto usnesení nejpozdìji do 30. 6. 2005.
& è. 15/2005: Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš 
bere na vìdomí zprávu o èinnosti Rady MÈ 
Praha-Libuš za období 8. 2. 2005  12. 4. 2005. 

–K tisku pøipravili T. Hejzlar a H. Koláøová–

Zprávy z jednání rady

Výtah z usnesení Rady mìstské èásti Praha-
Libuš v období od 30. 3. do 26. 4. 2005

Rada MÈ Praha-Libuš:
& Vybrala pro stavební akci: „kanalizaèní pøí-
pojky: K Vrtilce 317 a Ke Kašnì 100, k.ú. 
Písnice“ jako zhotovitele firmu Pragis, a. s, 
Na Prosecké vyhlídce 3/807, Praha 9 za 
nabídkovou cenu vè. DPH 104 127,- Kè. 
& Souhlasí s vlastním zabezpeèením dovozu 
obìdù v rámci peèovatelské služby pro 
nesobìstaèné seniory a zdravotnì postižené 
obèany.
& Souhlasí s výší finanèního pøíspìvku pro TJ 
Tempo v celkové výši 30 000,- Kè.
& Souhlasí se vstupem na pozemek parc.è. 
1143, k. ú. Libuš, Drùbežáøská ulice, za úèe-
lem výstavby pøípojky elektro a kanalizace 
k RD na parc.è. 426/2. Pøed provádìním stav-
by pøípojek stavebník uzavøe smlouvu 
o smlouvì budoucí na vìcné bøemeno na poze-
mek parc. è. 426/2, k. ú. Libuš. Pøed zapoèe-
tím stavby požádá stavebník o zábor komuni-
kace OŽPD MÈ Praha-Libuš. Po provedení 
pøípojek bude povrch komunikace uveden do 

pùvodního stavu. Souhlasí se stavbou rodin-
ného domu na pozemku parc.è.426/2, k.ú. 
Libuš, ulice Drùbežáøská.Tento souhlas nena-
hrazuje souhlas OŽPD MÈ Praha-Libuš.
& Souhlasí se svìøením pozemku parcelní 

2èíslo 1123/95 v k. ú. Libuš o výmìøe 328 m  do  
správy MÈ Praha-Libuš.
& Souhlasí s uzavøením smlouvy o zøízení vìc-
ného bøemene na pozemky parc. è. 2, 3, 4/1, 
5, 13/1, 39, 40, 75, 318/1, 319 k.ú. Písnice.
& Souhlasí s navrženým programem na zase-
dání Zastupitelstva MÈ Praha-Libuš. 
& Zaujala stanovisko k problematice priorit 
pøi pøípravì rozšiøování sítì pražského metra, 
které je nedílnou souèástí usnesení v pøíloze. 
Ukládá starostovi odeslat usnesení RMÈ 
Praha-Libuš Radì hl. m. Prahy.
& Souhlasí s uzavøením smlouvy budoucí 
o zøízení vìcného bøemene s Pražskou plyná-
renskou, a. s., k pozemku parc. è. 557/1 k. 
ú.Libuš, uvedeném na LV 849 pro k. ú. Libuš 
ve vlastnictví hl. m. Prahy  svìøená správa 
nemovitosti MÈ Praha-Libuš za úèelem pøe-
ložení stávajícího STL øadu DN 300 z pozem-

ku parc. è. 557/59 k. ú. Libuš ve vlastnictví 
Roberta Šikala a Moniky Šikalové. Povìøuje 
starostu podpisem smlouvy.
& Souhlasí s nástavbou objektu è. p. 693, 
Praha 4  Libuš na pozemku parc. è. 691, k. ú. 
Libuš, pøi ulici Klokotská spoèívající ve vybu-
dování 2. NP s bytovými jednotkami a ubyto-
vacími pokoji pro zamìstnance. Dokumenta-
ce Ing. Jaroslava Frány z 2/2005. 
& Nesouhlasí s rekonstrukcí a dostavbou objek-
tu è. p. 352, Praha 4  Libuš na pozemku parc. è. 
691, k. ú. Libuš, spoèívající v pøístavbì a nástav-
bì stávajícího rodinného domu dle projektové 
dokumentace z 01/2005 zpracovanou Ing. 
arch. Janou Vintrovou ke zøízení asijského bis-
tra. Dùvodem je rozporné øešení dopravy v kli-
du, resp. pøístup k parkovacím a zásobovacím 
plochám z veøejné komunikace. 
& S o u h l a s í  s  n a v ý š e n í m  c e n y  n a  a k c i  
Dokonèení výmìny oken a opravy fasády v ZŠ 
L. Coòka o èástku 378 335,50 Kè na celkovou 
èástku 1 902 019,50 Kè.
& Souhlasí s navrženou úpravou ÚPn SÚ 
HMP è. U 0315 (zmìna kódu míry využití 
území z B4 na C4 na pozemcích parc. è. 
669/8, 669/6, 669/7, 669/3, k.ú. Libuš  
území SVM).

–K tisku pøipravili T. Hejzlar a H. Koláøová–
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FSC Libuš stále provádí nábor dìtí 
(chlapcù i dìvèat) do svých žákovských 
družstev. Rodièe, pokud máte doma 
sportuchtivé dítì a nevíte, jak je zabavit, 
pøiveïte je k nám na høištì a zkuste to 
s fotbalem. Kontakt: 244 470 232.

FSC Libuš

Fotbalový klub FSC Libuš zaèal psát svoji 
historii v roce 1923, kdy parta nadšencù z øad 
Sokola Libuš založila fotbalový klub, tehdy 
ještì na periferii hlavního mìsta Prahy. 
Zpoèátku hrál soutìže na úrovni okresu a kra-
je.

Nejvìtší vzestup libušského fotbalu nastal 
až po roce 1990 a nejvíc pak v roce 1993. 
V tomto roce mužstvo dospìlých postoupilo 
do Pražského pøeboru. Ještì vìtší pozornost 
však v tomto roce vzbudili fotbalisté svojí úèas-
tí ve ètvrtfinále Poháru ÈMFS, kdy jsme pod-
lehli Baníku Ostrava 0:1, ale postupnì vyøadi-
li o dvì tøídy výše hrající Mladou Boleslav
a v tu dobu prvoligovou Duklu Praha. V sou-
tìžním roèníku 2001/2002 pražského pøebo-
ru jsme suverénním zpùsobem zvítìzili a po-
stoupili do divize. Bohužel v uplynulé sezonì 
jsme na jaøe získali pouze 5 bodù, tuto soutìž 
se nepodaøilo udržet a sestoupili jsme po dvou 
sezonách zpìt do pražského pøeboru. 

Samostatnou kapitolu v našem klubu tvoøí 

mládežnické oddíly, které jsou roèníkovì seøa-
zeny v devíti družstvech od Mini 8 B (Mladší 
pøípravka) až po starší dorost. Souèasnì se v 
klubu staráme o pøedpøípravku, kde je zapoje-
no zhruba tøicet pìt nejmenších, kteøí se na 
fotbal teprve pøipravují. Starší a mladší 
dorostenci hrají divizi a jejich umístìní v hor-
ních patrech tabulky je více než dobrou vizit-
kou oddílu. Ostatní mládežnická mužstva se v 
souèasné dobì bohužel vìtšinou objevují na 
spodních místech v soutìžích Pražského pøe-
boru. 

V klubu v minulosti vyrostlo mnoho zná-
mých fotbalistù, jakými jsou napø. Petr Rada, 
To m á š  K l i n k a ,  M i c h a l  S l a v í k ,  b r a t ø i  
Petrákové, Zdenìk Hruška ml., Jiøí Müller a 
další. Hráli zde nebo funkcionáøsky pùsobili 
další osobnosti èeského fotbalu jako Milan 
Veselý, Jiøí Ondra, Svatopluk Bouška, Jiøí 
Rosický st., Miloš Beznoska, Juraj Šimurka, 
Zdenìk Hruška st., Jaroslav Marèík a v nepo-
slední øadì i stále aktivnì hrající prezident 
klubu Václav Hrdlièka.

Èinnost oddílu vede výbor ve složení:
President: Václav Hrdlièka

Ekonom:  Miroslav Hruška
Viceprezident:  Martin Vlasta
Èlenové:  Miloslav Stuchlík, Josef Rezek, 

Ivan Maòák
Sekretáø: Milan Urbanec, Dušan Vièík, 

Vladimír Kalivoda, 
Vedoucí mládeže: Milan Urbanec, Václav 

Horèic     
V souèasné dobì hraje na Libuši fotbal 

jedenáct družstev tìchto kategorií:
Muži A: Pøebor
Mladší žáci A: Pøebor
Muži B: I.B tøída sk. B
Mladší žáci B: II. tøída sk. C
Starší dorost: Divize B
Mladší žáci  pøípravka: Pøebor
Mladší dorost: Divize B
Mladší pøípravka A: Pøebor
Starší žáci A: Pøebor
Mladší pøípravka B: II. tøída sk. B 
Starší žáci B: I. tøída sk. B
S aktuálním dìním a výsledky fotbalových 

zápasù, které FSC Libuš sehrál, se mùžete sezná-
mit ve zpravodajské rubrice èasopisu U nás. 

–Josef Dus, FSC Libuš–
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Multifokální brýlové čočky
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a V minulém díle jsme se seznámili s oèní-
mi vadami. Dnes nám pan Tomáš Krenk, 
øeditel oèní Optiky Tereza blíže pøedstaví 
multifokální èoèky jako korekèní možnost 
v pøípadì presbyopie - vetchozrakosti, 
která se døíve nebo pozdìji bude týkat 
doslova každého z nás.

Moderní generace èoèek
Multifokální èoèky patøí v  poslední dobì 

mezi nejžádanìjší optické korekèní pomùcky. 
Jsou urèeny pro presbyopické zákazníky, kte-
rým akomodaèní šíøe jejich oèí již neumožòu-
je pohodlné vidìní do blízka a støídání rùz-
ných brýlí jim nevyhovuje. Multifokální sklo 
je vyrobeno z jednoho kusu a tím umožòuje 
plynulý pøechod z dílu do dálky do dílu na blíz-
ko bez dìlící linie a skoku obrazu. 

Multifokální èoèky mají horní èást urèenou 
pro pohled do dálky. Pozorování do blízka 
a na støední vzdálenost umožòuje tzv. koridor, 
ve kterém se pøibližnì od støedu èoèky šik-
mým smìrem k nosu plynule zvyšuje dioptrie 
až do maximální hodnoty potøebné na blízko.                                     

Souèasné typy multifokálních èoèek posky-

tují mnohem vìtší zrakovou pohodu proti mul-
tifokálním èoèkám prvních generací. Dnes 
mají tyto èoèky dostateènì široký koridor pro 
sledování rùznì vzdálených pøedmìtù a zvìt-
šenou zónu pro ètení. Rušivé zóny po stra-
nách jsou posunuty do nízkých poloh. V tìch-
to spodních periferních zónách se zejména 
pøi pohybu hlavou projevují míhavé efekty, 
které byly moderní výrobou minimalizovány, 
ale na které si zákazník zvykne až po urèité 
dobì, takže je pøestane vnímat. Tato doba je 
individuální – 1 hodina až 1 mìsíc.

Výbìr multifokální èoèky
Na našem trhu je mnoho druhù multifokál-

ních èoèek. Mohou být vyrobeny z minerální-
ho skla nebo z plastu. Plastové èoèky jsou 
lehèí a nerozbijí se. Mohou být samozabarvo-
vací, tenèené, barevné a samozøejmì na 
všechny druhy èoèek je vhodná antireflexní 
vrstva, která zpùsobí vìtší prùhlednost èoèek.

Multifokální èoèky jsou rùzné také podle 
šíøky progresivního koridoru. Èím je širší kori-
dor, tím kratší je doba potøebná na zvykání. 
Širší progresivní koridor také zvìtší zorné 

pole. Samozøejmì s rostoucí kvalitou skla 
roste i její cena. Èím širší koridor, tím vyšší 
cena. Otázkou je, zdali v tomto pøípadì šetøit, 
anebo si dopøát maximální zrakovou pohodu. 

Pøi výbìru brýlí pro multifokální èoèky musí-
me vybrat obrubu s dostateènì vysokými oèni-
cemi. Brýle nemusí být velké, záleží na poloze 
zornièky. Obruba se musí pøizpùsobit, aby 
pevnì držela na oblièeji. Musí vyhovovat také 
délka stranic a tvar nosníku vzhledem k tvaru 
nosu. Oènice by mìly být co nejblíže oèím a je-
jich spodní èásti co nejblíže tváøím. Nutné je, 
aby brýle neklouzaly po nose. Vzhledem k to-
mu, že tyto brýle budete nosit po vìtšinu dne, 
je peèlivý výbìr obrub i èoèek velmi dùležitý. 

Zvykání na multifokální èoèky
Pøi zaostøování na rùzné vzdálenosti je potøe-

ba vhodnì naklánìt a otáèet hlavu. Pøi pohledu 
na blízko musíte sklopit oèi více než jste zvyklí. 
Pøi chùzi po schodech, zejména dolù, je tøeba 
používat støed nebo horní díl èoèky. Musíte tedy 
dostateènì sklonit hlavu. S postupem èasu se 
vám toto stane pøirozeností.

Pøejeme vám pøíjemné a pohodlné vidìní na 
všechny vzdálenosti. S pøípadnými otázkami 
se na nás bez obav obra�te, rádi vám poradíme.

–Tomáš Krenk, øeditel Optiky Tereza–

Známky

Každá známka vypráví pøíbìh.
Pøíbìh o pøipravování na písemku nebo 

zkoušení, nebo o lenosti se nauèit.  
Nìkteré známky jsou tìžce vydøené a já 

jsem na nì pyšný, jiné jsou laciné a ne-
mám, proè se jimi chlubit. Nìkteré jsou 
dobré a jiné špatné a jsem z nich smutný. 

Vždy se nakonec uklidním, protože 
jedna známka vysvìdèení nedìlá.

–V. Bartoš 9. A, ZŠ Meteorologická–
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Tak léta sladce plynula

Když první den, jenž nyní blízký se zdá,
jsme poèali svou školní docházku,

tak každý hned vìdìl, co dìlat tu má,
však oèima žadonil o lásku.

Tím první den zaèal a nám bylo hezky.
Všechno šlo správnì a snadnì.

Se slabikáøem jsme mluvili èesky,
s poèítadlem tak trochu na dnì.

Starostem jsme se jen vysmívali
a uèili se perem psát,

dva plus dva nìjak spoèítali
a první stupeò šel už spát.

Tak léta sladce plynula
a my se na nich unášeli.
Potom se la�ka napnula,

a tak jsme mozky oprášili.

Každý v té dobì své já hledal,
nìkdo zaèal døív, nìkdo pozdìji,
své myšlenky již kdekdo prodal,

našel-li v daný èas nadìji.

Nyní držíme v rukou ten poslední kousek,
jenž se zbylými mozaiku sestaví,

což zakonèí základní uèební úsek,
tak sbohem, be happy a na zdraví.

–9.A  ZŠ Meteorologická–

Přivítání nejmenších občánkůPřivítání nejmenších občánků

Ve ètvrtek 14. dubna 2005 jsme na našem 
odboru prožili radostné odpoledne. Ke slav-
nostnímu uvítání nových obèánkù v naší mìst-
ské èásti Praha-Libuš se dostavilo osm holèi-
èek a sedm chlapeèkù. Po srdeèném proslovu  
pana  starosty obdržely dìti pamìtní listy, 
zlatý pøívìsek, hraèku, pamìtní knížku a ma-
minky kvìtiny.

Dìti z mateøské školy K Lukám svým bu-
doucím kamarádùm pøednesly pásmo písni-
èek a básnièek za hudebního doprovodu paní 
uèitelky Rutové. O fotografickou dokumenta-
ci se postarala paní fotografka z Prahy 12,
s kterou máme  ty nejlepší zkušenosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pøejeme dìtem a jejich rodièùm ještì jed-
nou hodnì š�astných chvilek, které si budou 
dávat navzájem.

–Ivana Mikušková,
humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš–
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V mìsíci èervnu 2005 oslaví v mìst-
ské èásti Praha-Libuš svá životní výro-
èí tito naši obèané:

V Libuši  se dožívá 
85 let pan Antonín Krejèí
84 let paní Helena Podstránská
81 let paní Božena Vìtrovcová

a paní Kvìta Rùžièková
80 let paní Marie Netrefová 
75 let pan František Hron,

pan Jaroslav Braun
a paní Zdeòka Adámková

V Písnici oslaví 
85 let pan Karel Janoušek,

pan Ladislav Lanc
81 let pan Jaromír Èížek 
70 let paní Irena Peterková,

pan Antonín Štumpf,  paní 
Dagmar Souèková

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

–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.

Významná jubilea

Klub Junior

Junioři zazpívali seniorům

Malý pìvecký sbor pøedškolních dìtí z libuš-
ského Klubu Junior zazpíval ve ètvrtek 28. 4. 
2005 dopoledne v Praze 7 seniorùm z tamìjší-
ho klubu Sen (seniorklub). Pìt dìvèátek pod 
vedením sbormistrynì Ludmily Rackové uká-
zalo, že se od ledna stihla nauèit mnoho nových 
písnièek. Výbìr repertoáru byl zamìøen pøede-
vším na tematiku jara a zvíøátek. Zpìv navíc 
dìvèátka sama doprovodila na rùzné hudební 
nástroje a jistou zajímavostí u jedné písnièky 
byla i názorná ukázka „jak si cvrèek lechtal brè-
kem krèek“. Veselé zpívání udìlalo radost 
nejen návštìvníkùm klubu Sen, pro které bylo 
urèeno, ale poslechnout si jej pøišly i maminky 
s pøedškolními dìtmi, které byly v téže budovì 
ve svém klubu maminek.

Osobnì na mì udìlala velký dojem úžasná 
atmosféra, kterou posluchaèi vytvoøili, a také 
to, že po celých patnáct minut pozornì na-

slouchali i ti nejmenší, tøíletí. Na milý zážitek 
tak jistì budou vzpomínat nejen posluchaèi, 
ale i dìvèátka a sbormistrynì, které za pìkné 
vystoupení právem zasluhují uznání a dík. 
Podìkování pak patøí i pìveckému sboru 
Radost-Praha, který na koncert bezplatnì 
zapùjèil elektronické varhany.

–Mgr. Jana Vlková–

Libušské knihkupectví

„Já vím, že nic takového ani podobného na 
Libuši není. A myslím, že to ani moc nevadí. 
Snad každý z nás jezdí za svým chlebem vezdej-
ším do mìsta a že tam je knihkupectví! … Øíka-
la paní šéfredaktorka, abychom zavedli (nìco 
jako) knihkupectví U nás“, napsal jsem loni do 
prvního „knihkupeckého“ pøíspìvku. Takže 
od té doby na Libuši knihkupectví je. Virtuální 
(zdánlivé, neskuteèné, fiktivní). Ale knihy 
v nìm jsou opravdové! To jen na úvod pro ty, 
kteøí to loni neèetli, nebo od loòska zapomnì-
li, aby knihkupectví na Libuši zbyteènì nehle-
dali. Proto je virtuálnì v èasopise, že není doo-
pravdy…

Jako virtuální knihkupec jsem 26. dubna 
zaregistroval zprávu ÈTK: „Ve vìku 78 let 
zemøel v úterý èasnì ráno spisovatel Josef 
Nesvadba. Širší veøejnosti byl Nesvadba 
znám pøedevším jako autor knih vìdeckofan-
tastické literatury“. 

Nesvadba 
vystudoval 
medicínu a 
byl zaklada-
telem skupi-
n o v é  p s y-
choterapie v 
è e s k ý c h  
z e m í c h .  
Zabýval se jí 
a ž  d o  r o k u  
1 9 9 0 .  V e  
s v ý c h  k n i-
hách navá-
zal na tradici 
fi lozoficky 
a   s o c i á l n ì  

ladìné prózy Karla Èapka a Jana Weisse a stal 
se zakladatelem literárního proudu, který 
v èeské fantastice pozdìji ovládl osmdesátá 
léta. Jeho prózy z pøelomu padesátých a šede-
sátých let, Tarzanova smrt, Einsteinùv mozek 
a Výpravy opaèným smìrem, se staly milníkem 
ve vývoji èeské literární fantastiky. Nesvadba 

byl èinný také jako dramatik a pøekladatel, je 
autorem nìkolika divadelních a rozhlasových 
her, filmových námìtù a scénáøù (Zabil jsem 
Einsteina, pánové; Zítra ráno vstanu a opaøím 
se èajem). S otázkami politickými se vyrovná-
val v díle, které mìlo složitý osud. Zaèal na nìm 
pracovat v roce 1967, po èetných støetnutích 
s cenzurou vyšlo až v roce 1991 pod názvem 
První zpráva z Prahy. I jeho poslední dílo, 
román Peklo Beneš (2002), je politicko-
filozofickou fikcí. Autor tu uvažuje o osudu 
malého národa uprostøed velmocenských her. 
V posledních letech života zamýšlel psát pamì-
ti, k tomu však už nedošlo.

Poslední jmenovaná kniha je ještì na pul-
tech knihkupectví. Našeho virtuálního i tìch 
opravdových:

Josef Nesvadba: Peklo Beneš 
Brno: H, ISBN: 80-7294-060-0
Prezidentu Edvardu Benešovi se podaøí 

zabránit Mnichovské dohodì a Èeskosloven-
sko se stává neutrálním státem. Od této chvíle 
se odvíjí øetìz napínavých událostí, zákulis-
ních intrik a operací tajných služeb, v nichž 
jednu z nejdùležitìjších rolí hraje tajemný 
vynález Indinet. Román, na nìmž autor pra-
coval více než pìt let, patøí k vrcholùm 
Nesvadbovy tvorby i èeské sci-fi literatury. 
Souèasnì je však neèekanì aktuálním dílem, 
po nìmž jistì sáhnou nejen milovníci tohoto 
žánru.

Podle spisovatele Ondøeje Neffa byl klíèo-
vým románem v Nesvadbovì tvorbì nefantas-
tický Dialog s doktorem Dongem (1964), 
v nìmž šlo o mezicivilizaèní dialog ve smyslu 
konfrontace kultur. Za vrchol jeho spekulativ-
ní tvorby této doby oznaèuje Neff román 
Bludy Erika N. (1974). Mimochodem Ondøej 
Neff:

Ondøej Neff: Jules Verne a jeho svìt 
2., uprav. vydání. Praha, Mladá fronta 

2005. 293 s. ISBN: 80-204-1224-7

Druhé vydání titulu vyšlo doplnìno o nová 
fakta a rozšíøeno encyklopedií fantastických 
motivù ve Verneovì díle u pøíležitosti stého 
výroèí Verneova úmrtí. Pro milovníky vìdec-
kofantastické literatury ètenáøsky Vernem 
odkojené je èetba této knihy zážitkem stejnì 
vzrušujícím jako Verneovy romány.

–jbx–

Martin Vokurka, Jan Hugo: Kapesní slov-
ník medicíny

Praha: Maxdorf, 2005, 175 str., ISBN 80-
7345-053-4.

Vydavatelství pøevážnì odborné literatury, 
které sídlí u nás na Libuši, pøipravilo pro širo-
kou veøejnost (jak je uvedeno na obálce) 
kapesní slovník, který obsahuje 3000 základ-
ních lékaøských termínù, s nimiž se mùže 
setkat každý z nás. Dùležité a velmi patøièné je 
hned na úvodní stránce slovníku upozornìní 
autorù, že v žádném pøípadì použití slovníku 
nemùže být náhradou za lékaøské vyšetøení. 
Pokud byste slovník chtìli nìkomu vìnovat, 
nedávejte jej do rukou hypochondra. Urèitì 
by vás zavalil horou pøíznakù všech chorob 
jeho tìla i ducha. Pro rozumné lidi je však 
vhodnou, srozumitelnou pomùckou k rozší-
øení základních znalostí z oboru medicíny, 
a to nejen pøi luštìní køížovek. 

–pil-–
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Multifokální brýlové čočky
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a V minulém díle jsme se seznámili s oèní-
mi vadami. Dnes nám pan Tomáš Krenk, 
øeditel oèní Optiky Tereza blíže pøedstaví 
multifokální èoèky jako korekèní možnost 
v pøípadì presbyopie - vetchozrakosti, 
která se døíve nebo pozdìji bude týkat 
doslova každého z nás.

Moderní generace èoèek
Multifokální èoèky patøí v  poslední dobì 

mezi nejžádanìjší optické korekèní pomùcky. 
Jsou urèeny pro presbyopické zákazníky, kte-
rým akomodaèní šíøe jejich oèí již neumožòu-
je pohodlné vidìní do blízka a støídání rùz-
ných brýlí jim nevyhovuje. Multifokální sklo 
je vyrobeno z jednoho kusu a tím umožòuje 
plynulý pøechod z dílu do dálky do dílu na blíz-
ko bez dìlící linie a skoku obrazu. 

Multifokální èoèky mají horní èást urèenou 
pro pohled do dálky. Pozorování do blízka 
a na støední vzdálenost umožòuje tzv. koridor, 
ve kterém se pøibližnì od støedu èoèky šik-
mým smìrem k nosu plynule zvyšuje dioptrie 
až do maximální hodnoty potøebné na blízko.                                     

Souèasné typy multifokálních èoèek posky-

tují mnohem vìtší zrakovou pohodu proti mul-
tifokálním èoèkám prvních generací. Dnes 
mají tyto èoèky dostateènì široký koridor pro 
sledování rùznì vzdálených pøedmìtù a zvìt-
šenou zónu pro ètení. Rušivé zóny po stra-
nách jsou posunuty do nízkých poloh. V tìch-
to spodních periferních zónách se zejména 
pøi pohybu hlavou projevují míhavé efekty, 
které byly moderní výrobou minimalizovány, 
ale na které si zákazník zvykne až po urèité 
dobì, takže je pøestane vnímat. Tato doba je 
individuální – 1 hodina až 1 mìsíc.

Výbìr multifokální èoèky
Na našem trhu je mnoho druhù multifokál-

ních èoèek. Mohou být vyrobeny z minerální-
ho skla nebo z plastu. Plastové èoèky jsou 
lehèí a nerozbijí se. Mohou být samozabarvo-
vací, tenèené, barevné a samozøejmì na 
všechny druhy èoèek je vhodná antireflexní 
vrstva, která zpùsobí vìtší prùhlednost èoèek.

Multifokální èoèky jsou rùzné také podle 
šíøky progresivního koridoru. Èím je širší kori-
dor, tím kratší je doba potøebná na zvykání. 
Širší progresivní koridor také zvìtší zorné 

pole. Samozøejmì s rostoucí kvalitou skla 
roste i její cena. Èím širší koridor, tím vyšší 
cena. Otázkou je, zdali v tomto pøípadì šetøit, 
anebo si dopøát maximální zrakovou pohodu. 

Pøi výbìru brýlí pro multifokální èoèky musí-
me vybrat obrubu s dostateènì vysokými oèni-
cemi. Brýle nemusí být velké, záleží na poloze 
zornièky. Obruba se musí pøizpùsobit, aby 
pevnì držela na oblièeji. Musí vyhovovat také 
délka stranic a tvar nosníku vzhledem k tvaru 
nosu. Oènice by mìly být co nejblíže oèím a je-
jich spodní èásti co nejblíže tváøím. Nutné je, 
aby brýle neklouzaly po nose. Vzhledem k to-
mu, že tyto brýle budete nosit po vìtšinu dne, 
je peèlivý výbìr obrub i èoèek velmi dùležitý. 

Zvykání na multifokální èoèky
Pøi zaostøování na rùzné vzdálenosti je potøe-

ba vhodnì naklánìt a otáèet hlavu. Pøi pohledu 
na blízko musíte sklopit oèi více než jste zvyklí. 
Pøi chùzi po schodech, zejména dolù, je tøeba 
používat støed nebo horní díl èoèky. Musíte tedy 
dostateènì sklonit hlavu. S postupem èasu se 
vám toto stane pøirozeností.

Pøejeme vám pøíjemné a pohodlné vidìní na 
všechny vzdálenosti. S pøípadnými otázkami 
se na nás bez obav obra�te, rádi vám poradíme.

–Tomáš Krenk, øeditel Optiky Tereza–

Známky

Každá známka vypráví pøíbìh.
Pøíbìh o pøipravování na písemku nebo 

zkoušení, nebo o lenosti se nauèit.  
Nìkteré známky jsou tìžce vydøené a já 

jsem na nì pyšný, jiné jsou laciné a ne-
mám, proè se jimi chlubit. Nìkteré jsou 
dobré a jiné špatné a jsem z nich smutný. 

Vždy se nakonec uklidním, protože 
jedna známka vysvìdèení nedìlá.

–V. Bartoš 9. A, ZŠ Meteorologická–
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Tak léta sladce plynula

Když první den, jenž nyní blízký se zdá,
jsme poèali svou školní docházku,

tak každý hned vìdìl, co dìlat tu má,
však oèima žadonil o lásku.

Tím první den zaèal a nám bylo hezky.
Všechno šlo správnì a snadnì.

Se slabikáøem jsme mluvili èesky,
s poèítadlem tak trochu na dnì.

Starostem jsme se jen vysmívali
a uèili se perem psát,

dva plus dva nìjak spoèítali
a první stupeò šel už spát.

Tak léta sladce plynula
a my se na nich unášeli.
Potom se la�ka napnula,

a tak jsme mozky oprášili.

Každý v té dobì své já hledal,
nìkdo zaèal døív, nìkdo pozdìji,
své myšlenky již kdekdo prodal,

našel-li v daný èas nadìji.

Nyní držíme v rukou ten poslední kousek,
jenž se zbylými mozaiku sestaví,

což zakonèí základní uèební úsek,
tak sbohem, be happy a na zdraví.

–9.A  ZŠ Meteorologická–

Přivítání nejmenších občánkůPřivítání nejmenších občánků

Ve ètvrtek 14. dubna 2005 jsme na našem 
odboru prožili radostné odpoledne. Ke slav-
nostnímu uvítání nových obèánkù v naší mìst-
ské èásti Praha-Libuš se dostavilo osm holèi-
èek a sedm chlapeèkù. Po srdeèném proslovu  
pana  starosty obdržely dìti pamìtní listy, 
zlatý pøívìsek, hraèku, pamìtní knížku a ma-
minky kvìtiny.

Dìti z mateøské školy K Lukám svým bu-
doucím kamarádùm pøednesly pásmo písni-
èek a básnièek za hudebního doprovodu paní 
uèitelky Rutové. O fotografickou dokumenta-
ci se postarala paní fotografka z Prahy 12,
s kterou máme  ty nejlepší zkušenosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pøejeme dìtem a jejich rodièùm ještì jed-
nou hodnì š�astných chvilek, které si budou 
dávat navzájem.

–Ivana Mikušková,
humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš–
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V mìsíci èervnu 2005 oslaví v mìst-
ské èásti Praha-Libuš svá životní výro-
èí tito naši obèané:

V Libuši  se dožívá 
85 let pan Antonín Krejèí
84 let paní Helena Podstránská
81 let paní Božena Vìtrovcová

a paní Kvìta Rùžièková
80 let paní Marie Netrefová 
75 let pan František Hron,

pan Jaroslav Braun
a paní Zdeòka Adámková

V Písnici oslaví 
85 let pan Karel Janoušek,

pan Ladislav Lanc
81 let pan Jaromír Èížek 
70 let paní Irena Peterková,

pan Antonín Štumpf,  paní 
Dagmar Souèková

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

–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.

Významná jubilea

Klub Junior

Junioři zazpívali seniorům

Malý pìvecký sbor pøedškolních dìtí z libuš-
ského Klubu Junior zazpíval ve ètvrtek 28. 4. 
2005 dopoledne v Praze 7 seniorùm z tamìjší-
ho klubu Sen (seniorklub). Pìt dìvèátek pod 
vedením sbormistrynì Ludmily Rackové uká-
zalo, že se od ledna stihla nauèit mnoho nových 
písnièek. Výbìr repertoáru byl zamìøen pøede-
vším na tematiku jara a zvíøátek. Zpìv navíc 
dìvèátka sama doprovodila na rùzné hudební 
nástroje a jistou zajímavostí u jedné písnièky 
byla i názorná ukázka „jak si cvrèek lechtal brè-
kem krèek“. Veselé zpívání udìlalo radost 
nejen návštìvníkùm klubu Sen, pro které bylo 
urèeno, ale poslechnout si jej pøišly i maminky 
s pøedškolními dìtmi, které byly v téže budovì 
ve svém klubu maminek.

Osobnì na mì udìlala velký dojem úžasná 
atmosféra, kterou posluchaèi vytvoøili, a také 
to, že po celých patnáct minut pozornì na-

slouchali i ti nejmenší, tøíletí. Na milý zážitek 
tak jistì budou vzpomínat nejen posluchaèi, 
ale i dìvèátka a sbormistrynì, které za pìkné 
vystoupení právem zasluhují uznání a dík. 
Podìkování pak patøí i pìveckému sboru 
Radost-Praha, který na koncert bezplatnì 
zapùjèil elektronické varhany.

–Mgr. Jana Vlková–

Libušské knihkupectví

„Já vím, že nic takového ani podobného na 
Libuši není. A myslím, že to ani moc nevadí. 
Snad každý z nás jezdí za svým chlebem vezdej-
ším do mìsta a že tam je knihkupectví! … Øíka-
la paní šéfredaktorka, abychom zavedli (nìco 
jako) knihkupectví U nás“, napsal jsem loni do 
prvního „knihkupeckého“ pøíspìvku. Takže 
od té doby na Libuši knihkupectví je. Virtuální 
(zdánlivé, neskuteèné, fiktivní). Ale knihy 
v nìm jsou opravdové! To jen na úvod pro ty, 
kteøí to loni neèetli, nebo od loòska zapomnì-
li, aby knihkupectví na Libuši zbyteènì nehle-
dali. Proto je virtuálnì v èasopise, že není doo-
pravdy…

Jako virtuální knihkupec jsem 26. dubna 
zaregistroval zprávu ÈTK: „Ve vìku 78 let 
zemøel v úterý èasnì ráno spisovatel Josef 
Nesvadba. Širší veøejnosti byl Nesvadba 
znám pøedevším jako autor knih vìdeckofan-
tastické literatury“. 

Nesvadba 
vystudoval 
medicínu a 
byl zaklada-
telem skupi-
n o v é  p s y-
choterapie v 
è e s k ý c h  
z e m í c h .  
Zabýval se jí 
a ž  d o  r o k u  
1 9 9 0 .  V e  
s v ý c h  k n i-
hách navá-
zal na tradici 
fi lozoficky 
a   s o c i á l n ì  

ladìné prózy Karla Èapka a Jana Weisse a stal 
se zakladatelem literárního proudu, který 
v èeské fantastice pozdìji ovládl osmdesátá 
léta. Jeho prózy z pøelomu padesátých a šede-
sátých let, Tarzanova smrt, Einsteinùv mozek 
a Výpravy opaèným smìrem, se staly milníkem 
ve vývoji èeské literární fantastiky. Nesvadba 

byl èinný také jako dramatik a pøekladatel, je 
autorem nìkolika divadelních a rozhlasových 
her, filmových námìtù a scénáøù (Zabil jsem 
Einsteina, pánové; Zítra ráno vstanu a opaøím 
se èajem). S otázkami politickými se vyrovná-
val v díle, které mìlo složitý osud. Zaèal na nìm 
pracovat v roce 1967, po èetných støetnutích 
s cenzurou vyšlo až v roce 1991 pod názvem 
První zpráva z Prahy. I jeho poslední dílo, 
román Peklo Beneš (2002), je politicko-
filozofickou fikcí. Autor tu uvažuje o osudu 
malého národa uprostøed velmocenských her. 
V posledních letech života zamýšlel psát pamì-
ti, k tomu však už nedošlo.

Poslední jmenovaná kniha je ještì na pul-
tech knihkupectví. Našeho virtuálního i tìch 
opravdových:

Josef Nesvadba: Peklo Beneš 
Brno: H, ISBN: 80-7294-060-0
Prezidentu Edvardu Benešovi se podaøí 

zabránit Mnichovské dohodì a Èeskosloven-
sko se stává neutrálním státem. Od této chvíle 
se odvíjí øetìz napínavých událostí, zákulis-
ních intrik a operací tajných služeb, v nichž 
jednu z nejdùležitìjších rolí hraje tajemný 
vynález Indinet. Román, na nìmž autor pra-
coval více než pìt let, patøí k vrcholùm 
Nesvadbovy tvorby i èeské sci-fi literatury. 
Souèasnì je však neèekanì aktuálním dílem, 
po nìmž jistì sáhnou nejen milovníci tohoto 
žánru.

Podle spisovatele Ondøeje Neffa byl klíèo-
vým románem v Nesvadbovì tvorbì nefantas-
tický Dialog s doktorem Dongem (1964), 
v nìmž šlo o mezicivilizaèní dialog ve smyslu 
konfrontace kultur. Za vrchol jeho spekulativ-
ní tvorby této doby oznaèuje Neff román 
Bludy Erika N. (1974). Mimochodem Ondøej 
Neff:

Ondøej Neff: Jules Verne a jeho svìt 
2., uprav. vydání. Praha, Mladá fronta 

2005. 293 s. ISBN: 80-204-1224-7

Druhé vydání titulu vyšlo doplnìno o nová 
fakta a rozšíøeno encyklopedií fantastických 
motivù ve Verneovì díle u pøíležitosti stého 
výroèí Verneova úmrtí. Pro milovníky vìdec-
kofantastické literatury ètenáøsky Vernem 
odkojené je èetba této knihy zážitkem stejnì 
vzrušujícím jako Verneovy romány.

–jbx–

Martin Vokurka, Jan Hugo: Kapesní slov-
ník medicíny

Praha: Maxdorf, 2005, 175 str., ISBN 80-
7345-053-4.

Vydavatelství pøevážnì odborné literatury, 
které sídlí u nás na Libuši, pøipravilo pro širo-
kou veøejnost (jak je uvedeno na obálce) 
kapesní slovník, který obsahuje 3000 základ-
ních lékaøských termínù, s nimiž se mùže 
setkat každý z nás. Dùležité a velmi patøièné je 
hned na úvodní stránce slovníku upozornìní 
autorù, že v žádném pøípadì použití slovníku 
nemùže být náhradou za lékaøské vyšetøení. 
Pokud byste slovník chtìli nìkomu vìnovat, 
nedávejte jej do rukou hypochondra. Urèitì 
by vás zavalil horou pøíznakù všech chorob 
jeho tìla i ducha. Pro rozumné lidi je však 
vhodnou, srozumitelnou pomùckou k rozší-
øení základních znalostí z oboru medicíny, 
a to nejen pøi luštìní køížovek. 

–pil-–
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n Za tajemstvím Pražského hradu

V první polovinì dubna se Základní škola 
Meteorologická zúèastnila 1. kola soutìže „Za 
tajemstvím Pražského hradu“. Tøíèlenné sku-
piny vypracovaly odpovìdi na nároèné otázky 
soutìžního testu. Testy pak byly odeslány orga-
nizátorùm soutìže. Z výsledkové listiny jsme 
se za 14 dní dozvìdìli jména postupujících do 
2. kola: Aleš Krabs, Jakub Voženílek a Milan 
Hanuš (všichni z 8.B). Gratulujeme a v pátek 
20.5. ve 12.06 držíme palce!

A co vy, ètenáøi, dokázali byste správnì 
odpovìdìt?

1. Karel IV. poèal budovat chrám po vzoru 
francouzských katedrál. Jako prvního stavite-
le povolal r. 1344 zkušeného: 

a) Petra Parléøe
b) Petra z Arrasu
c) Matyáše z Arrasu Správné odpovìdi: 1.c, 2.b, 3.a

2. Vstup do západního køídla Hradu tvoøí 
Matyášova brána. Nazvaná je podle císaøe 
Matyáše a je vystavìna ve stavebním slohu:

a) renesanèním
b) barokním
c) pseudorenesanèním

3. Pøi jihozápadním nároží katedrály do plo-
chy III. nádvoøí vstupuje dvoupatrový dùm s 
ranì barokní fasádou, tzv. Staré proboštství. 
Kolik schodù vede k hlavnímu vstupu?

a) 12
b) 14
c) 8

–Za ZŠ Meteorologická J. Dušková–

Místní knihovna

Místní knihovna v budovì ÚMÈ Praha-
Libuš, K Lukám 664, je otevøena každé 
úterý od 14 do 18 hodin. Pokraèujeme v pøe-
hledu titulù, které knihovna zakoupila 
nebo získala jako dar. Je mezi nimi i množ-
ství knih, které darovala paní Mikešová 
z Písnice, jíž dìkujeme. 

Gaffneyová, Patricia –
– Zlodìj srdcí, A teï už navždy, Nikdy mnì neopus�
Gajerová-Mauerová, Naïa – Komediantské støípky
Galleymoreová, Frances – V bezpeèí, Maska života
Garlock, Dorothy – Hrdá a krásná
Garwood, Julie – Nebezpeèná hra
Grahamová, Heather – Podlehnutí
Grant, David – Utrpení mladého zvìrolékaøe
McGregorová, Elizabeth – Dítì ledu
Groom, Winston – Taková pìkná ženská
Gordon, Richards – Láska a sir Lancelot
Hanibal, Jiøí – Život samá serpentina
Hanzlík, Jaromír – Album úsmìvù
Harasimová, Markéta – Bolest lásky
Harrington, Kathleen – Králùv mstitel
Hauptmannová, Gaby – Smeèka dìdicù
Havlíková, Jana – Nevyjasnìná úmrtí
Hay, Donna – Barvy lásky
Hejcman, Pavel – Dùm za duhovou zdí
Herriot, James – Zvìrolékaø a jeho pøátelé
Henley, Virginie – Vášnivá žena
Horníèek, Miroslav – Vteøiny života
Hoøec, Petr, a kol. – Rozpomínky
Hoøec, Petr – Sebrané spisy I.,  II.,  III
Hostovský, Egon – Listy z vyhnanství
Hovorka, Jaroslav – Balada z domu V + W
Hudeèková, Eva – Sedmihlásek
Hunter, Jillian – Troufalost
Hykisch, Anton – Milujte královnu
Hunter, Evan – Tajemství domu Bordenù
Hrachovcová, Alena – Pro koho´s, mamko, navaøila?
Haasse, Hella S. – Páni èajových plantáží
Hejeman, Pavel – Královské fandango
Hanniker, Ladislav – Jak ryby vplouvají do života
Hercíková, Iva – Pìt holek na krku po 30 letech
Hubáèek, Miloš – Boj o Støedomoøí, prvních 9 mìsícù

–Pøipravila Eva Fortinová–
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MC Kuřátko

Èerven 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
Za pìkného poèasí budeme s dìtmi venku, 

kde je k dispozici pískovištì, klouzaèka, hou-
paèka, péráky, døevìný domeèek a spousty 
dalších hraèek. 

Další akce 
& 1. 6. støeda – Den dìtí. Zaèátek v 10 hodin. 
Dopoledne plné her, soutìží a dalších zajíma-
vých atrakcí. Nebude chybìt obèerstvení a dá-
rek pro oslavence. Za pìkného poèasí se bude 
konat venku.
& 7. 6. úterý – Obrázky foukané slámkou. 
& 8. 6. støeda – Divadélko. Hanka nám zahraje 
dìtmi velmi oblíbené divadélko. Také si zazpí-
váme a zahrajeme na orfovy nástroje.
& 9. 6. ètvrtek – Obrázky z trhaného papíru. 
S Terezou si vyrobíme pìkné obrázky.
& 13. 6. pondìlí – Opékání vuøtù. Udìláme si 
malý výlet do Modøanské rokle a v cíli si opeèeme 

& vuøty. Maminky prosíme, aby dìtem vzaly 
vuøty s sebou.
& 14. 6. úterý – Vìjíø. Vyrobíme si papírový vì-
jíø, který nás v letním horku jistì ochladí.
& 16. 6. støeda – Logopedie. Setkání s klinickou 
logopedkou paní Mgr. Lenkou Marèíkovou, která 
s dìtmi procvièí jazýèky a pohraje si s nimi. 
Rodièùm pøiblíží zákonitosti a možné problémy 
ve vývoji dìtské øeèi. Bude vìnován prostor pro 
dotazy, možnost individuální konzultace.
& 22. 6. støeda – Klub dvojèat a vícerèat. 
Zpívání a zajímavé povídání. Maminka dvojèat 
speciální pedagožka paní Jana Pešková zahra-
je 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. 
& 23. 6. ètvrtek – Zahradní zmrzlinová slav-
nost. Poslední den pøed prázdninami v Kuøát-
ku poøádáme zmrzlinovou slavnost

Narozeninové párty
Každý mìsíc poøádáme narozeninovou 

párty pro dìti. Pokud chcete oslavit narozeniny 
vašeho dítìte u nás, kontaktujte nás na tel. 605 
288 535 nebo pøímo v mateøském centru.

Sejdeme se po prázdninách.

Klub Junior

MC Kuøátko bude uzavøeno od 23. 6. 2005. 
Znovu se po letních prázdninách otevøe 12. 9. 2005.

–MC Kuøátko, Mezi Domy 373, Praha 4 (prostory 
Klubu Junior, www.volny.cz/kuratkomc, 

kuratkomc@seznam.cz
Renata Pokorná, foto autorka–

Letní dětské tábory se blíží . . .

Na letošní léto pro vás pøipravil Klub Junior 
ve spolupráci s humanitárním sdružením 
Protebe nabídku dvou letních dìtských tábo-
rù. V dobì od 11. do 29. èervence je to pøí-
mìstský tábor zde v Praze plánovaný tak, 
aby dìti, pokud chtìjí, mohly i ve mìstì a blíz-
kém okolí zažít spoustu legrace i dobrodruž-
ství a poznat nové kamarády. Na období 6. – 
20. srpna je zajištìn mimopražský letní 
tábor v krásném prostøedí Èisté u Rakovní-
ka, jenž nabízí ètrnáctidenní pobyt v pøírodì, 
v pøípadì zájmu se uskuteèní také delší osm-
náctidenní pobyt. 

První informaèní schùzka k obìma tìmto 
letním akcím Klubu Junior probìhla již v polo-
vinì dubna. Druhá – závìreèná schùzka se 
uskuteèní v úterý 7.èervna od 18 hodin v 
prostorách KJ. Sledujte, prosím, aktuální 
informace na webových stránkách, ve vývìsce 
Klubu Junior, pøípadnì se informujte na níže 
uvedených telefonních èíslech. Na další 
setkání s vámi se tìší

–Ing. Lenka Koudelková, tel. 604 273 968, 
Bc. Julie Èákiová, tel. 605 866 609, 

http://kjunior.webpark.cz– 

Prázdniny v Praze – červenec 2005

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 èerve-

nec! Staèí, když pøijdeš mezi nás na náš pøí-
mìstský 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 tábo-
øe – 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 pøi-
nést, kromì svaèiny, i dobrou náladu. 

Už teï se na tebe tìšíme! 
–Julie a Ema, lektorky Klubu Junior,

 informace Bc. Julie Èákiová, 605 866 609, 
Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968–

Mimopražský tábor – srpen 2005

Vypnìte televizory, zapomeòte na poèítaèe 
a mobilní telefony, nechte za zády špínu 
a hluk mìsta, pojeïte s námi tam, kde je pøíro-
da dosud: Èistá u Rakovníka 6. – 24. srpna 

Vyvráceny jsou kùly obøadní, dávno zaschla 
krev nepøátel. Zapomenuta svìdectví mrt-
vých otcù i dávná hrdinství. – Nezní již vítìznì 

bubny prérií, 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 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, pøe-
hledné lesy, tajemná skaliska, rudé písky. 
Souèástí areálu rybník s píseènou pláží, lodiè-
ky, fotbalové høištì, høištì na odbíjenou a dal-
ší atrakce, saloon, jídelna a sociální zázemí 
rudého lidu.

Program: etapová hra, další hry, sport, kou-
pání, 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 ), odmì-
ny, program.

Cena: 3200 Kè – kratší alternativa 6. – 20. 
srpna, 4000 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/–

Sdružení

Protebe

N e j b l i ž š í  p o b y t o v á  
akce:

Pøedtáborový víken-
d o v ý  p o b y t  v  o b c i  
Roudný u Peštù v Èes-
kém ráji 10. 6. – 12. 6. 
2005
& Kapacita 45 osob
& Odjezd: V 17. hodin 
hromadnì autobusem 
z Pankráce
& Návrat: V 17 hodin na 
místo odjezdu 
& Cena: 500 Kè zahrnuje 
u b y t o v á n í ,  d o p r a v u ,  
nedìlní obìd, bagetu na 
výlet, projížïku na raftu
& Vybavení: spacák, plav-
ky, kartu pojištìnce, 1/2 
chleba krájeného, 1× leèo 
v plechovce, 1× Dobrý 
hostinec guláš, 4× špe-
káèky, 1 balení koláèù, 2 l 
pití pro vlastní potøebu, 
instantní nápoj, ešus + 
lžíci.

FSC Libuš

Nevíte, kam jít a co dìlat o víkendu?
Pøijïte na høištì povzbudit naše hráèe!
Zápasy v èervnu 2005
St 1. 6. 
MŽPø 16:00 FSC Libuš – Dukla
So 4. 6. 
MPø–A  8:30 FSC Libuš – Slavoj Podolí
SD 10:00 FSC Libuš – Junior Dìèín 
MD 10:00 FSC Libuš – Junior Dìèín 
SŽ–A 16:00 FSC Libuš – Motorlet B
Ne 5. 6.
SŽ–B 10:00 FSC Libuš B – Meteor B
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CYKLO CENTRUM 

VAuthor,

VApache, 

VSuperior  

Cyklo doplňky:

Moira, NW, Polar…

Prodej a servis jízdních kol 

Nabídka jarních prohlídek 

1 KOLO – 50 Kč 

CYKLO CENTRUM  KERAMIKA 

` Květináče

` Obaly

` Bytové

dekorace

` Pokojové

i venkovní

květiny

` Substráty

KERAMIKA 

Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4

Tel. 261 911 452,   www.emap-praha.cz

Mobil 721 414 810, e-mail: obchod@emap-praha.cz

  Otevřeno   Po  Pá 10,00 – 18,00      So 9,00 – 14,00

Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4

Tel. 261 911 452,   www.emap-praha.cz

Mobil 721 414 810, e-mail: obchod@emap-praha.cz

  Otevřeno   Po  Pá 10,00 – 18,00      So 9,00 – 14,00

& Program: Výlet, hry, projížï ka po Jizeøe na raftu 
(s instruktory), pro odvážné spaní v indiánském stanu, 
ostatní ubytování v budovì. Vaøíme si sami kromì 
nedìlního obìda.

–Zdeòka Kapicová, tel. 261 910 532 veèer,
Zdenka.kapicova@quick.cz,

http://www.protebe-hs.wz.cz–

MŽ–B 11:45 FSC Libuš B – Rapid
MŽ–A 13:30 FSC Libuš – H.Mìcholupy 
So 11. 6.
MPø–B    8:30 FSC Libuš B – Hostivaø B 
SD 10:00 FSC Libuš B – FK Chmel Blšany B
MD 12:15 FSC Libuš – FK Chmel Blšany B
M–B 17:00 FSC Libuš B – Union Žižkov
Ne 12. 6.
M–A 17:00 FSC Libuš – Zlièín
Ne 18. 6.
M–B 17:00 FSC Libuš B – Újezd Praha 4
Všechny uvedené zápasy se hrají na høišti 

FSC Libuš. 
Zastávka MHD Lojovická (linky è. 165, 

197, 198) pøímo u høištì. 
–Podle podkladù Pražského fotbalového svazu 

pøipravil Ing. Josef Dus–

  Klub Senior

Na mìsíc èerven – poslední mìsíc v 1. 
pololetí roku 2005 – máme pøipraven pro 
naše seniory a seniorky tento program:
+ V úterý 7. èervna máme volnou zábavu 

pøi kávì.
+ Na úterý 14. èervna plánujeme celodenní 

výlet na Orlík – pøehrada, zámek Orlík, 
Milevsko.  Podrobnosti v klubu.
+ Na úterý 21. èervna máme pozvaného 

pana Fr. Ptáèka, námoøního dùstojníka, 
který pocházíz Libuše. V souèasné dobì 
je v dùchodu a vìnuje se psaní knih 
o svých zážitcích z plaveb.
+ 28. èervna bude v klubu „rozluèková“. 

S hudbou a za úèasti pana starosty 
Mráze ukonèíme 1. pololetí roku 2005.
Všem seniorùm a seniorkám pøejeme 

krásnì prožité letní mìsíce èervenec a sr-
pen – a spolu se opìt setkáme v úterý 6. záøí 
2005.

Zaèátky v klubu jsou vždy od 14 hodin, stej-
nì jako máme otevøenou místní knihovnu.

Malé upozornìní – odjíždíme-li na zájezd je 
klub uzavøen. Dìkujeme za pochopení.
–Za organizaèní výbor KS, Eva Fortinová–

Tìlocvièná jednota Sokol Libuš, Libušská 294, 
Praha 4 - Libuš, tel. 261 912 456 (prac. dny 8 – 12.00 
hod.) nebo 723 502 191, pronajme nebytové prostory 
v l. poschodí sokolovny, k využití jako kanceláøe nebo 

2projekèní atelier o výmìøe 147 m . Prostory tvoøí hala 
2 2 2(38 m ), 3 kanceláøe (44, 32 a 8 m ), šatna (7 m ), archív 

2 2 2(6,5 m ), kuchyòka (5,5 m ) a soc. zaøízení (6 m ).
Veøejná doprava – u zast. autobusových linek 171, 113, 

197, 198, 333, 331 – spojení na metro Kaèerov, Smíchov-
ské nádraží, Háje, napojení na D1, D5.

Pronajímatel poskytuje nájemci tyto služby: vytápìní, 
teplá a studená voda, elektrická energie, odvoz odpadkù, 
úklid prostor, parkovací plocha ve dvoøe.

Cena vèetnì služeb: 25 000 Kè/mìsíc.
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n Za tajemstvím Pražského hradu

V první polovinì dubna se Základní škola 
Meteorologická zúèastnila 1. kola soutìže „Za 
tajemstvím Pražského hradu“. Tøíèlenné sku-
piny vypracovaly odpovìdi na nároèné otázky 
soutìžního testu. Testy pak byly odeslány orga-
nizátorùm soutìže. Z výsledkové listiny jsme 
se za 14 dní dozvìdìli jména postupujících do 
2. kola: Aleš Krabs, Jakub Voženílek a Milan 
Hanuš (všichni z 8.B). Gratulujeme a v pátek 
20.5. ve 12.06 držíme palce!

A co vy, ètenáøi, dokázali byste správnì 
odpovìdìt?

1. Karel IV. poèal budovat chrám po vzoru 
francouzských katedrál. Jako prvního stavite-
le povolal r. 1344 zkušeného: 

a) Petra Parléøe
b) Petra z Arrasu
c) Matyáše z Arrasu Správné odpovìdi: 1.c, 2.b, 3.a

2. Vstup do západního køídla Hradu tvoøí 
Matyášova brána. Nazvaná je podle císaøe 
Matyáše a je vystavìna ve stavebním slohu:

a) renesanèním
b) barokním
c) pseudorenesanèním

3. Pøi jihozápadním nároží katedrály do plo-
chy III. nádvoøí vstupuje dvoupatrový dùm s 
ranì barokní fasádou, tzv. Staré proboštství. 
Kolik schodù vede k hlavnímu vstupu?

a) 12
b) 14
c) 8

–Za ZŠ Meteorologická J. Dušková–

Místní knihovna

Místní knihovna v budovì ÚMÈ Praha-
Libuš, K Lukám 664, je otevøena každé 
úterý od 14 do 18 hodin. Pokraèujeme v pøe-
hledu titulù, které knihovna zakoupila 
nebo získala jako dar. Je mezi nimi i množ-
ství knih, které darovala paní Mikešová 
z Písnice, jíž dìkujeme. 

Gaffneyová, Patricia –
– Zlodìj srdcí, A teï už navždy, Nikdy mnì neopus�
Gajerová-Mauerová, Naïa – Komediantské støípky
Galleymoreová, Frances – V bezpeèí, Maska života
Garlock, Dorothy – Hrdá a krásná
Garwood, Julie – Nebezpeèná hra
Grahamová, Heather – Podlehnutí
Grant, David – Utrpení mladého zvìrolékaøe
McGregorová, Elizabeth – Dítì ledu
Groom, Winston – Taková pìkná ženská
Gordon, Richards – Láska a sir Lancelot
Hanibal, Jiøí – Život samá serpentina
Hanzlík, Jaromír – Album úsmìvù
Harasimová, Markéta – Bolest lásky
Harrington, Kathleen – Králùv mstitel
Hauptmannová, Gaby – Smeèka dìdicù
Havlíková, Jana – Nevyjasnìná úmrtí
Hay, Donna – Barvy lásky
Hejcman, Pavel – Dùm za duhovou zdí
Herriot, James – Zvìrolékaø a jeho pøátelé
Henley, Virginie – Vášnivá žena
Horníèek, Miroslav – Vteøiny života
Hoøec, Petr, a kol. – Rozpomínky
Hoøec, Petr – Sebrané spisy I.,  II.,  III
Hostovský, Egon – Listy z vyhnanství
Hovorka, Jaroslav – Balada z domu V + W
Hudeèková, Eva – Sedmihlásek
Hunter, Jillian – Troufalost
Hykisch, Anton – Milujte královnu
Hunter, Evan – Tajemství domu Bordenù
Hrachovcová, Alena – Pro koho´s, mamko, navaøila?
Haasse, Hella S. – Páni èajových plantáží
Hejeman, Pavel – Královské fandango
Hanniker, Ladislav – Jak ryby vplouvají do života
Hercíková, Iva – Pìt holek na krku po 30 letech
Hubáèek, Miloš – Boj o Støedomoøí, prvních 9 mìsícù

–Pøipravila Eva Fortinová–
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MC Kuřátko

Èerven 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
Za pìkného poèasí budeme s dìtmi venku, 

kde je k dispozici pískovištì, klouzaèka, hou-
paèka, péráky, døevìný domeèek a spousty 
dalších hraèek. 

Další akce 
& 1. 6. støeda – Den dìtí. Zaèátek v 10 hodin. 
Dopoledne plné her, soutìží a dalších zajíma-
vých atrakcí. Nebude chybìt obèerstvení a dá-
rek pro oslavence. Za pìkného poèasí se bude 
konat venku.
& 7. 6. úterý – Obrázky foukané slámkou. 
& 8. 6. støeda – Divadélko. Hanka nám zahraje 
dìtmi velmi oblíbené divadélko. Také si zazpí-
váme a zahrajeme na orfovy nástroje.
& 9. 6. ètvrtek – Obrázky z trhaného papíru. 
S Terezou si vyrobíme pìkné obrázky.
& 13. 6. pondìlí – Opékání vuøtù. Udìláme si 
malý výlet do Modøanské rokle a v cíli si opeèeme 

& vuøty. Maminky prosíme, aby dìtem vzaly 
vuøty s sebou.
& 14. 6. úterý – Vìjíø. Vyrobíme si papírový vì-
jíø, který nás v letním horku jistì ochladí.
& 16. 6. støeda – Logopedie. Setkání s klinickou 
logopedkou paní Mgr. Lenkou Marèíkovou, která 
s dìtmi procvièí jazýèky a pohraje si s nimi. 
Rodièùm pøiblíží zákonitosti a možné problémy 
ve vývoji dìtské øeèi. Bude vìnován prostor pro 
dotazy, možnost individuální konzultace.
& 22. 6. støeda – Klub dvojèat a vícerèat. 
Zpívání a zajímavé povídání. Maminka dvojèat 
speciální pedagožka paní Jana Pešková zahra-
je 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. 
& 23. 6. ètvrtek – Zahradní zmrzlinová slav-
nost. Poslední den pøed prázdninami v Kuøát-
ku poøádáme zmrzlinovou slavnost

Narozeninové párty
Každý mìsíc poøádáme narozeninovou 

párty pro dìti. Pokud chcete oslavit narozeniny 
vašeho dítìte u nás, kontaktujte nás na tel. 605 
288 535 nebo pøímo v mateøském centru.

Sejdeme se po prázdninách.

Klub Junior

MC Kuøátko bude uzavøeno od 23. 6. 2005. 
Znovu se po letních prázdninách otevøe 12. 9. 2005.

–MC Kuøátko, Mezi Domy 373, Praha 4 (prostory 
Klubu Junior, www.volny.cz/kuratkomc, 

kuratkomc@seznam.cz
Renata Pokorná, foto autorka–

Letní dětské tábory se blíží . . .

Na letošní léto pro vás pøipravil Klub Junior 
ve spolupráci s humanitárním sdružením 
Protebe nabídku dvou letních dìtských tábo-
rù. V dobì od 11. do 29. èervence je to pøí-
mìstský tábor zde v Praze plánovaný tak, 
aby dìti, pokud chtìjí, mohly i ve mìstì a blíz-
kém okolí zažít spoustu legrace i dobrodruž-
ství a poznat nové kamarády. Na období 6. – 
20. srpna je zajištìn mimopražský letní 
tábor v krásném prostøedí Èisté u Rakovní-
ka, jenž nabízí ètrnáctidenní pobyt v pøírodì, 
v pøípadì zájmu se uskuteèní také delší osm-
náctidenní pobyt. 

První informaèní schùzka k obìma tìmto 
letním akcím Klubu Junior probìhla již v polo-
vinì dubna. Druhá – závìreèná schùzka se 
uskuteèní v úterý 7.èervna od 18 hodin v 
prostorách KJ. Sledujte, prosím, aktuální 
informace na webových stránkách, ve vývìsce 
Klubu Junior, pøípadnì se informujte na níže 
uvedených telefonních èíslech. Na další 
setkání s vámi se tìší

–Ing. Lenka Koudelková, tel. 604 273 968, 
Bc. Julie Èákiová, tel. 605 866 609, 

http://kjunior.webpark.cz– 

Prázdniny v Praze – červenec 2005

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 èerve-

nec! Staèí, když pøijdeš mezi nás na náš pøí-
mìstský 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 tábo-
øe – 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 pøi-
nést, kromì svaèiny, i dobrou náladu. 

Už teï se na tebe tìšíme! 
–Julie a Ema, lektorky Klubu Junior,

 informace Bc. Julie Èákiová, 605 866 609, 
Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968–

Mimopražský tábor – srpen 2005

Vypnìte televizory, zapomeòte na poèítaèe 
a mobilní telefony, nechte za zády špínu 
a hluk mìsta, pojeïte s námi tam, kde je pøíro-
da dosud: Èistá u Rakovníka 6. – 24. srpna 

Vyvráceny jsou kùly obøadní, dávno zaschla 
krev nepøátel. Zapomenuta svìdectví mrt-
vých otcù i dávná hrdinství. – Nezní již vítìznì 

bubny prérií, 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 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, pøe-
hledné lesy, tajemná skaliska, rudé písky. 
Souèástí areálu rybník s píseènou pláží, lodiè-
ky, fotbalové høištì, høištì na odbíjenou a dal-
ší atrakce, saloon, jídelna a sociální zázemí 
rudého lidu.

Program: etapová hra, další hry, sport, kou-
pání, 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 ), odmì-
ny, program.

Cena: 3200 Kè – kratší alternativa 6. – 20. 
srpna, 4000 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/–

Sdružení

Protebe

N e j b l i ž š í  p o b y t o v á  
akce:

Pøedtáborový víken-
d o v ý  p o b y t  v  o b c i  
Roudný u Peštù v Èes-
kém ráji 10. 6. – 12. 6. 
2005
& Kapacita 45 osob
& Odjezd: V 17. hodin 
hromadnì autobusem 
z Pankráce
& Návrat: V 17 hodin na 
místo odjezdu 
& Cena: 500 Kè zahrnuje 
u b y t o v á n í ,  d o p r a v u ,  
nedìlní obìd, bagetu na 
výlet, projížïku na raftu
& Vybavení: spacák, plav-
ky, kartu pojištìnce, 1/2 
chleba krájeného, 1× leèo 
v plechovce, 1× Dobrý 
hostinec guláš, 4× špe-
káèky, 1 balení koláèù, 2 l 
pití pro vlastní potøebu, 
instantní nápoj, ešus + 
lžíci.

FSC Libuš

Nevíte, kam jít a co dìlat o víkendu?
Pøijïte na høištì povzbudit naše hráèe!
Zápasy v èervnu 2005
St 1. 6. 
MŽPø 16:00 FSC Libuš – Dukla
So 4. 6. 
MPø–A  8:30 FSC Libuš – Slavoj Podolí
SD 10:00 FSC Libuš – Junior Dìèín 
MD 10:00 FSC Libuš – Junior Dìèín 
SŽ–A 16:00 FSC Libuš – Motorlet B
Ne 5. 6.
SŽ–B 10:00 FSC Libuš B – Meteor B
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CYKLO CENTRUM 

VAuthor,

VApache, 

VSuperior  

Cyklo doplňky:

Moira, NW, Polar…

Prodej a servis jízdních kol 

Nabídka jarních prohlídek 

1 KOLO – 50 Kč 

CYKLO CENTRUM  KERAMIKA 

` Květináče

` Obaly

` Bytové

dekorace

` Pokojové

i venkovní

květiny

` Substráty

KERAMIKA 

Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4

Tel. 261 911 452,   www.emap-praha.cz

Mobil 721 414 810, e-mail: obchod@emap-praha.cz

  Otevřeno   Po  Pá 10,00 – 18,00      So 9,00 – 14,00

Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4

Tel. 261 911 452,   www.emap-praha.cz

Mobil 721 414 810, e-mail: obchod@emap-praha.cz

  Otevřeno   Po  Pá 10,00 – 18,00      So 9,00 – 14,00

& Program: Výlet, hry, projížï ka po Jizeøe na raftu 
(s instruktory), pro odvážné spaní v indiánském stanu, 
ostatní ubytování v budovì. Vaøíme si sami kromì 
nedìlního obìda.

–Zdeòka Kapicová, tel. 261 910 532 veèer,
Zdenka.kapicova@quick.cz,

http://www.protebe-hs.wz.cz–

MŽ–B 11:45 FSC Libuš B – Rapid
MŽ–A 13:30 FSC Libuš – H.Mìcholupy 
So 11. 6.
MPø–B    8:30 FSC Libuš B – Hostivaø B 
SD 10:00 FSC Libuš B – FK Chmel Blšany B
MD 12:15 FSC Libuš – FK Chmel Blšany B
M–B 17:00 FSC Libuš B – Union Žižkov
Ne 12. 6.
M–A 17:00 FSC Libuš – Zlièín
Ne 18. 6.
M–B 17:00 FSC Libuš B – Újezd Praha 4
Všechny uvedené zápasy se hrají na høišti 

FSC Libuš. 
Zastávka MHD Lojovická (linky è. 165, 

197, 198) pøímo u høištì. 
–Podle podkladù Pražského fotbalového svazu 

pøipravil Ing. Josef Dus–

  Klub Senior

Na mìsíc èerven – poslední mìsíc v 1. 
pololetí roku 2005 – máme pøipraven pro 
naše seniory a seniorky tento program:
+ V úterý 7. èervna máme volnou zábavu 

pøi kávì.
+ Na úterý 14. èervna plánujeme celodenní 

výlet na Orlík – pøehrada, zámek Orlík, 
Milevsko.  Podrobnosti v klubu.
+ Na úterý 21. èervna máme pozvaného 

pana Fr. Ptáèka, námoøního dùstojníka, 
který pocházíz Libuše. V souèasné dobì 
je v dùchodu a vìnuje se psaní knih 
o svých zážitcích z plaveb.
+ 28. èervna bude v klubu „rozluèková“. 

S hudbou a za úèasti pana starosty 
Mráze ukonèíme 1. pololetí roku 2005.
Všem seniorùm a seniorkám pøejeme 

krásnì prožité letní mìsíce èervenec a sr-
pen – a spolu se opìt setkáme v úterý 6. záøí 
2005.

Zaèátky v klubu jsou vždy od 14 hodin, stej-
nì jako máme otevøenou místní knihovnu.

Malé upozornìní – odjíždíme-li na zájezd je 
klub uzavøen. Dìkujeme za pochopení.
–Za organizaèní výbor KS, Eva Fortinová–

Tìlocvièná jednota Sokol Libuš, Libušská 294, 
Praha 4 - Libuš, tel. 261 912 456 (prac. dny 8 – 12.00 
hod.) nebo 723 502 191, pronajme nebytové prostory 
v l. poschodí sokolovny, k využití jako kanceláøe nebo 

2projekèní atelier o výmìøe 147 m . Prostory tvoøí hala 
2 2 2(38 m ), 3 kanceláøe (44, 32 a 8 m ), šatna (7 m ), archív 

2 2 2(6,5 m ), kuchyòka (5,5 m ) a soc. zaøízení (6 m ).
Veøejná doprava – u zast. autobusových linek 171, 113, 

197, 198, 333, 331 – spojení na metro Kaèerov, Smíchov-
ské nádraží, Háje, napojení na D1, D5.

Pronajímatel poskytuje nájemci tyto služby: vytápìní, 
teplá a studená voda, elektrická energie, odvoz odpadkù, 
úklid prostor, parkovací plocha ve dvoøe.

Cena vèetnì služeb: 25 000 Kè/mìsíc.
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Opravy televizorù v bytìOpravy televizorù v bytì
M. Chroustovský

tel.: 603 442 075

doprava pouze 50 Kè


