
èervenec – srpen 2005èervenec – srpen 2005 èervenec – srpen 2005èervenec – srpen 2005 1

L I B U Š a P Í S N I C EL I B U Š a P Í S N I C E

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTIZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI www.praha-libus.czwww.praha-libus.cz

U NÁS

C Místní kapsář č. 2: Restaurace, hospody, bary...

C Leopard – třetí na mistrovství ČR

C Josef Klíma o kriminalitě mládeže

C Sedm statečných a Království nebeské

C Pět let Klubu Junior

C Pražská nej... v Modřanské rokli

C Ze stoleté historie písnického hasičstva

C Místní kapsář č. 2: Restaurace, hospody, bary...

C Leopard – třetí na mistrovství ČR

C Josef Klíma o kriminalitě mládeže

C Sedm statečných a Království nebeské

C Pět let Klubu Junior

C Pražská nej... v Modřanské rokli

C Ze stoleté historie písnického hasičstva

O
sv

ìž
en

í o
d

 h
a

si
èù

, n
a

 D
n

i d
ìt

í.
 F

ot
o 

R
om

a
n

 K
le

m
eš

O
sv

ìž
en

í o
d

 h
a

si
èù

, n
a

 D
n

i d
ìt

í.
 F

ot
o 

R
om

a
n

 K
le

m
eš



èervenec – srpen 2005èervenec – srpen 2005 èervenec – srpen 2005èervenec – srpen 20052 3

S
T
A

L
O

 S
E

S
T
A

L
O

 S
E Ze starostova zápisníku

S
T
A

L
O

 S
E

S
T
A

L
O

 S
E

Sobota 21. kvìten. Jezdecký oddíl TJ 
Tempo uspoøádal v Písnici Den otevøených 
dveøí. „Jako zástupce mìstské èásti Praha-
Libuš se jezdeckého dne zúèastnil pan radní 
Václav Èerný, kterému bych za to rád podìko-
val. Sám jsem se bohužel nemohl zúèastnit. 
Dostal jsem informace, že se den vyvedl, 
a myslím, že takovýchto akcí, kde se baví dìti i 
dospìlí a alespoò na chvíli vyjdou ze svých 
domovù do pøírody, je tøeba,“ øíká starosta 
Petr Mráz.

Úterý 24. kvìten. Probìhla plánovaná 
Rada mìstské èásti. „Pøi této pøíležitosti 
navštívili radu zástupce firmy Ekospol RNDr. 
Evžen Korec, CSc., generální øeditel a pøedse-
da pøedstavenstva, a jeho pracovní tým. 
Opìtovnì nás informovali o chystané výstav-
bì bytových domù za písnickým fotbalovým 
høištìm mezi ulicemi V zákopech a Švihov-
ská. Pøedvedli svùj nový projekt, u kterého 
byla snížena výška pøedpokládané výstavby. 
Projekt pøedstavili všem radním. Domluvili 
jsme se na závìr, že s projektem bude sezná-
meno i obèanské sdružení Rodinné domy. 
Koneèné vyjádøení pøedstavitelù mìstské 
èásti k projektu firma dostane až po konzulta-
ci s tímto sdružením.“ 

Ètvrtek 26. kvìten. „Ve 20.45 naše skupi-
na odletìla do Francie na pozvání našeho 

spøáteleného mìsteèka Caudebecu na kon-
ferenci o historii a hudbì, která se konala 
27. a 28. kvìtna, a oslavy. Ve skupinì byli sta-
rosta s manželkou, tajemník mìstské èásti, 
pøekladatelka a ètyøèlenný pìvecký sbor 
z Klubu Junior. Rád bych touto cestou podì-
koval pìveckému sboru za reprezentaci naší 
mìstské èásti a vlastnì i Èeské republiky na 
této akci. Jejich pøedstavení se všem velice 
líbilo, dokonce museli pøidávat. Akce trvala 
pouze dva dny. 29. kvìtna ráno jsme byli již 
zase doma.“

Úterý 31. kvìten. „Zúèastnil jsem se 
naplánované schùzky v Senátu Parlamentu 
ÈR veValdštejnském paláci. Osobnì jsem 
jednal se senátorem 
Františkem Pøíhodou 
a  J i ø í m  Ne d o m o u .  
Hlavním tématem byl 
rozvoj Prahy a pláno-
vaný budoucí rozvoj 
mìstských èástí pøi 
okraji Prahy.“ 

Úterý 31. kvìten. 
Schùzka zástupcù 
mìstské èásti Libuš a 
bytového družstva 
Libuš v jídelnì ZŠ 
Meteorologická.

 „Došlo k dalším ujednáním. Doufám, že se 
družstevníci budou moci v nejbližší dobì do 
svých bytù nastìhovat.“

Ètvrtek 2. èerven. Jednání u øeditele odbo-
ru mìstského investora ing. Jiøího Tomana 
mezi bytovým družstvem Libuš a mìstskou 
èástí. „Domluvil se zde další postup, aby se 
bydlelo co nejdøíve,“ konstatuje starosta. 

„Na závìr bych rád popøál všem krásné 
poèasí v následujících mìsících. Nastanou 
dlouho oèekávané dny prázdnin a dovolených 
a je tøeba odpoèinku k naèerpání nových sil, 
jelikož žijeme v èím dál vìtším shonu, a tím 
máme na sebe i málo èasu.“

–Zaznamenala Hana Koláøová –
V Caudebecu fotografoval Tomáš Hejzlar

Den dětí

Mìstská èást Praha-Libuš ve spolupráci 
s TJ Sokol Písnice a se Sdružením dobrovol-
ných hasièù Písnice uspoøádala 28. kvìtna na 
písnickém fotbalovém høišti Den dìtí.

Tento den pøipravujeme všichni velice rádi, 
protože chceme, aby dìti prožily pìkné odpo-
ledne plné zábavy a sportu. Pøišlo skoro 300 
dìtí, které se zapojily do soutìží a které si pak 
mohly vybrat rùzné ceny vìnované sponzory 
tohoto dne.

Odpoledne zahájil místostarosta mìstské 
èásti Praha-Libuš Ing. Pavel Macháèek. Malé 
taneènice symbolicky otevøely Dìtský den 
svým pìkným taneèním vystoupením a paní 
Vendulka Mouchová se ujala moderování.

U vchodu vítal dìti klaun a pøedával jim 
balónky. Každé dítì dostalo na krk klíèenku 
s kartièkou a mohlo se pustit do získávání 
bodù na deseti stanovištích. Vìtšinou se ještì 
každý pøedtím obèerstvil, pokud u auta 
Family Frost vybarvil obrázek, byl odmìnìn 
zmrzlinou. A kdo by to v tomto tropickém dni 
nevyužil!

Mìstská policie hl. mìsta Prahy postavila 
na fotbalovém høišti dopravní høištì, na kte-
rém si dìti procvièily znalosti z oblasti dopra-
vy, procvièily si svoji zruènost jízdou na 
kolech nebo tøíkolkách a získaly pak malý 
øidièský prùkaz. Mìstská policie pøedvedla 
ukázku bojového umìní a služební pes svoji 
poslušnost.

Na disciplínách se soutìžilo v kreslení, v le-
zení, ve skákání, støíkání vody, procvièovala 
se pozornost, prostì každý získal za svoji 
šikovnost sladkost a body na kartièku. Body 
se pak sèítaly u hlavního stánku, ve kterém si 
dìti  vybíraly z nìkolika stovek hraèek. 
Plyšová zvíøátka, klíèenky, míèe, sportovní 
pálky, trièka, autíèka, panenky… Každý si 
také odnášel igelitovou tašku od spol. Pemar 
a v ní rùzné drobnosti. Mohl rovnou zamíøit 
k obèerstvení a dostal grilovaný špekáèek od 
X a v e r o v a ,  a .  s . ,  a  l i m o n á d u .  Fo n t a n a  
Watercoolers, s. r. o., pøivezla automat na 
vodu, který mohl využít každý.

Kdo mìl ještì chu� vyzkoušet si odvahu, mohl 
si zaskákat na trampolínì. Samozøejmì, že se 

nikomu nemohlo nic stát, protože byl uchycen 
gumovými lany. Z místní tìlovýchovné jednoty 
Tempo pøišli èlenové se svými ètyønohými kama-
rády, a tak se dìti projíždìly i na koních. 

No a již se u hlavního stánku shromažïova-
ly dìti, které se nemohly doèkat losování 
o hlavní ceny vìnované AAA Czech, s. r. o., 
Esselte, s. r. o., cukrárnou paní Kavkové 
a Mìstskou policií hl. mìsta Prahy. Každému 
dítìti byl u vchodu vyplnìn lístek s jeho jmé-
nem a vhozen do krabice. Z ní pak okolo 
16.30 losoval klaun jména dìtí, kterým byly 
u hlavního stánku pøedány hlavní hodnotné 
ceny.

Odpoledne bylo opravdu pìkné, ale pøíliš 
teplé. Proto museli místní hasièi obèas kropit 
všem hlavy, aby nám je trochu zchladili. 
Dokonce i naše zdravotnice paní Prchlíková, 
paní Radová a paní Kvìtoòová musely z dùvo-
du pøíliš teplého poèasí poskytnout dítìti 
první pomoc. Dìkuji, že i pøes takové horko 
byly celé odpoledne pøipraveny k poskytnutí 
první pomoci.

Za pomoc pøi organizaci Dìtského dne 
bych chtìla velice podìkovat místním fir-
mám, které pøispìly vìcnými a finanèními 

dary na tento den:
2PM autoopravna, AAC CZECH, s. r. o., 

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

Podìkování patøí i všem, kteøí zajiš�ovali 
stanovištì, obèerstvení, hasièùm, fotbalis-
tùm, MC Kuøátko, obìma družináøkám ze ZŠ 
L. Coòka, pracovnicím humanitního odboru 
ÚMÈ Praha-Libuš, Lence Koudelkové, paní 
Ivanì Fendrychové se synem, panu Malému a 
jeho týmu, panu Frankovi a jeho týmu, panu 
Svobodovi, Vìøe Dvoøákové, panu Romanu 
Klemešovi, Mìstské policii hl. mìsta Prahy. 
Pokud jsem na nìkoho zapomnìla, urèitì ne 
úmyslnì. Všem dìkuji.

–Iva Hájková, ÚMÈ Praha-Libuš
Foto Roman Klemeš a Ivana Vorlová–

Vážení ètenáøi,
vprostøedku tohoto èísla èasopisu U nás najdete praktického 

prùvodce po místních pohostinstvích. Pokud si dvoulist podle 
naznaèených linek rozstøihnete a složíte, vznikne vám šestnác-
tistránkový sešitek, který vám, jak doufáme, bude dobøe poslou-
žit. Po obdobném sešitku, který byl vìnován místním spolkùm, je 
to další svazeèek edice Místní kapsáø. Ve vydávání dalších 
bychom rádi pøíležitostnì pokraèovali  uvítáme vaše námìty, co 
by mìlo být jejich obsahem. V tomto rozsáhlejším èísle najdete 
také nìkolik zajímavých archivních materiálù a èlánek o cenném 
pøírodním území, které je souèástí naší obce.

Další èíslo èasopisu pro vás pøipravíme po mìsíèní letní pau-
ze, jeho uzávìrka bude 15. srpna, vyjde zaèátkem záøí.

Pìkné léto pøeje
–Hana Koláøová, šéfredaktorka U nás–
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Sobota 21. kvìten. Jezdecký oddíl TJ 
Tempo uspoøádal v Písnici Den otevøených 
dveøí. „Jako zástupce mìstské èásti Praha-
Libuš se jezdeckého dne zúèastnil pan radní 
Václav Èerný, kterému bych za to rád podìko-
val. Sám jsem se bohužel nemohl zúèastnit. 
Dostal jsem informace, že se den vyvedl, 
a myslím, že takovýchto akcí, kde se baví dìti i 
dospìlí a alespoò na chvíli vyjdou ze svých 
domovù do pøírody, je tøeba,“ øíká starosta 
Petr Mráz.

Úterý 24. kvìten. Probìhla plánovaná 
Rada mìstské èásti. „Pøi této pøíležitosti 
navštívili radu zástupce firmy Ekospol RNDr. 
Evžen Korec, CSc., generální øeditel a pøedse-
da pøedstavenstva, a jeho pracovní tým. 
Opìtovnì nás informovali o chystané výstav-
bì bytových domù za písnickým fotbalovým 
høištìm mezi ulicemi V zákopech a Švihov-
ská. Pøedvedli svùj nový projekt, u kterého 
byla snížena výška pøedpokládané výstavby. 
Projekt pøedstavili všem radním. Domluvili 
jsme se na závìr, že s projektem bude sezná-
meno i obèanské sdružení Rodinné domy. 
Koneèné vyjádøení pøedstavitelù mìstské 
èásti k projektu firma dostane až po konzulta-
ci s tímto sdružením.“ 

Ètvrtek 26. kvìten. „Ve 20.45 naše skupi-
na odletìla do Francie na pozvání našeho 

spøáteleného mìsteèka Caudebecu na kon-
ferenci o historii a hudbì, která se konala 
27. a 28. kvìtna, a oslavy. Ve skupinì byli sta-
rosta s manželkou, tajemník mìstské èásti, 
pøekladatelka a ètyøèlenný pìvecký sbor 
z Klubu Junior. Rád bych touto cestou podì-
koval pìveckému sboru za reprezentaci naší 
mìstské èásti a vlastnì i Èeské republiky na 
této akci. Jejich pøedstavení se všem velice 
líbilo, dokonce museli pøidávat. Akce trvala 
pouze dva dny. 29. kvìtna ráno jsme byli již 
zase doma.“

Úterý 31. kvìten. „Zúèastnil jsem se 
naplánované schùzky v Senátu Parlamentu 
ÈR veValdštejnském paláci. Osobnì jsem 
jednal se senátorem 
Františkem Pøíhodou 
a  J i ø í m  Ne d o m o u .  
Hlavním tématem byl 
rozvoj Prahy a pláno-
vaný budoucí rozvoj 
mìstských èástí pøi 
okraji Prahy.“ 

Úterý 31. kvìten. 
Schùzka zástupcù 
mìstské èásti Libuš a 
bytového družstva 
Libuš v jídelnì ZŠ 
Meteorologická.

 „Došlo k dalším ujednáním. Doufám, že se 
družstevníci budou moci v nejbližší dobì do 
svých bytù nastìhovat.“

Ètvrtek 2. èerven. Jednání u øeditele odbo-
ru mìstského investora ing. Jiøího Tomana 
mezi bytovým družstvem Libuš a mìstskou 
èástí. „Domluvil se zde další postup, aby se 
bydlelo co nejdøíve,“ konstatuje starosta. 

„Na závìr bych rád popøál všem krásné 
poèasí v následujících mìsících. Nastanou 
dlouho oèekávané dny prázdnin a dovolených 
a je tøeba odpoèinku k naèerpání nových sil, 
jelikož žijeme v èím dál vìtším shonu, a tím 
máme na sebe i málo èasu.“

–Zaznamenala Hana Koláøová –
V Caudebecu fotografoval Tomáš Hejzlar

Den dětí

Mìstská èást Praha-Libuš ve spolupráci 
s TJ Sokol Písnice a se Sdružením dobrovol-
ných hasièù Písnice uspoøádala 28. kvìtna na 
písnickém fotbalovém høišti Den dìtí.

Tento den pøipravujeme všichni velice rádi, 
protože chceme, aby dìti prožily pìkné odpo-
ledne plné zábavy a sportu. Pøišlo skoro 300 
dìtí, které se zapojily do soutìží a které si pak 
mohly vybrat rùzné ceny vìnované sponzory 
tohoto dne.

Odpoledne zahájil místostarosta mìstské 
èásti Praha-Libuš Ing. Pavel Macháèek. Malé 
taneènice symbolicky otevøely Dìtský den 
svým pìkným taneèním vystoupením a paní 
Vendulka Mouchová se ujala moderování.

U vchodu vítal dìti klaun a pøedával jim 
balónky. Každé dítì dostalo na krk klíèenku 
s kartièkou a mohlo se pustit do získávání 
bodù na deseti stanovištích. Vìtšinou se ještì 
každý pøedtím obèerstvil, pokud u auta 
Family Frost vybarvil obrázek, byl odmìnìn 
zmrzlinou. A kdo by to v tomto tropickém dni 
nevyužil!

Mìstská policie hl. mìsta Prahy postavila 
na fotbalovém høišti dopravní høištì, na kte-
rém si dìti procvièily znalosti z oblasti dopra-
vy, procvièily si svoji zruènost jízdou na 
kolech nebo tøíkolkách a získaly pak malý 
øidièský prùkaz. Mìstská policie pøedvedla 
ukázku bojového umìní a služební pes svoji 
poslušnost.

Na disciplínách se soutìžilo v kreslení, v le-
zení, ve skákání, støíkání vody, procvièovala 
se pozornost, prostì každý získal za svoji 
šikovnost sladkost a body na kartièku. Body 
se pak sèítaly u hlavního stánku, ve kterém si 
dìti  vybíraly z nìkolika stovek hraèek. 
Plyšová zvíøátka, klíèenky, míèe, sportovní 
pálky, trièka, autíèka, panenky… Každý si 
také odnášel igelitovou tašku od spol. Pemar 
a v ní rùzné drobnosti. Mohl rovnou zamíøit 
k obèerstvení a dostal grilovaný špekáèek od 
X a v e r o v a ,  a .  s . ,  a  l i m o n á d u .  Fo n t a n a  
Watercoolers, s. r. o., pøivezla automat na 
vodu, který mohl využít každý.

Kdo mìl ještì chu� vyzkoušet si odvahu, mohl 
si zaskákat na trampolínì. Samozøejmì, že se 

nikomu nemohlo nic stát, protože byl uchycen 
gumovými lany. Z místní tìlovýchovné jednoty 
Tempo pøišli èlenové se svými ètyønohými kama-
rády, a tak se dìti projíždìly i na koních. 

No a již se u hlavního stánku shromažïova-
ly dìti, které se nemohly doèkat losování 
o hlavní ceny vìnované AAA Czech, s. r. o., 
Esselte, s. r. o., cukrárnou paní Kavkové 
a Mìstskou policií hl. mìsta Prahy. Každému 
dítìti byl u vchodu vyplnìn lístek s jeho jmé-
nem a vhozen do krabice. Z ní pak okolo 
16.30 losoval klaun jména dìtí, kterým byly 
u hlavního stánku pøedány hlavní hodnotné 
ceny.

Odpoledne bylo opravdu pìkné, ale pøíliš 
teplé. Proto museli místní hasièi obèas kropit 
všem hlavy, aby nám je trochu zchladili. 
Dokonce i naše zdravotnice paní Prchlíková, 
paní Radová a paní Kvìtoòová musely z dùvo-
du pøíliš teplého poèasí poskytnout dítìti 
první pomoc. Dìkuji, že i pøes takové horko 
byly celé odpoledne pøipraveny k poskytnutí 
první pomoci.

Za pomoc pøi organizaci Dìtského dne 
bych chtìla velice podìkovat místním fir-
mám, které pøispìly vìcnými a finanèními 

dary na tento den:
2PM autoopravna, AAC CZECH, s. r. o., 

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

Podìkování patøí i všem, kteøí zajiš�ovali 
stanovištì, obèerstvení, hasièùm, fotbalis-
tùm, MC Kuøátko, obìma družináøkám ze ZŠ 
L. Coòka, pracovnicím humanitního odboru 
ÚMÈ Praha-Libuš, Lence Koudelkové, paní 
Ivanì Fendrychové se synem, panu Malému a 
jeho týmu, panu Frankovi a jeho týmu, panu 
Svobodovi, Vìøe Dvoøákové, panu Romanu 
Klemešovi, Mìstské policii hl. mìsta Prahy. 
Pokud jsem na nìkoho zapomnìla, urèitì ne 
úmyslnì. Všem dìkuji.

–Iva Hájková, ÚMÈ Praha-Libuš
Foto Roman Klemeš a Ivana Vorlová–

Vážení ètenáøi,
vprostøedku tohoto èísla èasopisu U nás najdete praktického 

prùvodce po místních pohostinstvích. Pokud si dvoulist podle 
naznaèených linek rozstøihnete a složíte, vznikne vám šestnác-
tistránkový sešitek, který vám, jak doufáme, bude dobøe poslou-
žit. Po obdobném sešitku, který byl vìnován místním spolkùm, je 
to další svazeèek edice Místní kapsáø. Ve vydávání dalších 
bychom rádi pøíležitostnì pokraèovali  uvítáme vaše námìty, co 
by mìlo být jejich obsahem. V tomto rozsáhlejším èísle najdete 
také nìkolik zajímavých archivních materiálù a èlánek o cenném 
pøírodním území, které je souèástí naší obce.

Další èíslo èasopisu pro vás pøipravíme po mìsíèní letní pau-
ze, jeho uzávìrka bude 15. srpna, vyjde zaèátkem záøí.

Pìkné léto pøeje
–Hana Koláøová, šéfredaktorka U nás–
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Ekospol a bytové domy na Písnici

Za Obèanské sdružení Rodinné domy bych 
chtìl informovat všechny obyvatele naší mìst-
ské èásti o dalším vývoji investièního zámìru 
firmy Ekospol, kterým je výstavba bytových 
domù v prostoru mezi ulicemi Švihovskou 
a V Zákopech na Písnici.

Zástupci OS Rodinné domy se ve složení 
ing. Jan Bagin, JUDr. Pavel Hrášek a Vlasti-
mil Skalický dne 25. 5. sešli s pracovníky 
firmy Ekospol paní Hruškovou a panem 
Zedníkem. 

V úvodu jednání pøedstavili zástupci firmy 
Ekospol, a. s., ve struènosti stávající zámìr 
výstavby bytových domù. Jedná se o výstavbu 
bytových domù s celkovou kapacitou cca 200 
bytù o velikosti 1+1.

Zámìr by mìl být realizován výstavbou byto-
vých domù o výšce dvou nadzemních podlaží 
a podkroví (2 NP + P) na východní a západní 
stranì uvažované lokality, v centrální èásti 
bytovými domy o výšce tøí nadzemních podla-
ží a podkroví (3 NP + P).

Parkování pro obyvatele by mìlo být realizo-
váno èásteènì ve dvou podzemních garážích, 
umístìných vždy mezi objekty centrální èásti 
a východními, respektive západními bytovými 
domy. Další parkovací stání jsou uvažována na 
tìchto podzemních garážích, v úrovni terénu 
a dále na severní stranì pozemkù, smìrem ke 
stávajícím rodinným domùm, pøípadnì rodin-
ným domùm ve výstavbì.

Na základì seznámení s uvažovaným pro-
jektem zástupci OS Rodinné domy pøijali 
následující stanovisko:

1. Zástupci OS Rodinné domy zásadnì 
nesouhlasí s výškou bytových domù v centrál-
ní èásti projektu, tedy 3 NP + P. Pro výšku 
budov v centrální èást projektu je pro nás pøi-
jatelná pouze stejná výška jako na východní 
a západní stranì, tedy výška 2 NP + P.

2. V souvislosti s výše uvedeným bylo též 
vysloveno nesouhlasné stanovisko s poètem 
200 bytových jednotek o velikosti 1+1.

3. Nesouhlasíme s umístìním parkovacích 

stání na severní stranì pozemkù smìrem k ro-
dinným domùm.

Je zøejmé, že snížení výšky domù v centrální 
èásti o 1 NP by automaticky vyøešilo obì zbý-
vající námitky uvedené v bodì 2. a 3.

V pøípadì, že budou ze strany investora reali-
zovány navržené zmìny, tedy snížení domù v 
centrální èásti projektu, a tím snížení celkové-
ho poètu bytových jednotek a pøemístìna (zru-
šena) parkovací stání, OS Rodinné domy nebu-
de dále vystupovat proti realizaci projektu.

V pøípadì, že rozsah zámìru nebude zmen-
šen dle výše uvedeného, OS Rodinné domy 
bude vystupovat všemi prostøedky proti jeho 
uskuteènìní.

O tomto stanovisku OS Rodinné domy byli 
pøímo na místì informováni zástupci firmy 
Ekospol, a. s.,  kteøí navrhované zmìny 
neshledali jako nerealizovatelné.

Zástupci OS rovnìž písemnì informovali 
o tomto jednání starostu naší mìstské èásti 
pana Petra Mráze se žádostí o informování 
Rady a Zastupitelstva MÈ Praha -Libuš.

–Za OS Rodinné domy ing. Jan Bagin, 
pøedseda–

Písničtí hasiči zasahovali i bavili

Jednotka Sboru dobrovolných hasièù 
Písnice mìla 23. kvìtna poplach. V 17.30 vyje-
la v poètu 1 + 5 na základì oznámení na linku 
150 k požáru v ulici U Pejøárny v katastru 
obce Libuš. Po pøíjezdu na místo byla jednot-

ka odeslána velitelem zásahu z Hasièské 
záchranné stanice Praha zpìt na základnu. 
Šlo o zahoøení vzniklého z neopatrnosti pøi 
sváøeèských pracích. Oheò byl zlikvidován 
ještì pøed pøíjezdem profesionální jednotky.

V sobotu 28. kvìtna se na fotbalovém høišti 
Sokol Písnice uskuteènil dìtský den. Písniètí 
hasièi hojnì pøispívali k programu. Pøijeli 
i s hasièským vozem, zprovoznili gril i bazén, 
nafukovali balónky héliem, vedli soutìž 
v sestøelování plechovek proudem vody na 
stanovišti „džberovky“. Poèasí se opravdu 
vydaøilo, bylo víc než 30 stupòù, a tak pøišla 
vhod taky sprcha z hasièské støíkaèky a na 
závìr zalití trávníku na høišti, jak vidíte na 
fotce.

Písnická jednotka SDH reprezentovala také 
na Dìtském dnu v Domì dìtí a mládeže 

v Modøanech 1. èervna. Hasièi v èele se sta-
rostou a velitelem pøedvedli techniku a detaily 
výstroje do poslední nitky... 

Dne 3. èervna mezi 16. a 18. hodinou hasièi 
na základì žádosti obecního úøadu a obèanù 
kropili prašnou ulici Hoštická ve staré Písnici.

–Podle www.sdhpisnice.net (red)–

Bilance jarních zápasů FSC Libuš

Sport

Konèí jarní sezóna
Ve fotbalovém klubu FSC Libuš 12. èervna 

ukonèilo A-družstvo mužù sezonu na domá-
cím høišti zápasem proti FC Zlièín. Ke skon-
èení soutìžního roèníku zbývalo v té chvíli 
ještì sehrát zápas s družstvem Xaverova B na 
jeho høišti v sobotu 18. èervna.

Našim hráèùm se v závìru soutìže nedaøilo, 
jak bychom si pøáli. Od porážky 2:3 s Duklou 
Praha ve 22. kole na domácím høišti a prohøe v 
Radotínì jsme dokázali porazit pouze posled-
ní Kyje. Potom následovala série porážek!

Pøehled jarních zápasù 
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
SK Ïáblice - FSC Libuš 3:2
FSC Libuš - FC Støížkov Praha 9 B 0:1
FSC Libuš - Admira-Slavoj 3:4
FC Tempo Praha - FSC Libuš 3:1
FSC Libuš - FC Zlièín 0:3
SC Xaverov H. Poèernice B - FSC Libuš 2:0
Koneèné umístìní 6. místo

O gólech a omlazování
Jeden kdysi slavný trenér prohlásil, že fot-

bal je hlavnì o gólech. To platí i v našem pøípa-

dì, když nedáme góly ani z vyložených pøíleži-
tostí a nedovedeme využít šance k jejich vstøe-
lení, nemùžeme vyhrávat. Naopak jsme svými 
chybami v obranì pøímo nabídli možnosti 
soupeøùm, kteøí je dokázali využít. Ten, kdo 
pravidelnì chodí fandit, urèitì souhlasí.

Výkony družstva byly poznamenány nìkte-
rými zranìními, potrestáním hráèù za vylou-
èení a žluté karty. Je také nutno zdùraznit, že 
v prùbìhu jara pokraèoval „omlazovací pro-
ces“ a byli do týmu zaèlenìni další odchovanci 
z øad dorostu. V zápase proti Zlièínu nastou-
pilo deset hráèù narozených v roce 1985 
a mladších!

Naše mladé družstvo pøesto dokázalo svým 
umístìním tìsnì za špièkou tabulky, že je per-
spektivní a soupeøi s ním musí v pøíštím roèní-
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Ekospol a bytové domy na Písnici

Za Obèanské sdružení Rodinné domy bych 
chtìl informovat všechny obyvatele naší mìst-
ské èásti o dalším vývoji investièního zámìru 
firmy Ekospol, kterým je výstavba bytových 
domù v prostoru mezi ulicemi Švihovskou 
a V Zákopech na Písnici.

Zástupci OS Rodinné domy se ve složení 
ing. Jan Bagin, JUDr. Pavel Hrášek a Vlasti-
mil Skalický dne 25. 5. sešli s pracovníky 
firmy Ekospol paní Hruškovou a panem 
Zedníkem. 

V úvodu jednání pøedstavili zástupci firmy 
Ekospol, a. s., ve struènosti stávající zámìr 
výstavby bytových domù. Jedná se o výstavbu 
bytových domù s celkovou kapacitou cca 200 
bytù o velikosti 1+1.

Zámìr by mìl být realizován výstavbou byto-
vých domù o výšce dvou nadzemních podlaží 
a podkroví (2 NP + P) na východní a západní 
stranì uvažované lokality, v centrální èásti 
bytovými domy o výšce tøí nadzemních podla-
ží a podkroví (3 NP + P).

Parkování pro obyvatele by mìlo být realizo-
váno èásteènì ve dvou podzemních garážích, 
umístìných vždy mezi objekty centrální èásti 
a východními, respektive západními bytovými 
domy. Další parkovací stání jsou uvažována na 
tìchto podzemních garážích, v úrovni terénu 
a dále na severní stranì pozemkù, smìrem ke 
stávajícím rodinným domùm, pøípadnì rodin-
ným domùm ve výstavbì.

Na základì seznámení s uvažovaným pro-
jektem zástupci OS Rodinné domy pøijali 
následující stanovisko:

1. Zástupci OS Rodinné domy zásadnì 
nesouhlasí s výškou bytových domù v centrál-
ní èásti projektu, tedy 3 NP + P. Pro výšku 
budov v centrální èást projektu je pro nás pøi-
jatelná pouze stejná výška jako na východní 
a západní stranì, tedy výška 2 NP + P.

2. V souvislosti s výše uvedeným bylo též 
vysloveno nesouhlasné stanovisko s poètem 
200 bytových jednotek o velikosti 1+1.

3. Nesouhlasíme s umístìním parkovacích 

stání na severní stranì pozemkù smìrem k ro-
dinným domùm.

Je zøejmé, že snížení výšky domù v centrální 
èásti o 1 NP by automaticky vyøešilo obì zbý-
vající námitky uvedené v bodì 2. a 3.

V pøípadì, že budou ze strany investora reali-
zovány navržené zmìny, tedy snížení domù v 
centrální èásti projektu, a tím snížení celkové-
ho poètu bytových jednotek a pøemístìna (zru-
šena) parkovací stání, OS Rodinné domy nebu-
de dále vystupovat proti realizaci projektu.

V pøípadì, že rozsah zámìru nebude zmen-
šen dle výše uvedeného, OS Rodinné domy 
bude vystupovat všemi prostøedky proti jeho 
uskuteènìní.

O tomto stanovisku OS Rodinné domy byli 
pøímo na místì informováni zástupci firmy 
Ekospol, a. s.,  kteøí navrhované zmìny 
neshledali jako nerealizovatelné.

Zástupci OS rovnìž písemnì informovali 
o tomto jednání starostu naší mìstské èásti 
pana Petra Mráze se žádostí o informování 
Rady a Zastupitelstva MÈ Praha -Libuš.

–Za OS Rodinné domy ing. Jan Bagin, 
pøedseda–

Písničtí hasiči zasahovali i bavili

Jednotka Sboru dobrovolných hasièù 
Písnice mìla 23. kvìtna poplach. V 17.30 vyje-
la v poètu 1 + 5 na základì oznámení na linku 
150 k požáru v ulici U Pejøárny v katastru 
obce Libuš. Po pøíjezdu na místo byla jednot-

ka odeslána velitelem zásahu z Hasièské 
záchranné stanice Praha zpìt na základnu. 
Šlo o zahoøení vzniklého z neopatrnosti pøi 
sváøeèských pracích. Oheò byl zlikvidován 
ještì pøed pøíjezdem profesionální jednotky.

V sobotu 28. kvìtna se na fotbalovém høišti 
Sokol Písnice uskuteènil dìtský den. Písniètí 
hasièi hojnì pøispívali k programu. Pøijeli 
i s hasièským vozem, zprovoznili gril i bazén, 
nafukovali balónky héliem, vedli soutìž 
v sestøelování plechovek proudem vody na 
stanovišti „džberovky“. Poèasí se opravdu 
vydaøilo, bylo víc než 30 stupòù, a tak pøišla 
vhod taky sprcha z hasièské støíkaèky a na 
závìr zalití trávníku na høišti, jak vidíte na 
fotce.

Písnická jednotka SDH reprezentovala také 
na Dìtském dnu v Domì dìtí a mládeže 

v Modøanech 1. èervna. Hasièi v èele se sta-
rostou a velitelem pøedvedli techniku a detaily 
výstroje do poslední nitky... 

Dne 3. èervna mezi 16. a 18. hodinou hasièi 
na základì žádosti obecního úøadu a obèanù 
kropili prašnou ulici Hoštická ve staré Písnici.

–Podle www.sdhpisnice.net (red)–

Bilance jarních zápasů FSC Libuš

Sport

Konèí jarní sezóna
Ve fotbalovém klubu FSC Libuš 12. èervna 

ukonèilo A-družstvo mužù sezonu na domá-
cím høišti zápasem proti FC Zlièín. Ke skon-
èení soutìžního roèníku zbývalo v té chvíli 
ještì sehrát zápas s družstvem Xaverova B na 
jeho høišti v sobotu 18. èervna.

Našim hráèùm se v závìru soutìže nedaøilo, 
jak bychom si pøáli. Od porážky 2:3 s Duklou 
Praha ve 22. kole na domácím høišti a prohøe v 
Radotínì jsme dokázali porazit pouze posled-
ní Kyje. Potom následovala série porážek!

Pøehled jarních zápasù 
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
SK Ïáblice - FSC Libuš 3:2
FSC Libuš - FC Støížkov Praha 9 B 0:1
FSC Libuš - Admira-Slavoj 3:4
FC Tempo Praha - FSC Libuš 3:1
FSC Libuš - FC Zlièín 0:3
SC Xaverov H. Poèernice B - FSC Libuš 2:0
Koneèné umístìní 6. místo

O gólech a omlazování
Jeden kdysi slavný trenér prohlásil, že fot-

bal je hlavnì o gólech. To platí i v našem pøípa-

dì, když nedáme góly ani z vyložených pøíleži-
tostí a nedovedeme využít šance k jejich vstøe-
lení, nemùžeme vyhrávat. Naopak jsme svými 
chybami v obranì pøímo nabídli možnosti 
soupeøùm, kteøí je dokázali využít. Ten, kdo 
pravidelnì chodí fandit, urèitì souhlasí.

Výkony družstva byly poznamenány nìkte-
rými zranìními, potrestáním hráèù za vylou-
èení a žluté karty. Je také nutno zdùraznit, že 
v prùbìhu jara pokraèoval „omlazovací pro-
ces“ a byli do týmu zaèlenìni další odchovanci 
z øad dorostu. V zápase proti Zlièínu nastou-
pilo deset hráèù narozených v roce 1985 
a mladších!

Naše mladé družstvo pøesto dokázalo svým 
umístìním tìsnì za špièkou tabulky, že je per-
spektivní a soupeøi s ním musí v pøíštím roèní-
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ku Pøeboru Prahy zajisté poèítat! Nejlepším 
støelcem družstva je souèasný kapitán Marek 
Pilík, který do sítì soupeøù dokázal vstøelit 
patnáct branek!

Vedení oddílu, hráèi a pøíznivci dìkují Janu 
Vlèkovi, trenérovi A-družstva mužù, za pøí-
stup a práci, kterou odvedl za dva roky pùso-
bení na Libuši a pøejí mu, a� se mu na novém 
pùsobišti daøí minimálnì tak, jako u nás! Jan 
Vlèek bude v sezonì 2005/06 trénovat 
Admiru-Slavoj!

Radost béèek a zájem o pøípravku
Potìšující je, že se daøí i nìkterým dalším 

družstvùm. V „oživení“ pokraèuje B-družstvo 
mužù, o kterém se pøed èasem uvažovalo, zda 
má smysl jej do dalšího roèníku soutìží vùbec 
pøihlásit! Do tohoto týmu se podaøilo zaèlenit 
mnoho mladých hráèù po pøechodu z doros-
tenecké kategorie. Daøí se také mladším i star-
ším dorostencùm v divizní soutìži, kde se 
pohybují v horních patrech tabulky. 

Bohužel, po sestupu žákovských družstev 
z ligy v loòském roce, se nepodaøilo zastavit 
pokles,  i  v  soutìžích Pøeboru Prahy A-
družstva mladších i starších žákù uzavírají 
tabulky. 

Radost svými výkony a hrou dìlá družstvo 
mladších žákù B, které hrálo o postup do vyšší 
soutìže! Projevuje se u nìj dlouholetá práce 
trenérù P. Fabiána a I. Rözlera, ke kterým se 
v letošním roce pøidal M. Kudrna. 

Potìšitelný je také zájem o fotbal u družstev 
pøípravek, kde jsou soustøedìni žáèci, kteøí 
vìtšinou ještì neumìjí ani psát, ale na høišti 
v dresu Libuše hrají s velkým nasazením 
a touhou po dobrých výsledcích.

Výše jmenovaným dìkujeme za péèi a èas 
strávený pøi pøípravì jednotlivých druž-
stev.Hráèi a funkcionáøi FSC Libuš dìkují 
sponzorùm a pøíznivcùm za podporu všech 
družstev pøi jejich vystoupeních na høišti i mi-
mo nì v soutìžním roèníku 2004/2005. 

Nábor nových hráèù
FSC Libuš má stále zájem o nové hráèe, 

zejména žákovských kategorií. Pøijímáme do 
svých øad zájemce o fotbal narozené v roce 

2000 a pozdìji (a to chlapce i dìvèata), kteøí 
mají chu� zkusit to na fotbalovém høišti. 
Zároveò ve svých øadách rádi uvítáme pomoc 
pøi trénování tìchto mladých adeptù fotbalo-
vého øemesla. V rámci Pražského fotbalového 
svazu lze získat na pravidelných trenérských 
kurzech i licenci trenéra!

Informace podá p. Kalivoda, tel. 602 611 
152, nebo na høišti Meteorologická 533, 
Praha-Libuš.

Nová sezóna zaène brzy
Pøíští roèník soutìží Pražského fotbalového 

svazu zahájí jako první z družstev FSC Libuš 

muži A, kteøí první zápas sehrají již o víkendu 
13. a 14. srpna 2005, kdy zahajuje soutìž 
Pøeboru Prahy pøedehrávaným 15. kolem. Ve 
stejném termínu nastoupí k zahájení divizních 
bojù i naše dorostenecká družstva. O týden 
pozdìji zaèínají muži B. Bezprostøednì po 
zahájení školního roku, o víkendu 3. a 4. záøí 
2005, zahajují své soutìže žákovské kategorie.

Pøesné rozlosování soutìže zveøejníme spo-
leènì s pozvánkou na fotbal na našem høišti 
v nìkterém z pøíštích èísel. Pro všechny 
fanoušky bude rozpis zápasù také pøipraven 
na høišti.

–Pøipravil Ing. Josef Dus–

Umístìní

v roè. 2004/05

Muži A 

(Pøebor)

Muži B 

(I.B tø. sk. B)

Starší dorost 

(Divize B)

Mladší dorost 

(Divize B)

Starší žáci A 

(Pøebor)

Starší žáci B 

(I. tø. sk. B)

Mladší žáci A 

(Pøebor)
Milan KAŠTIL Zdenìk Houdek Zdenìk Šourek 12. místo (12)

Mladší žáci B 

(II. tø. sk. C)

Ml. pøípravka B 

(II. tø. sk.B)

Hlavní trenér 
brankáøù

Pavel Marko

Ivan Maòák 

Petr POHNÁN

Petr Fabián

Josef  Rezek

Josef Lhota

Karel Kuba Vìra Vondráèková

Milan URBANEC Josef MASNER 8. místo (11)

Ml. pøípravka A 

(Pøebor)
Zdenìk HOUDEK Jana DOBEŠOVÁ 9. místo (12)

Milan KUDRNA Ivan Rözler 2. místo (11)

Ml. žáci - pøípravka 

(Pøebor)
Ladislav kargl 12. místo (12)

Josef Štìpánek Roman VOŽENÍLEK 11. místo (12)

Václav Horèic Vladimír Kalivoda Jaroslav HARVALÍK 12. místo (12)

Dušan Vièík Miroslav HRUŠKA 4. místo (14)

Milan URBANEC Petr LEHOVEC 4. místo (14)

Jan VLÈEK Eduard HAKR 5. místo (16)

Pavel DLOUHÝ Stanislav FORMÁNEK Václav ŠAFRÁNEK 6. místo (12)

masér: Miloš Pánek

Družstvo Trenér Asistent trenéra Vedoucí družstva

Modeláři, historie a technika

Modeláøský klub Køížem Krážem ve spolu-
práci s MÈ Praha-Libuš pøipravil ve vestibu-
lu ZŠ Meteorologická výstavu modelù z obdo-
bí 2. svìtové války se zamìøením na fran-
couská letadla. Na klubovém webu jsou k vi-
dìní i fotografie z této výstavy.

Èlenové klubu Køížem Krážem navštívili 
Open Day Èáslav 2005. K vidìní byl mimo 
jiné Gripen a historická letadla.  

Na mistrovství Èeské republiky plastiko-
vých modelù ModelBrno 2005, kde se hod-
notilo stylem „líbí-nelíbí“, získal 16. kvìtna 
Jan Èech 3. místo v kategorii A2 – vojenská 
technika do 13 let s modem Leopard 1A5 / 
Revell.

Na webu modeláøského klubu Køížem krá-
žem modelari.fun.cz také najdete øadu foto-
grafií z oslav 60. výroèí ukonèení II. svìtové 
války a z pøehlídek v Praze, Plzni, v Aši, 
Hranicích a Chebu se zábìry historických 
vozidel, techniky a vùbec dobové atmosféry. 

Podìkování modeláøùm
Dìkuji modeláøùm ze sdružení 

Køížem Krážem za uspoøádání pìkné 
výstavy ve vestibulu základní školy 
Meteorologická pøi pøíležitosti oslavy 
k 60. výroèí skonèení 2. svìtové války.

–Jaroslav Melichar, zastupitel–

Výstava v ZŠ Meteorologická
Foto František Èech

Gripen v Èáslavi

Historická letadla v Èáslavi
Foto Milan Pospíšil, OldEagels Èáslav

Úspìšný model Leopard z Mistrovství ÈR ModellBrno 2005
Foto František Èech

Z pøehlídky v Praze
Foto Z. Škopán

Víkend se sdružením Protebe

Kdo nebyl u Peštů, prohloupil

Na pøedtáborový pobyt 10. až 12. èervna 
v Roudném jsme se všichni moc tìšili, však 
jsme pestrý program chystali již od února. 
Ovšem poèasí jsme naplánovat moc nedoká-
zali, celý pøedchozí týden vládla hrozná zima, 
funìlo to až hrùza a když už nepadal sníh, tak 
alespoò pršelo. Brrrrr! I pøesto se nás u Peštù 
sešlo úctyhodných osmatøicet a baráèek jsme 
naplnili od sklepa až po pùdu, Karolínka by 
mohla vyprávìt. 

Paní domácí splnila, co slíbila, za domem se 
skvìlo zbrusu nové týpí, rafty byly objednány 
a jako pøekvapení byl na sobotní odpoledne 
pøislíben pár koní. A tak jsme se mohli zaèít 
zodpovìdnì adaptovat na indiánský život. Jen 
sobotní finále televizní SuperStar nám poten-
ciální rudokožce nìjak dezorientovalo a místo 
do plamenù táborového ohnì èuèeli na bednu 
s úhlopøíèkou 17 palcù. Naštìstí to netrvalo 
vìènì. 

V sobotu dopoledne vykouklo sluníèko 
z mrakù a když vidìlo, jak jsme zmrzlí a ne-
rozhodní, už na obloze zùstalo. To rozhodlo 
a k Jizeøe na Malou Skálu jsme šli skoro všich-
ni. Na bøehu na nás èekalo pìt raftù, sestavili 
jsme posádky, nasedli a už se plulo. Øeka klid-
nì plynula, nikde žádné peøeje, kameny èi jiná 
záludnost. Ovšem pøerostlíci se vzájemnì 
naházeli do vody hned za prvním zákrutem 
a po celý zbytek plavby øádnì klepali kosu. Pøi 
lodní bitvì navíc dokázali odtrhnout kryt 
pøídì jednomu èlunu, kteroužto skuteènost 
nesl majitel plavidel ponìkud nelibì. V cíli nás 
oèekávala Zdenièka se zbylými „neplavci“, 
kteøí cestou za ostatními prozkoumali Barto-
šovu Pec.

Domù se nìkteøí vrátili pøes cukrárnu v Ma-
lé Skále, kde se pøecpali zmrzlinou, ostatní 
pak zajímavìjší cestou pøes skalní bludištì 
Drábovna, kde si zahráli na schovávanou. 
V Roudném již byla pøipravena dvojice stat-
ných koníkù i s dohledem a kdo chtìl, mohl se 
povozit. Zdenièka zatím pøipravila nìco na 
zub, Jindra s Markétkou a Láïou došli pro 
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ku Pøeboru Prahy zajisté poèítat! Nejlepším 
støelcem družstva je souèasný kapitán Marek 
Pilík, který do sítì soupeøù dokázal vstøelit 
patnáct branek!

Vedení oddílu, hráèi a pøíznivci dìkují Janu 
Vlèkovi, trenérovi A-družstva mužù, za pøí-
stup a práci, kterou odvedl za dva roky pùso-
bení na Libuši a pøejí mu, a� se mu na novém 
pùsobišti daøí minimálnì tak, jako u nás! Jan 
Vlèek bude v sezonì 2005/06 trénovat 
Admiru-Slavoj!

Radost béèek a zájem o pøípravku
Potìšující je, že se daøí i nìkterým dalším 

družstvùm. V „oživení“ pokraèuje B-družstvo 
mužù, o kterém se pøed èasem uvažovalo, zda 
má smysl jej do dalšího roèníku soutìží vùbec 
pøihlásit! Do tohoto týmu se podaøilo zaèlenit 
mnoho mladých hráèù po pøechodu z doros-
tenecké kategorie. Daøí se také mladším i star-
ším dorostencùm v divizní soutìži, kde se 
pohybují v horních patrech tabulky. 

Bohužel, po sestupu žákovských družstev 
z ligy v loòském roce, se nepodaøilo zastavit 
pokles,  i  v  soutìžích Pøeboru Prahy A-
družstva mladších i starších žákù uzavírají 
tabulky. 

Radost svými výkony a hrou dìlá družstvo 
mladších žákù B, které hrálo o postup do vyšší 
soutìže! Projevuje se u nìj dlouholetá práce 
trenérù P. Fabiána a I. Rözlera, ke kterým se 
v letošním roce pøidal M. Kudrna. 

Potìšitelný je také zájem o fotbal u družstev 
pøípravek, kde jsou soustøedìni žáèci, kteøí 
vìtšinou ještì neumìjí ani psát, ale na høišti 
v dresu Libuše hrají s velkým nasazením 
a touhou po dobrých výsledcích.

Výše jmenovaným dìkujeme za péèi a èas 
strávený pøi pøípravì jednotlivých druž-
stev.Hráèi a funkcionáøi FSC Libuš dìkují 
sponzorùm a pøíznivcùm za podporu všech 
družstev pøi jejich vystoupeních na høišti i mi-
mo nì v soutìžním roèníku 2004/2005. 

Nábor nových hráèù
FSC Libuš má stále zájem o nové hráèe, 

zejména žákovských kategorií. Pøijímáme do 
svých øad zájemce o fotbal narozené v roce 

2000 a pozdìji (a to chlapce i dìvèata), kteøí 
mají chu� zkusit to na fotbalovém høišti. 
Zároveò ve svých øadách rádi uvítáme pomoc 
pøi trénování tìchto mladých adeptù fotbalo-
vého øemesla. V rámci Pražského fotbalového 
svazu lze získat na pravidelných trenérských 
kurzech i licenci trenéra!

Informace podá p. Kalivoda, tel. 602 611 
152, nebo na høišti Meteorologická 533, 
Praha-Libuš.

Nová sezóna zaène brzy
Pøíští roèník soutìží Pražského fotbalového 

svazu zahájí jako první z družstev FSC Libuš 

muži A, kteøí první zápas sehrají již o víkendu 
13. a 14. srpna 2005, kdy zahajuje soutìž 
Pøeboru Prahy pøedehrávaným 15. kolem. Ve 
stejném termínu nastoupí k zahájení divizních 
bojù i naše dorostenecká družstva. O týden 
pozdìji zaèínají muži B. Bezprostøednì po 
zahájení školního roku, o víkendu 3. a 4. záøí 
2005, zahajují své soutìže žákovské kategorie.

Pøesné rozlosování soutìže zveøejníme spo-
leènì s pozvánkou na fotbal na našem høišti 
v nìkterém z pøíštích èísel. Pro všechny 
fanoušky bude rozpis zápasù také pøipraven 
na høišti.

–Pøipravil Ing. Josef Dus–

Umístìní

v roè. 2004/05

Muži A 

(Pøebor)

Muži B 

(I.B tø. sk. B)

Starší dorost 

(Divize B)

Mladší dorost 

(Divize B)

Starší žáci A 

(Pøebor)

Starší žáci B 

(I. tø. sk. B)

Mladší žáci A 

(Pøebor)
Milan KAŠTIL Zdenìk Houdek Zdenìk Šourek 12. místo (12)

Mladší žáci B 

(II. tø. sk. C)

Ml. pøípravka B 

(II. tø. sk.B)

Hlavní trenér 
brankáøù

Pavel Marko

Ivan Maòák 

Petr POHNÁN

Petr Fabián

Josef  Rezek

Josef Lhota

Karel Kuba Vìra Vondráèková

Milan URBANEC Josef MASNER 8. místo (11)

Ml. pøípravka A 

(Pøebor)
Zdenìk HOUDEK Jana DOBEŠOVÁ 9. místo (12)

Milan KUDRNA Ivan Rözler 2. místo (11)

Ml. žáci - pøípravka 

(Pøebor)
Ladislav kargl 12. místo (12)

Josef Štìpánek Roman VOŽENÍLEK 11. místo (12)

Václav Horèic Vladimír Kalivoda Jaroslav HARVALÍK 12. místo (12)

Dušan Vièík Miroslav HRUŠKA 4. místo (14)

Milan URBANEC Petr LEHOVEC 4. místo (14)

Jan VLÈEK Eduard HAKR 5. místo (16)

Pavel DLOUHÝ Stanislav FORMÁNEK Václav ŠAFRÁNEK 6. místo (12)

masér: Miloš Pánek

Družstvo Trenér Asistent trenéra Vedoucí družstva

Modeláři, historie a technika

Modeláøský klub Køížem Krážem ve spolu-
práci s MÈ Praha-Libuš pøipravil ve vestibu-
lu ZŠ Meteorologická výstavu modelù z obdo-
bí 2. svìtové války se zamìøením na fran-
couská letadla. Na klubovém webu jsou k vi-
dìní i fotografie z této výstavy.

Èlenové klubu Køížem Krážem navštívili 
Open Day Èáslav 2005. K vidìní byl mimo 
jiné Gripen a historická letadla.  

Na mistrovství Èeské republiky plastiko-
vých modelù ModelBrno 2005, kde se hod-
notilo stylem „líbí-nelíbí“, získal 16. kvìtna 
Jan Èech 3. místo v kategorii A2 – vojenská 
technika do 13 let s modem Leopard 1A5 / 
Revell.

Na webu modeláøského klubu Køížem krá-
žem modelari.fun.cz také najdete øadu foto-
grafií z oslav 60. výroèí ukonèení II. svìtové 
války a z pøehlídek v Praze, Plzni, v Aši, 
Hranicích a Chebu se zábìry historických 
vozidel, techniky a vùbec dobové atmosféry. 

Podìkování modeláøùm
Dìkuji modeláøùm ze sdružení 

Køížem Krážem za uspoøádání pìkné 
výstavy ve vestibulu základní školy 
Meteorologická pøi pøíležitosti oslavy 
k 60. výroèí skonèení 2. svìtové války.

–Jaroslav Melichar, zastupitel–

Výstava v ZŠ Meteorologická
Foto František Èech

Gripen v Èáslavi

Historická letadla v Èáslavi
Foto Milan Pospíšil, OldEagels Èáslav

Úspìšný model Leopard z Mistrovství ÈR ModellBrno 2005
Foto František Èech

Z pøehlídky v Praze
Foto Z. Škopán

Víkend se sdružením Protebe

Kdo nebyl u Peštů, prohloupil

Na pøedtáborový pobyt 10. až 12. èervna 
v Roudném jsme se všichni moc tìšili, však 
jsme pestrý program chystali již od února. 
Ovšem poèasí jsme naplánovat moc nedoká-
zali, celý pøedchozí týden vládla hrozná zima, 
funìlo to až hrùza a když už nepadal sníh, tak 
alespoò pršelo. Brrrrr! I pøesto se nás u Peštù 
sešlo úctyhodných osmatøicet a baráèek jsme 
naplnili od sklepa až po pùdu, Karolínka by 
mohla vyprávìt. 

Paní domácí splnila, co slíbila, za domem se 
skvìlo zbrusu nové týpí, rafty byly objednány 
a jako pøekvapení byl na sobotní odpoledne 
pøislíben pár koní. A tak jsme se mohli zaèít 
zodpovìdnì adaptovat na indiánský život. Jen 
sobotní finále televizní SuperStar nám poten-
ciální rudokožce nìjak dezorientovalo a místo 
do plamenù táborového ohnì èuèeli na bednu 
s úhlopøíèkou 17 palcù. Naštìstí to netrvalo 
vìènì. 

V sobotu dopoledne vykouklo sluníèko 
z mrakù a když vidìlo, jak jsme zmrzlí a ne-
rozhodní, už na obloze zùstalo. To rozhodlo 
a k Jizeøe na Malou Skálu jsme šli skoro všich-
ni. Na bøehu na nás èekalo pìt raftù, sestavili 
jsme posádky, nasedli a už se plulo. Øeka klid-
nì plynula, nikde žádné peøeje, kameny èi jiná 
záludnost. Ovšem pøerostlíci se vzájemnì 
naházeli do vody hned za prvním zákrutem 
a po celý zbytek plavby øádnì klepali kosu. Pøi 
lodní bitvì navíc dokázali odtrhnout kryt 
pøídì jednomu èlunu, kteroužto skuteènost 
nesl majitel plavidel ponìkud nelibì. V cíli nás 
oèekávala Zdenièka se zbylými „neplavci“, 
kteøí cestou za ostatními prozkoumali Barto-
šovu Pec.

Domù se nìkteøí vrátili pøes cukrárnu v Ma-
lé Skále, kde se pøecpali zmrzlinou, ostatní 
pak zajímavìjší cestou pøes skalní bludištì 
Drábovna, kde si zahráli na schovávanou. 
V Roudném již byla pøipravena dvojice stat-
ných koníkù i s dohledem a kdo chtìl, mohl se 
povozit. Zdenièka zatím pøipravila nìco na 
zub, Jindra s Markétkou a Láïou došli pro 
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døíví na táborák a ostatní si hráli, honili se za 
mièudou èi ladili Novu na veèerní pøenos. Noc 
ze soboty na nedìli byla dlouhá, pøedlouhá. 
Vyhráli a vychechtali jsme se do sytosti. 

V nedìli jsme si øádnì pøispali, a pak se jen 
hrálo, balilo èi uklízelo, o obìd se již tradiènì 
postarala paní Peštová. Na zpáteèní cestì 
nám pan Duba zastavil v Malé Skále, zmrzli-
náøi se vrhli do cukrárny a kvarteto odvážných 
vystoupalo na Panteon a protože nìkterý z ná-
vštìvníkù nezamknul za sebou vrátka, pro-
niklo zdarma i do placené èásti, kde jsme ještì 
nikdy nebyli. A stálo to rozhodnì za to, stejnì 
jako celý tenhleten povedený víkend. Kdo 
nejel, prohloupil.

–Zdeòka a Jindra Kapicovi
Foto Jindøich Kapic–

ZŠ Meteorologická

Reportér Josef Klíma

o kriminalitě mládeže

Ve støedu 8. èervna jsme navštívili pøednáš-
ku na téma kriminalita mládeže. Uvádìl ji 
známý reportér Josef Klíma. 

Vyslechli jsme opravdové pøíbìhy ze života 
lidí, se kterými se reportér osobnì setkal. Tyto 
události potkávají vìtšinou mladé lidi ve vìku 
puberty a v mnoha pøípadech dívky. Vyprávìl 
nám pøíbìhy dívek, které, aniž by vìdìly jak, 
se ocitly v cizí zemi a byly obì�mi ,,obchodu 
s bílým masem“. A také nás upozornil na vìci, 
které bychom radìji v žádném pøípadì nemìli 
dìlat. 

Nakonec nám Josef Klíma zahrál a zazpíval 
tøi své písnì, které zakonèily celou pøednášku.

I pøes nepìkné téma, se nám pøednáška 
velmi líbila.

–Za ZŠ Meteorologická I. Bartáková
a K. Køapková, 9. A–

Pět let a stovky spokojených dětí

Klub Junior:

Klub Junior, støedisko volnoèasových 
aktivit dìtí a mládeže zøízené mìstskou 
èástí Praha  Libuš, završil již pátý rok své 
existence. Stalo se tak v èervnu závìreèný-
mi hudebními pøehrávkami, pìveckým 
vystoupením dìvèat sborového zpìvu ve 
Francii, sportovním kláním v judu a florba-
le a exhibicí v aerobiku a moderním tanci. 

Bìhem tìch pìti let strávily stovky dìtí 
tisíce hodin v bezpeèí klubu pøi spokojené 
èinnosti. Ta jim umožòovala bohatý osobní 
rozvoj pod vedením kvalifikovaných, 
a nejen vìkem  vždy mladistvých lektorù. 
Pìt let, to je jistì dùvod k oslavì, a tak k ní 
pøispíváme pøedstavením letošních absol-
ventù všech oborù na fotografiích. Jen ško-
da, že se nevejdou všichni, kdo klubem pro-
šli za celou dobu jeho existence. 

Po prázdninách v záøí školního roku 
2005/06 nabídne Klub Junior opìt všem 
zájemcùm a pøíznivcùm z øad dìtí a mláde-
že zapojení do nìkterého z následujících 
zájmových oborù:  Aerobik, Judo, Moderní 
tanec, Míèové hry, Florbal, Angliètina, 

Výtvarná tvorba, Tvoøínek, Sborový a sólo-
vý zpìv, Kytara, Flétna, Klavír, Keybord.

AEROBIK

Vìková kategorie 6 – 8 let 
Hodiny zamìøené na všestranné rozvíjení 

pohybových dovedností a zvládnutí základ-
ních prvkù aerobiku. 

Charakteristika hodin: 
% Hry na zlepšení celkové koordinace tìla 
% Cvièení na vnímání rytmu v hudbì a pohyb 

na hudbu 
% Technika základních prvkù aerobiku 
% Jednoduchá choreografie sestav 
% Cvièení na malých rehabilitaèních míècích  

overball 

Vìková kategorie 9 –12 let 
Hodiny zamìøené na rozvíjení pohybových 

dovedností, zvládnutí základních prvkù aero-
biku v jednoduchých sestavách a seznámení 
se s anglickou terminologií. 

Charakteristika hodin : 
% Hry na zlepšení celkové koordinace tìla 
% Cítìní hudby a pohyb do rytmu 
% Technika prvkù aerobiku 
% Jednoduchá choreografie sestav 
% Anglická terminologie v aerobiku 
% Cvièení na malých rehabilitaèních míècích  

overball 

% Stretching a lehké posilování 

Hodiny aerobiku pro pokroèilé 
Vìková kategorie 14 – 18 let 
Hodiny zamìøené na techniku aerobiku, 

zvládnutí složitìjších sestav a formování 
postavy. 

Charakteristika hodin : 
% Technika prvkù klasického aerobiku 

s prvky dance-aerobiku 

% Složitìjší choreografie sestav 
% Anglická terminologie v aerobiku 
% Stretching, bodystyling, posilování 

s posilovacími gumami Flexa-band 
% Cvièení na malých rehabilitaèních míècích  

overball 

Vìková kategorie 9 – 13 let 
Hodiny zamìøené na zlepšení techniky aero-
biku a zvládnutí složitìjších sestav. 
Charakteristika hodin : 
% Hry na zlepšení celkové koordinace tìla 
% Technika prvkù klasického aerobiku s 

prvky dance-aerobiku 
% Složitìjší choreografie sestav 
% Anglická terminologie v aerobiku 
% Stretching a lehké posilování 
% Cvièení na malých rehabilitaèních míècích  

overball 

Hodiny aerobiku pro ženy 
Hodiny zamìøené na celkové zlepšení kon-

dice, koordinace, na posílení a vytvarování 
tìla. 

Charakteristika hodin : 
% Technika prvkù aerobiku 
% Jednoduchá choreografie sestav 
% Bodystyling, stretching, posilování 

s posilovacími gumami Flexa-band 
% Cvièení na malých rehabilitaèních míècích  

overball 
% Technika balantes

Slovníèek pojmù 
Aerobik  prvky low-impact aerobiku  aerobik 
s minimem nárazù, bez poskokù
Dance-aerobik  taneèní forma aerobiku 
Bodystyling  "tvarování tìla" posilováním 
problémových partií
Stretching  Protahování Balantes  Speciální 
metoda cvièení na malých rehabilitaèních 
míècích 

–Trenérka Eliška Froòková–

MODERNÍ TANEC

% Tréninky dvakrát týdnì
% Urèený pro dívky základních škol
% Zamìøení na taneèní prùpravu, prvky 

moderního tance
% Dívky se nauèí správným pohybovým 

návykùm, perfektnímu držení tìla
% Lektorka je absolventkou taneèního oboru 

lidové školy umìní a absolventkou FTVS  
obor fyzioterapie

–Bc. Eliška Froòková –

FLORBAL pro kluky 14 – 16 let

Florbal je v souèasnosti jeden z nejvíce 
a nejrychleji se rozvíjejících sportù. Vznikají 
mnohé kluby ve všech vìkových kategoriích, 
nìkteré z nich hrají i èeskou florbalovou ligu. 
Úèast v této soutìži však vyžaduje velké tré-
ninkové dávky, nároèná soustøedìní, jízdy na 
zápasy po celé republice. Všechno toto zna-
mená velké odhodlání a obìtování svého vol-
ného èasu, a to i o víkendech a o prázdninách. 
Ne každý chce a mùže hrát florbal na této 
vrcholové úrovni. Mnoho klukù by si rádo 
zahrálo tento sport rekreaènì, avšak pod dob-
rým vedením, nauèilo se pár "klièek" a osvoji-
lo si tvrdé a pøesné støely. Právì jim je urèena 

naše nabídka. Vedení tréninkù zajiš�uje lek-
torka, která se sama florbalu aktivnì vìnuje. 

–Trenérka Petra Hajná–

KYTARA

Hudební obor kytara nabízí výuku školy hry 
na kytaru ve smyslu základních a vyšších stup-
òù klasických škol, ale též rychlé zvládnutí 
lidových písní, vánoèních koled a dalších oblí-
bených melodií dle individuální domluvy 
s lektory.

–Lektoøi Mgr. Oldøich Ïurech,
Kamila Csengeová–

VÝTVARNÁ TVORBA

Kroužek vìnovaný všem zvìdavým a šikov-
ným dìtem i mládeži do 18 let. Hravou a tvoøi-
vou formou se zde nauèí nové techniky, zdo-
konalí se v tradièních technikách a dovednos-
tech, záznamu skuteènosti. Výtvarné umìní 
nám však poslouží i jako prostøedek k sebepo-
znání,  naslouchání druhým a relaxaci.  
Kroužek pøispìje i k rozšíøení kulturního roz-
hledu (umìlecké styly, smìry, umìlci).  
Souèástí kroužku jsou i „výtvarné soboty“ 
a výstavy prací.

Program kroužku je vždy pøizpùsoben 
vìku, zájmùm a povaze dìtí, které se v nìm 
sejdou. Po zkušenostech z loòského roku se 
tìším na dlouhodobìjší téma Historický vývoj 
portrétu. V nìm si dìti nejen vyzkouší nejrùz-
nìjší výtvarné techniky, osvojí základní 
výtvarné postupy, ale získají zábavnou for-
mou i základní pøehled o dìjinách umìní.

Stejnì jako v loòském roce nebude chybìt 
ani textilní tvorba a modelování z nejrùznìj-
ších materiálù.

–Lektorka Marie Šilhánová

ANGLIČTINA

Znalost angliètiny se pomalu stává neod-
myslitelnou souèástí základního vzdìlání po 
celém svìtì. Angliètina je nejrozšíøenìjším 
svìtovým jazykem, a proto by byla škoda, kdy-
byste ji neovládali také vy a vaše dìti. Naše 
kursy prospìjí jak tìm, kdo s angliètinou zaèí-
nají, tak i pokroèilým jedincùm s touhou zdo-
konalit a rozšíøit své znalosti.

Úspìch kursù spoèívá pøedevším v indivi-
duálním pøístupu. Studenti se dìlí do skupin 
podle nadání a svých znalostí, hodiny jsou 
vystavìny podle jejich individuálních schop-
ností a potøeb. Výuku koncipujeme tak, aby 
studenti dokázali zvládnout základní situace 
jako cestování, nakupování, stravování, 
návštìva lékaøe apod. Pro zpestøení hojnì vyu-
žíváme krátkých textù, novinových èlánkù 
a internetu; ke zdokonalení konverzace 
a schopnosti porozumìt slouží hry, písnièky, 
poslechová a gramatická cvièení. Na výslov-
nou žádost dìtí nebo jejich rodièù však samo-
zøejmì mùžeme vyuèovat i podle uèebnic.

–Lektorka MUDr. Soòa Boušková –

JUDO

Judo je úpolový sport, ve kterém pøi vlast-
ním výkonu (støetnutí) jde o pøekonání sou-
peøe fyzickou, technickou a taktickou pøeva-
hou. Judo ale není jen tìlovýchovný systém, je 

to i  velice úèinné sebeobranné umìní.  
Základními principy techniky juda jsou 
zachování rovnováhy a uvolnìnosti obránce 
souèasnì s vychýlením útoèníka, které doku-
mentuje základní pouèka: „ustup, jsi-li tla-
èen, postup, jsi-li tažen“. Po dokonalém 
vychýlení pak následuje bleskurychlý útok 
podrazem, pøehozem pøípadnì úderem, kte-
rým je protivník zneškodnìn. Základem je 
snaha o maximální využití všech fyzických a 
duševních sil obránce. 

–Trenéøi Ing. O. Ježek, M. Vondrouš–

MÍČOVÉ HRY

Sportovní kroužek urèený všem klukùm 
a dìvèatùm, jež chtìjí trénovat postøeh i do-
vednosti s basketbalovými, volejbalovými 
i fotbalovými míèi. Nechybí ani florbal – hra 
podobná pozemnímu hokeji. Kroužek je 
zamìøen tak, aby chlapci i dívky rozvíjeli vše-
stranné schopnosti, umìli „zacházet“ s mno-
ha druhy míèù a dovedli hrát hry, které jsou 
v souèasné dobì nejrozšíøenìjší.

–Trenérka Petra Hajná –

KEYBOARD

Zvuk 
Co je zvuk? Jak vzniká tón? Proè má každý 
nástroj jinou barvu zvuku? Proè se vejde celý 
orchestr do elektronické krabièky? Hry se 
zvukem, povídání si o zvuku nástrojù, popis 
ovládání. 

Rytmus
Jak plyne hudební èas? Rytmické nástroje. 
Proè jsou rùzné taneèní rytmy? Popis ovládá-
ní rytmické jednotky. 

Noty
Notaèní slabikáø, umístìní not na klávesnici. 
Proè a jak vznikal notový záznam. 

Akordy 
Proè vznikly akordy? Jak hrajeme akordy? 
Dur  moll, veselý  smutný? Základní harmo-
nický kruh. Popis ovládání nástroje. 

Keybordy se staly nejpøístupnìjším kláve-
sovým hudebním nástrojem našich domác-
ností. Cílem výuky je nejen rozvíjet dìtský 
hudební talent, ale také podílet se na budová-
ní vlastních estetických názorù. Spoleènou 
radostí bude, až si dítì pøevede slyšenou melo-
dii do zvukové podoby, podle vlastního vkusu 
pøiøadí rytmus a harmonický doprovod. A to 
je další výhoda "keybordù"  souhra. Dítì 
nejen vytváøí melodii a harmonii, ale vnímá 
také rytmus. Myslím, že není nic horšího než 
nechat døímat dìtský talent, vlohy, dispozice 
a hlavnì touhu po poznání. 

–Lektor Mgr. Dušan Bajtoš–

TVOŘÍNEK

Náplní tohoto kroužku je propojení výtvarnì-
estetické a pohybové èinnosti dìtí již od 4 let, 
spolu s dramatickým zpracováním dìtských 
literárních dìl, což je ideální kombinace rozvoje 
koncentrace, fantazie, kreativity a osobnosti 
dítìte. V mìsíèních tematických blocích si dìti 
samy vytváøejí loutky, kulisy, drobné rekvizity, 
uèí se pøednesu, koordinaci pohybu a vystupo-
vání pøed obecenstvem, nebo� pro své blízké 
pøipravují „divadélková“ pøedstavení. 

–Lektorka Lenka Štìpánová –
Vítejte v Klubu Junior Aerobik I

Aerobik II
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døíví na táborák a ostatní si hráli, honili se za 
mièudou èi ladili Novu na veèerní pøenos. Noc 
ze soboty na nedìli byla dlouhá, pøedlouhá. 
Vyhráli a vychechtali jsme se do sytosti. 

V nedìli jsme si øádnì pøispali, a pak se jen 
hrálo, balilo èi uklízelo, o obìd se již tradiènì 
postarala paní Peštová. Na zpáteèní cestì 
nám pan Duba zastavil v Malé Skále, zmrzli-
náøi se vrhli do cukrárny a kvarteto odvážných 
vystoupalo na Panteon a protože nìkterý z ná-
vštìvníkù nezamknul za sebou vrátka, pro-
niklo zdarma i do placené èásti, kde jsme ještì 
nikdy nebyli. A stálo to rozhodnì za to, stejnì 
jako celý tenhleten povedený víkend. Kdo 
nejel, prohloupil.

–Zdeòka a Jindra Kapicovi
Foto Jindøich Kapic–

ZŠ Meteorologická

Reportér Josef Klíma

o kriminalitě mládeže

Ve støedu 8. èervna jsme navštívili pøednáš-
ku na téma kriminalita mládeže. Uvádìl ji 
známý reportér Josef Klíma. 

Vyslechli jsme opravdové pøíbìhy ze života 
lidí, se kterými se reportér osobnì setkal. Tyto 
události potkávají vìtšinou mladé lidi ve vìku 
puberty a v mnoha pøípadech dívky. Vyprávìl 
nám pøíbìhy dívek, které, aniž by vìdìly jak, 
se ocitly v cizí zemi a byly obì�mi ,,obchodu 
s bílým masem“. A také nás upozornil na vìci, 
které bychom radìji v žádném pøípadì nemìli 
dìlat. 

Nakonec nám Josef Klíma zahrál a zazpíval 
tøi své písnì, které zakonèily celou pøednášku.

I pøes nepìkné téma, se nám pøednáška 
velmi líbila.

–Za ZŠ Meteorologická I. Bartáková
a K. Køapková, 9. A–

Pět let a stovky spokojených dětí

Klub Junior:

Klub Junior, støedisko volnoèasových 
aktivit dìtí a mládeže zøízené mìstskou 
èástí Praha  Libuš, završil již pátý rok své 
existence. Stalo se tak v èervnu závìreèný-
mi hudebními pøehrávkami, pìveckým 
vystoupením dìvèat sborového zpìvu ve 
Francii, sportovním kláním v judu a florba-
le a exhibicí v aerobiku a moderním tanci. 

Bìhem tìch pìti let strávily stovky dìtí 
tisíce hodin v bezpeèí klubu pøi spokojené 
èinnosti. Ta jim umožòovala bohatý osobní 
rozvoj pod vedením kvalifikovaných, 
a nejen vìkem  vždy mladistvých lektorù. 
Pìt let, to je jistì dùvod k oslavì, a tak k ní 
pøispíváme pøedstavením letošních absol-
ventù všech oborù na fotografiích. Jen ško-
da, že se nevejdou všichni, kdo klubem pro-
šli za celou dobu jeho existence. 

Po prázdninách v záøí školního roku 
2005/06 nabídne Klub Junior opìt všem 
zájemcùm a pøíznivcùm z øad dìtí a mláde-
že zapojení do nìkterého z následujících 
zájmových oborù:  Aerobik, Judo, Moderní 
tanec, Míèové hry, Florbal, Angliètina, 

Výtvarná tvorba, Tvoøínek, Sborový a sólo-
vý zpìv, Kytara, Flétna, Klavír, Keybord.

AEROBIK

Vìková kategorie 6 – 8 let 
Hodiny zamìøené na všestranné rozvíjení 

pohybových dovedností a zvládnutí základ-
ních prvkù aerobiku. 

Charakteristika hodin: 
% Hry na zlepšení celkové koordinace tìla 
% Cvièení na vnímání rytmu v hudbì a pohyb 

na hudbu 
% Technika základních prvkù aerobiku 
% Jednoduchá choreografie sestav 
% Cvièení na malých rehabilitaèních míècích  

overball 

Vìková kategorie 9 –12 let 
Hodiny zamìøené na rozvíjení pohybových 

dovedností, zvládnutí základních prvkù aero-
biku v jednoduchých sestavách a seznámení 
se s anglickou terminologií. 

Charakteristika hodin : 
% Hry na zlepšení celkové koordinace tìla 
% Cítìní hudby a pohyb do rytmu 
% Technika prvkù aerobiku 
% Jednoduchá choreografie sestav 
% Anglická terminologie v aerobiku 
% Cvièení na malých rehabilitaèních míècích  

overball 

% Stretching a lehké posilování 

Hodiny aerobiku pro pokroèilé 
Vìková kategorie 14 – 18 let 
Hodiny zamìøené na techniku aerobiku, 

zvládnutí složitìjších sestav a formování 
postavy. 

Charakteristika hodin : 
% Technika prvkù klasického aerobiku 

s prvky dance-aerobiku 

% Složitìjší choreografie sestav 
% Anglická terminologie v aerobiku 
% Stretching, bodystyling, posilování 

s posilovacími gumami Flexa-band 
% Cvièení na malých rehabilitaèních míècích  

overball 

Vìková kategorie 9 – 13 let 
Hodiny zamìøené na zlepšení techniky aero-
biku a zvládnutí složitìjších sestav. 
Charakteristika hodin : 
% Hry na zlepšení celkové koordinace tìla 
% Technika prvkù klasického aerobiku s 

prvky dance-aerobiku 
% Složitìjší choreografie sestav 
% Anglická terminologie v aerobiku 
% Stretching a lehké posilování 
% Cvièení na malých rehabilitaèních míècích  

overball 

Hodiny aerobiku pro ženy 
Hodiny zamìøené na celkové zlepšení kon-

dice, koordinace, na posílení a vytvarování 
tìla. 

Charakteristika hodin : 
% Technika prvkù aerobiku 
% Jednoduchá choreografie sestav 
% Bodystyling, stretching, posilování 

s posilovacími gumami Flexa-band 
% Cvièení na malých rehabilitaèních míècích  

overball 
% Technika balantes

Slovníèek pojmù 
Aerobik  prvky low-impact aerobiku  aerobik 
s minimem nárazù, bez poskokù
Dance-aerobik  taneèní forma aerobiku 
Bodystyling  "tvarování tìla" posilováním 
problémových partií
Stretching  Protahování Balantes  Speciální 
metoda cvièení na malých rehabilitaèních 
míècích 

–Trenérka Eliška Froòková–

MODERNÍ TANEC

% Tréninky dvakrát týdnì
% Urèený pro dívky základních škol
% Zamìøení na taneèní prùpravu, prvky 

moderního tance
% Dívky se nauèí správným pohybovým 

návykùm, perfektnímu držení tìla
% Lektorka je absolventkou taneèního oboru 

lidové školy umìní a absolventkou FTVS  
obor fyzioterapie

–Bc. Eliška Froòková –

FLORBAL pro kluky 14 – 16 let

Florbal je v souèasnosti jeden z nejvíce 
a nejrychleji se rozvíjejících sportù. Vznikají 
mnohé kluby ve všech vìkových kategoriích, 
nìkteré z nich hrají i èeskou florbalovou ligu. 
Úèast v této soutìži však vyžaduje velké tré-
ninkové dávky, nároèná soustøedìní, jízdy na 
zápasy po celé republice. Všechno toto zna-
mená velké odhodlání a obìtování svého vol-
ného èasu, a to i o víkendech a o prázdninách. 
Ne každý chce a mùže hrát florbal na této 
vrcholové úrovni. Mnoho klukù by si rádo 
zahrálo tento sport rekreaènì, avšak pod dob-
rým vedením, nauèilo se pár "klièek" a osvoji-
lo si tvrdé a pøesné støely. Právì jim je urèena 

naše nabídka. Vedení tréninkù zajiš�uje lek-
torka, která se sama florbalu aktivnì vìnuje. 

–Trenérka Petra Hajná–

KYTARA

Hudební obor kytara nabízí výuku školy hry 
na kytaru ve smyslu základních a vyšších stup-
òù klasických škol, ale též rychlé zvládnutí 
lidových písní, vánoèních koled a dalších oblí-
bených melodií dle individuální domluvy 
s lektory.

–Lektoøi Mgr. Oldøich Ïurech,
Kamila Csengeová–

VÝTVARNÁ TVORBA

Kroužek vìnovaný všem zvìdavým a šikov-
ným dìtem i mládeži do 18 let. Hravou a tvoøi-
vou formou se zde nauèí nové techniky, zdo-
konalí se v tradièních technikách a dovednos-
tech, záznamu skuteènosti. Výtvarné umìní 
nám však poslouží i jako prostøedek k sebepo-
znání,  naslouchání druhým a relaxaci.  
Kroužek pøispìje i k rozšíøení kulturního roz-
hledu (umìlecké styly, smìry, umìlci).  
Souèástí kroužku jsou i „výtvarné soboty“ 
a výstavy prací.

Program kroužku je vždy pøizpùsoben 
vìku, zájmùm a povaze dìtí, které se v nìm 
sejdou. Po zkušenostech z loòského roku se 
tìším na dlouhodobìjší téma Historický vývoj 
portrétu. V nìm si dìti nejen vyzkouší nejrùz-
nìjší výtvarné techniky, osvojí základní 
výtvarné postupy, ale získají zábavnou for-
mou i základní pøehled o dìjinách umìní.

Stejnì jako v loòském roce nebude chybìt 
ani textilní tvorba a modelování z nejrùznìj-
ších materiálù.

–Lektorka Marie Šilhánová

ANGLIČTINA

Znalost angliètiny se pomalu stává neod-
myslitelnou souèástí základního vzdìlání po 
celém svìtì. Angliètina je nejrozšíøenìjším 
svìtovým jazykem, a proto by byla škoda, kdy-
byste ji neovládali také vy a vaše dìti. Naše 
kursy prospìjí jak tìm, kdo s angliètinou zaèí-
nají, tak i pokroèilým jedincùm s touhou zdo-
konalit a rozšíøit své znalosti.

Úspìch kursù spoèívá pøedevším v indivi-
duálním pøístupu. Studenti se dìlí do skupin 
podle nadání a svých znalostí, hodiny jsou 
vystavìny podle jejich individuálních schop-
ností a potøeb. Výuku koncipujeme tak, aby 
studenti dokázali zvládnout základní situace 
jako cestování, nakupování, stravování, 
návštìva lékaøe apod. Pro zpestøení hojnì vyu-
žíváme krátkých textù, novinových èlánkù 
a internetu; ke zdokonalení konverzace 
a schopnosti porozumìt slouží hry, písnièky, 
poslechová a gramatická cvièení. Na výslov-
nou žádost dìtí nebo jejich rodièù však samo-
zøejmì mùžeme vyuèovat i podle uèebnic.

–Lektorka MUDr. Soòa Boušková –

JUDO

Judo je úpolový sport, ve kterém pøi vlast-
ním výkonu (støetnutí) jde o pøekonání sou-
peøe fyzickou, technickou a taktickou pøeva-
hou. Judo ale není jen tìlovýchovný systém, je 

to i  velice úèinné sebeobranné umìní.  
Základními principy techniky juda jsou 
zachování rovnováhy a uvolnìnosti obránce 
souèasnì s vychýlením útoèníka, které doku-
mentuje základní pouèka: „ustup, jsi-li tla-
èen, postup, jsi-li tažen“. Po dokonalém 
vychýlení pak následuje bleskurychlý útok 
podrazem, pøehozem pøípadnì úderem, kte-
rým je protivník zneškodnìn. Základem je 
snaha o maximální využití všech fyzických a 
duševních sil obránce. 

–Trenéøi Ing. O. Ježek, M. Vondrouš–

MÍČOVÉ HRY

Sportovní kroužek urèený všem klukùm 
a dìvèatùm, jež chtìjí trénovat postøeh i do-
vednosti s basketbalovými, volejbalovými 
i fotbalovými míèi. Nechybí ani florbal – hra 
podobná pozemnímu hokeji. Kroužek je 
zamìøen tak, aby chlapci i dívky rozvíjeli vše-
stranné schopnosti, umìli „zacházet“ s mno-
ha druhy míèù a dovedli hrát hry, které jsou 
v souèasné dobì nejrozšíøenìjší.

–Trenérka Petra Hajná –

KEYBOARD

Zvuk 
Co je zvuk? Jak vzniká tón? Proè má každý 
nástroj jinou barvu zvuku? Proè se vejde celý 
orchestr do elektronické krabièky? Hry se 
zvukem, povídání si o zvuku nástrojù, popis 
ovládání. 

Rytmus
Jak plyne hudební èas? Rytmické nástroje. 
Proè jsou rùzné taneèní rytmy? Popis ovládá-
ní rytmické jednotky. 

Noty
Notaèní slabikáø, umístìní not na klávesnici. 
Proè a jak vznikal notový záznam. 

Akordy 
Proè vznikly akordy? Jak hrajeme akordy? 
Dur  moll, veselý  smutný? Základní harmo-
nický kruh. Popis ovládání nástroje. 

Keybordy se staly nejpøístupnìjším kláve-
sovým hudebním nástrojem našich domác-
ností. Cílem výuky je nejen rozvíjet dìtský 
hudební talent, ale také podílet se na budová-
ní vlastních estetických názorù. Spoleènou 
radostí bude, až si dítì pøevede slyšenou melo-
dii do zvukové podoby, podle vlastního vkusu 
pøiøadí rytmus a harmonický doprovod. A to 
je další výhoda "keybordù"  souhra. Dítì 
nejen vytváøí melodii a harmonii, ale vnímá 
také rytmus. Myslím, že není nic horšího než 
nechat døímat dìtský talent, vlohy, dispozice 
a hlavnì touhu po poznání. 

–Lektor Mgr. Dušan Bajtoš–

TVOŘÍNEK

Náplní tohoto kroužku je propojení výtvarnì-
estetické a pohybové èinnosti dìtí již od 4 let, 
spolu s dramatickým zpracováním dìtských 
literárních dìl, což je ideální kombinace rozvoje 
koncentrace, fantazie, kreativity a osobnosti 
dítìte. V mìsíèních tematických blocích si dìti 
samy vytváøejí loutky, kulisy, drobné rekvizity, 
uèí se pøednesu, koordinaci pohybu a vystupo-
vání pøed obecenstvem, nebo� pro své blízké 
pøipravují „divadélková“ pøedstavení. 

–Lektorka Lenka Štìpánová –
Vítejte v Klubu Junior Aerobik I

Aerobik II
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Hudební obor flétna rozvíjí v dìtech hudeb-
ní cit a smysl pro rytmus. Nabízí jim zvládnutí 
lidových písní a koled, ale také nìkteré složi-
tìjší i složité skladby z oboru vážné hudby.

Dìti si zde osvojí také základní hudební 
pojmy. Výuka je urèena zaèáteèníkùm i po-
kroèilým, možná je též komorní hra. 
–Lektoøi Mgr. Julie Èákiová, Vítek Strobach–

KLAVÍR

V tomto hudebním oboru se zamìøíme pøe-
devším na písnièky, u zaèáteèníkù na lidové, 
pro ostatní vybereme tøeba písnì k táboráku, 
starší i nejnovìjší hity. Podle zájmu nacvièuje-
me pìkné skladbièky velkých mistrù, zkouší-
me i ètyøruèní hru. Vše závisí na pøístupu dìtí 
i rodièù, domácí pøíprava je pøedpokladem 
pro rychlé a kvalitní zvládnutí skladeb. 
Souèástí výuky je i základ hudební nauky, 
vysvìtlení akordù a akordových znaèek, rùzné 
zpùsoby doprovodù. Dvakrát roènì má každé 
dítì možnost, stejnì jako v ostatních hudeb-
ních oborech, vystoupit na koncertì. 

–Lektorky Mgr. L. Šámalová, P. Rolincová–

SBOROVÝ A SÓLOVÝ ZPĚV

Hlas je malý sval, který potøebujeme na celý 
život. Proto ho musíme umìt používat a mùže-
me se z nìj také tìšit a vyluzovat rùzné zvuky. 
Mùžeme se dorozumívat, imitovat a také zpí-
vat. Je však nutné vìdìt, jak náš hlas používat, 
abychom mu neublížili. Hlas je jedním z vel-
kých darù, který èlovìk má, a proto je nutné 
u m ì t  o  n ì j  p e è o v a t  a  k u l t i v o v a t  h o .  
Jeden z úkolù, který chceme v hodinách zpìvu 
splnit, je rozeznít hlas v celé jeho kráse tak, 
a b y c h o m  m o h l i  z p í v a t  c e l ý  ž i v o t .  
Podle vìku a dovedností dìtí chceme pro-
støednictvím širokého repertoáru (lidové 
písnì èeské i svìtové, skladby a písnì pánù 
Jurkovièe, Skoumala, Køièky, Ebena, Adama 
Michny z Otradovic atd.) dìtem ukázat krásu 
hudby a její mnohé podoby. Vìnovat se bude-
me i rozvoji hudebního cítìní (rytmika, into-
nace, tvoøení vícehlasù).
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Angliètina

Flétna I

Flétna II

Florbal

Klavír II

Nestaèí jen umìt hezky zpívat, ale je také dùležité vìdìt, o èem zpívá-
me. Nechceme, aby šlo pouze o pamì�ovou dovednost dìtí, ale o 
pochopení celého hudebního celku, tzn. textu i melodie.

Pøi výuce budeme nejen zpívat, ale také se doprovázet na nástroje 
Orfeova inventáøe (xylofony, tamburíny, ozvuèná døívka ad.). Dìtem 
tato zkušenost pomáhá zlepšovat jejich melodicko-harmonické cítìní.

–Lektorky: E. Rajnošková a L. Racková–

Dny otevřených dveří

v Klubu Junior 

Vážení rodièe, vážení pøátelé, pøejeme vám nádherné léto plné slunce 
a pohody a tìšíme se na shledání s vámi po prázdninách na naší akci 
Dny otevøených dveøí. Na ní budete mít opìt možnost seznámit se osob-
nì s lektory i trenéry jednotlivých oborù a to ve dnech 5. a 6. záøí 2005 
vždy od 18 hodin v prostorách Klubu Junior, ul. Mezi Domy 373. 
P o d r o b n é  i n f o r m a c e  o  t é t o  a k c i  n a l e z n e t e  n a
http://www.webpark.cz/kjunior nebo ve vývìsce Klubu Junior.

Na shledanou v záøí!
–Lektoøi a vedení Klubu Junior, Fotografoval Josef Koudelka–Klavír I

Výtvarná tvorba

Sbor
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Kytara II

Tvoøínek

Moderní tanec

Kytara I

Míèové hry

Judo

Keybord

TJ Tempo Praha

Den otevřených dveří jezdeckého oddílu
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V sobotu 21. kvìtna odpoledne uspoøádal 
Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha ve svém areálu 
Den otevøených dveøí pro dìti a mládež z 
Prahy-Libuše a okolí. Na programu byla øada 
soutìží s jezdeckou tematikou, po jejichž 
absolvování se soutìžící mohli svézt na oddílo-
vých koních. Kromì možnosti svezení bylo 
støedem zájmu i kolbištì jezdeckého oddílu, 
kde probíhal doprovodný program, složený 
z ukázek základních jezdeckých disciplín v 
podání dìtí  èlenù jezdeckého oddílu TJ Tempo 
Praha. Šlo pøedevším o ukázky drezury, parku-
ru, ale i cvièení na longe nebo vodìní konì na 
longe. Souèástí ukázek bylo i velmi napjatì 
sledované tzv. pokládání konì, které bylo krás-
ným pøíkladem dùvìry konì v jezdce.

Pro všechny dìtské návštìvníky bylo ve spolu-

práci s úøadem mìstské èásti Praha-Libuš pøi-
praveno obèerstvení spojené s opékáním vuøtù.

Nádherné poèasí, které doprovázelo celý 
Den otevøených dveøí i pozitivní reakce ná-
vštìvníkù a soutìžících nás inspirovaly k to-
mu, že letošní roèník této akce nebude 
poslední.

–Za JO TJ Tempo Praha S. Svobodová
a S. Brož, Foto Václav Èerný–

Dìkuji všem, kteøí zorganizovali Den ote-
vøených dveøí pro dìti a mládež Jezdeckého 
oddílu TJ Tempo v Zátoòské ulici v Praze-
Písnici.

Dìti zde mìly možnost nahlédnout do koò-
ských stájí, podívat se na výcvik konì anebo se 
na tom krásném zvíøeti projet. Již od vchodu 

se dìti setkávaly s rùznými soutìžemi, až 
došly k prostoru, kde se pøedvádìla drezura 
konì, parkur aj. Bylo se na co dívat, protože 
jezdci své konì ovládali velice dobøe. Odpo-
ledne bylo zakonèeno ukázkou výcviku konì, 
který je na svého jezdce již tak zvyklý, že s ním 
mùže udìlat cokoliv. Ptáte se co tøeba? Mìli 
jste se pøijít podívat. Jedinì zase za rok.

–Iva Hájková, Úøad MÈ Praha-Libuš–

MŠ Ke Kašně

Návštěva písnických dobrovolných hasičů

Naše mateøská škola se každý rok úèastní 
v ý t v a r n é  s o u t ì ž e  s  p o ž á r n í  t e m a t i k o u  
Plamínek. Tak jsme se s dìtmi domluvili, že 
si udìláme exkurzi do místní hasièské zbroj-
nice, abychom si na vlastní oèi prohlédli a se-
známili se s veškerou hasièskou technikou, 
která zachraòuje lidské životy a majetky lidí.

U hasièské zbrojnice nás pøivítala parta 
správných chlapíkù v èele s jejich vedoucím 
panem Štanclem. Nejprve nás provedli celou 
zbrojnicí, kde jsme mìli možnost vidìt tìž-
kou techniku: velký hasièský vùz, rùzná èer-
padla, hasièské obleèení na zásah a další tech-
nické vybavení. Vedoucí týmu nám podrobnì 
vysvìtloval, jaká technika se na urèité zásahy 
používá. Nakonec po zajímavém vyprávìní 
následovaly praktické ukázky. Pøed zbrojnicí 
nám velký hasièský vùz ukázal sílu a dosah 
své vodní støíkaèky. Na závìr jsme došli 
k místnímu rybníku, kde probíhala ukázka 
èerpání vody za pomocí jednoho z èerpadel 
a støíkání z hadice. Kdo z dìtí chtìl, mìl mož-

nost si „zahrát na 
hasièe“ a hadici se 
støíkaèkou si podr-
ž e t .  A l e  v š e c h n o  
jednou konèí, a tak 
skonèila velice milá 
a pouèná návštìva 
u našich dobrovol-
ných hasièù,  kte-
rých si my všichni 
nesmírnì vážíme za 
jejich odvahu, pro-
t o ž e  p ø i  k a ž d é m  
zásahu nasazují své 
životy, aby zachrá-
nili jiné. „Hoši dìku-
jeme.“

–Jana Vosátková
Foto www.

.sdhpisnice.net–

Městská policie hl. m. Prahy

Okrsek PrahaLibuš, Zahrádecká 376, tel. 244 471 687

Úøední hodiny:
úterý 16 – 18
støeda 16 – 18
ètvrtek 16 – 18

Pøi nepøítomnosti strážníka okrskáøe volejte Obvodní 
øeditelství MP Praha 12, Násirovo nám. 1816/1, tel. 241 773 302 
nebo 241 768 703. Pøípadnì bezplatnì na linku 156.
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Sedm statečných a Království nebeské...

Cheznovice 2005 a sedm stateèných 
Naše tøída, 9. A, se stejnì jako loni rozhodla 

strávit pár krásných dnù v krásné krajinì 
s krásnými rybníky  v Cheznovicích u Roky-
can. Nìkteøí žáci s sebou mìli kola, na kterých 
najezdili mnoho kilometrù – asi 150! Všech 
pìt dnù bylo velmi krásných, pouze sobota 
propršela. V táboøe jsme mìli možnost využít 
lodièky, høištì na fotbal, basketbal, volejbal, 
pingpongový stùl, promítací sál i táboøištì. 
Sedm stateèných spoleènì s panem uèitelem 
Turinkem se rozhodlo, že zpáteèní cestu do 
Prahy, dlouhou 82 km, pojede na kolech. 
Cesta trvala pouze šest hodin vèetnì obìda na 
Karlštejnì. Výlet se nám velice líbil.

–Za ZŠ Meteorologická J. Moèšák,
J. Malátek, M. Koucký, 9. A–

Ládví  Planeta Zemì 3000
Žáci druhého stupnì zhlédli 17. kvìtna výu-

kový program Planeta Zemì 3000  Africká 
odysea vytvoøený agenturou Media Pro. 
Podobnì jako loni pøi poøadu o Novém Zélan-
du jsme pomocí nejmodernìjší techniky, støí-
dané s mluveným slovem, navštívili kolébku 
lidstva  východní Afriku. Poøad nás upoutal 
svojí pestrostí, originálními zábìry zvíøat, 
domorodcù a nádherné africké krajiny. 
Nakonec jsme si poslechli remix moderní 
hudby a afrického náboženského rituálu. 
Poøad byl velmi pouèný a moc se nám líbil. 
Organizátoøi nám slibují v pøíštím školním 
roce pásmo vìnované Indonésii a nièivým 
vlnám tsunami.

–Za ZŠ žáci 6. B a Monika Exnerová–

Praktika ze zemìpisu
Letos si žáci osmých tøíd v ZŠ Meteorolo-

gická mohli mezi povinnì volitelnými pøed-
mìty vybrat sportovní výchovu, informatiku a 
praktika ze zemìpisu. Vìtšina žákù si vybrala 
první dvì možnosti a na praktiku ze zemìpisu 
se vèetnì mì zapsalo pouze pìt lidí.

První mìsíc jsme zahájili sledováním cyklu 
Energie 21. století, což bylo zároveò tématem 
naší seminární práce, která byla hlavním pod-
nìtem k naší kvalifikaci. Energie 21. století 
nám ve skuteènosti zabrala témìø celé polole-

tí. Kromì sledování videokazet s touto temati-
kou, jsme zhlédli Cestománii o dvou státech. 
Druhé pololetí jsme vyrazili na nejvýše polo-
žené pražské místo  Kopaninu. Èekala nás 
také èetba Starých povìstí èeských a seminár-
ní práce o nìkterých památkách, místech 
nebo architektonických slozích. Výhodou 
malého obsazení praktik ze zemìpisu byl 
pomìrnì volný prùbìh hodin, individuální 
pøístup a klid, který bychom v ostatních hodi-
nách hledali marnì. Poslední praktikum ze 
zemìpisu jsme strávil i  procházkou po 
Vyšehradském høbitovì a prohlídkou tamní-
ho kostela.

Myslím, že za všechny zúèastnìné mohu 
øíci, že nás tento povinnì volitelný pøedmìt 
mnoho nauèil. Poskytl nám spoustu informa-
cí, které se nám jistì budou hodit do dalších 
let studia. Nevím, jak mí spolužáci, ale já prak-
tikùm ze zemìpisu, paní uèitelce, ani samot-
ným spolužákùm nemám co vytknout. Jediné, 
co mne skuteènì mrzí, je to, že díky malé úèas-
ti se s praktiky ze zemìpisu v pøíštím školním 
roce mohu rozlouèit.

–Za ZŠ Meteorologická
Adéla Prouzová, 8. B–

Na Království nebeském
Naše tøída spoleènì s 8. C navštívila 9. èerv-

na multikino Ládví. Už v metru jsme byli na 
film s tematikou støedovìkých køižáckých 
výprav Království nebeské poøádnì natìšeni. 
A možná i to bylo pøíèinou toho, že jsme na 
Kaèerovì zapomnìli jednoho z našich spolu-
žákù, který si kupoval lístky, zatím co my už 
jsme jeli metrem smìr Ládví. Na koneèné 
musela celá tøída na spolužáka èekat, a tak 
jsme se ponìkud zdrželi. Byli jsme uvedeni do 
malého sálu, ve kterém byly obì tøídy naší 
školy a pár cizích lidí. Film nám náladu z první 
vyuèovací hodiny, kdy jsme dostali známky 
z písemné práce, vylepšil. Chování nìkterých 
žákù nebylo nejlepší, a tak druhý den dostali 
poznámku do žákovské knížky. Pøi zpáteèní 
cestì jsme nikoho neztratili a výlet do kina se 
nám líbil.

–Za ZŠ Meteorologická J. Voženílek,
T. Kolinger, F. Rùžièka, 8.B–

Vydaøený zájezd k moøi
V posledních kvìtnových dnech se žáci 

zúèastnili leteckého zájezdu do Bulharska. 
Cílem naší cesty bylo malebné mìsteèko 
Primorsko na pobøeží Èerného moøe. Byli 
jsme ubytováni v luxusním hotelu Belvedere, 
s bazénem a veškerými službami. Bìhem 
našeho pobytu jsme navštívili starobylé 
mìsto Sozopol, pluli jsme na lodièkách pøí-
rodní rezervací Ropotamo. Jedinou chybiè-
kou na celém našem pobytu bylo chladnìjší 
poèasí, ale to nás neodradilo od dovádìní ve 
vlnách. Pøíjemnì strávený týden v Bulharsku 
rychle utekl a my se už tìšíme na pøíští rok, 
kdy se opìt vydáme do nám neznámých kon-
èin Evropy.

–Úèastníci zájezdu, ZŠ Meteorologická–

Angliètina zábavná
Angliètina na ZŠ Meteorologická je zábav-

ná. Nabízíme z ní pár ukázek z prací našich 
dìtí, v nichž mimo jiné vzpomínaly na cestu 
do Bulharska.

When we went to Bulgaria
We met in front of our school about 

fourteen days ago. From the school we 

went by bus to the airport, where we 

were checked out in one hour. We got 

on the plane. From the plane we saw 

fields, meadows, lakes, roads, rivers, 

houses… In the plane everyone got one 

sandwich and one cup of hot tee or 

coffee. The flight was short, about two 

hours and thirty minutes, therefore 

anybody wasn´t tired. From the airport 

the bus carried us away to Belvedere 

hotel, where we stayed. We went to the 

beach every day and played some games 

(for example volleyball, table tennis…) 

We went to the center of Primorsko, 

where I bought very nice clothes. We 

enjoyed seven beautiful days.
–Lucie Komárková, 9. A–

Travelling
Once I was in Spain. The sun was 

shining and weather was so hot. It was 

such a good time. I visited a lot of 

interesting places such as a square with 

a statue of Columbus showing on 

America and the Sea world… The 

biggest experience was when I visited a 

football stadium where in 1992 realized 

Olympic games. But there is something 

what is an expeption of the good things 

in Spain. It's food! I hate it. They just eat 

pasta, fish and chips. It was awful.
–Martina Škodová, 9. A–

Dìti ze Základní školy Meteorologická byly v Bulharsku
Foto Kryštof Stafl, 6.B

Edice Místní kapsáø

Sešit 2

Restaurace
hospody
  bary...

v Libuši a Písnici

Èervenec 2005

Bar

Carolina
Místo: Libušská 266

Tel. 777 230 147

Otevøeno: dennì 16 – 02

Pivo: Gambrinus 10°, Plzeò 12°, Radegast nealko

Víno, káva

Venkovní zahrádka

.

Pizzeria 

Don Pablo
Místo: na zaèátku staré Libuše smìrem od Prahy, 
u stanice autobusu; Libušská 394/227

Tel. 244 470 290

Otevøeno: dennì 10 – 23

Jídlo: pizzy, minutky z drùbežího, vepøového a hovìzího 
masa, bezmasá jídla, tìstoviny, ryby, saláty, mouèníky, 
pøedkrmy, zmrzliny; pizzy a jídlo i prodej „pøes ulici“

Pivo: Budvar  toèená 10° a 12°

Široká nabídka vín a lihovin; káva  presso, turek, 
vídeòská, laté atd.

Stravenky: Gastroturky

Dva salónky pro 20 osob a pro 30 
osobdonpablo@donpablo.cz, www.donpablo.cz

.

3

Tiráž:
Restaurace, hospody, bary... v Libuši a Písnici. Edice Místní kapsáø, 
sešit 2. Pøíloha èasopisu U nás  Libuš a Písnice 78/2005. Zpracovali: 
Hana Koláøová, Michal Novotný, Helena Pilátová, Martin Zikeš. Layout 
a sazba RoComp. Tisk Offsetpress Modøany. Náklad 3400 výtiskù. 
Redakèní uzávìrka 15. 6. 2005.

Vinárna 

V podkroví
Místo: na konci staré Písnice ve smìru na Dolní Bøežany 
u hlavní silnice; Libušská 131/22a, Praha 4-Písnice 

Tel. 604 913 005

Otevøeno: pondìlí až sobota 16 – 23

Zavírací den: nedìle

Jídlo: masová jídla, tìstoviny, speciality, minutky

Pivo: Pilsner Urquell, Gambrinus

Moravská toèená vína, lahvová vína

Možnost hromadných akcí

Venkovní zahrádka

.

16

Hospùdka 

U Vokouna
Místo: stará Písnice, koneèná autobusu 113;
Libušská 27, Praha 4-Písnice

Tel. 608 976 144

Otevøeno: pondìlí až pátek 10 – 22,
sobota a nedìle 11 – 22

Zavírací den: není

Jídlo: hotová pondìlí až pátek 10.30 – 14.00 hod.,
dále jen minutková kuchynì

Pivo: Pilsner Urquell, Staropramen

Káva

Stravenky: Ticket Restaurant, Sodexho Pass, M karta, 
Exit Group, Uniservis Bonuscard

Sál pro 100 lidí

Venkovní zahrádka

.
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pìt dnù bylo velmi krásných, pouze sobota 
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pingpongový stùl, promítací sál i táboøištì. 
Sedm stateèných spoleènì s panem uèitelem 
Turinkem se rozhodlo, že zpáteèní cestu do 
Prahy, dlouhou 82 km, pojede na kolech. 
Cesta trvala pouze šest hodin vèetnì obìda na 
Karlštejnì. Výlet se nám velice líbil.

–Za ZŠ Meteorologická J. Moèšák,
J. Malátek, M. Koucký, 9. A–

Ládví  Planeta Zemì 3000
Žáci druhého stupnì zhlédli 17. kvìtna výu-

kový program Planeta Zemì 3000  Africká 
odysea vytvoøený agenturou Media Pro. 
Podobnì jako loni pøi poøadu o Novém Zélan-
du jsme pomocí nejmodernìjší techniky, støí-
dané s mluveným slovem, navštívili kolébku 
lidstva  východní Afriku. Poøad nás upoutal 
svojí pestrostí, originálními zábìry zvíøat, 
domorodcù a nádherné africké krajiny. 
Nakonec jsme si poslechli remix moderní 
hudby a afrického náboženského rituálu. 
Poøad byl velmi pouèný a moc se nám líbil. 
Organizátoøi nám slibují v pøíštím školním 
roce pásmo vìnované Indonésii a nièivým 
vlnám tsunami.

–Za ZŠ žáci 6. B a Monika Exnerová–

Praktika ze zemìpisu
Letos si žáci osmých tøíd v ZŠ Meteorolo-

gická mohli mezi povinnì volitelnými pøed-
mìty vybrat sportovní výchovu, informatiku a 
praktika ze zemìpisu. Vìtšina žákù si vybrala 
první dvì možnosti a na praktiku ze zemìpisu 
se vèetnì mì zapsalo pouze pìt lidí.

První mìsíc jsme zahájili sledováním cyklu 
Energie 21. století, což bylo zároveò tématem 
naší seminární práce, která byla hlavním pod-
nìtem k naší kvalifikaci. Energie 21. století 
nám ve skuteènosti zabrala témìø celé polole-

tí. Kromì sledování videokazet s touto temati-
kou, jsme zhlédli Cestománii o dvou státech. 
Druhé pololetí jsme vyrazili na nejvýše polo-
žené pražské místo  Kopaninu. Èekala nás 
také èetba Starých povìstí èeských a seminár-
ní práce o nìkterých památkách, místech 
nebo architektonických slozích. Výhodou 
malého obsazení praktik ze zemìpisu byl 
pomìrnì volný prùbìh hodin, individuální 
pøístup a klid, který bychom v ostatních hodi-
nách hledali marnì. Poslední praktikum ze 
zemìpisu jsme strávil i  procházkou po 
Vyšehradském høbitovì a prohlídkou tamní-
ho kostela.

Myslím, že za všechny zúèastnìné mohu 
øíci, že nás tento povinnì volitelný pøedmìt 
mnoho nauèil. Poskytl nám spoustu informa-
cí, které se nám jistì budou hodit do dalších 
let studia. Nevím, jak mí spolužáci, ale já prak-
tikùm ze zemìpisu, paní uèitelce, ani samot-
ným spolužákùm nemám co vytknout. Jediné, 
co mne skuteènì mrzí, je to, že díky malé úèas-
ti se s praktiky ze zemìpisu v pøíštím školním 
roce mohu rozlouèit.

–Za ZŠ Meteorologická
Adéla Prouzová, 8. B–

Na Království nebeském
Naše tøída spoleènì s 8. C navštívila 9. èerv-

na multikino Ládví. Už v metru jsme byli na 
film s tematikou støedovìkých køižáckých 
výprav Království nebeské poøádnì natìšeni. 
A možná i to bylo pøíèinou toho, že jsme na 
Kaèerovì zapomnìli jednoho z našich spolu-
žákù, který si kupoval lístky, zatím co my už 
jsme jeli metrem smìr Ládví. Na koneèné 
musela celá tøída na spolužáka èekat, a tak 
jsme se ponìkud zdrželi. Byli jsme uvedeni do 
malého sálu, ve kterém byly obì tøídy naší 
školy a pár cizích lidí. Film nám náladu z první 
vyuèovací hodiny, kdy jsme dostali známky 
z písemné práce, vylepšil. Chování nìkterých 
žákù nebylo nejlepší, a tak druhý den dostali 
poznámku do žákovské knížky. Pøi zpáteèní 
cestì jsme nikoho neztratili a výlet do kina se 
nám líbil.

–Za ZŠ Meteorologická J. Voženílek,
T. Kolinger, F. Rùžièka, 8.B–

Vydaøený zájezd k moøi
V posledních kvìtnových dnech se žáci 

zúèastnili leteckého zájezdu do Bulharska. 
Cílem naší cesty bylo malebné mìsteèko 
Primorsko na pobøeží Èerného moøe. Byli 
jsme ubytováni v luxusním hotelu Belvedere, 
s bazénem a veškerými službami. Bìhem 
našeho pobytu jsme navštívili starobylé 
mìsto Sozopol, pluli jsme na lodièkách pøí-
rodní rezervací Ropotamo. Jedinou chybiè-
kou na celém našem pobytu bylo chladnìjší 
poèasí, ale to nás neodradilo od dovádìní ve 
vlnách. Pøíjemnì strávený týden v Bulharsku 
rychle utekl a my se už tìšíme na pøíští rok, 
kdy se opìt vydáme do nám neznámých kon-
èin Evropy.

–Úèastníci zájezdu, ZŠ Meteorologická–

Angliètina zábavná
Angliètina na ZŠ Meteorologická je zábav-

ná. Nabízíme z ní pár ukázek z prací našich 
dìtí, v nichž mimo jiné vzpomínaly na cestu 
do Bulharska.

When we went to Bulgaria
We met in front of our school about 

fourteen days ago. From the school we 

went by bus to the airport, where we 

were checked out in one hour. We got 

on the plane. From the plane we saw 

fields, meadows, lakes, roads, rivers, 

houses… In the plane everyone got one 

sandwich and one cup of hot tee or 

coffee. The flight was short, about two 

hours and thirty minutes, therefore 

anybody wasn´t tired. From the airport 

the bus carried us away to Belvedere 

hotel, where we stayed. We went to the 

beach every day and played some games 

(for example volleyball, table tennis…) 

We went to the center of Primorsko, 

where I bought very nice clothes. We 

enjoyed seven beautiful days.
–Lucie Komárková, 9. A–

Travelling
Once I was in Spain. The sun was 

shining and weather was so hot. It was 

such a good time. I visited a lot of 

interesting places such as a square with 

a statue of Columbus showing on 

America and the Sea world… The 

biggest experience was when I visited a 

football stadium where in 1992 realized 

Olympic games. But there is something 

what is an expeption of the good things 

in Spain. It's food! I hate it. They just eat 

pasta, fish and chips. It was awful.
–Martina Škodová, 9. A–

Dìti ze Základní školy Meteorologická byly v Bulharsku
Foto Kryštof Stafl, 6.B

Edice Místní kapsáø

Sešit 2

Restaurace
hospody
  bary...

v Libuši a Písnici

Èervenec 2005

Bar

Carolina
Místo: Libušská 266

Tel. 777 230 147

Otevøeno: dennì 16 – 02

Pivo: Gambrinus 10°, Plzeò 12°, Radegast nealko

Víno, káva

Venkovní zahrádka

.

Pizzeria 

Don Pablo
Místo: na zaèátku staré Libuše smìrem od Prahy, 
u stanice autobusu; Libušská 394/227

Tel. 244 470 290

Otevøeno: dennì 10 – 23

Jídlo: pizzy, minutky z drùbežího, vepøového a hovìzího 
masa, bezmasá jídla, tìstoviny, ryby, saláty, mouèníky, 
pøedkrmy, zmrzliny; pizzy a jídlo i prodej „pøes ulici“

Pivo: Budvar  toèená 10° a 12°

Široká nabídka vín a lihovin; káva  presso, turek, 
vídeòská, laté atd.

Stravenky: Gastroturky

Dva salónky pro 20 osob a pro 30 
osobdonpablo@donpablo.cz, www.donpablo.cz

.
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Tiráž:
Restaurace, hospody, bary... v Libuši a Písnici. Edice Místní kapsáø, 
sešit 2. Pøíloha èasopisu U nás  Libuš a Písnice 78/2005. Zpracovali: 
Hana Koláøová, Michal Novotný, Helena Pilátová, Martin Zikeš. Layout 
a sazba RoComp. Tisk Offsetpress Modøany. Náklad 3400 výtiskù. 
Redakèní uzávìrka 15. 6. 2005.

Vinárna 

V podkroví
Místo: na konci staré Písnice ve smìru na Dolní Bøežany 
u hlavní silnice; Libušská 131/22a, Praha 4-Písnice 

Tel. 604 913 005

Otevøeno: pondìlí až sobota 16 – 23

Zavírací den: nedìle

Jídlo: masová jídla, tìstoviny, speciality, minutky

Pivo: Pilsner Urquell, Gambrinus

Moravská toèená vína, lahvová vína

Možnost hromadných akcí

Venkovní zahrádka

.

16

Hospùdka 

U Vokouna
Místo: stará Písnice, koneèná autobusu 113;
Libušská 27, Praha 4-Písnice

Tel. 608 976 144

Otevøeno: pondìlí až pátek 10 – 22,
sobota a nedìle 11 – 22

Zavírací den: není

Jídlo: hotová pondìlí až pátek 10.30 – 14.00 hod.,
dále jen minutková kuchynì

Pivo: Pilsner Urquell, Staropramen

Káva

Stravenky: Ticket Restaurant, Sodexho Pass, M karta, 
Exit Group, Uniservis Bonuscard

Sál pro 100 lidí

Venkovní zahrádka

.
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Hostinec 

U rybièky
Místo: sídlištì Písnice, Libušská 400

Otevøeno: dennì 11 – 22

Teplá jídla

Pivo: Gambrinus

Stravenky: Sodexho Pass, Ticket Restaurant

Venkovní zahrádka

Elektronické šipky, dva kuleèníkové stoly, fotbálek

.

13

Vinárna

V dobrých èasech
Místo: stará Libuš u køižovatky Libušské 
a Meteorologické; Libušská 325/160

Tel. 261 912 635

Otevøeno: 16 – 22

Zavírací den: nedìle

Jídlo: minutky

Pivo: Bernard

Víno, sudová vína

.

15

Vážení ètenáøi, v tomto druhém sešitku edice Místní 
kapsáø jsme pro vás pøipravili základní informace 
o místních restauracích, hospodách, hospùdkách, 
hostincích, barech, pohostinstvích, pizzeriích, zkrátka 
o místech, kam si každý nìkdy rád zamíøí na dobré jídlo, 
dobré pití, kus øeèi, prostì pro pohodu. Napoèítali jsme 
jich v Libuši a Písnici devatenáct a vypadá to, že poèet se 
možná brzy rozroste. Kromì druhu provozovny, názvu, 
místa a adresy, telefonu a otevírací doby jsme se snažili 
vždy zjistit i typy podávaných jídel (chu�ovky, hotovky, 
minutky, speciality...), druh piva, zda se podává víno, 
káva. Ptali jsme se na možnost platby stravenkami, 
možnost zamluvení (napø. salónku) pro uzavøenou 
spoleènost, možnost posezení v letní zahrádce. Nìkde 
najdete ještì další struèné informace. Nehodnotili jsme, 
pouze shromáždili základní údaje. 

Doufáme, že tímto sešitkem vás potìšíme a pomùžeme 
pøi výbìru hospùdky pro vás a vaše pøátele. 

Majitele a provozovatele pohostinství prosíme, pokud se 
nìco u nich zmìní, aby dali zprávu redakci U nás. 

Pøejeme pøíjemné posezení v místních pohostinstvích.

2

Vietnamská restaurace

Dông Dô
Místo: velkoobchodní areál Sapa, stanice autobusu 
Sídlištì Písnice; Libušská 319, Praha-Libuš

Tel. 602 125 269

Otevøeno: dennì 10 – 21

Jídlo: vietnamská kuchynì

Pivo: Pilsner Urquell

Velký sál pro spoleèenské akce, salónek

Vstup i pro veøejnost, která nepatøí mezi zákazníky Sapy

.
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Restaurant

Fantasy
Místo: nad garážemi u stanice autobusu Pøírodní; 
Zbudovská 760

Tel. 241 729 682 linka 24

Otevøeno: pondìlí až ètvrtek 11 – 23, pátek 11 – 24, 
sobota 12 – 24, nedìle 12 – 22

Zavírací den: není

Jídlo: minutky, saláty, poháry...

Pivo: Ježek 10°, Plzeò 12°

Víno, káva, koktejly, nealko

Stravenky: Ticket Restaurant, Sodexho Pass

Salonek pro hromadné akce

Venkovní zahrádka

.

5

Restaurace a bowling 

Kamenný dvùr 

Místo: stará Písnice; Putimská 13, Praha 4-Písnice

Tel. 261 912 781, 721 663 536

Otevøeno: pondìlí až ètvrtek a nedìle 14 – 23,
pátek a sobota 14 – 01

Zavírací den: není

Jídlo: minutky

Pivo: Plzeò, Gambrinus

Víno, káva

Salonek pro hromadné akce: ne 

Venkovní zahrádka

Ubytování, www.bowlingpisnice.cz

.

7

Restaurace

U Dragouna
Místo: stará Libuš, Na Moèále 5

Tel. 244 471 244, 602 185 663

Otevøeno: pondìlí až pátek 16 – 23

Zavøeno: sobota, nedìle, státní svátky

Jídlo: minutky

Pivo: Lobkowicz Princ 10°, Lobkowicz Vévoda 11°, 
Lobkowicz Démon 13°, lahvová Plzeò,
lahvový Radegast nealko

Víno, káva

Lze uzavøít pro spoleènost

Venkovní zahrádka

.

10

Restaurace

U Hertlù
Místo: na zaèátku staré Libuše ve smìru od Prahy 
na hlavní ulici; Libušská 393/225

Tel. 241 729 857

Otevøeno: pondìlí až pátek 10 – 22,
sobota a nedìle 11 – 22

Jídlo: hotovky a minutky

Pivo: Gambrinus 10°, Plzeò 12°

Víno, káva

Stravenky: Ticket Restaurant

Venkovní zahrádka

.

Bar 

U nebíèka
Místo: stará Libuš, Betáòská 308/13 

Otevøeno: pondìlí až pátek 16.01 – 23.59,
nedìle 16.01 – 22.59 (zahrádka do 21.59)

Zavírací den: sobota

Pivo: Pilsner Urquell

Venkovní zahrádka

.

12
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Restaurace

U dvou štírù
Místo: centrum staré Libuše u hlavní ulice;
Libušská 11/218

Tel. 241 470 042

Otevøeno: dennì 11 – 23

Jídlo: minutkové speciality, napø. z èerstvých ryb

Pivo: Velvet, Kelt, Stella Artois a další belgická piva

Víno, nealko, káva

Stravenky: Ticket Restaurant, Gastroturky

Možno pro uzavøenou spoleènost 30 osob

Venkovní zahrádka

.

Hostinec 

U Eimù
Místo: centrum staré Libuše u hl. silnice; Libušská 33/194

Tel. 261 912 550

Otevøeno: støeda až pátek 15 – 21, sobota 15 – 22

Zavírací dny: nedìle, pondìlí, úterý

Jídlo: jenom chu�ovky

Pivo: Gambrinus 10°, Plzeò 12°

Víno, káva, nealko

Možno zamluvit pro spoleènost

.

11

Bar

Rybièka
Místo: sídlištì Písnice, Libušská 400, v 1. patøe

Otevøeno: pondìlí až nedìle 16 – 03

Zavírací den: není

Jídlo: pouze pochutiny

Pivo: Gambrinus

Víno, káva

Salonek pro hromadné akce

Venkovní zahrádka: ne

Vstup od 18 let

.

Obèerstvení 

U Báti
Místo: stará Libuš; Libušská 159/2

Otevøeno: dennì 10 – 22

Pivo: Gambrinus 10°

Víno, káva

Možno zamluvit pro spoleènost

.
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Bar

Maropo
Místo: K Lesu 35/444

Tel. 244 470 157, 244 472 329

Otevøeno: dennì 19 – 02   Zavírací den: není

Jídlo: minutky

Pivo: Gambrinus 10°, Plzeò 12°, Clausthaler nealko

Víno, káva

Videoklub, možno i pro firmy  30 lidí

.

Restaurace 

Na Domovinì
Místo: sídlištì Vodní stavby èp. 651, Praha-Libuš

Tel. 261 910 740

Otevøeno: pondìlí až nedìle 11 – 22 (zahrádka 11 – 20)

Zavírací den: není

Jídlo: hotovky, speciality, zmrzlina

Pivo: Krušovice

Víno, lihoviny, nealko, káva, èaj

Stravenky: Ticket Restaurant, Sodexho Pass

Salonek: nekuøácký pro cca 26 osob

Venkovní zahrádka 

Bar 

.
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Restaurace 

Cham
Místo: centrum staré Libuše u hlavní ulice;
Libušská 37/181, 142 00 Praha 4

Tel. 602 346 460

Otevøeno: dennì 11 – 23

Jídlo: studené pøedkrmy, polévky, masitá jídla, ryby, 
bezmasá jídla, mouèníky, chu�ovky, dìtské menu

Pivo: Budvar 10° a 12°, Radegast nealko

Víno, sekty, destiláty, likéry, nealko, káva

Stravenky: Ticket Restaurant

Salonek pro 20 osob

Též ubytování  hotel, kongresový a svatební servis,

www.hotelprague.cz, info@hotelprague.cz 

.

6

Chráněné území

Modřanská rokle

Èást území naší mìstské èásti Praha-
Libuš zaujímá chránìné území Modøanská 
rokle – Cholupice. Patøí mezi nejvìtší z jede-
nácti pražských pøírodních parkù, které 
zde fungují podobnì jako v jiných èástech 
Èeské republiky chránìné krajinné oblasti. 
Ochrana se v pøírodních parcích zamìøuje 
pøedevším na krajinný ráz, který se vyzna-
èuje významnými estetickými a pøírodními 
hodnotami. Souèástí pøírodního parku 
Modøanská rokle – Cholupice je pøírodní 
památka Modøanská rokle o menší rozloze 
a s pøísnìjším režimem ochrany vzácných 
a vìdecky a esteticky významných prvkù 
pøírody, jako jsou geologické a nerostné 
útvary, živoèišné a rostlinné druhy a spole-
èenstva. Lokalitu spravuje odbor mìstské 
zelenì Magistrátu hlavního mìsta Prahy.

Ve spolupráci s dalšími institucemi vznikl 
na území sousední Prahy 12, kam spadá 
vìtší èást tohoto chránìného území, pøed 
nìkolika lety projekt Zaostøeno na Mod-
øanskou rokli, jehož iniciátorem byla zá-
kladní organizace Èeského svazu ochráncù 
pøírody Koniklec. V rámci projektu partne-
øi, kteøí se na nìm podíleli z øad správních 
institucí, neziskových organizací a podni-
katelských subjektù, území èistili, organi-
zovali rùzné vzdìlávací a pracovní akce, 
vybavili cestu novým mùstkem pøes potok, 
vybudovali nauènou stezku, zpracovali bro-
žuru atd. 

Více informací o Modøanské rokli najde-
te napøíklad na internetové stránce http:
//modrany.koniklec.cz/naucna_stezka.
.html.

Text brožury Pøírodní park Modøanská 
rokle s laskavým svolením ZO ÈSOP Ko-
niklec pøetiskujeme, abychom i my, obyva-
telé Libuše a Písnice, mìli možnost lépe 
ocenit a vychutnat si hodnoty, které nám 
leží na dosah ruky. 

Pøejeme vám pøíjemné procházky tímto 
krásným a cenným pøírodním územím.

–Redakce U nás – Libuš a Písnice–

Støípky z minulosti
Modøanská rokle, která je tvoøena údolím 

Libušského a Písnického potoka, byla oblíbe-
ným výletním místem Pražanù již v 19. sto-
letí. Tehdy se ovšem nazývala Doly, podle 
nìkolika lomù na tìžbu štìrku a stavebního 
kamene. Zpoèátku byli èastými hosty rokle 
hlavnì botanici a pìstitelé orchidejí, jelikož 
zdejší zemina prý mìla výborné vlastnosti.

Pravým rájem výletníkù se Doly staly ve 30. 
letech 20. století, kdy bylo údolí již z velké 
èásti zalesnìno. Z centrální Prahy sem vedla 
pøes Lhotku tzv. pražská pìšina a na ni nava-
zovala sjízdná lesní cesta podél Libušského 
potoka. Výletníci se mohli zastavit v sezónní 
hospùdce U tøí koèek, která stávala na levém 
bøehu potoka asi 100 m nad retenèní nádrží až 
do 50. let. Byla vybavena taneèním parketem 
a o nedìlích zde hrála hudba. Obèerstvení 
nabízel také zemìdìlec pan Kopkán, jehož 
usedlost se sadem stála na konci menší rokle, 
zvané Kopkánova strouha. Tato rokle vede od 

mùstku pøes Libušský potok k ZŠ Pertoldova, 
v jejímž areálu nalezneme dochovaná Boží 
muka. 

Do Dolù se chodilo i sportovat. Ve spodní 
èásti  rokle stávala vedle hájovny pana 
Václavíèka a obydlí pana Fouse døevìná klu-
bovna s travnatým høištìm, které od roku 
1928 sloužilo Dìlnické tìlocvièné jednotì. 
Èinnost DTJ byla ve 40. letech zakázána 
nìmeckými okupanty a areál postupnì zchát-
ral. Házenkáøské høištì na levém bøehu poto-
ka se zrodilo v roce 1947 a funguje dodnes.

Poté, co se roku 1963 staly Modøany mìs-
tem, skonèil provoz posledního z modøan-
ských lomù a celé území zaèalo ustupovat roz-
šiøující se zástavbì. V 80. letech došlo k regu-
laci Libušského potoka a ke stavbì asfaltové 
silnice a retenèní nádrže. V okolí vyrostla 
panelová sídlištì a z Modøanské rokle se stalo 
odkladištì odpadu. 

Dùležitým mezníkem v historii Modøanské 
rokle se stalo její vyhlášení za chránìné 
území v roce 1988, kdy byla ocenìna její hod-
nota pøedevším z geologického a botanického 
hlediska.

Geologické zajímavosti
Nejstarší horniny, které v Modøanské rokli 

nalezneme, vznikly ve starohorách, tedy pøed 
více než 543 mil. lety. V této geologické éøe se 
na území Modøan rozprostíralo moøe, na 
jehož dnì se hromadily jemnozrnné sedimen-
ty, pøedevším droby, bøidlice a prachovce. 
Tyto horniny dobøe uvidíte v nìkolika opuštì-
ných lomech podél cesty. Mezi sedimenty sta-
rohorního stáøí patøí i tzv. dobøíšské slepen-
ce, které naleznete ve svazích po obou stra-
nách cesty, pøibližnì 300 m pod hrází retenèní 
nádrže. Jedná se o nejlepší výchoz tìchto sle-
pencù v celé Praze. 

Na konci starohor zaèaly horotvorné 
pochody tzv. kadomského vrásnìní, což vedlo 
k ústupu moøe z území Prahy na dobu nejmé-
nì 55 mil. let. Na poèátku prvohor (v kam-
briu) byly Modøany souší, ale již v další geolo-
gické éøe (ordoviku) vznikla nová modøanská 
pánev oznaèovaná jako pražská pánev. Na 
starohorní vrstvy se tak zaèaly ukládat horni-
ny prvohorní, konkrétnì pískovce a bøidlice 
s chudou faunou. Ordovické horniny vychá-
zejí na povrch napø. podél potoka na západ-
ním konci Modøanské rokle. 

Ve støedním devonu nastalo hercynské vrás-
nìní, v jehož dùsledku moøe opìt ustoupilo 
z pražského území a v horninách vzniklo 
mnoho tektonických poruch. Modøanskou 
roklí prochází významná tektonická linie 
zvaná závistský pøesmyk, podél níž došlo 
v mladších prvohorách k nasunutí starohor-
ních vrstev na prvohorní. Protíná údolí témìø 

kolmo. Východnì od pøesmyku se nalézají 
vrstvy starohorní, západnì potom prvohorní. 

Moøe naposled zasáhlo do Prahy až na 
konci druhohor (v køídì). V tøetihorách byly 
Modøany již souší a odnos hornin pøevládal 
nad ukládáním. Výsledkem bylo vytvoøení 
paroviny pøibližnì ve výšce 220 m nad souèas-
nou hladinou moøe. Parovinu brázdily toky 
s mírným spádem, øíèní sí� se znaènì lišila od 
souèasné. Až ve ètvrtohorách dostaly okolní 
øeky a potoky, vèetnì Libušského a Písnické-
ho potoka, dnešní podobu. Tyto vodní toky se 
zaøezávaly stále hloubìji do skalního podkla-
du, až vytvoøily údolí tak, jak ho dnes vidíme.

Døeviny
Podstatnou èást pøírodní památky Modøan-

ská rokle pokrývá les. Navazuje na lesy komo-
øansko-toèenské, je však mnohem mladší. Až 
do poèátku 20. století bylo totiž údolí pøeváž-
nì bezlesé, pokryté pastvinami. Podél potokù 
se rozléhaly vlhké louky s olšemi a vrbami. 

Situace se zmìnila po první svìtové válce, 
kdy území zaèalo být postupnì zalesòováno. 
Byly však zvoleny nevhodné døeviny, pøede-
vším trnovník bílý (akát), kterému se na 
suchých místech daøí. Je to strom kvetoucí 
krásnì vonícím bílým kvìtem, ale má schop-
nost úplnì vytlaèit pùvodní rostlinstvo. Na 
jižním svahu Modøanské rokle proto dnes 
nalezneme pøevážnì akátovou buš, v jejímž 
podrostu pøežívá z døevin pouze bez èerný. 

V rámci dalších zalesòovacích akcí byly pou-
žity i jiné, v Modøanech nepùvodní, døeviny 
jako borovice lesní, smrk ztepilý èi modøín 
opadavý, z cizokrajných druhù dále borovice 
èerná a dub èervený. Nepùvodnost tìchto døe-
vin prozradí skuteènost, že tu schází obvyklý 
bylinný podrost. Z druhù pro Prahu domácích 
byly použity hlavnì habr obecný, dub letní, 
lípa srdèitá a jasan ztepilý. Umìlým zalesnì-
ním pochopitelnì nevznikl les jako ekosys-
tém, ale pouze jako døevinná kultura na neles-
ní pùdì. 

V souèasné dobì je na vìtšinì území již lesní 
ekosystém vyvinut a nalezneme asi 40 druhù 
døevin. Podél Libušského a Písnického poto-
ka se nachází nejcennìjší porost, tzv. pta-
èincová olšina, tvoøený olší lepkavou, vrba-
mi, jasanem ztepilým, místy také topolem 
èerným, javorem mléèem a javorem horským 
(klenem). Menší zastoupení má bøíza bìloko-
rá a jilm habrolistý. 

Svahy údolí jsou porostlé již zmínìnými 
nevhodnými døevinami, které stále pøevažují. 
Proto je do budoucnosti plánována výmìna 
cizích døevin za pùvodní a obnova stepních 
spoleèenstev.

Modøanská rokle s vyznaèenou nauènou stezkou
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Restaurace

U dvou štírù
Místo: centrum staré Libuše u hlavní ulice;
Libušská 11/218

Tel. 241 470 042

Otevøeno: dennì 11 – 23

Jídlo: minutkové speciality, napø. z èerstvých ryb

Pivo: Velvet, Kelt, Stella Artois a další belgická piva

Víno, nealko, káva

Stravenky: Ticket Restaurant, Gastroturky

Možno pro uzavøenou spoleènost 30 osob

Venkovní zahrádka

.

Hostinec 

U Eimù
Místo: centrum staré Libuše u hl. silnice; Libušská 33/194

Tel. 261 912 550

Otevøeno: støeda až pátek 15 – 21, sobota 15 – 22

Zavírací dny: nedìle, pondìlí, úterý

Jídlo: jenom chu�ovky

Pivo: Gambrinus 10°, Plzeò 12°

Víno, káva, nealko

Možno zamluvit pro spoleènost

.

11

Bar

Rybièka
Místo: sídlištì Písnice, Libušská 400, v 1. patøe

Otevøeno: pondìlí až nedìle 16 – 03

Zavírací den: není

Jídlo: pouze pochutiny

Pivo: Gambrinus

Víno, káva

Salonek pro hromadné akce

Venkovní zahrádka: ne

Vstup od 18 let

.

Obèerstvení 

U Báti
Místo: stará Libuš; Libušská 159/2

Otevøeno: dennì 10 – 22

Pivo: Gambrinus 10°

Víno, káva

Možno zamluvit pro spoleènost

.

9

Bar

Maropo
Místo: K Lesu 35/444

Tel. 244 470 157, 244 472 329

Otevøeno: dennì 19 – 02   Zavírací den: není

Jídlo: minutky

Pivo: Gambrinus 10°, Plzeò 12°, Clausthaler nealko

Víno, káva

Videoklub, možno i pro firmy  30 lidí

.

Restaurace 

Na Domovinì
Místo: sídlištì Vodní stavby èp. 651, Praha-Libuš

Tel. 261 910 740

Otevøeno: pondìlí až nedìle 11 – 22 (zahrádka 11 – 20)

Zavírací den: není

Jídlo: hotovky, speciality, zmrzlina

Pivo: Krušovice

Víno, lihoviny, nealko, káva, èaj

Stravenky: Ticket Restaurant, Sodexho Pass

Salonek: nekuøácký pro cca 26 osob

Venkovní zahrádka 

Bar 

.

8

Restaurace 

Cham
Místo: centrum staré Libuše u hlavní ulice;
Libušská 37/181, 142 00 Praha 4

Tel. 602 346 460

Otevøeno: dennì 11 – 23

Jídlo: studené pøedkrmy, polévky, masitá jídla, ryby, 
bezmasá jídla, mouèníky, chu�ovky, dìtské menu

Pivo: Budvar 10° a 12°, Radegast nealko

Víno, sekty, destiláty, likéry, nealko, káva

Stravenky: Ticket Restaurant

Salonek pro 20 osob

Též ubytování  hotel, kongresový a svatební servis,

www.hotelprague.cz, info@hotelprague.cz 

.

6

Chráněné území

Modřanská rokle

Èást území naší mìstské èásti Praha-
Libuš zaujímá chránìné území Modøanská 
rokle – Cholupice. Patøí mezi nejvìtší z jede-
nácti pražských pøírodních parkù, které 
zde fungují podobnì jako v jiných èástech 
Èeské republiky chránìné krajinné oblasti. 
Ochrana se v pøírodních parcích zamìøuje 
pøedevším na krajinný ráz, který se vyzna-
èuje významnými estetickými a pøírodními 
hodnotami. Souèástí pøírodního parku 
Modøanská rokle – Cholupice je pøírodní 
památka Modøanská rokle o menší rozloze 
a s pøísnìjším režimem ochrany vzácných 
a vìdecky a esteticky významných prvkù 
pøírody, jako jsou geologické a nerostné 
útvary, živoèišné a rostlinné druhy a spole-
èenstva. Lokalitu spravuje odbor mìstské 
zelenì Magistrátu hlavního mìsta Prahy.

Ve spolupráci s dalšími institucemi vznikl 
na území sousední Prahy 12, kam spadá 
vìtší èást tohoto chránìného území, pøed 
nìkolika lety projekt Zaostøeno na Mod-
øanskou rokli, jehož iniciátorem byla zá-
kladní organizace Èeského svazu ochráncù 
pøírody Koniklec. V rámci projektu partne-
øi, kteøí se na nìm podíleli z øad správních 
institucí, neziskových organizací a podni-
katelských subjektù, území èistili, organi-
zovali rùzné vzdìlávací a pracovní akce, 
vybavili cestu novým mùstkem pøes potok, 
vybudovali nauènou stezku, zpracovali bro-
žuru atd. 

Více informací o Modøanské rokli najde-
te napøíklad na internetové stránce http:
//modrany.koniklec.cz/naucna_stezka.
.html.

Text brožury Pøírodní park Modøanská 
rokle s laskavým svolením ZO ÈSOP Ko-
niklec pøetiskujeme, abychom i my, obyva-
telé Libuše a Písnice, mìli možnost lépe 
ocenit a vychutnat si hodnoty, které nám 
leží na dosah ruky. 

Pøejeme vám pøíjemné procházky tímto 
krásným a cenným pøírodním územím.

–Redakce U nás – Libuš a Písnice–

Støípky z minulosti
Modøanská rokle, která je tvoøena údolím 

Libušského a Písnického potoka, byla oblíbe-
ným výletním místem Pražanù již v 19. sto-
letí. Tehdy se ovšem nazývala Doly, podle 
nìkolika lomù na tìžbu štìrku a stavebního 
kamene. Zpoèátku byli èastými hosty rokle 
hlavnì botanici a pìstitelé orchidejí, jelikož 
zdejší zemina prý mìla výborné vlastnosti.

Pravým rájem výletníkù se Doly staly ve 30. 
letech 20. století, kdy bylo údolí již z velké 
èásti zalesnìno. Z centrální Prahy sem vedla 
pøes Lhotku tzv. pražská pìšina a na ni nava-
zovala sjízdná lesní cesta podél Libušského 
potoka. Výletníci se mohli zastavit v sezónní 
hospùdce U tøí koèek, která stávala na levém 
bøehu potoka asi 100 m nad retenèní nádrží až 
do 50. let. Byla vybavena taneèním parketem 
a o nedìlích zde hrála hudba. Obèerstvení 
nabízel také zemìdìlec pan Kopkán, jehož 
usedlost se sadem stála na konci menší rokle, 
zvané Kopkánova strouha. Tato rokle vede od 

mùstku pøes Libušský potok k ZŠ Pertoldova, 
v jejímž areálu nalezneme dochovaná Boží 
muka. 

Do Dolù se chodilo i sportovat. Ve spodní 
èásti  rokle stávala vedle hájovny pana 
Václavíèka a obydlí pana Fouse døevìná klu-
bovna s travnatým høištìm, které od roku 
1928 sloužilo Dìlnické tìlocvièné jednotì. 
Èinnost DTJ byla ve 40. letech zakázána 
nìmeckými okupanty a areál postupnì zchát-
ral. Házenkáøské høištì na levém bøehu poto-
ka se zrodilo v roce 1947 a funguje dodnes.

Poté, co se roku 1963 staly Modøany mìs-
tem, skonèil provoz posledního z modøan-
ských lomù a celé území zaèalo ustupovat roz-
šiøující se zástavbì. V 80. letech došlo k regu-
laci Libušského potoka a ke stavbì asfaltové 
silnice a retenèní nádrže. V okolí vyrostla 
panelová sídlištì a z Modøanské rokle se stalo 
odkladištì odpadu. 

Dùležitým mezníkem v historii Modøanské 
rokle se stalo její vyhlášení za chránìné 
území v roce 1988, kdy byla ocenìna její hod-
nota pøedevším z geologického a botanického 
hlediska.

Geologické zajímavosti
Nejstarší horniny, které v Modøanské rokli 

nalezneme, vznikly ve starohorách, tedy pøed 
více než 543 mil. lety. V této geologické éøe se 
na území Modøan rozprostíralo moøe, na 
jehož dnì se hromadily jemnozrnné sedimen-
ty, pøedevším droby, bøidlice a prachovce. 
Tyto horniny dobøe uvidíte v nìkolika opuštì-
ných lomech podél cesty. Mezi sedimenty sta-
rohorního stáøí patøí i tzv. dobøíšské slepen-
ce, které naleznete ve svazích po obou stra-
nách cesty, pøibližnì 300 m pod hrází retenèní 
nádrže. Jedná se o nejlepší výchoz tìchto sle-
pencù v celé Praze. 

Na konci starohor zaèaly horotvorné 
pochody tzv. kadomského vrásnìní, což vedlo 
k ústupu moøe z území Prahy na dobu nejmé-
nì 55 mil. let. Na poèátku prvohor (v kam-
briu) byly Modøany souší, ale již v další geolo-
gické éøe (ordoviku) vznikla nová modøanská 
pánev oznaèovaná jako pražská pánev. Na 
starohorní vrstvy se tak zaèaly ukládat horni-
ny prvohorní, konkrétnì pískovce a bøidlice 
s chudou faunou. Ordovické horniny vychá-
zejí na povrch napø. podél potoka na západ-
ním konci Modøanské rokle. 

Ve støedním devonu nastalo hercynské vrás-
nìní, v jehož dùsledku moøe opìt ustoupilo 
z pražského území a v horninách vzniklo 
mnoho tektonických poruch. Modøanskou 
roklí prochází významná tektonická linie 
zvaná závistský pøesmyk, podél níž došlo 
v mladších prvohorách k nasunutí starohor-
ních vrstev na prvohorní. Protíná údolí témìø 

kolmo. Východnì od pøesmyku se nalézají 
vrstvy starohorní, západnì potom prvohorní. 

Moøe naposled zasáhlo do Prahy až na 
konci druhohor (v køídì). V tøetihorách byly 
Modøany již souší a odnos hornin pøevládal 
nad ukládáním. Výsledkem bylo vytvoøení 
paroviny pøibližnì ve výšce 220 m nad souèas-
nou hladinou moøe. Parovinu brázdily toky 
s mírným spádem, øíèní sí� se znaènì lišila od 
souèasné. Až ve ètvrtohorách dostaly okolní 
øeky a potoky, vèetnì Libušského a Písnické-
ho potoka, dnešní podobu. Tyto vodní toky se 
zaøezávaly stále hloubìji do skalního podkla-
du, až vytvoøily údolí tak, jak ho dnes vidíme.

Døeviny
Podstatnou èást pøírodní památky Modøan-

ská rokle pokrývá les. Navazuje na lesy komo-
øansko-toèenské, je však mnohem mladší. Až 
do poèátku 20. století bylo totiž údolí pøeváž-
nì bezlesé, pokryté pastvinami. Podél potokù 
se rozléhaly vlhké louky s olšemi a vrbami. 

Situace se zmìnila po první svìtové válce, 
kdy území zaèalo být postupnì zalesòováno. 
Byly však zvoleny nevhodné døeviny, pøede-
vším trnovník bílý (akát), kterému se na 
suchých místech daøí. Je to strom kvetoucí 
krásnì vonícím bílým kvìtem, ale má schop-
nost úplnì vytlaèit pùvodní rostlinstvo. Na 
jižním svahu Modøanské rokle proto dnes 
nalezneme pøevážnì akátovou buš, v jejímž 
podrostu pøežívá z døevin pouze bez èerný. 

V rámci dalších zalesòovacích akcí byly pou-
žity i jiné, v Modøanech nepùvodní, døeviny 
jako borovice lesní, smrk ztepilý èi modøín 
opadavý, z cizokrajných druhù dále borovice 
èerná a dub èervený. Nepùvodnost tìchto døe-
vin prozradí skuteènost, že tu schází obvyklý 
bylinný podrost. Z druhù pro Prahu domácích 
byly použity hlavnì habr obecný, dub letní, 
lípa srdèitá a jasan ztepilý. Umìlým zalesnì-
ním pochopitelnì nevznikl les jako ekosys-
tém, ale pouze jako døevinná kultura na neles-
ní pùdì. 

V souèasné dobì je na vìtšinì území již lesní 
ekosystém vyvinut a nalezneme asi 40 druhù 
døevin. Podél Libušského a Písnického poto-
ka se nachází nejcennìjší porost, tzv. pta-
èincová olšina, tvoøený olší lepkavou, vrba-
mi, jasanem ztepilým, místy také topolem 
èerným, javorem mléèem a javorem horským 
(klenem). Menší zastoupení má bøíza bìloko-
rá a jilm habrolistý. 

Svahy údolí jsou porostlé již zmínìnými 
nevhodnými døevinami, které stále pøevažují. 
Proto je do budoucnosti plánována výmìna 
cizích døevin za pùvodní a obnova stepních 
spoleèenstev.

Modøanská rokle s vyznaèenou nauènou stezkou
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Byliny a bezobratlí
Modøanská rokle poutala pozornost botani-

kù již na zaèátku 19. století, kdy se na jejích 
svazích nacházela teplomilná stepní a skalní 
spoleèenstva, udržovaná pravidelnou pastvou.

Nevhodné døeviny užité pøi pozdìjším zales-
òování zcela vytlaèily pùvodní kvìtenu. Ve zpust-
lých akátinách dnes rostou jen plevelné byliny 
jako vlaštovièník vìtší a kopøiva dvoudomá.

Nejbohatší bylinné patro najdeme podél 
potokù v cenném porostu ptaèincové olšiny. Jak 
je patrné již z názvu, roste zde nìkolik druhù 
ptaèincù. Jmenujme napø. ptaèinec hajní a pta-
èinec pøehlížený, jehož výskyt je v Praze ojedi-
nìlý. Dalšími bylinami vlhkého lesa jsou orsej 
jarní, pstroèek dvoulistý, š�avel kyselý a sasanka 
hajní. V létì dominují vysoké porosty netýkavky 
malokvìté a konopice velkokvìté. 

V místech, kde je pùda celoroènì podmáèe-
ná, rostou výtrusné rostliny, napø. pøeslièka 
lesní a prutovitá pøeslièka zimní, kapraï 
samec a mnoho druhù mechù.

Asfaltovou cestu lemují bìžné druhy bylin, 
jakými jsou napø. kostival lékaøský, kuklík mìst-
ský, kakost lesní, ale také kakost hnìdoèervený, 
který je na území Prahy zavleèený a ojedinìlý.

Z pùvodních stepních a skalních spoleèen-
stev se zachovaly jen støípky. Vyskytují se 
pouze ve vrcholových èástech rokle, kde jsou 
vhodná suchá a slunná stanovištì. Teplomil-
né druhy jsou zastoupeny ostøicí nízkou, køi-
vatcem èeským, hvozdíkem sivým, rozchod-
níky a bìlozáøkou liliovitou.

Na rostlinný porost je vázáno široké spekt-
rum bezobratlých živoèichù, jejichž podrobný 
prùzkum nebyl dosud proveden. Za zmínku 
stojí fauna mìkkýšù, která je svými 47 druhy 
nejbohatší v Praze. V dolní èásti rokle byl 
nalezen vzácný plž dvojzubka lužní. Dno 
údolí hostí i další ojedinìlé druhy plžù, napø. 
Vertigo substriata a Semilimax semilimax 
(druhy nemají èeské názvy).

Vìtšiny bezobratlých žijících v Modøanské 
rokli si pro jejich drobnost a nenápadnost jen 
stìží všimneme. Pøesto je jejich existence veli-
ce dùležitá, nebo� právì na ní závisí pøítom-
nost mnoha druhù rostlin a živoèichù, které 
zde potkáme a jejichž krásu obdivujeme.

Obratlovci
Libušský a Písnický potok, které Modøan-

skou roklí protékají, byly pøed výstavbou okol-
ních sídliš� domovem nìkolika druhù ryb, 
v souèasnosti zde však ryby nežijí. V retenèní 
nádrži a v nìkolika rybnících na Písnickém 
potoce jsou chováni pøedevším kapr obecný, 
cejn velký a lín obecný. Kromì tìchto kaprovi-
tých ryb jsou vysazovány i dravé druhy – štika 
o b e c n á ,  o k o u n  ø í è n í  a  c a n d á t  o b e c n ý.  
Zmínìné vodní nádrže jsou chovné, a proto je 
zde rybolov zakázán. 

Na vodní plochy je vázána také pøítomnost 
obojživelníkù, jejichž výskytem patøí Mod-
øanská rokle mezi nejcennìjší pražské loka-
lity. Nejhojnìjším druhem je skokan skøeho-
tavý, který spolu se skokanem zeleným obývá 
vodní plochy celoroènì. Ostatní skokani – 
skokan hnìdý a štíhlý – využívají vodu pouze 
na jaøe k rozmnožování. V tomto období mùže-
me pod hladinou vidìt na rostlinách zachyce-
né shluky vajíèek a pozdìji roje pulcù. Rovnìž 
ropucha obecná a ropucha zelená pøicházejí 
zjara naklást do vody šòùry vajíèek, potom ale 
nádrže opustí a žijí na souši. 

Modøanská rokle poskytuje domov i nìkoli-
ka druhùm plazù. Ještìrka obecná vyhledává 
suchá a slunná místa, slepýši køehkému vyho-
vuje naopak stín a vlhko v lesním podrostu. 
Pøi hezkém poèasí mùžeme spatøit jediného 
hada Modøanské rokle – užovku obojkovou. 
Zdržuje se pøedevším v blízkosti stojaté vody, 
kde loví žáby, které jsou její hlavní potravou.

V Modøanské rokli žije asi 60 druhù ptá-
kù, z nichž více než polovina zde hnízdí. 
Typickými ptaèími obyvateli lesa jsou celoroè-
nì šplhavci, které spatøíme pøi hledání hmyzu 
na kmenech starých stromù. Stejným zpùso-
bem života žijí také brhlík lesní a šoupálek 
krátkoprstý, kteøí v údolí patøí mezi bìžné pìv-
ce. Stromové patro dále obývají pìnkava obec-
ná, holub høivnáè a sojka obecná. 

Skrytými obyvateli lesa jsou pìnicovití pìv-
ci, mezi nìž patøí budníèek menší a pìnice 
èernohlavá. Hnízdí v hustých keøích, a tak je 
spíše uslyšíme než uvidíme. Pøi zemi se zdržu-
jí kos èerný, drozd zpìvný, èervenka obecná 
a bažant obecný, kteøí v bylinném podrostu 
hledají potravu, pøedevším rùzné bezobratlé 
živoèichy. 

Zejména v zimì jsou nápadná hejna sýkor. 
Nejèastìji mùžeme vidìt sýkoru koòadru, 
sýkoru modøinku èi hejno mlynaøíkù dlouho-
ocasých cvrkajících na keøích podél vody.

Dravce v Modøanské rokli zastupuje kánì 
lesní a poštolka obecná, nejlépe je mùžeme 
pozorovat pøi lovu hlodavcù nad okolními 
poli. Regulaèní funkci mají také sovy – kalous 
ušatý a puštík obecný.

Ménì nápadnými obyvateli Modøanské 
rokle jsou savci, nebo� se jedná hlavnì o pla-
ché èi noèní živoèichy. Budeme-li se chovat 
tiše, mùžeme zahlédnout zajíce polního èi 
skupinku srnce obecného. 

Z hlodavcù je nám nejznámìjší veverka 
obecná, ty ostatní spatøíme jen stìží. Velmi 
hojné jsou myšice, zvíøata s dlouhým ocás-
kem a velkýma ušima, ménì potom krátkoo-
casý norník rudý. V bøezích potokù a rybníkù 
si hloubí chodby hryzec vodní. Hmyzožravce 
zastupuje ježek západní a rejsec obecný.

Tito malí savci se stávají koøistí šelem, kte-
rých žije v Modøanské rokli nìkolik. Naší 
nejmenší a zároveò nejhojnìjší šelmou je lasi-
ce kolèava. Je tak štíhlá a mrštná, že dokáže 
proniknout za potravou až do nory a tam ji 
uchvátit. Kuna skalní výbornì šplhá a skáèe, 
a tak na jejím jídelníèku najdeme i mnoho 
jiných živoèichù. Nejvìtší šelmou v území je 
liška obecná. 
–PhDr. Milena Pouchová, ZO ÈSOP Koniklec

Zvýraznìní v textu (red)
Obrázky: http://modrany.koniklec.cz/ –

Jedna z tabulí nauèné stezky

Titulní strana brožury

Zdraví

Jak si chránit oči před sluncem

Modøenská rokle –šipka ukazuje na místo, kde lze vidìt jednu z mnoha tabulí nauèné stezky.

Úmìrnì k tomu, jak s létem nabírají slu-
neèní paprsky na intenzitì, rostou i zdra-
votní rizika vyplývající z pùsobení škodli-
vých složek UV záøení na náš zrak. Jak s po-
mocí kvalitních sluneèních brýlí toto riziko 
minimalizovat, nám poradí pan Tomáš 
Krenk, øeditel Optiky Tereza.

Sluneèní záøení a riziko poškození zraku
Viditelné svìtlo leží ve vlnovém rozsahu od 

360 – 780 nm. Na spodní hranici pøechází 
v UV záøení a na horní v infraèervené. UV 
záøení se dìlí na UV-A, UV-B a UV-C.

UV-B a UV-C mají vlnovou délku kratší než 
320 nm. Škodlivé úèinky se projevují tepelný-
mi defekty pomìrnì v krátkém èasovém inter-
valu. Nejdøíve dochází k popálení rohovky. 
Typickým pøíkladem formy tohoto poškození 
je „snìžná slepota“, která nastává pøi vystave-
ní oka paprskùm slunce odraženým od snìž-
ných plání nebo zrcadlících se vodních ploch. 
Prvními pøíznaky jsou intenzivní slzení, pocit 
cizího tìlíska a výrazné bolesti vyvolané obna-
žením nervových zakonèení v rohovce. 

Oblast UV-A záøení má vlnovou délku vìtší než 
320 nm. Jeho úèinky se projevují pomalu a ku-
mulují se, mùže dojít až k zákalu oèní èoèky. 
Pøíznakem bývá zhoršující se kvalita vidìní a brý-
lová korekce je v tomto pøípadì bezvýsledná. 

Jak vybírat sluneèní brýle
& Vždy vybírejte sluneèní brýle v oèní opti-

ce. Kromì dvouleté záruky na kvalitu mate-
riálù a zpracování se mùžete spolehnout 
p ø e d e v š í m  n a  k v a l i t n í  s k l a  a  U V  f i l t r.  
Z nekvalitních brýlí vás bude v nejlepším 
pøípadì bolet hlava a v nejhorším riskujete 
trvalé poškození zraku vašeho nebo vašich 
dìtí. 
& Sluneèní brýle, které padají, vás neochrá-
ní. Musí dobøe sedìt na nose a stranice by se 
nemìly zarývat do spánkù.
& Je lépe zvolit brýle vìtší, aby vám slunce 
nesvítilo pøímo do oèí. Brýle by mìly dosa-
hovat až k oboèí, mohou ho i zakrývat.
& Vhodné jsou široké stranice. Jen tak jste 
chránìni i v pøípadì ostrého boèního záøení. 
& Pro chronické zapomnìtlivce a dìti je 
dobré poøídit k brýlím šòùrku.
& Pro nejmenší dìti existují sluneèní brýle, 
které mají gumovou obrubu. Takové brýle 
jsou prakticky neznièitelné, dají se ohýbat 
všemi možnými i nemožnými smìry.
& Sportovci ocení brýle anatomicky zahnu-
té, doléhající co nejvíce k oblièeji, chránící 
bezpeènì pøed sluncem, vìtrem a hmyzem.
& Sluneèní brýle se prodávají s rùznými 
barevnými filtry. Tzv. crazy barvy (køiklavì 
modrá, zelená, rùžová, èervená, oranžová) 
nejsou vhodné pro celodenní nošení a, pro-
tože zkreslují barvy okolí, jsou naprosto ne-
vhodné pøi øízení.
& Pokud dùvìøujete svému oènímu optikovi, 
svìøte mu svou pøedstavu a nechte si poradit. 

Pozor na sluneèní brýle bez UV filtru
Dobré sluneèní brýle musí efektivnì bloko-

vat vlnové délky do 400 nm. Sluneèní brýle 
bez UV filtru nejenže sluneèní paprsky neblo-
kují, ale doslova jim otevírají pøístup do nej-
citlivìjších míst vnitøního oka. 

Jste-li na slunci se sluneèními brýlemi, cítíte 
díky tmavým sklùm úlevu. Rozšíøí se však zor-
nice (otvor, kterým pronikají paprsky do oka) 
a pokud brýle nemají kvalitní UV filtr, proni-
kají škodlivé sluneèní paprsky v mnohem vìt-
ším množství až do zadního pólu oka. Výsled-
kem mùže být trvalé a nezvratné poškození 
vidìní. Ten, kdo používá nekvalitní levné slu-
neèní brýle, je na tom mnohem hùøe, než 
kdyby nemìl sluneèní brýle žádné!

Proto vždy nakupujte sluneèní brýle v oèní 
optice a vždy trvejte na odborném atestu na 
kupované zboží, který prokáže kvalitu UV filtru. 

Sluneèní dioptrické brýle
Øešením pro ty, kteøí k vyrovnání zrakové 

ostrosti potøebují dioptrie, jsou samozabar-
vovací dioptrické èoèky. Vybírat je možné 
nejen intenzitu zabarvení (5 – 85 %), ale také 
barvu èoèky. Od klasických barev (hnìdá, 
šedá) po crazy barvy (modrá, zelená, oranžo-
vá, žlutá atd). Antireflexní vrstva, která 
odstraní nepøíjemné odlesky a zvýší estetický 
vzhled brýlí, je už dnes samozøejmostí i na 
barevných brýlových sklech. 

Další možností je sluneèní klip, který se dá 
zakoupit již s brýlemi nebo následnì zhotovit 
na jakékoli již døíve zakoupené brýle. 

Pøeji vám pøíjemnou, bezstarostnou dovo-
lenou a celé léto.

–Tomáš Krenk, øeditel Optiky Tereza –

Zprávy z jednání rady
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Výtah z usnesení Rady mìstské èásti 
Praha-Libuš v období od 27. 4. do 7. 6. 2005.

(Kurzívou v závorkách jsou uvedeny doplòu-
jící poznámky redakce.)

Rada MÈ Praha-Libuš: 
& Souhlasí s uzavøením smlouvy o uzavøení 
budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene k 
pozemku parc. è. 557/52, 557/43, 557/47, 
557/41 a 557/48 k. ú. Libuš mezi budoucím 
oprávnìným z vìcného bøemene Družstvo 
Libuš – Domovina a budoucím povinným 
z vìcného bøemene mìstskou èástí Praha-
Libuš. Smlouva je souèástí tohoto usnesení.
& Žádá zmìnu dopravního znaèení – zákaz 
vjezdu nákladních automobilù (s podtabulkou 
mimo dopravní obsluhu) do oblasti ulic 
Libušská (Kunratická spojka – Meteorolo-
gická) a Meteorologická a souhlasí se zmìnou 
pøednosti v jízdì tak, aby hlavní ulicí byla 
ulice Novodvorská a ulice Generála Šišky (døí-
ve Kolarovova), ulice Meteorologická ulicí 
vedlejší.
& Ukládá starostovi zaslat na OD MHMP pøí-
slušnou žádost obsahující zdùvodnìní. 
& Souhlasí, jako správce pozemkù parc. 
è. 303 a 304, se stavbou vrtané studny na 
pozemku parc. è. 314, vše k .ú. Písnice, umís-
tìné dle pøiložené situace. Jde pouze o sou-
hlas správce sousedních pozemkù. Tento sou-

hlas nenahrazuje rozhodnutí státní správy – 
územní a vodoprávní øízení. 
& Nesouhlasí s pøedloženým zámìrem vybu-
dovat v jihozápadním rohu pozemku parc. è. 
976/2, k. ú. Písnice (pozemek ve vlastnictví 
fyzických osob) základnovou stanici mobil-

2ních telefonù UMTS o velikosti cca 100 m  se 
stožárem pøíhradovým – plnostìnným. (Na 
hranicích Písnice s Cholupicemi, zhruba za 
statkem pana Fürsta.)
& Souhlasí s prominutím èásti nájmu firmì 
Emap, spol. s r. o., v nemovitosti v ul. K Vrtilce 
317 po dobu uzavírky ul. Libušská ve výši 
30 000 Kè.
& Souhlasí s vyplacením odmìn vedoucím 
odborù ÚMÈ Praha-Libuš dle pøílohy, která 
není souèástí tohoto usnesení. 
& Souhlasí s doplnìním èlenù školské komise 
zøízené Radou mìstské èásti Praha-Libuš dle 
„Návrhu na doplnìní èlenù školské komise 
zøízené Radou mìstské èásti Praha-Libuš“, 
který je nedílnou souèástí tohoto usnesení. 
& Žádá Èeskou školní inspekci o provedení 
následné inspekce v ZŠ L. Coòka pro kontrolu 
nedostatkù a porušení uvedených v poslední 
inspekèní zprávì a o inspekci kontroly dodr-
žování právních pøedpisù a využívání finanè-
ních prostøedkù státního rozpoètu. Ukládá 
vedoucí humanitního odboru paní Hájkové 
zaslat (pøedat) rodièùm žákù ZŠ L. Coòka 

a rodièùm žákù 1. – 5. tøídy ZŠ Meteorolo-
gická dotazník, který je nedílnou souèástí 
tohoto usnesení. Ukládá vedoucí HO paní 
Hájkové zpracovat podobný dotazník pro rodi-
èe žákù 6. – 9. tøídy ZŠ Meteorologická.
& Souhlasí s výší odmìn øeditelùm základních 
a mateøských škol zøizovaných mìstskou 
èástí Praha-Libuš za hospodaøení v ekono-
mické oblasti za rok 2004 dle tabulky, která 
není souèástí tohoto usnesení.
& Souhlasí se smìnou pozemkù p. è. 1660/34 
k. ú. Kamýk a p. è. 1220/3 k. ú. Libuš ve vlast-
nictví Hany Boháèkové za pozemky p. è. 
1265/3, 1265/4 a 1220/4 v k. ú. Libuš ve 
vlastnictví hl. m. Prahy. (Pozemky paní 
Boháèkové v ulici U Zahrádkáøské kolonie zabí-
hají do chodníku, mìstské pozemky naopak do 
zahrady paní Boháèkové, tímto by se mìlo vše 
srovnat.) 
& Souhlasí s návrhem trestního oznámení 
podaného na jednatele spoleènosti Auto-Gap, 
s. r. o., v dùsledku podezøení ze spáchání 
trestného èinu porušení povinnosti v øízení 
o konkurzu podle ustanovení § 126 odst. 2 
zákona è. 140/1961 Sb.
& Souhlasí s návrhem na pronájem služebního 
bytu Michaele Trojanové a Jiøímu Jordánovi. 
& Souhlasí s celoroèním hospodaøením MÈ 
Pr a h a - L i b u š  z a  r o k  2 0 0 4  b e z  v ý h r a d .  
Doporuèuje Zastupitelstvu MÈ Praha-Libuš 
schválení hospodaøení za rok 2004.
& Souhlasí s rozpoètovou zmìnou è. 1 v r. 
2005. Doporuèuje Zastupitelstvu MÈ Praha-
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Byliny a bezobratlí
Modøanská rokle poutala pozornost botani-

kù již na zaèátku 19. století, kdy se na jejích 
svazích nacházela teplomilná stepní a skalní 
spoleèenstva, udržovaná pravidelnou pastvou.

Nevhodné døeviny užité pøi pozdìjším zales-
òování zcela vytlaèily pùvodní kvìtenu. Ve zpust-
lých akátinách dnes rostou jen plevelné byliny 
jako vlaštovièník vìtší a kopøiva dvoudomá.

Nejbohatší bylinné patro najdeme podél 
potokù v cenném porostu ptaèincové olšiny. Jak 
je patrné již z názvu, roste zde nìkolik druhù 
ptaèincù. Jmenujme napø. ptaèinec hajní a pta-
èinec pøehlížený, jehož výskyt je v Praze ojedi-
nìlý. Dalšími bylinami vlhkého lesa jsou orsej 
jarní, pstroèek dvoulistý, š�avel kyselý a sasanka 
hajní. V létì dominují vysoké porosty netýkavky 
malokvìté a konopice velkokvìté. 

V místech, kde je pùda celoroènì podmáèe-
ná, rostou výtrusné rostliny, napø. pøeslièka 
lesní a prutovitá pøeslièka zimní, kapraï 
samec a mnoho druhù mechù.

Asfaltovou cestu lemují bìžné druhy bylin, 
jakými jsou napø. kostival lékaøský, kuklík mìst-
ský, kakost lesní, ale také kakost hnìdoèervený, 
který je na území Prahy zavleèený a ojedinìlý.

Z pùvodních stepních a skalních spoleèen-
stev se zachovaly jen støípky. Vyskytují se 
pouze ve vrcholových èástech rokle, kde jsou 
vhodná suchá a slunná stanovištì. Teplomil-
né druhy jsou zastoupeny ostøicí nízkou, køi-
vatcem èeským, hvozdíkem sivým, rozchod-
níky a bìlozáøkou liliovitou.

Na rostlinný porost je vázáno široké spekt-
rum bezobratlých živoèichù, jejichž podrobný 
prùzkum nebyl dosud proveden. Za zmínku 
stojí fauna mìkkýšù, která je svými 47 druhy 
nejbohatší v Praze. V dolní èásti rokle byl 
nalezen vzácný plž dvojzubka lužní. Dno 
údolí hostí i další ojedinìlé druhy plžù, napø. 
Vertigo substriata a Semilimax semilimax 
(druhy nemají èeské názvy).

Vìtšiny bezobratlých žijících v Modøanské 
rokli si pro jejich drobnost a nenápadnost jen 
stìží všimneme. Pøesto je jejich existence veli-
ce dùležitá, nebo� právì na ní závisí pøítom-
nost mnoha druhù rostlin a živoèichù, které 
zde potkáme a jejichž krásu obdivujeme.

Obratlovci
Libušský a Písnický potok, které Modøan-

skou roklí protékají, byly pøed výstavbou okol-
ních sídliš� domovem nìkolika druhù ryb, 
v souèasnosti zde však ryby nežijí. V retenèní 
nádrži a v nìkolika rybnících na Písnickém 
potoce jsou chováni pøedevším kapr obecný, 
cejn velký a lín obecný. Kromì tìchto kaprovi-
tých ryb jsou vysazovány i dravé druhy – štika 
o b e c n á ,  o k o u n  ø í è n í  a  c a n d á t  o b e c n ý.  
Zmínìné vodní nádrže jsou chovné, a proto je 
zde rybolov zakázán. 

Na vodní plochy je vázána také pøítomnost 
obojživelníkù, jejichž výskytem patøí Mod-
øanská rokle mezi nejcennìjší pražské loka-
lity. Nejhojnìjším druhem je skokan skøeho-
tavý, který spolu se skokanem zeleným obývá 
vodní plochy celoroènì. Ostatní skokani – 
skokan hnìdý a štíhlý – využívají vodu pouze 
na jaøe k rozmnožování. V tomto období mùže-
me pod hladinou vidìt na rostlinách zachyce-
né shluky vajíèek a pozdìji roje pulcù. Rovnìž 
ropucha obecná a ropucha zelená pøicházejí 
zjara naklást do vody šòùry vajíèek, potom ale 
nádrže opustí a žijí na souši. 

Modøanská rokle poskytuje domov i nìkoli-
ka druhùm plazù. Ještìrka obecná vyhledává 
suchá a slunná místa, slepýši køehkému vyho-
vuje naopak stín a vlhko v lesním podrostu. 
Pøi hezkém poèasí mùžeme spatøit jediného 
hada Modøanské rokle – užovku obojkovou. 
Zdržuje se pøedevším v blízkosti stojaté vody, 
kde loví žáby, které jsou její hlavní potravou.

V Modøanské rokli žije asi 60 druhù ptá-
kù, z nichž více než polovina zde hnízdí. 
Typickými ptaèími obyvateli lesa jsou celoroè-
nì šplhavci, které spatøíme pøi hledání hmyzu 
na kmenech starých stromù. Stejným zpùso-
bem života žijí také brhlík lesní a šoupálek 
krátkoprstý, kteøí v údolí patøí mezi bìžné pìv-
ce. Stromové patro dále obývají pìnkava obec-
ná, holub høivnáè a sojka obecná. 

Skrytými obyvateli lesa jsou pìnicovití pìv-
ci, mezi nìž patøí budníèek menší a pìnice 
èernohlavá. Hnízdí v hustých keøích, a tak je 
spíše uslyšíme než uvidíme. Pøi zemi se zdržu-
jí kos èerný, drozd zpìvný, èervenka obecná 
a bažant obecný, kteøí v bylinném podrostu 
hledají potravu, pøedevším rùzné bezobratlé 
živoèichy. 

Zejména v zimì jsou nápadná hejna sýkor. 
Nejèastìji mùžeme vidìt sýkoru koòadru, 
sýkoru modøinku èi hejno mlynaøíkù dlouho-
ocasých cvrkajících na keøích podél vody.

Dravce v Modøanské rokli zastupuje kánì 
lesní a poštolka obecná, nejlépe je mùžeme 
pozorovat pøi lovu hlodavcù nad okolními 
poli. Regulaèní funkci mají také sovy – kalous 
ušatý a puštík obecný.

Ménì nápadnými obyvateli Modøanské 
rokle jsou savci, nebo� se jedná hlavnì o pla-
ché èi noèní živoèichy. Budeme-li se chovat 
tiše, mùžeme zahlédnout zajíce polního èi 
skupinku srnce obecného. 

Z hlodavcù je nám nejznámìjší veverka 
obecná, ty ostatní spatøíme jen stìží. Velmi 
hojné jsou myšice, zvíøata s dlouhým ocás-
kem a velkýma ušima, ménì potom krátkoo-
casý norník rudý. V bøezích potokù a rybníkù 
si hloubí chodby hryzec vodní. Hmyzožravce 
zastupuje ježek západní a rejsec obecný.

Tito malí savci se stávají koøistí šelem, kte-
rých žije v Modøanské rokli nìkolik. Naší 
nejmenší a zároveò nejhojnìjší šelmou je lasi-
ce kolèava. Je tak štíhlá a mrštná, že dokáže 
proniknout za potravou až do nory a tam ji 
uchvátit. Kuna skalní výbornì šplhá a skáèe, 
a tak na jejím jídelníèku najdeme i mnoho 
jiných živoèichù. Nejvìtší šelmou v území je 
liška obecná. 
–PhDr. Milena Pouchová, ZO ÈSOP Koniklec

Zvýraznìní v textu (red)
Obrázky: http://modrany.koniklec.cz/ –

Jedna z tabulí nauèné stezky

Titulní strana brožury

Zdraví

Jak si chránit oči před sluncem

Modøenská rokle –šipka ukazuje na místo, kde lze vidìt jednu z mnoha tabulí nauèné stezky.

Úmìrnì k tomu, jak s létem nabírají slu-
neèní paprsky na intenzitì, rostou i zdra-
votní rizika vyplývající z pùsobení škodli-
vých složek UV záøení na náš zrak. Jak s po-
mocí kvalitních sluneèních brýlí toto riziko 
minimalizovat, nám poradí pan Tomáš 
Krenk, øeditel Optiky Tereza.

Sluneèní záøení a riziko poškození zraku
Viditelné svìtlo leží ve vlnovém rozsahu od 

360 – 780 nm. Na spodní hranici pøechází 
v UV záøení a na horní v infraèervené. UV 
záøení se dìlí na UV-A, UV-B a UV-C.

UV-B a UV-C mají vlnovou délku kratší než 
320 nm. Škodlivé úèinky se projevují tepelný-
mi defekty pomìrnì v krátkém èasovém inter-
valu. Nejdøíve dochází k popálení rohovky. 
Typickým pøíkladem formy tohoto poškození 
je „snìžná slepota“, která nastává pøi vystave-
ní oka paprskùm slunce odraženým od snìž-
ných plání nebo zrcadlících se vodních ploch. 
Prvními pøíznaky jsou intenzivní slzení, pocit 
cizího tìlíska a výrazné bolesti vyvolané obna-
žením nervových zakonèení v rohovce. 

Oblast UV-A záøení má vlnovou délku vìtší než 
320 nm. Jeho úèinky se projevují pomalu a ku-
mulují se, mùže dojít až k zákalu oèní èoèky. 
Pøíznakem bývá zhoršující se kvalita vidìní a brý-
lová korekce je v tomto pøípadì bezvýsledná. 

Jak vybírat sluneèní brýle
& Vždy vybírejte sluneèní brýle v oèní opti-

ce. Kromì dvouleté záruky na kvalitu mate-
riálù a zpracování se mùžete spolehnout 
p ø e d e v š í m  n a  k v a l i t n í  s k l a  a  U V  f i l t r.  
Z nekvalitních brýlí vás bude v nejlepším 
pøípadì bolet hlava a v nejhorším riskujete 
trvalé poškození zraku vašeho nebo vašich 
dìtí. 
& Sluneèní brýle, které padají, vás neochrá-
ní. Musí dobøe sedìt na nose a stranice by se 
nemìly zarývat do spánkù.
& Je lépe zvolit brýle vìtší, aby vám slunce 
nesvítilo pøímo do oèí. Brýle by mìly dosa-
hovat až k oboèí, mohou ho i zakrývat.
& Vhodné jsou široké stranice. Jen tak jste 
chránìni i v pøípadì ostrého boèního záøení. 
& Pro chronické zapomnìtlivce a dìti je 
dobré poøídit k brýlím šòùrku.
& Pro nejmenší dìti existují sluneèní brýle, 
které mají gumovou obrubu. Takové brýle 
jsou prakticky neznièitelné, dají se ohýbat 
všemi možnými i nemožnými smìry.
& Sportovci ocení brýle anatomicky zahnu-
té, doléhající co nejvíce k oblièeji, chránící 
bezpeènì pøed sluncem, vìtrem a hmyzem.
& Sluneèní brýle se prodávají s rùznými 
barevnými filtry. Tzv. crazy barvy (køiklavì 
modrá, zelená, rùžová, èervená, oranžová) 
nejsou vhodné pro celodenní nošení a, pro-
tože zkreslují barvy okolí, jsou naprosto ne-
vhodné pøi øízení.
& Pokud dùvìøujete svému oènímu optikovi, 
svìøte mu svou pøedstavu a nechte si poradit. 

Pozor na sluneèní brýle bez UV filtru
Dobré sluneèní brýle musí efektivnì bloko-

vat vlnové délky do 400 nm. Sluneèní brýle 
bez UV filtru nejenže sluneèní paprsky neblo-
kují, ale doslova jim otevírají pøístup do nej-
citlivìjších míst vnitøního oka. 

Jste-li na slunci se sluneèními brýlemi, cítíte 
díky tmavým sklùm úlevu. Rozšíøí se však zor-
nice (otvor, kterým pronikají paprsky do oka) 
a pokud brýle nemají kvalitní UV filtr, proni-
kají škodlivé sluneèní paprsky v mnohem vìt-
ším množství až do zadního pólu oka. Výsled-
kem mùže být trvalé a nezvratné poškození 
vidìní. Ten, kdo používá nekvalitní levné slu-
neèní brýle, je na tom mnohem hùøe, než 
kdyby nemìl sluneèní brýle žádné!

Proto vždy nakupujte sluneèní brýle v oèní 
optice a vždy trvejte na odborném atestu na 
kupované zboží, který prokáže kvalitu UV filtru. 

Sluneèní dioptrické brýle
Øešením pro ty, kteøí k vyrovnání zrakové 

ostrosti potøebují dioptrie, jsou samozabar-
vovací dioptrické èoèky. Vybírat je možné 
nejen intenzitu zabarvení (5 – 85 %), ale také 
barvu èoèky. Od klasických barev (hnìdá, 
šedá) po crazy barvy (modrá, zelená, oranžo-
vá, žlutá atd). Antireflexní vrstva, která 
odstraní nepøíjemné odlesky a zvýší estetický 
vzhled brýlí, je už dnes samozøejmostí i na 
barevných brýlových sklech. 

Další možností je sluneèní klip, který se dá 
zakoupit již s brýlemi nebo následnì zhotovit 
na jakékoli již døíve zakoupené brýle. 

Pøeji vám pøíjemnou, bezstarostnou dovo-
lenou a celé léto.

–Tomáš Krenk, øeditel Optiky Tereza –

Zprávy z jednání rady
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Výtah z usnesení Rady mìstské èásti 
Praha-Libuš v období od 27. 4. do 7. 6. 2005.

(Kurzívou v závorkách jsou uvedeny doplòu-
jící poznámky redakce.)

Rada MÈ Praha-Libuš: 
& Souhlasí s uzavøením smlouvy o uzavøení 
budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene k 
pozemku parc. è. 557/52, 557/43, 557/47, 
557/41 a 557/48 k. ú. Libuš mezi budoucím 
oprávnìným z vìcného bøemene Družstvo 
Libuš – Domovina a budoucím povinným 
z vìcného bøemene mìstskou èástí Praha-
Libuš. Smlouva je souèástí tohoto usnesení.
& Žádá zmìnu dopravního znaèení – zákaz 
vjezdu nákladních automobilù (s podtabulkou 
mimo dopravní obsluhu) do oblasti ulic 
Libušská (Kunratická spojka – Meteorolo-
gická) a Meteorologická a souhlasí se zmìnou 
pøednosti v jízdì tak, aby hlavní ulicí byla 
ulice Novodvorská a ulice Generála Šišky (døí-
ve Kolarovova), ulice Meteorologická ulicí 
vedlejší.
& Ukládá starostovi zaslat na OD MHMP pøí-
slušnou žádost obsahující zdùvodnìní. 
& Souhlasí, jako správce pozemkù parc. 
è. 303 a 304, se stavbou vrtané studny na 
pozemku parc. è. 314, vše k .ú. Písnice, umís-
tìné dle pøiložené situace. Jde pouze o sou-
hlas správce sousedních pozemkù. Tento sou-

hlas nenahrazuje rozhodnutí státní správy – 
územní a vodoprávní øízení. 
& Nesouhlasí s pøedloženým zámìrem vybu-
dovat v jihozápadním rohu pozemku parc. è. 
976/2, k. ú. Písnice (pozemek ve vlastnictví 
fyzických osob) základnovou stanici mobil-

2ních telefonù UMTS o velikosti cca 100 m  se 
stožárem pøíhradovým – plnostìnným. (Na 
hranicích Písnice s Cholupicemi, zhruba za 
statkem pana Fürsta.)
& Souhlasí s prominutím èásti nájmu firmì 
Emap, spol. s r. o., v nemovitosti v ul. K Vrtilce 
317 po dobu uzavírky ul. Libušská ve výši 
30 000 Kè.
& Souhlasí s vyplacením odmìn vedoucím 
odborù ÚMÈ Praha-Libuš dle pøílohy, která 
není souèástí tohoto usnesení. 
& Souhlasí s doplnìním èlenù školské komise 
zøízené Radou mìstské èásti Praha-Libuš dle 
„Návrhu na doplnìní èlenù školské komise 
zøízené Radou mìstské èásti Praha-Libuš“, 
který je nedílnou souèástí tohoto usnesení. 
& Žádá Èeskou školní inspekci o provedení 
následné inspekce v ZŠ L. Coòka pro kontrolu 
nedostatkù a porušení uvedených v poslední 
inspekèní zprávì a o inspekci kontroly dodr-
žování právních pøedpisù a využívání finanè-
ních prostøedkù státního rozpoètu. Ukládá 
vedoucí humanitního odboru paní Hájkové 
zaslat (pøedat) rodièùm žákù ZŠ L. Coòka 

a rodièùm žákù 1. – 5. tøídy ZŠ Meteorolo-
gická dotazník, který je nedílnou souèástí 
tohoto usnesení. Ukládá vedoucí HO paní 
Hájkové zpracovat podobný dotazník pro rodi-
èe žákù 6. – 9. tøídy ZŠ Meteorologická.
& Souhlasí s výší odmìn øeditelùm základních 
a mateøských škol zøizovaných mìstskou 
èástí Praha-Libuš za hospodaøení v ekono-
mické oblasti za rok 2004 dle tabulky, která 
není souèástí tohoto usnesení.
& Souhlasí se smìnou pozemkù p. è. 1660/34 
k. ú. Kamýk a p. è. 1220/3 k. ú. Libuš ve vlast-
nictví Hany Boháèkové za pozemky p. è. 
1265/3, 1265/4 a 1220/4 v k. ú. Libuš ve 
vlastnictví hl. m. Prahy. (Pozemky paní 
Boháèkové v ulici U Zahrádkáøské kolonie zabí-
hají do chodníku, mìstské pozemky naopak do 
zahrady paní Boháèkové, tímto by se mìlo vše 
srovnat.) 
& Souhlasí s návrhem trestního oznámení 
podaného na jednatele spoleènosti Auto-Gap, 
s. r. o., v dùsledku podezøení ze spáchání 
trestného èinu porušení povinnosti v øízení 
o konkurzu podle ustanovení § 126 odst. 2 
zákona è. 140/1961 Sb.
& Souhlasí s návrhem na pronájem služebního 
bytu Michaele Trojanové a Jiøímu Jordánovi. 
& Souhlasí s celoroèním hospodaøením MÈ 
Pr a h a - L i b u š  z a  r o k  2 0 0 4  b e z  v ý h r a d .  
Doporuèuje Zastupitelstvu MÈ Praha-Libuš 
schválení hospodaøení za rok 2004.
& Souhlasí s rozpoètovou zmìnou è. 1 v r. 
2005. Doporuèuje Zastupitelstvu MÈ Praha-
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Libuš její odsouhlasení. 
& Souhlasí s umístìním doèasné stavby (do 
r.  2010) na skladování plodin na parc.  
è. 845/47, k. ú. Písnice – parcela ve vlastnictví 
manželù Bartákových.
& Nesouhlasí s navrženou úpravou územního 
p l á n u  S Ú  H M P  n a  p o z e m c í c h  p a r c .  
è. 845/100 a 845/99 (pùv. èást parc. è. 845/1, 
846/1, 845/17), k. ú. Písnice, území OC – 
èistì obytné, z: B 9 na C9. (Jde o pozemky mezi 
ulicemi V Zákopech a Švihovská.)

& Nesouhlasí s navrženou zmìnou územního 
plánu SÚ HMP na pozemcích parc. è. 928, 
929, 930, k.ú. Písnice z: TV – zásobování 
vodou na: SVM smíšené mìstského typu. (Jde 
o bývalé vodárenské zaøízení mezi Libuší a Pís-
nicí u køižovatky Libušské s Kunratickou spoj-
kou. Souhlas by znamenal, že by zde pravdìpo-
dobnì vznikl asijský obchod.)
& Souhlasí se smìnou pozemkù p. è. 355/2 

2o výmìøe 512m  a parc. è. 1141/2 o výmìøe 
284 m  v k. ú. Libuš ve spoluvlastnictví Ing. Kula 

Jaroslav, Nováková Marie, Myslíková Libuše, 
Ing. Ungrová Zdenka, Tylinger František a Ty-
lingerová Zdenka za èást parcely p.è. 873/46 
v k.ú. Libuš ve vlastnictví hl. m. Prahy. (Smìna 
v místech, kde na Novodvorské bývala burza, 
umožní majitelùm pøístup k jejich pozemku.)
& Souhlasí s navrženým programem zasedání 
Zastupitelstva MÈ Praha-Libuš dne 22. 6. 2005.
& Souhlasí s finanèním pøíspìvkem 15 000 Kè 
na letní dìtský tábor Klubu Junior.

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

Kontejnery

na odpad

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou 
ve III. ètvrtletí 2005 pøistaveny v následujících 
termínech na uvedených stanovištích:

Kontejnery budou pøistaveny v ranních ho-
dinách a po naplnìní odvezeny. 

Opìt upozoròujeme obèany, že velkoobje-
mový odpad, odpad ze zelenì, døevìný odpad, 
elektrošrot, su�, nebezpeèný odpad a pneu-
matiky mohou také zdarma odevzdat ve 
sbìrném dvoøe hl. m. Prahy v Modøanech, ul. 
Generála Šišky (døíve Kolarovova), tel. 244 
400 164 (nad koneènou tramvají).

+ 12.7.2005 – Ohrobecká, V Koutì, 
Mílová, K Novému sídlišti, Hoštická 

+ 16.8.2005 – Ohrobecká, Na Moèále, 
K Vrtilce, Výletní,  K Lukám

+ 13.9.2005 – Ohrobecká, Mílová, 
V Koutì, Hoštická, K Novému sídlišti

–Jana Drobílková, OŽPD Praha-Libuš–

Odpovědi

Doprava v Lojovické
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Dobrý den, využívám této možnosti a chtìl 
bych popsat dopravní situaci v ulici Lojovická 
v Praze-Libuši. Je škoda, že zde nebydlí nìkdo 
ze zastupitelù mìstské èásti obce, jinak by byl 
problém jistì jednodušší a ke spokojenosti 
obyvatel této èásti, èi jedné ulice, urèitì vyøe-
šen. Ten problém spoèívá v nárùstu dopravy 
v ulici Lojovická. Není zde øešena dopravními 
znaèkami jakákoli možnost se tohoto zbavit. 
V boèních ulièkách, ústících do ulice Libuš-
ská, jsou umístìny znaèky se zákazem vjezdu 
nákl. automobilù, obytná zóna apod., pøesto, 
že zde projede minimálnì aut. I v právì 
dokonèené soubìžné ulici K Lesu, jsou roz-
místìny znaèky a instalovány zpomalovaèe, 
které upravují jízdní režim. Žádost vedoucí k 
vyøešení tohoto problému v ul. Lojovická se 
podávala již v dobì její výstavby. Tehdy byl 
jednoznaèný závìr, že je to moc drahé. Ptám 
se, je to dražší než životy dìtí, znièené zdraví 

hlukem, kouøem a prachem? Co udìlá pøí-
slušný odbor pro to, aby se zde zlepšila bez-
peènost provozu, omezil hluk a prach? Vím, 
že v poslední dobì nebyl žádný takový návrh 
z øad obyvatel podán, ale myslím si, že by se 
po dokonèení výstavby této mìstské èásti 
mìla pøehodnotit dopravní situace v širším 
okolí a doladit ji v návaznosti s okolím. Je-li 
k tomuto zámìru i jiná potøebná iniciativa 
z øad obyvatel než jen toto upozornìní, rád se 
toho chopím. S pozdravem a nadìjí

–L. Dvoøák–

Možnosti øešení dopravní situace v oblas-
ti ulice Lojovická budou v nejbližší dobì 
projednány s pøíslušným silnièním správ-
ním úøadem (odborem dopravy MÈ Praha 
12) a s Policií ÈR.

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

Libušské virtuální knihkupectví
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Prázdniny s knihami nejen v Čudu

Pamatujete si na to staré, možná totalitní 
heslo: Za vysvìdèení knihu? Tak to už jsme vir-
tuálnì prošvihli, ale že prázdniny teprve zaèí-
nají, poprosil jsem naši Andulku, zda by dìtem 
na prázdniny nìco nedoporuèila. A ona mì pøe-
kvapila hned dvìma recenzemi, i když tu dru-
hou jsem ponìkud dost pøepracoval:

 
Zdenìk Svìrák: Jaké je to asi v Èudu 
Pohádky, písnièky a povídky pro dìti od 8 let. 
Il. Vlasta Baránková. Havlíèkùv Brod: 

Fragment 2003, 92 s. ISBN 80-7200-776-9
Tuto knihu jsem dostala od Ježíška a mìla 

jsem z ní velkou radost. Jsou v ní rùzné pohád-
ky a písnièky. Je to vážnì skvìlá kniha. Pan 
Svìrák zde zkombinoval písnièky ze svých 
zpìvníkù, zapojil svou fantazii a napsal knihu 
opravdu povedenou. Pokud vás zajímá, proè 

se Bohoušovi øíká 
Radovan, jaké vtipy 
zná pan Dufek, jestli 
chcete slyšet pohád-
ku o hasícím pøístroji 
a nauèit se nìjakou 
pìknou písnièku, 
nemìla by tato kniha 

ve vaší knihovnì chybìt. Já jsem dostala k Vá-
nocùm ètyøi knížky a jelikož jsem si myslela, že 
tato je nejhorší, èetla jsem ji naposled a ona se 
rychle z posledního místa pøehoupla na první. 
Podle mì je nejlepší pohádka Pane Dufek, 
neznáte dobrý vtip? Dám vám pøíklady z toho-
to pøíbìhu: Hádanky (odpovìdi si najdìte 
sami!): 1. Má to tøi oèi a šest nohou; 2: Je to 
mìkký, dá se to jíst, ale je to neprùstøelný. 
Myslím, že je to velmi zábavná a milá kniha. 

Proto ji doporuèuji nejen dìtem ale všem 
ètenáøùm, kteøí mají rádi legraci a je jim více 
než 8 let.

(Mezi námi, Svìrák do této knihy vyexcerpo-
val své knihy pøedchozí, takže nic nového… Ale 
dìti o tom zpravidla nevìdí a ètení je to dobré…)

 
Arnošt Goldflam: Tatínek není k zahození 
Pohádky pro malé i velké. 
Il. Petra Goldflamová-Štìtinová. Zvole 

u Prahy: Nakladatelství Andrej Š�astný, 2004. 
87 s. ISBN: 80-86739-15-5

Tahle kniha byla letos ocenìna i v kategorii 
dìtská literatura v knihovnické soutìži 

–abx-–

M a g n e s i a  L i t e r a .  
Zaslouží si to podle 
mého názoru už pro-
to, co o ní sám její 
autor napsal: “Tyto 
pohádky vìnuji svým 
dìtem a taky všem 

tatínkùm, aby se mohli chlubit hrdinskými 
èiny a vylepšit si tak svùj, nìkdy trochu pošra-
mocený, domácí obraz a dokázali, že tatínek 
rozhodnì není k zahození“, protože jsem sám 
taky trochu tatínek… Arnošt Goldflam se naro-
dil roku 1946 v Brnì. Absolvoval JAMU, krát-
ce pùsobil v již neexistujícím satirickém diva-
dle Veèerní Brno a ochotnickém Divadle X. 
Nejvýraznìjší je jeho období v brnìnském (døí-
ve prostìjovském) HaDivadle, kde byl jako 
režisér do roku 1993. V souèasné dobì pùsobí 
v divadlech po celé Èeské republice, píše diva-
delní hry, vyuèuje na JAMU, má vlastní poøad 
v Èeské televizi a pøíležitostnì hraje ve filmu. 
Goldflam je autorem více než ètyøiceti her
a dramatizací. A jako tatínek nemohl odolat, 
aby nenapsal také knížku, která obsahuje pat-
náct pohádek pro malé i velké, které vymyslel a 
následnì sepsal pro své dìti, jistì však potìší i 

ty vaše a vás samé. Hrdinou všech je totiž sta-
teèný tatínek.

A pro dospìlé a jejich dovolené bych taky 
jednu knihu mìl. 

Tenhle pøísný a upjatý gentleman je jeden 
z nejvìtších britských humoristù všech dob, 
jehož prostøední jméno zní èesky a kdo ví, jak to 
vlastnì je, když je pøevzal od rodinného pøítele 
maïarského (rakousko-uherského) generála. 
Žil v letech 1859 – 1927 a na dovolenou v roce 
2005 vám chci doporuèit tuto jeho knihu:

Jerome Klapka Jerome: Svìt na jevišti 
Pøel. Milan Žáèek. Praha: Aurora. 2004. 240 s. 
ISBN: 80-7299-076-4
Výbor z rozsáhlého díla významného humo-

risty, které zahrnuje 29 
titulù, románù, poví-
dek a úvah. Do výboru 
j s o u  z a ø a z e n y  d v ì  
dosud nepøeložené 
knihy Stage Land a On 
the Stage and Off a po-
vídky o Klapkovì velké 
lásce  divadlu. Toto 
duchaplné a svižné 

ètení jednoho z nejpøekládanìjších anglic-
kých autorù pøináší jiskøivý tok humorných 
i patetických myšlenek a úvah, místy pøipomí-
ná oblíbené Tøi muže ve èlunu a patøí k tomu 
nejlepšímu, co Jerome Klapka vytvoøil. 
Zkrátka – na dovolenou správná oddechovka!

Pìkné prázdniny a ètení a na virtuální shle-
danou v záøí!

Pavel Kohout, Jaroslava Pavlíèková: 
Dieta – Zácpa

Praha: Maxdorf, 2005, 70 str., ISBN 80-
7345-050-X

Tato útlá knížeèka se samozøejmì neète jako 
román, ale rád po ní sáhne ten, kdo už má zku-
šenosti se zdravotními potížemi, které dokáže 
zácpa vyvolat. Autoøi v této práci nejen cha-
rakterizují tuto civilizaèní chorobu, ale dávají 
návod, jak jí pøedcházet a jak ji léèit. Pøitom ale 
nezapomínají na varování, že kniha nemùže 
nahradit lékaøské vyšetøení, objeví-li se zdra-
votní potíže. A co možná zaujme nejvíce, to je 
ta èást, která obsahuje recepty na vhodná jíd-
la, která nejen pomáhají zácpì pøedcházet, ale 

–Jiøí Brixi–

urèitì obohatí váš  jídelníèek. Což takhle dát si 
polévku Èobru nebo Žižkovskou lepenici?

Pøejeme dobrou chu�!

Vlasta Feøteková a kolektiv:
Kosmetika v teorii a v praxi

Praha: Maxdorf, 2005, 341 str., ISBN 80-
7345-046-1, 4. aktualizované vydání

Patricia Herrera a kol.:
Manikúra a pedikúra

Praha: Maxdorf, 2005, 527 str., ISBN 80-
7345-049-6, 2. pøepracované a doplnìné vydání

Vydavatelství Maxdorf, které sídlí u nás na 
Libuši, zamìøuje svoji produkci pøedevším na 
zdravotnickou literaturu, ale stará se i o osvìtu 
pro kosmetické obory. Dvì knihy, které naše 
knihkupectví nabízí, jsou charakterizovány 
jako uèebnice a rozhodnì v nich najdou podnìt 
k doplnìní a rozšíøení znalostí odborníci. 
Možná, že by mohly být nìkterým ètenáøùm 
i podnìtem a návodem, jak peèovat o krásu 
a pøitom nezapomínat na zdraví.

–pil–

V mìsíci èervenci 2005 oslaví v mìst-
ské èásti Praha-Libuš svá životní výro-
èí tito naši obèané:

V Libuši se dožívá 
84 let paní Vìra Cikánová 
82 let paní Miroslava Chomátová
80 let pan Jaroslav Linhart

a pan Josef Melichar
75 let paní Libuše Lehovcová

a paní Anna Rodová
70 let paní Ellen Landesmannová, 

paní Marie Täubnerová, paní 
Marcela Vítová a pan Jan Vlášek

V Písnici oslaví 
87 let paní Marketa Nováková
83 let paní Alžbìta Kraèmarová,

paní Oldøiška Dohnalová
a paní Libuše Raèoková

80 let paní Zdeòka Birsáková,
a paní Blanka Ryšavá

75 let paní Vìra Souèková
70 let pan Antonín Habrcetl, pan 

Pavel Tomšík a pan Josef Hùrka

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 našich občanů

V mìsíci srpnu 2005 oslaví v mìstské 
èásti Praha-Libuš svá životní výro-
èí tito naši obèané:

V Libuši se dožívá 
92 let pan Arnold Handrych

a paní Božena Prášková
85 let pan Hubert Jeèný
81 let pan Augustin Vodrážka
80 let paní Božena Jokešová

a pan Jaromír Hrstka
75 let paní Miluše Kulhavá
70 let paní Ludmila Èerná

V Písnici oslaví 
97 let pan Alois Øehák
86 let pan Drahomír Dohnal 
81 let paní Helena Simonová

a paní Marie Šebitová

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

–Mìstská èást Praha-Libuš–

Po třiceti letech

…od ukonèení základní školy na Libuši 
(dnes ZŠ Meteorologická) se sešli „devá�áci“ 
z áèka i béèka z roku 1975.

Tehdy ještì stála jenom stará budovu libuš-
ské školy s èervenou støechou a malá pøístav-
ba s jídelnou. Zavzpomínali na tehdejšího 
pana øeditele Langa, tøídní uèitelky Otradov-
covou a Synkovou a taky „probrali“ ty spolu-
žáky, kteøí nemohli 4. èervna 2005 pøijít na 
setkání v písnické vinárnì V podkroví. Tak 
snad zase za pìt let... Za „Velký sraz“ díky 
Jindøe Procházkové – Pavlù, Danì Špaèko-
vé – Kuklišové, Láïovi Klokoèníkovi a Mirko-
vi Linhartovi. 

–Hana Koláøová
Foto autorka–
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Libuš její odsouhlasení. 
& Souhlasí s umístìním doèasné stavby (do 
r.  2010) na skladování plodin na parc.  
è. 845/47, k. ú. Písnice – parcela ve vlastnictví 
manželù Bartákových.
& Nesouhlasí s navrženou úpravou územního 
p l á n u  S Ú  H M P  n a  p o z e m c í c h  p a r c .  
è. 845/100 a 845/99 (pùv. èást parc. è. 845/1, 
846/1, 845/17), k. ú. Písnice, území OC – 
èistì obytné, z: B 9 na C9. (Jde o pozemky mezi 
ulicemi V Zákopech a Švihovská.)

& Nesouhlasí s navrženou zmìnou územního 
plánu SÚ HMP na pozemcích parc. è. 928, 
929, 930, k.ú. Písnice z: TV – zásobování 
vodou na: SVM smíšené mìstského typu. (Jde 
o bývalé vodárenské zaøízení mezi Libuší a Pís-
nicí u køižovatky Libušské s Kunratickou spoj-
kou. Souhlas by znamenal, že by zde pravdìpo-
dobnì vznikl asijský obchod.)
& Souhlasí se smìnou pozemkù p. è. 355/2 

2o výmìøe 512m  a parc. è. 1141/2 o výmìøe 
284 m  v k. ú. Libuš ve spoluvlastnictví Ing. Kula 

Jaroslav, Nováková Marie, Myslíková Libuše, 
Ing. Ungrová Zdenka, Tylinger František a Ty-
lingerová Zdenka za èást parcely p.è. 873/46 
v k.ú. Libuš ve vlastnictví hl. m. Prahy. (Smìna 
v místech, kde na Novodvorské bývala burza, 
umožní majitelùm pøístup k jejich pozemku.)
& Souhlasí s navrženým programem zasedání 
Zastupitelstva MÈ Praha-Libuš dne 22. 6. 2005.
& Souhlasí s finanèním pøíspìvkem 15 000 Kè 
na letní dìtský tábor Klubu Junior.

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

Kontejnery

na odpad

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou 
ve III. ètvrtletí 2005 pøistaveny v následujících 
termínech na uvedených stanovištích:

Kontejnery budou pøistaveny v ranních ho-
dinách a po naplnìní odvezeny. 

Opìt upozoròujeme obèany, že velkoobje-
mový odpad, odpad ze zelenì, døevìný odpad, 
elektrošrot, su�, nebezpeèný odpad a pneu-
matiky mohou také zdarma odevzdat ve 
sbìrném dvoøe hl. m. Prahy v Modøanech, ul. 
Generála Šišky (døíve Kolarovova), tel. 244 
400 164 (nad koneènou tramvají).

+ 12.7.2005 – Ohrobecká, V Koutì, 
Mílová, K Novému sídlišti, Hoštická 

+ 16.8.2005 – Ohrobecká, Na Moèále, 
K Vrtilce, Výletní,  K Lukám

+ 13.9.2005 – Ohrobecká, Mílová, 
V Koutì, Hoštická, K Novému sídlišti

–Jana Drobílková, OŽPD Praha-Libuš–

Odpovědi

Doprava v Lojovické
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Dobrý den, využívám této možnosti a chtìl 
bych popsat dopravní situaci v ulici Lojovická 
v Praze-Libuši. Je škoda, že zde nebydlí nìkdo 
ze zastupitelù mìstské èásti obce, jinak by byl 
problém jistì jednodušší a ke spokojenosti 
obyvatel této èásti, èi jedné ulice, urèitì vyøe-
šen. Ten problém spoèívá v nárùstu dopravy 
v ulici Lojovická. Není zde øešena dopravními 
znaèkami jakákoli možnost se tohoto zbavit. 
V boèních ulièkách, ústících do ulice Libuš-
ská, jsou umístìny znaèky se zákazem vjezdu 
nákl. automobilù, obytná zóna apod., pøesto, 
že zde projede minimálnì aut. I v právì 
dokonèené soubìžné ulici K Lesu, jsou roz-
místìny znaèky a instalovány zpomalovaèe, 
které upravují jízdní režim. Žádost vedoucí k 
vyøešení tohoto problému v ul. Lojovická se 
podávala již v dobì její výstavby. Tehdy byl 
jednoznaèný závìr, že je to moc drahé. Ptám 
se, je to dražší než životy dìtí, znièené zdraví 

hlukem, kouøem a prachem? Co udìlá pøí-
slušný odbor pro to, aby se zde zlepšila bez-
peènost provozu, omezil hluk a prach? Vím, 
že v poslední dobì nebyl žádný takový návrh 
z øad obyvatel podán, ale myslím si, že by se 
po dokonèení výstavby této mìstské èásti 
mìla pøehodnotit dopravní situace v širším 
okolí a doladit ji v návaznosti s okolím. Je-li 
k tomuto zámìru i jiná potøebná iniciativa 
z øad obyvatel než jen toto upozornìní, rád se 
toho chopím. S pozdravem a nadìjí

–L. Dvoøák–

Možnosti øešení dopravní situace v oblas-
ti ulice Lojovická budou v nejbližší dobì 
projednány s pøíslušným silnièním správ-
ním úøadem (odborem dopravy MÈ Praha 
12) a s Policií ÈR.

–Zuzana Kuryviálová, odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–
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Prázdniny s knihami nejen v Čudu

Pamatujete si na to staré, možná totalitní 
heslo: Za vysvìdèení knihu? Tak to už jsme vir-
tuálnì prošvihli, ale že prázdniny teprve zaèí-
nají, poprosil jsem naši Andulku, zda by dìtem 
na prázdniny nìco nedoporuèila. A ona mì pøe-
kvapila hned dvìma recenzemi, i když tu dru-
hou jsem ponìkud dost pøepracoval:

 
Zdenìk Svìrák: Jaké je to asi v Èudu 
Pohádky, písnièky a povídky pro dìti od 8 let. 
Il. Vlasta Baránková. Havlíèkùv Brod: 

Fragment 2003, 92 s. ISBN 80-7200-776-9
Tuto knihu jsem dostala od Ježíška a mìla 

jsem z ní velkou radost. Jsou v ní rùzné pohád-
ky a písnièky. Je to vážnì skvìlá kniha. Pan 
Svìrák zde zkombinoval písnièky ze svých 
zpìvníkù, zapojil svou fantazii a napsal knihu 
opravdu povedenou. Pokud vás zajímá, proè 

se Bohoušovi øíká 
Radovan, jaké vtipy 
zná pan Dufek, jestli 
chcete slyšet pohád-
ku o hasícím pøístroji 
a nauèit se nìjakou 
pìknou písnièku, 
nemìla by tato kniha 

ve vaší knihovnì chybìt. Já jsem dostala k Vá-
nocùm ètyøi knížky a jelikož jsem si myslela, že 
tato je nejhorší, èetla jsem ji naposled a ona se 
rychle z posledního místa pøehoupla na první. 
Podle mì je nejlepší pohádka Pane Dufek, 
neznáte dobrý vtip? Dám vám pøíklady z toho-
to pøíbìhu: Hádanky (odpovìdi si najdìte 
sami!): 1. Má to tøi oèi a šest nohou; 2: Je to 
mìkký, dá se to jíst, ale je to neprùstøelný. 
Myslím, že je to velmi zábavná a milá kniha. 

Proto ji doporuèuji nejen dìtem ale všem 
ètenáøùm, kteøí mají rádi legraci a je jim více 
než 8 let.

(Mezi námi, Svìrák do této knihy vyexcerpo-
val své knihy pøedchozí, takže nic nového… Ale 
dìti o tom zpravidla nevìdí a ètení je to dobré…)

 
Arnošt Goldflam: Tatínek není k zahození 
Pohádky pro malé i velké. 
Il. Petra Goldflamová-Štìtinová. Zvole 

u Prahy: Nakladatelství Andrej Š�astný, 2004. 
87 s. ISBN: 80-86739-15-5

Tahle kniha byla letos ocenìna i v kategorii 
dìtská literatura v knihovnické soutìži 

–abx-–

M a g n e s i a  L i t e r a .  
Zaslouží si to podle 
mého názoru už pro-
to, co o ní sám její 
autor napsal: “Tyto 
pohádky vìnuji svým 
dìtem a taky všem 

tatínkùm, aby se mohli chlubit hrdinskými 
èiny a vylepšit si tak svùj, nìkdy trochu pošra-
mocený, domácí obraz a dokázali, že tatínek 
rozhodnì není k zahození“, protože jsem sám 
taky trochu tatínek… Arnošt Goldflam se naro-
dil roku 1946 v Brnì. Absolvoval JAMU, krát-
ce pùsobil v již neexistujícím satirickém diva-
dle Veèerní Brno a ochotnickém Divadle X. 
Nejvýraznìjší je jeho období v brnìnském (døí-
ve prostìjovském) HaDivadle, kde byl jako 
režisér do roku 1993. V souèasné dobì pùsobí 
v divadlech po celé Èeské republice, píše diva-
delní hry, vyuèuje na JAMU, má vlastní poøad 
v Èeské televizi a pøíležitostnì hraje ve filmu. 
Goldflam je autorem více než ètyøiceti her
a dramatizací. A jako tatínek nemohl odolat, 
aby nenapsal také knížku, která obsahuje pat-
náct pohádek pro malé i velké, které vymyslel a 
následnì sepsal pro své dìti, jistì však potìší i 

ty vaše a vás samé. Hrdinou všech je totiž sta-
teèný tatínek.

A pro dospìlé a jejich dovolené bych taky 
jednu knihu mìl. 

Tenhle pøísný a upjatý gentleman je jeden 
z nejvìtších britských humoristù všech dob, 
jehož prostøední jméno zní èesky a kdo ví, jak to 
vlastnì je, když je pøevzal od rodinného pøítele 
maïarského (rakousko-uherského) generála. 
Žil v letech 1859 – 1927 a na dovolenou v roce 
2005 vám chci doporuèit tuto jeho knihu:

Jerome Klapka Jerome: Svìt na jevišti 
Pøel. Milan Žáèek. Praha: Aurora. 2004. 240 s. 
ISBN: 80-7299-076-4
Výbor z rozsáhlého díla významného humo-

risty, které zahrnuje 29 
titulù, románù, poví-
dek a úvah. Do výboru 
j s o u  z a ø a z e n y  d v ì  
dosud nepøeložené 
knihy Stage Land a On 
the Stage and Off a po-
vídky o Klapkovì velké 
lásce  divadlu. Toto 
duchaplné a svižné 

ètení jednoho z nejpøekládanìjších anglic-
kých autorù pøináší jiskøivý tok humorných 
i patetických myšlenek a úvah, místy pøipomí-
ná oblíbené Tøi muže ve èlunu a patøí k tomu 
nejlepšímu, co Jerome Klapka vytvoøil. 
Zkrátka – na dovolenou správná oddechovka!

Pìkné prázdniny a ètení a na virtuální shle-
danou v záøí!

Pavel Kohout, Jaroslava Pavlíèková: 
Dieta – Zácpa

Praha: Maxdorf, 2005, 70 str., ISBN 80-
7345-050-X

Tato útlá knížeèka se samozøejmì neète jako 
román, ale rád po ní sáhne ten, kdo už má zku-
šenosti se zdravotními potížemi, které dokáže 
zácpa vyvolat. Autoøi v této práci nejen cha-
rakterizují tuto civilizaèní chorobu, ale dávají 
návod, jak jí pøedcházet a jak ji léèit. Pøitom ale 
nezapomínají na varování, že kniha nemùže 
nahradit lékaøské vyšetøení, objeví-li se zdra-
votní potíže. A co možná zaujme nejvíce, to je 
ta èást, která obsahuje recepty na vhodná jíd-
la, která nejen pomáhají zácpì pøedcházet, ale 

–Jiøí Brixi–

urèitì obohatí váš  jídelníèek. Což takhle dát si 
polévku Èobru nebo Žižkovskou lepenici?

Pøejeme dobrou chu�!

Vlasta Feøteková a kolektiv:
Kosmetika v teorii a v praxi

Praha: Maxdorf, 2005, 341 str., ISBN 80-
7345-046-1, 4. aktualizované vydání

Patricia Herrera a kol.:
Manikúra a pedikúra

Praha: Maxdorf, 2005, 527 str., ISBN 80-
7345-049-6, 2. pøepracované a doplnìné vydání

Vydavatelství Maxdorf, které sídlí u nás na 
Libuši, zamìøuje svoji produkci pøedevším na 
zdravotnickou literaturu, ale stará se i o osvìtu 
pro kosmetické obory. Dvì knihy, které naše 
knihkupectví nabízí, jsou charakterizovány 
jako uèebnice a rozhodnì v nich najdou podnìt 
k doplnìní a rozšíøení znalostí odborníci. 
Možná, že by mohly být nìkterým ètenáøùm 
i podnìtem a návodem, jak peèovat o krásu 
a pøitom nezapomínat na zdraví.

–pil–

V mìsíci èervenci 2005 oslaví v mìst-
ské èásti Praha-Libuš svá životní výro-
èí tito naši obèané:

V Libuši se dožívá 
84 let paní Vìra Cikánová 
82 let paní Miroslava Chomátová
80 let pan Jaroslav Linhart

a pan Josef Melichar
75 let paní Libuše Lehovcová

a paní Anna Rodová
70 let paní Ellen Landesmannová, 

paní Marie Täubnerová, paní 
Marcela Vítová a pan Jan Vlášek

V Písnici oslaví 
87 let paní Marketa Nováková
83 let paní Alžbìta Kraèmarová,

paní Oldøiška Dohnalová
a paní Libuše Raèoková

80 let paní Zdeòka Birsáková,
a paní Blanka Ryšavá

75 let paní Vìra Souèková
70 let pan Antonín Habrcetl, pan 

Pavel Tomšík a pan Josef Hùrka

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 našich občanů

V mìsíci srpnu 2005 oslaví v mìstské 
èásti Praha-Libuš svá životní výro-
èí tito naši obèané:

V Libuši se dožívá 
92 let pan Arnold Handrych

a paní Božena Prášková
85 let pan Hubert Jeèný
81 let pan Augustin Vodrážka
80 let paní Božena Jokešová

a pan Jaromír Hrstka
75 let paní Miluše Kulhavá
70 let paní Ludmila Èerná

V Písnici oslaví 
97 let pan Alois Øehák
86 let pan Drahomír Dohnal 
81 let paní Helena Simonová

a paní Marie Šebitová

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

–Mìstská èást Praha-Libuš–

Po třiceti letech

…od ukonèení základní školy na Libuši 
(dnes ZŠ Meteorologická) se sešli „devá�áci“ 
z áèka i béèka z roku 1975.

Tehdy ještì stála jenom stará budovu libuš-
ské školy s èervenou støechou a malá pøístav-
ba s jídelnou. Zavzpomínali na tehdejšího 
pana øeditele Langa, tøídní uèitelky Otradov-
covou a Synkovou a taky „probrali“ ty spolu-
žáky, kteøí nemohli 4. èervna 2005 pøijít na 
setkání v písnické vinárnì V podkroví. Tak 
snad zase za pìt let... Za „Velký sraz“ díky 
Jindøe Procházkové – Pavlù, Danì Špaèko-
vé – Kuklišové, Láïovi Klokoèníkovi a Mirko-
vi Linhartovi. 

–Hana Koláøová
Foto autorka–
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ZŠ Písnice

Pá�áci se loučí

Stejnì jako každý rok i letos se musí 
pá�áci s naší školou rozlouèit. V záøí je 
už u nás nepøivítáme, ale budeme se 
tìšit, že se pøijdou podívat a pochlubit  
se svými výsledky na jiné škole.

Bude se nám stýskat, byla to fajn 
parta prima klukù a holek. Se školou se 
louèí tablem, které si sami vytvoøili a rá-
di se s ním pochlubí i vám. Líbí se vám? 
Nám moc. 

–Miroslava Èerná,
smutná tøídní uèitelka
Foto Roman Klemeš–

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. 

Chaplin, Charlie – Mùj životopis
Christie, Agatha – Smrt staré posluhovaèky, Záhada 

sedmi ciferníkù
Chmel, Ladislav – Bohuš Záhorský, nejen o sobì

Jansa, Pavel – Nejlepším se neodpouští
Javoøická, Vlasta – Matka panna I., Matka panna II.
Jones, Jill – Seance

Jonesová, L. A. – Øímanka
Jurdinová, Anne – Amerièanka v Paøíži

Kalousek, J., Horníèek, M. – Neberme se pøíliš vážnì
Káš, Svatopluk – O medicínì, lékaøích a pacientech
Kavèiak, Vladimír – Jiøí z Podìbrad – tlustý král
Kelly, Cathy – Nikdy není pozdì
McKinley, Tamara – Vinohrad
Kirkwood, Kathleen – Tajemství hradní vìže
Kleypas, Lisa – Jen ve tvém náruèí
Kováø, Pavel – Miloš Kopecký – dùvìrný portrét
Kornerová, H. M. – Andìlská tváø
Krampol, Jiøí – Nikdo není dokonalý
Kubátová, Marie – Medový perníèek – do srdce 

chodníèek
Kaèer, Jan – Jedu k mámì
Kludská, Dagmar – Deník kartáøky

Lamb, Arnette – V erbu slunce
Langdonová, Helen – Caravaggio
Lee, Sandra – Láska na první pohled
Lev, František – Jihoèeské povìsti
Lewisová, Susan – Temné touhy
Lindseyová, Johanna – Bouølivé objetí, Okouzlení
Lloydová, Josie – Pøelétavé známosti, Život ve dvou
Legátová, Kvìta – Želary, Jozova Hanule 

Macomber, Debbie – Nìžné svítání
Mahler, Zdenìk – Spirituál bílého muže aneb Dvoøák 

v Americe
Mahmoodyová, Betty – Bez dcerky neodejdu 
Matthewsová, Carole – Vùnì skandálu
Michaels, Fern – Nezvaný host
Míllek, Linda – Slib
Morsi, Pamela – Zpeèetìno polibkem
Mielke, Thomas – Attila, král Hunù
Moserová-Davidová, J. – Historky (na koho se 

nezapomíná)

Nepil, František – Slova mezi barvami, Tìlovìda – 
jazykovìda, Nedokonèené rozhovory

Noack, Barbara – Zasnoubení v Curychu

Oatesová, J. C. – Sníh po Velikonocích
O´Flanaganová, Sheila – Náhle sama

Pavel, Ota – Povídky z šuplíku
Pembertonová, Lynne – Pøízraky v temnotách
Phillipsová, S. E. – Nemravná lady
Potterová, Patricia – Èerný jezdec
Putneyová, M. J. – Ohnivá øeka
Palmer, Michael - Smrtelná infekce
Pavel, Slavomír – Ryby, rybky, rybièky
Petersová, Ellis – Kacíøùv uèeò
Podlaha, Pøemek – Receptáø prima nápadù

Quick, Amanda – Zkrocený netvor, Klam lásky, Dáma 
ve vìži, Èerná vdova, Vezmu si tì, Nebezpeèná láska

Ray, Jeanne – Julie a Romeo
Remargue, E. M. – Zaslíbená zemì
Riceová, Luanne – Hrady z písku
Riebeová, Brigitte – Èerná žena od Nilu
Rich, Sue – Pùvabná Jade
Riversová, Francine – Polykaè høíchù, Leotina 

zahrada
Roberts, Nora – Smrtící extáze, Soukromý skandál
Robles, Emmanuel – Benátky v zimì
Rohál, Robert – Heidi a její pøíbìh
Ross, Joann – Místo pro život
Rùžièková, Helena – Deník mezi životem a smrtí, A 

tak jsem šla životem
Reichsová, Kathy – Osudová cesta
Rothová, Inna – Pøípady šikovné tchynì, Zásah 

šikovné tchynì

Øeháèková, Vìra – Dcera proti matce

Sawyer, Cheryl – Markýza
de Saint-Exupéry, C. – Pamìti rùže
Scanlan, Patricia – Veselý veèírek
Schielová, Irmgard – Stefanie – životní osudy vdovy 

po následníkovi rakouského trùnu
Skye, Christina – Skvìlý dar
Small, Bertrice – Oslnivá láska, Intriky a láska, 

Otrokynì lásky, Nepokoøená
Sprott, Duncan – Prostopášná madona
Steklaè, Vojtìch – Pøíbìhy slavných
Stewartová, Mary – Dùm na ostrovì
Stoneová, Katherine – Za jasných nocí, Bel Air
Strattonová, Penelope – Vìnec a vavøín
Stýblová, Valja – Nenávidím a miluji, Most Aeskulapù

Sweetman, David – Vincent van Gogh
Shapiro, Jane – Nebezpeèný manžel
Sparrow, Michael – Pøíhody venkovského lékaøe
Strnad, Jožo – Tmavozelený svìt Jana Wericha
Svobodová, Božena – Mùže za to babièka

Škuba, Jiøí – Vánoèní cesty domù
Špálová, Sonja – Polyxena
Štìdroò, Miloš a kol. – Bolek Polívka v hlavní roli
Štorkán, Karel – Meè magistra medicíny
Šulcová, Marie – Prodloužený èas Josefa Èapka 

Tanner, Janet – Èerné hory
Tatek, Jaroslav – 77 hvìz (ponìkud jinak)
Thompsonová, Kate – Tajený cizinec
Townsend, Helen – Bod obratu, Souznìní
Troyat, Henri – Balzac

Verecký, Ladislav – Kdo víc vsadí, ten víc bere
Victor, Cynthia – Jenom ty
Viewegh, Michal – Bájeèná léta s Klausem, Švédské 

stoly aneb Jací jsme
Voldøichová, M. – Kam plaveš, Gastone?
Vondráèková, Helena – Helena o sobì
Vydra, Václav – Má pou� životem a umìním 

Walkerová, Fiona – Svatba se koná
Waltari, Mika – Š�astná hvìzda
Walterskirchenová, H. – Dvanáct osudù
Wassermannová, Sabine – Sethùv hnìv
Wolffová, Isabel – Z modrého nebe
Woodiwwiss, Kathleen – Žhavé líbánky
Woodová, Barbara – Plamen duše, Hippokratova 

pøísaha
Wilsonová, Susan – Jestøábí zátoka
Waller, Robert James – Medisonské mosty, Prach 

tisíce cest
Waltari, Mika – Kdo zavraždil paní Skrofovou?
Waugh, Evelyn – Solokapr
Wodehause, P. G. – Láska mezi slepicemi

Odborné:
Jak jsem potkal Františka Nepila
Velká obrazová všeobecná encyklopedie
Kronika 20. století 

–Pøipravila Eva Fortinová –

Z historie Sboru dobrovolných

hasičů v Písnici 1899 – 1999 

a
r

c
h

ív
a

r
c
h

ívRok 1899
Bylo to zaèátkem roku 1899. Sešlo se nìko-

lik místních obèanù, vesmìs již starších osob, 
na besedu do známého hostince U Zvelebilù, 
aby pøi dobrém truòku tak o ledaèems pode-
batovali. Pøi družném hovoru vznikla myšlen-
ka, která záhy byla uskuteènìna. Jeden z pøá-
tel, žel není známo kdo, prohodil, že by se ve 
zdejší obci mohl založit dobrovolný sbor hasi-
èù. Návrhu toho se ujalo nìkolik sousedù, vìc 
tu vzali za svou a ze støedu své spoleènosti zvo-
lili prozatímní výbor.

Tehdy to byli tito pánové, zástupci proza-
tímního výboru: starosta sboru Melichar 
Alois, è. p. 1, velitel sboru Novotný Josef, è. p. 
10 a jednatel sboru Vrána František, uèitel. 

Obstarány byly stanovy a v mìsíci dubnu 

roku 1899 zaslány zastupitelstvu obce Písnice 
ku schválení. Obecní zastupitelstvo stanovy 
schválilo v plném znìní dne 30. dubna 1899 
ve své schùzi konané toho samého dne.

Dne 5. kvìtna 1899 byly tyto stanovy pøedá-
ny zástupcùm dobrovolného sboru hasièù v 
Písnici s podpisy pánù: starosta obce Novák 
Josef, èlenové obecního výboru Poèta Josef a  
Novotný Jan. 

Až pozdìji, dne 30. kvìtna 1901, skonèila 
pùsobnost prozatímního výboru a za úèasti 
21 èlenù a obèanù byl zvolen výbor: Starosta 
sboru Melichar Alois, è. p. 1. – ve funkci do 
roku 1929, kdy zemøel. Velitel sboru Melichar 
František. Podvelitel sboru Coòk Josef, è. p. 
24. Jednatel a pokladník sboru Princlík 
František, nový uèitel  a správce školy.  

Pøísedící výboru sboru Socha Josef, Novotný 
Josef, è. p. 10, Švarc Antonín. Pøehlížitelé 
ú è t ù  C o ò k  J o s e f  m l . ,  Z v e l e b i l  Vá c l a v,  
Bezouška Josef. Župní delegát Novák Josef 
ml. Spolková místností stal se hostinec 
U Zvelebilù. 

Rok 1901
Veliké bylo nadšení pro èinnost dobrovolné-

ho sboru hasièù v Písnici. Na schùzi 30. kvìt-
na 1901 po volbì výboru bylo pøijato usnesení 
postavit požární zbrojnici a zakoupit hasiè-
skou støíkaèku. Do popøedí se dostala otázka 
finanèního zajištìní. Byla podána žádost obec-
nímu zastupitelstvu o finanèní pomoc a požá-
dány tøi pojiš�ovny o poskytnutí pøíspìvku na 
úhradu nákladù. Ale jenom Vídeòská pojiš�o-
vací spoleènost zaslala 20,- korun co pøíspì-
vek sboru.

30. èervna 1901 darovalo obecní zastupitel-
stvo obce Písnice dobrovolnému sboru hasièù 
v Písnici novou hasièskou ruèní støíkaèku.

Prvním zbrojmistrem byl zvolen Bezouška 
Josef – kováø a podkováø. Obecní zastupitel-
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ZŠ Písnice

Pá�áci se loučí

Stejnì jako každý rok i letos se musí 
pá�áci s naší školou rozlouèit. V záøí je 
už u nás nepøivítáme, ale budeme se 
tìšit, že se pøijdou podívat a pochlubit  
se svými výsledky na jiné škole.

Bude se nám stýskat, byla to fajn 
parta prima klukù a holek. Se školou se 
louèí tablem, které si sami vytvoøili a rá-
di se s ním pochlubí i vám. Líbí se vám? 
Nám moc. 

–Miroslava Èerná,
smutná tøídní uèitelka
Foto Roman Klemeš–

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. 

Chaplin, Charlie – Mùj životopis
Christie, Agatha – Smrt staré posluhovaèky, Záhada 

sedmi ciferníkù
Chmel, Ladislav – Bohuš Záhorský, nejen o sobì

Jansa, Pavel – Nejlepším se neodpouští
Javoøická, Vlasta – Matka panna I., Matka panna II.
Jones, Jill – Seance

Jonesová, L. A. – Øímanka
Jurdinová, Anne – Amerièanka v Paøíži

Kalousek, J., Horníèek, M. – Neberme se pøíliš vážnì
Káš, Svatopluk – O medicínì, lékaøích a pacientech
Kavèiak, Vladimír – Jiøí z Podìbrad – tlustý král
Kelly, Cathy – Nikdy není pozdì
McKinley, Tamara – Vinohrad
Kirkwood, Kathleen – Tajemství hradní vìže
Kleypas, Lisa – Jen ve tvém náruèí
Kováø, Pavel – Miloš Kopecký – dùvìrný portrét
Kornerová, H. M. – Andìlská tváø
Krampol, Jiøí – Nikdo není dokonalý
Kubátová, Marie – Medový perníèek – do srdce 

chodníèek
Kaèer, Jan – Jedu k mámì
Kludská, Dagmar – Deník kartáøky

Lamb, Arnette – V erbu slunce
Langdonová, Helen – Caravaggio
Lee, Sandra – Láska na první pohled
Lev, František – Jihoèeské povìsti
Lewisová, Susan – Temné touhy
Lindseyová, Johanna – Bouølivé objetí, Okouzlení
Lloydová, Josie – Pøelétavé známosti, Život ve dvou
Legátová, Kvìta – Želary, Jozova Hanule 

Macomber, Debbie – Nìžné svítání
Mahler, Zdenìk – Spirituál bílého muže aneb Dvoøák 

v Americe
Mahmoodyová, Betty – Bez dcerky neodejdu 
Matthewsová, Carole – Vùnì skandálu
Michaels, Fern – Nezvaný host
Míllek, Linda – Slib
Morsi, Pamela – Zpeèetìno polibkem
Mielke, Thomas – Attila, král Hunù
Moserová-Davidová, J. – Historky (na koho se 

nezapomíná)

Nepil, František – Slova mezi barvami, Tìlovìda – 
jazykovìda, Nedokonèené rozhovory

Noack, Barbara – Zasnoubení v Curychu

Oatesová, J. C. – Sníh po Velikonocích
O´Flanaganová, Sheila – Náhle sama

Pavel, Ota – Povídky z šuplíku
Pembertonová, Lynne – Pøízraky v temnotách
Phillipsová, S. E. – Nemravná lady
Potterová, Patricia – Èerný jezdec
Putneyová, M. J. – Ohnivá øeka
Palmer, Michael - Smrtelná infekce
Pavel, Slavomír – Ryby, rybky, rybièky
Petersová, Ellis – Kacíøùv uèeò
Podlaha, Pøemek – Receptáø prima nápadù

Quick, Amanda – Zkrocený netvor, Klam lásky, Dáma 
ve vìži, Èerná vdova, Vezmu si tì, Nebezpeèná láska

Ray, Jeanne – Julie a Romeo
Remargue, E. M. – Zaslíbená zemì
Riceová, Luanne – Hrady z písku
Riebeová, Brigitte – Èerná žena od Nilu
Rich, Sue – Pùvabná Jade
Riversová, Francine – Polykaè høíchù, Leotina 

zahrada
Roberts, Nora – Smrtící extáze, Soukromý skandál
Robles, Emmanuel – Benátky v zimì
Rohál, Robert – Heidi a její pøíbìh
Ross, Joann – Místo pro život
Rùžièková, Helena – Deník mezi životem a smrtí, A 

tak jsem šla životem
Reichsová, Kathy – Osudová cesta
Rothová, Inna – Pøípady šikovné tchynì, Zásah 

šikovné tchynì

Øeháèková, Vìra – Dcera proti matce

Sawyer, Cheryl – Markýza
de Saint-Exupéry, C. – Pamìti rùže
Scanlan, Patricia – Veselý veèírek
Schielová, Irmgard – Stefanie – životní osudy vdovy 

po následníkovi rakouského trùnu
Skye, Christina – Skvìlý dar
Small, Bertrice – Oslnivá láska, Intriky a láska, 

Otrokynì lásky, Nepokoøená
Sprott, Duncan – Prostopášná madona
Steklaè, Vojtìch – Pøíbìhy slavných
Stewartová, Mary – Dùm na ostrovì
Stoneová, Katherine – Za jasných nocí, Bel Air
Strattonová, Penelope – Vìnec a vavøín
Stýblová, Valja – Nenávidím a miluji, Most Aeskulapù

Sweetman, David – Vincent van Gogh
Shapiro, Jane – Nebezpeèný manžel
Sparrow, Michael – Pøíhody venkovského lékaøe
Strnad, Jožo – Tmavozelený svìt Jana Wericha
Svobodová, Božena – Mùže za to babièka

Škuba, Jiøí – Vánoèní cesty domù
Špálová, Sonja – Polyxena
Štìdroò, Miloš a kol. – Bolek Polívka v hlavní roli
Štorkán, Karel – Meè magistra medicíny
Šulcová, Marie – Prodloužený èas Josefa Èapka 

Tanner, Janet – Èerné hory
Tatek, Jaroslav – 77 hvìz (ponìkud jinak)
Thompsonová, Kate – Tajený cizinec
Townsend, Helen – Bod obratu, Souznìní
Troyat, Henri – Balzac

Verecký, Ladislav – Kdo víc vsadí, ten víc bere
Victor, Cynthia – Jenom ty
Viewegh, Michal – Bájeèná léta s Klausem, Švédské 

stoly aneb Jací jsme
Voldøichová, M. – Kam plaveš, Gastone?
Vondráèková, Helena – Helena o sobì
Vydra, Václav – Má pou� životem a umìním 

Walkerová, Fiona – Svatba se koná
Waltari, Mika – Š�astná hvìzda
Walterskirchenová, H. – Dvanáct osudù
Wassermannová, Sabine – Sethùv hnìv
Wolffová, Isabel – Z modrého nebe
Woodiwwiss, Kathleen – Žhavé líbánky
Woodová, Barbara – Plamen duše, Hippokratova 

pøísaha
Wilsonová, Susan – Jestøábí zátoka
Waller, Robert James – Medisonské mosty, Prach 

tisíce cest
Waltari, Mika – Kdo zavraždil paní Skrofovou?
Waugh, Evelyn – Solokapr
Wodehause, P. G. – Láska mezi slepicemi

Odborné:
Jak jsem potkal Františka Nepila
Velká obrazová všeobecná encyklopedie
Kronika 20. století 

–Pøipravila Eva Fortinová –

Z historie Sboru dobrovolných

hasičů v Písnici 1899 – 1999 

a
r

c
h

ív
a

r
c
h

ívRok 1899
Bylo to zaèátkem roku 1899. Sešlo se nìko-

lik místních obèanù, vesmìs již starších osob, 
na besedu do známého hostince U Zvelebilù, 
aby pøi dobrém truòku tak o ledaèems pode-
batovali. Pøi družném hovoru vznikla myšlen-
ka, která záhy byla uskuteènìna. Jeden z pøá-
tel, žel není známo kdo, prohodil, že by se ve 
zdejší obci mohl založit dobrovolný sbor hasi-
èù. Návrhu toho se ujalo nìkolik sousedù, vìc 
tu vzali za svou a ze støedu své spoleènosti zvo-
lili prozatímní výbor.

Tehdy to byli tito pánové, zástupci proza-
tímního výboru: starosta sboru Melichar 
Alois, è. p. 1, velitel sboru Novotný Josef, è. p. 
10 a jednatel sboru Vrána František, uèitel. 

Obstarány byly stanovy a v mìsíci dubnu 

roku 1899 zaslány zastupitelstvu obce Písnice 
ku schválení. Obecní zastupitelstvo stanovy 
schválilo v plném znìní dne 30. dubna 1899 
ve své schùzi konané toho samého dne.

Dne 5. kvìtna 1899 byly tyto stanovy pøedá-
ny zástupcùm dobrovolného sboru hasièù v 
Písnici s podpisy pánù: starosta obce Novák 
Josef, èlenové obecního výboru Poèta Josef a  
Novotný Jan. 

Až pozdìji, dne 30. kvìtna 1901, skonèila 
pùsobnost prozatímního výboru a za úèasti 
21 èlenù a obèanù byl zvolen výbor: Starosta 
sboru Melichar Alois, è. p. 1. – ve funkci do 
roku 1929, kdy zemøel. Velitel sboru Melichar 
František. Podvelitel sboru Coòk Josef, è. p. 
24. Jednatel a pokladník sboru Princlík 
František, nový uèitel  a správce školy.  

Pøísedící výboru sboru Socha Josef, Novotný 
Josef, è. p. 10, Švarc Antonín. Pøehlížitelé 
ú è t ù  C o ò k  J o s e f  m l . ,  Z v e l e b i l  Vá c l a v,  
Bezouška Josef. Župní delegát Novák Josef 
ml. Spolková místností stal se hostinec 
U Zvelebilù. 

Rok 1901
Veliké bylo nadšení pro èinnost dobrovolné-

ho sboru hasièù v Písnici. Na schùzi 30. kvìt-
na 1901 po volbì výboru bylo pøijato usnesení 
postavit požární zbrojnici a zakoupit hasiè-
skou støíkaèku. Do popøedí se dostala otázka 
finanèního zajištìní. Byla podána žádost obec-
nímu zastupitelstvu o finanèní pomoc a požá-
dány tøi pojiš�ovny o poskytnutí pøíspìvku na 
úhradu nákladù. Ale jenom Vídeòská pojiš�o-
vací spoleènost zaslala 20,- korun co pøíspì-
vek sboru.

30. èervna 1901 darovalo obecní zastupitel-
stvo obce Písnice dobrovolnému sboru hasièù 
v Písnici novou hasièskou ruèní støíkaèku.

Prvním zbrojmistrem byl zvolen Bezouška 
Josef – kováø a podkováø. Obecní zastupitel-
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stvo urèilo majitele koní pro pøípøež do støí-
kaèky pro jízdu k požárùm.

Požární zbrojnice se stavìla svépomocí
a z darovaných materiálù. Práce probíhaly 
neobyèejnì rychle. Proto již 5. záøí 1901 
o druhé hodinì odpolední byla uspoøádána 
slavnost na posvìcení støíkaèky. Slavnost to 
byla zdaøilá, znaèná byla pøítomnost okolních 
hasièských sborù a lidí z obce i okolí, jakož 
i pozvaných hostù. Byly uspoøádány dvìta-
neèní zábavy souèasnì, v hostinci U Zvelebilù 
a v hostinci U Brejchù. Vstupné: páni 1 koru-
na, èlen v kroji 60 h, dámy 40 h. Pøíjem zábav 
èinil  U Zvelebilù 125,70 k = 62,85 zl.,  
U Brejchù 89,44 k = 44,72 zl., celkem 215,14 
k = 107,57 zl.,  výdej 137,98 k = 68,99. 
Zùstatek tedy èinil 77 korun 16 haléøù. V pøe-
poètu na zlaté a krejcary èinil zisk 38 zlatých 
a 58 krejcarù. V té dobì byly v obìhu obì 
mìnové soustavy.

Z výtìžku slavnosti byly zakoupeny 2 m savic 
a 22. øíjna dal sbor šít stejnokroje. Nìkteøí èle-
nové si èást ceny stejnokroje pøipláceli. Ještì 
v roce 1901 mìl sbor první úèast s novou ruèní 
støíkaèkou pøi hašení požáru v Modøanech 
a jednoho požáru v Písnici. Pokraèoval pøíliv 
nových èlenù. Koncem roku 1901 bylo 16 
èlenù èinných a 21 pøispívajících.

Rok 1902
Hned poèátkem roku byla navržena úèast 

na pøedstavení v Národním divadle v Praze.
20. ledna 1902 bylo jednáno o jednom sboru 

hasièù pro obce Písnice a Cholupice. Z Cholupic 
byli pøijímáni za èleny pouze pøispívající. 
Zároveò bylo usneseno uspoøádati v Cholupicích 
hasièský ples a tím myšlence hasièské pùdu pøi-
praviti. I. hasièský ples se v Cholupicích konal 20. 
února 1902 v hostinci U Doležalù. Vstupné: páni 
1 koruna, dámy 40 h. Vyhrávala hudba kapelníka 
pana Coòka z Písnice.

V dubnu 1902 byli pøijati za èleny první 
obèané Cholupic a 7. èervence 1902 uspoøá-
dáno I. veøejné cvièení v Písnici za úèasti okol-
ních sborù. Cvièení bylo zdaøilé a stalo se 
dobrou propagací hasièské myšlenky.

13. srpna 1902 se sbor Písnice podílel na 
hašení velkého požáru na panství v Dolních 
Bøežanech. Jeho hašení probíhalo celou noc. 
Za významnou pomoc na uhašení ohnì dostal 
sbor od panství poukázanou odmìnu 20 
korun a až na druhou žádost i od pojiš�ovny 
Asicurazioni dalších 20 korun.

14. záøí 1902 se konal v Jesenici župní sjezd, 
kde byl písnický sbor zastoupen jedním dele-
gátem.

Rok 1903
II. hasièský ples se konal v Písnici v hostinci 

U Zvelebilù dne 3. ledna 1903.
4. dubna 1903 se sbor dobrovolných hasièù 

v Písnici usnesl trvale se pøipojiti k župì okre-
su Jílovského, jež ponese jméno F. L. Riegra.

5. èervence byla v upomínku národního svìt-
ce Mistra Jana Husa pálena hranice.

14. – 17. srpna 1903 se zástupci sboru 
zúèastnili I. sjezdu Sdružení dobrovolného 
hasièstva Slovanského, spojeného s oslavou 
50. výroèí sboru hasièského královského 
mìsta Prahy.

Rok 1904
Od 1. ledna 1904 zahájila èinnost hasièská 

župa F. L. Riegra v královském horním mìstì 

Jílové. Župa v zaèátcích èítala jedenáct hasiè-
ských sborù: Brtnice – Popovice 14 èlenù, 
Jesenice 20 èlenù, Jílové 42 èlenù, Krhanice 
1 8  è l e n ù ,  K ø í ž k o v ý  Ú j e z d e c  1 2  è l e n ù ,  
Okrouhlo 21 èlenù, Psáry 17 èlenù, Písnice 17 
èlenù, Sulice 16 èlenù, Osnice 11 èlenù, 
Zlatníky 19 èlenù, celkem 206 èlenù. 

12. ledna 1904 se konal další hasièský ples 
v Písnici.

Bìhem roku 1904 byl velký poèet požárù, 
jejichž hašení se èlenové hasièského sboru 
v Písnici úèastnili. Byly to požáry v Jesenici, 
Zlatníkách, Kunraticích, Libuši a Jalových 
Dvorech.

Rok 1905
Byl konán župní sjezd v obci Okrouhlo. 

Zúèastnil se i hasièský sbor Písnice.

Rok 1906 – 1913
Sbor dobrovolných hasièù Písnice již zdat-

nì vyvíjel svoji èinnost. Stálým cvièením byla 
zvýšena schopnost úèinného zásahu pøi požá-
rech. Úèast na veøejných cvièeních v okolních 
obcích pak byla významnou pro posílení 
sborù a získání pøíznì.

Konání zábav pøinášelo potøebné finanèní 
prostøedky.

Rok 1914
Poèátkem roku se konal župní sjezd v Øehe-

nicích. V èervenci roku 1914 vypukla I. svìtová 
válka. Hodnì èlenù muselo nastoupit do vojen-
ské služby. Èinnost sboru byla podlomena 
a mnozí se již nikdy nevrátili – padli ve válce.

Rok 1918
V novém státì Èeskoslovenské republice se 

zaèala znovu a pozvolna rozvíjet èinnost dob-
rovolného sboru hasièù Písnice. Starší èleny 
vystøídali mladší. O tom, že pracovali se zau-
jetím a s láskou, dosvìdèuje, že byla provede-
na pøístavba požární zbrojnice, zakoupena 
nová závìsná motorová støíkaèka od firmy 
Stratílek a byl zakoupen dopravní vùz zn. 
Walter pro 16 osob.

Rok 1934 – 1938
10. èervna 1934 bylo v Písnici uspoøádáno 

veøejné cvièení, slavnost a pøedání hasièské 
techniky do užívání sboru. To vše se událo za 
velké úèasti sousedních sborù. Cvièení se 
zúèastnilo i družstvo žákù, které již dva roky 
existovalo a cvièilo. Byla to pøízeò a projevená 
dùvìra všech obèanù, kteøí svými finanèními 
dary dopomohli písnickému sboru dobrovol-
ných hasièù k nákupu dopravního vozu. Za 
tento èin zavedl sbor dobrovolných hasièù 
Písnice tímto (i jako sanitním) vozem pøepra-
vu nemocných a zranìných osob do fakultní 
nemocnice na Karlovì námìstí a do porodni-
ce v Praze II – Karlovì. To bylo další potøeb-
nou pomocí a službou, jež se do této doby 
nedostávalo. Tato služba pøevozu nemocných 
pøetrvala až do roku 1948, kdy byla ustanove-
na vládou lékaøská pohotovostní služba.

Zároveò byla zavedena služba hasièù na 
taneèních zábavách a jiných kulturních pro-
gramech. Pøítomnost hasièe byla cenìna 
a dostávalo se jí nejenom pøíznì, ale i vdìku.

Pøevzetím moderní techniky a neustálým 
zdokonalováním její obsluhy bylo docíleno 
úspìšnosti zásahù pøi mnoha požárech. Také 
pøíliv mladých èlenù znaènì pøispìl tomu, že 

sbor dobrovolných hasièù mìl pochopení, 
pøízeò a úctu obèanù obce.

V roce 1936 pøibyla k základním èinnostem 
sboru povinnost rozšíøit výcvik èlenù o úkoly 
v civilní obranì pro pøípad války nebo ohrožení.

V roce 1938 došlo k událostem, jež našemu 
národu pøinesly nesmírné bolesti. Následovalo 
šest let okupace. Byla rozpoutána válka, nej-
krutìjší v dìjinách lidstva. Èinnost dobrovol-
ného hasièského sboru se stala obtížnìjší, 
úøady vyžadovaly zavedení služeb v rámci civil-
ní obrany obyvatelstva. Nìkolik mladých èlenù 
bylo zaøazeno na nucené práce do Nìmecka. 
Bylo zakázáno poøádání taneèních zábav.

Rok 1945 – 1960
Po tìžkých a bolestných letech nadešel èas 

osvobození. Zásluhou spojeneckých vojsk 
a Sovìtského svazu byla naše zemì 9. kvìtna 
1945 definitivnì zbavena fašismu. Tohoto 
dne v 6.00 hodin ráno i Písnice pøivítala osvo-
bození.

I pro hasièský sbor nastalo nové období. 
S nesmírným úsilím se zaèalo pracovat na 
vytvoøení lepších podmínek v obci. Ani zde 
nechybìli èlenové hasièského sboru.

Znovu se mohly poøádat kulturní akce a sbor 
této možnosti hojnì využíval. Poøádal plesy, 
taneèní zábavy a návštìvy divadel. Samozøejmì 
došlo i k modernizaci hasièské techniky zakou-
pením vojenského vozidla Škoda Super, na 
nìmž byla svépomocí provedena úprava na 
dopravní vùz, aby splòoval potøeby hasièského 
sboru. Na jeho nákup byla provedena sbírka 
mezi obèany v obci. Její výnos èinil 20 000 korun 
a odprodejem starého vozu byla dosažena 
potøebná penìžní hotovost.

V roce 1947 doplnily øady hasièského sboru 
ženy a s výsledky pracovalo i družstvo žactva. 
I. družstvo žen v Písnici pøi nácviku vedl p. Chot 
Josef, velitelka Švarcová Milena, strojník 
Nechvátalová Marie, èlenové Gráfová Anežka, 
Krejèíková Zdena, Šebitová Emilie, Profousová 
Emilie, Novotná Alžbìta, Francová Vìra, 
Hertlová Leopolda, Procházková Anna.

O tom, že práce družstva žen se daøila, 
dosvìdèuje to, že úspìšnì prošly v soutìži 
požárních družstev. Nejdøíve v soutìži okrs-
ku, pak okresu, kraje a staly se i úèastnicemi 
celostátní soutìže v Praze na Strahovì, kona-
né dne 4. èervna 1948.

Dobøe se uvedly i novì vytvoøené okrsky 
složené ze sousedních sborù. XIV. okrsek tedy 
tvoøily sbory obcí Dolní Bøežany, Hodkovice, 
Cholupice, Lhota, Písnice, Toèná a Zlatníky.

Po roce 1948 dochází k nové organizaèní 
úpravì v èinnosti hasièù. Je zøízen Èeskoslo-
venský svaz požární ochrany. Ke zmìnì nedo-
š l o  j e n o m  z m ì n o u  n á z v u  o r g a n i z a c e .  
Významným bylo, že stát prostøednictvím 
MNV pøevzal finanèní odpovìdnost úhrady 
nákladù výzbroje a výstroje vèetnì nákladù na 
údržbu požárních zbrojnic. Tato hospodáøská 
úprava nesmírnì ulehèila práci hasièských 
sborù a významnì urychlila jejich vybavení 
potøebnou hasicí technikou na úrovni tech-
nického rozvoje a pokroku.

Jednou z nových forem práce v požární 
ochranì bylo zavedení preventivní péèe. 
Spoèívala v pravidelném provádìní preven-
tivních prohlídek obytných domù a objektù, 
a tím byla zvýšena bezpeènost v obcích.

3. èervna 1949 místní organizace Svazu 
požární ochrany v Písnici uspoøádala u pøíle-

žitosti trvání 50 let hasièského sboru Písnice 
veøejné cvièení. Cvièení se zúèastnily sbory 
okolních obcí v poètu 52 èlenù. Po uvítání 
sborù a hostù byl uspoøádán prùvod obcí od 
zbrojnice na fotbalové høištì. U pomníku pad-
lých byly položeny vìnce. Na sportovním høiš-
ti vystoupili žáci s cvièením s tyèí. Poté muži 
cvièili skladbu se sekyrami a žebøíky za dopro-
vodu hudby.

Na závìr byla poprvé pøedvedena dálková 
doprava vody na vzdálenost 300 m. Od rybní-
ka jako zdroje vody byly použity tøi motorové 
støíkaèky. Po ukonèení se za doprovodu 
hudby zúèastnìní pøesunuli do hostince, kde 
se pokraèovalo taneèní zábavou. Vystoupení 
na høišti pøihlíželo více jak 400 divákù.

Po pìti letech existence a práce družstva žen 
se nepodaøilo doplnit jej mladými a jeho èin-
nost ustala. Práce sboru však zùstává stále na 
velmi dobré úrovni, což dokazuje umístìní v 
soutìžích požárních sborù, které se konaly 
každoroènì.

Rok 1961 – 1980 
V roce 1962 byly zahájeny práce na pøestav-

bì požární zbrojnice. Objekt je rozšíøen a jsou 
postaveny dvì nové garáže pro novou techni-
ku. Dále je postavena zasedací místnost s ka-
pacitou 40 osob, aby pøi konání schùzí byl 
potøebný klid, namísto dosavadního ruchu 
v restauraci za pøítomnosti návštìvníkù. 

V roce 1964 dostává hasièský sbor Písnice 
od Federálního ministerstva vnitra sice vyøa-
zenou, ale funkèní automobilovou cisternu 
Praga RN ASCA 16. 

1. èervence 1974 došlo ke zmìnì územní 
úpravy hlavního mìsta Prahy. Obec Písnice 
ještì s jinými obcemi byla zapojena do územ-
ního celku hl. mìsta Prahy – obvodu Praha 4 
a spoleèným MNV Libuš – Písnice a pozdìji 
jenom Libuš. Základní organizace SPO byly 
zaèlenìny do OV – SPO Prahy 4 a rozdìleny 
do dvou okrskù. V I. okrsku jsou požární 
sbory Braník, Cholupice, Libuš, Modøany, 
Písnice.

Nové územní uspoøádání pøináší nutnost 
vyrovnat se s novou situací – udržet práci 
sborù na dobré a vzestupné úrovni. Nyní již 
neplatí rozlišení èlenù na èinné a pøispívající. 
Každý z èlenù má stejná práva a povinnosti. 
Všichni èlenové pomáhají aktivnì plnit úkoly 
organizace.

V roce 1977 získává požární sbor Písnice 
závìsnou motorovou støíkaèku PPS – 12, 
i když vyøazenou požárním útvarem hlavního 
mìsta Prahy, pøesto funkèní a v dobrém stavu. 
Je to další významné posílení akceschopnosti 
sboru, nebo� dále dochází k požárùm, kde 
Písniètí pomáhají zdolávat živel. Z vìtších to 
byly požáry v Cukrovaru Modøany, dvakrát 
v Drùbežáøských závodech Libuš, v JZD 
Toèná, ve Sportu Kunratice, v Pneumatikárnì 
Radotín a celá øada menších požárù v rodin-
ných domech, také èerpání sklepù, služby pøi 
rozvodnìní rybníka a mnoho dalších.

Aby pro pøípad potøeby hašení požáru bylo 
vždy dost vody, pøevzali èlenové požárního 
sboru v Písnici úkol od MNV, který spoèíval 
v rekonstrukci rybníku Obecòák. Práce byly 
dokonèeny po dvou letech ve vzorné kvalitì 
a v celkové hodnotì díla 400 000 Kès. Také 
vylepšení životního prostøedí v této èásti obce 
je pøínosem obìtavé práce èlenù požárního 
sboru. 

V letech 1970 – 1972 byla vybudována 
vodní nádrž V dolích. 

V roce 1978 nahrazuje cisternu Praga RN 
ASCA 16 modernìjší a výkonnìjší CAS 25 
Š 706 RTH od požárního útvaru Praha. Po 
malých opravách se dostává požárnímu sboru 
techniky, která odpovídá špièce v dané dobì. 
Její ovládání je èleny VPS rychle nacvièeno. 
Právì tato technika napomáhá zvýšit aktivitu 
èlenù a mládeže. Do èinnosti SDH se znovu 
zapojují ženy.

Rok 1981 – 1984 
 V roce 1981 již pracuje družstvo žen. 

Nacvièuje, seznamuje se s technikou a úèast-
ní se požárních soutìží. Ženy získávají 
I. místo v soutìži okrsku, dále pak obvodu, 
aby v roce 1983 získaly prvenství v mìstské 
soutìži v Praze, a tím pøístup do IV. kola 
národní soutìže v Èeských Budìjovicích, 
která se konala 22.  – 23.  èervna 1984. 
Umístìní na 7. – 8. místì v silnì konkurenè-
ním prostøedí vìkovì mladších družstev žen 
bylo velmi èestné. Zaslouží uznání! 

V družstvu žen pracovali trenér Coòk 
Miloslav, vedoucí družstva Profousová Jaro-
slava, velitel Chotová Ludmila, strojník 
Vokounová Bohumila, dále Coòková Vìra, 
Štanclová Eliška, Malá Nadìžda, Zadražilová 
Milena, Špaèková Marie, Ing. Obermannová 
Helena, Šebitová Dagmar. 

Práce mladých èlenù, žákù a žákyò je orien-
tována na celostátní hru Plamen. Soutìž obsa-
huje branné prvky a znalosti z èinnosti hasièù. 
Odmìnou jsou diplomy a uznání, které naše 
mládež získala v každé disciplínì, èímž proka-
zuje svoji schopnost a je nadìjí pro další práci 
sboru. Také použití techniky a požární útok 
naše mládež velmi dobøe ovládá, což nejed-
nou pøed veøejností prokázala.

Práci hasièského sboru Písnice øídí, sledují 
a hodnotí OV SPO a mìstský výbor SPO. Od 
roku 1979 byli dva èlenové nositeli odznaku 
za pøíkladnou práci, 1981 bylo 31 èlenù nosi-
teli odznaku VP III. stupnì, z toho 10 žen, 
1983 bylo 11 èlenù nositeli odznaku VP II. 
stupnì, z toho 1 žena. Od roku 1983 byli 
vyškoleni a obdrželi prùkaz pro preventisty 
malých provozoven 2 èlenové a 6 èlenù pro 
preventisty obytných budov. 

Sbor je vybaven moderní technikou a druž-
stva mužù, žen i mládeže potøebnou výstrojí.

Poètem èlenù je naše organizace jednou 
z nejvìtších v obvodu Prahy 4. Registrováno 
je 167 èlenù, z toho 51 žen. 

Pro zvládání techniky na trvale vysoké úrov-
ni jsou poøádána námìtová cvièení. Rozsa-
hem nejvìtší bylo uspoøádáno v roce 1982 
v Písnici. Úèast sborù: Písnice 2 družstva 
(muži i ženy), Cholupice jedno družstvo 
mužù, Libuš jedno družstvo mužù, Modøany 
jedno družstvo mužù. Cvièení provìøilo 
schopnosti hasièù a použitou techniku. 
Nedošlo k žádným závadám a úkoly byly 
øádnì splnìny.

Každým rokem se konají sportovní soutìže 
požárních družstev na úrovni okrskù a obvo-
dù. V roce 1984 byla jedna poøádána v Písnici 
za úèasti 8 družstev mužù a 3 družstev žen. 
Pøítomni byli i pøedseda MNV, pøedseda OV 
SPO Prahy 4 a pøedseda MV SPO Prahy 4. 

Kromì práce v základní organizaci pracují 
v obvodním výboru SPO Praha 4 ètyøi èlenové 
(z toho jedna žena), v mìstském výboru SPO 

Praha jedna žena, v MNV Libuš jako poslanci 
3 èlenové. 

V rámci úkolù Národní fronty se na akcích 
„Z“ MNV Libuš podíleli také èlenové SDH 
Písnice – na výstavbì samoobsluhy, vodovod-
ního øadu a mateøské školky v obci. Pravidel-
ná je i úèast pøi organizaci a zajištìní oslav 
Mezinárodního dne dìtí. 

Novou akcí hasièského sboru je poøádání 
sportovní akce – zimního pochodu na 10 km 
s názvem Pohrom, který se koná vždy druhou 
sobotu v únoru. II. roèníku se zúèastnilo již 75 
dìtí do 15 let a 60 dospìlých. Tradièní kulturní 
èinností je konání hasièských plesù a zájezdy 
autobusem. 

V roce 1983 se 25 èlenù, mužù a žen, 
zúèastnilo brigády na pøestavbì Národního 
divadla. Odmìnou bylo udìlení èestného 
uznání pro SDH Písnice spojené s prohlídkou 
budovy divadla. 

Každoroèní sbìr kovového šrotu a poøádání 
železných nedìlí je další malou kapkou pøispí-
vající ke kvalitì životního prostøedí v naší 
obci.

Rok 1999 
Celý rok 1999 byl zamìøen na oslavy 100 let 

založení sboru. Zaèal již v prvním lednovém 
týdnu tradièním hasièským plesem. Jako kaž-
doroènì byl ples velmi zdaøilý zábavou i úèas-
tí. Konec zimnímu lenošení vyhlásil opìt 
Pohrom, tedy pochod POHROM-nicích, 
jehož zakladatelem je èlen našeho sboru pan 
Ladislav Lanc. Tento pochod je jarním prota-
žením po okolí Písnice, Modøan a Toèné. 
Snad nejzdaøilejší akcí poøádanou naší orga-
nizací byl dìtský den na fotbalovém høišti 
Písnice. Ke krásné atmosféøe pøispìlo nadše-
ní dìtí, obìtavost poøadatelù a v neposlední 
øadì finanèní pøíspìvek místního úøadu Libuš 
– Písnice a sponzorské dary firem Bonal & 
Š�astný – peèivo a sladkosti – a Neoset p. Ne-
hasila – vytištìní propagaèních materiálù 
a dìtských hasièských penìz. Velký zájem byl 
o výškovou hasièskou techniku zapùjèenou 
Útvarem hl. m. Prahy. 

Vyvrcholením oslav byla sobota 6. listopa-
du. Ve 13.30 se zahájilo sportovní klání v po-
žárním útoku a to z necek na elektronické ter-
èe. Této soutìže se kromì písnických žen, 
mužù a starších pánù zúèastnila i družstva 
z okolních sborù. V 17 hodin byla v sále 
U Vokouna zahájena slavnostní schùze, kde 
byli ocenìni nejaktivnìjší èlenové sboru. Byla 
zde také výstavka fotografií za uplynulých 
100 let. Závìrem se podávalo skromné obèer-
stvení a jako odmìna všem za jejich práci 
následovala od 20 hodin taneèní zábava za 
pøispìní kapely Josefa Hotového. 

Složení výboru Sboru dobrovolných hasièù 
Písnice v r. 1999: starosta Štancl Miroslav, 
jednatel Coòk Miloslav, velitel Èeška Jan, 
zástupce velitele Malý František, strojník 
Mrázek František, zástupce strojníka Køíž 
Petr, preventista Vejvoda Josef , hospodáøka 
Vladyková Jana, èlen výboru Štanclová Eliška 
a Vladyka Antonín, kontrolní a revizní rada ve 
složení -  vedoucí Malá Naïa a èlenové 
Coòková Vìra a Špaèková Marie. 

Využitelné vodní zdroje v obci jsou: vodo-
vodní øad a podzemní hydranty, vodní nádrže 
V dolích, rybník Malkusák, rybník Obecòák 
s øádným pøíjezdem pro tìžkou hasièskou 
techniku a èerpací stanovištì. 
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stvo urèilo majitele koní pro pøípøež do støí-
kaèky pro jízdu k požárùm.

Požární zbrojnice se stavìla svépomocí
a z darovaných materiálù. Práce probíhaly 
neobyèejnì rychle. Proto již 5. záøí 1901 
o druhé hodinì odpolední byla uspoøádána 
slavnost na posvìcení støíkaèky. Slavnost to 
byla zdaøilá, znaèná byla pøítomnost okolních 
hasièských sborù a lidí z obce i okolí, jakož 
i pozvaných hostù. Byly uspoøádány dvìta-
neèní zábavy souèasnì, v hostinci U Zvelebilù 
a v hostinci U Brejchù. Vstupné: páni 1 koru-
na, èlen v kroji 60 h, dámy 40 h. Pøíjem zábav 
èinil  U Zvelebilù 125,70 k = 62,85 zl.,  
U Brejchù 89,44 k = 44,72 zl., celkem 215,14 
k = 107,57 zl.,  výdej 137,98 k = 68,99. 
Zùstatek tedy èinil 77 korun 16 haléøù. V pøe-
poètu na zlaté a krejcary èinil zisk 38 zlatých 
a 58 krejcarù. V té dobì byly v obìhu obì 
mìnové soustavy.

Z výtìžku slavnosti byly zakoupeny 2 m savic 
a 22. øíjna dal sbor šít stejnokroje. Nìkteøí èle-
nové si èást ceny stejnokroje pøipláceli. Ještì 
v roce 1901 mìl sbor první úèast s novou ruèní 
støíkaèkou pøi hašení požáru v Modøanech 
a jednoho požáru v Písnici. Pokraèoval pøíliv 
nových èlenù. Koncem roku 1901 bylo 16 
èlenù èinných a 21 pøispívajících.

Rok 1902
Hned poèátkem roku byla navržena úèast 

na pøedstavení v Národním divadle v Praze.
20. ledna 1902 bylo jednáno o jednom sboru 

hasièù pro obce Písnice a Cholupice. Z Cholupic 
byli pøijímáni za èleny pouze pøispívající. 
Zároveò bylo usneseno uspoøádati v Cholupicích 
hasièský ples a tím myšlence hasièské pùdu pøi-
praviti. I. hasièský ples se v Cholupicích konal 20. 
února 1902 v hostinci U Doležalù. Vstupné: páni 
1 koruna, dámy 40 h. Vyhrávala hudba kapelníka 
pana Coòka z Písnice.

V dubnu 1902 byli pøijati za èleny první 
obèané Cholupic a 7. èervence 1902 uspoøá-
dáno I. veøejné cvièení v Písnici za úèasti okol-
ních sborù. Cvièení bylo zdaøilé a stalo se 
dobrou propagací hasièské myšlenky.

13. srpna 1902 se sbor Písnice podílel na 
hašení velkého požáru na panství v Dolních 
Bøežanech. Jeho hašení probíhalo celou noc. 
Za významnou pomoc na uhašení ohnì dostal 
sbor od panství poukázanou odmìnu 20 
korun a až na druhou žádost i od pojiš�ovny 
Asicurazioni dalších 20 korun.

14. záøí 1902 se konal v Jesenici župní sjezd, 
kde byl písnický sbor zastoupen jedním dele-
gátem.

Rok 1903
II. hasièský ples se konal v Písnici v hostinci 

U Zvelebilù dne 3. ledna 1903.
4. dubna 1903 se sbor dobrovolných hasièù 

v Písnici usnesl trvale se pøipojiti k župì okre-
su Jílovského, jež ponese jméno F. L. Riegra.

5. èervence byla v upomínku národního svìt-
ce Mistra Jana Husa pálena hranice.

14. – 17. srpna 1903 se zástupci sboru 
zúèastnili I. sjezdu Sdružení dobrovolného 
hasièstva Slovanského, spojeného s oslavou 
50. výroèí sboru hasièského královského 
mìsta Prahy.

Rok 1904
Od 1. ledna 1904 zahájila èinnost hasièská 

župa F. L. Riegra v královském horním mìstì 

Jílové. Župa v zaèátcích èítala jedenáct hasiè-
ských sborù: Brtnice – Popovice 14 èlenù, 
Jesenice 20 èlenù, Jílové 42 èlenù, Krhanice 
1 8  è l e n ù ,  K ø í ž k o v ý  Ú j e z d e c  1 2  è l e n ù ,  
Okrouhlo 21 èlenù, Psáry 17 èlenù, Písnice 17 
èlenù, Sulice 16 èlenù, Osnice 11 èlenù, 
Zlatníky 19 èlenù, celkem 206 èlenù. 

12. ledna 1904 se konal další hasièský ples 
v Písnici.

Bìhem roku 1904 byl velký poèet požárù, 
jejichž hašení se èlenové hasièského sboru 
v Písnici úèastnili. Byly to požáry v Jesenici, 
Zlatníkách, Kunraticích, Libuši a Jalových 
Dvorech.

Rok 1905
Byl konán župní sjezd v obci Okrouhlo. 

Zúèastnil se i hasièský sbor Písnice.

Rok 1906 – 1913
Sbor dobrovolných hasièù Písnice již zdat-

nì vyvíjel svoji èinnost. Stálým cvièením byla 
zvýšena schopnost úèinného zásahu pøi požá-
rech. Úèast na veøejných cvièeních v okolních 
obcích pak byla významnou pro posílení 
sborù a získání pøíznì.

Konání zábav pøinášelo potøebné finanèní 
prostøedky.

Rok 1914
Poèátkem roku se konal župní sjezd v Øehe-

nicích. V èervenci roku 1914 vypukla I. svìtová 
válka. Hodnì èlenù muselo nastoupit do vojen-
ské služby. Èinnost sboru byla podlomena 
a mnozí se již nikdy nevrátili – padli ve válce.

Rok 1918
V novém státì Èeskoslovenské republice se 

zaèala znovu a pozvolna rozvíjet èinnost dob-
rovolného sboru hasièù Písnice. Starší èleny 
vystøídali mladší. O tom, že pracovali se zau-
jetím a s láskou, dosvìdèuje, že byla provede-
na pøístavba požární zbrojnice, zakoupena 
nová závìsná motorová støíkaèka od firmy 
Stratílek a byl zakoupen dopravní vùz zn. 
Walter pro 16 osob.

Rok 1934 – 1938
10. èervna 1934 bylo v Písnici uspoøádáno 

veøejné cvièení, slavnost a pøedání hasièské 
techniky do užívání sboru. To vše se událo za 
velké úèasti sousedních sborù. Cvièení se 
zúèastnilo i družstvo žákù, které již dva roky 
existovalo a cvièilo. Byla to pøízeò a projevená 
dùvìra všech obèanù, kteøí svými finanèními 
dary dopomohli písnickému sboru dobrovol-
ných hasièù k nákupu dopravního vozu. Za 
tento èin zavedl sbor dobrovolných hasièù 
Písnice tímto (i jako sanitním) vozem pøepra-
vu nemocných a zranìných osob do fakultní 
nemocnice na Karlovì námìstí a do porodni-
ce v Praze II – Karlovì. To bylo další potøeb-
nou pomocí a službou, jež se do této doby 
nedostávalo. Tato služba pøevozu nemocných 
pøetrvala až do roku 1948, kdy byla ustanove-
na vládou lékaøská pohotovostní služba.

Zároveò byla zavedena služba hasièù na 
taneèních zábavách a jiných kulturních pro-
gramech. Pøítomnost hasièe byla cenìna 
a dostávalo se jí nejenom pøíznì, ale i vdìku.

Pøevzetím moderní techniky a neustálým 
zdokonalováním její obsluhy bylo docíleno 
úspìšnosti zásahù pøi mnoha požárech. Také 
pøíliv mladých èlenù znaènì pøispìl tomu, že 

sbor dobrovolných hasièù mìl pochopení, 
pøízeò a úctu obèanù obce.

V roce 1936 pøibyla k základním èinnostem 
sboru povinnost rozšíøit výcvik èlenù o úkoly 
v civilní obranì pro pøípad války nebo ohrožení.

V roce 1938 došlo k událostem, jež našemu 
národu pøinesly nesmírné bolesti. Následovalo 
šest let okupace. Byla rozpoutána válka, nej-
krutìjší v dìjinách lidstva. Èinnost dobrovol-
ného hasièského sboru se stala obtížnìjší, 
úøady vyžadovaly zavedení služeb v rámci civil-
ní obrany obyvatelstva. Nìkolik mladých èlenù 
bylo zaøazeno na nucené práce do Nìmecka. 
Bylo zakázáno poøádání taneèních zábav.

Rok 1945 – 1960
Po tìžkých a bolestných letech nadešel èas 

osvobození. Zásluhou spojeneckých vojsk 
a Sovìtského svazu byla naše zemì 9. kvìtna 
1945 definitivnì zbavena fašismu. Tohoto 
dne v 6.00 hodin ráno i Písnice pøivítala osvo-
bození.

I pro hasièský sbor nastalo nové období. 
S nesmírným úsilím se zaèalo pracovat na 
vytvoøení lepších podmínek v obci. Ani zde 
nechybìli èlenové hasièského sboru.

Znovu se mohly poøádat kulturní akce a sbor 
této možnosti hojnì využíval. Poøádal plesy, 
taneèní zábavy a návštìvy divadel. Samozøejmì 
došlo i k modernizaci hasièské techniky zakou-
pením vojenského vozidla Škoda Super, na 
nìmž byla svépomocí provedena úprava na 
dopravní vùz, aby splòoval potøeby hasièského 
sboru. Na jeho nákup byla provedena sbírka 
mezi obèany v obci. Její výnos èinil 20 000 korun 
a odprodejem starého vozu byla dosažena 
potøebná penìžní hotovost.

V roce 1947 doplnily øady hasièského sboru 
ženy a s výsledky pracovalo i družstvo žactva. 
I. družstvo žen v Písnici pøi nácviku vedl p. Chot 
Josef, velitelka Švarcová Milena, strojník 
Nechvátalová Marie, èlenové Gráfová Anežka, 
Krejèíková Zdena, Šebitová Emilie, Profousová 
Emilie, Novotná Alžbìta, Francová Vìra, 
Hertlová Leopolda, Procházková Anna.

O tom, že práce družstva žen se daøila, 
dosvìdèuje to, že úspìšnì prošly v soutìži 
požárních družstev. Nejdøíve v soutìži okrs-
ku, pak okresu, kraje a staly se i úèastnicemi 
celostátní soutìže v Praze na Strahovì, kona-
né dne 4. èervna 1948.

Dobøe se uvedly i novì vytvoøené okrsky 
složené ze sousedních sborù. XIV. okrsek tedy 
tvoøily sbory obcí Dolní Bøežany, Hodkovice, 
Cholupice, Lhota, Písnice, Toèná a Zlatníky.

Po roce 1948 dochází k nové organizaèní 
úpravì v èinnosti hasièù. Je zøízen Èeskoslo-
venský svaz požární ochrany. Ke zmìnì nedo-
š l o  j e n o m  z m ì n o u  n á z v u  o r g a n i z a c e .  
Významným bylo, že stát prostøednictvím 
MNV pøevzal finanèní odpovìdnost úhrady 
nákladù výzbroje a výstroje vèetnì nákladù na 
údržbu požárních zbrojnic. Tato hospodáøská 
úprava nesmírnì ulehèila práci hasièských 
sborù a významnì urychlila jejich vybavení 
potøebnou hasicí technikou na úrovni tech-
nického rozvoje a pokroku.

Jednou z nových forem práce v požární 
ochranì bylo zavedení preventivní péèe. 
Spoèívala v pravidelném provádìní preven-
tivních prohlídek obytných domù a objektù, 
a tím byla zvýšena bezpeènost v obcích.

3. èervna 1949 místní organizace Svazu 
požární ochrany v Písnici uspoøádala u pøíle-

žitosti trvání 50 let hasièského sboru Písnice 
veøejné cvièení. Cvièení se zúèastnily sbory 
okolních obcí v poètu 52 èlenù. Po uvítání 
sborù a hostù byl uspoøádán prùvod obcí od 
zbrojnice na fotbalové høištì. U pomníku pad-
lých byly položeny vìnce. Na sportovním høiš-
ti vystoupili žáci s cvièením s tyèí. Poté muži 
cvièili skladbu se sekyrami a žebøíky za dopro-
vodu hudby.

Na závìr byla poprvé pøedvedena dálková 
doprava vody na vzdálenost 300 m. Od rybní-
ka jako zdroje vody byly použity tøi motorové 
støíkaèky. Po ukonèení se za doprovodu 
hudby zúèastnìní pøesunuli do hostince, kde 
se pokraèovalo taneèní zábavou. Vystoupení 
na høišti pøihlíželo více jak 400 divákù.

Po pìti letech existence a práce družstva žen 
se nepodaøilo doplnit jej mladými a jeho èin-
nost ustala. Práce sboru však zùstává stále na 
velmi dobré úrovni, což dokazuje umístìní v 
soutìžích požárních sborù, které se konaly 
každoroènì.

Rok 1961 – 1980 
V roce 1962 byly zahájeny práce na pøestav-

bì požární zbrojnice. Objekt je rozšíøen a jsou 
postaveny dvì nové garáže pro novou techni-
ku. Dále je postavena zasedací místnost s ka-
pacitou 40 osob, aby pøi konání schùzí byl 
potøebný klid, namísto dosavadního ruchu 
v restauraci za pøítomnosti návštìvníkù. 

V roce 1964 dostává hasièský sbor Písnice 
od Federálního ministerstva vnitra sice vyøa-
zenou, ale funkèní automobilovou cisternu 
Praga RN ASCA 16. 

1. èervence 1974 došlo ke zmìnì územní 
úpravy hlavního mìsta Prahy. Obec Písnice 
ještì s jinými obcemi byla zapojena do územ-
ního celku hl. mìsta Prahy – obvodu Praha 4 
a spoleèným MNV Libuš – Písnice a pozdìji 
jenom Libuš. Základní organizace SPO byly 
zaèlenìny do OV – SPO Prahy 4 a rozdìleny 
do dvou okrskù. V I. okrsku jsou požární 
sbory Braník, Cholupice, Libuš, Modøany, 
Písnice.

Nové územní uspoøádání pøináší nutnost 
vyrovnat se s novou situací – udržet práci 
sborù na dobré a vzestupné úrovni. Nyní již 
neplatí rozlišení èlenù na èinné a pøispívající. 
Každý z èlenù má stejná práva a povinnosti. 
Všichni èlenové pomáhají aktivnì plnit úkoly 
organizace.

V roce 1977 získává požární sbor Písnice 
závìsnou motorovou støíkaèku PPS – 12, 
i když vyøazenou požárním útvarem hlavního 
mìsta Prahy, pøesto funkèní a v dobrém stavu. 
Je to další významné posílení akceschopnosti 
sboru, nebo� dále dochází k požárùm, kde 
Písniètí pomáhají zdolávat živel. Z vìtších to 
byly požáry v Cukrovaru Modøany, dvakrát 
v Drùbežáøských závodech Libuš, v JZD 
Toèná, ve Sportu Kunratice, v Pneumatikárnì 
Radotín a celá øada menších požárù v rodin-
ných domech, také èerpání sklepù, služby pøi 
rozvodnìní rybníka a mnoho dalších.

Aby pro pøípad potøeby hašení požáru bylo 
vždy dost vody, pøevzali èlenové požárního 
sboru v Písnici úkol od MNV, který spoèíval 
v rekonstrukci rybníku Obecòák. Práce byly 
dokonèeny po dvou letech ve vzorné kvalitì 
a v celkové hodnotì díla 400 000 Kès. Také 
vylepšení životního prostøedí v této èásti obce 
je pøínosem obìtavé práce èlenù požárního 
sboru. 

V letech 1970 – 1972 byla vybudována 
vodní nádrž V dolích. 

V roce 1978 nahrazuje cisternu Praga RN 
ASCA 16 modernìjší a výkonnìjší CAS 25 
Š 706 RTH od požárního útvaru Praha. Po 
malých opravách se dostává požárnímu sboru 
techniky, která odpovídá špièce v dané dobì. 
Její ovládání je èleny VPS rychle nacvièeno. 
Právì tato technika napomáhá zvýšit aktivitu 
èlenù a mládeže. Do èinnosti SDH se znovu 
zapojují ženy.

Rok 1981 – 1984 
 V roce 1981 již pracuje družstvo žen. 

Nacvièuje, seznamuje se s technikou a úèast-
ní se požárních soutìží. Ženy získávají 
I. místo v soutìži okrsku, dále pak obvodu, 
aby v roce 1983 získaly prvenství v mìstské 
soutìži v Praze, a tím pøístup do IV. kola 
národní soutìže v Èeských Budìjovicích, 
která se konala 22.  – 23.  èervna 1984. 
Umístìní na 7. – 8. místì v silnì konkurenè-
ním prostøedí vìkovì mladších družstev žen 
bylo velmi èestné. Zaslouží uznání! 

V družstvu žen pracovali trenér Coòk 
Miloslav, vedoucí družstva Profousová Jaro-
slava, velitel Chotová Ludmila, strojník 
Vokounová Bohumila, dále Coòková Vìra, 
Štanclová Eliška, Malá Nadìžda, Zadražilová 
Milena, Špaèková Marie, Ing. Obermannová 
Helena, Šebitová Dagmar. 

Práce mladých èlenù, žákù a žákyò je orien-
tována na celostátní hru Plamen. Soutìž obsa-
huje branné prvky a znalosti z èinnosti hasièù. 
Odmìnou jsou diplomy a uznání, které naše 
mládež získala v každé disciplínì, èímž proka-
zuje svoji schopnost a je nadìjí pro další práci 
sboru. Také použití techniky a požární útok 
naše mládež velmi dobøe ovládá, což nejed-
nou pøed veøejností prokázala.

Práci hasièského sboru Písnice øídí, sledují 
a hodnotí OV SPO a mìstský výbor SPO. Od 
roku 1979 byli dva èlenové nositeli odznaku 
za pøíkladnou práci, 1981 bylo 31 èlenù nosi-
teli odznaku VP III. stupnì, z toho 10 žen, 
1983 bylo 11 èlenù nositeli odznaku VP II. 
stupnì, z toho 1 žena. Od roku 1983 byli 
vyškoleni a obdrželi prùkaz pro preventisty 
malých provozoven 2 èlenové a 6 èlenù pro 
preventisty obytných budov. 

Sbor je vybaven moderní technikou a druž-
stva mužù, žen i mládeže potøebnou výstrojí.

Poètem èlenù je naše organizace jednou 
z nejvìtších v obvodu Prahy 4. Registrováno 
je 167 èlenù, z toho 51 žen. 

Pro zvládání techniky na trvale vysoké úrov-
ni jsou poøádána námìtová cvièení. Rozsa-
hem nejvìtší bylo uspoøádáno v roce 1982 
v Písnici. Úèast sborù: Písnice 2 družstva 
(muži i ženy), Cholupice jedno družstvo 
mužù, Libuš jedno družstvo mužù, Modøany 
jedno družstvo mužù. Cvièení provìøilo 
schopnosti hasièù a použitou techniku. 
Nedošlo k žádným závadám a úkoly byly 
øádnì splnìny.

Každým rokem se konají sportovní soutìže 
požárních družstev na úrovni okrskù a obvo-
dù. V roce 1984 byla jedna poøádána v Písnici 
za úèasti 8 družstev mužù a 3 družstev žen. 
Pøítomni byli i pøedseda MNV, pøedseda OV 
SPO Prahy 4 a pøedseda MV SPO Prahy 4. 

Kromì práce v základní organizaci pracují 
v obvodním výboru SPO Praha 4 ètyøi èlenové 
(z toho jedna žena), v mìstském výboru SPO 

Praha jedna žena, v MNV Libuš jako poslanci 
3 èlenové. 

V rámci úkolù Národní fronty se na akcích 
„Z“ MNV Libuš podíleli také èlenové SDH 
Písnice – na výstavbì samoobsluhy, vodovod-
ního øadu a mateøské školky v obci. Pravidel-
ná je i úèast pøi organizaci a zajištìní oslav 
Mezinárodního dne dìtí. 

Novou akcí hasièského sboru je poøádání 
sportovní akce – zimního pochodu na 10 km 
s názvem Pohrom, který se koná vždy druhou 
sobotu v únoru. II. roèníku se zúèastnilo již 75 
dìtí do 15 let a 60 dospìlých. Tradièní kulturní 
èinností je konání hasièských plesù a zájezdy 
autobusem. 

V roce 1983 se 25 èlenù, mužù a žen, 
zúèastnilo brigády na pøestavbì Národního 
divadla. Odmìnou bylo udìlení èestného 
uznání pro SDH Písnice spojené s prohlídkou 
budovy divadla. 

Každoroèní sbìr kovového šrotu a poøádání 
železných nedìlí je další malou kapkou pøispí-
vající ke kvalitì životního prostøedí v naší 
obci.

Rok 1999 
Celý rok 1999 byl zamìøen na oslavy 100 let 

založení sboru. Zaèal již v prvním lednovém 
týdnu tradièním hasièským plesem. Jako kaž-
doroènì byl ples velmi zdaøilý zábavou i úèas-
tí. Konec zimnímu lenošení vyhlásil opìt 
Pohrom, tedy pochod POHROM-nicích, 
jehož zakladatelem je èlen našeho sboru pan 
Ladislav Lanc. Tento pochod je jarním prota-
žením po okolí Písnice, Modøan a Toèné. 
Snad nejzdaøilejší akcí poøádanou naší orga-
nizací byl dìtský den na fotbalovém høišti 
Písnice. Ke krásné atmosféøe pøispìlo nadše-
ní dìtí, obìtavost poøadatelù a v neposlední 
øadì finanèní pøíspìvek místního úøadu Libuš 
– Písnice a sponzorské dary firem Bonal & 
Š�astný – peèivo a sladkosti – a Neoset p. Ne-
hasila – vytištìní propagaèních materiálù 
a dìtských hasièských penìz. Velký zájem byl 
o výškovou hasièskou techniku zapùjèenou 
Útvarem hl. m. Prahy. 

Vyvrcholením oslav byla sobota 6. listopa-
du. Ve 13.30 se zahájilo sportovní klání v po-
žárním útoku a to z necek na elektronické ter-
èe. Této soutìže se kromì písnických žen, 
mužù a starších pánù zúèastnila i družstva 
z okolních sborù. V 17 hodin byla v sále 
U Vokouna zahájena slavnostní schùze, kde 
byli ocenìni nejaktivnìjší èlenové sboru. Byla 
zde také výstavka fotografií za uplynulých 
100 let. Závìrem se podávalo skromné obèer-
stvení a jako odmìna všem za jejich práci 
následovala od 20 hodin taneèní zábava za 
pøispìní kapely Josefa Hotového. 

Složení výboru Sboru dobrovolných hasièù 
Písnice v r. 1999: starosta Štancl Miroslav, 
jednatel Coòk Miloslav, velitel Èeška Jan, 
zástupce velitele Malý František, strojník 
Mrázek František, zástupce strojníka Køíž 
Petr, preventista Vejvoda Josef , hospodáøka 
Vladyková Jana, èlen výboru Štanclová Eliška 
a Vladyka Antonín, kontrolní a revizní rada ve 
složení -  vedoucí Malá Naïa a èlenové 
Coòková Vìra a Špaèková Marie. 

Využitelné vodní zdroje v obci jsou: vodo-
vodní øad a podzemní hydranty, vodní nádrže 
V dolích, rybník Malkusák, rybník Obecòák 
s øádným pøíjezdem pro tìžkou hasièskou 
techniku a èerpací stanovištì. 
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Stav zásahových komunikací  v  obci:  
Veškeré zásahové komunikace v obci jsou 
zpevnìné a využitelné pro tìžkou hasièskou 
techniku. Pøístup k vodním zdrojùm je zabez-
peèen. Problematické zùstávají ulice v blíz-
kosti výškových budov. Ulice jsou oznaèeny 
názvy. 

Technické vybavení jednotky SDH: 
1× automobilová cisterna CAS 25 Š 706 

RTHP, SPZ AH 71-67, rok výroby 1977 akce-
schopná, s vysílaèkou pro spojení s HZS hl. m. 
Prahy (v Praze bylo pøidìleno pro zlepšení akce-
schopnosti jednotek SDH pouze 13 vysílaèek) 

1× hadicový automobil Avia 30 DVS – 12, 
SPZ AH 33-10, nutné provedení klempíø-
ských prací a laku vèetnì elektroinstalace 

2× pøenosná motorová støíkaèka PS – 12 
1× pøenosná motorová støíkaèka PS – 8 

(mimo provoz) 
1× závìsná motorová støíkaèka Stratílek – 

1933 (mimo provoz) 

Poèetní stavy jednotky SDH: starosta 
Štancl Miroslav, velitel Èeška Jan, preventista 
Vejvoda Josef, strojníci Mrázek František, 
Malý František, èlenská základna v zájmovém 
sdružení obèanù je 81 èlenù – dospìlých stále 
ubývá. Poèet akceschopných èlenù SDH k 
zásahu je jedno družstvo mužù v poètu 1 + 9. 

Plnìní plánu školení a výcviku je provádìno 
podle metodických pokynù mìstským Sdru-
žením dobrovolných hasièù. 

Výzbroj a výstroj jednotky: kompletní, evi-
dovaná v knize evidence základních vìcných 
prostøedkù podléhajících zkoušení v zavede-
né knize u SDH. Zkoušení provádí velitel, 
který také vede záznamy o výsledcích zkou-
šek. 

Požární zbrojnice: V roce 1999 byla prove-
dena rekonstrukce vnìjších omítek zbrojnice 
v hodnotì cca 100 000 Kè. 

Plán požární prevence je každoroènì zpra-
cován pro roèní období preventivních kontrol 

a spadá do kompetence preventisty obce. 
Úkoly požární prevence obce mùže provádìt 
6 èlenù SDH. V každém roce se provádí cel-
kem 22 kontrol – provìrek stavu požární 
ochrany v obytných domech. Dokumentace je 
založena u preventisty obce. Dohlídky na zjiš-
tìné závady jsou provádìny ve stanovených 
termínech zápisù z kontrol. Problémy vznikají 
pøi opakovaných závadách drobných provo-
zoven. 

Zásahová jednotka SDH Písnice se zúèast-
nila hašení velkého požáru v areálu bývalého 
masokombinátu v Písnici. Za pomoc pøi zdo-
lávání živlu byla Sboru dobrovolných hasièù 
v Písnici a šesti dalším zúèastnìným sborùm 
poskytnuta dotace ve výši 80 000 Kè na nákup 
zásahové obuvi a rukavic.

–Vybráno z archívních pramenù. Plný text je 
dostupný na www.sdhpisnice.net.

Upraveno (red).– 

Stručné dějiny radnice na Libuši

Libuš nastoupila cenu svébytné obce až v ro-
ce 1930. Do té doby náležela do rámce 
Kunratic u Prahy a mìla tzv. osadní výbor. 
Osadními starosty byli postupnì rolník Jan 
Rudolfský, obchodníci Jan Mrázek a Augus-
tin Vodrážka, hostinský Josef Novotný a pe-
kaø Jan Foršt. Když po polovinì dvacátých let 
20. století nastala snaha zjednodušovat sprá-
vu obcí, zástupci Libuše se postavili proti slou-
èení s Kunraticemi. Dne 16. dubna 1927 osad-
ní zastupitelstvo sepsalo žádost o oddìlení, 
kterému Zemský úøad v Praze vyhovìl usne-
sením z 30. bøezna 1930 s platností od 15. du-
bna téhož roku. Obecní majetek byl rozdìlen 
a pro Libuš byla pojmenována správní komise 
v èele s pøedsedou Antonínem Borovanem. 
V èervenci se zaèalo provizornì úøadovat v do-
mì è. p. 1 a z penìz získaných rozdìlením 
obec zakoupila dùm èp. 81 za 120 000 Kè. 
V nìm byla upravena obecní úøadovna, zase-
dací síò a byt pro obecního strážníka. Stojí za 
zmínku, že zdejší studna poskytovala okol-
ním domùm dobrou pitnou vodu. Øádné 
volby se konaly 5. øíjna 1930 a prvním staros-
tou se stal K. Tylin.

Dnešní radnièní budovu získala obec v prù-
bìhu 2. svìtové války. Nese stigma doby. 
Pùvodnì šlo o rodinný domek Rudolfa a Luisy 
Vogelových a jejich dcery Marie Properové. 
Pøed násilným odchodem Židù v záøí 1942 pro-
dal R. Vogel dùm nìmecké správì. Nikdo z od-
cházejících se po válce již nevrátil. Objekt ve 
státní správì pak sloužil jako úøadovna MNV.

O objektu pošty, èp. 1, stojícím vedle radni-
ce, každý roduvìrný Libušan ví, že v nìm 
býval vyhlášený zájezdní hostinec. Ménì se 
asi uchovalo vìdomí, že právì zde zasedalo 
libušské zastupitelstvo v prvním roce po udì-
lení samostatnosti obce. Tlouš�ka zdí a ná-
znaky podzemních prostor dosvìdèují v tìch-
to místech existenci tvrze, pøipomínané ve 14. 
století. Po husitských válkách však zprávy 
o obci umlkají. Pøed rokem 1671, kdy vrch-
nost dala v osadì zøídit menší poèet selských 
usedlostí, je doloženo jen nìkolik chalup. 
K výraznìjšímu rùstu Libuše došlo teprve ve 
20. století.

Mezi radnicí a poštou se tyèí sloup kamenné 
obecní zvonice, jež nahradila v roce 1870 star-
ší døevìnou. Kameny dovezli zdejší rolníci 
z požáreckých lomù. Døík sloupu, lucernu, 
sokl i øímsy pak ve dnech odpoèinku vytesali 
kameníci z Kamenného Pøívozu, kteøí tehdy 
pracovali na stavbì Vinohradského tunelu.

Pøed radnièní pøedzahrádkou se nachází 
pomník padlých z 1. svìtové války. Má zají-
mavou historii. Na poèátku stál u silnice køíž, 
kolem kterého dala obec v posledním roce 
19. století zhotovit oplocení. V roce 1924 køíž 
pøemístili a v ohrádce byl zøízen pomník pad-
lých, dodnes dochovaný, ale již bez oplocení.

Libuš a sousední Písnice byly ku Praze pøi-
pojeny v roce 1974. Písnice pøedstavovala 
katastrální území pod správou MNV Libuš-

Písnice. Starší písnická radnice v ulici Ke 
Kašnì è. 100 zùstala obecním majetkem 
a slouží jako detašované pracovištì. Od roku 
1990 obce tvoøily Mìstskou èást Praha Libuš-
Písnice, roku 1994 byl název upraven na 
Praha-Libuš.

Dùm èp. 35 v Libuši slouží jako radnice 
dosud, i když je tu úøad jen v nájmu. Pøedstavite-
lé mìstské èásti uznali okolnosti váleèného pro-
deje objektu za vynucené, a ten byl proto v resti-
tuèním øízení vrácen oprávnìným dìdicùm. 

(Pozn. redakce: V dnešní dobì je objekt rad-
nice opìt majetkem obce, majitelé jej odpro-
dali mìstské èásti.)

–Z knihy Pražské radnice (2002). Kapitolu 
o Libuši sepsal Jiøí Bartoò. Pøipravil a redak-

ènì zkrátil Martin Zikeš. Foto R. Klemeš–

Vzpomínka na rok 1948

Rozvinutí sokolského praporu v Písnici

Na rozvinutí sokolského praporu vzpomí-
nají dvì ženy, tehdá jim bylo kolem patnácti 
let. V létì roku 1948 na fotbalovém høišti 

v Písnici se konalo slavnostní rozvinutí sokol-
ského praporu. Tenkrát se zúèastnilo dosti 
pøíznivcù z blízkého i vzdálenìjšího okolí v so-

kolských krojích vèetnì národních. Sokolská 
jednota zde v obci Písnice se skládala z tìchto 
èlenù: starosta br. Antonín Kratochvíl, jedna-
tel br. Josef Nìmec, pokladník br. Josef Káš 
a další èlenové a èlenky  br. Ferdinand Matuš, 
br. Stanislav Vopálka, br. Zdenìk Panýrek, br. 
Karel Švarc, br. Josef Zdeník, br. Emil Klégr 
a jejich manželky, dále pí Jana Komárková, pí 
Anna Melicharová, pí Anna Nováková. 

V místním hostinci u Brejchù byl pronajatý 
sál, kde se cvièilo na náøadí pod dozorem 
náèelnice sokola sestry Ludmily Hytkové. 
Mužskou populaci cvièil tenkrát dorostenec 
Jaroslav Kavka. Toto náøadí se kupovalo 
postupnì ze zisku, v zimì se poøádaly plesy. 
Také z pøíspìvkù èlenù byl zakoupen odrazo-
vý mùstek, žínìnka, bradla a kùò. 

Ale chybìl ještì prapor. A tak vznikl nápad 
poøídit si jej. Tehdá se nabídla vynikající vyší-
vaèka paní Antonie Burdová z Písnice, že pra-

Prapor – 1. strana.

Prapor – 2. strana s hlavou Tyrše.

Nad „S“ v klobouèku paní Burdová, která prapor vyšívala, na snímku též  p. Kratochvíl, pøedseda písnické jednoty.

Pøijímání stuh od kmoter, které køtily prapor. Matka praporu sestra Rùžena Kášová.

Rozvinutí praporu. Vìtší v bílém Eva Kášová – Bubnová,
menší Marie Klégrová – Pudilová.

U pomníku na køižovatce ulic K Vrtilce a Libušská. Foto archív Marie Pudilové.
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Stav zásahových komunikací  v  obci:  

Veškeré zásahové komunikace v obci jsou 
zpevnìné a využitelné pro tìžkou hasièskou 
techniku. Pøístup k vodním zdrojùm je zabez-
peèen. Problematické zùstávají ulice v blíz-
kosti výškových budov. Ulice jsou oznaèeny 
názvy. 

Technické vybavení jednotky SDH: 
1× automobilová cisterna CAS 25 Š 706 

RTHP, SPZ AH 71-67, rok výroby 1977 akce-
schopná, s vysílaèkou pro spojení s HZS hl. m. 
Prahy (v Praze bylo pøidìleno pro zlepšení akce-
schopnosti jednotek SDH pouze 13 vysílaèek) 

1× hadicový automobil Avia 30 DVS – 12, 
SPZ AH 33-10, nutné provedení klempíø-
ských prací a laku vèetnì elektroinstalace 

2× pøenosná motorová støíkaèka PS – 12 
1× pøenosná motorová støíkaèka PS – 8 

(mimo provoz) 
1× závìsná motorová støíkaèka Stratílek – 

1933 (mimo provoz) 

Poèetní stavy jednotky SDH: starosta 
Štancl Miroslav, velitel Èeška Jan, preventista 
Vejvoda Josef, strojníci Mrázek František, 
Malý František, èlenská základna v zájmovém 
sdružení obèanù je 81 èlenù – dospìlých stále 
ubývá. Poèet akceschopných èlenù SDH k 
zásahu je jedno družstvo mužù v poètu 1 + 9. 

Plnìní plánu školení a výcviku je provádìno 
podle metodických pokynù mìstským Sdru-
žením dobrovolných hasièù. 

Výzbroj a výstroj jednotky: kompletní, evi-
dovaná v knize evidence základních vìcných 
prostøedkù podléhajících zkoušení v zavede-
né knize u SDH. Zkoušení provádí velitel, 
který také vede záznamy o výsledcích zkou-
šek. 

Požární zbrojnice: V roce 1999 byla prove-
dena rekonstrukce vnìjších omítek zbrojnice 
v hodnotì cca 100 000 Kè. 

Plán požární prevence je každoroènì zpra-
cován pro roèní období preventivních kontrol 

a spadá do kompetence preventisty obce. 
Úkoly požární prevence obce mùže provádìt 
6 èlenù SDH. V každém roce se provádí cel-
kem 22 kontrol – provìrek stavu požární 
ochrany v obytných domech. Dokumentace je 
založena u preventisty obce. Dohlídky na zjiš-
tìné závady jsou provádìny ve stanovených 
termínech zápisù z kontrol. Problémy vznikají 
pøi opakovaných závadách drobných provo-
zoven. 

Zásahová jednotka SDH Písnice se zúèast-
nila hašení velkého požáru v areálu bývalého 
masokombinátu v Písnici. Za pomoc pøi zdo-
lávání živlu byla Sboru dobrovolných hasièù 
v Písnici a šesti dalším zúèastnìným sborùm 
poskytnuta dotace ve výši 80 000 Kè na nákup 
zásahové obuvi a rukavic.

–Vybráno z archívních pramenù. Plný text je 
dostupný na www.sdhpisnice.net.

Upraveno (red).– 

Stručné dějiny radnice na Libuši

Libuš nastoupila cenu svébytné obce až v ro-
ce 1930. Do té doby náležela do rámce 
Kunratic u Prahy a mìla tzv. osadní výbor. 
Osadními starosty byli postupnì rolník Jan 
Rudolfský, obchodníci Jan Mrázek a Augus-
tin Vodrážka, hostinský Josef Novotný a pe-
kaø Jan Foršt. Když po polovinì dvacátých let 
20. století nastala snaha zjednodušovat sprá-
vu obcí, zástupci Libuše se postavili proti slou-
èení s Kunraticemi. Dne 16. dubna 1927 osad-
ní zastupitelstvo sepsalo žádost o oddìlení, 
kterému Zemský úøad v Praze vyhovìl usne-
sením z 30. bøezna 1930 s platností od 15. du-
bna téhož roku. Obecní majetek byl rozdìlen 
a pro Libuš byla pojmenována správní komise 
v èele s pøedsedou Antonínem Borovanem. 
V èervenci se zaèalo provizornì úøadovat v do-
mì è. p. 1 a z penìz získaných rozdìlením 
obec zakoupila dùm èp. 81 za 120 000 Kè. 
V nìm byla upravena obecní úøadovna, zase-
dací síò a byt pro obecního strážníka. Stojí za 
zmínku, že zdejší studna poskytovala okol-
ním domùm dobrou pitnou vodu. Øádné 
volby se konaly 5. øíjna 1930 a prvním staros-
tou se stal K. Tylin.

Dnešní radnièní budovu získala obec v prù-
bìhu 2. svìtové války. Nese stigma doby. 
Pùvodnì šlo o rodinný domek Rudolfa a Luisy 
Vogelových a jejich dcery Marie Properové. 
Pøed násilným odchodem Židù v záøí 1942 pro-
dal R. Vogel dùm nìmecké správì. Nikdo z od-
cházejících se po válce již nevrátil. Objekt ve 
státní správì pak sloužil jako úøadovna MNV.

O objektu pošty, èp. 1, stojícím vedle radni-
ce, každý roduvìrný Libušan ví, že v nìm 
býval vyhlášený zájezdní hostinec. Ménì se 
asi uchovalo vìdomí, že právì zde zasedalo 
libušské zastupitelstvo v prvním roce po udì-
lení samostatnosti obce. Tlouš�ka zdí a ná-
znaky podzemních prostor dosvìdèují v tìch-
to místech existenci tvrze, pøipomínané ve 14. 
století. Po husitských válkách však zprávy 
o obci umlkají. Pøed rokem 1671, kdy vrch-
nost dala v osadì zøídit menší poèet selských 
usedlostí, je doloženo jen nìkolik chalup. 
K výraznìjšímu rùstu Libuše došlo teprve ve 
20. století.

Mezi radnicí a poštou se tyèí sloup kamenné 
obecní zvonice, jež nahradila v roce 1870 star-
ší døevìnou. Kameny dovezli zdejší rolníci 
z požáreckých lomù. Døík sloupu, lucernu, 
sokl i øímsy pak ve dnech odpoèinku vytesali 
kameníci z Kamenného Pøívozu, kteøí tehdy 
pracovali na stavbì Vinohradského tunelu.

Pøed radnièní pøedzahrádkou se nachází 
pomník padlých z 1. svìtové války. Má zají-
mavou historii. Na poèátku stál u silnice køíž, 
kolem kterého dala obec v posledním roce 
19. století zhotovit oplocení. V roce 1924 køíž 
pøemístili a v ohrádce byl zøízen pomník pad-
lých, dodnes dochovaný, ale již bez oplocení.

Libuš a sousední Písnice byly ku Praze pøi-
pojeny v roce 1974. Písnice pøedstavovala 
katastrální území pod správou MNV Libuš-

Písnice. Starší písnická radnice v ulici Ke 
Kašnì è. 100 zùstala obecním majetkem 
a slouží jako detašované pracovištì. Od roku 
1990 obce tvoøily Mìstskou èást Praha Libuš-
Písnice, roku 1994 byl název upraven na 
Praha-Libuš.

Dùm èp. 35 v Libuši slouží jako radnice 
dosud, i když je tu úøad jen v nájmu. Pøedstavite-
lé mìstské èásti uznali okolnosti váleèného pro-
deje objektu za vynucené, a ten byl proto v resti-
tuèním øízení vrácen oprávnìným dìdicùm. 

(Pozn. redakce: V dnešní dobì je objekt rad-
nice opìt majetkem obce, majitelé jej odpro-
dali mìstské èásti.)

–Z knihy Pražské radnice (2002). Kapitolu 
o Libuši sepsal Jiøí Bartoò. Pøipravil a redak-

ènì zkrátil Martin Zikeš. Foto R. Klemeš–

Vzpomínka na rok 1948

Rozvinutí sokolského praporu v Písnici

Na rozvinutí sokolského praporu vzpomí-
nají dvì ženy, tehdá jim bylo kolem patnácti 
let. V létì roku 1948 na fotbalovém høišti 

v Písnici se konalo slavnostní rozvinutí sokol-
ského praporu. Tenkrát se zúèastnilo dosti 
pøíznivcù z blízkého i vzdálenìjšího okolí v so-

kolských krojích vèetnì národních. Sokolská 
jednota zde v obci Písnice se skládala z tìchto 
èlenù: starosta br. Antonín Kratochvíl, jedna-
tel br. Josef Nìmec, pokladník br. Josef Káš 
a další èlenové a èlenky  br. Ferdinand Matuš, 
br. Stanislav Vopálka, br. Zdenìk Panýrek, br. 
Karel Švarc, br. Josef Zdeník, br. Emil Klégr 
a jejich manželky, dále pí Jana Komárková, pí 
Anna Melicharová, pí Anna Nováková. 

V místním hostinci u Brejchù byl pronajatý 
sál, kde se cvièilo na náøadí pod dozorem 
náèelnice sokola sestry Ludmily Hytkové. 
Mužskou populaci cvièil tenkrát dorostenec 
Jaroslav Kavka. Toto náøadí se kupovalo 
postupnì ze zisku, v zimì se poøádaly plesy. 
Také z pøíspìvkù èlenù byl zakoupen odrazo-
vý mùstek, žínìnka, bradla a kùò. 

Ale chybìl ještì prapor. A tak vznikl nápad 
poøídit si jej. Tehdá se nabídla vynikající vyší-
vaèka paní Antonie Burdová z Písnice, že pra-

Prapor – 1. strana.

Prapor – 2. strana s hlavou Tyrše.

Nad „S“ v klobouèku paní Burdová, která prapor vyšívala, na snímku též  p. Kratochvíl, pøedseda písnické jednoty.

Pøijímání stuh od kmoter, které køtily prapor. Matka praporu sestra Rùžena Kášová.

Rozvinutí praporu. Vìtší v bílém Eva Kášová – Bubnová,
menší Marie Klégrová – Pudilová.

U pomníku na køižovatce ulic K Vrtilce a Libušská. Foto archív Marie Pudilové.
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Archív Sokol Písnice léto 1948. Rozvinutí praporu – v 1. øadì zleva p. Nìmec, Švarc, Zedník, ve 2. øadì zleva p. Emil Klégr, druhý p. Káša.

por vyšije. A také se tak stalo. Na bílém broká-
tu na jedné stranì vyšila hlavu Miroslava 
Tyrše a nad ní heslo „Ni zisk  ni slávu.“, na 
stranì druhé „Tìlocvièná jednota Sokol 
Písnice“. Též nìkolik širokých barevných stuh 
vyšila se jmény èlenek, které se finanènì na 
tomto krásném díle podílely. Souèasnì byla 
zakoupena k tomuto praporu døevìná žerï 
s malým kovovým sokolem na špici. Øadu let 
se tento prapor uchovával ve sklenìné vitrínì 
pøímo v tìlocviènì v hostinci u Brejchù, až 
skonèil v péèi v rodinì pana Karla Peèánky, 
kde jest uložen. Na závìr chceme vyjádøit 
velké podìkování této rodinì za ochotu, že se 
o tento sokolský prapor stará.

V budoucnu bychom byli rádi, aby se tento 
prapor mohl uložit v muzeu v Tyršovì domì 
na Smíchovì jako památka na pražskou 
sokolskou župu Scheinerovu v obci Písnice. 

V Písnici 20. 4. 2005
–Eva Bubnová, roz. Kášová,

Marie Pudilová, roz. Klégrová
Foto z archívu Marie Pudilové–

Fotografie ze svého archívu laskavì zapùjèily 
paní Eva Bubnová a paní Marie Pudilová. 

Redakce èasopisu U nás jim za to dìkuje.

Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4

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

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

  Otevøeno   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

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

CYKLO CENTRUM  
PÍSNICE

Ještì platí nabídka jarních prohlídek
1 kolo – 50 Kè .

Prodej a servis jízdních kol

Prodej znaèek:  Author, Apache, Superior
     Cykl. doplòky, Moira, NW, Polar, Briko

CYKLO CENTRUM  
PÍSNICE
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Rallye veteránů

Ve dnech 14.  17. èervence 2005 se v Praze a okolí koná meziná-
rodní sportovní a spoleèenská akce Auto Štangl Bohemia Rallye 
Historic 2005, jejíž souèástí bude rallye veteránù, výstava histo-

rických vozù, obrazù a umìleckých pøedmìtù spojených s auto-
mobilismem. Trasa rallye, která je na úrovni mistrovství svìta, 
povede i pøes území naší mìstské èásti. V pátek 15. èervence 
mùžeme oèekávat pøíjezd veteránù od Dolních Bøežan pøes 
Písnici a Libuš po Libušské, Meteorologické a Novodvorské uli-
ci, a to za bìžného provozu. 

–red–

Obchod, Firma Zaměření Otevřeno Doplňkové info, email, zajímavost, slevy apod.

Lékař MUDr. J. Vokálková/Mílová 635 ordinace praktického lékaře Po-Pá 8-12.30, Čt 11.30-16 tel. 261 112 480, přijímáme nové pacienty

Libušská Lékárna/Libišská 65 PharmDr. Zdenka Stejskalová Po-Pá 8-18 tel. 241 471 287

Oční optika/Libušská 1 brýle, měření zraku, kontaktní čočky Po-Pá 9-18 tel. 241 470 041, www.optika-praha.cz

Masáže/Hoštická 205, Písnice regenerace, relaxace kdykoliv po tel. dohodě tel. 777 242 824, lymfdrenáže, reflex. terapie

Restaurace/Na Domovině 651/1 teplá jídla po celý den Po-Ne 11-22 tel. 261 910 740, nekuřácký salonek

Maropo, s.r.o./K Lesu 444 Bar-velkoplošná projekce, šipky, v. výběr nápojů Po-Ne 19-02 tel. 244 472 329, rezervace přes den tel. 244 470 157, www.ceske-hospůdky.cz

Nápoje Libuš/U Líhní 8/368 alko-nealko nápoje, mraž. zboží, bal. potraviny Po-Pá13.30-18, So 8-12, Ne13-17 tel. 261 912 508, Nedělní Blesk, 8 druhů piva

Květinářství/Výletní 399 květiny pro každou příležitost Po-Pá 8-19, So,Ne 9-15 tel. objednávky 608 150 667

Kadeřnictví Iva/Ke Kurtům 381 pánské, dámské, dětské 13-20 tel. 723 001 485

Kadeřnictví L'oreal/Výletní 351 zn. kvality Po,Pá 7-14, Út-Čt 12-19.30 tel. 261 910 565, 606 901 772

Masáže/U Líhní 7/375 relaxační a rekondiční masáže kdykoliv po tel. dohodě tel. 261 912 410, 605 846 265

Videopůjčovna/Libušská 15 VHS, DVD Po-Pá 11-20, So,Ne 14-20 tel. 261 912 575

U Krtečka/Ke Kurtům 374 drogerie, hračky, papír, sběrna (oděvy, obuv) 8-12.30, 13.30-18, So 8-10.30 tel. 604 404 741

Marko-hračky/U Pejřárny 97 nej. výběr hraček Po-Pá 8.30-16.30 tel. 244 470 884

Dětské studio Větrník/Libušská 400 dětský textil, vel. 0-164, hračky, kočárky, bazar Po-Pá 10-12 a 13-18, So 8-11 tel. 605 943 394, autosedačky, komisní prodej

Second Hand/Výletní 397 použitý textil Po-Pá 11-17

ZooHaus II./Libušská 313 chovatelské potřeby i velkoobchod Po-Pá 12-18 prodej také za velkoobchodní  ceny, tel. 261 912 448

RoComp razítka, cedule, nápisy, tisk, www stránky Po-Pá 8-16 tel. 604 552 758, klemes@email.cz, grafika, vizitky, letáky, prospekty

Neoset/Ke Březině 86 digitální barevný i černobílý tisk a kopírování Po-Pá 8.30-16 tel. 261 910 582, k.nehasil@volny.cz, kopie od 0,80 Kč/A4

B. Suk Zámečnictví/Libušská 214/187 montáže zámků, zám. výroba na zakázku Po-Pá 8-17 tel. 247 27 854, 604 537 728, stálí zákazníci slevy

Vejvoda Josef/Libušská 55/39 lakýrník, malíř 17-20 tel. 261 911 475

TTT/Hoštická 205 truhlářství, plovoucí podlahy 8-9 tel. 603 180 841, 777 242 824, i sádrokarton, renov. kuch. linek

Truhlář opravy oken dle dohody tel. 241 408 077, mobil: 603 984 394

Truhlář truhlářské a nábytkářské práce Po-Pá 7-17 tel. 605 85 19 89

Michal Bílý/ Na Okruhu 17 pokrývač, klempíř nonstop tel. 775 185 235

Elektroinstalace-Pavel Mráz/Drůbežářská 117 montáže, opravy, revize, přípojky, dom. tel. dle dohody tel. 777 867 000, pa4400@seznam.cz

Josef Málek revize elektro tel. 604 581 354

Firma Charvát/Na Okruhu 3 opravy, seřízení, instalace plynových spotřebičů dle dohody tel. 603 464 403, 261 911 218, občané Libuše a Písnice nemají účováno cestovné

Těsnění oken a dveří provádím montáž těsnění oken a dveří tel. 261 912 167, 728 035 679

C.F.M. Fasády/Ohrobecká 749 zateplení a opravy fasád tel. 602 298 048, ctmfasady@seznam.cz

Zednictví Ladislav Nekola/Šátalská 211/17 veškeré zednické a obklad. práce dle dohody tel. 241 718 093, zimní slevy

Zdeněk Kratochvíl/Dobronická 14 střecha od krovu až po hromosvod 7-18 tel. 261 912 289, klempkrat@volny.cz

Instalatérské práce/U Libušské sokol. 410/17 instalatér dle dohody tel. 261 910 583, 608 049 081

Peal/U Vodojemu 15 rozbory vod (studny, bazény, odpadní) Po-Pá 7-15.30 tel. 241 728 264, 261 711 461

Mirax-nábytek/Meteorologická 95 nábytek, interiéry Po-Pá tel./fax 241 713 594, info@mirax.cz

Kokr sdružení/Libušská 8/191 kuchyně, nábytek, chemická ochrana dřeva 9-15 tel. 241 721 713, 602 384 734, kokr@mybox.cz

Sedlář, čalouník Jan Strhan/Hoštická 207 výroba, rekonstrukce dle dohody tel.. 261 910 194, 605 918 538, 605 362 661

Půjčovna strojů na čištění koberců/Výletní 362 půjčovna dle dohody tel. 261 911 308 (záznamník), 732 965 896, kvalitní čištění mokrou cestou

Služby DDD/Hoštická 256 deratizace, desinsekce, desinfekce nonstop tel./fax 261 910 711, 602 353 486, záruka služeb

Zlatnictví/Na Šejdru 384 prodej, opravy, zakázka z dones. materiálu Čt 10-18

Aquel Bohemia, s.r.o./Ke Kurtům 382/5 vodní filtry, zvlhčovače dle dohody tel. 602 338 464 Ing. Hájek

Jan Naidr/Libušská 190 inženýrské sítě 6.30-15.30 tel. 261 910 088, www.jannaidr.euweb.cz

Maropo, s.r.o./K Lesu 444 zakládání staveb, inž. sítě, stavba míst. komun. Po-Pá 7-17 tel. 244 470 157, 602(608) 225 080, maropo@volny.cz

SUPERDISKONT s.r.o./K Lukám 648 / 10 zboží všeho druhu, převážně do domácnosti dle tel.dohody tel. 261 910 275, e-shop: www.superdiskont.cz, e-shop: www.casemodding.cz

Finanční poradce Anna Hajská/Libušská 393 penz. připojištění, staveb. spoř. ,úvěry dle tel. dohody tel. 244 471 243, 603 724 150

Finanční a pojiš�ovací poradce S. Vodrážková pojištění-majetkové, životní, autopoj., podnik. dle dohody tel. 777 670 321

Finanční a pojiš�ovací poradce J. Vodrážka finanční a poj. služby, st. spoř., úvěry, půjčky dle dohody tel. 602 144 164, pro občany Libuše a Písnice výrazná sleva

Ing. Václav Černý/Na Okruhu 387/17 účetnictví, účetní poradenství, audit, školení na základě tel. dohody tel. 602 880 708, cerny@vse.cz

Vlasta Mrázová pojiš�ovací poradce tel. 244 470 320, fax 244 470 284, mob. 777 210 904

Pojiš�ovací poradce živ. pojištění a ostatní produkty ČP - úvěra atd. dle dohody tel. 604 287 519

Faitová Ludmila/K Lukám 641 správa nemovitostí tel. 603 421 150

Ing. arch. B. Svěráková/Výletní 364/6 projektování RD, rekonstrukce stále www.volný.cz/bmsverak

Ing. Adolf Cerhák projektování bytových a občanských staveb nonstop tel. 737 359 497, a.cerhak@email.cz

Realitní kanc./Klokotská 833/1a byty, domy, pozemky v Praze 4 jednání dle dohody tel. 242 441 568-9, 603 483 771, 603 438 329, 605 151 114

Šeba Jan/Zbudovská 765/15 bezpečnostní audit, soukromý detektiv nonstop tel. 777 268 341, tel./fax: 244 910 629, jan.seba@post.cz

Vladimír Kuželka/Na Domovině 651 překlady, soudní ověřování nonstop tel. 608 912 390, kuzelka@seznam.cz

Ing. Anneta Sedláčková/Výletní 364 výuka angličtiny Po-Pá tel. 261 911 049, 732 461 234, anglina@volny.cz, pro děti, dosp. letní intenz. kurzy

Mgr. Nina Ludvíková, tel. 261 910 767 výuka cizích jazyků dle dohody tel. 608 215 963, doučování žáků ZŠ, individuální výuka angličtiny

Ing. Ewa Klosová/Mašovická 160 polština - překlady, korektury dle dohody tel. 241 710 439, 721 837 202, ewa.klosova@quick.cz

Mgr. Hana Kendíková překlady - jazyk angl., něm. a norský dle dohody tel. 608 072 304, kendikova@centrum.cz

Lockman/ Hoštická 256 mechanická zabezpečení motocyklů nonstop (dle dohody) tel./fax 261 910 711, 602 353 486, i na dobírku (záruka 3 roky)

Autoopravna-Jan Buben/Putimská 3 autoopravna 8-17 tel. 261 910 683

Autoopravna 2PM/V Koutě 311/5 opravy, lakování, rovnání 8-16 tel. 244 470 284, 602 427 751, www.aa.cz/2pm

Ing. František Jokeš ubytování a pronájem, cestovní kancelář tel. 261 912 675, mobil 607 173 080, CK spec. na Kypr a Thajsko

Penzion Koekoek/Dobronická 12 ubytování v soukromí nonstop tel. 261 912 584, 605 534 344, www.apartmentinprague.net

Pension Jana/V Bambouskách 345 ubytovací služby nonstop tel. 261 912 647, cena dohodou

Adresáø je neplacenou inzercí a je urèený výhradnì pro podnikatele a živnostníky z Libuše a Písnice. Pokud máte zájem o plošnou 
inzerci, která je placená, lze ji podat na ÚMÈ Praha-Libuš v sekretariátu. Cena celé strany A4 je 4010 Kè  a z této ceny lze volit podíly 
1/2, 1/4, 1/8, 1/16 podle použité plochy. Soukromá inzerce je pro obèany Libuše a Písnice zdarma.adresáøadresáø
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Archív Sokol Písnice léto 1948. Rozvinutí praporu – v 1. øadì zleva p. Nìmec, Švarc, Zedník, ve 2. øadì zleva p. Emil Klégr, druhý p. Káša.

por vyšije. A také se tak stalo. Na bílém broká-
tu na jedné stranì vyšila hlavu Miroslava 
Tyrše a nad ní heslo „Ni zisk  ni slávu.“, na 
stranì druhé „Tìlocvièná jednota Sokol 
Písnice“. Též nìkolik širokých barevných stuh 
vyšila se jmény èlenek, které se finanènì na 
tomto krásném díle podílely. Souèasnì byla 
zakoupena k tomuto praporu døevìná žerï 
s malým kovovým sokolem na špici. Øadu let 
se tento prapor uchovával ve sklenìné vitrínì 
pøímo v tìlocviènì v hostinci u Brejchù, až 
skonèil v péèi v rodinì pana Karla Peèánky, 
kde jest uložen. Na závìr chceme vyjádøit 
velké podìkování této rodinì za ochotu, že se 
o tento sokolský prapor stará.

V budoucnu bychom byli rádi, aby se tento 
prapor mohl uložit v muzeu v Tyršovì domì 
na Smíchovì jako památka na pražskou 
sokolskou župu Scheinerovu v obci Písnice. 

V Písnici 20. 4. 2005
–Eva Bubnová, roz. Kášová,

Marie Pudilová, roz. Klégrová
Foto z archívu Marie Pudilové–

Fotografie ze svého archívu laskavì zapùjèily 
paní Eva Bubnová a paní Marie Pudilová. 

Redakce èasopisu U nás jim za to dìkuje.

Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4

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

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

  Otevøeno   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

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

CYKLO CENTRUM  
PÍSNICE

Ještì platí nabídka jarních prohlídek
1 kolo – 50 Kè .

Prodej a servis jízdních kol

Prodej znaèek:  Author, Apache, Superior
     Cykl. doplòky, Moira, NW, Polar, Briko

CYKLO CENTRUM  
PÍSNICE
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Rallye veteránů

Ve dnech 14.  17. èervence 2005 se v Praze a okolí koná meziná-
rodní sportovní a spoleèenská akce Auto Štangl Bohemia Rallye 
Historic 2005, jejíž souèástí bude rallye veteránù, výstava histo-

rických vozù, obrazù a umìleckých pøedmìtù spojených s auto-
mobilismem. Trasa rallye, která je na úrovni mistrovství svìta, 
povede i pøes území naší mìstské èásti. V pátek 15. èervence 
mùžeme oèekávat pøíjezd veteránù od Dolních Bøežan pøes 
Písnici a Libuš po Libušské, Meteorologické a Novodvorské uli-
ci, a to za bìžného provozu. 

–red–

Obchod, Firma Zaměření Otevřeno Doplňkové info, email, zajímavost, slevy apod.

Lékař MUDr. J. Vokálková/Mílová 635 ordinace praktického lékaře Po-Pá 8-12.30, Čt 11.30-16 tel. 261 112 480, přijímáme nové pacienty

Libušská Lékárna/Libišská 65 PharmDr. Zdenka Stejskalová Po-Pá 8-18 tel. 241 471 287

Oční optika/Libušská 1 brýle, měření zraku, kontaktní čočky Po-Pá 9-18 tel. 241 470 041, www.optika-praha.cz

Masáže/Hoštická 205, Písnice regenerace, relaxace kdykoliv po tel. dohodě tel. 777 242 824, lymfdrenáže, reflex. terapie

Restaurace/Na Domovině 651/1 teplá jídla po celý den Po-Ne 11-22 tel. 261 910 740, nekuřácký salonek

Maropo, s.r.o./K Lesu 444 Bar-velkoplošná projekce, šipky, v. výběr nápojů Po-Ne 19-02 tel. 244 472 329, rezervace přes den tel. 244 470 157, www.ceske-hospůdky.cz

Nápoje Libuš/U Líhní 8/368 alko-nealko nápoje, mraž. zboží, bal. potraviny Po-Pá13.30-18, So 8-12, Ne13-17 tel. 261 912 508, Nedělní Blesk, 8 druhů piva

Květinářství/Výletní 399 květiny pro každou příležitost Po-Pá 8-19, So,Ne 9-15 tel. objednávky 608 150 667

Kadeřnictví Iva/Ke Kurtům 381 pánské, dámské, dětské 13-20 tel. 723 001 485

Kadeřnictví L'oreal/Výletní 351 zn. kvality Po,Pá 7-14, Út-Čt 12-19.30 tel. 261 910 565, 606 901 772

Masáže/U Líhní 7/375 relaxační a rekondiční masáže kdykoliv po tel. dohodě tel. 261 912 410, 605 846 265

Videopůjčovna/Libušská 15 VHS, DVD Po-Pá 11-20, So,Ne 14-20 tel. 261 912 575

U Krtečka/Ke Kurtům 374 drogerie, hračky, papír, sběrna (oděvy, obuv) 8-12.30, 13.30-18, So 8-10.30 tel. 604 404 741

Marko-hračky/U Pejřárny 97 nej. výběr hraček Po-Pá 8.30-16.30 tel. 244 470 884

Dětské studio Větrník/Libušská 400 dětský textil, vel. 0-164, hračky, kočárky, bazar Po-Pá 10-12 a 13-18, So 8-11 tel. 605 943 394, autosedačky, komisní prodej

Second Hand/Výletní 397 použitý textil Po-Pá 11-17

ZooHaus II./Libušská 313 chovatelské potřeby i velkoobchod Po-Pá 12-18 prodej také za velkoobchodní  ceny, tel. 261 912 448

RoComp razítka, cedule, nápisy, tisk, www stránky Po-Pá 8-16 tel. 604 552 758, klemes@email.cz, grafika, vizitky, letáky, prospekty

Neoset/Ke Březině 86 digitální barevný i černobílý tisk a kopírování Po-Pá 8.30-16 tel. 261 910 582, k.nehasil@volny.cz, kopie od 0,80 Kč/A4

B. Suk Zámečnictví/Libušská 214/187 montáže zámků, zám. výroba na zakázku Po-Pá 8-17 tel. 247 27 854, 604 537 728, stálí zákazníci slevy

Vejvoda Josef/Libušská 55/39 lakýrník, malíř 17-20 tel. 261 911 475

TTT/Hoštická 205 truhlářství, plovoucí podlahy 8-9 tel. 603 180 841, 777 242 824, i sádrokarton, renov. kuch. linek

Truhlář opravy oken dle dohody tel. 241 408 077, mobil: 603 984 394

Truhlář truhlářské a nábytkářské práce Po-Pá 7-17 tel. 605 85 19 89

Michal Bílý/ Na Okruhu 17 pokrývač, klempíř nonstop tel. 775 185 235

Elektroinstalace-Pavel Mráz/Drůbežářská 117 montáže, opravy, revize, přípojky, dom. tel. dle dohody tel. 777 867 000, pa4400@seznam.cz

Josef Málek revize elektro tel. 604 581 354

Firma Charvát/Na Okruhu 3 opravy, seřízení, instalace plynových spotřebičů dle dohody tel. 603 464 403, 261 911 218, občané Libuše a Písnice nemají účováno cestovné

Těsnění oken a dveří provádím montáž těsnění oken a dveří tel. 261 912 167, 728 035 679

C.F.M. Fasády/Ohrobecká 749 zateplení a opravy fasád tel. 602 298 048, ctmfasady@seznam.cz

Zednictví Ladislav Nekola/Šátalská 211/17 veškeré zednické a obklad. práce dle dohody tel. 241 718 093, zimní slevy

Zdeněk Kratochvíl/Dobronická 14 střecha od krovu až po hromosvod 7-18 tel. 261 912 289, klempkrat@volny.cz

Instalatérské práce/U Libušské sokol. 410/17 instalatér dle dohody tel. 261 910 583, 608 049 081

Peal/U Vodojemu 15 rozbory vod (studny, bazény, odpadní) Po-Pá 7-15.30 tel. 241 728 264, 261 711 461

Mirax-nábytek/Meteorologická 95 nábytek, interiéry Po-Pá tel./fax 241 713 594, info@mirax.cz

Kokr sdružení/Libušská 8/191 kuchyně, nábytek, chemická ochrana dřeva 9-15 tel. 241 721 713, 602 384 734, kokr@mybox.cz

Sedlář, čalouník Jan Strhan/Hoštická 207 výroba, rekonstrukce dle dohody tel.. 261 910 194, 605 918 538, 605 362 661

Půjčovna strojů na čištění koberců/Výletní 362 půjčovna dle dohody tel. 261 911 308 (záznamník), 732 965 896, kvalitní čištění mokrou cestou

Služby DDD/Hoštická 256 deratizace, desinsekce, desinfekce nonstop tel./fax 261 910 711, 602 353 486, záruka služeb

Zlatnictví/Na Šejdru 384 prodej, opravy, zakázka z dones. materiálu Čt 10-18

Aquel Bohemia, s.r.o./Ke Kurtům 382/5 vodní filtry, zvlhčovače dle dohody tel. 602 338 464 Ing. Hájek

Jan Naidr/Libušská 190 inženýrské sítě 6.30-15.30 tel. 261 910 088, www.jannaidr.euweb.cz

Maropo, s.r.o./K Lesu 444 zakládání staveb, inž. sítě, stavba míst. komun. Po-Pá 7-17 tel. 244 470 157, 602(608) 225 080, maropo@volny.cz

SUPERDISKONT s.r.o./K Lukám 648 / 10 zboží všeho druhu, převážně do domácnosti dle tel.dohody tel. 261 910 275, e-shop: www.superdiskont.cz, e-shop: www.casemodding.cz

Finanční poradce Anna Hajská/Libušská 393 penz. připojištění, staveb. spoř. ,úvěry dle tel. dohody tel. 244 471 243, 603 724 150

Finanční a pojiš�ovací poradce S. Vodrážková pojištění-majetkové, životní, autopoj., podnik. dle dohody tel. 777 670 321

Finanční a pojiš�ovací poradce J. Vodrážka finanční a poj. služby, st. spoř., úvěry, půjčky dle dohody tel. 602 144 164, pro občany Libuše a Písnice výrazná sleva

Ing. Václav Černý/Na Okruhu 387/17 účetnictví, účetní poradenství, audit, školení na základě tel. dohody tel. 602 880 708, cerny@vse.cz

Vlasta Mrázová pojiš�ovací poradce tel. 244 470 320, fax 244 470 284, mob. 777 210 904

Pojiš�ovací poradce živ. pojištění a ostatní produkty ČP - úvěra atd. dle dohody tel. 604 287 519

Faitová Ludmila/K Lukám 641 správa nemovitostí tel. 603 421 150

Ing. arch. B. Svěráková/Výletní 364/6 projektování RD, rekonstrukce stále www.volný.cz/bmsverak

Ing. Adolf Cerhák projektování bytových a občanských staveb nonstop tel. 737 359 497, a.cerhak@email.cz

Realitní kanc./Klokotská 833/1a byty, domy, pozemky v Praze 4 jednání dle dohody tel. 242 441 568-9, 603 483 771, 603 438 329, 605 151 114

Šeba Jan/Zbudovská 765/15 bezpečnostní audit, soukromý detektiv nonstop tel. 777 268 341, tel./fax: 244 910 629, jan.seba@post.cz

Vladimír Kuželka/Na Domovině 651 překlady, soudní ověřování nonstop tel. 608 912 390, kuzelka@seznam.cz

Ing. Anneta Sedláčková/Výletní 364 výuka angličtiny Po-Pá tel. 261 911 049, 732 461 234, anglina@volny.cz, pro děti, dosp. letní intenz. kurzy

Mgr. Nina Ludvíková, tel. 261 910 767 výuka cizích jazyků dle dohody tel. 608 215 963, doučování žáků ZŠ, individuální výuka angličtiny

Ing. Ewa Klosová/Mašovická 160 polština - překlady, korektury dle dohody tel. 241 710 439, 721 837 202, ewa.klosova@quick.cz

Mgr. Hana Kendíková překlady - jazyk angl., něm. a norský dle dohody tel. 608 072 304, kendikova@centrum.cz

Lockman/ Hoštická 256 mechanická zabezpečení motocyklů nonstop (dle dohody) tel./fax 261 910 711, 602 353 486, i na dobírku (záruka 3 roky)

Autoopravna-Jan Buben/Putimská 3 autoopravna 8-17 tel. 261 910 683

Autoopravna 2PM/V Koutě 311/5 opravy, lakování, rovnání 8-16 tel. 244 470 284, 602 427 751, www.aa.cz/2pm

Ing. František Jokeš ubytování a pronájem, cestovní kancelář tel. 261 912 675, mobil 607 173 080, CK spec. na Kypr a Thajsko

Penzion Koekoek/Dobronická 12 ubytování v soukromí nonstop tel. 261 912 584, 605 534 344, www.apartmentinprague.net

Pension Jana/V Bambouskách 345 ubytovací služby nonstop tel. 261 912 647, cena dohodou

Adresáø je neplacenou inzercí a je urèený výhradnì pro podnikatele a živnostníky z Libuše a Písnice. Pokud máte zájem o plošnou 
inzerci, která je placená, lze ji podat na ÚMÈ Praha-Libuš v sekretariátu. Cena celé strany A4 je 4010 Kè  a z této ceny lze volit podíly 
1/2, 1/4, 1/8, 1/16 podle použité plochy. Soukromá inzerce je pro obèany Libuše a Písnice zdarma.adresáøadresáø
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l Měsíční zpravodaj U nás vydává městská část 

Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4-

Libuš, tel.: 261 711 380, 244 471 876

e-mail mc.libus@praha-libus.cz

www.praha-libus.cz

l Registrováno na MK ČR reg. č. MK ČR E 12406

l Redakční rada: Hana Kolářová – šéfredaktorka (hana.kolarova@tiscali.cz, tel. 731 179 913)

Roman Klemeš – technický redaktor (klemes@email.cz), Jiří Brixi (brixijiri@seznam.cz), Tomáš Hejzlar 

(tajemnik@praha-libus.cz), Helena Pilátová (hpilatova@email.cz), Michal Novotný 

(michal.novotny@rozhlas.cz), Martin Zikeš (mzikes@csob.cz)

l Layout a sazba RoComp • Náklad 3 400 kusů • Tisk Offsetpress, Modřany • Distribuce MČ P-L

l Datum vydání: 1. července 2005

Redakèní uzávìrka je každého 15. v mìsíci. Èíslo vychází na zaèátku mìsíce následujícího. Prosíme, pøíspìvky vèetnì digitálních fotografií 
posílejte nejlépe e-mailem na adresu hana.kolarova@tiscali.cz, nebo pøedejte na disketì, pøípadnì na papíru na sekretariátu Úøadu MÈ Praha-
Libuš, Libušská 35. Tel. redakce 731 179 913. Nepodepsané pøíspìvky se neotiskují. Za obsah a pravdivost èlánku odpovídá jeho autor.

in
z

e
r

c
e

in
z

e
r

c
e

Křížovka zve na vycházku

Stejnì jako loni, i letos o prázdninách vás køížovka 
speciálnì sestavená pro prázdninové èíslo èasopisu 
U nás  Libuš a Písnice zve na vycházku za humna. Loni 
jsme vás lákali do chránìné Cholupické bažantnice 
nebo do Kunratického lesa. Ani letos to nebude jen tak 
ledaskam. Pøímo za našimi humny (a v mnoha místech i 
rovnou pod našimi domy) se totiž rozkládá tøetí nejvìtší 
chránìný pøírodní park v Praze. Jeho souèástí je i pøí-
rodní památka… Název najdete v tajence.

VODOROVNÌ: A. Pravoslavný duchovní; tìlo 
medic. ;  doslovný pøeklad;  osobní  zájmeno.   
B. Oddìlení v nemocnici; neorganizovaný turista; 
Vergiliovo jméno; støešní zaøízení.  C. Brnìnský herec 
(Babièka); berle; celovat; nebeský pokrm.  D. Likér; 
vùnì; napodobovat hlas kozy; surová nafta.  
E. Nealkoholický nápoj; slùvko pochopení; disharmo-
nie; Olga domácky; mez. zkr. souhvìzdí Orion  
F. Pøedstih; dravý pták; jedna z planetek; sloní zuby.  
G. Tajenka.  H. Kout; anglický souhlas; stát USA; han-
livì služebník.  I. Titul muže; popravèí; sokolská cvièe-
ní; polní rostlina; støevíc.  J. Benátská pláž; schránka 
mìkkýšù; vozidlo; pøikrývka.  K. Váhová jednotka (ho-
vor.); autor Malého Bobše; pøemís�ovat kapalinu po 
malých množstvích; døívìjší potøeba k praní.  L. Tento 
èasopis; úder; vytáhnout meè; èást úst.  M. Boxerský 
úder; jméno zpìvaèky Elefteriadu; seknutí; spodek 
nádoby. 

SVISLE: 1. Polská tisková agentura; díl.  2. Vrch u 
Tøebechovic; podlahová krytina.  3. Biøic; úøedník z No-
vého zákona.  4. Ruský diktátor; pøíjemnì veselý pocit.  
5. Italsky zlato; øadová èíslovka; starší zpùsob repro-
dukce zvuku; slovenská pøedložka.  6. Obraz zemského 
povrchu; slovensky užitek; tvar døeva.  7. Jméno hoøèi-
ce; otázka na èas; ženské jméno.  8. Proniknout ohnìm; 
dívèí jméno.  9. Japonská lovkynì perel; indické plati-
dlo; tøímístná èísla.  10. Souhlas; nicka.  11. Nìmecky 
první.  12. Strašit.  13. Nevelká; logaritmická jednotka 
útlumu velièin.  14. Zmrzlá voda; latinsky umìní; dobrý 

nápoj. 15. Balón; neustupovat.  16. Vodiè elektøiny; 
slovensky jak; hrát fotbal.  17. Mongolští pastevci; spo-
lek; opìt.  18. Stará váhová jednotka; divadelní úloha; 
diskaøùv výkon; chránìný strom.  19. Temné místnosti; 
písemná osvìdèení.  20. Africký žirafovitý pøežvýkavec; 
souzvuk.  21. Zolova hrdinka; jemenské mìsto.
22. Støešní krytina; a sice.

Nápovìda: B. Maro.  E. Ori.  F. Ada.  5. Oro. 
7. Amora.  9. Ama; kas.  13. Hyp.  21. Nana 

–Køížovku sestavil Michal Novotný,
poèítaèová grafika Vojtìch Koláø–


