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$ Diskuse: Dálnice kolem naší obce

$ Jahodová párty v modrozeleném týdnu

$ Budeme mít vlastní čisticí stroj?

$ Jak dostat vosy ze školky

$ Soutěž: Kalendář a PF 2006

$ Nové hřiště na sídlišti Písnice

$ Pokuta až 200 000 za nepořádek u kontejnerů

$ Diskuse: Dálnice kolem naší obce

$ Jahodová párty v modrozeleném týdnu

$ Budeme mít vlastní čisticí stroj?

$ Jak dostat vosy ze školky

$ Soutěž: Kalendář a PF 2006

$ Nové hřiště na sídlišti Písnice

$ Pokuta až 200 000 za nepořádek u kontejnerů
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Støeda 17. srpen. Mìlo probìhnout zastu-
pitelstvo. „Vzhledem k termínu, kdy jsou dovo-
lené, se ale bohužel nesešel dostateèný poèet 
zastupitelù. Byl domluven nový termín na 
25. 8.,“ øíká starosta mìstské èásti Praha-
Libuš pan Petr Mráz.

Ètvrtek 18. srpen. Schùzka s paní Ing. 
Mgr. Milanou Remarovou. Je øeditelkou zaøí-
zení pro mentálnì postižené dìti, mládež 
a dospìlé Modrý klíè, které sídlí ve Smolkovì 
ulici.: „Jednali jsme o vyèištìní pozemku v ulici 
Skalská, na kterém bývala èistírna odpadních 
vod a v souèasné dobì je tento prostor nedosta-
teènì oplocen a Mìstská policie odtud èasto 
vyhání dìti, které si tam hledají úkryt pro neka-
lé aktivity. Na schùzce jsme domluvili, že poze-
mek bude v brzké dobì vyklizen a øádnì oplo-
cen. Souèasnì mi byl pøedstaven projekt stav-
by, kterou Modrý klíè v této lokalitì hodlá reali-
zovat a dostal jsem pøíjemnou informaci, že 
stavbu plánují zahájit již bìhem roku 2006.“ 

Ètvrtek 18. srpen. Pøijetí u místopøedsed-
kynì Poslanecké snìmovny Parlamentu 
ÈR. „S panem radním Michalem Svìrákem 
jsme navštívili paní Miroslavu Nìmcovou, 
poslankyni za ODS. Tématem schùzky byla 
informace o souèasném stavu naší mìstské 
èásti a pøedpokládaném rozvoji.“

Pondìlí 22. srpen. Jednání u øeditele odbo-
ru mìstského investora Magistrátu hl. m. 
Prahy Ing. Jiøího Tomana. „Týkalo se rekon-
strukce kanalizace v areálu Písnických 
Zahrad, která je v souèasné dobì v neutìše-
ném stavu. Dalším bodem schùzky bylo jedná-
ní o možnostech èerpání finanèních prostøed-
kù z fondù Evropské unie a o možnostech spo-
lufinancování jednotlivých projektù ze strany 
hl. m. Prahy. Jednalo se o možnosti profinan-
cování rekonstrukce Libušské ulice, multi-
funkèní budovy a sportovního zaøízení v ulici 
Skalská, multifunkèní budovy se sportovním 
charakterem pøi ZŠ v Písnici a multifunkèní 
budovy, jejíž souèástí by byla i radnice. Rovnìž 

jsem se pøi schùzce tázal, proè byla zastavena 
stavba Domu s chránìnými byty v ulici 
Generála Šišky. Na tento dotaz mi sdìlil øedi-
tel Toman, že kvùli nedostatku finanèních pro-
støedkù. Nebyla pøidìlena státní dotace, takže 
stavba byla pozastavena s tím, že pøíští rok 
dotaci snad dostaneme a bude se pokraèovat.“ 

Úterý 23. srpen. Schùzka se starostou 
mìstského sdružení hasièù hl. m. Prahy ing. 
Antonínem Madìrou. „Pan starosta mne 
navštívil po naší pøedchozí dohodì. Jednali 
jsme o stavu libušského sdružení dobrovolných 
hasièù, s nímž není rada mìstské èásti spokoje-
na. I pan Madìra byl názoru, že libušská jednot-
ka není dostateènì funkèní z hlediska potøeb 
hasièského sboru. Došli jsme k závìru, že jak 
starosta mìstského sdružení hasièù, tak já, 
libušskému sboru toto sdìlíme a dáme jim ještì 
èasový prostor na seberealizaci. Pokud ani toto 
nepomùže, naše mìstská èást i hasièi hlavního 
mìsta uèiní patøièné kroky.“

Úterý 23. srpen. Schùzka se zástupcem 

firmy Kärcher, která se zabývá distribucí 
èisticích strojù. „Myslím si, že by si naše mìst-
ská èást zasloužila vlastnit multifunkèní èisti-
cí stroj na komunikace a chodníky a úklid si 
provádìla ve vlastní režii,“ øíká starosta Petr 
Mráz. „Je to lepší než poukazovat nemalé 
finanèní prostøedky za úklid jiným firmám, 
které dle mého názoru neuklízí dostateènì 
kvalitnì, zato za velké peníze. Domluvili jsme 
se na pøedvedení stroje v praxi.“

Úterý 23. srpen. Jednání rady naší mìst-
ské èásti. „Kromì mnoha dalších záležitostí, 
kterými se rada zabývala, byla seznámena s vý-
sledkem inspekce provedené v ZŠ L. Coòka, 
která je v souèasné dobì školou s rozšíøenou 
výukou cizích jazykù. Jedním z bodù jednání 
rady byl také výbìr zhotovitele na výmìnu 
oken v MŠ Lojovická.“ 

Ètvrtek 25. srpen. 5. zasedání zastupitel-
stva naší mìstské èásti. „Jeho hlavní náplní 
bylo schválení a projednání smluv týkajících 
se bytových domù Zvonièka.“

Pondìlí 29. srpen. Školská komise naší 
mìstské èásti. „Zúèastnil jsem se jednání 
komise, které pøedsedá Mgr. Bohumír Šum-
ský. Jednalo se mimo jiné o tom, že bude tøeba 
zvolit nové rady v našich školských zaøízeních. 
Zaujalo mne, že je velký problém zajistit èleny 
tìchto rad. Mrzí mne to, protože stále spousta 
lidí mluví o tom, jak je dùležité školství a vše 
ostatní pro dìti, ale když je tøeba pracovat v ra-
dách škol, tak se nikdo nehlásí.“

Úterý 30. srpen. Schùzka zahranièní 
komise. „Jsem jejím èlenem,“ øíká starosta. 
„Jedním z bodù bylo pøijetí sponzorského 
daru od firmy Setron, které bych rád touto ces-
tou podìkoval za podporu. Také bych rád podì-
koval øediteli ZŠ Meteorologická panu Šum-
skému, protože jako autor zastupoval naši 
mìstskou èást na výstavì nezávislých malíøù, 
která se konala v našem spøáteleném mìsteè-
ku Caudebec-les-Elbeuf. Ukázali jsme tím ve 
Francii, že existujeme i na kulturním poli.“

Úterý 30. srpen. Korektura textu knihy 
o Libuši a Písnici. Mìla by vyjít koncem listo-
padu letošního roku. 

1. – 16. záøí. Dovolená.

Dálnice kolem naší obce

Vážení spoluobèané!
Konèí doba letních dovolených a každý z nás se opìt noøí do svých starostí a obvyklé práce. 
Jsem nesmírnì rád, že pøese všechnu zaneprázdnìnost za mnou stále pøicházíte se svými 
starostmi, ale také s velmi zajímavými nápady a èasto dùležitými podnìty. A jeden z nich, 
který jsem vyslechl na sklonku prázdnin, jsem se rozhodl bez dlouhého otálení realizovat.

Vážení spoluobèané, pøipravili jsme pro vás na

středu 26. října v 19 hodin

v jídelně ZŠ Meteorologická kulatý

diskusní stůl na téma

DÁLNICE KOLEM NAŠÍ OBCE

Každý z vás, kdo má zájem být dobøe informován, je velmi vítán!
–Petr Mráz, starosta MÈ Praha-Libuš–

Nové sportoviště na sídlišti Písnice

U tenisových kurtù v ulici Na Okruhu 
vzniklo nové sportovištì pro veøejnost. 
Umožní zlepšení sportovního vyžití dìtí a mlá-
deže na písnickém sídlišti. Sportovištì o roz-
mìrech 10 × 20 m vybudovalo sdružení 
Tenisový klub Písnice na základì smlouvy 
o spolupráci mezi naším ìstskou èásti a tímto 
sdružením.
–Anna Rusiòáková, odbor životního prostøedí 

a dopravy, foto autorka a Václav Èerný–

Bohužel krátce po zprovoznìní høištì 
to dopadlo takhle. Ze sportovištì 
vznikla skládka odpadkù. Mìstská 
èást zajistila úklid. Poškozeny byly 
i branky a plot. Devastaci bohužel mají 
na svìdomí nejspíš právì ti, kterým má 
být høištì nejvíc k užitku, nìkteré starší 
dìti, èi spíš mladí dospìlí, kteøí bydlí na 
s í d l i š t i  P í s n i c e .  Po n i è i l i  v e ø e j n é  
vybavení a pokud ho chtìjí dále užívat, 
mìli  by ho uvést zase do poøádku 
vlastní prací nebo na vlastní náklady. 

Úterý 20. záøí. Prezentace èisticího stroje. 
„Již výše zmínìného pøedvádìní se kromì 
mne zúèastnili i radní paní Fendrychová, 
tajemník Hejzlar a nìkteøí zamìstnanci úøa-
du. Byl jsem mile pøekvapen kvalitou stroje 
i tím, co dokáže. Vyluxuje a umyje na ulici i na 
chodníku vše vèetnì staré špíny, umí také shr-
novat sníh a zároveò sypat zmrzlou vozovku èi 
chodník. Doporuèím radì, aby se možností 
poøízení takového stroje zabývala.“ 

Úterý 20. záøí. Rada naší mìstské èásti. 
„Jedním z bodù zasedání byl návrh na vybudo-
vání betonových zpomalovacích prahù v obyt-
né zónì mezi ulicí Meteorologickou, 
Libušskou a Výletní. Rada vybudování prahù 
schválila, èemuž jsem rád. Doufám, že se tak 

podaøí v této lokalitì zklidnit dopravu, která zde 
hlavnì pøi dopravních špièkách pravidelnì sílí, 
jelikož øidièi nerespektují dopravní znaèení.“ 

Støeda 21. záøí. Øádné 6. zasedání zastu-
pitelstva naší mìstské èásti. „Mrzí mne, že 
obèané naší mìstské èásti nevyužívají mož-
nosti interpelace obèanù, pøi které se mohou 
dotazovat na všechno dìní v naší mìstské èásti 
a také poznat jednotlivé zastupitele a vznášet 
dotazy i pøímo k nim. Zastupitelstva se konají 
zhruba jedenkrát mìsíènì. Obèané by svými 
dotazy pomohli sami sobì k dostateèné infor-
movanosti, a také zastupitelùm a pøípadnì 
zamìstnancùm úøadu k obeznámení s problé-
my, o kterých se jinak tøeba nedozvíme.“

Ètvrtek 22. záøí. Žádost o dopravní kont-

roly. „Naše mìstská èást je dopravnì pøetíže-
ná a velké množství øidièù nerespektuje ome-
zení rychlosti. Vzhledem k tomu jsem uložil 
našemu odboru životního prostøedí a dopravy, 
aby dopravnímu inspektorátu dal žádost o in-
tenzivnìjší mìøení rychlosti v Libuši a Písnici 
v denních i noèních hodinách a o kontrolu 
nákladních vozidel, jejichž prùjezd naší mìst-
skou èástí je tøeba maximálnì omezit.

Závìrem pøeji všem krásný zbytek podzimu 
a mnoho podzimního slunce, které vždy potìší 
a zlepší náladu“, øíká starosta mìstské èásti 
Praha-Libuš Petr Mráz.

–Zaznamenala Hana Koláøová,
foto Tomáš Hejzlar–

Pøedvádìní stroje na èištìní ulic a chodníkù
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Støeda 17. srpen. Mìlo probìhnout zastu-
pitelstvo. „Vzhledem k termínu, kdy jsou dovo-
lené, se ale bohužel nesešel dostateèný poèet 
zastupitelù. Byl domluven nový termín na 
25. 8.,“ øíká starosta mìstské èásti Praha-
Libuš pan Petr Mráz.

Ètvrtek 18. srpen. Schùzka s paní Ing. 
Mgr. Milanou Remarovou. Je øeditelkou zaøí-
zení pro mentálnì postižené dìti, mládež 
a dospìlé Modrý klíè, které sídlí ve Smolkovì 
ulici.: „Jednali jsme o vyèištìní pozemku v ulici 
Skalská, na kterém bývala èistírna odpadních 
vod a v souèasné dobì je tento prostor nedosta-
teènì oplocen a Mìstská policie odtud èasto 
vyhání dìti, které si tam hledají úkryt pro neka-
lé aktivity. Na schùzce jsme domluvili, že poze-
mek bude v brzké dobì vyklizen a øádnì oplo-
cen. Souèasnì mi byl pøedstaven projekt stav-
by, kterou Modrý klíè v této lokalitì hodlá reali-
zovat a dostal jsem pøíjemnou informaci, že 
stavbu plánují zahájit již bìhem roku 2006.“ 

Ètvrtek 18. srpen. Pøijetí u místopøedsed-
kynì Poslanecké snìmovny Parlamentu 
ÈR. „S panem radním Michalem Svìrákem 
jsme navštívili paní Miroslavu Nìmcovou, 
poslankyni za ODS. Tématem schùzky byla 
informace o souèasném stavu naší mìstské 
èásti a pøedpokládaném rozvoji.“

Pondìlí 22. srpen. Jednání u øeditele odbo-
ru mìstského investora Magistrátu hl. m. 
Prahy Ing. Jiøího Tomana. „Týkalo se rekon-
strukce kanalizace v areálu Písnických 
Zahrad, která je v souèasné dobì v neutìše-
ném stavu. Dalším bodem schùzky bylo jedná-
ní o možnostech èerpání finanèních prostøed-
kù z fondù Evropské unie a o možnostech spo-
lufinancování jednotlivých projektù ze strany 
hl. m. Prahy. Jednalo se o možnosti profinan-
cování rekonstrukce Libušské ulice, multi-
funkèní budovy a sportovního zaøízení v ulici 
Skalská, multifunkèní budovy se sportovním 
charakterem pøi ZŠ v Písnici a multifunkèní 
budovy, jejíž souèástí by byla i radnice. Rovnìž 

jsem se pøi schùzce tázal, proè byla zastavena 
stavba Domu s chránìnými byty v ulici 
Generála Šišky. Na tento dotaz mi sdìlil øedi-
tel Toman, že kvùli nedostatku finanèních pro-
støedkù. Nebyla pøidìlena státní dotace, takže 
stavba byla pozastavena s tím, že pøíští rok 
dotaci snad dostaneme a bude se pokraèovat.“ 

Úterý 23. srpen. Schùzka se starostou 
mìstského sdružení hasièù hl. m. Prahy ing. 
Antonínem Madìrou. „Pan starosta mne 
navštívil po naší pøedchozí dohodì. Jednali 
jsme o stavu libušského sdružení dobrovolných 
hasièù, s nímž není rada mìstské èásti spokoje-
na. I pan Madìra byl názoru, že libušská jednot-
ka není dostateènì funkèní z hlediska potøeb 
hasièského sboru. Došli jsme k závìru, že jak 
starosta mìstského sdružení hasièù, tak já, 
libušskému sboru toto sdìlíme a dáme jim ještì 
èasový prostor na seberealizaci. Pokud ani toto 
nepomùže, naše mìstská èást i hasièi hlavního 
mìsta uèiní patøièné kroky.“

Úterý 23. srpen. Schùzka se zástupcem 

firmy Kärcher, která se zabývá distribucí 
èisticích strojù. „Myslím si, že by si naše mìst-
ská èást zasloužila vlastnit multifunkèní èisti-
cí stroj na komunikace a chodníky a úklid si 
provádìla ve vlastní režii,“ øíká starosta Petr 
Mráz. „Je to lepší než poukazovat nemalé 
finanèní prostøedky za úklid jiným firmám, 
které dle mého názoru neuklízí dostateènì 
kvalitnì, zato za velké peníze. Domluvili jsme 
se na pøedvedení stroje v praxi.“

Úterý 23. srpen. Jednání rady naší mìst-
ské èásti. „Kromì mnoha dalších záležitostí, 
kterými se rada zabývala, byla seznámena s vý-
sledkem inspekce provedené v ZŠ L. Coòka, 
která je v souèasné dobì školou s rozšíøenou 
výukou cizích jazykù. Jedním z bodù jednání 
rady byl také výbìr zhotovitele na výmìnu 
oken v MŠ Lojovická.“ 

Ètvrtek 25. srpen. 5. zasedání zastupitel-
stva naší mìstské èásti. „Jeho hlavní náplní 
bylo schválení a projednání smluv týkajících 
se bytových domù Zvonièka.“

Pondìlí 29. srpen. Školská komise naší 
mìstské èásti. „Zúèastnil jsem se jednání 
komise, které pøedsedá Mgr. Bohumír Šum-
ský. Jednalo se mimo jiné o tom, že bude tøeba 
zvolit nové rady v našich školských zaøízeních. 
Zaujalo mne, že je velký problém zajistit èleny 
tìchto rad. Mrzí mne to, protože stále spousta 
lidí mluví o tom, jak je dùležité školství a vše 
ostatní pro dìti, ale když je tøeba pracovat v ra-
dách škol, tak se nikdo nehlásí.“

Úterý 30. srpen. Schùzka zahranièní 
komise. „Jsem jejím èlenem,“ øíká starosta. 
„Jedním z bodù bylo pøijetí sponzorského 
daru od firmy Setron, které bych rád touto ces-
tou podìkoval za podporu. Také bych rád podì-
koval øediteli ZŠ Meteorologická panu Šum-
skému, protože jako autor zastupoval naši 
mìstskou èást na výstavì nezávislých malíøù, 
která se konala v našem spøáteleném mìsteè-
ku Caudebec-les-Elbeuf. Ukázali jsme tím ve 
Francii, že existujeme i na kulturním poli.“

Úterý 30. srpen. Korektura textu knihy 
o Libuši a Písnici. Mìla by vyjít koncem listo-
padu letošního roku. 

1. – 16. záøí. Dovolená.

Dálnice kolem naší obce

Vážení spoluobèané!
Konèí doba letních dovolených a každý z nás se opìt noøí do svých starostí a obvyklé práce. 
Jsem nesmírnì rád, že pøese všechnu zaneprázdnìnost za mnou stále pøicházíte se svými 
starostmi, ale také s velmi zajímavými nápady a èasto dùležitými podnìty. A jeden z nich, 
který jsem vyslechl na sklonku prázdnin, jsem se rozhodl bez dlouhého otálení realizovat.

Vážení spoluobèané, pøipravili jsme pro vás na

středu 26. října v 19 hodin

v jídelně ZŠ Meteorologická kulatý

diskusní stůl na téma

DÁLNICE KOLEM NAŠÍ OBCE

Každý z vás, kdo má zájem být dobøe informován, je velmi vítán!
–Petr Mráz, starosta MÈ Praha-Libuš–

Nové sportoviště na sídlišti Písnice

U tenisových kurtù v ulici Na Okruhu 
vzniklo nové sportovištì pro veøejnost. 
Umožní zlepšení sportovního vyžití dìtí a mlá-
deže na písnickém sídlišti. Sportovištì o roz-
mìrech 10 × 20 m vybudovalo sdružení 
Tenisový klub Písnice na základì smlouvy 
o spolupráci mezi naším ìstskou èásti a tímto 
sdružením.
–Anna Rusiòáková, odbor životního prostøedí 

a dopravy, foto autorka a Václav Èerný–

Bohužel krátce po zprovoznìní høištì 
to dopadlo takhle. Ze sportovištì 
vznikla skládka odpadkù. Mìstská 
èást zajistila úklid. Poškozeny byly 
i branky a plot. Devastaci bohužel mají 
na svìdomí nejspíš právì ti, kterým má 
být høištì nejvíc k užitku, nìkteré starší 
dìti, èi spíš mladí dospìlí, kteøí bydlí na 
s í d l i š t i  P í s n i c e .  Po n i è i l i  v e ø e j n é  
vybavení a pokud ho chtìjí dále užívat, 
mìli  by ho uvést zase do poøádku 
vlastní prací nebo na vlastní náklady. 

Úterý 20. záøí. Prezentace èisticího stroje. 
„Již výše zmínìného pøedvádìní se kromì 
mne zúèastnili i radní paní Fendrychová, 
tajemník Hejzlar a nìkteøí zamìstnanci úøa-
du. Byl jsem mile pøekvapen kvalitou stroje 
i tím, co dokáže. Vyluxuje a umyje na ulici i na 
chodníku vše vèetnì staré špíny, umí také shr-
novat sníh a zároveò sypat zmrzlou vozovku èi 
chodník. Doporuèím radì, aby se možností 
poøízení takového stroje zabývala.“ 

Úterý 20. záøí. Rada naší mìstské èásti. 
„Jedním z bodù zasedání byl návrh na vybudo-
vání betonových zpomalovacích prahù v obyt-
né zónì mezi ulicí Meteorologickou, 
Libušskou a Výletní. Rada vybudování prahù 
schválila, èemuž jsem rád. Doufám, že se tak 

podaøí v této lokalitì zklidnit dopravu, která zde 
hlavnì pøi dopravních špièkách pravidelnì sílí, 
jelikož øidièi nerespektují dopravní znaèení.“ 

Støeda 21. záøí. Øádné 6. zasedání zastu-
pitelstva naší mìstské èásti. „Mrzí mne, že 
obèané naší mìstské èásti nevyužívají mož-
nosti interpelace obèanù, pøi které se mohou 
dotazovat na všechno dìní v naší mìstské èásti 
a také poznat jednotlivé zastupitele a vznášet 
dotazy i pøímo k nim. Zastupitelstva se konají 
zhruba jedenkrát mìsíènì. Obèané by svými 
dotazy pomohli sami sobì k dostateèné infor-
movanosti, a také zastupitelùm a pøípadnì 
zamìstnancùm úøadu k obeznámení s problé-
my, o kterých se jinak tøeba nedozvíme.“

Ètvrtek 22. záøí. Žádost o dopravní kont-

roly. „Naše mìstská èást je dopravnì pøetíže-
ná a velké množství øidièù nerespektuje ome-
zení rychlosti. Vzhledem k tomu jsem uložil 
našemu odboru životního prostøedí a dopravy, 
aby dopravnímu inspektorátu dal žádost o in-
tenzivnìjší mìøení rychlosti v Libuši a Písnici 
v denních i noèních hodinách a o kontrolu 
nákladních vozidel, jejichž prùjezd naší mìst-
skou èástí je tøeba maximálnì omezit.

Závìrem pøeji všem krásný zbytek podzimu 
a mnoho podzimního slunce, které vždy potìší 
a zlepší náladu“, øíká starosta mìstské èásti 
Praha-Libuš Petr Mráz.

–Zaznamenala Hana Koláøová,
foto Tomáš Hejzlar–

Pøedvádìní stroje na èištìní ulic a chodníkù
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Barevné týdny příměstského tábora

Klub Junior

Kdo bude nejmodrozelenìjší?
První roèník pøímìstského tábora v Libuši 

probíhal tøi týdny v èervenci. Každý týden byl 
tematicky jinak zamìøený. Tomu samozøejmì 
odpovídal výbìr programu, stejnì jako barevné 
„sladìní“ obleèení dìtí, které se oceòovalo body. 
První týden byl vìnován pøírodì a jejím barvám, 
tedy v našem pøípadì zelené a modré. Druhý 
týden patøil vesmíru a hvìzdám. Barvami týdne 
byly žlutá, èerná a tmavì modrá. Poslední týden 
pak patøil èlovìku a jeho výtvorùm. A protože 
lidský svìt je pestrý, získávaly dìti body za kaž-
dou barvièku na svých šatech.

Program pøebohatý
Každý týden zaèínal pondìlní seznamovací 

vycházkou po okolí, která se vždy zmìnila 
v poøádný výlet. Jen ošklivé poèasí nás donuti-
lo se vrátit. Bìhem pondìlního programu se 
pøedevším smìøovalo k seznámení se s okolím 
vlastního bydlištì dìtí, k seznámení se s ostat-
ními dìtmi a vedoucími, k „naladìní se“ na 
vlnu pøíslušného týdne. K jednotlivým tema-
tickým blokùm smìøovaly samozøejmì hry 
a soutìže. Také páteèní program se odehrával 
v prostorách klubu nebo v jeho blízkém okolí. 
A to z nìkolika dùvodù. Èasovì nebylo prak-
ticky možné odjet mimo Libuš (konèilo se již 
ve 14:00 a bylo tøeba pøipravit slavnostní 
vyhlášení týdenní soutìže, spolu s každoden-
ním vyhlašováním výsledkù) a dìti byly 
pokaždé tak unavené, že samy nikam nechtìly 
(o oddychové pátky pro dìti nás prosili i rodi-
èe). Poslední pátek se pøeci jen jelo mimo 
klub, na koupalištì. Sužovaly nás totiž 
extrémnì vysoké teploty. Jinak byly pátky 
vìnované hlavnì výtvarným èinnostem (ma-
lování nohama, výroba odznakù, scoubydou 
a další) a posledním soutìžím na body. 

Jahodová párty a jiné výlety
Ostatní dny v týdnu jsme pak trávili vìtšinu 

dne mimo klub i mìstskou èást. V „pøírodním 
týdnu“ vedly naše úterní kroky do moøského 
svìta a pak na unikátní Jahodovou crazy párty 

na pláži. Ta se konala na smíchovské pláži a by-
la urèena právì dìtem. Ty se nejen smoèily v ba-
zénu, lehly si do krásného písku, ale zkusily si 
vyrábìt marcipánové postavy, zdobit perník, 
vyøezávat ozdobné tvary ze zeleniny a ovoce. 
V této disciplínì jsme dokonce vyhráli obrov-
ský, sladký a krásnì zdobený meloun! Navíc 
jsme ochutnali skvìlé èokoládové palaèinky 
s jahodou omáèkou a dìti si samy mohly máèet 
jahùdky v roztavené èokoládì. Støedeèní pro-
gram byl nejen èasovì a fyzicky nároèný, ale 
díky vysokým teplotám i namáhavý. Vyrazili 
jsme jak do botanické, tak do zoologické 
zahrady. Všem se moc líbilo pøedevším cvièení 
lachtanù, které jsme naštìstí akorát stihli. Ètvr-
tek pak patøil výletu do dendrologické zahrady 
v Prùhonicích. A protože bylo opìt strašné ved-
ro, skonèili jsme zase na koupališti.

Za hvìzdami
Hvìzdný týden nás v úterý zavedl  do 

Stromovky (i na lochnesku) a pøedevším do 
planetária na dìtský poøad O zvìdavé kometì. 
Moc se nám líbil, stejnì jako samotná vstupní 
hala planetária, ve které jsme s vyprávìním 
o hvìzdách vydrželi skoro dvì hodiny. Ve støe-
du se pak jelo lanovku na Petøín. Tam jsme 
samozøejmì vylezli na rozhlednu, zabloudili 
jsme v bludišti a na hvìzdárnì jsme pozorova-
li  slunce a lidi.  Ve ètvrtek jsme zavítali  
„pouze“ na astronomickou vìž v pražském 
Klementinu a na staromìstský orloj.

Nahoøe na Hradì i dole v dole 
Poslední týden jsme vyšli až na Pražský 

hrad, který jsme si prohlédli. Nejvíc se nám 
ale stejnì líbilo v muzeu hraèek a na výstavì 
panenek Barbie. Protože bylo opìt vedro, 
skonèili jsme na koupališti. Stejnì jako ve zby-
l ý c h  d n e c h .  Ve  s t ø e d u  j s m e  d o j e l i  d o  
Národního technického muzea, kde jsme 
kromì prohlídky stálé sbírky sfárali i do mode-
lu dolu, kde nás provázel moc milý pán, který 
nás nechal i  zacinkat na dùlní zvonek! 
Poslední výlet pak míøil na zbraslavský 

zámek. Prohlédli jsme si sbírku asijského 
umìní a v prostorách tamního lektorského 
oddìlení jsme si pak sami vyzkoušeli origami 
a namalovali si obrázky s japonskými a èín-
skými motivy. Návštìva muzea se tak protáh-
la na víc než tøi hodiny!

Zlatá rybièko, za rok zase, prosím!
Program se dìtem, alespoò podle jejich reak-

cí, líbil. Dítì, které s námi mìlo být jen jednou, 
vždycky rodièe pøemluvilo alespoò ještì na 
jeden den. Míša dokonce ke dvìma zaplace-
ným týdnùm pøidala ještì jeden! To bylo pro 
nás nejvìtším podìkováním. Jako další dùkaz 
snad uvedu ještì vyslovené pøání dìtí u bazén-
ku se „zlatými rybièkami“, „Rybièko, prosím, 
a� mùžu být na táboøe aspoò ještì týden!“ A my 
si pøáli, aby se dìtem s námi líbilo, nic se jim 
nestalo a pøíští rok pøišly zase! 

–Mgr. Julie Èákiová, foto Lenka Nìmeèková–

Letní dětský tábor Čistá u Rakovníka 6. 8. – 24. 8. 2005

Teke taka v prérii u říčky Javornice

Co prstù na obou rukou a jeden u nohy, toli-
krát jsme již v srpnu dali Praze vale a ujíždìli 
pryè, daleko z mìsta bledých tváøí, do krásné 
pøírody, vstøíc tajemnému dobrodružství, 
novým zážitkùm a kamarádùm. Tentokrát se 
nás do dvou autobusù nacpalo úctyhodných 
72, tedy vèetnì tøinácti dospìlákù. Jednomu 
z autobusù však došly záhy síly a musel být 
povolán náhradní, druhý zase zbloudil ve sple-
ti silnic okresu Rakovník. 

Z velkého rybníka nedaleko obce Èistá vyté-
ká øíèka Javornice. V èetných zákrutech, 
obklopena lesy a skalisky, vine se svìží prérií. 
Tady postavily bledé tváøe mlýn a opodál stála 
týpí rudého lidu (vlastnì jen jedno) a sem 
jsme také, po cestì strastiplné, nakonec 
všichni š�astnì dorazili. Brzy po pøíjezdu 
zaèal se odehrávat podivný pøíbìh Šedého 
vlka, udatného náèelníka, kterého již pøed 
mnoha lety povolal k sobì Velký Duch. Ten 
moudrý muž ukryl kdys všechno zlato rudého 
lidu tak, aby nelákalo bledé tváøe a uchránil 
tak svou zem. Teï však rudý národ potøeboval 
své zlato zpìt. Již druhého dne po slunce zápa-

du, z vùle velkého Manitù a zbrocena krví, 
dostala se do našich rukou tajemná mapa, 
podivný cár kùže pokrytý symboly  poslední 
vùle Šedého vlka. Krok za krokem sledovali 
jsme jeho cestu, pøíbìh plný nelítostného 
boje, hrdinských èinù i tragické lásky. Každý 
veèer Tanèící Oheò zapaloval oheò obøadní 
a šaman postupnì odkrýval tajemství dávné-
ho pøíbìhu. Každý veèer tanèili jsme svùj tanec 
Teke taka a kouø kalumetu stoupal k Velkému 
Manitù. Každým dnem plnil se totem posvátný 
skalpy nepøátel a my zvìdìli, že jen krví medvì-
dí a perem ptáka neznámého mùžeme znaky 
mìsta ztraceného napsat na kùži tvora mrtvé-
ho. Když jsme pak za noci temné na posvátný 
kùl povìsili obojživelníka pùl a získali tak na 
svou stranu všechny temné síly, tušili jsme již, 
že zlato Šedého vlka bude naše.

Tábor se moc povedl, i když s poèasím se 
Manitù moc nevyznamenal, deštì bylo víc než 
sluníèka a teplomìr si nejspíš myslel, že je øí-
jen. O naše zdraví se zodpovìdnì staralo Malé 
Bebí (moc prima doktorka z Pøíbrami) a Velká 
Medvìdice si hravì poradila s každým problé-

mem. O naše bøíška se staraly spøátelené 
bledé tváøe a jak si mladí bojovníci nahlas 
pochvalovali, „jídla bylo dost a bylo èasto“. 
Užili jsme si spoustu legrace a všelijakých her, 
do programu se nám vešly i country tance, 
diskotéky, návštìva rakovnického bazénu (ale 
do našeho rybníka jsme nakonec také naská-
kali), celodenní výlet a pro ty nejodvážnìjší i 
nìjaké to spaní pod širákem.

Kdo s námi letos byl, rozhodnì nelitoval. Jen 
škoda, že nìkteøí odjeli již po ètrnácti dnech. 
Pøišli tak o spoustu her a zábavy, tìm ostatním 
se zase stýskalo po kamarádech. No nevadí, 
však se urèitì zase brzy uvidíme. Hlavnì a� 
nám Teke taka dlouho v uších zní a rozhodnì si 
pamatujme, že starý pes má tvrdé maso a bílé 
dítì malý skalp. To se mùže nìkdy hodit.

–Velký Kondor  Jindra, foto Jindøich Kapic–

Libušští hasiči

na zámcích

Hasièi Libuš uspoøádali dne 3. záøí 2005 
pro své èleny autokarový zájezd na naše hrady 
a zámky. Odjezd byl v 8 hodin ráno. Jako první 
jsme navštívili zámek v Mnichovu Hradišti, 
poté jsme jeli na hrad Kost a skonèili jsme 
v zámku v Dìtìnicích. Zájezd jsme ukonèili 
veèeøí ve Vesci v restauraci na Blatech. Výlet 
se vydaøil a všichni byli velmi spokojeni, pøíští 
rok zájezd zopakujeme.

–Starosta Jaroslav Kasal, Libuš–
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Barevné týdny příměstského tábora

Klub Junior

Kdo bude nejmodrozelenìjší?
První roèník pøímìstského tábora v Libuši 

probíhal tøi týdny v èervenci. Každý týden byl 
tematicky jinak zamìøený. Tomu samozøejmì 
odpovídal výbìr programu, stejnì jako barevné 
„sladìní“ obleèení dìtí, které se oceòovalo body. 
První týden byl vìnován pøírodì a jejím barvám, 
tedy v našem pøípadì zelené a modré. Druhý 
týden patøil vesmíru a hvìzdám. Barvami týdne 
byly žlutá, èerná a tmavì modrá. Poslední týden 
pak patøil èlovìku a jeho výtvorùm. A protože 
lidský svìt je pestrý, získávaly dìti body za kaž-
dou barvièku na svých šatech.

Program pøebohatý
Každý týden zaèínal pondìlní seznamovací 

vycházkou po okolí, která se vždy zmìnila 
v poøádný výlet. Jen ošklivé poèasí nás donuti-
lo se vrátit. Bìhem pondìlního programu se 
pøedevším smìøovalo k seznámení se s okolím 
vlastního bydlištì dìtí, k seznámení se s ostat-
ními dìtmi a vedoucími, k „naladìní se“ na 
vlnu pøíslušného týdne. K jednotlivým tema-
tickým blokùm smìøovaly samozøejmì hry 
a soutìže. Také páteèní program se odehrával 
v prostorách klubu nebo v jeho blízkém okolí. 
A to z nìkolika dùvodù. Èasovì nebylo prak-
ticky možné odjet mimo Libuš (konèilo se již 
ve 14:00 a bylo tøeba pøipravit slavnostní 
vyhlášení týdenní soutìže, spolu s každoden-
ním vyhlašováním výsledkù) a dìti byly 
pokaždé tak unavené, že samy nikam nechtìly 
(o oddychové pátky pro dìti nás prosili i rodi-
èe). Poslední pátek se pøeci jen jelo mimo 
klub, na koupalištì. Sužovaly nás totiž 
extrémnì vysoké teploty. Jinak byly pátky 
vìnované hlavnì výtvarným èinnostem (ma-
lování nohama, výroba odznakù, scoubydou 
a další) a posledním soutìžím na body. 

Jahodová párty a jiné výlety
Ostatní dny v týdnu jsme pak trávili vìtšinu 

dne mimo klub i mìstskou èást. V „pøírodním 
týdnu“ vedly naše úterní kroky do moøského 
svìta a pak na unikátní Jahodovou crazy párty 

na pláži. Ta se konala na smíchovské pláži a by-
la urèena právì dìtem. Ty se nejen smoèily v ba-
zénu, lehly si do krásného písku, ale zkusily si 
vyrábìt marcipánové postavy, zdobit perník, 
vyøezávat ozdobné tvary ze zeleniny a ovoce. 
V této disciplínì jsme dokonce vyhráli obrov-
ský, sladký a krásnì zdobený meloun! Navíc 
jsme ochutnali skvìlé èokoládové palaèinky 
s jahodou omáèkou a dìti si samy mohly máèet 
jahùdky v roztavené èokoládì. Støedeèní pro-
gram byl nejen èasovì a fyzicky nároèný, ale 
díky vysokým teplotám i namáhavý. Vyrazili 
jsme jak do botanické, tak do zoologické 
zahrady. Všem se moc líbilo pøedevším cvièení 
lachtanù, které jsme naštìstí akorát stihli. Ètvr-
tek pak patøil výletu do dendrologické zahrady 
v Prùhonicích. A protože bylo opìt strašné ved-
ro, skonèili jsme zase na koupališti.

Za hvìzdami
Hvìzdný týden nás v úterý zavedl  do 

Stromovky (i na lochnesku) a pøedevším do 
planetária na dìtský poøad O zvìdavé kometì. 
Moc se nám líbil, stejnì jako samotná vstupní 
hala planetária, ve které jsme s vyprávìním 
o hvìzdách vydrželi skoro dvì hodiny. Ve støe-
du se pak jelo lanovku na Petøín. Tam jsme 
samozøejmì vylezli na rozhlednu, zabloudili 
jsme v bludišti a na hvìzdárnì jsme pozorova-
li  slunce a lidi.  Ve ètvrtek jsme zavítali  
„pouze“ na astronomickou vìž v pražském 
Klementinu a na staromìstský orloj.

Nahoøe na Hradì i dole v dole 
Poslední týden jsme vyšli až na Pražský 

hrad, který jsme si prohlédli. Nejvíc se nám 
ale stejnì líbilo v muzeu hraèek a na výstavì 
panenek Barbie. Protože bylo opìt vedro, 
skonèili jsme na koupališti. Stejnì jako ve zby-
l ý c h  d n e c h .  Ve  s t ø e d u  j s m e  d o j e l i  d o  
Národního technického muzea, kde jsme 
kromì prohlídky stálé sbírky sfárali i do mode-
lu dolu, kde nás provázel moc milý pán, který 
nás nechal i  zacinkat na dùlní zvonek! 
Poslední výlet pak míøil na zbraslavský 

zámek. Prohlédli jsme si sbírku asijského 
umìní a v prostorách tamního lektorského 
oddìlení jsme si pak sami vyzkoušeli origami 
a namalovali si obrázky s japonskými a èín-
skými motivy. Návštìva muzea se tak protáh-
la na víc než tøi hodiny!

Zlatá rybièko, za rok zase, prosím!
Program se dìtem, alespoò podle jejich reak-

cí, líbil. Dítì, které s námi mìlo být jen jednou, 
vždycky rodièe pøemluvilo alespoò ještì na 
jeden den. Míša dokonce ke dvìma zaplace-
ným týdnùm pøidala ještì jeden! To bylo pro 
nás nejvìtším podìkováním. Jako další dùkaz 
snad uvedu ještì vyslovené pøání dìtí u bazén-
ku se „zlatými rybièkami“, „Rybièko, prosím, 
a� mùžu být na táboøe aspoò ještì týden!“ A my 
si pøáli, aby se dìtem s námi líbilo, nic se jim 
nestalo a pøíští rok pøišly zase! 

–Mgr. Julie Èákiová, foto Lenka Nìmeèková–

Letní dětský tábor Čistá u Rakovníka 6. 8. – 24. 8. 2005

Teke taka v prérii u říčky Javornice

Co prstù na obou rukou a jeden u nohy, toli-
krát jsme již v srpnu dali Praze vale a ujíždìli 
pryè, daleko z mìsta bledých tváøí, do krásné 
pøírody, vstøíc tajemnému dobrodružství, 
novým zážitkùm a kamarádùm. Tentokrát se 
nás do dvou autobusù nacpalo úctyhodných 
72, tedy vèetnì tøinácti dospìlákù. Jednomu 
z autobusù však došly záhy síly a musel být 
povolán náhradní, druhý zase zbloudil ve sple-
ti silnic okresu Rakovník. 

Z velkého rybníka nedaleko obce Èistá vyté-
ká øíèka Javornice. V èetných zákrutech, 
obklopena lesy a skalisky, vine se svìží prérií. 
Tady postavily bledé tváøe mlýn a opodál stála 
týpí rudého lidu (vlastnì jen jedno) a sem 
jsme také, po cestì strastiplné, nakonec 
všichni š�astnì dorazili. Brzy po pøíjezdu 
zaèal se odehrávat podivný pøíbìh Šedého 
vlka, udatného náèelníka, kterého již pøed 
mnoha lety povolal k sobì Velký Duch. Ten 
moudrý muž ukryl kdys všechno zlato rudého 
lidu tak, aby nelákalo bledé tváøe a uchránil 
tak svou zem. Teï však rudý národ potøeboval 
své zlato zpìt. Již druhého dne po slunce zápa-

du, z vùle velkého Manitù a zbrocena krví, 
dostala se do našich rukou tajemná mapa, 
podivný cár kùže pokrytý symboly  poslední 
vùle Šedého vlka. Krok za krokem sledovali 
jsme jeho cestu, pøíbìh plný nelítostného 
boje, hrdinských èinù i tragické lásky. Každý 
veèer Tanèící Oheò zapaloval oheò obøadní 
a šaman postupnì odkrýval tajemství dávné-
ho pøíbìhu. Každý veèer tanèili jsme svùj tanec 
Teke taka a kouø kalumetu stoupal k Velkému 
Manitù. Každým dnem plnil se totem posvátný 
skalpy nepøátel a my zvìdìli, že jen krví medvì-
dí a perem ptáka neznámého mùžeme znaky 
mìsta ztraceného napsat na kùži tvora mrtvé-
ho. Když jsme pak za noci temné na posvátný 
kùl povìsili obojživelníka pùl a získali tak na 
svou stranu všechny temné síly, tušili jsme již, 
že zlato Šedého vlka bude naše.

Tábor se moc povedl, i když s poèasím se 
Manitù moc nevyznamenal, deštì bylo víc než 
sluníèka a teplomìr si nejspíš myslel, že je øí-
jen. O naše zdraví se zodpovìdnì staralo Malé 
Bebí (moc prima doktorka z Pøíbrami) a Velká 
Medvìdice si hravì poradila s každým problé-

mem. O naše bøíška se staraly spøátelené 
bledé tváøe a jak si mladí bojovníci nahlas 
pochvalovali, „jídla bylo dost a bylo èasto“. 
Užili jsme si spoustu legrace a všelijakých her, 
do programu se nám vešly i country tance, 
diskotéky, návštìva rakovnického bazénu (ale 
do našeho rybníka jsme nakonec také naská-
kali), celodenní výlet a pro ty nejodvážnìjší i 
nìjaké to spaní pod širákem.

Kdo s námi letos byl, rozhodnì nelitoval. Jen 
škoda, že nìkteøí odjeli již po ètrnácti dnech. 
Pøišli tak o spoustu her a zábavy, tìm ostatním 
se zase stýskalo po kamarádech. No nevadí, 
však se urèitì zase brzy uvidíme. Hlavnì a� 
nám Teke taka dlouho v uších zní a rozhodnì si 
pamatujme, že starý pes má tvrdé maso a bílé 
dítì malý skalp. To se mùže nìkdy hodit.

–Velký Kondor  Jindra, foto Jindøich Kapic–

Libušští hasiči

na zámcích

Hasièi Libuš uspoøádali dne 3. záøí 2005 
pro své èleny autokarový zájezd na naše hrady 
a zámky. Odjezd byl v 8 hodin ráno. Jako první 
jsme navštívili zámek v Mnichovu Hradišti, 
poté jsme jeli na hrad Kost a skonèili jsme 
v zámku v Dìtìnicích. Zájezd jsme ukonèili 
veèeøí ve Vesci v restauraci na Blatech. Výlet 
se vydaøil a všichni byli velmi spokojeni, pøíští 
rok zájezd zopakujeme.

–Starosta Jaroslav Kasal, Libuš–
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MŠ Mezi Domy děkuje panu Zachovi

Jak dostat

vosy ze školky

Nejenom na zhotovení nových dìtských 
høiš�, ale i na údržbu školních zahrad se vyna-
kládají z rozpoètu MÈ Libuš i mateøských 
škol znaèné finanèní èástky. 

V pøípravném týdnu, kdy vrcholily poslední 
dny na úpravách tøíd a školní zahrady, jsem 
zjistila, že si pod ponièenou støechou døevì-
ného altánku našly domov vosy. Bylo tøeba 
støíšku odtrhnout a pøedìlat. Zcela zdarma 
altánek opravil a ještì nám vyrobil novou 
skøíòku p. Petr Zach z Libuše, kterou vìnoval 
MŠ jako sponzorský dar. Dìkujeme!

–Irena Procházková, MŠ Mezi Domy–

ZŠ Písnice

O naši hezkou školu se zajímali filmaři

Co nového u nás ve škole
Pøedevším jsme slavnostnì, za pøítomnosti 

zástupcù mìstské èásti radní paní Fendrycho-
vé a paní Hájkové, vedoucí humanitního oddì-
lení, zahájili školní rok shromáždìním všech 
žákù pøed školou. Mezi nimi byli hlavnì pøiví-
táni noví prvòáèci, kteøí pøišli plní dychtivého 
oèekávání v doprovodu svých rodièù i praro-
dièù. Tímto jim ještì jednou pøejeme, aby se 
jim všechna oèekávání splnila a aby jim vstup 
do školního života vyšel, tak jak si pøejí. 

Další novinka, která urèitì stojí za zmínku 
a které jste si nemohli nevšimnout, je celkové 
dokonèení fasády školy. Naše zrekonstruovaná 
škola zaujala filmaøe, kteøí projevili zájem pou-
žít zábìry školy do pøipravovaného dokumentu.

Jako dárek na uvítanou pøekvapil žáky ven-
kovní stùl na stolní tenis na zahradì školy, 
který využívají o pøestávkách, pøi tìlesné 
výchovì i ve školní družinì.

Také uèitelský sbor se obnovil. Žáky 3. a 5. 
roèníku pøivítaly nové paní uèitelky a do škol-
ní družiny nastoupila nová vychovatelka. I jim 
pøejeme, aby se jim u nás dobøe pracovalo 
a aby mìly pevné nervy.

–Mgr. Blanka Rachotová, øeditelka školy–

Naše první spoleèná výprava za poznáním
1. záøí tohoto roku jsme mìli na tabuli 

napsáno: „Jsme nejstarší, budeme nejlepší!“ 
V Planetáriu, které jsme 12. 9. tohoto roku 

navštívili, jsme asi nejstarší nebyli, ale naše 
chování bylo nejlepší. Zlobilo nás, že nìkteré 
dìti z cizích škol rušily tak zajímavý poøad. 
Vykøikovaly hlouposti, smály se, kopaly do 
sedadel a svítily baterkami.

Nad námi se rozprostøela hvìzdná obloha 
a my se dozvìdìli plno zajímavostí o vesmíru, 
planetách, seznámili jsme se se souhvìzdími 
a uvìdomili si, jak je Zemì malá. Už máme 
jasno, jak je to se støídáním dne a noci. Víme 
také, proè se støídají roèní období.

Pøed zahájením a po ukonèení programu 
jsme si se zájmem prohlíželi expozici ve 
vstupní hale. Když jsme opouštìli Planetá-
rium, poøadatelé nás pochválili za náš zájem 
a slušné chování. A víte, že nás to potìšilo.

Naše zajímavé dopoledne jsme ukonèili 
v Královské oboøe. Tam jsme si ovìøili znalos-
ti z pøírodovìdy a zjistili jsme, že se Stromov-
ka, jak se tato pøírodní èást Prahy také nazývá, 
už vzpamatovala z nièivých povodní. 

Už se zase tìšíme na další spoleènou výpra-
vu naší tøídy.                                       – Žáci 5. tøídy–

Co nás trápí, naè se tìšíme
Žáci 5. tøídy nám udìlali radost svým sluš-

ným chováním na veøejnosti. O to více nás 
mrzí, že jsme vzápìtí museli øešit hrubé poru-
šení káznì tøí ètvr�ákù u nás ve škole. Kluci 
úmyslnì znemožnili používání poèítaèù ve 
školní družinì. Pøi øešení tohoto problému 
nás zarazil velmi nevybíravý pøístup jedné 
z maminek, která se postavila proti výchov-
ným snahám pedagogických pracovníkù. Bez 
vzájemné spolupráce rodiny a školy se výcho-
va míjí úèinkem.

A na co se v nejbližší dobì tìšíme? V øíjnu 
táborák s  následným spaním ve škole,  
návštìva ZOO. V listopadu Planetárium, diva-
delní pøedstavení a výchovný koncert. 

Co se bude dít dál, vám pøíštì napíšeme
–Pedagogický sbor ZŠ Písnice–

Omluva ZŠ Písnice
Omlouváme se všem ètenáøùm, kteøí pro-

hlížejí naše webové stránky za zastaralé infor-
mace. V souèasné dobì øešíme technické pro-
blémy a doufáme, že je vyøešíme co nedøíve 
a že se polepšíme. 

Sdružení Protebe

Na raftech

po Lužnici

Naše nové dobrodružství následovalo tak 
tìsnì po táboøe, že se neobjevilo nejen v nabíd-
ce naší internetové stránky, ale nestihli jsme 
jeho prezentaci ani formou dopisu. Zdenièka 
však sedla k telefonu a stateènì telefonovala 
všem, kteøí pro tuto nároènìjší akci pøicházeli v 
úvahu. Nakonec se na startu sešli všichni oslo-
vení krom nìkolika jedincù, kteøí dvacet dní 
zdárnì odolávali nástrahám tábora, ale již 
první dny pobytu ve školních lavicích onemoc-
nìli, èi se dokonce ve škole polámali.

Na startu v Táboøe devatenáct odvážlivcù 
a poèetný doprovod oèekávaly ètyøi rafty
a stejný poèet Pálav. Sestavili jsme posádky, 
navlékli vesty, náhradní obleèení a vše zbyteè-
né jsme nacpali do doprovodné dodávky a už 
jsme pluli. Tedy pluli…, ona Lužnice pod 
Táborem zrovna moc neteèe a bachratý raft 

není žádný závodní kajak. Pádlovali jsme ze 
všech sil a gumové potvory se s námi sotva 
vlekly. Když pøišel jez, to byla jiná káva, nìkdy 
se muselo brodit, obèas nìkdo pøepadl pøes 
palubu, ale hlavnì to teklo. Pak ale zase jenom 
olej a galeje na pokraèování. Naštìstí nám 
opravdu pøálo poèasí, sluníèko sice moc 
nekoukalo, ale po celé dva dny bylo krásnì 
teplo, a tak nám nevadilo, že cesta nebere kon-
ce. Stateènì, jen s krátkou pøestávkou na 
párek v rohlíku, jsme pádlovali celé odpoled-
ne a když se již stíny zaèaly dloužit, podpluli 
jsme Stádlecký most. Ještì poslední jez, ještì 
pár set metrù a už se na levém bøehu objevil 
malý srub, Mandalaj, náš dnešní cíl. 

Na Mandalaji jsme již táboøili dvakrát ale 
naposledy snad už pøed ètyømi roky. Když 
v srpnu 2002 pøišla velká voda, mìla Mandalaj 
namále. Ale vydržela a dnes tu divnou dobu pøi-
pomíná jen modrá tabulka na novém obložení, 
vysoko nad naší hlavou, až u samého stropu.

Zabezpeèili jsme lodì, pøevlékli se do 
suchého, vrhli se na stavìní stanù a nìjaké to 
kuchtìní. Za Zdenièku gulášovku uvaøila 
Vitana, nìkdo se nacpal èínskou polévkou èi 
opeèenými vuøtíky, no prostì k veèeøi byly jen 
samé dobré a zdravé vìci. (Jedna velká sleèna 

nám problinkala noc, ale to nejspíš snìdla 
doma pøed odjezdem nìco špatného.) Záhy 
padla tma, ti mladší zmizeli ve stanech a stále 
se tenèící hrstka tìch vìtších (dospìláky nevy-
jímaje) poklimbávala u táboráku. 

Druhý den Zdenièka navrhla variantu vod-
ních her, to jako že se nepopluje dál, nìco si 
zahrajeme, polenošíme a odpoledne pùjdeme 
rovnou na vlak. K našemu úžasu se však pøes 
noc vodákùm navrátily síly a jednohlasnì roz-
hodli  pokraèujeme. A tak jsme po snídani 
zboøili stany a krátce po desáté jsme již 
Mandalaj ztratili z dohledu. Cesta do Bechynì 
už utíkala rychleji, galejníci již byli vycvièení a 
navíc jsme vìdìli, že vlak není Mandalaj, ten 
na nás nepoèká. Všechno jsme v pohodì stih-
li, náš vlak a v Táboøe pøi èekání na pøípoj do 
Prahy i nìjakou tu svaèinu. 

Víkend se moc povedl, díky poèasí, díky 
spoustì nových i starých kamarádù, kteøí vše 
zorganizovali, ale vlastnì díky nám všem, pro-
tože jsme byli jedna velká, senzaèní parta. 

–Jindra Kapic, foto autor–

Sport

Libušský fotbal

V mìsíci záøí se po družstvu mužù a obou 
týmech dorostencù zapojil i  do soutìží  
Pražského fotbalového svazu i naši nejmladší 
fotbalisté – žákovská družstva a pøípravky. Ne 
všem se vstup do soutìže vydaøil podle jejich 
pøání, nìkteré výsledky jsou dost kruté, ale 
ten, kdo se chodí obèas na tyto fotbalisty a je-
jich zápasy podívat, musí ocenit elán a chu� do 
hry i za nepøíznivého stavu. 

Bohužel po nadìjném zahájení soutìže a de-
klasování Xaverova B došlo u družstva mužù 
k útlumu a i když jsme narazili na tìžké soupe-
øe (na krajské úrovni už jiní asi nebudou), 
nedaøí se nám na høišti realizovat naše pøed-
stavy. Doufejme, že bojovnost a snaha nahra-
dí zkušenosti, které mnohým našim hráèùm 
chybí. Že fotbal umìjí hrát, o tom nikdo nepo-
chybuje! Pøejme jim trochu fotbalového štìstí 
a pøijïme je povzbudit. 

Výsledky družstev FSC Libuš v září

Muži A - Pøebor:
FSC Libuš - Xaverov B 5:1
ÈAFC Praha - FSC Libuš 1:1
FSC Libuš - Uhelné sklady 1:4
Pø. Kopanina - FSC Libuš 3:1
FSC Libuš - Sokol Cholupice 1:1
Motorlet B - FSC Libuš 1:2
St. dorost - Divize sk. B:
FSC Libuš - Èelákovice 3:0 
Buldoci K. Vary - FSC Libuš 3:3 
FSC Libuš - Slaný 5:1 
Toužim - FSC Libuš 2:2
Roudnice n.L. - FSC Libuš 1:0
FSC Libuš - Rakovník 1:0
Ml. dorost - Divize sk. B:
FSC Libuš - Èelákovice 0:2 
Buldoci K. Vary - FSC Libuš 2:0 
FSC Libuš - Slaný 4:1 
Toužim - FSC Libuš 1:1 
Roudnice n.L. - FSC Libuš 1:4 
FSC Libuš – Rakovník 3:1
St. žáci A - Pøebor: 
FSC Libuš A - Dukla Praha 1:7

H. Mìcholupy - FSC Libuš A 3:0
St. žáci B – II. tøída sk. B: 
FSC Libuš B - Tøeboradice 8:0
FSC Libuš B – Bohemians B 2:4
Ml. žáci A - Pøebor: 
FSC Libuš A- Bohemians 1905 3:6
FSC Libuš A - Umbro Praha 7:2
Bohemians - FSC Libuš A 2:1 
Ml. žáci B - II. tø. sk. C:
FSC Libuš B - Klánovice 1:1
FSC Libuš B - Èechie Smíchov 3:0
Slivenec - FSC Libuš B 2:7
St. pøípravka - II. tø. sk. B:
FSC Libuš - H.Mìcholupy 5:0 
Háje B - FSC Libuš 2:0
FSC Libuš – Real B 7:0 
Ml. pøípravka A – Pøebor:
FSC Libuš A - Sparta 0:12
Bohemians 1905 - FSC Libuš A 13:0
FSC Libuš -Braník 1:6
Ml. pøípravka B - II. tø. sk. B: 
FSC Libuš B - Praga 6:0
CU Bohemians - FSC Libuš B 0:5
FSC Libuš B – Union Žižkov 13:1
FSC Libuš B – Junior C 8:0

V měsíci říjnu čekají naše družstva 

následující soupeři

Muži A - Pøebor:
So  1.10. 10:15 Dukla - FSC Libuš
Ne  9.10. 16:00 FSC Libuš - Radotín
Ne 16.10. 10:15 Meteor - FSC Libuš
Ne 23.10. 15:30 FSC Libuš - Ïáblice
Pá 28.10. 14:30 Støížkov B - FSC Libuš
St. dorost - Divize sk. B:
So  1.10. 10:00 FSC Libuš - Neratovice
Ne  9.10. 10:00 Sokolov - FSC Libuš
So 15.10. 10:00 FSC Libuš- Blšany B
Ne 23.10. 11:00 Bohemians 1905 B- FSC Libuš
So 29.10. 10:00 FSC Libuš - Kladno B
Ml. dorost - Divize sk. B:
So  1.10. 12:15 FSC Libuš - Neratovice
Ne  9.10. 12:15 Sokolov - FSC Libuš
So 15.10. 12:15 FSC Libuš - Blšany B
Ne 23.10. 13:15 Bohemians 1905 B- FSC Libuš
So 29.10. 12:15 FSC Libuš - Kladno B
St. žáci A - Pøebor: 
So  1.10. 14:30 FSC Libuš - Umbro
Ne  9.10. 16:00 Øepy - FSC Libuš

So 15.10. 14:30 FSC Libuš - Xaverov
So 22.10. 13:30 FSC Libuš - Háje
Ne 30.10. 12:30 Sparta B - FSC Libuš 
St. žáci B – II. tøída sk. B: 
Ne  2.10. 10:00 FSC Libuš B - Bohnice
So  8.10. 11:15 Real - FSC Libuš B
Ne 16.10. 10:00 FSC Libuš B - Nebušice
Ne 23.10. 10:00 FSC Libuš B - ÈZU
Pá 28.10. 12:30 Meteor C - FSC Libuš B
Ml. žáci A - Pøebor: 
So  1.10. 13:00 Háje -FSC Libuš
So  8.10. 10:00 FSC Libuš - Sparta B
So 15.10. 12:00 Krè - FSC Libuš
So 22.10. 10:00 FSC Libuš - Motorlet B
Ml. žáci B - II. tø. sk. C:
So  1.10. 14:00 Chabry - FSC Libuš B
So  8.10. 11:45 FSC Libuš B - Meteor B
Ne 16.10. 13:45 Admira - FSC Libuš B
So 22.10. 11:45 FSC Libuš B - Modøany
Pá 28.10. 11:15 Real - FSC Libuš B
St. pøípravka - II. tø. sk. B:
Ne  2.10. 11:45 FSC Libuš - Praga 
So  8.10. 13:30 FSC Libuš - Slavoj Podolí B
So 15.10.  9:30 Hluboèepy - FSC Libuš 
Ne 23.10. 11:45 FSC Libuš - Satalice 
Pá 28.10. 11:15 Újezd n.L. B - FSC Libuš
Ml. pøípravka A – Pøebor:
So  1.10.  8:30 FSC Libuš - Slavia
So  8.10.  8:30 FSC Libuš - Meteor 
So 15.10.  8:30 Háje - FSC Libuš 
So 22.10.  8:30 FSC Libuš - Junior 
Pá 28.10.  9:00 Motorlet - FSC Libuš 
Ml. pøípravka B - II. tø. sk. B: 
Ne  2.10. 13:30 FSC Libuš B - Hostivaø B
Pá  7.10. 16:00 Vyšehrad - FSC Libuš B 
Ne 16.10. 11:45 FSC Libuš B - Real
Pá 21.10. 16:00 Kyje - FSC Libuš B
Pá 28.10.  8:30 FSC Libuš B - ÈAFC B 

–Pøipravil Ing. Josef Dus–
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MŠ Mezi Domy děkuje panu Zachovi

Jak dostat

vosy ze školky

Nejenom na zhotovení nových dìtských 
høiš�, ale i na údržbu školních zahrad se vyna-
kládají z rozpoètu MÈ Libuš i mateøských 
škol znaèné finanèní èástky. 

V pøípravném týdnu, kdy vrcholily poslední 
dny na úpravách tøíd a školní zahrady, jsem 
zjistila, že si pod ponièenou støechou døevì-
ného altánku našly domov vosy. Bylo tøeba 
støíšku odtrhnout a pøedìlat. Zcela zdarma 
altánek opravil a ještì nám vyrobil novou 
skøíòku p. Petr Zach z Libuše, kterou vìnoval 
MŠ jako sponzorský dar. Dìkujeme!

–Irena Procházková, MŠ Mezi Domy–

ZŠ Písnice

O naši hezkou školu se zajímali filmaři

Co nového u nás ve škole
Pøedevším jsme slavnostnì, za pøítomnosti 

zástupcù mìstské èásti radní paní Fendrycho-
vé a paní Hájkové, vedoucí humanitního oddì-
lení, zahájili školní rok shromáždìním všech 
žákù pøed školou. Mezi nimi byli hlavnì pøiví-
táni noví prvòáèci, kteøí pøišli plní dychtivého 
oèekávání v doprovodu svých rodièù i praro-
dièù. Tímto jim ještì jednou pøejeme, aby se 
jim všechna oèekávání splnila a aby jim vstup 
do školního života vyšel, tak jak si pøejí. 

Další novinka, která urèitì stojí za zmínku 
a které jste si nemohli nevšimnout, je celkové 
dokonèení fasády školy. Naše zrekonstruovaná 
škola zaujala filmaøe, kteøí projevili zájem pou-
žít zábìry školy do pøipravovaného dokumentu.

Jako dárek na uvítanou pøekvapil žáky ven-
kovní stùl na stolní tenis na zahradì školy, 
který využívají o pøestávkách, pøi tìlesné 
výchovì i ve školní družinì.

Také uèitelský sbor se obnovil. Žáky 3. a 5. 
roèníku pøivítaly nové paní uèitelky a do škol-
ní družiny nastoupila nová vychovatelka. I jim 
pøejeme, aby se jim u nás dobøe pracovalo 
a aby mìly pevné nervy.

–Mgr. Blanka Rachotová, øeditelka školy–

Naše první spoleèná výprava za poznáním
1. záøí tohoto roku jsme mìli na tabuli 

napsáno: „Jsme nejstarší, budeme nejlepší!“ 
V Planetáriu, které jsme 12. 9. tohoto roku 

navštívili, jsme asi nejstarší nebyli, ale naše 
chování bylo nejlepší. Zlobilo nás, že nìkteré 
dìti z cizích škol rušily tak zajímavý poøad. 
Vykøikovaly hlouposti, smály se, kopaly do 
sedadel a svítily baterkami.

Nad námi se rozprostøela hvìzdná obloha 
a my se dozvìdìli plno zajímavostí o vesmíru, 
planetách, seznámili jsme se se souhvìzdími 
a uvìdomili si, jak je Zemì malá. Už máme 
jasno, jak je to se støídáním dne a noci. Víme 
také, proè se støídají roèní období.

Pøed zahájením a po ukonèení programu 
jsme si se zájmem prohlíželi expozici ve 
vstupní hale. Když jsme opouštìli Planetá-
rium, poøadatelé nás pochválili za náš zájem 
a slušné chování. A víte, že nás to potìšilo.

Naše zajímavé dopoledne jsme ukonèili 
v Královské oboøe. Tam jsme si ovìøili znalos-
ti z pøírodovìdy a zjistili jsme, že se Stromov-
ka, jak se tato pøírodní èást Prahy také nazývá, 
už vzpamatovala z nièivých povodní. 

Už se zase tìšíme na další spoleènou výpra-
vu naší tøídy.                                       – Žáci 5. tøídy–

Co nás trápí, naè se tìšíme
Žáci 5. tøídy nám udìlali radost svým sluš-

ným chováním na veøejnosti. O to více nás 
mrzí, že jsme vzápìtí museli øešit hrubé poru-
šení káznì tøí ètvr�ákù u nás ve škole. Kluci 
úmyslnì znemožnili používání poèítaèù ve 
školní družinì. Pøi øešení tohoto problému 
nás zarazil velmi nevybíravý pøístup jedné 
z maminek, která se postavila proti výchov-
ným snahám pedagogických pracovníkù. Bez 
vzájemné spolupráce rodiny a školy se výcho-
va míjí úèinkem.

A na co se v nejbližší dobì tìšíme? V øíjnu 
táborák s  následným spaním ve škole,  
návštìva ZOO. V listopadu Planetárium, diva-
delní pøedstavení a výchovný koncert. 

Co se bude dít dál, vám pøíštì napíšeme
–Pedagogický sbor ZŠ Písnice–

Omluva ZŠ Písnice
Omlouváme se všem ètenáøùm, kteøí pro-

hlížejí naše webové stránky za zastaralé infor-
mace. V souèasné dobì øešíme technické pro-
blémy a doufáme, že je vyøešíme co nedøíve 
a že se polepšíme. 

Sdružení Protebe

Na raftech

po Lužnici

Naše nové dobrodružství následovalo tak 
tìsnì po táboøe, že se neobjevilo nejen v nabíd-
ce naší internetové stránky, ale nestihli jsme 
jeho prezentaci ani formou dopisu. Zdenièka 
však sedla k telefonu a stateènì telefonovala 
všem, kteøí pro tuto nároènìjší akci pøicházeli v 
úvahu. Nakonec se na startu sešli všichni oslo-
vení krom nìkolika jedincù, kteøí dvacet dní 
zdárnì odolávali nástrahám tábora, ale již 
první dny pobytu ve školních lavicích onemoc-
nìli, èi se dokonce ve škole polámali.

Na startu v Táboøe devatenáct odvážlivcù 
a poèetný doprovod oèekávaly ètyøi rafty
a stejný poèet Pálav. Sestavili jsme posádky, 
navlékli vesty, náhradní obleèení a vše zbyteè-
né jsme nacpali do doprovodné dodávky a už 
jsme pluli. Tedy pluli…, ona Lužnice pod 
Táborem zrovna moc neteèe a bachratý raft 

není žádný závodní kajak. Pádlovali jsme ze 
všech sil a gumové potvory se s námi sotva 
vlekly. Když pøišel jez, to byla jiná káva, nìkdy 
se muselo brodit, obèas nìkdo pøepadl pøes 
palubu, ale hlavnì to teklo. Pak ale zase jenom 
olej a galeje na pokraèování. Naštìstí nám 
opravdu pøálo poèasí, sluníèko sice moc 
nekoukalo, ale po celé dva dny bylo krásnì 
teplo, a tak nám nevadilo, že cesta nebere kon-
ce. Stateènì, jen s krátkou pøestávkou na 
párek v rohlíku, jsme pádlovali celé odpoled-
ne a když se již stíny zaèaly dloužit, podpluli 
jsme Stádlecký most. Ještì poslední jez, ještì 
pár set metrù a už se na levém bøehu objevil 
malý srub, Mandalaj, náš dnešní cíl. 

Na Mandalaji jsme již táboøili dvakrát ale 
naposledy snad už pøed ètyømi roky. Když 
v srpnu 2002 pøišla velká voda, mìla Mandalaj 
namále. Ale vydržela a dnes tu divnou dobu pøi-
pomíná jen modrá tabulka na novém obložení, 
vysoko nad naší hlavou, až u samého stropu.

Zabezpeèili jsme lodì, pøevlékli se do 
suchého, vrhli se na stavìní stanù a nìjaké to 
kuchtìní. Za Zdenièku gulášovku uvaøila 
Vitana, nìkdo se nacpal èínskou polévkou èi 
opeèenými vuøtíky, no prostì k veèeøi byly jen 
samé dobré a zdravé vìci. (Jedna velká sleèna 

nám problinkala noc, ale to nejspíš snìdla 
doma pøed odjezdem nìco špatného.) Záhy 
padla tma, ti mladší zmizeli ve stanech a stále 
se tenèící hrstka tìch vìtších (dospìláky nevy-
jímaje) poklimbávala u táboráku. 

Druhý den Zdenièka navrhla variantu vod-
ních her, to jako že se nepopluje dál, nìco si 
zahrajeme, polenošíme a odpoledne pùjdeme 
rovnou na vlak. K našemu úžasu se však pøes 
noc vodákùm navrátily síly a jednohlasnì roz-
hodli  pokraèujeme. A tak jsme po snídani 
zboøili stany a krátce po desáté jsme již 
Mandalaj ztratili z dohledu. Cesta do Bechynì 
už utíkala rychleji, galejníci již byli vycvièení a 
navíc jsme vìdìli, že vlak není Mandalaj, ten 
na nás nepoèká. Všechno jsme v pohodì stih-
li, náš vlak a v Táboøe pøi èekání na pøípoj do 
Prahy i nìjakou tu svaèinu. 

Víkend se moc povedl, díky poèasí, díky 
spoustì nových i starých kamarádù, kteøí vše 
zorganizovali, ale vlastnì díky nám všem, pro-
tože jsme byli jedna velká, senzaèní parta. 

–Jindra Kapic, foto autor–

Sport

Libušský fotbal

V mìsíci záøí se po družstvu mužù a obou 
týmech dorostencù zapojil i  do soutìží  
Pražského fotbalového svazu i naši nejmladší 
fotbalisté – žákovská družstva a pøípravky. Ne 
všem se vstup do soutìže vydaøil podle jejich 
pøání, nìkteré výsledky jsou dost kruté, ale 
ten, kdo se chodí obèas na tyto fotbalisty a je-
jich zápasy podívat, musí ocenit elán a chu� do 
hry i za nepøíznivého stavu. 

Bohužel po nadìjném zahájení soutìže a de-
klasování Xaverova B došlo u družstva mužù 
k útlumu a i když jsme narazili na tìžké soupe-
øe (na krajské úrovni už jiní asi nebudou), 
nedaøí se nám na høišti realizovat naše pøed-
stavy. Doufejme, že bojovnost a snaha nahra-
dí zkušenosti, které mnohým našim hráèùm 
chybí. Že fotbal umìjí hrát, o tom nikdo nepo-
chybuje! Pøejme jim trochu fotbalového štìstí 
a pøijïme je povzbudit. 

Výsledky družstev FSC Libuš v září

Muži A - Pøebor:
FSC Libuš - Xaverov B 5:1
ÈAFC Praha - FSC Libuš 1:1
FSC Libuš - Uhelné sklady 1:4
Pø. Kopanina - FSC Libuš 3:1
FSC Libuš - Sokol Cholupice 1:1
Motorlet B - FSC Libuš 1:2
St. dorost - Divize sk. B:
FSC Libuš - Èelákovice 3:0 
Buldoci K. Vary - FSC Libuš 3:3 
FSC Libuš - Slaný 5:1 
Toužim - FSC Libuš 2:2
Roudnice n.L. - FSC Libuš 1:0
FSC Libuš - Rakovník 1:0
Ml. dorost - Divize sk. B:
FSC Libuš - Èelákovice 0:2 
Buldoci K. Vary - FSC Libuš 2:0 
FSC Libuš - Slaný 4:1 
Toužim - FSC Libuš 1:1 
Roudnice n.L. - FSC Libuš 1:4 
FSC Libuš – Rakovník 3:1
St. žáci A - Pøebor: 
FSC Libuš A - Dukla Praha 1:7

H. Mìcholupy - FSC Libuš A 3:0
St. žáci B – II. tøída sk. B: 
FSC Libuš B - Tøeboradice 8:0
FSC Libuš B – Bohemians B 2:4
Ml. žáci A - Pøebor: 
FSC Libuš A- Bohemians 1905 3:6
FSC Libuš A - Umbro Praha 7:2
Bohemians - FSC Libuš A 2:1 
Ml. žáci B - II. tø. sk. C:
FSC Libuš B - Klánovice 1:1
FSC Libuš B - Èechie Smíchov 3:0
Slivenec - FSC Libuš B 2:7
St. pøípravka - II. tø. sk. B:
FSC Libuš - H.Mìcholupy 5:0 
Háje B - FSC Libuš 2:0
FSC Libuš – Real B 7:0 
Ml. pøípravka A – Pøebor:
FSC Libuš A - Sparta 0:12
Bohemians 1905 - FSC Libuš A 13:0
FSC Libuš -Braník 1:6
Ml. pøípravka B - II. tø. sk. B: 
FSC Libuš B - Praga 6:0
CU Bohemians - FSC Libuš B 0:5
FSC Libuš B – Union Žižkov 13:1
FSC Libuš B – Junior C 8:0

V měsíci říjnu čekají naše družstva 

následující soupeři

Muži A - Pøebor:
So  1.10. 10:15 Dukla - FSC Libuš
Ne  9.10. 16:00 FSC Libuš - Radotín
Ne 16.10. 10:15 Meteor - FSC Libuš
Ne 23.10. 15:30 FSC Libuš - Ïáblice
Pá 28.10. 14:30 Støížkov B - FSC Libuš
St. dorost - Divize sk. B:
So  1.10. 10:00 FSC Libuš - Neratovice
Ne  9.10. 10:00 Sokolov - FSC Libuš
So 15.10. 10:00 FSC Libuš- Blšany B
Ne 23.10. 11:00 Bohemians 1905 B- FSC Libuš
So 29.10. 10:00 FSC Libuš - Kladno B
Ml. dorost - Divize sk. B:
So  1.10. 12:15 FSC Libuš - Neratovice
Ne  9.10. 12:15 Sokolov - FSC Libuš
So 15.10. 12:15 FSC Libuš - Blšany B
Ne 23.10. 13:15 Bohemians 1905 B- FSC Libuš
So 29.10. 12:15 FSC Libuš - Kladno B
St. žáci A - Pøebor: 
So  1.10. 14:30 FSC Libuš - Umbro
Ne  9.10. 16:00 Øepy - FSC Libuš

So 15.10. 14:30 FSC Libuš - Xaverov
So 22.10. 13:30 FSC Libuš - Háje
Ne 30.10. 12:30 Sparta B - FSC Libuš 
St. žáci B – II. tøída sk. B: 
Ne  2.10. 10:00 FSC Libuš B - Bohnice
So  8.10. 11:15 Real - FSC Libuš B
Ne 16.10. 10:00 FSC Libuš B - Nebušice
Ne 23.10. 10:00 FSC Libuš B - ÈZU
Pá 28.10. 12:30 Meteor C - FSC Libuš B
Ml. žáci A - Pøebor: 
So  1.10. 13:00 Háje -FSC Libuš
So  8.10. 10:00 FSC Libuš - Sparta B
So 15.10. 12:00 Krè - FSC Libuš
So 22.10. 10:00 FSC Libuš - Motorlet B
Ml. žáci B - II. tø. sk. C:
So  1.10. 14:00 Chabry - FSC Libuš B
So  8.10. 11:45 FSC Libuš B - Meteor B
Ne 16.10. 13:45 Admira - FSC Libuš B
So 22.10. 11:45 FSC Libuš B - Modøany
Pá 28.10. 11:15 Real - FSC Libuš B
St. pøípravka - II. tø. sk. B:
Ne  2.10. 11:45 FSC Libuš - Praga 
So  8.10. 13:30 FSC Libuš - Slavoj Podolí B
So 15.10.  9:30 Hluboèepy - FSC Libuš 
Ne 23.10. 11:45 FSC Libuš - Satalice 
Pá 28.10. 11:15 Újezd n.L. B - FSC Libuš
Ml. pøípravka A – Pøebor:
So  1.10.  8:30 FSC Libuš - Slavia
So  8.10.  8:30 FSC Libuš - Meteor 
So 15.10.  8:30 Háje - FSC Libuš 
So 22.10.  8:30 FSC Libuš - Junior 
Pá 28.10.  9:00 Motorlet - FSC Libuš 
Ml. pøípravka B - II. tø. sk. B: 
Ne  2.10. 13:30 FSC Libuš B - Hostivaø B
Pá  7.10. 16:00 Vyšehrad - FSC Libuš B 
Ne 16.10. 11:45 FSC Libuš B - Real
Pá 21.10. 16:00 Kyje - FSC Libuš B
Pá 28.10.  8:30 FSC Libuš B - ÈAFC B 

–Pøipravil Ing. Josef Dus–
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Z usnesení zastupitelstva

Zprávy z jednání rady
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Usnesení Zastupitelstva mìstské èásti Praha-
Libuš ze dne 25. 8. 2005 je v plném znìní k dispozici 
na úøadu mìstské èásti.

è. 33/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-
Libuš: Schvaluje Smlouvu o zastavení nemovitosti è. 
ZN2/1863/04/LCD, která je nedílnou souèástí tohoto 
usnesení. Povìøuje starostu mìstské èásti Petra Mráze 
podpisem této smlouvy. 

è. 34/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš: 
Schvaluje dodatek è. 1 ke Smlouvì o sdružení s Bytovým 
družstvem Libuš, IÈO 26452677, který je nedílnou sou-
èástí tohoto usnesení. Povìøuje starostu mìstské èásti 
Petra Mráze podpisem tohoto dodatku. 

è. 35/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-

Libuš: Schvaluje Smlouvu o zastavení pohledávek è. 
ZP/1863/04/LCD, která je nedílnou souèástí tohoto 
usnesení. Povìøuje starostu mìstské èásti Petra Mráze 
podpisem této smlouvy. 

è. 36/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-
Libuš: Schvaluje Dohodu spoluvlastníkù zkolaudované 
stavby  budovy è. p. 7 na pozemku parc. è. 8/1 k.ú. Libuš 
o zmìnì úèelu užívání nebytového prostoru na byt , 
která je nedílnou souèástí tohoto usnesení. Povìøuje 
starostu mìstské èásti Petra Mráze podpisem této doho-
dy. 

è. 37/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-
Libuš bere na vìdomí pøevody èlenství v Bytovém druž-
stvu Libuš dle seznamu, který je souèástí tohoto usnese-
ní.

è. 38/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-
Libuš: Revokuje usnesení è. 26/2005 ze dne 22. 6. 2005. 

Schvaluje Zøizovací listinu, která je nedílnou souèástí 
tohoto usnesení, pøíspìvkové organizace Základní škola 
s rozšíøenou výukou jazykù se sídlem ulice Ladislava 
Coòka 40/3, 142 00 Praha 4  Písnice.

è. 39/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš: 
Schvaluje prodej pozemku parc. è. 534/3 zast. plocha a 

2nádvoøí o výmìøe 15 m  k. ú. Písnice vedeného u 
Katastrálního úøadu pro hl. m. Prahu na LV 530 pro k. ú. 
Písnice s vlastnickým právem Obec hl. m. Praha  svìøeno 
mìstská èást Praha-Libuš  paní Alžbìtì Nìmcové a panu 
Josefu Nìmcovi, za cenu minimálnì dle znaleckého 
posudku.Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku 
vèetnì zápisu do katastru nemovitostí nese kupující. 
Povìøuje starostu mìstské èásti Praha  Libuš pana Petra 
Mráze k uzavøení kupní smlouvy s paní Alžbìtou 
Nìmcovou a panem Josefem Nìmcem, která je nedílnou 
souèástí tohoto usnesení.

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

Rada MÈ Praha-Libuš: 
e Bere na vìdomí Protokol z inspekce è. j. 01 1701/05-
5235, provedené Èeskou školní inspekcí ve dnech 14. - 16. 
èervna v Základní škole Ladislava Coòka, Praha 4 - Písnice.
e Bere na vìdomí rozbor poslední inspekce provedené 
ÈŠI v roce 2002 v Základní škole Meteorologická, 
Praha 4 - Libuš.
e Souhlasí s dodateèným povolením stávajících sta-
vebních bunìk s prodejnou krmiv pro zvíøata na pozem-
ku parc. è. 663/5 a 663/6, k. ú. Písnice na dobu doèas-
nou v délce 5 let v rozsahu dle dokumentace Ing. arch. V. 
Nezmeškala z 6/2005.
e Vybrala na základì pøedložených nabídek jako zhotovi-
tele na akci „Kanalizaèní pøípojka k MŠ Ke Kašnì 334, k. 
ú. Písnice“ firmu Pragis, a. s., v cenì 101 100 Kè vè. DPH. 
e Vybrala na základì pøedložených nabídek jako zhotovite-
le pro stavební akci „Výmìna oken v MŠ Lojovická“ firmu 
HOCO Bauelemente, s. r. o., za cenu 778 461 Kè vè. DPH
e Vybrala na základì pøedložených nabídek jako nej-
vhodnìjšího uchazeèe na instalaci herních prvkù 
Kompan, zhotovení dopadových zón a instalaci lavièek 
firmu TÚZ, s. r. o. Povìøuje starostu Petra Mráze podpi-
sem objednávky na realizaci zakázky v celkové finanèní 
výši 76 716 Kè.
e Doporuèuje Zastupitelstvu mìstské èásti Praha-
Libuš souhlasit s realizací stavebních úprav v objektu 
ZŠ Meteorologická (vybudování Klubu senior a knihov-
ny) se stavebními náklady cca 733 000 Kè a návaznì 
s realizací stavebních úprav v objektu MŠ K Lukám 
(vybudování kanceláøí starosty, tajemníka, sekretariátu 
a ekonomického odboru ÚMÈ ) se stavebními náklady 
cca 281 000 Kè.
e Souhlasí se vstupem na pozemek parc. è. 787 k. ú. 
Písnice, ostatní plocha, ostatní komunikace, uvedený 
na LV è. 666 pro k. ú. Písnice v duplicitním zápisu vlast-
nictví za úèelem vybudování STL plynovodní pøípojky 
k odbìrnému místu - stavbì RD na pozemku parc. è. 
807/4 k. ú. Písnice ul. Vacovská. Upozoròuje, že je 
potøeba souhlas všech duplicitních vlastníkù pozemku 
parc. è. 787 k. ú. Písnice. Komunikace bude po výstavbì 
veøejné èásti STL plynovodní pøípojky uvedena do 
pùvodního stavu a zároveò bude pøevzata záruka za 
povrch komunikace v místì pøípojky. Smlouvu o uzavøe-
ní budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene STL ply-
novodní pøípojky k pozemku parc. è. 787 k. ú. Písnice 
mezi budoucím oprávnìným PP, a. s., a budoucím 
povinným, nelze uzavøít do vyøešení majetkoprávních 
vztahù. Tento souhlas nenahrazuje dopravnì inženýrské 
rozhodnutí (DIR) a povolení k záboru komunikace.
e Ruší usnesení Rady MÈ Praha-Libuš è. 72/2005 ze 

dne 26. 4. 2005. Souhlasí s uzavøením budoucí smlouvy 
o zøízení vìcného bøemene s Pražskou plynárenskou, 
a. s., k pozemku parc. è. 557/1 k. ú. Libuš, uvedeném na 
LV 849 pro k. ú. Libuš ve vlastnictví Hl. m. Prahy - svìøe-
ná správa nemovitosti MÈ Praha-Libuš za úèelem pøelo-
žení stávajícího STL øadu DN 300 z pozemku parc. è. 
557/59 k. ú. Libuš ve vlastnictví SJM Roberta Šikala a 
Moniky Šikalové a SJM Antonína Šikala a Vìry Šikalové. 
e Schvaluje uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøe-
mene STL pøípojky plynu k pozemku parc. è. 1147 k. ú. 
Libuš mezi oprávnìným z vìcného bøemene Ing. 
Barborou Klofáèovou a povinným z vìcného bøemene 
mìstskou èástí Praha-Libuš. 
e Souhlasí se vstupem na pozemek parc.è. 1145/2 k. ú. 
Libuš, uvedený na LV 849 pro k. ú. Libuš za úèelem 
výstavby veøejné èásti pøípojky plynu k odbìrnému 
místu - dílnì na pozemku p. è. 532/2 k. ú. Libuš ul. 
Opaøanská za podmínky, že komunikace bude po 
výstavbì veøejné èásti pøípojky plynu uvedena do 
pùvodního stavu a zároveò bude pøevzata záruka za 
povrch komunikace v místì pøípojky. Tento souhlas 
nenahrazuje DIR a povolení k záboru komunikace. 
Schvaluje smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøíze-
ní vìcného bøemene k pozemku parc. è. 1145/2 k. ú. 
Libuš mezi budoucím oprávnìným z vìcného bøemene 
Josefem Kindlmannem a budoucím povinným z vìcné-
ho bøemene mìstskou èástí Praha-Libuš, která bude 
uzavøena pøed zapoèetím prací.
e Souhlasí s úhradou nákladù na cestu Mgr. Šumského 
za úèelem reprezentace MÈ Praha-Libuš na výstavì ve 
francouzském mìstì Caudebec lès Elbeuf do výše 
10 000 Kè.
e Souhlasí s poskytnutím plné moci Bytovému druž-
stvu Libuš ve vìci zápisu bytového domu Zvonièka do 
katastru nemovitostí. 
e Souhlasí s pravidly stanovení roèního plánu oprav, 
rekonstrukcí a revizí v mateøských a základních školách 
zøizovaných mìstskou èástí Praha-Libuš a jeho násled-
ného projednávání.
e Souhlasí s poskytnutím finanèního daru ve výši 
10 000 Kè OS Køížem Krážem na poøádání dìtské 
modeláøské soutìže Písnice Model Open 2005.
e Schvaluje vìcné bøemeno dle návrhu smlouvy k po-
zemku parc. è. 1119/1 k. ú. Libuš, uvedeného na LV 
849 pro k. ú. Libuš s Pražskou energetikou, a. s. 
e Souhlasí s údržbou pøístupových a pøilehlých ploch 
k dìtskému sportovišti pøi ulici Na Okruhu, na parc. 
è. 922/14 k. ú. Písnice na náklady ÚMÈ Libuš.
e Nedoporuèuje Zastupitelstvu MÈ Praha-Libuš sou-
hlasit s podnìtem na poøízení zmìny ÚP HMP (poze-
mek parc. è. 835/84, k.ú. Písnice z nynìjšího „VVZ - 
zdravotní péèe“ na „OC“) podávané na odbor územní-
ho plánu MHMP prostøednictvím MÈ Praha-Libuš. 

(Lokalita v prodloužení ulice K pomníku. Jde o to, že 
VVZ umožòuje na daném pozemku pouze výstavbu 
zdravotního zaøízení, kdežto OC rodinných domkù.)
e Souhlasí s projednáním podnìtu na poøízení zmìny 
ÚP HMP èásti pozemkù parc.è. 981/1 a 981/12, k. ú. 
Písnice z nynìjšího „PP - parky a parkovì upravené 
plochy - parkovì upravené plochy“ na PP - parky a par-
kovì upravené plochy - park“ podávané na odbor územ-
ního plánu MHMP prostøednictvím MÈ Praha-Libuš 
na nejbližším jednání Zastupitelstva MÈ Praha-Libuš 
a doporuèuje  jeho kladné posouzení. 
e Souhlasí se stavbou Anglické mezinárodní školy dle 
projektu ing. arch. Wilda z 6/2005 (za ZŠ Meteoro-
logická smìrem ke skládce, hned vedle budoucího 
Domu s chránìnými byty) za následujících podmínek: 
Bude pøemístìn prostor pro odpad od hranice s pozem-
kem 867/2, 867/1, k. ú. Libuš. Na hranici s pozemky 
867/2 a 867/1, k. ú. Libuš bude instalováno protihluko-
vé opatøení (napø. kombinací plného oplocení a výsad-
by vzrostlé zelenì). 
e Schvaluje smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøí-
zení vìcného bøemene k pozemkùm parc. è. 670/1 
a 845/23 k. ú. Písnice, uvedené na LV 530 pro k. ú. 
Písnice za úèelem výstavby veøejné èásti pøípojky plynu 
k odbìrnému místu na pozemku parc. è. 845/27 k. ú. 
Písnice, uvedeného na LV 976 pro k. ú. Písnice mezi 
budoucím oprávnìným z vìcného bøemene Ing. 
Luïkem Novotným a Mgr. Michaelou Novotnou 
Burdovou a budoucím povinným z vìcného bøemene 
mìstskou èástí Praha-Libuš. 
e Schvaluje smlouvu o výpùjèce pro „Stavbu è. 0088, 
TV Libuš, etapa 0009, Komunikace Libuš IV“ (na konci 

 ulice Mílová) mezi pùjèitelem hl. m. Praha, mìstská 
èást Praha-Libuš, zast. Petrem Mrázem, starostou a vy-
pùjèitelem hl.m. Praha se sídlem v Praze 1 - Staré mìs-
to, zastoupeným firmou ZAVOS, s.r.o., k pozemkùm 
parc.è. 557/1, 557/30, 557/54(PK 241, PK243), 
557/81, 560, 574/1 (PK255), 1149/1 v k. ú. Libuš. 
Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvì o zøízení vìcné-
ho bøemene pro „Stavbu è. 0088, TV Libuš, etapa 0009, 
Komunikace Libuš IV“ mezi budoucím zavázaným 
z vìcného bøemene MÈ Praha-Libuš a budoucím 
oprávnìným z vìcného bøemene hl.m. Praha, zastoupe-
ným firmou ZAVOS, s.r.o., ktýmž pozemkùm dle pøilo-
žené smlouvy o budoucí smlouvì o zøízení vìcného bøe-
mene, která je nedílnou souèástí tohoto usnesení.
e Ruší usnesení Rady mìstské èásti Praha-Libuš 
è. 113/2005. Doporuèuje Zastupitelstvu mìstské èásti 
Praha-Libuš zrušit usnesení è. 39/2005. 
e Souhlasí s navrženým programem zasedání 
Zastupitelstva MÈ Praha-Libuš dne 21. 9. 2005. 

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

Sběr

velkoobjemového

odpadu

Podzimní úklid 
Vážení spoluobèané, v mìsících øíjen a listo-

pad 2005 organizuje mìstská èást Praha-Libuš 
sbìr velkoobjemového odpadu. Kontejnery na 
objemný odpad budou od páteèního odpoledne 
pøistavovány výmìnným zpùsobem .  
Pøistaveny budou do 16.00 hod. prvního stano-
veného dne; po naplnìní zajistí dodavatel prací 
jejich výmìnu za prázdné, maximálnì však 
3 kontejnery na stanovištì.

Datum pøistavení a stanovištì:

Ke Kašnì, Na Koneèné, Betáòská, 
Na Okruhu

Hoštická ( u ul. Lipovické), V Rohu, 
U Bazénu, Zbudovská

K Vrtilce, K Lukám (parkovištì), Výletní, 
Na Moèále

+ 7. 10. – 9. 10. 2005

+ 21. 10. – 23. 10. 2005

+ 11. 11. – 13. 11. 2005

+ 2. 12. – 04. 12. 2005

+ 27. 9. 2005

+ 18. 10. 2005

+ 1. 11. 2005

+ 15.11.2005

K Novému sídlišti, Zahrádecká, 
Drùbežáøská, Lojovická – Ke Lhoteckému 
lesu

Pravidelné pøistavování kontejnerù
Kromì tohoto „podzimního úklidu“ pro-

bìhne v uvedených mìsících i pravidelné pøi-
stavování kontejnerù. Budou pøistaveny v ran-
ních hodinách a po naplnìní odvezeny, a to:

Ohrobecká, V Koutì, Hoštická, K Novému 
sídlišti

Ohrobecká, Na Moèále, K Vrtilce, Výletní, 
K Lukám

Ohrobecká, K Vrtilce, Výletní, K Lukám

Ohrobecká, V Koutì, Hoštická, K Novému 
sídlišti, Mílová

+ 13.12.2005

–Anna Rusiòáková, odbor životního prostøedí 
a dopravy–

Ohrobecká, Na Moèále, K Vrtilce, Výletní, 
K Lukám

Prosíme obèany, aby do 
kontejnerù neodkládali led-
nice, mrazáky, autobaterie 
a jiný nebezpeèný odpad.

–Jana Drobílková, odbor 
životního prostøedí a dopra-
vy ÚMÈ Praha-Libuš–

Kdo odpovídá

za nepořádek

kolem kontejnerů?

Jedním z problémù v naší mìstské èásti je 
èistota okolí nádob na komunální odpad. Za 
pravidelný odvoz obsahu tìchto nádob zod-
povídá svozová spoleènost, se kterou mìsto 
uzavøelo smlouvu, v našem pøípadì Pražské 
služby, a.s. Èistotu na stálém stanovišti sbìr-
ných nádob vèetnì okolí sbìrných nádob udr-
žuje vlastník objektu. (Dle vyhlášky hl. m. 
Prahy è. 24/2001 Sb. hl.m. Prahy o odpadech 
v platném znìní, § 6 písm. e ) ).

Z nedodržování této vyhlášky vyplývají pro 
vlastníky objektù sankce až do výše 1000 
korun pro fyzickou osobu (dle  zákona 
è. 200/1990 Sb. o pøestupcích, v platném znì-
n í ,  §  4 7  o d s t .  1  p í s m .  d )  a  o d s t .  2 ) ) .  
Podnikateli nebo právnické osobì pak hrozí 
pokuta až do výše 200 000 korun. (Dle zákona 
è. 131/2000 Sb. o hlavním mìstì Praze, v plat-
ném znìní, § 29 odst. 1)).

Vlastnící objektù byli vyzváni k udržování 
èistoty a doufáme, že stav v okolí kontejnerù, 
který vidíte na uvedených fotografiích, se již 
nebude opakovat.

–Jana Drobílková, odbor životního prostøedí 
a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš,

foto Anna Rusiòáková– 

Stanovištì kontejnerù v ulici Mílová. Vlastníky objektù jsou družstva Libuš-Domovina a Libuš 687 a 688.

Stanovištì kontejnerù v ulici U Bazénu, vlastník objektu p. Jiøí Koèaø.
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Usnesení Zastupitelstva mìstské èásti Praha-
Libuš ze dne 25. 8. 2005 je v plném znìní k dispozici 
na úøadu mìstské èásti.

è. 33/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-
Libuš: Schvaluje Smlouvu o zastavení nemovitosti è. 
ZN2/1863/04/LCD, která je nedílnou souèástí tohoto 
usnesení. Povìøuje starostu mìstské èásti Petra Mráze 
podpisem této smlouvy. 

è. 34/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš: 
Schvaluje dodatek è. 1 ke Smlouvì o sdružení s Bytovým 
družstvem Libuš, IÈO 26452677, který je nedílnou sou-
èástí tohoto usnesení. Povìøuje starostu mìstské èásti 
Petra Mráze podpisem tohoto dodatku. 

è. 35/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-

Libuš: Schvaluje Smlouvu o zastavení pohledávek è. 
ZP/1863/04/LCD, která je nedílnou souèástí tohoto 
usnesení. Povìøuje starostu mìstské èásti Petra Mráze 
podpisem této smlouvy. 

è. 36/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-
Libuš: Schvaluje Dohodu spoluvlastníkù zkolaudované 
stavby  budovy è. p. 7 na pozemku parc. è. 8/1 k.ú. Libuš 
o zmìnì úèelu užívání nebytového prostoru na byt , 
která je nedílnou souèástí tohoto usnesení. Povìøuje 
starostu mìstské èásti Petra Mráze podpisem této doho-
dy. 

è. 37/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-
Libuš bere na vìdomí pøevody èlenství v Bytovém druž-
stvu Libuš dle seznamu, který je souèástí tohoto usnese-
ní.

è. 38/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-
Libuš: Revokuje usnesení è. 26/2005 ze dne 22. 6. 2005. 

Schvaluje Zøizovací listinu, která je nedílnou souèástí 
tohoto usnesení, pøíspìvkové organizace Základní škola 
s rozšíøenou výukou jazykù se sídlem ulice Ladislava 
Coòka 40/3, 142 00 Praha 4  Písnice.

è. 39/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš: 
Schvaluje prodej pozemku parc. è. 534/3 zast. plocha a 

2nádvoøí o výmìøe 15 m  k. ú. Písnice vedeného u 
Katastrálního úøadu pro hl. m. Prahu na LV 530 pro k. ú. 
Písnice s vlastnickým právem Obec hl. m. Praha  svìøeno 
mìstská èást Praha-Libuš  paní Alžbìtì Nìmcové a panu 
Josefu Nìmcovi, za cenu minimálnì dle znaleckého 
posudku.Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku 
vèetnì zápisu do katastru nemovitostí nese kupující. 
Povìøuje starostu mìstské èásti Praha  Libuš pana Petra 
Mráze k uzavøení kupní smlouvy s paní Alžbìtou 
Nìmcovou a panem Josefem Nìmcem, která je nedílnou 
souèástí tohoto usnesení.

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

Rada MÈ Praha-Libuš: 
e Bere na vìdomí Protokol z inspekce è. j. 01 1701/05-
5235, provedené Èeskou školní inspekcí ve dnech 14. - 16. 
èervna v Základní škole Ladislava Coòka, Praha 4 - Písnice.
e Bere na vìdomí rozbor poslední inspekce provedené 
ÈŠI v roce 2002 v Základní škole Meteorologická, 
Praha 4 - Libuš.
e Souhlasí s dodateèným povolením stávajících sta-
vebních bunìk s prodejnou krmiv pro zvíøata na pozem-
ku parc. è. 663/5 a 663/6, k. ú. Písnice na dobu doèas-
nou v délce 5 let v rozsahu dle dokumentace Ing. arch. V. 
Nezmeškala z 6/2005.
e Vybrala na základì pøedložených nabídek jako zhotovi-
tele na akci „Kanalizaèní pøípojka k MŠ Ke Kašnì 334, k. 
ú. Písnice“ firmu Pragis, a. s., v cenì 101 100 Kè vè. DPH. 
e Vybrala na základì pøedložených nabídek jako zhotovite-
le pro stavební akci „Výmìna oken v MŠ Lojovická“ firmu 
HOCO Bauelemente, s. r. o., za cenu 778 461 Kè vè. DPH
e Vybrala na základì pøedložených nabídek jako nej-
vhodnìjšího uchazeèe na instalaci herních prvkù 
Kompan, zhotovení dopadových zón a instalaci lavièek 
firmu TÚZ, s. r. o. Povìøuje starostu Petra Mráze podpi-
sem objednávky na realizaci zakázky v celkové finanèní 
výši 76 716 Kè.
e Doporuèuje Zastupitelstvu mìstské èásti Praha-
Libuš souhlasit s realizací stavebních úprav v objektu 
ZŠ Meteorologická (vybudování Klubu senior a knihov-
ny) se stavebními náklady cca 733 000 Kè a návaznì 
s realizací stavebních úprav v objektu MŠ K Lukám 
(vybudování kanceláøí starosty, tajemníka, sekretariátu 
a ekonomického odboru ÚMÈ ) se stavebními náklady 
cca 281 000 Kè.
e Souhlasí se vstupem na pozemek parc. è. 787 k. ú. 
Písnice, ostatní plocha, ostatní komunikace, uvedený 
na LV è. 666 pro k. ú. Písnice v duplicitním zápisu vlast-
nictví za úèelem vybudování STL plynovodní pøípojky 
k odbìrnému místu - stavbì RD na pozemku parc. è. 
807/4 k. ú. Písnice ul. Vacovská. Upozoròuje, že je 
potøeba souhlas všech duplicitních vlastníkù pozemku 
parc. è. 787 k. ú. Písnice. Komunikace bude po výstavbì 
veøejné èásti STL plynovodní pøípojky uvedena do 
pùvodního stavu a zároveò bude pøevzata záruka za 
povrch komunikace v místì pøípojky. Smlouvu o uzavøe-
ní budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene STL ply-
novodní pøípojky k pozemku parc. è. 787 k. ú. Písnice 
mezi budoucím oprávnìným PP, a. s., a budoucím 
povinným, nelze uzavøít do vyøešení majetkoprávních 
vztahù. Tento souhlas nenahrazuje dopravnì inženýrské 
rozhodnutí (DIR) a povolení k záboru komunikace.
e Ruší usnesení Rady MÈ Praha-Libuš è. 72/2005 ze 

dne 26. 4. 2005. Souhlasí s uzavøením budoucí smlouvy 
o zøízení vìcného bøemene s Pražskou plynárenskou, 
a. s., k pozemku parc. è. 557/1 k. ú. Libuš, uvedeném na 
LV 849 pro k. ú. Libuš ve vlastnictví Hl. m. Prahy - svìøe-
ná správa nemovitosti MÈ Praha-Libuš za úèelem pøelo-
žení stávajícího STL øadu DN 300 z pozemku parc. è. 
557/59 k. ú. Libuš ve vlastnictví SJM Roberta Šikala a 
Moniky Šikalové a SJM Antonína Šikala a Vìry Šikalové. 
e Schvaluje uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøe-
mene STL pøípojky plynu k pozemku parc. è. 1147 k. ú. 
Libuš mezi oprávnìným z vìcného bøemene Ing. 
Barborou Klofáèovou a povinným z vìcného bøemene 
mìstskou èástí Praha-Libuš. 
e Souhlasí se vstupem na pozemek parc.è. 1145/2 k. ú. 
Libuš, uvedený na LV 849 pro k. ú. Libuš za úèelem 
výstavby veøejné èásti pøípojky plynu k odbìrnému 
místu - dílnì na pozemku p. è. 532/2 k. ú. Libuš ul. 
Opaøanská za podmínky, že komunikace bude po 
výstavbì veøejné èásti pøípojky plynu uvedena do 
pùvodního stavu a zároveò bude pøevzata záruka za 
povrch komunikace v místì pøípojky. Tento souhlas 
nenahrazuje DIR a povolení k záboru komunikace. 
Schvaluje smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøíze-
ní vìcného bøemene k pozemku parc. è. 1145/2 k. ú. 
Libuš mezi budoucím oprávnìným z vìcného bøemene 
Josefem Kindlmannem a budoucím povinným z vìcné-
ho bøemene mìstskou èástí Praha-Libuš, která bude 
uzavøena pøed zapoèetím prací.
e Souhlasí s úhradou nákladù na cestu Mgr. Šumského 
za úèelem reprezentace MÈ Praha-Libuš na výstavì ve 
francouzském mìstì Caudebec lès Elbeuf do výše 
10 000 Kè.
e Souhlasí s poskytnutím plné moci Bytovému druž-
stvu Libuš ve vìci zápisu bytového domu Zvonièka do 
katastru nemovitostí. 
e Souhlasí s pravidly stanovení roèního plánu oprav, 
rekonstrukcí a revizí v mateøských a základních školách 
zøizovaných mìstskou èástí Praha-Libuš a jeho násled-
ného projednávání.
e Souhlasí s poskytnutím finanèního daru ve výši 
10 000 Kè OS Køížem Krážem na poøádání dìtské 
modeláøské soutìže Písnice Model Open 2005.
e Schvaluje vìcné bøemeno dle návrhu smlouvy k po-
zemku parc. è. 1119/1 k. ú. Libuš, uvedeného na LV 
849 pro k. ú. Libuš s Pražskou energetikou, a. s. 
e Souhlasí s údržbou pøístupových a pøilehlých ploch 
k dìtskému sportovišti pøi ulici Na Okruhu, na parc. 
è. 922/14 k. ú. Písnice na náklady ÚMÈ Libuš.
e Nedoporuèuje Zastupitelstvu MÈ Praha-Libuš sou-
hlasit s podnìtem na poøízení zmìny ÚP HMP (poze-
mek parc. è. 835/84, k.ú. Písnice z nynìjšího „VVZ - 
zdravotní péèe“ na „OC“) podávané na odbor územní-
ho plánu MHMP prostøednictvím MÈ Praha-Libuš. 

(Lokalita v prodloužení ulice K pomníku. Jde o to, že 
VVZ umožòuje na daném pozemku pouze výstavbu 
zdravotního zaøízení, kdežto OC rodinných domkù.)
e Souhlasí s projednáním podnìtu na poøízení zmìny 
ÚP HMP èásti pozemkù parc.è. 981/1 a 981/12, k. ú. 
Písnice z nynìjšího „PP - parky a parkovì upravené 
plochy - parkovì upravené plochy“ na PP - parky a par-
kovì upravené plochy - park“ podávané na odbor územ-
ního plánu MHMP prostøednictvím MÈ Praha-Libuš 
na nejbližším jednání Zastupitelstva MÈ Praha-Libuš 
a doporuèuje  jeho kladné posouzení. 
e Souhlasí se stavbou Anglické mezinárodní školy dle 
projektu ing. arch. Wilda z 6/2005 (za ZŠ Meteoro-
logická smìrem ke skládce, hned vedle budoucího 
Domu s chránìnými byty) za následujících podmínek: 
Bude pøemístìn prostor pro odpad od hranice s pozem-
kem 867/2, 867/1, k. ú. Libuš. Na hranici s pozemky 
867/2 a 867/1, k. ú. Libuš bude instalováno protihluko-
vé opatøení (napø. kombinací plného oplocení a výsad-
by vzrostlé zelenì). 
e Schvaluje smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøí-
zení vìcného bøemene k pozemkùm parc. è. 670/1 
a 845/23 k. ú. Písnice, uvedené na LV 530 pro k. ú. 
Písnice za úèelem výstavby veøejné èásti pøípojky plynu 
k odbìrnému místu na pozemku parc. è. 845/27 k. ú. 
Písnice, uvedeného na LV 976 pro k. ú. Písnice mezi 
budoucím oprávnìným z vìcného bøemene Ing. 
Luïkem Novotným a Mgr. Michaelou Novotnou 
Burdovou a budoucím povinným z vìcného bøemene 
mìstskou èástí Praha-Libuš. 
e Schvaluje smlouvu o výpùjèce pro „Stavbu è. 0088, 
TV Libuš, etapa 0009, Komunikace Libuš IV“ (na konci 

 ulice Mílová) mezi pùjèitelem hl. m. Praha, mìstská 
èást Praha-Libuš, zast. Petrem Mrázem, starostou a vy-
pùjèitelem hl.m. Praha se sídlem v Praze 1 - Staré mìs-
to, zastoupeným firmou ZAVOS, s.r.o., k pozemkùm 
parc.è. 557/1, 557/30, 557/54(PK 241, PK243), 
557/81, 560, 574/1 (PK255), 1149/1 v k. ú. Libuš. 
Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvì o zøízení vìcné-
ho bøemene pro „Stavbu è. 0088, TV Libuš, etapa 0009, 
Komunikace Libuš IV“ mezi budoucím zavázaným 
z vìcného bøemene MÈ Praha-Libuš a budoucím 
oprávnìným z vìcného bøemene hl.m. Praha, zastoupe-
ným firmou ZAVOS, s.r.o., ktýmž pozemkùm dle pøilo-
žené smlouvy o budoucí smlouvì o zøízení vìcného bøe-
mene, která je nedílnou souèástí tohoto usnesení.
e Ruší usnesení Rady mìstské èásti Praha-Libuš 
è. 113/2005. Doporuèuje Zastupitelstvu mìstské èásti 
Praha-Libuš zrušit usnesení è. 39/2005. 
e Souhlasí s navrženým programem zasedání 
Zastupitelstva MÈ Praha-Libuš dne 21. 9. 2005. 

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

Sběr

velkoobjemového

odpadu

Podzimní úklid 
Vážení spoluobèané, v mìsících øíjen a listo-

pad 2005 organizuje mìstská èást Praha-Libuš 
sbìr velkoobjemového odpadu. Kontejnery na 
objemný odpad budou od páteèního odpoledne 
pøistavovány výmìnným zpùsobem .  
Pøistaveny budou do 16.00 hod. prvního stano-
veného dne; po naplnìní zajistí dodavatel prací 
jejich výmìnu za prázdné, maximálnì však 
3 kontejnery na stanovištì.

Datum pøistavení a stanovištì:

Ke Kašnì, Na Koneèné, Betáòská, 
Na Okruhu

Hoštická ( u ul. Lipovické), V Rohu, 
U Bazénu, Zbudovská

K Vrtilce, K Lukám (parkovištì), Výletní, 
Na Moèále

+ 7. 10. – 9. 10. 2005

+ 21. 10. – 23. 10. 2005

+ 11. 11. – 13. 11. 2005

+ 2. 12. – 04. 12. 2005

+ 27. 9. 2005

+ 18. 10. 2005

+ 1. 11. 2005

+ 15.11.2005

K Novému sídlišti, Zahrádecká, 
Drùbežáøská, Lojovická – Ke Lhoteckému 
lesu

Pravidelné pøistavování kontejnerù
Kromì tohoto „podzimního úklidu“ pro-

bìhne v uvedených mìsících i pravidelné pøi-
stavování kontejnerù. Budou pøistaveny v ran-
ních hodinách a po naplnìní odvezeny, a to:

Ohrobecká, V Koutì, Hoštická, K Novému 
sídlišti

Ohrobecká, Na Moèále, K Vrtilce, Výletní, 
K Lukám

Ohrobecká, K Vrtilce, Výletní, K Lukám

Ohrobecká, V Koutì, Hoštická, K Novému 
sídlišti, Mílová

+ 13.12.2005

–Anna Rusiòáková, odbor životního prostøedí 
a dopravy–

Ohrobecká, Na Moèále, K Vrtilce, Výletní, 
K Lukám

Prosíme obèany, aby do 
kontejnerù neodkládali led-
nice, mrazáky, autobaterie 
a jiný nebezpeèný odpad.

–Jana Drobílková, odbor 
životního prostøedí a dopra-
vy ÚMÈ Praha-Libuš–

Kdo odpovídá

za nepořádek

kolem kontejnerů?

Jedním z problémù v naší mìstské èásti je 
èistota okolí nádob na komunální odpad. Za 
pravidelný odvoz obsahu tìchto nádob zod-
povídá svozová spoleènost, se kterou mìsto 
uzavøelo smlouvu, v našem pøípadì Pražské 
služby, a.s. Èistotu na stálém stanovišti sbìr-
ných nádob vèetnì okolí sbìrných nádob udr-
žuje vlastník objektu. (Dle vyhlášky hl. m. 
Prahy è. 24/2001 Sb. hl.m. Prahy o odpadech 
v platném znìní, § 6 písm. e ) ).

Z nedodržování této vyhlášky vyplývají pro 
vlastníky objektù sankce až do výše 1000 
korun pro fyzickou osobu (dle  zákona 
è. 200/1990 Sb. o pøestupcích, v platném znì-
n í ,  §  4 7  o d s t .  1  p í s m .  d )  a  o d s t .  2 ) ) .  
Podnikateli nebo právnické osobì pak hrozí 
pokuta až do výše 200 000 korun. (Dle zákona 
è. 131/2000 Sb. o hlavním mìstì Praze, v plat-
ném znìní, § 29 odst. 1)).

Vlastnící objektù byli vyzváni k udržování 
èistoty a doufáme, že stav v okolí kontejnerù, 
který vidíte na uvedených fotografiích, se již 
nebude opakovat.

–Jana Drobílková, odbor životního prostøedí 
a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš,

foto Anna Rusiòáková– 

Stanovištì kontejnerù v ulici Mílová. Vlastníky objektù jsou družstva Libuš-Domovina a Libuš 687 a 688.

Stanovištì kontejnerù v ulici U Bazénu, vlastník objektu p. Jiøí Koèaø.
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Co mùže poskytnout obec
Každá obec (vesnice, mìsto, mìstská èást) 

je složena z obyvatel rùzného vìku a je 
v zájmu obce se o rùzné skupiny postarat. 
Seniorùm a zdravotnì postiženým obèanùm 
je proto v MÈ Praha-Libuš poskytována peèo-
vatelská služba, což je jedna z nejrozšíøenìj-
ších služeb sociální péèe. Tato služba se 
poskytuje obèanùm, kteøí pro svùj zdravotní 
stav, vysoký vìk nebo ztrátu sobìstaènosti 
nejsou schopni obstarat si sami nejnutnìjší 
práce v domácnosti a další životní potøeby, 
obèanùm, kteøí pro svùj nepøíznivý zdravotní 
stav potøebují ošetøení jinou osobou nebo 
jinou osobní péèi, jakou jim nemohou posky-
tovat rodinní pøíslušníci.

Peèovatelská služba je zajiš�ována ve všed-
ních dnech jako terénní služba v domácnos-
tech nestátním zdravotnickým zaøízením 
Sestra v domácí péèi, zastoupeným paní 
Ivonou Bucharovou. Humanitní odbor ÚMÈ 
Praha-Libuš se sídlem K Lukám 664/1, 
142 00 Praha 4 -Libuš rozhoduje o poskytová-
ní peèovatelské služby a o úhradì za ni. 

Úhrada za úkony peèovatelské služby mùže 
být stanovena plnì nebo èásteènì na základì 
posouzení vìku, zdravotního stavu, pøíjmu 
a majetkových pomìrù obèana a jeho rodin-
ných pøíslušníkù. V pøípadì sociálnì potøebné-
ho obèana, úèastníkù odboje a pozùstalých man-
želù (manželek) po úèastnících odboje starších 
70 let se peèovatelská služba poskytuje bezplat-
nì. Pøíjemce peèovatelské služby, kterému je 
pøiznáno zvýšení dùchodu pro bezmocnost, 
použije k úhradì pøedevším tuto dávku.

Které úkony peèovatelské služby lze posky-
tovat v souladu s pøílohou è. 1 vyhlášky è. 
182/1991 Sb.:

Úkon peèovatelské služby a výše úhrady
% Celková koupel vèetnì umytí vlasù

bez úhrady
% Bìžné úkony osobní hygieny, pomoc pøi 

oblékání, pomoc pøi pøesunu na vozík nebo 
na lùžko, pomoc pøi použití WC, malá 
hygiena, mytí a úprava vlasù
až 25 Kè za jeden úkon dennì
% Jednoduché ošetøovatelské úkony – podání 

lékù, pøestlání lùžka, vynesení mísy 
(gramofonu)

až 15 Kè za jeden úkon dennì
% Donáška nebo dovoz obìda

až 17 Kè za jeden úkon dennì
% Pomoc pøi podávání jídla a pití

až 17 Kè za jeden úkon dennì
% Nákupy, nutné pochùzky

až 30 Kè za jeden úkon dennì
% Práce spojené s udržováním domácnosti – 

mytí nádobí, vynášení odpadkù, malý úklid
až 60 Kè za jeden úkon dennì
% Pøíprava a uvaøení snídanì nebo obìda, 

popø. svaèiny nebo veèeøe
až 40 Kè za jeden úkon dennì
Pokud je obèanu poskytována pomoc a ošet-

øení obèanem, který pobírá pøíspìvek pøi péèi o 
osobu blízkou nebo jinou osobu, nelze posky-
tovat nìkteré úkony peèovatelské služby. 

Výše uvedené èástky jsou stanoveny v maxi-
málních èástkách, protože každý poskytova-
tel peèovatelské služby rozhoduje o výši úhra-
dy s pøihlédnutím k sociální situaci obèana.

Jak postupovat pøi zavedení peèovatelské 
služby

1. Na humanitním odboru ÚMÈ Praha-
Libuš si vyzvednout Návrh na zavedení peèo-
vatelské služby.

2. Návrh pøedat lékaøi k vyplnìní.
3. Vyplnìný návrh pøedat zpìt na humanit-

ní odbor.
4. Humanitní odbor provede v místì bydliš-

tì klienta sociální šetøení za pøítomnosti 
rodinného pøíslušníka a peèovatelky. Vyplní 
s klientem žádost.

5. Humanitní odbor vydá správní rozhod-
nutí o poskytování peèovatelské služby a sta-
noví výši úhrady za ni.

Nejrozšíøenìjší úkon peèovatelské služby 
– dovoz obìdù 

Od 1. 9. 2005 má MÈ Praha-Libuš uzavøe-
nou smlouvu s FTN Gastro, s.r.o., na výrobu 
obìdù ve výši 40 Kè za jeden obìd dennì. 
Humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš stanoví 
výši poplatku za dovoz obìdù v souladu s výše 
uvedeným pøehledem, s pøihlédnutím k vìku, 
zdravotnímu stavu, pøíjmu a rodinným a ma-
jetkovým pomìrùm. Postup pøi zájmu o dovoz 
obìdù je stejný jako pøi zavedení peèovatelské 

služby. Dále je nutné si zakoupit dvì sady jíd-
lonosièù, pøipravit klíèe od panelového domu, 
bytu èi nemovitosti pro øidièe, který pøiveze 
obìd klientovi do domácnosti. Obìdy se pøi-
hlašují a odhlašují na humanitním odboru, 
tel. 261 910 145. Po domluvì s FTN Gastro, 
s.r.o., jsme schopni do dvou dnù od pøedání 
vyplnìného Návrhu na zavedení peèovatelské 
služby zaèít dovážet obìdy. Strava je dovážena 
pouze v pracovních dnech, a to polévka a hlav-
ní jídlo. Klient dostane jídelní lístek na 14 dní a 
mùže pøedem nahlásit, které jídlo nechce ode-
brat. Pokud lékaø urèí nìjakou dietu (žluèníko-
vou atd.), dostává klient dietní jídlo.

Dùm s chránìnými byty
Peèovatelská služba mùže být poskytována 

i v rùzných zaøízeních. V naší mìstské èásti 
Magistrát hlavního mìsta Prahy zahájil v èer-
venci stavbu (v souèasné dobì je pozastave-
na) domu s chránìnými byty, který má být 
urèen pro osoby se zvláštními potøebami v ob-
lasti bydlení z dùvodu zdravotních nebo z dù-
vodu pokroèilého vìku. V nìm by mìly být 
soustøedìny osoby, které požadují peèovatel-
skou službu a jsou ještì natolik schopni se 
o sebe postarat, aby užívaly a hradily bytovou 
jednotku na základì nájemní smlouvy. Dùm 
b u d e  n a  u l i c i  G e n e r á l a  Š i š k y  ( d ø í v e  
K o l a r o v o v a ) ,  p o b l í ž  Z á k l a d n í  š k o l y  
Meteorologická. Zastupitelstvo MÈ Praha-
Libuš vydalo dne 9. 2. 2005 usnesení è. 
9/2005, ve kterém stanovilo pravidla pro hod-
nocení žádostí o podporované byty:

1. pøednostnì pøijímán obèan s trvalým 
pobytem v mìstské èásti Praha-Libuš nebo 
jeho rodinný pøíslušník

2. zpùsobilost k právním úkonùm
3. bezdlužnost na nájemním bytì
4. poživatel starobního nebo plného inva-

lidního dùchodu
5. sobìstaènost pøimìøená ke svému vìku 

a zdravotnímu stavu, která nevyžaduje nepøe-
tržitý lékaøský dohled – vyjádøení lékaøe

6. pøíjemce peèovatelské služby
V SOUÈASNÉ DOBÌ NEJSOU ŽÁDNÉ 

Ž Á D O S T I  O  P Ø I J E T Í  D O  D O M U  
S CHRÁNÌNÝMI BYTY PØIJÍMÁNY. 

Až budeme vìdìt více informací o stavbì 
zmiòovaného domu, budeme o nich informo-
vat v èasopisu U nás.
–Iva Hájková, hum. odb. ÚMÈ Praha-Libuš–

Nezapomeňte si vyměnit občanský průkaz

31. prosince 2005 konèí platnost obèanských prù-
kazù vydaných do 31. 12. 1994. Jedná se o všechny 
obèanské prùkazy typu knížka s vyznaèenou platností 
„bez omezení“ nebo s údajem „platnost prodloužena 
bez omezení“ a obèanské prùkazy typu karta vydané 
do 31. 12. 1994, ve kterých je rovnìž vyznaèena doba 
platnosti „bez omezení“.

Vzhledem ke tøicetidenní lhùtì pro vydání obèanské-
ho prùkazu je nutné požádat o výmìnu nejpozdìji do 
30. 11. 2005.

Žádost o vydání obèanského prùkazu lze podat osobnì 
nebo prostøednictvím povìøeného zástupce (zástupce 
nemusí mít plnou moc) na Úøadu MÈ Praha 12 – odbor 
evidence obyvatel a osobních dokladù Praha 4 – 
Kamýk, Cílkova 796 v dobì:

Po a St 8.00 – 17.45 hod.

Út a Èt 8.00 – 12.00 hod. 
Formuláø žádosti lze také vyzvednout na humanitním 

odboru Úøadu MÈ Praha-Libuš, K Lukám 664/1, Praha 
4-Libuš v dobì:

Po a St 8.00 – 17.30 hod.
Út a Èt 8.00 – 16.00 hod
Pøi podání žádosti na Úøadu MÈ Praha 12 je nutné 

pøedložit:
& vyplnìnou a podepsanou žádost o vydání obèanského 
prùkazu
& dosavadní obèanský prùkaz
& jednu fotografii o rozmìrech 35×45 mm
& pøípadnì další doklady osvìdèující skuteènosti zapiso-
vané do obèanského prùkazu na žádost obèana (vysvìd-
èení, diplom, oddací list, úmrtní list).

Žádost nesmí být pøeložená, pomaèkaná nebo jinak 

znehodnocená. Za výmìnu obèanského prùkazu bez 
strojovì èitelných údajù se správní poplatek nevybírá.

Další lhùty pro výmìnu obèanských prùkazù bez stro-
jovì èitelných údajù:
& obèanské prùkazy vydané do 31. 12. 1996 – platnost 
skonèí dne 31. 12. 2006
& obèanské prùkazy vydané do 31. 12. 1998 – platnost 
skonèí dne 31. 12. 2007
& obèanské prùkazy vydané do 31. 12. 2003 – platnost 
skonèí dne 31. 12. 2008 

Od 1. èervence 2000 jsou vydávány obèanské prùkazy 
se strojovì èitelnými údaji. Tyto obèanské prùkazy 
nepodléhají výmìnì a platí po dobu v nich uvedenou.

–Eva Cochová, hum. odb. ÚMÈ Praha-Libuš–

Úklid chodníků

Koncem prázdnin probíhal úklid chodníkù 
vèetnì odstranìní trav v lokalitì ulic Mašovic-
ká, Jirèanská, Na Šejdru, Kolektivní a K No-
vému sídlišti. Rozdíl, jak ulice vypadaly pøed 
a po úklidu, ilustrují fotografie. V pøípadì, že 
by majitelé pøilehlých nemovitostí provádìli 
prùbìžnou údržbu chodníkù, ušetøila by mìst-
ská èást èástku cca 13 000 Kè (a vzhled chod-
níkù by stál také urèitì za to).

–Zuzana Kuryviálová,
OŽPD ÚMÈ Praha-Libuš–

V mìsíci øíjnu 2005 oslaví v mìstské 
èásti Praha-Libuš svá životní výroèí 
tito naši obèané:
V Libuši se dožívá 
85 let paní Otilie Ryslová
84 let paní Rùžena Škaroupková,

pan Miroslav Kulhavý
a pan Stanislav Procházka

83 let pan Josef Èihák
82 let paní Eliška Sochorová

a paní Vìra Kalinová
80 let pan Pavel Vranovský
70 let paní Hana Fousková

V Písnici oslaví 
93 let paní Leopolda Hertlová
85 let pan Edmund Melkus
84 let paní Marie Novotná
82 let pan Václav Šebit, pan Vladimír 

Pachta a pan Jiøí Brixi
Všem oslavencùm pøejeme hodnì 

zdraví, spokojenosti a životního opti-
mismu.

–Mìstská èást Praha-Libuš–

Budou-li mít naši obèané zájem, i pøes opatøení 
zákona o ochranì osobních údajù, jubilea svých 
blízkých adresnì zveøejnit  vèetnì fotografie v našich 
místních novinách U nás, je nutné se domluvit na 
humanitním odboru s paní Ivanou Mikuškovou, tel.: 
261 910 145. Vyhovíme vám i v opaèném pøípadì, když 
si budete pøát, aby vaše jméno nebylo zveøejnìno. 
Dìkujeme za pochopení.

Významná jubilea
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K narozeninám panu Stanislavu Procházkovi 
narozenému 26. 10. 1921 pøejí Vodrážkovi 

a pravnuèky Dominigue a Janette.

Strážníci Městské policie

Stážníci okrskáøi: Tomáš Mareš, Michaela Vytopilová, David Sváèek.
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Co mùže poskytnout obec
Každá obec (vesnice, mìsto, mìstská èást) 

je složena z obyvatel rùzného vìku a je 
v zájmu obce se o rùzné skupiny postarat. 
Seniorùm a zdravotnì postiženým obèanùm 
je proto v MÈ Praha-Libuš poskytována peèo-
vatelská služba, což je jedna z nejrozšíøenìj-
ších služeb sociální péèe. Tato služba se 
poskytuje obèanùm, kteøí pro svùj zdravotní 
stav, vysoký vìk nebo ztrátu sobìstaènosti 
nejsou schopni obstarat si sami nejnutnìjší 
práce v domácnosti a další životní potøeby, 
obèanùm, kteøí pro svùj nepøíznivý zdravotní 
stav potøebují ošetøení jinou osobou nebo 
jinou osobní péèi, jakou jim nemohou posky-
tovat rodinní pøíslušníci.

Peèovatelská služba je zajiš�ována ve všed-
ních dnech jako terénní služba v domácnos-
tech nestátním zdravotnickým zaøízením 
Sestra v domácí péèi, zastoupeným paní 
Ivonou Bucharovou. Humanitní odbor ÚMÈ 
Praha-Libuš se sídlem K Lukám 664/1, 
142 00 Praha 4 -Libuš rozhoduje o poskytová-
ní peèovatelské služby a o úhradì za ni. 

Úhrada za úkony peèovatelské služby mùže 
být stanovena plnì nebo èásteènì na základì 
posouzení vìku, zdravotního stavu, pøíjmu 
a majetkových pomìrù obèana a jeho rodin-
ných pøíslušníkù. V pøípadì sociálnì potøebné-
ho obèana, úèastníkù odboje a pozùstalých man-
želù (manželek) po úèastnících odboje starších 
70 let se peèovatelská služba poskytuje bezplat-
nì. Pøíjemce peèovatelské služby, kterému je 
pøiznáno zvýšení dùchodu pro bezmocnost, 
použije k úhradì pøedevším tuto dávku.

Které úkony peèovatelské služby lze posky-
tovat v souladu s pøílohou è. 1 vyhlášky è. 
182/1991 Sb.:

Úkon peèovatelské služby a výše úhrady
% Celková koupel vèetnì umytí vlasù

bez úhrady
% Bìžné úkony osobní hygieny, pomoc pøi 

oblékání, pomoc pøi pøesunu na vozík nebo 
na lùžko, pomoc pøi použití WC, malá 
hygiena, mytí a úprava vlasù
až 25 Kè za jeden úkon dennì
% Jednoduché ošetøovatelské úkony – podání 

lékù, pøestlání lùžka, vynesení mísy 
(gramofonu)

až 15 Kè za jeden úkon dennì
% Donáška nebo dovoz obìda

až 17 Kè za jeden úkon dennì
% Pomoc pøi podávání jídla a pití

až 17 Kè za jeden úkon dennì
% Nákupy, nutné pochùzky

až 30 Kè za jeden úkon dennì
% Práce spojené s udržováním domácnosti – 

mytí nádobí, vynášení odpadkù, malý úklid
až 60 Kè za jeden úkon dennì
% Pøíprava a uvaøení snídanì nebo obìda, 

popø. svaèiny nebo veèeøe
až 40 Kè za jeden úkon dennì
Pokud je obèanu poskytována pomoc a ošet-

øení obèanem, který pobírá pøíspìvek pøi péèi o 
osobu blízkou nebo jinou osobu, nelze posky-
tovat nìkteré úkony peèovatelské služby. 

Výše uvedené èástky jsou stanoveny v maxi-
málních èástkách, protože každý poskytova-
tel peèovatelské služby rozhoduje o výši úhra-
dy s pøihlédnutím k sociální situaci obèana.

Jak postupovat pøi zavedení peèovatelské 
služby

1. Na humanitním odboru ÚMÈ Praha-
Libuš si vyzvednout Návrh na zavedení peèo-
vatelské služby.

2. Návrh pøedat lékaøi k vyplnìní.
3. Vyplnìný návrh pøedat zpìt na humanit-

ní odbor.
4. Humanitní odbor provede v místì bydliš-

tì klienta sociální šetøení za pøítomnosti 
rodinného pøíslušníka a peèovatelky. Vyplní 
s klientem žádost.

5. Humanitní odbor vydá správní rozhod-
nutí o poskytování peèovatelské služby a sta-
noví výši úhrady za ni.

Nejrozšíøenìjší úkon peèovatelské služby 
– dovoz obìdù 

Od 1. 9. 2005 má MÈ Praha-Libuš uzavøe-
nou smlouvu s FTN Gastro, s.r.o., na výrobu 
obìdù ve výši 40 Kè za jeden obìd dennì. 
Humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš stanoví 
výši poplatku za dovoz obìdù v souladu s výše 
uvedeným pøehledem, s pøihlédnutím k vìku, 
zdravotnímu stavu, pøíjmu a rodinným a ma-
jetkovým pomìrùm. Postup pøi zájmu o dovoz 
obìdù je stejný jako pøi zavedení peèovatelské 

služby. Dále je nutné si zakoupit dvì sady jíd-
lonosièù, pøipravit klíèe od panelového domu, 
bytu èi nemovitosti pro øidièe, který pøiveze 
obìd klientovi do domácnosti. Obìdy se pøi-
hlašují a odhlašují na humanitním odboru, 
tel. 261 910 145. Po domluvì s FTN Gastro, 
s.r.o., jsme schopni do dvou dnù od pøedání 
vyplnìného Návrhu na zavedení peèovatelské 
služby zaèít dovážet obìdy. Strava je dovážena 
pouze v pracovních dnech, a to polévka a hlav-
ní jídlo. Klient dostane jídelní lístek na 14 dní a 
mùže pøedem nahlásit, které jídlo nechce ode-
brat. Pokud lékaø urèí nìjakou dietu (žluèníko-
vou atd.), dostává klient dietní jídlo.

Dùm s chránìnými byty
Peèovatelská služba mùže být poskytována 

i v rùzných zaøízeních. V naší mìstské èásti 
Magistrát hlavního mìsta Prahy zahájil v èer-
venci stavbu (v souèasné dobì je pozastave-
na) domu s chránìnými byty, který má být 
urèen pro osoby se zvláštními potøebami v ob-
lasti bydlení z dùvodu zdravotních nebo z dù-
vodu pokroèilého vìku. V nìm by mìly být 
soustøedìny osoby, které požadují peèovatel-
skou službu a jsou ještì natolik schopni se 
o sebe postarat, aby užívaly a hradily bytovou 
jednotku na základì nájemní smlouvy. Dùm 
b u d e  n a  u l i c i  G e n e r á l a  Š i š k y  ( d ø í v e  
K o l a r o v o v a ) ,  p o b l í ž  Z á k l a d n í  š k o l y  
Meteorologická. Zastupitelstvo MÈ Praha-
Libuš vydalo dne 9. 2. 2005 usnesení è. 
9/2005, ve kterém stanovilo pravidla pro hod-
nocení žádostí o podporované byty:

1. pøednostnì pøijímán obèan s trvalým 
pobytem v mìstské èásti Praha-Libuš nebo 
jeho rodinný pøíslušník

2. zpùsobilost k právním úkonùm
3. bezdlužnost na nájemním bytì
4. poživatel starobního nebo plného inva-

lidního dùchodu
5. sobìstaènost pøimìøená ke svému vìku 

a zdravotnímu stavu, která nevyžaduje nepøe-
tržitý lékaøský dohled – vyjádøení lékaøe

6. pøíjemce peèovatelské služby
V SOUÈASNÉ DOBÌ NEJSOU ŽÁDNÉ 

Ž Á D O S T I  O  P Ø I J E T Í  D O  D O M U  
S CHRÁNÌNÝMI BYTY PØIJÍMÁNY. 

Až budeme vìdìt více informací o stavbì 
zmiòovaného domu, budeme o nich informo-
vat v èasopisu U nás.
–Iva Hájková, hum. odb. ÚMÈ Praha-Libuš–

Nezapomeňte si vyměnit občanský průkaz

31. prosince 2005 konèí platnost obèanských prù-
kazù vydaných do 31. 12. 1994. Jedná se o všechny 
obèanské prùkazy typu knížka s vyznaèenou platností 
„bez omezení“ nebo s údajem „platnost prodloužena 
bez omezení“ a obèanské prùkazy typu karta vydané 
do 31. 12. 1994, ve kterých je rovnìž vyznaèena doba 
platnosti „bez omezení“.

Vzhledem ke tøicetidenní lhùtì pro vydání obèanské-
ho prùkazu je nutné požádat o výmìnu nejpozdìji do 
30. 11. 2005.

Žádost o vydání obèanského prùkazu lze podat osobnì 
nebo prostøednictvím povìøeného zástupce (zástupce 
nemusí mít plnou moc) na Úøadu MÈ Praha 12 – odbor 
evidence obyvatel a osobních dokladù Praha 4 – 
Kamýk, Cílkova 796 v dobì:

Po a St 8.00 – 17.45 hod.

Út a Èt 8.00 – 12.00 hod. 
Formuláø žádosti lze také vyzvednout na humanitním 

odboru Úøadu MÈ Praha-Libuš, K Lukám 664/1, Praha 
4-Libuš v dobì:

Po a St 8.00 – 17.30 hod.
Út a Èt 8.00 – 16.00 hod
Pøi podání žádosti na Úøadu MÈ Praha 12 je nutné 

pøedložit:
& vyplnìnou a podepsanou žádost o vydání obèanského 
prùkazu
& dosavadní obèanský prùkaz
& jednu fotografii o rozmìrech 35×45 mm
& pøípadnì další doklady osvìdèující skuteènosti zapiso-
vané do obèanského prùkazu na žádost obèana (vysvìd-
èení, diplom, oddací list, úmrtní list).

Žádost nesmí být pøeložená, pomaèkaná nebo jinak 

znehodnocená. Za výmìnu obèanského prùkazu bez 
strojovì èitelných údajù se správní poplatek nevybírá.

Další lhùty pro výmìnu obèanských prùkazù bez stro-
jovì èitelných údajù:
& obèanské prùkazy vydané do 31. 12. 1996 – platnost 
skonèí dne 31. 12. 2006
& obèanské prùkazy vydané do 31. 12. 1998 – platnost 
skonèí dne 31. 12. 2007
& obèanské prùkazy vydané do 31. 12. 2003 – platnost 
skonèí dne 31. 12. 2008 

Od 1. èervence 2000 jsou vydávány obèanské prùkazy 
se strojovì èitelnými údaji. Tyto obèanské prùkazy 
nepodléhají výmìnì a platí po dobu v nich uvedenou.

–Eva Cochová, hum. odb. ÚMÈ Praha-Libuš–

Úklid chodníků

Koncem prázdnin probíhal úklid chodníkù 
vèetnì odstranìní trav v lokalitì ulic Mašovic-
ká, Jirèanská, Na Šejdru, Kolektivní a K No-
vému sídlišti. Rozdíl, jak ulice vypadaly pøed 
a po úklidu, ilustrují fotografie. V pøípadì, že 
by majitelé pøilehlých nemovitostí provádìli 
prùbìžnou údržbu chodníkù, ušetøila by mìst-
ská èást èástku cca 13 000 Kè (a vzhled chod-
níkù by stál také urèitì za to).

–Zuzana Kuryviálová,
OŽPD ÚMÈ Praha-Libuš–

V mìsíci øíjnu 2005 oslaví v mìstské 
èásti Praha-Libuš svá životní výroèí 
tito naši obèané:
V Libuši se dožívá 
85 let paní Otilie Ryslová
84 let paní Rùžena Škaroupková,

pan Miroslav Kulhavý
a pan Stanislav Procházka

83 let pan Josef Èihák
82 let paní Eliška Sochorová

a paní Vìra Kalinová
80 let pan Pavel Vranovský
70 let paní Hana Fousková

V Písnici oslaví 
93 let paní Leopolda Hertlová
85 let pan Edmund Melkus
84 let paní Marie Novotná
82 let pan Václav Šebit, pan Vladimír 

Pachta a pan Jiøí Brixi
Všem oslavencùm pøejeme hodnì 

zdraví, spokojenosti a životního opti-
mismu.

–Mìstská èást Praha-Libuš–

Budou-li mít naši obèané zájem, i pøes opatøení 
zákona o ochranì osobních údajù, jubilea svých 
blízkých adresnì zveøejnit  vèetnì fotografie v našich 
místních novinách U nás, je nutné se domluvit na 
humanitním odboru s paní Ivanou Mikuškovou, tel.: 
261 910 145. Vyhovíme vám i v opaèném pøípadì, když 
si budete pøát, aby vaše jméno nebylo zveøejnìno. 
Dìkujeme za pochopení.

Významná jubilea
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K narozeninám panu Stanislavu Procházkovi 
narozenému 26. 10. 1921 pøejí Vodrážkovi 

a pravnuèky Dominigue a Janette.

Strážníci Městské policie

Stážníci okrskáøi: Tomáš Mareš, Michaela Vytopilová, David Sváèek.
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Z archívu

Plakát na divadelní pøedstavení Bílá Myška z roku 1932
ve svém archívu našla paní Kronosová. 

Povídka Martina Zikeše

O křížku v Modřanské rokli

Kdysi v minulém století, kdy se psala pade-
sátá léta a prezidentem republiky byl Tonda 
Zápotockých, žil na Písnici jeden velmi kova-
ný soudruh. Nevím sice, jak se ve skuteènos-
ti jmenoval, ale pro mne byl dejme tomu 
Lojza Krèmáø.

A tomuto Krèmáøovi veskrze vadil køíž 
stojící za dnešní školou v Meteorologické 
ulici. „Musíme ho odstranit! Vždy� kazí 
naše dìti, naší záøivou budoucnost a svìtlé 
zítøky pod rudou vlajkou se srpem a kladi-
vem!“ høímal na partajní schùzi.

„Køíž tam byl postaven na památku 
umrzlého mládence, když se vracel v zimì 
za noci od své milé z Modøan,“ namítla 
jedna soudružka. „Je to kus naší historie.“

„Špatné historie!“ oponoval. „Je to 
doba tmáøství a náboženských bludù. 
A jednou s tím musíme pro vždycky skon-
covat.“ Rozhlédl se po pøítomných. „Ale 
jak se zdá, tak se k tomu nikdo nemá. 
Udìlám to tedy sám. Vezmu krumpáè
a zbourám ho, znièím!“

Krèmáø se po schùzi ještì zastavil v hospo-
dì, aby se na tuto velmi zodpovìdnou práci 
posílil. Dal si panáku rumu (nebo�, jak sám 
øíkal, to je ten pravý nápoj proletáøe), ale 
nìjak mu zachutnalo a dal si jich ještì nìko-
lik. Zkrátka a prostì se „vožral“. Doplazil se 
domù, manželka už radìji spala, než by se 
dívala na takovou nechutnou mátohu, a sva-
lil se obleèený na postel.

Mìl neklidné spaní, pøevaloval se z boku 
na bok, aby od sebe odehnal sen, který se tu 
noc stále vracel. Vystupovala v nìm bílá 
vysoká paní, jíž nebylo vidìt do tváøe; mìla 

ji zahalenou šátkem. Stále mu øíkala jednu 
jedinou vìtu: „Støez se køíže! Støez se køíže…!“ 
Když se mu sen opakoval už takhle po desáté, 
odhrnula si šátek z tváøe a zjevila se mu 
Smrtka. Hrùzou se probudil, aby jej polil znova 
dìs a strachem zbledl. Proti nìmu, na zdi lož-
nice visel køíž.

Marnì se štípal do tváøe, jestli se mu to 
nezdá. Nezdálo. Zatøásl se ženou. „Miluno, 
probuï se a podívej se naproti na zeï!“

Ta zvedla jenom hlavu z polštáøe a zamžou-
rala oèima. „Ty dìdku bláznivej, tobì už ty schù-
ze zaèínaj lízt na mozek a chlast taky. Je tam 
jenom vyšívaná deèka po mé prabábì. Radši 
spi a dej mi pokoj!“ obrátila se na druhý bok 
a pokraèovala ve spaní.

Krèmáø však nelenil, vylezl z postele, která 
pod jeho tìžkým tìlem skøípotem zaúpìla, 
a pøišel blíže ke zdi pokoje. Opravdu, byla tam 
bílá deèka, na níž byl modrou nití vyšit nápis 
„Proè bychom se netìšili“ spolu s dívenkou 
a mládencem. Køíž nebyl. „Asi bych opravdu 
mìl pøestat pít!“ zabruèel si pod nos a vrátil se 
zpátky pod peøinu. Pøesto oka už nezamhouøil.

Ráno vstal celý rozlámaný. Doštrachal se do 
kùlny a pøichystal si krumpáè s lopatou. Když 
vycházel ven, zakopl o práh a vrazil si násadu 
krumpáèe do bøicha. Sprostì zaklel.

„To tì trestá Bùh!“ ozval se hlas za jeho zády.
Otoèil se, aby se podíval, kdo to na nìj mluví. 

Nevidìl nikoho. „Asi opravdu zaèínám blb-
nout.“ Náøadí si hodil na rameno a vydal se 
k Modøanské rokli. Ušel pár krokù a pod nohy 
se mu zamotala èerná koèka. „Jedeš, ty potvo-
ro!“ Chtìl si ještì odplivnout, když tu ztratil 
rovnováhu a skácel se k zemi. Lopata ho prašti-

la do hlavy, až se mu zajiskøilo. 
„To tì trestá Bùh!“ opìt se ozvalo za jeho 

zády. 
Vztekle a s kletbami na ústech se divoce 

rozhlížel kolem sebe. „Až tì, ty zmetku, chyt-
nu…!“ Zase nikoho nevidìl. Zesinal stra-
chem, ale pak mávl rukou a hodil si vercajk 
na rameno. „Bùh není, dušové také neexis-
tují, všechno je to blbost. Mùj marxisticko-
leninský svìtový názor nedovoluje, abych 
tomu vìøil…“ meditoval cestou k rokli. Již 
ho nic nenadálého a bolestivého nepotkalo.

Došel ke køíži, na nìmž visel Kristus. 
V jeho tváøi byl smutek a bolest vytrpìný za 
høíchy veškerého lidstva. Krèmáø se chvíli  
na nìj díval, jako by rozvažoval, zda se má 
pustit do svého díla. Ale pak si plivnul do 
dlaní a chopil se krumpáèe. Rozpøáhl se, aby 
mohl zasadit první ránu do kamenného pod-
stavce. Nìco zachytilo jeho ruce a zabránilo 
v úderu. „Støez se køíže!“

Za ním stála vysoká bílá žena se zakrytou 
tváøí šátkem.

Okamžitì si vzpomnìl na svùj sen a pus-
til krumpáè z rukou. Hrùzou si zakryl oèi. 
„Ne, nechci vás vidìt! Bojím se! Vy jste 
mùj sen!“ Zaèal vzlykat a pod ním se obje-
vila loužièka. Nechal lopatu a lopatou 
a krumpáè krumpáèem a utíkal, až se za 
ním prášilo. 

Dobìhl domù a hned se schoval v kùlnì, 
z níž se posléze ozývaly rány a tluèení. 
Trvalo to až do pozdní noci. Jeho žena radì-
ji šla spát, protože vìdìla, že se svého dìdka 
už nedoèká.

Ráno se probudila a kouká, že Krèmáø 
vedle ní vùbec nespal. Podívá se z okna a vi-
dí, jak jsou po celé zahradì zatluèeny døe-
vìné køíže.

Krèmáø se zbláznil…!

Libušské virtuální knihkupectví

Idiot a Spalovač mrtvol

I virtuální knihkupec musí sledovat skuteèné 
dìní kolem sebe a nemùže mu ujít, dìje-li se v li-
terárním a knihkupeckém svìtì nìco zajímavé-
ho. Deník Lidové noviny pøinesl zajímavý edièní 
projekt až do trafik, jejichž prostøednictvím 
dodává svým ètenáøùm „za hubièku“ (99 Kè) 
významná díla èeské i svìtové literatury. 
V pátek 23. a 30. záøí t. r. budou (byla) na stán-
cích zrovna ta, která vám chci doporuèit, by� 
v jiném vydání. Protože jinak by ta pøece jenom 
skrytá reklama byla tuze køiklavá…

F. M. Dostojevskij: Idiot 
Pøel. T. Silbernáglová. Praha: Odeon 2004, 
552 s., ISBN: 80-207-1163-5
Dostojevského román Idiot patøí do zlatého 
fondu svìtového písemnictví. Toto smutné 
poselství o mravních hodnotách lidské existen-
ce vyšlo poprvé roku 1868, ale jeho poslání lze 
bezesporu oznaèit za nadèasové, jak o tom svìd-
èí nedávná filmová reminiscence Saši Gedeona 
(Návrat Idiota). Kníže Myškin, zchudlý a epi-
lepsií postižený mladý muž, se vrací ze švýcar-
ského sanatoria mezi „civilizovanou“ ruskou 
spoleènost a upadající šlechtu. Jeho beze-
lstnost, vnitøní èistota a schopnost milovat 
druhé až k sebeobìtování však budí u ostatních 
neporozumìní a odpor. Nadèasový obraz a jedi-
neènou studii charakteru vytvoøil ruský klasik 
pøedevším tím, že Myškin svou filozofií pokory 

a všelásky pøivádí do neštìstí i ty, které miluje, 
a nakonec sám sebe...

L. Fuks: Spalovaè mrtvol 
Praha: Odeon 2003, 144 s., ISBN: 80-207-
1127-9
Pøíbìh o „spalovaèi mrtvol“, podivínském 
a pilném zamìstnanci pražského krematoria, 
vyšel poprvé v roce 1967. Spojuje bolestnou 
reakci na pøedváleènou dramatickou situaci 
první republiky a celé Evropy s groteskními 
a „èernými“ psychologickými a dìjovými 
motivy. Oznaèení psychologický horor správ-
nì vystihuje autorovu fascinaci zlem a smrtí. 
Charakterizuje i titulní postavu, jež se v prùbì-
hu pøekotných událostí ochotnì pøizpùsobuje 
nabídnuté pøíležitosti ke kariéøe a konèí vraž-
dami a izolací. Pøíbìh, odehrávající se na 
samém konci 30. let v Praze zasažené mni-
chovskou kapitulací a následnou okupací, 
pùsobí zároveò blízce i obludnì, s neúprosnou 
logikou vede „malého“ èlovìka k bezvýhrad-
nému pøijetí zla. Díky vnitønímu napìtí lidské-
ho pøíbìhu a literárním kvalitám a rovnìž díky 
úspìšnému filmovému zpracování Jurajem 
Herzem s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli 
se Spalovaè mrtvol poèítá nejen k nejlepším 
prózám Ladislava Fukse, ale celé èeské 
moderní literatury.   

                                           –jbx–

Slavnostní otevření hřiště v Hoštické

Zveme rodièe, dìti a všechny pøíznivce, 
aby se dne 11. øíjna 2005 v 10.30 pøišli podí-
vat do ulice Hoštická u ulice Lipovická. Pod 
záštitou starosty Petra Mráze tam bude slav-
nostnì otevøeno novì vybavené dìtské høiš-

Výtvarná soutěž

Mìstská èást Praha-Libuš vyhlašuje 
pod záštitou starosty p. Petra 

Mráze výtvarnou soutìž pro dìti 
a mládež o nejkrásnìjší obrázek na 

novoroèní pøání a o nejkrásnìjší 
obrázek na kalendáø roku 2006

KALENDÁŘ

a

 Pf 2006

Výtvarné práce je možno odevzdat 
v místních základních a mateøských 
školách nebo na Úøad mìstské èásti 

Praha  Libuš, Libušská 35
do 4. 11. 2005.

tì.  Pøiveïte své dìti  a vnouèata, aby si  
mohly vyzkoušet nové herní prvky.
–Anna Rusiòáková,odbor životního prostøedí 

a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–

z
v

e
m

e
z

v
e
m

e

MC Kuřátko

Areál Klubu Junior, Mezi Domy 373, Praha 4-
Libuš
Otevøeno: pondìlí, úterý, støeda, ètvrtek 9.30 
– 12.00 hod. Pravidelné kroužky, jednorázové 
akce, Klub dvojèat a vícerèat, logopedie, naro-
zeninové párty pro dìti…

Pravidelné kroužky: 
pondìlí – rytmika
úterý – poznáváme pøírodu
støeda – rytmika
ètvrtek – výtvarné a ruèní práce
Za pìkného poèasí budeme s dìtmi venku, kde 
je k dispozici pískovištì, klouzaèka, houpaè-
ka, péráky, døevìný domeèek a spousty dal-
ších hraèek.

Program v øíjnu:
6. 10. ètvrtek – Skøítek bramboráèek. 
Spoleènì s Hankou a maminkou si vyrobíme 
roztomilého skøítka z menší brambory. 
Prosím, vezmìte si bramboru s sebou (pro 
zapomìtlivé se ale urèitì i brambora najde. 

12. 10. støeda – Klub dvojèat a vícerèat. 
Zpívání a zajímavé povídání. Maminka dvoj-
èat speciální pedagožka paní Jana Pešková 
zahraje dìtem na tahací harmoniku a mamin-
kám ráda podá informace o èinnosti Klubu 
dvojèat a vícerèat. Uvítáme další maminky 
dvojèat èi vícerèat, spoleènì si popovídáme 
a pøedáme zkušenosti. Pokud je vás více, ale 
i vy ostatní, kteøí jste sami a máte chu� si hrát 
a najít si nové kamarády, pøijïte mezi 
Kuøátka.
13. 10. ètvrtek – Velké podzimní tisknutí. 
Katka nám ukáže rùzné typy tiskátek a bude-
me mít o zábavu postaráno – zástìrky pro dìti 
jsou k dispozici, takže obleèení by mìlo v lep-
ším pøípadì zùstat nepotištìné.
18. 10. úterý – Logopedie. Setkání s klinickou 
logopedkou paní Mgr. Lenkou Marèíkovou, 
která s dìtmi procvièí jazýèky a pohraje si s ni-
mi. Rodièùm pøiblíží zákonitosti a možné pro-
blémy ve vývoji dìtské øeèi. Bude vìnován 
prostor pro dotazy, možnost individuální kon-
zultace.
19. 10. støeda – Bazárek. Zavítá k nám na 
návštìvu bazárek s kvalitním zahranièním 
secondhandovým dìtským obleèením ve veli-
kostech 74-122. Obleèení na podzim a zimu. 

Pøijïte si k nám v klidu vybrat a vyzkoušet. 
Otevøeno od 10 do 12 hodin. 
24. 10. pondìlí – Divadélko. Hanka nám 
zahraje další pohádku o zvíøátkách, zazpívá-
me si a možná i zatanèíme.
26. – 28. 10. støeda až pátek – podzimní prázd-
niny. MC Kuøátko bude zavøené.

Za celé dopoledne se v našem mateøském cent-
ru platí pobytné 15 Kè za dítì (dvojèata a vícer-
èata se slevou), a to pokaždé, není-li uvedeno 
jinak.
Každý mìsíc poøádáme narozeninovou párty 
pro dìti. Pokud chcete oslavit narozeniny 
svého dítìte u nás, kontaktujte nás na tel. 
605 288 535 nebo pøímo v MC.
Mateøské centrum Kuøátko žádá maminky, 
které by mìly zájem se podílet na dalším chodu
tohoto centra, aby se pøihlásily pøímo v MC, 
nebo se mezi nás pøišly podívat ve støedu 5. 10. 
2005 ve 20 hodin. Dùvodem je to, že vìtšina 
maminek, které se na chodu Kuøátka podílejí, 
bude nastupovat do zamìstnání a bylo by 
tøeba nahradit je dalšími. Dìkujeme pøedem 
za zájem a tìšíme se na setkání s vámi.

–Za MC Kuøátko H. Kendíková–
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Z archívu

Plakát na divadelní pøedstavení Bílá Myška z roku 1932
ve svém archívu našla paní Kronosová. 

Povídka Martina Zikeše

O křížku v Modřanské rokli

Kdysi v minulém století, kdy se psala pade-
sátá léta a prezidentem republiky byl Tonda 
Zápotockých, žil na Písnici jeden velmi kova-
ný soudruh. Nevím sice, jak se ve skuteènos-
ti jmenoval, ale pro mne byl dejme tomu 
Lojza Krèmáø.

A tomuto Krèmáøovi veskrze vadil køíž 
stojící za dnešní školou v Meteorologické 
ulici. „Musíme ho odstranit! Vždy� kazí 
naše dìti, naší záøivou budoucnost a svìtlé 
zítøky pod rudou vlajkou se srpem a kladi-
vem!“ høímal na partajní schùzi.

„Køíž tam byl postaven na památku 
umrzlého mládence, když se vracel v zimì 
za noci od své milé z Modøan,“ namítla 
jedna soudružka. „Je to kus naší historie.“

„Špatné historie!“ oponoval. „Je to 
doba tmáøství a náboženských bludù. 
A jednou s tím musíme pro vždycky skon-
covat.“ Rozhlédl se po pøítomných. „Ale 
jak se zdá, tak se k tomu nikdo nemá. 
Udìlám to tedy sám. Vezmu krumpáè
a zbourám ho, znièím!“

Krèmáø se po schùzi ještì zastavil v hospo-
dì, aby se na tuto velmi zodpovìdnou práci 
posílil. Dal si panáku rumu (nebo�, jak sám 
øíkal, to je ten pravý nápoj proletáøe), ale 
nìjak mu zachutnalo a dal si jich ještì nìko-
lik. Zkrátka a prostì se „vožral“. Doplazil se 
domù, manželka už radìji spala, než by se 
dívala na takovou nechutnou mátohu, a sva-
lil se obleèený na postel.

Mìl neklidné spaní, pøevaloval se z boku 
na bok, aby od sebe odehnal sen, který se tu 
noc stále vracel. Vystupovala v nìm bílá 
vysoká paní, jíž nebylo vidìt do tváøe; mìla 

ji zahalenou šátkem. Stále mu øíkala jednu 
jedinou vìtu: „Støez se køíže! Støez se køíže…!“ 
Když se mu sen opakoval už takhle po desáté, 
odhrnula si šátek z tváøe a zjevila se mu 
Smrtka. Hrùzou se probudil, aby jej polil znova 
dìs a strachem zbledl. Proti nìmu, na zdi lož-
nice visel køíž.

Marnì se štípal do tváøe, jestli se mu to 
nezdá. Nezdálo. Zatøásl se ženou. „Miluno, 
probuï se a podívej se naproti na zeï!“

Ta zvedla jenom hlavu z polštáøe a zamžou-
rala oèima. „Ty dìdku bláznivej, tobì už ty schù-
ze zaèínaj lízt na mozek a chlast taky. Je tam 
jenom vyšívaná deèka po mé prabábì. Radši 
spi a dej mi pokoj!“ obrátila se na druhý bok 
a pokraèovala ve spaní.

Krèmáø však nelenil, vylezl z postele, která 
pod jeho tìžkým tìlem skøípotem zaúpìla, 
a pøišel blíže ke zdi pokoje. Opravdu, byla tam 
bílá deèka, na níž byl modrou nití vyšit nápis 
„Proè bychom se netìšili“ spolu s dívenkou 
a mládencem. Køíž nebyl. „Asi bych opravdu 
mìl pøestat pít!“ zabruèel si pod nos a vrátil se 
zpátky pod peøinu. Pøesto oka už nezamhouøil.

Ráno vstal celý rozlámaný. Doštrachal se do 
kùlny a pøichystal si krumpáè s lopatou. Když 
vycházel ven, zakopl o práh a vrazil si násadu 
krumpáèe do bøicha. Sprostì zaklel.

„To tì trestá Bùh!“ ozval se hlas za jeho zády.
Otoèil se, aby se podíval, kdo to na nìj mluví. 

Nevidìl nikoho. „Asi opravdu zaèínám blb-
nout.“ Náøadí si hodil na rameno a vydal se 
k Modøanské rokli. Ušel pár krokù a pod nohy 
se mu zamotala èerná koèka. „Jedeš, ty potvo-
ro!“ Chtìl si ještì odplivnout, když tu ztratil 
rovnováhu a skácel se k zemi. Lopata ho prašti-

la do hlavy, až se mu zajiskøilo. 
„To tì trestá Bùh!“ opìt se ozvalo za jeho 

zády. 
Vztekle a s kletbami na ústech se divoce 

rozhlížel kolem sebe. „Až tì, ty zmetku, chyt-
nu…!“ Zase nikoho nevidìl. Zesinal stra-
chem, ale pak mávl rukou a hodil si vercajk 
na rameno. „Bùh není, dušové také neexis-
tují, všechno je to blbost. Mùj marxisticko-
leninský svìtový názor nedovoluje, abych 
tomu vìøil…“ meditoval cestou k rokli. Již 
ho nic nenadálého a bolestivého nepotkalo.

Došel ke køíži, na nìmž visel Kristus. 
V jeho tváøi byl smutek a bolest vytrpìný za 
høíchy veškerého lidstva. Krèmáø se chvíli  
na nìj díval, jako by rozvažoval, zda se má 
pustit do svého díla. Ale pak si plivnul do 
dlaní a chopil se krumpáèe. Rozpøáhl se, aby 
mohl zasadit první ránu do kamenného pod-
stavce. Nìco zachytilo jeho ruce a zabránilo 
v úderu. „Støez se køíže!“

Za ním stála vysoká bílá žena se zakrytou 
tváøí šátkem.

Okamžitì si vzpomnìl na svùj sen a pus-
til krumpáè z rukou. Hrùzou si zakryl oèi. 
„Ne, nechci vás vidìt! Bojím se! Vy jste 
mùj sen!“ Zaèal vzlykat a pod ním se obje-
vila loužièka. Nechal lopatu a lopatou 
a krumpáè krumpáèem a utíkal, až se za 
ním prášilo. 

Dobìhl domù a hned se schoval v kùlnì, 
z níž se posléze ozývaly rány a tluèení. 
Trvalo to až do pozdní noci. Jeho žena radì-
ji šla spát, protože vìdìla, že se svého dìdka 
už nedoèká.

Ráno se probudila a kouká, že Krèmáø 
vedle ní vùbec nespal. Podívá se z okna a vi-
dí, jak jsou po celé zahradì zatluèeny døe-
vìné køíže.

Krèmáø se zbláznil…!

Libušské virtuální knihkupectví

Idiot a Spalovač mrtvol

I virtuální knihkupec musí sledovat skuteèné 
dìní kolem sebe a nemùže mu ujít, dìje-li se v li-
terárním a knihkupeckém svìtì nìco zajímavé-
ho. Deník Lidové noviny pøinesl zajímavý edièní 
projekt až do trafik, jejichž prostøednictvím 
dodává svým ètenáøùm „za hubièku“ (99 Kè) 
významná díla èeské i svìtové literatury. 
V pátek 23. a 30. záøí t. r. budou (byla) na stán-
cích zrovna ta, která vám chci doporuèit, by� 
v jiném vydání. Protože jinak by ta pøece jenom 
skrytá reklama byla tuze køiklavá…

F. M. Dostojevskij: Idiot 
Pøel. T. Silbernáglová. Praha: Odeon 2004, 
552 s., ISBN: 80-207-1163-5
Dostojevského román Idiot patøí do zlatého 
fondu svìtového písemnictví. Toto smutné 
poselství o mravních hodnotách lidské existen-
ce vyšlo poprvé roku 1868, ale jeho poslání lze 
bezesporu oznaèit za nadèasové, jak o tom svìd-
èí nedávná filmová reminiscence Saši Gedeona 
(Návrat Idiota). Kníže Myškin, zchudlý a epi-
lepsií postižený mladý muž, se vrací ze švýcar-
ského sanatoria mezi „civilizovanou“ ruskou 
spoleènost a upadající šlechtu. Jeho beze-
lstnost, vnitøní èistota a schopnost milovat 
druhé až k sebeobìtování však budí u ostatních 
neporozumìní a odpor. Nadèasový obraz a jedi-
neènou studii charakteru vytvoøil ruský klasik 
pøedevším tím, že Myškin svou filozofií pokory 

a všelásky pøivádí do neštìstí i ty, které miluje, 
a nakonec sám sebe...

L. Fuks: Spalovaè mrtvol 
Praha: Odeon 2003, 144 s., ISBN: 80-207-
1127-9
Pøíbìh o „spalovaèi mrtvol“, podivínském 
a pilném zamìstnanci pražského krematoria, 
vyšel poprvé v roce 1967. Spojuje bolestnou 
reakci na pøedváleènou dramatickou situaci 
první republiky a celé Evropy s groteskními 
a „èernými“ psychologickými a dìjovými 
motivy. Oznaèení psychologický horor správ-
nì vystihuje autorovu fascinaci zlem a smrtí. 
Charakterizuje i titulní postavu, jež se v prùbì-
hu pøekotných událostí ochotnì pøizpùsobuje 
nabídnuté pøíležitosti ke kariéøe a konèí vraž-
dami a izolací. Pøíbìh, odehrávající se na 
samém konci 30. let v Praze zasažené mni-
chovskou kapitulací a následnou okupací, 
pùsobí zároveò blízce i obludnì, s neúprosnou 
logikou vede „malého“ èlovìka k bezvýhrad-
nému pøijetí zla. Díky vnitønímu napìtí lidské-
ho pøíbìhu a literárním kvalitám a rovnìž díky 
úspìšnému filmovému zpracování Jurajem 
Herzem s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli 
se Spalovaè mrtvol poèítá nejen k nejlepším 
prózám Ladislava Fukse, ale celé èeské 
moderní literatury.   

                                           –jbx–

Slavnostní otevření hřiště v Hoštické

Zveme rodièe, dìti a všechny pøíznivce, 
aby se dne 11. øíjna 2005 v 10.30 pøišli podí-
vat do ulice Hoštická u ulice Lipovická. Pod 
záštitou starosty Petra Mráze tam bude slav-
nostnì otevøeno novì vybavené dìtské høiš-

Výtvarná soutěž

Mìstská èást Praha-Libuš vyhlašuje 
pod záštitou starosty p. Petra 

Mráze výtvarnou soutìž pro dìti 
a mládež o nejkrásnìjší obrázek na 

novoroèní pøání a o nejkrásnìjší 
obrázek na kalendáø roku 2006

KALENDÁŘ

a

 Pf 2006

Výtvarné práce je možno odevzdat 
v místních základních a mateøských 
školách nebo na Úøad mìstské èásti 

Praha  Libuš, Libušská 35
do 4. 11. 2005.

tì.  Pøiveïte své dìti  a vnouèata, aby si  
mohly vyzkoušet nové herní prvky.
–Anna Rusiòáková,odbor životního prostøedí 

a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–
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MC Kuřátko

Areál Klubu Junior, Mezi Domy 373, Praha 4-
Libuš
Otevøeno: pondìlí, úterý, støeda, ètvrtek 9.30 
– 12.00 hod. Pravidelné kroužky, jednorázové 
akce, Klub dvojèat a vícerèat, logopedie, naro-
zeninové párty pro dìti…

Pravidelné kroužky: 
pondìlí – rytmika
úterý – poznáváme pøírodu
støeda – rytmika
ètvrtek – výtvarné a ruèní práce
Za pìkného poèasí budeme s dìtmi venku, kde 
je k dispozici pískovištì, klouzaèka, houpaè-
ka, péráky, døevìný domeèek a spousty dal-
ších hraèek.

Program v øíjnu:
6. 10. ètvrtek – Skøítek bramboráèek. 
Spoleènì s Hankou a maminkou si vyrobíme 
roztomilého skøítka z menší brambory. 
Prosím, vezmìte si bramboru s sebou (pro 
zapomìtlivé se ale urèitì i brambora najde. 

12. 10. støeda – Klub dvojèat a vícerèat. 
Zpívání a zajímavé povídání. Maminka dvoj-
èat speciální pedagožka paní Jana Pešková 
zahraje dìtem na tahací harmoniku a mamin-
kám ráda podá informace o èinnosti Klubu 
dvojèat a vícerèat. Uvítáme další maminky 
dvojèat èi vícerèat, spoleènì si popovídáme 
a pøedáme zkušenosti. Pokud je vás více, ale 
i vy ostatní, kteøí jste sami a máte chu� si hrát 
a najít si nové kamarády, pøijïte mezi 
Kuøátka.
13. 10. ètvrtek – Velké podzimní tisknutí. 
Katka nám ukáže rùzné typy tiskátek a bude-
me mít o zábavu postaráno – zástìrky pro dìti 
jsou k dispozici, takže obleèení by mìlo v lep-
ším pøípadì zùstat nepotištìné.
18. 10. úterý – Logopedie. Setkání s klinickou 
logopedkou paní Mgr. Lenkou Marèíkovou, 
která s dìtmi procvièí jazýèky a pohraje si s ni-
mi. Rodièùm pøiblíží zákonitosti a možné pro-
blémy ve vývoji dìtské øeèi. Bude vìnován 
prostor pro dotazy, možnost individuální kon-
zultace.
19. 10. støeda – Bazárek. Zavítá k nám na 
návštìvu bazárek s kvalitním zahranièním 
secondhandovým dìtským obleèením ve veli-
kostech 74-122. Obleèení na podzim a zimu. 

Pøijïte si k nám v klidu vybrat a vyzkoušet. 
Otevøeno od 10 do 12 hodin. 
24. 10. pondìlí – Divadélko. Hanka nám 
zahraje další pohádku o zvíøátkách, zazpívá-
me si a možná i zatanèíme.
26. – 28. 10. støeda až pátek – podzimní prázd-
niny. MC Kuøátko bude zavøené.

Za celé dopoledne se v našem mateøském cent-
ru platí pobytné 15 Kè za dítì (dvojèata a vícer-
èata se slevou), a to pokaždé, není-li uvedeno 
jinak.
Každý mìsíc poøádáme narozeninovou párty 
pro dìti. Pokud chcete oslavit narozeniny 
svého dítìte u nás, kontaktujte nás na tel. 
605 288 535 nebo pøímo v MC.
Mateøské centrum Kuøátko žádá maminky, 
které by mìly zájem se podílet na dalším chodu
tohoto centra, aby se pøihlásily pøímo v MC, 
nebo se mezi nás pøišly podívat ve støedu 5. 10. 
2005 ve 20 hodin. Dùvodem je to, že vìtšina 
maminek, které se na chodu Kuøátka podílejí, 
bude nastupovat do zamìstnání a bylo by 
tøeba nahradit je dalšími. Dìkujeme pøedem 
za zájem a tìšíme se na setkání s vámi.

–Za MC Kuøátko H. Kendíková–
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Masáže

sportovní, rekondiční, 

baňkové, reflexní

v penzionu Koekoek, 

Dobronická 12, Praha 4 - Libuš

Po – Ne: podle objednávek

tel.: 728 971 866

e-mail: masaze@raz-dva.cz

www.raz-dva.cz/masaze

Trvale nízké ceny!

Klub Junior

Klub volnoèasových aktivit dìtí a mládeže Junior zøíze-
ný MÈ Praha-Libuš v roce 2000 zabezpeèuje letos již 
šestým rokem kvalitní a smysluplnou náplò prožití 
odpolední a to zábavnou formou pøi zajištìní vysoké 
úrovnì výuky odborných lektorù ve všech 13 zájmových 
kroužcích. Lektoøi jednotlivých oborù jsou vysokoškol-
sky vzdìlaní lidé ve vìku do 30 let s praxí v oboru práce 
s dìtmi, mnozí navíc s vysokoškolským vzdìláním v ob-
lasti psychologie dìtského kolektivu. Cílem naší práce 
s dìtmi a mládeží je rozvíjení jejich osobnosti, radost, 
ale také péèe a snaha o zajištìní osobnostního rùstu 
každého z nich, spoleènì s probouzením touhy po 
poznání a vzdìlání. O náplni jednotlivých oborù, a� již 
hudebních (klavír, kytara, keybord, flétna, sborový 
i sólový zpìv), humanitních (výtvarná tvorba, anglic-
ký jazyk, Tvoøínek) èi sportovních (judo, aerobik, 
florbal, míèové hry, moderní tanec), se více dozvíte na 
webových stránkách http://kjunior.webpark.cz/
Tìší nás stále vzrùstající pøízeò, jež nás zároveò motivu-
je k dalším novým aktivitám pro dìti. Již nyní na poèátku 
tohoto školního roku pøipravujeme programy sobot-
ních odpolední, vánoèní koncerty a sportovní exhibice, 
ale také prázdninové programy na pøíští léto, které se 

Výtvarná sobota

zveme úplnì všechny dìti na 
výtvarnou sobotu, první 

v tomto školním roce, 22. øíjna 
od 14.30 hodin do Klubu 

Junior (Mezi Domy 373) na 
výrobu drátovaných a 

korálkových šperkù. Kdo si 
chce odrátovat svùj kamínek 

a zavìsit na krk, pøineste si jej! 
Vstup zdarma!
Tìší se na vás

–Marie Šilhánová,
lektorka výtvarné tvorby–

Jóga pro ženy 

již začala!

Ženy zaèínající a mírnì 
pokroèilé mají své cvièení vždy 
ve ètvrtek od 18.30 hodin do 

20 h, skupina pokroèilých žen 
cvièí od 20 hodin do 21.30 h 

v Klubu JUNIOR
(Mezi Domy 373).

Na vás všechny se tìší nová 
lektorka

–Adéla Bergrová,
tel.: 608 153 428–

o letošních prázdninách setkaly s tak velikým ohlasem. 
Lektoøi Klubu Junior se tìší na dìti, které navštìvovaly 
kroužky již minulý rok a naváží na již získané dovednos-

ti, ale i na všechny nové dìti, kterým umožní projevit 
a rozvinout dál jejich nadání, svùj talent, znalosti i zá-
jmy.                     –Lenka Koudelková, 604 273 968–

  Klub Senior

Program na mìsíc øíjen 2005
Zveme vás do Klubu Senior v mìsíci øíjnu. 

Každé úterý od 14.00 hodin máme pro vás 
pøipraven zajímavý program:
+ 4. 10. 2005 Pøedvádìní rùzných 

pomocníkù v domácnosti

OS Stromy

Pozor zmìna. Schùzka Sdružení pro životní 
prostøedí Stromy je pøesunuta z 26. 9. 

na 11. øíjna 2005. od 19.30 hod.
Místo konání: klubovna hasièù v Písnici 
Srdeènì zveme všechny èleny a pøíznivce.

–dp –

Regionální kanceláø
pro Prahu 4
Dobronická 323/12, Praha 4 - Libuš
Otevírací doba: Po – Pá 8 –10 , 13 – 19

Tel.: 728 971 866
e-mail: seznamka@razdva.cz

Provádíme výbìr partnerù z rozsáhlé poèítaèové databáze a to 
jednorázovì nebo opakovanì v dohodnutých pravidelných 
intervalech. Poøádáme tuzemské i zahranièní pobyty pro 

nezadané. Najdeme Vám partnera razdva.

www.razdva.cz/seznamka

Gymnázium, 
Písnická 760, Praha 4

poøádá pro zájemce z 9. tøíd ZŠ

kurz matematiky a èeského jazyka.

Zahájení ve støedu 12. 10. 2005.

16 lekcí (støídavì matematika 
a èeský jazyk), vždy ve støedu 

od 15.00 do 16.00 hodin.

Cena za celý kurz 800,- Kè.
Kurz bude zahájen pøi minimální úèasti 15 
zájemcù. Pøihlášky na www.gpisnicka.cz, 

nebo tel. 241 712 754.

„Štìstí pøeje pøipraveným“
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+ 11. 10. 2005 Sejdeme se pøi kávì a volné 
zábavì o výletì z Blatné a Bøeznice
+ 18. 10. 2005 Vystoupení dìtí z Mateøské 

školy K Lukám
+ 25. 10. 2005 Pan Cibulka nám bude 

povídat o zajímavostech z vysílání 
Rozhlasu.
Pøijïte mezi nás, tìšíme se na vás.
–Za Výbor Klubu Senior  Blažena Liscová–
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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

Masáže/Dobronická 12 relaxační a rekondiční masáže kdykoliv po tel. dohodě tel. 728 971 866, baňkové, reflexní, www.raz-dva.cz/masaze

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

JUDr. Jana Šimáčková realitní kancelář dle dohody tel. 603483771, specialista na Prahu 4

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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Masáže

sportovní, rekondiční, 

baňkové, reflexní

v penzionu Koekoek, 

Dobronická 12, Praha 4 - Libuš

Po – Ne: podle objednávek

tel.: 728 971 866

e-mail: masaze@raz-dva.cz

www.raz-dva.cz/masaze

Trvale nízké ceny!

Klub Junior

Klub volnoèasových aktivit dìtí a mládeže Junior zøíze-
ný MÈ Praha-Libuš v roce 2000 zabezpeèuje letos již 
šestým rokem kvalitní a smysluplnou náplò prožití 
odpolední a to zábavnou formou pøi zajištìní vysoké 
úrovnì výuky odborných lektorù ve všech 13 zájmových 
kroužcích. Lektoøi jednotlivých oborù jsou vysokoškol-
sky vzdìlaní lidé ve vìku do 30 let s praxí v oboru práce 
s dìtmi, mnozí navíc s vysokoškolským vzdìláním v ob-
lasti psychologie dìtského kolektivu. Cílem naší práce 
s dìtmi a mládeží je rozvíjení jejich osobnosti, radost, 
ale také péèe a snaha o zajištìní osobnostního rùstu 
každého z nich, spoleènì s probouzením touhy po 
poznání a vzdìlání. O náplni jednotlivých oborù, a� již 
hudebních (klavír, kytara, keybord, flétna, sborový 
i sólový zpìv), humanitních (výtvarná tvorba, anglic-
ký jazyk, Tvoøínek) èi sportovních (judo, aerobik, 
florbal, míèové hry, moderní tanec), se více dozvíte na 
webových stránkách http://kjunior.webpark.cz/
Tìší nás stále vzrùstající pøízeò, jež nás zároveò motivu-
je k dalším novým aktivitám pro dìti. Již nyní na poèátku 
tohoto školního roku pøipravujeme programy sobot-
ních odpolední, vánoèní koncerty a sportovní exhibice, 
ale také prázdninové programy na pøíští léto, které se 

Výtvarná sobota

zveme úplnì všechny dìti na 
výtvarnou sobotu, první 

v tomto školním roce, 22. øíjna 
od 14.30 hodin do Klubu 

Junior (Mezi Domy 373) na 
výrobu drátovaných a 

korálkových šperkù. Kdo si 
chce odrátovat svùj kamínek 

a zavìsit na krk, pøineste si jej! 
Vstup zdarma!
Tìší se na vás

–Marie Šilhánová,
lektorka výtvarné tvorby–

Jóga pro ženy 

již začala!

Ženy zaèínající a mírnì 
pokroèilé mají své cvièení vždy 
ve ètvrtek od 18.30 hodin do 

20 h, skupina pokroèilých žen 
cvièí od 20 hodin do 21.30 h 

v Klubu JUNIOR
(Mezi Domy 373).

Na vás všechny se tìší nová 
lektorka

–Adéla Bergrová,
tel.: 608 153 428–

o letošních prázdninách setkaly s tak velikým ohlasem. 
Lektoøi Klubu Junior se tìší na dìti, které navštìvovaly 
kroužky již minulý rok a naváží na již získané dovednos-

ti, ale i na všechny nové dìti, kterým umožní projevit 
a rozvinout dál jejich nadání, svùj talent, znalosti i zá-
jmy.                     –Lenka Koudelková, 604 273 968–

  Klub Senior

Program na mìsíc øíjen 2005
Zveme vás do Klubu Senior v mìsíci øíjnu. 

Každé úterý od 14.00 hodin máme pro vás 
pøipraven zajímavý program:
+ 4. 10. 2005 Pøedvádìní rùzných 

pomocníkù v domácnosti

OS Stromy

Pozor zmìna. Schùzka Sdružení pro životní 
prostøedí Stromy je pøesunuta z 26. 9. 

na 11. øíjna 2005. od 19.30 hod.
Místo konání: klubovna hasièù v Písnici 
Srdeènì zveme všechny èleny a pøíznivce.

–dp –

Regionální kanceláø
pro Prahu 4
Dobronická 323/12, Praha 4 - Libuš
Otevírací doba: Po – Pá 8 –10 , 13 – 19

Tel.: 728 971 866
e-mail: seznamka@razdva.cz

Provádíme výbìr partnerù z rozsáhlé poèítaèové databáze a to 
jednorázovì nebo opakovanì v dohodnutých pravidelných 
intervalech. Poøádáme tuzemské i zahranièní pobyty pro 

nezadané. Najdeme Vám partnera razdva.

www.razdva.cz/seznamka

Gymnázium, 
Písnická 760, Praha 4

poøádá pro zájemce z 9. tøíd ZŠ

kurz matematiky a èeského jazyka.

Zahájení ve støedu 12. 10. 2005.

16 lekcí (støídavì matematika 
a èeský jazyk), vždy ve støedu 

od 15.00 do 16.00 hodin.

Cena za celý kurz 800,- Kè.
Kurz bude zahájen pøi minimální úèasti 15 
zájemcù. Pøihlášky na www.gpisnicka.cz, 

nebo tel. 241 712 754.

„Štìstí pøeje pøipraveným“
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+ 11. 10. 2005 Sejdeme se pøi kávì a volné 
zábavì o výletì z Blatné a Bøeznice
+ 18. 10. 2005 Vystoupení dìtí z Mateøské 

školy K Lukám
+ 25. 10. 2005 Pan Cibulka nám bude 

povídat o zajímavostech z vysílání 
Rozhlasu.
Pøijïte mezi nás, tìšíme se na vás.
–Za Výbor Klubu Senior  Blažena Liscová–
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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

Masáže/Dobronická 12 relaxační a rekondiční masáže kdykoliv po tel. dohodě tel. 728 971 866, baňkové, reflexní, www.raz-dva.cz/masaze

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

JUDr. Jana Šimáčková realitní kancelář dle dohody tel. 603483771, specialista na Prahu 4

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
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l Layout a sazba RoComp • Náklad 3 400 kusů • Tisk Offsetpress, Modřany • Distribuce MČ P-L
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Redakèní uzávìrka je vždy 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 sekretariát Úøadu MÈ Praha-Libuš, 
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! MALO I VELKOOBCHOD

! MICHELIN – KLÉBER – PIRELLI – DUNLOP – KORMORÁN 

– BFGOODRICH – GOODYEAR – MATADOR

! NÁKLADNÍ PROTEKTORY

! OPRAVY TERMOPRESEM, PROŘEZÁVÁNÍ PNEU, 

ZAVÁDĚCÍ CENY

! USKLADNĚNÍ SEZÓNÍCH PNEUMATIK

! OTEVÍRACÍ DOBA:

Po – Pá 7.00 – 18.00, Sobota 8.00 – 12.00 hod.

! KONTAKTY: tel./fax 261 112 598, mobil 724 520 100, 

724 583 444, E-mail: praha@urbanpneu.cz

! ADRESA: Dobronická 1021, Praha 4 - Kunratice

! MALO I VELKOOBCHOD

! MICHELIN – KLÉBER – PIRELLI – DUNLOP – KORMORÁN 

– BFGOODRICH – GOODYEAR – MATADOR

! NÁKLADNÍ PROTEKTORY

! OPRAVY TERMOPRESEM, PROŘEZÁVÁNÍ PNEU, 

ZAVÁDĚCÍ CENY

! USKLADNĚNÍ SEZÓNÍCH PNEUMATIK

! OTEVÍRACÍ DOBA:

Po – Pá 7.00 – 18.00, Sobota 8.00 – 12.00 hod.

! KONTAKTY: tel./fax 261 112 598, mobil 724 520 100, 

724 583 444, E-mail: praha@urbanpneu.cz

! ADRESA: Dobronická 1021, Praha 4 - Kunratice

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

SLEVY 10 – 20% NA MODELY KOL 2005

Prodej a servis jízdních kol

Prodej znaèek:  Author, Apache, Superior
     Cykl. doplòky, Moira, NW, Polar, Briko

CYKLO CENTRUM  
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SLEVY 10 – 20% NA MODELY KOL 2005

Prodej a servis jízdních kol

Prodej znaèek:  Author, Apache, Superior
     Cykl. doplòky, Moira, NW, Polar, Briko
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