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„Nejprve bych rád pozdravil naše milé ète-
náøe a popøál všem krásné prožití posledních 
podzimních dní,“ pøedznamenává starosta 
mìstské èásti Praha-Libuš pan Petr Mráz.

Pondìlí 26. záøí. „Navštívili mì zástupci 
obèanského sdružení, které vzniklo z dùvo-
dù silného dopravního pøetížení komunika-
ce Vídeòská v Kunraticích. Tématem naší 
schùzky byla možnost rozdrobení dopravy 
plánovanou komunikací, která by mìla vést 
pøes èást areálu firmy Stavba Praha smìrem 
k Dobronické ulici, pokraèovala by pøes areál 
bývalých Vodních staveb a kolem zadní èásti 
areálu Sapa na Kunratickou spojku, což by 
rozhodnì ulevilo i naší mìstské èásti. Zástupci 
mne informovali o nìkolikanásobném pøekro-
èení limitù hluku, emisí atd., dále o tom, že 
pùda na zahrádkách a také zelenina a ovoce 
jsou silnì kontaminovány a je tøeba tuto situa-
ci øešit. Peèlivì jsem je vyslechl a na oplátku 
jim povyprávìl o pøetíženosti komunikací v Li-
buši. Sdìlil jsem jim, že je podpoøím v jejich 
snaze, a myslím si, že tato uvažovaná komuni-
kace je pro nás jedna z posledních šancí, jak si 
od pøetíženosti dopravou ulevit. Pomohli 
bychom tím budoucí generaci. Stavíme sice 
pìkná høištì, ale mìli bychom øešit tyto 
základní vìci, aby se tady našim dìtem lépe 
žilo a dýchalo aspoò v budoucnu,“ vyjadøuje 
svùj postoj starosta Petr Mráz. 

Úterý 27. záøí. „Navštívil jsem Poslanec-
kou snìmovnu, kde jsem se sešel s panem 
Petrem Neèasem. Hovoøili jsme na téma sou-
èasného stavu a rozvoje naší mìstské èásti
a o jeho pøípadné podpoøe.“ 

Pátek 30. záøí. K tomuto dni podal rezig-
naci na funkci radního i zastupitele v naší 
mìstské èásti pan Michal Svìrák. „Nebyla to 
pro mne pøíliš pøíjemná informace. Jeho reak-
ci úplnì nechápu, ale každý má právo se roz-
hodnout,“ øíká starosta. 

Pátek 30. záøí. Mìstská èást Praha-Libuš 
pøevzala garáže, které jsou jejím majetkem, 
od firmy Autogap, která je do té doby provo-
zovala. K tomuto dni vypršela výpovìï, kte-
rou dostala firma na základì dluhu vzniklého 
neplacením nájmu mìstské èásti a souèasnì 
na základì nedodržení smlouvy, ve které se 
Autogap zavázal k provedení stavebních prací 
na objektu garáží. Objekt pøevzala firma 

Radix Aliter, spol. s r. o. Rada mìstské èásti 
rozhodla, že tato spoleènost bude provozovat 
garážový dùm do doby uzavøení øádného výbì-
rového øízení, které v souèasné dobì probíhá. 

Pondìlí 3. øíjen. „Na Magistrátu hl. m. 
Prahy jsem navštívil ing. Javornickou, téma-
tem schùzky byly dotaèní vztahy. Jednali 
jsme o množství financí z rozpoètu hlavního 
mìsta pro naši mìstskou èást na rok 2006.“ 

Úterý 4. øíjen. „Pøivítal jsem na radnici 
nového zastupitele pana Petra Kopice. Mìl 
by nahradit ve funkci pana Svìráka.“

Úterý 4. øíjen. „Navštívili mì zástupci 
firmy T-Mobile. Pøedstavili mi projektovou 
dokumentaci a sdìlili zámìr postavit vysílaè 
k pokrytí signálu mobilního operátora na roz-
hraní k. ú. Písnice a Prahy 12 v lokalitì u Vrtil-
ky. Dokumentaci jsem pøevzal s tím, že to je 
pomìrnì vážný zásah do pøírody. Myslím, že 
by rada a zastupitelstvo mìly rozhodnout veli-
ce citlivì, jestli tuto stavbu podpoøit, èi nikoli. 
T-Mobile je ochoten pøistoupit na finanèní 
kompenzaci vìnovanou naší mìstské èásti. Je 
však nutno dobøe zvážit, jestli peníze vyváží 
hezký kousek zelenì, které nám v souèasné 
dobì ubývá.“

Úterý 4. øíjen. Zasedání rady naší mìstské 
èásti. „Rada mimo jiné vyhodnotila nabídky 
na zajiš�ování celoroèní údržby ploch veøejné 
zelenì od roku 2006 v naší mìstské èásti. Pøi 
této pøíležitosti jsem též radu informoval o své 
pøedstavì, že by si naše mìstská èást zaslouži-
la vlastní èisticí stroj. Navrhl jsem, abychom 
se touto myšlenkou dùkladnìji zabývali.“

Støeda 5. øíjen. „Navštívil jsem øeditele 
odboru správy majetku Magistrátu hl. m. 
Prahy pana ing. Svobodu. Tématem schùzky 
bylo pøebírání nových komunikací a parkù, 
které vznikají pøi stavebním rozvoji v naší 
obci, do majetku mìstské èásti. Developerské 
firmy (firmy, které skupují pozemky a pak na 
nich staví) se snaží tyto komunikace pøedat do 
majetku mìstské èásti buï darem èi za symbo-
lickou 1 Kè, ale nám tím vzniká problém finan-
cování úklidových prací a údržby nových zele-
ných ploch.“

Ètvrtek 6. øíjen. Probìhlo vítání obèánkù. 
„Rád bych touto cestou ještì jednou popøál 
našim nejmenším hodnì štìstí a radosti a a� se 
jim v naší mìstské èásti žije co nejlépe.“ 

Sobota 8. øíjen. Pod záštitou mìstské èásti 
Praha-Libuš probìhl jezdecký den JO TJ 
Tempo, který sídlí v Písnici. „Bylo mi ctí 
zúèastnit se tohoto sportovního dne, na kte-

rém jsem mohl osobnì dekorovat všechny vítì-
ze. Rád bych podìkoval zástupcùm poøádají-
cího sdružení za jejich pøístup a obìtavou 
práci s dìtmi, kterým se vìnují ve svém volném 
èase.“

Sobota 8. øíjen. „Ve veèerních hodinách 
jsem navštívil schùzi našich holubáøù na 
ukonèení závodní sezóny. Byl jsem na ni 
pozván jejich pøedsedou. Pogratuloval jsem 
mu k vítìzství na mistrovství ÈR a popøál 
mnoho úspìchù i do budoucna.“ 

Úterý 11. øíjen. „Slavnostnì jsem pøedal 
našim dìtem høištì pøi ulici Hoštická s nový-
mi herními prvky od firmy Kompan. Na tvá-
øích dìtí bylo vidìt radost, což je pro mì dosta-
teèným signálem, že mìstská èást udìlala 
nìco dobøe.“ 

Sobota 15. øíjen. Mìstská èást Praha-
Libuš poøádala 1. roèník Písnicko-libušské 
drakiády. „Rád bych podìkoval všem zúèast-
nìným, jak soutìžícím dìtem a jejich rodi-
èùm, že pøišli, tak zamìstnancùm úøadu za 

organizaci akce. Byl jsem mile pøekvapen a po-
tìšen pestrobarevnými draky a dráèky nejen 
vlastní výroby a mìl jsem tu možnost být èle-
nem poroty. Rozhodování nebylo vùbec jed-
noduché. Dle mého názoru vyhráli všichni 
zúèastnìní. Také bych rád podìkoval Sokolu 
Písnice za pomoc pøi této akci, za dohled 
Mìstské policii a zástupcùm JO TJ Tempo, že 
naše nejmenší povozili na koni.“ 

„V souèasné dobì se ke mnì dostávají 
informace, že nìkteré developerské firmy 
se i pøes nesouhlas naší mìstské èásti 
snaží prosadit zmìny územního plánu 
tak, aby pozemky byly komerènì co nejlé-
pe využity. Firmám nezáleží na názoru 
zástupcù mìstské èásti, ani obèanských 
sdružení a bohužel si dokážou i pøes náš 
nesouhlas prosadit na Magistrátu hl. m. 
Prahy své potøeby, které nejsou v zájmu 
mìstské èásti ani jejích obyvatel. Pøipadá 
mi to jako výsmìch místní samosprávì, 
když magistrátní úøedník rozhodne zcela 
proti vùli volených zástupcù mìstské èás-
ti,“ øíká starosta Petr Mráz. 

„Závìrem bych rád popøál mnoho sil pøi pøe-
konávání podzimí únavy a sychravého poèasí, 
které se jistì nevyhne ani naší mìstské èásti.“

–Zaznamenala Hana Koláøová,
foto Václav Èerný–

Drakiáda

Mìstská èást Praha-Libuš uspoøádala pro 
dìti a mládež 1. roèník Písnicko-libušské dra-
kiády. Probìhla 15. øíjna 2005 na fotbalovém 
høišti v Písnici v ulici Švihovská ve spolupráci 
s TJ Sokol Písnice.

Poèasí se nám vydaøilo, byl teplý sluneèný 
den, jen vítr mohl foukat silnìji. Již v pùl druhé 
odpoledne pøicházeli první soutìžící. Porota ve 
složení Lenka Koudelková (zastupitelka MÈ), 
Ivana Fendrychová (radní MÈ) a Petr Mráz 
(starosta MÈ), je zapisovali do soutìžního 
poøadníku. Každý soutìžící obdržel èíslo a 
mohl jít vyzkoušet svého draka èi draèici.

Starosta MÈ pan Petr Mráz soutìž ve 14 
hodin zahájil. Pak už jen porota sledovala sou-
tìžící, aby mohla vybrat vítìze ve ètyøech kate-
goriích. Poradního slova se ujal radní MÈ pan 
Václav Èerný. Soutìžilo se o nejdéle létajícího 
draka, o nejoriginálnìjšího draka, o nejhezèí-
ho draka a o cenu divákù. Sešlo se celkem 38 
soutìžících drakù s vodièi rùzných vìkových 
kategorií, a tak mìla porota tìžké rozhodování.

Z Jezdeckého oddílu Písnice pøišel pan 
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„Nejprve bych rád pozdravil naše milé ète-
náøe a popøál všem krásné prožití posledních 
podzimních dní,“ pøedznamenává starosta 
mìstské èásti Praha-Libuš pan Petr Mráz.

Pondìlí 26. záøí. „Navštívili mì zástupci 
obèanského sdružení, které vzniklo z dùvo-
dù silného dopravního pøetížení komunika-
ce Vídeòská v Kunraticích. Tématem naší 
schùzky byla možnost rozdrobení dopravy 
plánovanou komunikací, která by mìla vést 
pøes èást areálu firmy Stavba Praha smìrem 
k Dobronické ulici, pokraèovala by pøes areál 
bývalých Vodních staveb a kolem zadní èásti 
areálu Sapa na Kunratickou spojku, což by 
rozhodnì ulevilo i naší mìstské èásti. Zástupci 
mne informovali o nìkolikanásobném pøekro-
èení limitù hluku, emisí atd., dále o tom, že 
pùda na zahrádkách a také zelenina a ovoce 
jsou silnì kontaminovány a je tøeba tuto situa-
ci øešit. Peèlivì jsem je vyslechl a na oplátku 
jim povyprávìl o pøetíženosti komunikací v Li-
buši. Sdìlil jsem jim, že je podpoøím v jejich 
snaze, a myslím si, že tato uvažovaná komuni-
kace je pro nás jedna z posledních šancí, jak si 
od pøetíženosti dopravou ulevit. Pomohli 
bychom tím budoucí generaci. Stavíme sice 
pìkná høištì, ale mìli bychom øešit tyto 
základní vìci, aby se tady našim dìtem lépe 
žilo a dýchalo aspoò v budoucnu,“ vyjadøuje 
svùj postoj starosta Petr Mráz. 

Úterý 27. záøí. „Navštívil jsem Poslanec-
kou snìmovnu, kde jsem se sešel s panem 
Petrem Neèasem. Hovoøili jsme na téma sou-
èasného stavu a rozvoje naší mìstské èásti
a o jeho pøípadné podpoøe.“ 

Pátek 30. záøí. K tomuto dni podal rezig-
naci na funkci radního i zastupitele v naší 
mìstské èásti pan Michal Svìrák. „Nebyla to 
pro mne pøíliš pøíjemná informace. Jeho reak-
ci úplnì nechápu, ale každý má právo se roz-
hodnout,“ øíká starosta. 

Pátek 30. záøí. Mìstská èást Praha-Libuš 
pøevzala garáže, které jsou jejím majetkem, 
od firmy Autogap, která je do té doby provo-
zovala. K tomuto dni vypršela výpovìï, kte-
rou dostala firma na základì dluhu vzniklého 
neplacením nájmu mìstské èásti a souèasnì 
na základì nedodržení smlouvy, ve které se 
Autogap zavázal k provedení stavebních prací 
na objektu garáží. Objekt pøevzala firma 

Radix Aliter, spol. s r. o. Rada mìstské èásti 
rozhodla, že tato spoleènost bude provozovat 
garážový dùm do doby uzavøení øádného výbì-
rového øízení, které v souèasné dobì probíhá. 

Pondìlí 3. øíjen. „Na Magistrátu hl. m. 
Prahy jsem navštívil ing. Javornickou, téma-
tem schùzky byly dotaèní vztahy. Jednali 
jsme o množství financí z rozpoètu hlavního 
mìsta pro naši mìstskou èást na rok 2006.“ 

Úterý 4. øíjen. „Pøivítal jsem na radnici 
nového zastupitele pana Petra Kopice. Mìl 
by nahradit ve funkci pana Svìráka.“

Úterý 4. øíjen. „Navštívili mì zástupci 
firmy T-Mobile. Pøedstavili mi projektovou 
dokumentaci a sdìlili zámìr postavit vysílaè 
k pokrytí signálu mobilního operátora na roz-
hraní k. ú. Písnice a Prahy 12 v lokalitì u Vrtil-
ky. Dokumentaci jsem pøevzal s tím, že to je 
pomìrnì vážný zásah do pøírody. Myslím, že 
by rada a zastupitelstvo mìly rozhodnout veli-
ce citlivì, jestli tuto stavbu podpoøit, èi nikoli. 
T-Mobile je ochoten pøistoupit na finanèní 
kompenzaci vìnovanou naší mìstské èásti. Je 
však nutno dobøe zvážit, jestli peníze vyváží 
hezký kousek zelenì, které nám v souèasné 
dobì ubývá.“

Úterý 4. øíjen. Zasedání rady naší mìstské 
èásti. „Rada mimo jiné vyhodnotila nabídky 
na zajiš�ování celoroèní údržby ploch veøejné 
zelenì od roku 2006 v naší mìstské èásti. Pøi 
této pøíležitosti jsem též radu informoval o své 
pøedstavì, že by si naše mìstská èást zaslouži-
la vlastní èisticí stroj. Navrhl jsem, abychom 
se touto myšlenkou dùkladnìji zabývali.“

Støeda 5. øíjen. „Navštívil jsem øeditele 
odboru správy majetku Magistrátu hl. m. 
Prahy pana ing. Svobodu. Tématem schùzky 
bylo pøebírání nových komunikací a parkù, 
které vznikají pøi stavebním rozvoji v naší 
obci, do majetku mìstské èásti. Developerské 
firmy (firmy, které skupují pozemky a pak na 
nich staví) se snaží tyto komunikace pøedat do 
majetku mìstské èásti buï darem èi za symbo-
lickou 1 Kè, ale nám tím vzniká problém finan-
cování úklidových prací a údržby nových zele-
ných ploch.“

Ètvrtek 6. øíjen. Probìhlo vítání obèánkù. 
„Rád bych touto cestou ještì jednou popøál 
našim nejmenším hodnì štìstí a radosti a a� se 
jim v naší mìstské èásti žije co nejlépe.“ 

Sobota 8. øíjen. Pod záštitou mìstské èásti 
Praha-Libuš probìhl jezdecký den JO TJ 
Tempo, který sídlí v Písnici. „Bylo mi ctí 
zúèastnit se tohoto sportovního dne, na kte-

rém jsem mohl osobnì dekorovat všechny vítì-
ze. Rád bych podìkoval zástupcùm poøádají-
cího sdružení za jejich pøístup a obìtavou 
práci s dìtmi, kterým se vìnují ve svém volném 
èase.“

Sobota 8. øíjen. „Ve veèerních hodinách 
jsem navštívil schùzi našich holubáøù na 
ukonèení závodní sezóny. Byl jsem na ni 
pozván jejich pøedsedou. Pogratuloval jsem 
mu k vítìzství na mistrovství ÈR a popøál 
mnoho úspìchù i do budoucna.“ 

Úterý 11. øíjen. „Slavnostnì jsem pøedal 
našim dìtem høištì pøi ulici Hoštická s nový-
mi herními prvky od firmy Kompan. Na tvá-
øích dìtí bylo vidìt radost, což je pro mì dosta-
teèným signálem, že mìstská èást udìlala 
nìco dobøe.“ 

Sobota 15. øíjen. Mìstská èást Praha-
Libuš poøádala 1. roèník Písnicko-libušské 
drakiády. „Rád bych podìkoval všem zúèast-
nìným, jak soutìžícím dìtem a jejich rodi-
èùm, že pøišli, tak zamìstnancùm úøadu za 

organizaci akce. Byl jsem mile pøekvapen a po-
tìšen pestrobarevnými draky a dráèky nejen 
vlastní výroby a mìl jsem tu možnost být èle-
nem poroty. Rozhodování nebylo vùbec jed-
noduché. Dle mého názoru vyhráli všichni 
zúèastnìní. Také bych rád podìkoval Sokolu 
Písnice za pomoc pøi této akci, za dohled 
Mìstské policii a zástupcùm JO TJ Tempo, že 
naše nejmenší povozili na koni.“ 

„V souèasné dobì se ke mnì dostávají 
informace, že nìkteré developerské firmy 
se i pøes nesouhlas naší mìstské èásti 
snaží prosadit zmìny územního plánu 
tak, aby pozemky byly komerènì co nejlé-
pe využity. Firmám nezáleží na názoru 
zástupcù mìstské èásti, ani obèanských 
sdružení a bohužel si dokážou i pøes náš 
nesouhlas prosadit na Magistrátu hl. m. 
Prahy své potøeby, které nejsou v zájmu 
mìstské èásti ani jejích obyvatel. Pøipadá 
mi to jako výsmìch místní samosprávì, 
když magistrátní úøedník rozhodne zcela 
proti vùli volených zástupcù mìstské èás-
ti,“ øíká starosta Petr Mráz. 

„Závìrem bych rád popøál mnoho sil pøi pøe-
konávání podzimí únavy a sychravého poèasí, 
které se jistì nevyhne ani naší mìstské èásti.“

–Zaznamenala Hana Koláøová,
foto Václav Èerný–

Drakiáda

Mìstská èást Praha-Libuš uspoøádala pro 
dìti a mládež 1. roèník Písnicko-libušské dra-
kiády. Probìhla 15. øíjna 2005 na fotbalovém 
høišti v Písnici v ulici Švihovská ve spolupráci 
s TJ Sokol Písnice.

Poèasí se nám vydaøilo, byl teplý sluneèný 
den, jen vítr mohl foukat silnìji. Již v pùl druhé 
odpoledne pøicházeli první soutìžící. Porota ve 
složení Lenka Koudelková (zastupitelka MÈ), 
Ivana Fendrychová (radní MÈ) a Petr Mráz 
(starosta MÈ), je zapisovali do soutìžního 
poøadníku. Každý soutìžící obdržel èíslo a 
mohl jít vyzkoušet svého draka èi draèici.

Starosta MÈ pan Petr Mráz soutìž ve 14 
hodin zahájil. Pak už jen porota sledovala sou-
tìžící, aby mohla vybrat vítìze ve ètyøech kate-
goriích. Poradního slova se ujal radní MÈ pan 
Václav Èerný. Soutìžilo se o nejdéle létajícího 
draka, o nejoriginálnìjšího draka, o nejhezèí-
ho draka a o cenu divákù. Sešlo se celkem 38 
soutìžících drakù s vodièi rùzných vìkových 
kategorií, a tak mìla porota tìžké rozhodování.

Z Jezdeckého oddílu Písnice pøišel pan 
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Písnice

V úterý 11. øíjna v dopoledních hodinách 
slavnostnì otevøel nové dìtské høištì v ulici 
Hoštická starosta Petr Mráz. Úèast nejmen-
ších nebyla nijak skromná. Vyzkoušet si nové 
herní prvky pøišly v doprovodu rodièù a paní 
uèitelek dìti z mateøských škol Ke Kašnì, 
Montessori, Mezi domy a Mateøského centra 
Kuøátko. Chtìli bychom podìkovat všem za 
úèast a paní Lence Koudelkové za zorganizo-
vání tohoto slavnostního otevøení. 

Kromì tohoto høištì bylo také zrekonstruo-
váno høištì u rybníka Obecòák s novou sklu-
zavkou a zajímavým toèidlem.

Úklid na høištích a kontrolu herních prvkù 
bude pravidelnì zajiš�ovat firma, která má na 
starosti údržbu zelenì. Udržet poøádek ale 
leckdy není jednoduché. Jako špatný pøíklad 
by mohl sloužit altán na høišti v Hoštické, kde 
se konávají veèerní schùzky -náctiletých. Na 
tom by nebylo nic špatného, pokud by jejich 
párty nekonèily obrovským nepoøádkem 
a úmyslnì poškozenými zaøízeními. Proto 

žádáme všechny: Pomozte mìstské èásti udr-
žet dìtská høištì v takovém stavu, aby mohla 
co nejdéle bezpeènì sloužit dìtem, kterým 
jsou urèena. Dìtské høištì Hoštická je urèeno 
pøedškolákùm ve vìku od 2 do 7 let, závìsná 
houpaèka pro dìti do 12 let. Dìtské høištì 
u rybníka Obecòák je pro dìti od 6 do 12 let. 
Nedovolte devastaci høiš�. 

Celkové náklady na vybudování høiš�:
! v ulici Hoštická 672 000 Kè
! u rybníka Obecòák 185 000

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

Nově vybavená hřiště

Monika Havlíèková nás pøemlouvala, abychom na høišti
u rybníka Obecòák ponechali hopsadlo „žirafu“.Prosbì
jsme rádi vyhovìli. Na opraveném høišti hopsadlo zùstalo.

Brož, samozøejmì ne sám, ale s krásným tma-
vým konìm, na kterém se dìti mohly povozit. 
Aby se drakùm lépe lítalo a vodièùm lépe bìha-
lo, hrála jim k tomu reprodukovaná hudba, 
obsluhovaná panem Oto Roèkem.

Soutìž byla ukonèena v 15 hodin. Porota se 
zaèal radit a vìøte, že mìla favoritù hodnì, 
proto bylo velice tìžké vybrat pouze tøi nejlep-
ší. Ètvrtého vítìzného draka urèili diváci. Po 
chvíli ale bylo již vše pøipraveno k vyhlašování 
vítìzù. Starosta MÈ pan Petr Mráz pøedal vítì-
zùm diplomy, knihy a drobné dary. Všichni 
soutìžící dostali pamìtní list, upomínkové 
pøedmìty a buøta na opékání. Písniètí fotba-
listé pøipravili oheò, zapálili, a pak již mohla 
paní Lada Šámalová zahrát na harmoniku, 
aby vytvoøila pøíjemné prostøedí u táboráku. 
Kdo mìl chu�, mohl si i zatancovat a zazpívat.

První roèník Písnicko-libušské drakiády se 
povedl, a tak se budeme tìšit zase za rok.

–Iva Hájková, ÚMÈ Praha-Libuš,
foto Lenka Koudelková–
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Písnice
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leckdy není jednoduché. Jako špatný pøíklad 
by mohl sloužit altán na høišti v Hoštické, kde 
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tom by nebylo nic špatného, pokud by jejich 
párty nekonèily obrovským nepoøádkem 
a úmyslnì poškozenými zaøízeními. Proto 

žádáme všechny: Pomozte mìstské èásti udr-
žet dìtská høištì v takovém stavu, aby mohla 
co nejdéle bezpeènì sloužit dìtem, kterým 
jsou urèena. Dìtské høištì Hoštická je urèeno 
pøedškolákùm ve vìku od 2 do 7 let, závìsná 
houpaèka pro dìti do 12 let. Dìtské høištì 
u rybníka Obecòák je pro dìti od 6 do 12 let. 
Nedovolte devastaci høiš�. 

Celkové náklady na vybudování høiš�:
! v ulici Hoštická 672 000 Kè
! u rybníka Obecòák 185 000

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

Nově vybavená hřiště

Monika Havlíèková nás pøemlouvala, abychom na høišti
u rybníka Obecòák ponechali hopsadlo „žirafu“.Prosbì
jsme rádi vyhovìli. Na opraveném høišti hopsadlo zùstalo.

Brož, samozøejmì ne sám, ale s krásným tma-
vým konìm, na kterém se dìti mohly povozit. 
Aby se drakùm lépe lítalo a vodièùm lépe bìha-
lo, hrála jim k tomu reprodukovaná hudba, 
obsluhovaná panem Oto Roèkem.

Soutìž byla ukonèena v 15 hodin. Porota se 
zaèal radit a vìøte, že mìla favoritù hodnì, 
proto bylo velice tìžké vybrat pouze tøi nejlep-
ší. Ètvrtého vítìzného draka urèili diváci. Po 
chvíli ale bylo již vše pøipraveno k vyhlašování 
vítìzù. Starosta MÈ pan Petr Mráz pøedal vítì-
zùm diplomy, knihy a drobné dary. Všichni 
soutìžící dostali pamìtní list, upomínkové 
pøedmìty a buøta na opékání. Písniètí fotba-
listé pøipravili oheò, zapálili, a pak již mohla 
paní Lada Šámalová zahrát na harmoniku, 
aby vytvoøila pøíjemné prostøedí u táboráku. 
Kdo mìl chu�, mohl si i zatancovat a zazpívat.

První roèník Písnicko-libušské drakiády se 
povedl, a tak se budeme tìšit zase za rok.

–Iva Hájková, ÚMÈ Praha-Libuš,
foto Lenka Koudelková–
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JO TJ Tempo Praha

Jezdecký den

Dne 8. øíjna se v areálu jezdeckého oddílu 
TJ Tempo Praha uskuteènila významná spor-
tovní akce v rámci jezdeckého sportu, tradièní 
Jezdecký den JO TJ Tempo Praha. Letošní 
roèník se konal pod záštitou Úøadu mìstské 
èásti Praha-Libuš, s podtitulem O pohár mìst-
ské èásti Praha-Libuš.

V šesti disciplínách se utkalo celkem 94 star-
tujících závodníkù. V soutìži drezury stupnì 
Z se za poøádající JO TJ Tempo Praha umístily 
Johana Lacinová s konìm Orlando (3. místo) 
a Barbora Stavná s ponièkou Ammy (4. místo 
ponny). V nároènìjší drezuøe stupnì L obsa-
dil Martin Vaško s konìm Somebody hezké 
páté místo.

V soutìži parkuru do 50 cm pro ponny obsa-
dily Barbora Stavná s ponièkou Ammy 1. mís-
to a Karolína Benešová na stejném koni 3. po-
zici. Smùlu jsme naopak mìli v parkuru do 70 
cm, kde se do druhé èásti parkuru hodnocené 
na èas dostala pouze Renata Tymichová s klis-
nou Gettie a nakonec obsadila 12. místo. 
V nároèném parkuru do 90 cm se do druhé 
èásti parkuru dostali Martin Vaško s Orlan-
dem a Kateøina Neugebauerová s Donbasem. 
V nejnároènìjší soutìži  parkuru stupnì 
Z jsme obsadili druhé místo Vendulou Male-
novskou s Antavilou a do první desítky se 
dostala i Lenka Pažoutová s Donbasem.

Pøed kolbištì usedli do køesel rozhodèích 
Ing. Michal Veselý,  pan Václav Svítil, paní 
Alice Limburská a Ing. Štìpánka Urbanová.

Letošní roèník Jezdeckého dne JO TJ 
Tempo Praha byl finanènì podpoøen mìst-
skou èástí Praha-Libuš. Za finanèní pomoci 
Úøadu MÈ Praha-Libuš byla pøed závody pro-
vedena rekonstrukce oplocení kolbiš� a taktéž 
zakoupeny ceny pro soutìžící. Úøad mìstské 
èásti Praha-Libuš reprezentovali na jezdec-
kém dni starosta MÈ Praha-Libuš pan Petr 
Mráz, kterého doprovázeli zástupce starosty 
ing. Pavel Macháèek, radní pan Václav Èerný 
a vedoucí humanitního odboru MÈ Praha-

Libuš paní Iva Hájková. Mezi návštìvníky 
jezdeckého dne byl i pøedseda TJ Tempo Pra-
ha pan Michal Nevìøil. 

Podívat se a povzbudit soutìžící pøišla i øada 
bývalých èlenù JO TJ Tempo Praha a obyvatelé 
MÈ Praha-Libuš, pro které jsme takto pøipravili 
pìkný a netradièní sportovní zážitek. Hezké 
poèasí, které doprovázelo celý prùbìh jezdecké-
ho dne, jistì pøispìlo ke zdaru celé akce.

Na letošní roèník jezdeckého dne JO TJ 
Tempo Praha budou urèitì vzpomínat nejen 

soutìžící, radující se ze svých jezdeckých úspì-
chù a trofejí, které zde v Písnici získali, ale 
i jejich koòští miláèkové, kteøí za své výkony 
s k l i d i l i  v d ì k  a  u z n á n í  s v ý c h  m a j i t e l ù .  
Závìrem bychom chtìli podìkovat Úøadu MÈ 
Praha-Libuš za podporu celé akce, manželùm 
Bistákovým za obìtavé zajištìní obèerstvení 
pro úèastníky i návštìvníky, spoleènosti Am-
bulance Meditrans, s. r. o., za laskavé a bez-
platné zajištìní lékaøské služby první pomoci 
a všem èlenùm jezdeckého oddílu TJ Tempo, 
kteøí pomáhali dlouhou øadu dnù upravovat 
areál statku pro tuto akci a pøipravili tak svým 
sousedùm, rodièùm a kamarádùm hezký den 
plný pohody a koní.

Na shledanou na Jezdeckém dni JO TJ 
Tempo Praha 2006!

–Za JO TJ Tempo Praha S. Svobodová
a S. Brož, foto Václav Èerný, Jan Rytíø

a Lucie Poláchová–
Podrobnìjší informace o Jezdeckém oddílu TJ 

Tempo Praha jsou k dispozici na 
www.volny.cz/tjtempo

Starosta přivítal nejmenší občánky

Ve ètvrtek 6. øíjna 2005 jsme na našem odboru prožili radostné odpoledne. Ke slavnostnímu 
uvítání nových obèánkù  naší mìstské èásti Praha-Libuš se dostavilo šest dìtí: Eva Škrabánko-
vá, Vendula Vašinová, Kristýna Kurýlová, Filip Rùžièka, Daniel Kutílek a Eliška Süssová.

Po srdeèném proslovu  pana  starosty obdržely dìti pamìtní listy, zlatý pøívìsek, hraèku a pa-
mìtní knížku, maminky dostaly kvìtiny.

Dìti z mateøské školy K Lukám svým budoucím kamarádùm pøednesly pásmo písnièek a bás-
nièek za hudebního doprovodu paní øeditelky PaedDr. Miroslavy Majerové. O fotografickou 
dokumentaci se postarala paní fotografka z Prahy 12, s kterou máme  ty nejlepší zkušenosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pøejeme dìtem a jejich rodièùm hodnì š�astných chvilek, které si budou dávat navzájem.
–Ivana Mikušková, humanitní odbor ÚMŠ Praha-Libuš, foto p. Findejsová–
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JO TJ Tempo Praha

Jezdecký den

Dne 8. øíjna se v areálu jezdeckého oddílu 
TJ Tempo Praha uskuteènila významná spor-
tovní akce v rámci jezdeckého sportu, tradièní 
Jezdecký den JO TJ Tempo Praha. Letošní 
roèník se konal pod záštitou Úøadu mìstské 
èásti Praha-Libuš, s podtitulem O pohár mìst-
ské èásti Praha-Libuš.

V šesti disciplínách se utkalo celkem 94 star-
tujících závodníkù. V soutìži drezury stupnì 
Z se za poøádající JO TJ Tempo Praha umístily 
Johana Lacinová s konìm Orlando (3. místo) 
a Barbora Stavná s ponièkou Ammy (4. místo 
ponny). V nároènìjší drezuøe stupnì L obsa-
dil Martin Vaško s konìm Somebody hezké 
páté místo.

V soutìži parkuru do 50 cm pro ponny obsa-
dily Barbora Stavná s ponièkou Ammy 1. mís-
to a Karolína Benešová na stejném koni 3. po-
zici. Smùlu jsme naopak mìli v parkuru do 70 
cm, kde se do druhé èásti parkuru hodnocené 
na èas dostala pouze Renata Tymichová s klis-
nou Gettie a nakonec obsadila 12. místo. 
V nároèném parkuru do 90 cm se do druhé 
èásti parkuru dostali Martin Vaško s Orlan-
dem a Kateøina Neugebauerová s Donbasem. 
V nejnároènìjší soutìži  parkuru stupnì 
Z jsme obsadili druhé místo Vendulou Male-
novskou s Antavilou a do první desítky se 
dostala i Lenka Pažoutová s Donbasem.

Pøed kolbištì usedli do køesel rozhodèích 
Ing. Michal Veselý,  pan Václav Svítil, paní 
Alice Limburská a Ing. Štìpánka Urbanová.

Letošní roèník Jezdeckého dne JO TJ 
Tempo Praha byl finanènì podpoøen mìst-
skou èástí Praha-Libuš. Za finanèní pomoci 
Úøadu MÈ Praha-Libuš byla pøed závody pro-
vedena rekonstrukce oplocení kolbiš� a taktéž 
zakoupeny ceny pro soutìžící. Úøad mìstské 
èásti Praha-Libuš reprezentovali na jezdec-
kém dni starosta MÈ Praha-Libuš pan Petr 
Mráz, kterého doprovázeli zástupce starosty 
ing. Pavel Macháèek, radní pan Václav Èerný 
a vedoucí humanitního odboru MÈ Praha-

Libuš paní Iva Hájková. Mezi návštìvníky 
jezdeckého dne byl i pøedseda TJ Tempo Pra-
ha pan Michal Nevìøil. 

Podívat se a povzbudit soutìžící pøišla i øada 
bývalých èlenù JO TJ Tempo Praha a obyvatelé 
MÈ Praha-Libuš, pro které jsme takto pøipravili 
pìkný a netradièní sportovní zážitek. Hezké 
poèasí, které doprovázelo celý prùbìh jezdecké-
ho dne, jistì pøispìlo ke zdaru celé akce.

Na letošní roèník jezdeckého dne JO TJ 
Tempo Praha budou urèitì vzpomínat nejen 

soutìžící, radující se ze svých jezdeckých úspì-
chù a trofejí, které zde v Písnici získali, ale 
i jejich koòští miláèkové, kteøí za své výkony 
s k l i d i l i  v d ì k  a  u z n á n í  s v ý c h  m a j i t e l ù .  
Závìrem bychom chtìli podìkovat Úøadu MÈ 
Praha-Libuš za podporu celé akce, manželùm 
Bistákovým za obìtavé zajištìní obèerstvení 
pro úèastníky i návštìvníky, spoleènosti Am-
bulance Meditrans, s. r. o., za laskavé a bez-
platné zajištìní lékaøské služby první pomoci 
a všem èlenùm jezdeckého oddílu TJ Tempo, 
kteøí pomáhali dlouhou øadu dnù upravovat 
areál statku pro tuto akci a pøipravili tak svým 
sousedùm, rodièùm a kamarádùm hezký den 
plný pohody a koní.

Na shledanou na Jezdeckém dni JO TJ 
Tempo Praha 2006!

–Za JO TJ Tempo Praha S. Svobodová
a S. Brož, foto Václav Èerný, Jan Rytíø

a Lucie Poláchová–
Podrobnìjší informace o Jezdeckém oddílu TJ 

Tempo Praha jsou k dispozici na 
www.volny.cz/tjtempo

Starosta přivítal nejmenší občánky

Ve ètvrtek 6. øíjna 2005 jsme na našem odboru prožili radostné odpoledne. Ke slavnostnímu 
uvítání nových obèánkù  naší mìstské èásti Praha-Libuš se dostavilo šest dìtí: Eva Škrabánko-
vá, Vendula Vašinová, Kristýna Kurýlová, Filip Rùžièka, Daniel Kutílek a Eliška Süssová.

Po srdeèném proslovu  pana  starosty obdržely dìti pamìtní listy, zlatý pøívìsek, hraèku a pa-
mìtní knížku, maminky dostaly kvìtiny.

Dìti z mateøské školy K Lukám svým budoucím kamarádùm pøednesly pásmo písnièek a bás-
nièek za hudebního doprovodu paní øeditelky PaedDr. Miroslavy Majerové. O fotografickou 
dokumentaci se postarala paní fotografka z Prahy 12, s kterou máme  ty nejlepší zkušenosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pøejeme dìtem a jejich rodièùm hodnì š�astných chvilek, které si budou dávat navzájem.
–Ivana Mikušková, humanitní odbor ÚMŠ Praha-Libuš, foto p. Findejsová–
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Senioři byli na výletě

Nejen ve stopách

básníků

29. záøí 2005 poøádal ÚMÈ Praha-Libuš 
pro naše seniory zájezd do západních Èech. 
Ètvrteèní ráno se nám vùbec nelíbilo, bylo 
zataženo, cestou nám pršelo, že nebylo vidìt 
na pìt metrù. Ale jak se øíká – desátá ukázala, 
jak bude. Nebe se zamodralo, rozsvítilo se 
sluníèko a den byl jako malovaný. Na zámku 
v Klášterci nad Ohøí nás pøivítali volnì se pro-
cházející pávi a park tonoucí v barvách podzi-
mu. V zámku nás èekala výstava historie por-
celánu od poèátku jeho výroby v Èechách až 
do souèasnosti. 

Poèasí nám stále pøálo, a tak  jsme se rozjeli 
na hrad Hasištejn, odkud se nám naskytl nád-
herný výhled na krajinu západních Èech. Hrad 
byl zbudován jako královský ve 14. století 
k ochranì obchodní cesty z Nìmecka do Èech.

Dalším naším cílem byl zámek Krásný Dvùr 
nedaleko Podboøan, který je obklopen jedním 
z nejkrásnìjších parkù. Procházeli se tady 
básníci J. W. Goethe a T. Körner a rád do tìch-
to míst zavítal i J. Dobrovský. 

Domù jsme se vrátili s dobrou náladou a po-
citem hrdosti na naše kulturní dìdictví.

–Ivana Mikušková–

ZŠ Písnice

O různém zvířectvu a kyperském školství

Podzimní výlet do zoo
Zaèátkem øíjna jsme využili posledních sluneèních 

dnù a vyrazili jsme navštívit námi sponzorovaného 
dikobraza do pražské zoo.  Hned na zaèátku naší cesty 
jsme otestovali pražskou dopravu. Mladší žáci jeli 
objednaným autobusem od školy, ètvr�áci a pá�áci 
MHD – kdo tam bude døív? Skonèilo to nerozhodnì, 
dorazili jsme stejnì. 

V zoo se všem moc líbil nový pavilon Indonéská džun-
gle, ale i ostatní pavilony. Ve výbìzích byla díky pìkné-
mu poèasí k vidìní témìø všechna zvíøata. Bohužel 
jsme se návštìvou strefili na úterý, kdy se èistí všechny 
bazény, takže jsme nevidìli tvory vodní øíše. Pøesto byl 
celý výlet vydaøený a dìti odcházely spokojené.

–Mirka Èerná, tø. uèitelka, foto autorka–

Spaní  nespaní ve škole
Na ètvrtek 6. øíjna mìla škola v plánu pøivítat pod-

zim opékáním vuøtù a tradièním spaním ve škole. 
Protože jsme se ale ani po šesti týdnech ve druhé tøídì 
nezbavili nevítaných parazitù – vší (díky lhostejnosti 
nìkterých rodièù, kteøí tuto situaci podcenili), byli 
jsme k nelibosti a velkému zklamání ostatních žákù 
nuceni tuto akci zrušit.   

Další spaní spojené s táborákem plánujeme jako 
louèení se školním rokem na èerven. Doufáme, že nám 
to už nic a nikdo nepøekazí.

–Vìra Brigantová, tø. uèitelka–

Školství na Kypru
V záøí letošního roku jsem mìla možnost zúèastnit se 

týdenní studijní návštìvy Kypru.
Akce se uskuteènila v rámci programu Sokrates, 

organizovaného stejnojmennou národní agenturou. 
Úèastníky z øad vedoucích pracovníkù ve školství vybí-
rá evropská organizace sídlící v Bruselu, a tak složení 
patnáctièlenné skupiny bylo pestré: 1 Anglièa-
n,1 Francouzka, 3 Italové, 1 Litevka, 1 Lotyška, 1 Ma-
ïarka, 2 Nìmci, 2 Poláci, 1 Slovenka,1 Španìlka a já. 
Naším úkolem bylo seznámit se s místním školstvím a 
zároveò informovat hostitele i sebe navzájem o škol-
ství v našich zemích. 

Mìli jsme možnost navštívit dvì základní školy, gym-
názium i univerzitu v Nikósii. Protože pomìrnì velkou 
èást obyvatel ostrova tvoøí pøistìhovalci z mnoha zemí, 
potýká se pøedevším kyperské základní školství s pro-
blémy dìtí, jejichž rodný jazyk není øeètina. Jedna ze 
základních škol, kde jsme se zúèastnili vyuèovacích 
hodin, byla  urèena pøevážnì dìtem místních obèanù, 
druhou navštìvovaly dìti pøistìhovalcù. Dùvodem této 
separace je nechu� místních rodièù posílat dìti do stej-
né školy s pøistìhovalci. V obou školách jsme se setkali 
s velkým nadšením uèitelù (vlastnì spíše uèitelek, 
nebo� i zde je školství silnì feminizované) a vlídným 
pøístupem k dìtem, bez jakýchkoli rozdílù. Je zde všu-
dypøítomná snaha o moderní pøístup k výuce. Také 
uèebnice mají dìti nové a velmi pìkné, což je  zmìna 
teprve nedávná, jak nám nadšenì místní žáèci sdìlova-
li. Jedinì, co se nám nelíbilo, byla skuteènost, že ve 
školách chybí jídelny. Žáci si jen o pøestávkách kupují 
sladkosti nebo bagety a pití u prodejního okénka.

Pøekvapila nás Kyperská univerzita, hlavnì její budo-
va, kterou mùžete vidìt na fotografii. Souèástí budovy 
je i kaple s ikonami a moderní menza, kde si studenti 
vybírají jídlo formou bufetu a platí u pokladny. 
Vzhledem ke klimatu ostrova obìdvají venku u stolu 
pod stromy. Pøednášky a forma studia se zøejmì nijak 
neliší od univerzit  jinde ve svìtì.    

Na závìr ještì struènì nìkolik postøehù z Kypru: 
Stejnì jako naši kluci i ti kyperští milují fotbal

a s nadšením ho hrají o pøestávkách.

Témìø všichni Kypøané dokáží komunikovat v ang-
liètinì.

V zemi stále hlídají vojáci hranice mezi kyperskou a 
tureckou èástí. I když se situace zklidòuje, nìkdy si èlovìk 
pøipadá trochu jako ve válce. Do turecké èásti je potøeba 
vízum, které dostanete na poèkání pøímo na hranicích.

Krásným zážitkem pro mì byl koncert pro deset kla-
vírù a orchestr v nikosijském divadle. Jedna z místních 
klavíristek byla absolventkou pražské konzervatoøe a 
Univerzity Karlovy v Praze, což Pražana potìší.                                                                                     

–Mgr. Blanka Rachotová,  foto autorka–

Dikobraz „písnický“

Tak trochu v Africe...

Univerzita v kyperské Nikósii

Podzimní setkání

u táboráku

MŠ Lojovická

Jako každý rok i letos poøádala MŠ Lojo-
vická posezení u táboráku pro rodièe, dìti 
a zamìstnance mateøské školy. Dìti se již od 
rána nemohly doèkat veèera, až zaène hoøet 
ta krásnì pøipravená pyramida a ony si 
zaènou opékat buøtíky. Letošní zájem rodièù 
pøekvapil nejen organizátory, ale i rodièe, 
kteøí chodí na tyto akce již nìkolik let, jak jim 
dìti postupnì odrùstají. 

Poèasí bylo bez poskrvnky. Jídla, pití a dob-
rot bylo dostatek jak pro malé, tak pro velké. 
Kromì buøtíkù se grilovalo maso, smažily 
hranolky a krokety. Nìkteøí rodièe pøinesli 
také dortíky a bábovku, takže si pøišli na své 
všichni. Maminky pøipravily dìtský jarmark  
pøevážnì byly k dostání výrobky dìtí (perníè-
ky, obrázky, pøívìsky). Na pøípravì a samotné 
realizaci se podíleli nejen zamìstnanci, ale 
hlavnì aktivní rodièe. Závìr veèera byl ve zna-
mení kytary a táborových písnièek. Všichni se 
louèili s tím, že se nemohou doèkat pøíštího 
setkání u ohnì.  

–Hana Šedivá–

Sport

Libušským fotbalistům se dařilo

Z dění v FSC Libuš

V uplynulém mìsíci pokraèovaly všechny soutì-
že podle rozlosování a naše družstva sehrála øadu 
zápasù. Z výsledkù je patrné, že více bylo zápasù 
úspìšných než tìch, ve kterých se nám nedaøilo. 
Za uznání stojí výsledky našeho družstva mužù, 
které i  øadou mladých hráèù v sestavì dokazuje 
pod vedením trenéra Hrušky, že hrát se dá oprav-
du s každým, zejména když pøímo na høišti mají ve 
svém støedu i hráèe Hrdlièku, Vondru, Petráka, 
kteøí svými zkušenostmi dovedou mnohdy hru 
usmìrnit a ostatní vyburcovat. Díky tomu se nìko-
likrát podaøilo obrátit nepøíznivý vývoj utkání 
nebo vyhrát vcelku vyrovnané zápasy. Výsledky se 
odráží i v tabulce, kde FSC Libuš figuruje k 10. 
øíjnu 2005 na krásném 4. místì.

Velmi dobré výsledky mají i dorostenecká druž-
stva, která vystupují v divizní soutìži a drží se 
v horní polovinì tabulky. Kvalitní výsledky a pøí-
stup hráèù jsou odrazem dobré práce pánù Vièíka, 
Maòáka a Hrušky u starších dorostencù a pánù 
Borchy a Stuchlíka u mladších dorostencù.

Dobøe mají rozehranou svou soutìž také mladší 
žáci A, kteøí pokraèují ve vynikajících výkonech 
z minulé sezony. Práce pánù Kudrny, Fabiána 
a Rözlera je vidìt na høe všech hráèù a odráží se i ve 
výsledcích tohoto družstva.

Podìkování patøí všem hráèùm, trenérùm 
a ostatním, kteøí se kolem fotbalu na Libuši 
„motají“. I když se zrovna nedaøí na høišti, je 
nutno ocenit snahu a bojovnost, se kterou se 
všichni perou o výsledek.

V listopadu naše družstva ukonèí soutìže a bu-
dou bilancovat svá podzimní vystoupení. 

Neznamená to však, že se rozprchnou a budou leno-
šit  a oddávat se zimnímu spánku. Všechna druž-
stva již nyní pøipravují program zimní pøípravy. 
Týká se to úèasti na rùzných turnajích a samozøej-
mì i tréninku a soustøedìní pøed jarní sezonou.

Úspěch staré gardy FSC Libuš

Bývalí hráèi FSC Libuš se dali dohromady a 10. 
záøí 2005 se zúèastnili Memoriálu bratøí Machaèù  
turnaje starých gard ve Vinoøi. Ve své skupinì pora-
zilo naše družstvo tým Markvartic 1:0 a mužstvo 
Vinoøe také 1:0. Ve finále se støetlo s  favorizova-
ným družstvem Zlatý tygr, které vyhrálo druhou 
skupinu. Našim borcùm se podaøilo vyhrát tento 
zápas pomìrem 2:0, a zvítìzit tak v celém turnaji.

Za FSC Libuš v tomto turnaji nastoupili: Ivan 
Písaøík, Jiøí Kyznar, Tibor Mester, Zdenìk Pištìk, 
Pavel Marko, Jaroslav Panenka, Václav Braun, 
Ota Svátek, Kásim Skoko, Stanislav Formánek, 
Vlasta Køelina, Jiøí Chalupa a Jaroslav Gregor.

Všem hráèùm blahopøejeme k tomuto úspìchu 
a dìkujeme za vzornou reprezentaci libušské kopané!

Výsledky družstev FSC Libuš od 9. 9. 

do 9. 10. 2005

Muži – (Pøebor): 
FSC Libuš – Cholupice 1:1 (Pavlù), Motorlet 

B - FSC Libuš 1:2 (Pilík, V. Hrdlièka), FSC Libuš 
– Královice 4:2 (2× Pavlù, Pilík, Urbanec), 
Dukla - FSC Libuš 2:3 (Pilík, Brabec, Urbanec), 
FSC Libuš – Radotín 2:1 (Brabec, Petrák), 
Meteor - FSC Libuš 0:4 (2× Pilík, Brabec, Pavlù)

Starší dorost (Divize B):
Roudnice n. L. - FSC Libuš 1:0, FSC Libuš – 

Rakovník 1:0 (Nosek), Teplice B - FSC Libuš 0:2 
(Vysušil, Nosek), Junior Dìèín - FSC Libuš 3:5 
(2× Hruška, 2× Urban, Nosek), FSC Libuš – 
Neratovice 4:0 (2× Picek, Lhota, Urban), Sokolov 
- FSC Libuš 3:0, FSC Libuš – Blšany B 0:0

Mladší dorost (Divize B):
Roudnice n. L. - FSC Libuš 1:4 (2× vlastní, 

Beran, Voženílek), FSC Libuš – Rakovník 3:1 
(Kovarèík, Vachalec, Beran), Teplice B - FSC 
Libuš 5:2 (Voženílek, Beran), Junior Dìèín - 
FSC Libuš 2:5 (2× Vachalec, 2× Beran, Rùžièka 
Filip), FSC Libuš – Neratovice 3:2 (2× Beran, 
Rùžièka Filip), Sokolov - FSC Libuš 2:0, FSC 
Libuš – Blšany B 3:0 (2 × Stuchlík, Daitl)

Starší žáci – A (Pøebor):
H. Mìcholupy - FSC Libuš 3:0, Bohemians B - 

FSC Libuš 2:0, FSC Libuš – Umbro 0:3, Øepy - FSC 
Libuš 2:6, FSC Libuš – Xaverov 2:7 (2× Nekola)

Starší žáci – B (II. tø. sk. A):
FSC Libuš – Bohemians B 2:4 (Šourek, 

Minaøík), FSC Libuš – Bohnice 0:9, Real - FSC 
Libuš 3:2 (Lukeš, Mirovský), FSC Libuš – 
Nebušice 1:3 (Lukeš)

Mladší žáci – A (Pøebor):
FSC Libuš – Umbro 7:3 (3× Klimeš, Dias, 

Novák, Jurek, Olejnikov), Bohemians - FSC 
Libuš 2:1 (Klimeš), FSC Libuš – Slavia 5:1 (4× 
Klimeš, Ivanèo), Háje - FSC Libuš 4:1 (Ivanèo), 
FSC Libuš - Sparta B 2:5 (Dias. Klimeš), – 
Bráník – FSC Libuš 1:5 (3× Klimeš, Holinka, 
Rözler), Krè – FSC Libuš 0:10 (4× Klimeš, 2× 
Rezek, 2× Koutník, Novák, Fabián)

Mladší žáci – B (II. tø. sk. C):
FSC Libuš - È. Smíchov 3:0 (2× Rezek, Štekl), 

Slivenec - FSC Libuš 2:7 (3× Jarošík, 2× Starý, 
Cabrera, Øehoø, Nguyen), FSC Libuš - Lipence – 
8:1 (2× Houdek, 2× Starý, Rezek, Jarošík, 
Nguyen, Olejnikov), Chabry - FSC Libuš 3:0, FSC 
Libuš - Meteor B 1:0 (Vondráèek), Admira - FSC 
Libuš 0:6 (2× Olejnikov, 2× Štekl, Thuan, Jarošík)

Starší pøípravka (II. tø. sk. B):
Háje B - FSC Libuš 2:0, FSC Libuš – Real B 

7:0 (3× Troníèek, 2× Houdek, Trojan, Sooky), 
Vikt. Žižkov - FSC Libuš 0:11 (5× Troníèek, 3× 
Urban, 2× Šebesta, Dobeš), FSC Libuš – Praga 
10:0 (3× Troníèek, 3× Šebesta, Trojan, Sooki, 
Zeidler, Houdek), FSC Libuš – Slavoj Podolí 5:1 
(3× Šebesta, 2× Troníèek), Hluboèepy - FSC 
Libuš 0:4 (Zeidler, Houdek, Troníèek, Sooky)

Ml. pøípravka – A (Pøebor):
Bohemians - FSC Libuš 13:0, FSC Libuš 

Braník 1:6, ÈAFC - FSC Libuš 0:1 (Fíla), FSC 
Libuš Slavia 0:13, FSC Libuš – Meteor 0:5, Háje 
– FSC Libuš 8:0

Ml. pøípravka – B (II. tø. sk. B):
CU Bohemians - FSC Libuš 0:5, FSC Libuš – 

Junior C 8:0 (4× Šebesta, 2× Petrák, Jirásek, 
Hartl), Háje D - FSC Libuš 2:4 (Benito, Šebesta, 
Hartl, Kebl), H. Mìcholupy B -FSC Libuš 2:3 (Fí-
la, Èermák, Šebesta), FSC Libuš Hostivaø B 0:4, 
Vyšehrad - FSC Libuš 0:2 (Štyndl, Šebesta), FSC 
Libuš – Real 10:1 (4× Šebesta, 2× èermák, 2× 
Petrák, 2× Bouška)

Program družstev FSC Libuš v závěru 

podzimní sezony

Muži – (Pøebor): 
Pá 28.10. 14:30 Bohemians B - FSC Libuš
Ne    6.11. 10:15 Admira - FSC Libuš
Ne 13.11. 14:00 FSC Libuš - Tempo
So 19.11. 10:30 Zlièín - FSC Libuš

Starší dorost (Divize B):
So 29.10. 10:10 FSC Libuš - Kladno B

Mladší dorost (Divize B):
So 29.10. 12:15 FSC Libuš - Kladno B

Starší žáci – A (Pøebor):
Ne 30.10. 12:30 Sparta B - FSC Libuš 
So    5.11. 11:45 FSC Libuš - SK Støešovice
Ne 13.11. 12:00 Motorlet B - FSC Libuš

Starší žáci – B (II. tø. sk. A):
Pá 28.10. 12:30 Meteor C - FSC Libuš B
Ne    6.11. 10:00 FSC Libuš B - Loko Vltavín
Ne 13.11. 11:45 Dukla B - FSC Libuš B

Mladší žáci – A (Pøebor):
So   5.11. 10:00 FSC Libuš - Dukla
So 12.11. 14:00 H.Mìcholupy - FSC Libuš

Mladší žáci – B (II. tø. sk. C):
Pá 28.10. 11:15 Real - FSC Libuš B

Starší pøípravka (II. tø. sk. B):
Pá 28.10. 11:15 FK Újezd n.L. B - FSC Libuš
Ne   6.11. 11:45 FSC Libuš - Chodov 

Ml. pøípravka – A (Pøebor):
Pá 28.10.   9:00 Motorlet - FSC Libuš 
So   5.11.   8:30 FSC Libuš - Xaverov 
Ne 13.11. 13:30 Optimum - FSC Libuš

Ml. pøípravka – B (II. tø. sk. B):
Pá 28.10.   8:30 FSC Libuš B - ÈAFC B 
So    5.11. 11:30 Háje C - FSC Libuš B
Ne 13.11. 10:00 FSC Libuš B - Braník C 

–Pøipravil Ing. Josef Dus–
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jsme se návštìvou strefili na úterý, kdy se èistí všechny 
bazény, takže jsme nevidìli tvory vodní øíše. Pøesto byl 
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Spaní  nespaní ve škole
Na ètvrtek 6. øíjna mìla škola v plánu pøivítat pod-

zim opékáním vuøtù a tradièním spaním ve škole. 
Protože jsme se ale ani po šesti týdnech ve druhé tøídì 
nezbavili nevítaných parazitù – vší (díky lhostejnosti 
nìkterých rodièù, kteøí tuto situaci podcenili), byli 
jsme k nelibosti a velkému zklamání ostatních žákù 
nuceni tuto akci zrušit.   

Další spaní spojené s táborákem plánujeme jako 
louèení se školním rokem na èerven. Doufáme, že nám 
to už nic a nikdo nepøekazí.

–Vìra Brigantová, tø. uèitelka–

Školství na Kypru
V záøí letošního roku jsem mìla možnost zúèastnit se 

týdenní studijní návštìvy Kypru.
Akce se uskuteènila v rámci programu Sokrates, 

organizovaného stejnojmennou národní agenturou. 
Úèastníky z øad vedoucích pracovníkù ve školství vybí-
rá evropská organizace sídlící v Bruselu, a tak složení 
patnáctièlenné skupiny bylo pestré: 1 Anglièa-
n,1 Francouzka, 3 Italové, 1 Litevka, 1 Lotyška, 1 Ma-
ïarka, 2 Nìmci, 2 Poláci, 1 Slovenka,1 Španìlka a já. 
Naším úkolem bylo seznámit se s místním školstvím a 
zároveò informovat hostitele i sebe navzájem o škol-
ství v našich zemích. 

Mìli jsme možnost navštívit dvì základní školy, gym-
názium i univerzitu v Nikósii. Protože pomìrnì velkou 
èást obyvatel ostrova tvoøí pøistìhovalci z mnoha zemí, 
potýká se pøedevším kyperské základní školství s pro-
blémy dìtí, jejichž rodný jazyk není øeètina. Jedna ze 
základních škol, kde jsme se zúèastnili vyuèovacích 
hodin, byla  urèena pøevážnì dìtem místních obèanù, 
druhou navštìvovaly dìti pøistìhovalcù. Dùvodem této 
separace je nechu� místních rodièù posílat dìti do stej-
né školy s pøistìhovalci. V obou školách jsme se setkali 
s velkým nadšením uèitelù (vlastnì spíše uèitelek, 
nebo� i zde je školství silnì feminizované) a vlídným 
pøístupem k dìtem, bez jakýchkoli rozdílù. Je zde všu-
dypøítomná snaha o moderní pøístup k výuce. Také 
uèebnice mají dìti nové a velmi pìkné, což je  zmìna 
teprve nedávná, jak nám nadšenì místní žáèci sdìlova-
li. Jedinì, co se nám nelíbilo, byla skuteènost, že ve 
školách chybí jídelny. Žáci si jen o pøestávkách kupují 
sladkosti nebo bagety a pití u prodejního okénka.

Pøekvapila nás Kyperská univerzita, hlavnì její budo-
va, kterou mùžete vidìt na fotografii. Souèástí budovy 
je i kaple s ikonami a moderní menza, kde si studenti 
vybírají jídlo formou bufetu a platí u pokladny. 
Vzhledem ke klimatu ostrova obìdvají venku u stolu 
pod stromy. Pøednášky a forma studia se zøejmì nijak 
neliší od univerzit  jinde ve svìtì.    

Na závìr ještì struènì nìkolik postøehù z Kypru: 
Stejnì jako naši kluci i ti kyperští milují fotbal

a s nadšením ho hrají o pøestávkách.

Témìø všichni Kypøané dokáží komunikovat v ang-
liètinì.

V zemi stále hlídají vojáci hranice mezi kyperskou a 
tureckou èástí. I když se situace zklidòuje, nìkdy si èlovìk 
pøipadá trochu jako ve válce. Do turecké èásti je potøeba 
vízum, které dostanete na poèkání pøímo na hranicích.

Krásným zážitkem pro mì byl koncert pro deset kla-
vírù a orchestr v nikosijském divadle. Jedna z místních 
klavíristek byla absolventkou pražské konzervatoøe a 
Univerzity Karlovy v Praze, což Pražana potìší.                                                                                     

–Mgr. Blanka Rachotová,  foto autorka–

Dikobraz „písnický“

Tak trochu v Africe...

Univerzita v kyperské Nikósii

Podzimní setkání

u táboráku

MŠ Lojovická

Jako každý rok i letos poøádala MŠ Lojo-
vická posezení u táboráku pro rodièe, dìti 
a zamìstnance mateøské školy. Dìti se již od 
rána nemohly doèkat veèera, až zaène hoøet 
ta krásnì pøipravená pyramida a ony si 
zaènou opékat buøtíky. Letošní zájem rodièù 
pøekvapil nejen organizátory, ale i rodièe, 
kteøí chodí na tyto akce již nìkolik let, jak jim 
dìti postupnì odrùstají. 

Poèasí bylo bez poskrvnky. Jídla, pití a dob-
rot bylo dostatek jak pro malé, tak pro velké. 
Kromì buøtíkù se grilovalo maso, smažily 
hranolky a krokety. Nìkteøí rodièe pøinesli 
také dortíky a bábovku, takže si pøišli na své 
všichni. Maminky pøipravily dìtský jarmark  
pøevážnì byly k dostání výrobky dìtí (perníè-
ky, obrázky, pøívìsky). Na pøípravì a samotné 
realizaci se podíleli nejen zamìstnanci, ale 
hlavnì aktivní rodièe. Závìr veèera byl ve zna-
mení kytary a táborových písnièek. Všichni se 
louèili s tím, že se nemohou doèkat pøíštího 
setkání u ohnì.  

–Hana Šedivá–

Sport

Libušským fotbalistům se dařilo

Z dění v FSC Libuš

V uplynulém mìsíci pokraèovaly všechny soutì-
že podle rozlosování a naše družstva sehrála øadu 
zápasù. Z výsledkù je patrné, že více bylo zápasù 
úspìšných než tìch, ve kterých se nám nedaøilo. 
Za uznání stojí výsledky našeho družstva mužù, 
které i  øadou mladých hráèù v sestavì dokazuje 
pod vedením trenéra Hrušky, že hrát se dá oprav-
du s každým, zejména když pøímo na høišti mají ve 
svém støedu i hráèe Hrdlièku, Vondru, Petráka, 
kteøí svými zkušenostmi dovedou mnohdy hru 
usmìrnit a ostatní vyburcovat. Díky tomu se nìko-
likrát podaøilo obrátit nepøíznivý vývoj utkání 
nebo vyhrát vcelku vyrovnané zápasy. Výsledky se 
odráží i v tabulce, kde FSC Libuš figuruje k 10. 
øíjnu 2005 na krásném 4. místì.

Velmi dobré výsledky mají i dorostenecká druž-
stva, která vystupují v divizní soutìži a drží se 
v horní polovinì tabulky. Kvalitní výsledky a pøí-
stup hráèù jsou odrazem dobré práce pánù Vièíka, 
Maòáka a Hrušky u starších dorostencù a pánù 
Borchy a Stuchlíka u mladších dorostencù.

Dobøe mají rozehranou svou soutìž také mladší 
žáci A, kteøí pokraèují ve vynikajících výkonech 
z minulé sezony. Práce pánù Kudrny, Fabiána 
a Rözlera je vidìt na høe všech hráèù a odráží se i ve 
výsledcích tohoto družstva.

Podìkování patøí všem hráèùm, trenérùm 
a ostatním, kteøí se kolem fotbalu na Libuši 
„motají“. I když se zrovna nedaøí na høišti, je 
nutno ocenit snahu a bojovnost, se kterou se 
všichni perou o výsledek.

V listopadu naše družstva ukonèí soutìže a bu-
dou bilancovat svá podzimní vystoupení. 

Neznamená to však, že se rozprchnou a budou leno-
šit  a oddávat se zimnímu spánku. Všechna druž-
stva již nyní pøipravují program zimní pøípravy. 
Týká se to úèasti na rùzných turnajích a samozøej-
mì i tréninku a soustøedìní pøed jarní sezonou.

Úspěch staré gardy FSC Libuš

Bývalí hráèi FSC Libuš se dali dohromady a 10. 
záøí 2005 se zúèastnili Memoriálu bratøí Machaèù  
turnaje starých gard ve Vinoøi. Ve své skupinì pora-
zilo naše družstvo tým Markvartic 1:0 a mužstvo 
Vinoøe také 1:0. Ve finále se støetlo s  favorizova-
ným družstvem Zlatý tygr, které vyhrálo druhou 
skupinu. Našim borcùm se podaøilo vyhrát tento 
zápas pomìrem 2:0, a zvítìzit tak v celém turnaji.

Za FSC Libuš v tomto turnaji nastoupili: Ivan 
Písaøík, Jiøí Kyznar, Tibor Mester, Zdenìk Pištìk, 
Pavel Marko, Jaroslav Panenka, Václav Braun, 
Ota Svátek, Kásim Skoko, Stanislav Formánek, 
Vlasta Køelina, Jiøí Chalupa a Jaroslav Gregor.

Všem hráèùm blahopøejeme k tomuto úspìchu 
a dìkujeme za vzornou reprezentaci libušské kopané!

Výsledky družstev FSC Libuš od 9. 9. 

do 9. 10. 2005

Muži – (Pøebor): 
FSC Libuš – Cholupice 1:1 (Pavlù), Motorlet 

B - FSC Libuš 1:2 (Pilík, V. Hrdlièka), FSC Libuš 
– Královice 4:2 (2× Pavlù, Pilík, Urbanec), 
Dukla - FSC Libuš 2:3 (Pilík, Brabec, Urbanec), 
FSC Libuš – Radotín 2:1 (Brabec, Petrák), 
Meteor - FSC Libuš 0:4 (2× Pilík, Brabec, Pavlù)

Starší dorost (Divize B):
Roudnice n. L. - FSC Libuš 1:0, FSC Libuš – 

Rakovník 1:0 (Nosek), Teplice B - FSC Libuš 0:2 
(Vysušil, Nosek), Junior Dìèín - FSC Libuš 3:5 
(2× Hruška, 2× Urban, Nosek), FSC Libuš – 
Neratovice 4:0 (2× Picek, Lhota, Urban), Sokolov 
- FSC Libuš 3:0, FSC Libuš – Blšany B 0:0

Mladší dorost (Divize B):
Roudnice n. L. - FSC Libuš 1:4 (2× vlastní, 

Beran, Voženílek), FSC Libuš – Rakovník 3:1 
(Kovarèík, Vachalec, Beran), Teplice B - FSC 
Libuš 5:2 (Voženílek, Beran), Junior Dìèín - 
FSC Libuš 2:5 (2× Vachalec, 2× Beran, Rùžièka 
Filip), FSC Libuš – Neratovice 3:2 (2× Beran, 
Rùžièka Filip), Sokolov - FSC Libuš 2:0, FSC 
Libuš – Blšany B 3:0 (2 × Stuchlík, Daitl)

Starší žáci – A (Pøebor):
H. Mìcholupy - FSC Libuš 3:0, Bohemians B - 

FSC Libuš 2:0, FSC Libuš – Umbro 0:3, Øepy - FSC 
Libuš 2:6, FSC Libuš – Xaverov 2:7 (2× Nekola)

Starší žáci – B (II. tø. sk. A):
FSC Libuš – Bohemians B 2:4 (Šourek, 

Minaøík), FSC Libuš – Bohnice 0:9, Real - FSC 
Libuš 3:2 (Lukeš, Mirovský), FSC Libuš – 
Nebušice 1:3 (Lukeš)

Mladší žáci – A (Pøebor):
FSC Libuš – Umbro 7:3 (3× Klimeš, Dias, 

Novák, Jurek, Olejnikov), Bohemians - FSC 
Libuš 2:1 (Klimeš), FSC Libuš – Slavia 5:1 (4× 
Klimeš, Ivanèo), Háje - FSC Libuš 4:1 (Ivanèo), 
FSC Libuš - Sparta B 2:5 (Dias. Klimeš), – 
Bráník – FSC Libuš 1:5 (3× Klimeš, Holinka, 
Rözler), Krè – FSC Libuš 0:10 (4× Klimeš, 2× 
Rezek, 2× Koutník, Novák, Fabián)

Mladší žáci – B (II. tø. sk. C):
FSC Libuš - È. Smíchov 3:0 (2× Rezek, Štekl), 

Slivenec - FSC Libuš 2:7 (3× Jarošík, 2× Starý, 
Cabrera, Øehoø, Nguyen), FSC Libuš - Lipence – 
8:1 (2× Houdek, 2× Starý, Rezek, Jarošík, 
Nguyen, Olejnikov), Chabry - FSC Libuš 3:0, FSC 
Libuš - Meteor B 1:0 (Vondráèek), Admira - FSC 
Libuš 0:6 (2× Olejnikov, 2× Štekl, Thuan, Jarošík)

Starší pøípravka (II. tø. sk. B):
Háje B - FSC Libuš 2:0, FSC Libuš – Real B 

7:0 (3× Troníèek, 2× Houdek, Trojan, Sooky), 
Vikt. Žižkov - FSC Libuš 0:11 (5× Troníèek, 3× 
Urban, 2× Šebesta, Dobeš), FSC Libuš – Praga 
10:0 (3× Troníèek, 3× Šebesta, Trojan, Sooki, 
Zeidler, Houdek), FSC Libuš – Slavoj Podolí 5:1 
(3× Šebesta, 2× Troníèek), Hluboèepy - FSC 
Libuš 0:4 (Zeidler, Houdek, Troníèek, Sooky)

Ml. pøípravka – A (Pøebor):
Bohemians - FSC Libuš 13:0, FSC Libuš 

Braník 1:6, ÈAFC - FSC Libuš 0:1 (Fíla), FSC 
Libuš Slavia 0:13, FSC Libuš – Meteor 0:5, Háje 
– FSC Libuš 8:0

Ml. pøípravka – B (II. tø. sk. B):
CU Bohemians - FSC Libuš 0:5, FSC Libuš – 

Junior C 8:0 (4× Šebesta, 2× Petrák, Jirásek, 
Hartl), Háje D - FSC Libuš 2:4 (Benito, Šebesta, 
Hartl, Kebl), H. Mìcholupy B -FSC Libuš 2:3 (Fí-
la, Èermák, Šebesta), FSC Libuš Hostivaø B 0:4, 
Vyšehrad - FSC Libuš 0:2 (Štyndl, Šebesta), FSC 
Libuš – Real 10:1 (4× Šebesta, 2× èermák, 2× 
Petrák, 2× Bouška)

Program družstev FSC Libuš v závěru 

podzimní sezony

Muži – (Pøebor): 
Pá 28.10. 14:30 Bohemians B - FSC Libuš
Ne    6.11. 10:15 Admira - FSC Libuš
Ne 13.11. 14:00 FSC Libuš - Tempo
So 19.11. 10:30 Zlièín - FSC Libuš

Starší dorost (Divize B):
So 29.10. 10:10 FSC Libuš - Kladno B

Mladší dorost (Divize B):
So 29.10. 12:15 FSC Libuš - Kladno B

Starší žáci – A (Pøebor):
Ne 30.10. 12:30 Sparta B - FSC Libuš 
So    5.11. 11:45 FSC Libuš - SK Støešovice
Ne 13.11. 12:00 Motorlet B - FSC Libuš

Starší žáci – B (II. tø. sk. A):
Pá 28.10. 12:30 Meteor C - FSC Libuš B
Ne    6.11. 10:00 FSC Libuš B - Loko Vltavín
Ne 13.11. 11:45 Dukla B - FSC Libuš B

Mladší žáci – A (Pøebor):
So   5.11. 10:00 FSC Libuš - Dukla
So 12.11. 14:00 H.Mìcholupy - FSC Libuš

Mladší žáci – B (II. tø. sk. C):
Pá 28.10. 11:15 Real - FSC Libuš B

Starší pøípravka (II. tø. sk. B):
Pá 28.10. 11:15 FK Újezd n.L. B - FSC Libuš
Ne   6.11. 11:45 FSC Libuš - Chodov 

Ml. pøípravka – A (Pøebor):
Pá 28.10.   9:00 Motorlet - FSC Libuš 
So   5.11.   8:30 FSC Libuš - Xaverov 
Ne 13.11. 13:30 Optimum - FSC Libuš

Ml. pøípravka – B (II. tø. sk. B):
Pá 28.10.   8:30 FSC Libuš B - ÈAFC B 
So    5.11. 11:30 Háje C - FSC Libuš B
Ne 13.11. 10:00 FSC Libuš B - Braník C 

–Pøipravil Ing. Josef Dus–



listopad 2005listopad 2005 listopad 2005listopad 200510 11

R
A

D
N

IC
E

R
A

D
N

IC
E

t
é
m

a
t
é
m

a

Zprávy z jednání rady

Výtah z usnesení Rady mìstské èásti Praha-Libuš 
od 7. 9. do 4. 10. 2005  

Rada MÈ Praha-Libuš:
& Souhlasí s rozpoètovou zmìnou è. 2 v r. 2005. 
Doporuèuje Zastupitelstvu MÈ Praha-Libuš její 
odsouhlasení.
& Souhlasí se zámìrem prodeje pozemku parc. è. 

2534/3 zast. plocha a nádvoøí o výmìøe 15 m  k.ú. 
Písnice vedeného u Katastrálního úøadu pro hl. m. 
Prahu na LV 530 pro k. ú. Písnice s vlastnickým prá-
vem: Obec hl. m. Praha  svìøeno mìstská èást Praha-
Libuš paní Alžbìtì Nìmcové za cenu minimálnì dle 
znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené s prode-
jem pozemku vèetnì zápisu do katastru nemovitostí 
nese kupující. Povìøuje radního Václava Èerného pøed-
ložením pøedmìtného zámìru k projednání Zastupi-
telstvu mìstské èásti PrahaLibuš. 
& Schvaluje uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøe-
mene k pozemkùm parc. è. 847, 1130/1, 1161/1 v k.ú. 
Libuš, uvedených na LV 849 pro k.ú. Libuš s Pražskou 
energetikou, a. s. 
& Schvaluje smlouvu o zøízení vìcného bøemene s Èes-
kým Telecomem, a. s., k pozemku parc. è. 697/1 k. ú. 
Písnice, uvedenému na LV 530 obec Praha k. ú. 
Písnice, za úèelem zøízení a provozování vedení veøejné 
telekomunikaèní sítì v rámci stavby „PH4, Švihovská 
è. k. 697/1,UPS, P-033-2-3296“.
& Souhlasí s vybudováním zpomalovacích prahù v lo-
kalitì obytné zóny mezi ulicemi Meteorologická, 
Libušská a Výletní na náklady mìstské èásti Praha-
Libuš.
& Bere na vìdomí výši úplaty za pøedškolní vzdìlávání 
v mateøských školách zøizovaných MÈ Praha-Libuš na 
školní rok 2005/2006.
& Souhlasí s poskytnutím penìžitého daru p. Wosyko-
vi, školníkovi ZŠ L. Coòka, ve výši 5000 Kè za práce na 
odstranìní vlhkosti ve sklepì školy.
& Souhlasí s uzavøením nájemní smlouvy se spoleè-
ností Radix Aliter, spol. s r. o.

& Vybrala na základì pøedložených nabídek jako nej-
vhodnìjšího uchazeèe na obstarání základní údržby ploch 
veøejné zelenì na území mìstské èásti Praha-Libuš firmu 
Tomáš Loukota, Projekce a realizace zahrad, Frostova 
343, 100 00 Praha 10 Petrovice, dle jednotlivých cen, 
které jsou v nabídce, která je souèástí tohoto usnesení. 
Povìøuje starostu Petra Mráze podpisem smlouvy s do-
bou plnìní od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2007. 
& Souhlasí se vstupem na pozemek parc. è. 1136 (ulice 
K Novému sídlišti) uvedený na LV 977 k. ú. Libuš, ul. 
K Novému sídlišti v duplicitním zápisu vlastnictví za 
úèelem vybudování STL plynovodní pøípojky k odbìr-
nímu místu RD è. p. 199, ul. K Novému sídlišti. 
Upozoròujeme, že je potøeba souhlas všech duplicit-
ních vlastníkù pozemku parc. è. 1136, k. ú. Libuš za 
podmínky, že komunikace bude po výstavbì STL ply-
novodní pøípojky uvedena do pùvodního stavu. Tento 
souhlas nenahrazuje dopravnì-inženýrské rozhodnutí 
a povolení k záboru komunikace.
& Schvaluje cenu za prodej pozemku parc. è. 534/3 

2zast. plocha a nádvoøí o výmìøe 15 m  k. ú. Písnice vede-
ného 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 
Nìmcovéa to ve výši 31 500 Kè, dle znaleckého posud-
ku, který je nedílnou souèástí tohoto usnesení.Veškeré 
náklady spojené s prodejem pozemku, vèetnì zápisu do 
katastru nemovitostí, nese kupující
& Souhlasí se zámìrem prodeje pozemku parc. è. 614 

2ostatní plocha, jiná plocha o výmìøe 236 m  k. ú Libuš 
vedeného u Katastrálního úøadu pro hl. m. Prahu na 
LV 849 pro k. ú. Libuš s vlastnickým právem: Obec 
hl.m. Praha  svìøeno mìstská èást Praha-Libuš panu 
Ing. Václavu Adámkovi a paní Doc. MUDr. Vìøe Adám-
kové, CSc., za cenu minimálnì dle znaleckého posud-
ku.Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku vèet-
nì zápisu do katastru nemovitostí nese kupující. 
Povìøuje radního pana Václava Èerného pøedložením 
pøedmìtného zámìru ke schválení Zastupitelstvu mìst-
ské èásti Praha-Libuš. 
& Doporuèuje Zastupitelstvu mìstské èásti Praha-
Libuš nesouhlasit s navrženou zmìnou Územního 
plánu SÚ HMP v k. ú. Písnice, parc. è. 65, 66, 67/10, 

PK: 632/2, 633, 641, 643, 644, 649. Zmìna z OC na 
SK (pøíp. VP).
& Doporuèuje Zastupitelstvu mìstské èásti Praha-
Libuš nesouhlasit s navrženou zmìnou (spojenou 
s úpravou) Územního plánu SÚ HMP v k.ú. Písnice, 
parc. è. 845/1, 845/17, 846/1. Zmìna funkèního vyu-
žití z OP/OC na OC (orná pùda, po roce 2010 èistì 
obytné  na èistì obytné). Úprava kódu využití území 
z B9 na C9.
& Souhlasí se vstupem na pozemek parc. è. 59/1 k.ú. 
Libuš, ostatní plocha, ostatní komunikace. Komuni-
kace bude po výstavbì uvedena do pùvodního stavu 
a zároveò bude pøevzata záruka za povrch komunikace 
v místech uložení kabelù do pozemku. Tento souhlas 
nenahrazuje DIR a povolení k záboru komunikace. 
Schvaluje smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøí-
zení vìcného bøemene k pozemku parc. è. 59/1 k.ú. 
Libuš mezi MÈ Praha-Libuš a PRE, a. s. 
& Souhlasí se vstupem na pozemek parc. è. 59/1 k. ú. 
Libuš, ostatní plocha, ostatní komunikace. Komu-
nikace bude po výstavbì veøejné èásti STL plynovodní 
a vodovodní pøípojky uvedena do pùvodního stavu 
a zároveò bude pøevzata záruka za povrch komunikace 
v místì pøípojek. Tento souhlas nenahrazuje DIR a po-
volení k záboru komunikace. Schvaluje smlouvu o uza-
vøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene STL 
plynovodní pøípojky k pozemku parc. è. 59/1 k. ú. Libuš 
mezi budoucím oprávnìným Janette, spol. s r. o. a bu-
doucím povinným MÈ Praha-Libuš.

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

Údržba zeleně od roku 2006

Od pøíštího roku bude mít na starosti  na 
období dvou let  údržbu zelenì na celém 
území naší  mìstské èásti  f irma Tomáš 
Loukota, Frostova, Praha 10  Petrovice,  která 
byla vybrána radou mìstské èásti celkem z de-
víti zájemcù. Pokud budete mít v budoucnu 
k práci této firmy jakékoli výhrady, obracejte 
své pøipomínky na odbor životního prostøedí 
a dopravy, tel. 261 911 876. Doufáme však, že 
výhrad bude co nejménì a s údržbou budete 
vcelku spokojeni. (Jedná se pouze o pozemky 
ve správì mìstské èásti, nikoli o pozemky sou-
kromých vlastníkù). 

Èetnost sekání a další práce, jako je hrabání 
listí, údržba živých plotù, jsou závislé na objemu 
prostøedkù, které máme v rámci schváleného 
rozpoètu k dispozici. Proto prosím o pochopení, 
pokud veøejné plochy nejsou sekány tak èasto, 
jak jsme zvyklí sekat vlastní zahrádky. 

V poslední dobì èasto øešíme situace, kdy se 
na veøejných plochách objeví hromada listí 
nebo jiného rostlinného odpadu, který jedno-
znaènì pochází z úklidu soukromých zahrad. 
A právì proto, aby k tìmto situacím nedochá-
zelo, pøistavujeme pro obèany pravidelnì 

a bezplatnì velkoobjemové kontejnery. Také 
je možnost odvézt odpad do sbìrného dvora 
hl. m. Prahy v Modøanech, ul. Generála Šišky, 
døíve Kolarovova (nad koneènou tramvají), 
tel. 244 400 164, kde vám odpad bezplatnì 
pøevezmou. Chceme proto požádat spoluob-
èany, aby využívali výše uvedených  možností. 
Odpad z vašich zahrádek není odpadem mìst-
ské èásti, ale odpadem vaším. 
–Anna Rusiòáková, odbor životního prostøedí 

a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš, foto autorka–

Zažádali jsme

o poskytnutí grantu

Magistrátem hl. m. Prahy bylo vyhlášeno 
grantové øízení v oblasti sportu a tìlovýchovy. 
Využili jsme této možnosti a na magistrát opì-
tovnì pøedložili žádost o poskytnutí penìž-
ních prostøedkù na rekonstrukci høištì na 
Libuši. Jedná se o sportovištì se živièným 
povrchem v blízkosti Mateøské školy K Lu-
kám. Jestliže nám bude grant poskytnut, 
vznikne na Libuši nové sportovištì. Podmín-
kou pro získání grantu je finanèní spoluúèast 
žadatele ve výši 30 % z celkových nákladù. 
Celkové náklady na rekonstrukci a vybavení høiš-
tì se pøedpokládají zhruba ve výši 1 200 000 Kè. 

Pro informaci uvádím granty, které v pøede-
šlých letech  získala MÈ Praha-Libuš v oblasti 
sportu a tìlovýchovy od hl. m. Prahy:
+ r. 2000 – 500 000 Kè

Skatepark s U-rampou v ulici Skalské
+ r. 2001 – 1 500 000 Kè

Rekonstrukce høištì rovnìž v ulici Skalské
–Anna Rusiòáková, odbor životního prostøedí 

a dopravy, foto autorka–

Co s kaštany napadenými klíněnkou

Hlavní mìsto Praha zajistilo pro své obèany 
i v roce 2005 možnost likvidace listí z jírovce 
maïalu (koòského kaštanu). Listy napadené 
klínìnkou jírovcovou mohou obèané shrabá-
vat do pytlù, které získají zdarma na  kontakt-
ních místech V Praze. Pytle naplnìné listím 
postižených stromù pak mohou obèané pøi-
stavit ke stanovištím smìsného odpadu nebo 
zdarma odevzdat na urèených kontaktních 

Změna zákona

o občanských průkazech

Upøesòujeme informaci uveøejnìnou v øíj-
novém èasopise U nás:

Obèané, kteøí se narodili pøed 1. lednem 
1936 a  nemají v obèanských prùkazech vy-
znaèené ukonèení platnosti, nemusí si obèan-
ské prùkazy vymìnit.

Tato skuteènost platí od dne 1. 10. 2005.
–Eva Cochová, humanitní odbor

 ÚMÈ Praha-Libuš–

místech. Listím naplnìné pytle budou zne-
škodnìny ve spalovnì v Malešicích.

Kontaktním místem pro naši mìstskou èást je:
Sbìrný dvùr hl. m. Prahy, ul. Generála Šiš-

k y,  Pr a h a  4   M o d ø a n y,  p .  L u s t i g  ,  t e l .  
244 400 164. Provozní doba sbìrného dvoru: 
Po – Pá 8.30 – 17.00, So 8.30 – 15.00.

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

ZŠ Meteorologická

Organizační zajištění školního roku 2005/06

Vedení školy:
øeditel: Mgr. Bohumír Šumský
statutární zástupce øeditele školy: Mgr. 
Milan Hort
výchovné poradkynì: Mgr. Hedvika 
Mašková (I. st.)
Mgr. Jitøenka Malíková (II. st.)
vedoucí vychovatelka ŠD:  Libuše 
Steinbachová
hospodáøka: Marta Krásná + úklid
školník: Emil Vintr + BOZP
vedoucí školní jídelny: Milena Èurdová

Práce na smlouvu:
úèetnictví, personalistika a inventarizace: 
Firma Josef Jeníèek
bezpeènost: Firma Hlavík 

Tøídní uèitelé:
MŠ Montessori: Lenka Koukalová, Jana 
Štefancová

1. stupeò:
I. A –Mgr. Soòa Vápeníková
I. B –Mgr. Olga Tlamsová
II. A –Mgr. Jindra Nìmeèková
II. B – Bc. Šárka Šedinová
III. A – Mgr. Alena Dušková
IV. A – Mgr. Jitka Jandová
IV. B – Mgr. Hedvika Mašková
V. A – Mgr. Jana Vránková
V. B – Mgr.Soòa Štefanová
1. Mont. – Miroslava Srpová
2. Mont. – Alena Patová

2. stupeò
VI. A – Ing. Jaroslav Turinek
VII. A – Mgr. Ctirad Kec
VII. B – Mgr. Monika Exnerová

VIII. A – Mgr. Dana Kafková 
VIII. B – Alena Stehlíková
IX. A – Mgr. Jitøenka Malíková
IX. B – Mgr. Eva Hájková
IX. C – Martin Farkaš

Uèitelé bez tøídnictví:
Mgr. Jiøina Dušková
Mgr. Alena Èermáková
Lucie Schillerová
Ing. Tereza Hrubá
Mgr. Pavel Havrlent
Mgr. Vlasta Klímová

Vychovatelky školní družiny:
Libuše Steinbachová, vedoucí vychovatelka
Hana Bastlová
Radmila Vlèková
Jana Kaòkovská
Renata Hampelová

Prázdniny a svátky:
zaèátek škol. roku: 1. záøí 2005 - ètvrtek
státní svátek: 28. záøí – støeda
státní svátek: 28. øíjna – pátek
podzimní prázdniny: 26. (støeda) až 28. 
(pátek) øíjna
státní svátek: 17. listopadu - ètvrtek
vánoèní prázdniny: 23. prosince - (pátek) - 2. 
ledna 2004 – (pondìlí) – 
ukonèení I. pololetí: 31. ledna - úterý
pololetní prázdniny: 3. února - pátek
jarní prázdniny: 6. února (pondìlí) – 12. 
února (nedìle)
velikonoèní prázdniny: 13. (ètvrtek) a 14. 
(pátek) dubna
Velikonoce 17. dubna
státní svátek: 1. kvìtna - pondìlí
státní svátek: 8. kvìtna - pondìlí
ukonèení školního roku: 30. èervna - pátek
hlavní prázdniny: 1. èervence (sobota) - 1. 
záøí (pátek)
nástup uèitelù po dovolené: 30. srpna – 
støeda
zahájení nového školního roku: 4. záøí - 
pondìlí

Tøídní schùzky:
8. listopadu, 17. ledna  – 25. dubna 2006.

–Pøipravil Mgr. Bohumír Šumský, øeditel 
školy, se svými spolupracovníky–

Vzpomínka na konec minulého školního roku
v ZŠ Meteorologická: Sportovní klání v lehké atletice
a ve vybíjené. Sláva vítìzùm a èest poraženým!
A úspìšný nový školní rok všem!

Ze ZŠ Meteorologická
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Zprávy z jednání rady

Výtah z usnesení Rady mìstské èásti Praha-Libuš 
od 7. 9. do 4. 10. 2005  

Rada MÈ Praha-Libuš:
& Souhlasí s rozpoètovou zmìnou è. 2 v r. 2005. 
Doporuèuje Zastupitelstvu MÈ Praha-Libuš její 
odsouhlasení.
& Souhlasí se zámìrem prodeje pozemku parc. è. 

2534/3 zast. plocha a nádvoøí o výmìøe 15 m  k.ú. 
Písnice vedeného u Katastrálního úøadu pro hl. m. 
Prahu na LV 530 pro k. ú. Písnice s vlastnickým prá-
vem: Obec hl. m. Praha  svìøeno mìstská èást Praha-
Libuš paní Alžbìtì Nìmcové za cenu minimálnì dle 
znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené s prode-
jem pozemku vèetnì zápisu do katastru nemovitostí 
nese kupující. Povìøuje radního Václava Èerného pøed-
ložením pøedmìtného zámìru k projednání Zastupi-
telstvu mìstské èásti PrahaLibuš. 
& Schvaluje uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøe-
mene k pozemkùm parc. è. 847, 1130/1, 1161/1 v k.ú. 
Libuš, uvedených na LV 849 pro k.ú. Libuš s Pražskou 
energetikou, a. s. 
& Schvaluje smlouvu o zøízení vìcného bøemene s Èes-
kým Telecomem, a. s., k pozemku parc. è. 697/1 k. ú. 
Písnice, uvedenému na LV 530 obec Praha k. ú. 
Písnice, za úèelem zøízení a provozování vedení veøejné 
telekomunikaèní sítì v rámci stavby „PH4, Švihovská 
è. k. 697/1,UPS, P-033-2-3296“.
& Souhlasí s vybudováním zpomalovacích prahù v lo-
kalitì obytné zóny mezi ulicemi Meteorologická, 
Libušská a Výletní na náklady mìstské èásti Praha-
Libuš.
& Bere na vìdomí výši úplaty za pøedškolní vzdìlávání 
v mateøských školách zøizovaných MÈ Praha-Libuš na 
školní rok 2005/2006.
& Souhlasí s poskytnutím penìžitého daru p. Wosyko-
vi, školníkovi ZŠ L. Coòka, ve výši 5000 Kè za práce na 
odstranìní vlhkosti ve sklepì školy.
& Souhlasí s uzavøením nájemní smlouvy se spoleè-
ností Radix Aliter, spol. s r. o.

& Vybrala na základì pøedložených nabídek jako nej-
vhodnìjšího uchazeèe na obstarání základní údržby ploch 
veøejné zelenì na území mìstské èásti Praha-Libuš firmu 
Tomáš Loukota, Projekce a realizace zahrad, Frostova 
343, 100 00 Praha 10 Petrovice, dle jednotlivých cen, 
které jsou v nabídce, která je souèástí tohoto usnesení. 
Povìøuje starostu Petra Mráze podpisem smlouvy s do-
bou plnìní od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2007. 
& Souhlasí se vstupem na pozemek parc. è. 1136 (ulice 
K Novému sídlišti) uvedený na LV 977 k. ú. Libuš, ul. 
K Novému sídlišti v duplicitním zápisu vlastnictví za 
úèelem vybudování STL plynovodní pøípojky k odbìr-
nímu místu RD è. p. 199, ul. K Novému sídlišti. 
Upozoròujeme, že je potøeba souhlas všech duplicit-
ních vlastníkù pozemku parc. è. 1136, k. ú. Libuš za 
podmínky, že komunikace bude po výstavbì STL ply-
novodní pøípojky uvedena do pùvodního stavu. Tento 
souhlas nenahrazuje dopravnì-inženýrské rozhodnutí 
a povolení k záboru komunikace.
& Schvaluje cenu za prodej pozemku parc. è. 534/3 

2zast. plocha a nádvoøí o výmìøe 15 m  k. ú. Písnice vede-
ného 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 
Nìmcovéa to ve výši 31 500 Kè, dle znaleckého posud-
ku, který je nedílnou souèástí tohoto usnesení.Veškeré 
náklady spojené s prodejem pozemku, vèetnì zápisu do 
katastru nemovitostí, nese kupující
& Souhlasí se zámìrem prodeje pozemku parc. è. 614 

2ostatní plocha, jiná plocha o výmìøe 236 m  k. ú Libuš 
vedeného u Katastrálního úøadu pro hl. m. Prahu na 
LV 849 pro k. ú. Libuš s vlastnickým právem: Obec 
hl.m. Praha  svìøeno mìstská èást Praha-Libuš panu 
Ing. Václavu Adámkovi a paní Doc. MUDr. Vìøe Adám-
kové, CSc., za cenu minimálnì dle znaleckého posud-
ku.Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku vèet-
nì zápisu do katastru nemovitostí nese kupující. 
Povìøuje radního pana Václava Èerného pøedložením 
pøedmìtného zámìru ke schválení Zastupitelstvu mìst-
ské èásti Praha-Libuš. 
& Doporuèuje Zastupitelstvu mìstské èásti Praha-
Libuš nesouhlasit s navrženou zmìnou Územního 
plánu SÚ HMP v k. ú. Písnice, parc. è. 65, 66, 67/10, 

PK: 632/2, 633, 641, 643, 644, 649. Zmìna z OC na 
SK (pøíp. VP).
& Doporuèuje Zastupitelstvu mìstské èásti Praha-
Libuš nesouhlasit s navrženou zmìnou (spojenou 
s úpravou) Územního plánu SÚ HMP v k.ú. Písnice, 
parc. è. 845/1, 845/17, 846/1. Zmìna funkèního vyu-
žití z OP/OC na OC (orná pùda, po roce 2010 èistì 
obytné  na èistì obytné). Úprava kódu využití území 
z B9 na C9.
& Souhlasí se vstupem na pozemek parc. è. 59/1 k.ú. 
Libuš, ostatní plocha, ostatní komunikace. Komuni-
kace bude po výstavbì uvedena do pùvodního stavu 
a zároveò bude pøevzata záruka za povrch komunikace 
v místech uložení kabelù do pozemku. Tento souhlas 
nenahrazuje DIR a povolení k záboru komunikace. 
Schvaluje smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøí-
zení vìcného bøemene k pozemku parc. è. 59/1 k.ú. 
Libuš mezi MÈ Praha-Libuš a PRE, a. s. 
& Souhlasí se vstupem na pozemek parc. è. 59/1 k. ú. 
Libuš, ostatní plocha, ostatní komunikace. Komu-
nikace bude po výstavbì veøejné èásti STL plynovodní 
a vodovodní pøípojky uvedena do pùvodního stavu 
a zároveò bude pøevzata záruka za povrch komunikace 
v místì pøípojek. Tento souhlas nenahrazuje DIR a po-
volení k záboru komunikace. Schvaluje smlouvu o uza-
vøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene STL 
plynovodní pøípojky k pozemku parc. è. 59/1 k. ú. Libuš 
mezi budoucím oprávnìným Janette, spol. s r. o. a bu-
doucím povinným MÈ Praha-Libuš.

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

Údržba zeleně od roku 2006

Od pøíštího roku bude mít na starosti  na 
období dvou let  údržbu zelenì na celém 
území naší  mìstské èásti  f irma Tomáš 
Loukota, Frostova, Praha 10  Petrovice,  která 
byla vybrána radou mìstské èásti celkem z de-
víti zájemcù. Pokud budete mít v budoucnu 
k práci této firmy jakékoli výhrady, obracejte 
své pøipomínky na odbor životního prostøedí 
a dopravy, tel. 261 911 876. Doufáme však, že 
výhrad bude co nejménì a s údržbou budete 
vcelku spokojeni. (Jedná se pouze o pozemky 
ve správì mìstské èásti, nikoli o pozemky sou-
kromých vlastníkù). 

Èetnost sekání a další práce, jako je hrabání 
listí, údržba živých plotù, jsou závislé na objemu 
prostøedkù, které máme v rámci schváleného 
rozpoètu k dispozici. Proto prosím o pochopení, 
pokud veøejné plochy nejsou sekány tak èasto, 
jak jsme zvyklí sekat vlastní zahrádky. 

V poslední dobì èasto øešíme situace, kdy se 
na veøejných plochách objeví hromada listí 
nebo jiného rostlinného odpadu, který jedno-
znaènì pochází z úklidu soukromých zahrad. 
A právì proto, aby k tìmto situacím nedochá-
zelo, pøistavujeme pro obèany pravidelnì 

a bezplatnì velkoobjemové kontejnery. Také 
je možnost odvézt odpad do sbìrného dvora 
hl. m. Prahy v Modøanech, ul. Generála Šišky, 
døíve Kolarovova (nad koneènou tramvají), 
tel. 244 400 164, kde vám odpad bezplatnì 
pøevezmou. Chceme proto požádat spoluob-
èany, aby využívali výše uvedených  možností. 
Odpad z vašich zahrádek není odpadem mìst-
ské èásti, ale odpadem vaším. 
–Anna Rusiòáková, odbor životního prostøedí 

a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš, foto autorka–

Zažádali jsme

o poskytnutí grantu

Magistrátem hl. m. Prahy bylo vyhlášeno 
grantové øízení v oblasti sportu a tìlovýchovy. 
Využili jsme této možnosti a na magistrát opì-
tovnì pøedložili žádost o poskytnutí penìž-
ních prostøedkù na rekonstrukci høištì na 
Libuši. Jedná se o sportovištì se živièným 
povrchem v blízkosti Mateøské školy K Lu-
kám. Jestliže nám bude grant poskytnut, 
vznikne na Libuši nové sportovištì. Podmín-
kou pro získání grantu je finanèní spoluúèast 
žadatele ve výši 30 % z celkových nákladù. 
Celkové náklady na rekonstrukci a vybavení høiš-
tì se pøedpokládají zhruba ve výši 1 200 000 Kè. 

Pro informaci uvádím granty, které v pøede-
šlých letech  získala MÈ Praha-Libuš v oblasti 
sportu a tìlovýchovy od hl. m. Prahy:
+ r. 2000 – 500 000 Kè

Skatepark s U-rampou v ulici Skalské
+ r. 2001 – 1 500 000 Kè

Rekonstrukce høištì rovnìž v ulici Skalské
–Anna Rusiòáková, odbor životního prostøedí 

a dopravy, foto autorka–

Co s kaštany napadenými klíněnkou

Hlavní mìsto Praha zajistilo pro své obèany 
i v roce 2005 možnost likvidace listí z jírovce 
maïalu (koòského kaštanu). Listy napadené 
klínìnkou jírovcovou mohou obèané shrabá-
vat do pytlù, které získají zdarma na  kontakt-
ních místech V Praze. Pytle naplnìné listím 
postižených stromù pak mohou obèané pøi-
stavit ke stanovištím smìsného odpadu nebo 
zdarma odevzdat na urèených kontaktních 

Změna zákona

o občanských průkazech

Upøesòujeme informaci uveøejnìnou v øíj-
novém èasopise U nás:

Obèané, kteøí se narodili pøed 1. lednem 
1936 a  nemají v obèanských prùkazech vy-
znaèené ukonèení platnosti, nemusí si obèan-
ské prùkazy vymìnit.

Tato skuteènost platí od dne 1. 10. 2005.
–Eva Cochová, humanitní odbor

 ÚMÈ Praha-Libuš–

místech. Listím naplnìné pytle budou zne-
škodnìny ve spalovnì v Malešicích.

Kontaktním místem pro naši mìstskou èást je:
Sbìrný dvùr hl. m. Prahy, ul. Generála Šiš-

k y,  Pr a h a  4   M o d ø a n y,  p .  L u s t i g  ,  t e l .  
244 400 164. Provozní doba sbìrného dvoru: 
Po – Pá 8.30 – 17.00, So 8.30 – 15.00.

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

ZŠ Meteorologická

Organizační zajištění školního roku 2005/06

Vedení školy:
øeditel: Mgr. Bohumír Šumský
statutární zástupce øeditele školy: Mgr. 
Milan Hort
výchovné poradkynì: Mgr. Hedvika 
Mašková (I. st.)
Mgr. Jitøenka Malíková (II. st.)
vedoucí vychovatelka ŠD:  Libuše 
Steinbachová
hospodáøka: Marta Krásná + úklid
školník: Emil Vintr + BOZP
vedoucí školní jídelny: Milena Èurdová

Práce na smlouvu:
úèetnictví, personalistika a inventarizace: 
Firma Josef Jeníèek
bezpeènost: Firma Hlavík 

Tøídní uèitelé:
MŠ Montessori: Lenka Koukalová, Jana 
Štefancová

1. stupeò:
I. A –Mgr. Soòa Vápeníková
I. B –Mgr. Olga Tlamsová
II. A –Mgr. Jindra Nìmeèková
II. B – Bc. Šárka Šedinová
III. A – Mgr. Alena Dušková
IV. A – Mgr. Jitka Jandová
IV. B – Mgr. Hedvika Mašková
V. A – Mgr. Jana Vránková
V. B – Mgr.Soòa Štefanová
1. Mont. – Miroslava Srpová
2. Mont. – Alena Patová

2. stupeò
VI. A – Ing. Jaroslav Turinek
VII. A – Mgr. Ctirad Kec
VII. B – Mgr. Monika Exnerová

VIII. A – Mgr. Dana Kafková 
VIII. B – Alena Stehlíková
IX. A – Mgr. Jitøenka Malíková
IX. B – Mgr. Eva Hájková
IX. C – Martin Farkaš

Uèitelé bez tøídnictví:
Mgr. Jiøina Dušková
Mgr. Alena Èermáková
Lucie Schillerová
Ing. Tereza Hrubá
Mgr. Pavel Havrlent
Mgr. Vlasta Klímová

Vychovatelky školní družiny:
Libuše Steinbachová, vedoucí vychovatelka
Hana Bastlová
Radmila Vlèková
Jana Kaòkovská
Renata Hampelová

Prázdniny a svátky:
zaèátek škol. roku: 1. záøí 2005 - ètvrtek
státní svátek: 28. záøí – støeda
státní svátek: 28. øíjna – pátek
podzimní prázdniny: 26. (støeda) až 28. 
(pátek) øíjna
státní svátek: 17. listopadu - ètvrtek
vánoèní prázdniny: 23. prosince - (pátek) - 2. 
ledna 2004 – (pondìlí) – 
ukonèení I. pololetí: 31. ledna - úterý
pololetní prázdniny: 3. února - pátek
jarní prázdniny: 6. února (pondìlí) – 12. 
února (nedìle)
velikonoèní prázdniny: 13. (ètvrtek) a 14. 
(pátek) dubna
Velikonoce 17. dubna
státní svátek: 1. kvìtna - pondìlí
státní svátek: 8. kvìtna - pondìlí
ukonèení školního roku: 30. èervna - pátek
hlavní prázdniny: 1. èervence (sobota) - 1. 
záøí (pátek)
nástup uèitelù po dovolené: 30. srpna – 
støeda
zahájení nového školního roku: 4. záøí - 
pondìlí

Tøídní schùzky:
8. listopadu, 17. ledna  – 25. dubna 2006.

–Pøipravil Mgr. Bohumír Šumský, øeditel 
školy, se svými spolupracovníky–

Vzpomínka na konec minulého školního roku
v ZŠ Meteorologická: Sportovní klání v lehké atletice
a ve vybíjené. Sláva vítìzùm a èest poraženým!
A úspìšný nový školní rok všem!

Ze ZŠ Meteorologická
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Libušské virtuální knihkupectví

Moderní pohádky a globální iluze

Ani to kino na Libuši nemáme, ale s virtuál-
ním knihkupectvím ho ani nepotøebujeme. 
Titul, který teï táhne malé i velké do multikin a 
jiných biografù, máme na virtuálním skladì už 
dávno, a dokonce mùžeme tuhle nabídku 
rozšíøit mnohem pohotovìji než oni za drahé 
peníze zase nìco natoèí. Podívejte:

Roald Dahl: Karlík a továrna na èokoládu 
Pøel. J. Koøán. Praha: Academia 2002. 150 s. 

ISBN: 80-200-1016-5
Moderní pohádka nabitá fantazií, hravostí 

a jemným humorem, je nejslavnìjší dìtskou 
knížkou Roalda Dahla. Autor v ní splnil dìtský 
sen mnohým z nás: spolu s pìti dìtmi, hrdiny 
této knížky, provádí ètenáøe kouzelným svìtem 
nejvìtší továrny na sladkosti na svìtì, kde se 

èokoláda míchá vodopádem na èokoládové 
øece, kde v mnoha zajímavých sálech vznikají ty 
nejúžasnìjší dobroty a kde se dají zažít vskutku 
neoèekávaná dobrodružství.

Roald Dahl: Jakub a obøí broskev
2. vyd. Pøel. Jaroslav Koøán a Pavel Šrut. Il. 

Jan Brychta. Praha: Academia, 2003. 133 s.
Roald Dahl je zkrátka nejen svìtoznámým 

autorem próz pro dospìlé, ale také jedním 
z nejoriginálnìjších autorù knih pro dìti. Po 
pøedchozí úspìšné knížce vydalo nakladatel-
ství Academia také tento pohádkový pøíbìh, 
vyprávìní o dobrodružstvích, která zažije 
malý opuštìný chlapec a jeho neobyèejní 
pøátelé díky zázraèné obøí broskvi, je tak 
nabité fantazií a humo-
rem, že je ocení ètenáøi od 
šesti do sta let.

Tak to bychom mìli nìco 
pro zábavu a aby filmaøi 
v ì d ì l i ,  ž e  k n i h y  j s o u  
dosažitelnìjší a dostupnìj-
ší než filmy v drahých 
biografech. 

Øíkal, „že to nikdo neví, 
že je Bondy marxist levý“, 
stal se symbolem nejedné 
generace jako filosof,  
básník a vìèný under-
groundista (chcete-li po 
kerouacovsku Podzemník). 
Egon Bondy (*1930), 
s o u p u t n í k  H r a b a l ù v,  
zrcadlový odraz americ-
kých beatníkù žije a tvoøí 
dál. By� v Bratislavì a by� 

svým dílem vyvolává nové otazníky, jako to 
doposud dìlal celým svým životem.

Egon Bondy: O globalizaci
Praha: L. Marek, 2005. 154 s. ISBN: 80-

86263-60-6
Bondy využívá ve svých esejích dùkladnou 

znalost geopolitické historie pøi analýzách 
nejaktuálnìjších témat spojených s takzvanou 
ekonomickou a politickou globalizací. Kromì 
filosoficko-politických analýz se tu Bondy 
vydává i na spekulativní výlety do rùzných 
alternativ spoleèenských promìn., vytahuje 
na svìtlo vìci, které všichni tuší, ale málokdo 
si je pøipouští: totiž, že globální svìt vytváøí 
prostøednictvím médií nejrùznìjší iluze. 
Støední tøídy nemají kontrolu nad svým 
osudem a vysocí manažeøi si neuvìdomují, že 
jsou jen tažní voli jim nepatøících povozù, 
které není pro koèího problém kdykoliv 
utratit…

–jbx–

Dopis literární postavě

Pugu

z ostrovního

království,

nejsem ten, co pøísahal, že se vrátí, 
ani nejsem jeden z té tvé haldy nepøá-
tel, nýbrž jsem jen ètenáø, který proží-
val tvá dobrodružství, klady i zápory 
a to od zaèátku až do konce. Èasto jsi 
byl v situacích, kdy jsi nevìdìl, co 
dìlat, èasto jsi ale vìdìl, co dìlat, 
i když to bylo nadmíru nebezpeèné. 
Nìkdy jsi byl sám sebou, ale pøevažo-
valy situace, kdy to nešlo. A právì 
proto jsi mìl tak zajímavé, rozsáhlé, 
vtipné i smutné pøíbìhy. Mnohokrát to 
s tebou vypadalo špatnì, mnohokrát 
se zdálo, že vše zlé konèí, a pøesto se 
vždy našla nìjaká okolnost, kvùli které 
jsi musel jít dál. Tvé modré oèi se blýs-
kaly pøi každém kouzlu, které jsi vyslo-
vil. Byl jsi dobrý mág a pod tou èernou 
kápí se tvoje postava mihotala dál 
a dál v tom svìtì plném dobrodružství.

–Kamil Komínek,
ZŠ Meteorologická, 8. A–

V mìsíci listopadu 2005 oslaví 
v mìstské èásti Praha-Libuš svá život-
ní výroèí tito naši obèané:

V Libuši  se dožívá: 
87 let paní Ludmila Matyášová
84 let paní Marie Beranová

a paní Marie Hošková
83 let pan Zdenìk Ornst
82 let paní Marie Jokešová
81 let paní Magdalena Vogelová

a pan Asen Pavlov
75 let paní Milada Smolíková, paní 

Blažena Liscová
a pan Boøík Procházka

70 let paní Dana Machová

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

V Písnici oslaví:  
92 let paní Marie Coòková
89 let paní Rùžena Holá
85 let pan Jaroslav Novotný,

pan Stanislav Kraèmar
a paní Božena Borovièková

84 let paní Elena Zimmermanová
82 let pan František Sauer
80 let paní Miluše Melicharová 
75 let paní Alžbìta Øezníèková

Všem oslavencùm pøejeme hod-
nì zdraví, spokojenosti a životního 
optimismu.

–Mìstská èást Praha-Libuš–
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Fejeton

Vítejte u nás!

Podzimní poèasí už tolik neláká k dlouhým 
výletùm, ale chvilku na vzduch èlovìk pøece 
jen potøebuje vybìhnout. Což takhle projít se 
jen tak ulicemi naší mìstské èásti. Už jste 
vùbec zaregistrovali, kolik tu vyrostlo nových 
rodinných domù? Pojïte kousek za zástavbu 
staré Libuše do ulice Drùbežáøské, a pak ještì 
dál – do ulice Buriana, Vyšebrodské, Borotín-
ské… Když jsem se pøi takové procházce zadí-
vala na ceduli s oznaèením ulice U Pejøárny, 
vynoøila se mi v hlavì otázka, proè se asi tolik 
lidí chce zabydlet právì na Libuši. A hned 
vyskoèila otázka druhá: Že by je pøitáhla slav-
ná historie husaøské obce, kterou pøipomínají 
názvy ulic? Anebo? Co vlastnì ty naše nové 
spoluobèany k nám nalákalo? Urèitì ne dìra-
vá obchodní sí� nebo víkendové autobusové 
spojení s metrem. S platební kartou vás pøiví-
tají jen málokde. Bankomat je však jediný na 
samé hranici naší mìstské èásti – v Pabìnické 
ulici. Naštìstí u každého nového domu (nì-
kdy pìkného, jindy i ponìkud – buïme ohle-
duplní – zvláštního) je garáž a v ní urèitì 
nejménì jedno auto. Nebude pro novousedlí-

ky asi problém zajet tam, kam potøebují. 
Ovšem za pøedpokladu, že Libušská ulice 
nebude zrovna ucpaná, což je pøedpoklad 
dost odvážný. Ale hospody a hospùdky nám 
nechybí. A do tìch je lépe chodit pìšky, proto-
že zákony jsou k alkoholu stále pøísnìjší. Na 
Libuši je ale prý lepší vzduch než jinde. Snad 
je to tím, že se vìtøík, který tu bývá èerstvìjší 
a èastìjší, stará i o odsun výfukových plynù.

Libuši už urèitì nehrozí výstavba panelákù, 
se kterou se starousedlíci nesmíøili dodnes. 
Myslím, že ani tu novou „náplavu“ nevítají 
s velikou radostí, ale tak to bývá vždy a všude. 
Èas leccos srovná. A my k tomu chceme pøi-
spìt. Hlavnì, abychom se dostali do každé 
schránky v tìch novostavbách. Pak se naši 
noví spoluobèané dovìdí, co se v naší mìstské 
èásti dìje dnes a bude dít v budoucnosti, ale 
i to, co do ní vepsala historie. Možná, že pak 
tady budou nejen bydlet, ale Libuš se stane 
jejich opravdovým domovem. To jim pøeje 
a vítá je U NÁS.

 –pil–

Libušský znak

Fejeton

Kdysi v dávných dobách stál nedaleko -
Prahy malý statek. Žil tam hospodáø Matìj 
se svojí ženou, tøemi dìtmi a drùbeží, kte-
rou chovali. Nejradìji mìli husièku Libuš-
ku. Dìti si s ní èasto hrály, a proto nepøipa-
dalo v úvahu, že by Libuška skonèila na 
talíøi.

Jedné noci, když venku lilo jako z konve 
a na obloze se neustále blýskalo, uhodil 
blesk do lípy, která stála na dvoøe. Strom 
zaèal hoøet a oheò se rychle pøenesl i na sta-
vení, které stálo opodál. Vtom zaèala husa 
strašlivým zpùsobem kejhat, až tím nako-
nec vzbudila i statkáøe. Když uvidìl, co se 

dìje, vzal ženu, dìti a utíkal pryè. Až pozdì 
si vzpomnìl, že husa tam zùstala. Po tom, 
co hoøící statek uhasili, si uvìdomili, že 
právì Libuška jim zachránila životy.

Èasem postavili statek vìtší a vedle se 
objevilo pár nových domù. Netrvalo dlouho 
a tìch pár domù se rozrostlo v malou vesniè-
ku. Jak jí ale pojmenovat? Lidé si èasto 
vyprávìli pøíbìh o ,,Libušce záchranáøce“, 
a tak pojmenovali vesnici po ní – Libuš. 

 A proè má Libuš ve znaku zrovna bílé 
pírko a list ze stromu? To už je snad každé-
mu jasné…

–Sandra Vojtìchová, ZŠ Meteo. 9. A–

Z archívu

Dobovou pohlednici z Libuše poskytla k otištìní paní Kronosová.

Prázdninový příběh

Ulovená kachna

Èást letošních prázdnin jsem strávila 
se svojí starší sestrou Míšou a jejím pøíte-
lem Lukášem na Slapech. Moje sestra 
velmi ráda rybaøí, ale já osobnì si mys-
lím, že jí to moc nejde. Nevím proè, ale asi 
na to prostì nemá talent. 

Jednoho dne jsme šli zas k vodì, všich-
ni jsme byli vyzbrojeni pruty, které jsme 
si hrdì nesli pøes rameno. Usadili jsme 
se a èekali a èekali… Najednou Míša 

zajeèela ,,Jo! Mám ji! Pomozte mi! To bude 
teda kus…“ 

Neumíte si pøedstavit, jaké bylo naše pøe-
kvapení, když sestra vytáhla na bøeh kachnu! 
Nevìdìli jsme, co dìlat. Kaèena kvièela a je-
èela a my se báli asi stejnì jako ona. Tak jsme 
sebrali odvahu a pøiblížili se k ní. Lukášovi se 
podaøilo kachnu docela šikovnì chytit, a tak 
jsme se mohli podívat, kde jí uvízl ten háèek 
,,Má to hned tady, u køídla. No ale jde to doce-

la dobøe vyndat,“ informovala nás Míša. 
A tak jsme kaèenku osvobodili a vrátili jí 
její volnost.

I když to byl opravdu nevšední zážitek, 
znovu bych nìco takového nechtìla zažít 
a myslím, že by to nechtìla ani naše omy-
lem ulovená kachna. 

– Sandra Vojtìchová,
ZŠ Meteorologická, 9. A–
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Libušské virtuální knihkupectví

Moderní pohádky a globální iluze

Ani to kino na Libuši nemáme, ale s virtuál-
ním knihkupectvím ho ani nepotøebujeme. 
Titul, který teï táhne malé i velké do multikin a 
jiných biografù, máme na virtuálním skladì už 
dávno, a dokonce mùžeme tuhle nabídku 
rozšíøit mnohem pohotovìji než oni za drahé 
peníze zase nìco natoèí. Podívejte:

Roald Dahl: Karlík a továrna na èokoládu 
Pøel. J. Koøán. Praha: Academia 2002. 150 s. 

ISBN: 80-200-1016-5
Moderní pohádka nabitá fantazií, hravostí 

a jemným humorem, je nejslavnìjší dìtskou 
knížkou Roalda Dahla. Autor v ní splnil dìtský 
sen mnohým z nás: spolu s pìti dìtmi, hrdiny 
této knížky, provádí ètenáøe kouzelným svìtem 
nejvìtší továrny na sladkosti na svìtì, kde se 

èokoláda míchá vodopádem na èokoládové 
øece, kde v mnoha zajímavých sálech vznikají ty 
nejúžasnìjší dobroty a kde se dají zažít vskutku 
neoèekávaná dobrodružství.

Roald Dahl: Jakub a obøí broskev
2. vyd. Pøel. Jaroslav Koøán a Pavel Šrut. Il. 

Jan Brychta. Praha: Academia, 2003. 133 s.
Roald Dahl je zkrátka nejen svìtoznámým 

autorem próz pro dospìlé, ale také jedním 
z nejoriginálnìjších autorù knih pro dìti. Po 
pøedchozí úspìšné knížce vydalo nakladatel-
ství Academia také tento pohádkový pøíbìh, 
vyprávìní o dobrodružstvích, která zažije 
malý opuštìný chlapec a jeho neobyèejní 
pøátelé díky zázraèné obøí broskvi, je tak 
nabité fantazií a humo-
rem, že je ocení ètenáøi od 
šesti do sta let.

Tak to bychom mìli nìco 
pro zábavu a aby filmaøi 
v ì d ì l i ,  ž e  k n i h y  j s o u  
dosažitelnìjší a dostupnìj-
ší než filmy v drahých 
biografech. 

Øíkal, „že to nikdo neví, 
že je Bondy marxist levý“, 
stal se symbolem nejedné 
generace jako filosof,  
básník a vìèný under-
groundista (chcete-li po 
kerouacovsku Podzemník). 
Egon Bondy (*1930), 
s o u p u t n í k  H r a b a l ù v,  
zrcadlový odraz americ-
kých beatníkù žije a tvoøí 
dál. By� v Bratislavì a by� 

svým dílem vyvolává nové otazníky, jako to 
doposud dìlal celým svým životem.

Egon Bondy: O globalizaci
Praha: L. Marek, 2005. 154 s. ISBN: 80-

86263-60-6
Bondy využívá ve svých esejích dùkladnou 

znalost geopolitické historie pøi analýzách 
nejaktuálnìjších témat spojených s takzvanou 
ekonomickou a politickou globalizací. Kromì 
filosoficko-politických analýz se tu Bondy 
vydává i na spekulativní výlety do rùzných 
alternativ spoleèenských promìn., vytahuje 
na svìtlo vìci, které všichni tuší, ale málokdo 
si je pøipouští: totiž, že globální svìt vytváøí 
prostøednictvím médií nejrùznìjší iluze. 
Støední tøídy nemají kontrolu nad svým 
osudem a vysocí manažeøi si neuvìdomují, že 
jsou jen tažní voli jim nepatøících povozù, 
které není pro koèího problém kdykoliv 
utratit…

–jbx–

Dopis literární postavě

Pugu

z ostrovního

království,

nejsem ten, co pøísahal, že se vrátí, 
ani nejsem jeden z té tvé haldy nepøá-
tel, nýbrž jsem jen ètenáø, který proží-
val tvá dobrodružství, klady i zápory 
a to od zaèátku až do konce. Èasto jsi 
byl v situacích, kdy jsi nevìdìl, co 
dìlat, èasto jsi ale vìdìl, co dìlat, 
i když to bylo nadmíru nebezpeèné. 
Nìkdy jsi byl sám sebou, ale pøevažo-
valy situace, kdy to nešlo. A právì 
proto jsi mìl tak zajímavé, rozsáhlé, 
vtipné i smutné pøíbìhy. Mnohokrát to 
s tebou vypadalo špatnì, mnohokrát 
se zdálo, že vše zlé konèí, a pøesto se 
vždy našla nìjaká okolnost, kvùli které 
jsi musel jít dál. Tvé modré oèi se blýs-
kaly pøi každém kouzlu, které jsi vyslo-
vil. Byl jsi dobrý mág a pod tou èernou 
kápí se tvoje postava mihotala dál 
a dál v tom svìtì plném dobrodružství.

–Kamil Komínek,
ZŠ Meteorologická, 8. A–

V mìsíci listopadu 2005 oslaví 
v mìstské èásti Praha-Libuš svá život-
ní výroèí tito naši obèané:

V Libuši  se dožívá: 
87 let paní Ludmila Matyášová
84 let paní Marie Beranová

a paní Marie Hošková
83 let pan Zdenìk Ornst
82 let paní Marie Jokešová
81 let paní Magdalena Vogelová

a pan Asen Pavlov
75 let paní Milada Smolíková, paní 

Blažena Liscová
a pan Boøík Procházka

70 let paní Dana Machová

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

V Písnici oslaví:  
92 let paní Marie Coòková
89 let paní Rùžena Holá
85 let pan Jaroslav Novotný,

pan Stanislav Kraèmar
a paní Božena Borovièková

84 let paní Elena Zimmermanová
82 let pan František Sauer
80 let paní Miluše Melicharová 
75 let paní Alžbìta Øezníèková

Všem oslavencùm pøejeme hod-
nì zdraví, spokojenosti a životního 
optimismu.

–Mìstská èást Praha-Libuš–
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Fejeton

Vítejte u nás!

Podzimní poèasí už tolik neláká k dlouhým 
výletùm, ale chvilku na vzduch èlovìk pøece 
jen potøebuje vybìhnout. Což takhle projít se 
jen tak ulicemi naší mìstské èásti. Už jste 
vùbec zaregistrovali, kolik tu vyrostlo nových 
rodinných domù? Pojïte kousek za zástavbu 
staré Libuše do ulice Drùbežáøské, a pak ještì 
dál – do ulice Buriana, Vyšebrodské, Borotín-
ské… Když jsem se pøi takové procházce zadí-
vala na ceduli s oznaèením ulice U Pejøárny, 
vynoøila se mi v hlavì otázka, proè se asi tolik 
lidí chce zabydlet právì na Libuši. A hned 
vyskoèila otázka druhá: Že by je pøitáhla slav-
ná historie husaøské obce, kterou pøipomínají 
názvy ulic? Anebo? Co vlastnì ty naše nové 
spoluobèany k nám nalákalo? Urèitì ne dìra-
vá obchodní sí� nebo víkendové autobusové 
spojení s metrem. S platební kartou vás pøiví-
tají jen málokde. Bankomat je však jediný na 
samé hranici naší mìstské èásti – v Pabìnické 
ulici. Naštìstí u každého nového domu (nì-
kdy pìkného, jindy i ponìkud – buïme ohle-
duplní – zvláštního) je garáž a v ní urèitì 
nejménì jedno auto. Nebude pro novousedlí-

ky asi problém zajet tam, kam potøebují. 
Ovšem za pøedpokladu, že Libušská ulice 
nebude zrovna ucpaná, což je pøedpoklad 
dost odvážný. Ale hospody a hospùdky nám 
nechybí. A do tìch je lépe chodit pìšky, proto-
že zákony jsou k alkoholu stále pøísnìjší. Na 
Libuši je ale prý lepší vzduch než jinde. Snad 
je to tím, že se vìtøík, který tu bývá èerstvìjší 
a èastìjší, stará i o odsun výfukových plynù.

Libuši už urèitì nehrozí výstavba panelákù, 
se kterou se starousedlíci nesmíøili dodnes. 
Myslím, že ani tu novou „náplavu“ nevítají 
s velikou radostí, ale tak to bývá vždy a všude. 
Èas leccos srovná. A my k tomu chceme pøi-
spìt. Hlavnì, abychom se dostali do každé 
schránky v tìch novostavbách. Pak se naši 
noví spoluobèané dovìdí, co se v naší mìstské 
èásti dìje dnes a bude dít v budoucnosti, ale 
i to, co do ní vepsala historie. Možná, že pak 
tady budou nejen bydlet, ale Libuš se stane 
jejich opravdovým domovem. To jim pøeje 
a vítá je U NÁS.

 –pil–

Libušský znak

Fejeton

Kdysi v dávných dobách stál nedaleko -
Prahy malý statek. Žil tam hospodáø Matìj 
se svojí ženou, tøemi dìtmi a drùbeží, kte-
rou chovali. Nejradìji mìli husièku Libuš-
ku. Dìti si s ní èasto hrály, a proto nepøipa-
dalo v úvahu, že by Libuška skonèila na 
talíøi.

Jedné noci, když venku lilo jako z konve 
a na obloze se neustále blýskalo, uhodil 
blesk do lípy, která stála na dvoøe. Strom 
zaèal hoøet a oheò se rychle pøenesl i na sta-
vení, které stálo opodál. Vtom zaèala husa 
strašlivým zpùsobem kejhat, až tím nako-
nec vzbudila i statkáøe. Když uvidìl, co se 

dìje, vzal ženu, dìti a utíkal pryè. Až pozdì 
si vzpomnìl, že husa tam zùstala. Po tom, 
co hoøící statek uhasili, si uvìdomili, že 
právì Libuška jim zachránila životy.

Èasem postavili statek vìtší a vedle se 
objevilo pár nových domù. Netrvalo dlouho 
a tìch pár domù se rozrostlo v malou vesniè-
ku. Jak jí ale pojmenovat? Lidé si èasto 
vyprávìli pøíbìh o ,,Libušce záchranáøce“, 
a tak pojmenovali vesnici po ní – Libuš. 

 A proè má Libuš ve znaku zrovna bílé 
pírko a list ze stromu? To už je snad každé-
mu jasné…

–Sandra Vojtìchová, ZŠ Meteo. 9. A–

Z archívu

Dobovou pohlednici z Libuše poskytla k otištìní paní Kronosová.

Prázdninový příběh

Ulovená kachna

Èást letošních prázdnin jsem strávila 
se svojí starší sestrou Míšou a jejím pøíte-
lem Lukášem na Slapech. Moje sestra 
velmi ráda rybaøí, ale já osobnì si mys-
lím, že jí to moc nejde. Nevím proè, ale asi 
na to prostì nemá talent. 

Jednoho dne jsme šli zas k vodì, všich-
ni jsme byli vyzbrojeni pruty, které jsme 
si hrdì nesli pøes rameno. Usadili jsme 
se a èekali a èekali… Najednou Míša 

zajeèela ,,Jo! Mám ji! Pomozte mi! To bude 
teda kus…“ 

Neumíte si pøedstavit, jaké bylo naše pøe-
kvapení, když sestra vytáhla na bøeh kachnu! 
Nevìdìli jsme, co dìlat. Kaèena kvièela a je-
èela a my se báli asi stejnì jako ona. Tak jsme 
sebrali odvahu a pøiblížili se k ní. Lukášovi se 
podaøilo kachnu docela šikovnì chytit, a tak 
jsme se mohli podívat, kde jí uvízl ten háèek 
,,Má to hned tady, u køídla. No ale jde to doce-

la dobøe vyndat,“ informovala nás Míša. 
A tak jsme kaèenku osvobodili a vrátili jí 
její volnost.

I když to byl opravdu nevšední zážitek, 
znovu bych nìco takového nechtìla zažít 
a myslím, že by to nechtìla ani naše omy-
lem ulovená kachna. 

– Sandra Vojtìchová,
ZŠ Meteorologická, 9. A–
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Písnické Zahrady

Obytná lokalita Písnické Zahrady na jižním okraji 
Písnice byla navržena a povolena v roce 1992 a realizo-
vána v následných letech, avšak výstavba v její západní 
èásti vèetnì kvalitního trvalého odkanalizování do 
splaškové kanalizace nebyla dokonèena. Na místì nìko-
lika navržených domù zùstaly zbytky kravína, skládky 
výkopkù, materiálù, odpadù a odpadkù skryté v neudr-
žovaných divokých porostech obtìžujících své okolí až 
do roku 2004, kdy nový vlastník tohoto prostoru zaøídil 
nákladný úklid nezastavìných pozemkù a rozhodl se 
dokonèit výstavbu lokality. Zástavbu musel však pøi-
zpùsobit souèasné tržní situaci, protože ceny pozemkù 
i stavebních prací vzrostly, a rovnìž novým majetkovým 
pomìrùm, nebo� objekt pøi ulici K Vrtilce, pùvodnì 
pøedpokládaný k odstranìní, mezi tím byl opraven 
a zaèal sloužit podnikatelským úèelùm. Z toho dùvodu 
se vlastník rozhodl nepokraèovat na èásti pozemkù 
v zástavbì pùdorysnì rozmìrných rodinných domù, 
ale nìkolik z nich nahradit nízkým obytným domem 
kvalitního bytového fondu i vzhledu. 

Naše projekèní kanceláø zpracovala dokumentaci 
nové zástavby. V uvedeném prostoru situovala ètyøi 
rodinné domy a bytový dùm o dvou nadzemních podla-
žích a obytném podkroví v šikmé støeše, který dle poža-

davkù magistrátu i mìstské èásti je hmotovì i kapacitnì 
v zásadì totožný se stávajícím øadovým domem døíve 
vystavìným podél severního okraje ulice Písnické 
Zahrady. Souèástí realizace dostavby lokality bude 
i vìtev kanalizace, která koneènì vyøeší neutìšený stav 
provizorního, hygienicky závadného odkanalizování 
stávající zástavby Písnických Zahrad do Libušského 
potoka, a množství zelenì, kterou bylo navrženo v loka-
litì realizovat souèasnì s výstavbou. Stavba byla kladnì 
projednána a povolena územním rozhodnutím. 

O to vìtší bylo naše pøekvapení, když jsme se dozvì-
dìli, že nìkteøí obyvatelé Písnice jsou zámìrnì zcela 
nepravdivì informováni o velikosti stavby, její kvalitì 
a jejím dopadu na životní prostøedí. Proto jsme se roz-
hodli touto formou pravdivì informovat o pøipravované 
výstavbì obytného domu, a údaje z rùzných letákù 
uvést na pravou míru.

Dùm je navržen o jednom podzemním podlaží, kde 
jsou situována stání pro osobní automobily jeho obyva-
tel, o dvou nadzemních podlažích a podkroví v šikmé 
sedlové støeše. Má šest sekcí se samostatnými vchody 
a jedním spoleèným vjezdem do suterénních garáží 
o kapacitì maximálnì 46 vozidel. V domì je navrženo 
situovat maximálnì 40 bytù, pøípadnì tento poèet bytù 
snížit podle požadavkù budoucích zájemcù, pokud by 
chtìli byty vìtší nebo si chtìli zakoupit èást sekce 
(a uzpùsobit ji jako øadový dùm). Výška horní hrany 

prùèelí stavby (okapu) je 4,7 m nad úrovní terénu, høe-
ben støechy je navržen 9,3 m nad úrovní pøilehlého 
terénu. Objekt je podélného pùdorysu, ale je pùdorysnì 
èlenitý a vzhledovì jej nebude možno odlišit od øadové 
rodinné zástavby s výjimkou toho, že nebude ke garáži 
každé sekce samostatný vjezd, ale vjezd bude jediný. 
Tím se dosáhne po obou delších stranách prùèelí domu 
situování zahrad s pobytovými plochami a se zelení. 
Komunikace budou ze zámkové dlažby, zcela stejného 
charakteru, jako navazující ulice lokality Písnické 
Zahrady. Dostupnost objektu je navržena z ulice 
Písnické Zahrady a z ulice K Vrtilce. 
Jakékoliv obavy z dopadù na kvalitu a užitnost 

okolí jsou naprosto neopodstatnìné.
–Za projekèní kanceláø UAS, s.r.o.,

Ing. arch. Jaromír Myška a kolektiv–
Jednoduchý model bytového domu projektovaného pro 

Písnické Zahrady.
Poskytla projekèní kanceláø UAS
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Předvánoční

posezení pro seniory

Starosta zve

Vážení senioøi,
rád bych vás pozval na pøedvánoèní 

posezení do Koliby U Elišky v mìsteè-
ku Karlštejn dne 8. 12. 2005 a strávil 
s vámi ke konci roku pìkné chvíle.                

 

Z dùvodu omezené kapacity sálu pro 
90 lidí jedeme dvìma autobusy. Odjezd 
obou autobusù je z Písnice, koneèné 
zastávky autobusu è. 113, ul. na Koneè-
né. Sraz je ve 13 hodin, odjezd autobusù 
ve 13.30 hodin. Návrat pøedpokládáme 
okolo 19 hodiny opìt na místo odjezdu.

V Kolibì je pro vás zajištìno menu ve 
složení: pøípitek, obložený talíø, kuøecí 
steak na žampionech s bramborem a zele-
ninovou oblohou, štrúdl (ostatní nápoje si 
každý hradí sám). K tanci i poslechu vám 
zahraje hudební skupina.

Pokud jste senior s trvalým pobytem 
v mìstské èásti Praha-Libuš a  máte 
zájem strávit hezkou pøedvánoèní chvil-
ku se starostou a èleny rady mìstské èás-
ti, volejte na humanitní odbor, tel. 261 
910 145 nejpozdìji do 30. 11. 2005.

–Petr Mráz, starosta–

–Iva Hájková  humanitní odbor–

Novinka: pondělí, úterý

a čtvrtek od 14 do 20

Klub

Teen-Libuš

V listopadu se pro všechny -náctileté ote-
vøou dveøe nízkoprahového klubu Teen. 

Co vám nabízíme? Protože máme „nízký 
práh“, mùže k nám pøijít kdokoli, komu je 12 
až 19 let. Pøi dodržení pár základních pravidel 
je u nás povoleno prakticky vše. Nápadùm jak 
naše (prozatímní) prostory využít, se meze 
nekladou. My nabízíme prostor nejen pro 
setkávání (zvláš� v nastávajících mrazivých 
dnech), ale i posezení u nealko baru a èajíèku, 
fotbálek, stolní hry, možnost pustit si muziku. 
Svou nabídku se budeme, podle vašich pøání 
a s vaší pomocí, snažit rozšiøovat  o pøístup 
k internetu, možnost koukání na filmy a další. 

Protože zaèínáme na zelené louce, jakákoli 
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MC Kuřátko

Areál Klubu Junior, Mezi Domy 373, Praha 4 - Libuš.
Otevøeno: pondìlí až ètvrtek 9.30 – 12 hod.
Stálý program:
pondìlí – rytmika
úterý – poznáváme pøírodu
støeda – rytmika
ètvrtek – výtvarné a ruèní práce
Listopad 2005
8. 11. úterý – Lampiónový prùvod s vlastnoruènì 

vyrobenými lampiónky 
Dopoledne si s Renatou vyrobíme veselý lampión 

a veèer se sejdeme u MC Kuøátko a v 18.00 spoleènì 
vyrazíme na lampiónový prùvod, kde nás bude èekat 
pøekvapení.

10.11. ètvrtek – Barevné listy
S maminkou si budeme hrát s barevnými listy, kreslit 

na nì, lepit je na papír, vyrábìt strašidýlka z listí. Listy 
budou v MC k dispozici, ale dìti si je mohou také sesbí-
rat a donést samy.

14. 11. pondìlí – Kuøátko slaví narozeniny 
13. listopadu – oslaví MC Kuøátko již ètvrté narozeni-

ny, a tak to spoleènì oslavíme. Nebudou chybìt hry, 
soutìže, taneèky a samozøejmì narozeninový dort.

17. 11. ètvrtek – Státní svátek – zavøeno
22. 11. úterý – Logopedie
Setkání s klinickou logopedkou paní Mgr. Lenkou 

Marèíkovou, která rodièùm pøiblíží zákonitosti a možné 
problémy ve vývoji dìtské øeèi. Bude vìnován prostor 
pro dotazy, možnost individuální konzultace. Na toto 
setkání bude navazovat každý mìsíc praktické cvièení 
s dìtmi, zamìøené na logo, prevenci a podporu aktivní-
ho rozvíjení a upøesòování slovní zásoby. 

24. 11. ètvrtek – Klub dvojèat a víceèat 
Zpívání a zajímavé povídání. Maminka dvojèat spe-

ciální pedagožka Jana Pešková ráda podá informace 
o èinnosti Klubu dvojèat a víceèat (zapùjèení zpravoda-
jù). Uvítáme další maminky dvojèat èi víceèat, spoleènì 
si popovídáme a pøedáme zkušenosti. Pokud je vás více,  
ale i ti ostatní, kteøí mají chu� si hrát a najít si nové kama-
rády, pøijïte mezi Kuøátka.

28. 11. pondìlí – Divadélko

Hanka nám zahraje další pohádku o zvíøátkách, 
zazpíváme si a možná i zatanèíme.

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 2. 11. 2005 ve 20.00 hodin, v areálu 
Klubu Junior, Mezi domy 373, Praha 4- Libuš.

Dùvodem je to, že vìtšina maminek, – které se podílejí 
na chodu MC, – nastupuje do zamìstnání a bylo by je 
tøeba nahradit dalšími. Dìkujeme pøedem za zájem a tì-
šíme se na setkání s vámi.

Každý mìsíc poøádáme narozeninovou párty pro dìti. 
Pokud chcete oslavit narozeniny vašeho dítìte u nás, 
kontaktujte nás na tel. 605 288 535 nebo pøímo v MC.

–Za MC Kuøátko Renata Pokorná–

Klub Junior

Sebeobrana dětí

v sobotním

odpoledni

Kluci a holky, pøijïte se podívat a nauèit 
nìco z prvkù sebeobrany !

Pøipravili jsme pro vás zajímavý pro-
gram na sobotu 26. listopadu od 14.30 
hodin v Klubu Junior. Vstup je zdarma, 
vezmìte si sportovní obleèení! Tìšíme se 
na Vás.

–Martin Vondrouš a Oldøich Ježek,
trenéøi judo–

  Klub Senior

Program na měsíc

listopad 2005

Srdeènì zveme seniory a všechny zájemce do Klubu 
v mìsíci listopadu na odpoledne s následujícím progra-
mem:
+ 1.10. Posezení s volnou zábavou.
+ 8.10. Zajímavá pøednáška o pøípravì a peèení cuk-

ráøských výrobkù. Na vaše dotazy bude odpovídat 
odbornice paní Literová, vedoucí místní cukrárny.
+ 15.10. Zábavné pásmo nazvané S písnièkou nestár-

neme - plné humoru a zpìvu hostù ze Slaného, har-
monikáøe a zpìváka pana K. Fialy a humoristy, imitá-
tora a zpìváka pana Vladimíra Poláèka.
+ 22.10. Pøednáška o kosmetice Oriflame a o pomocní-

cích do domácnosti, obojí s prodejem.
+ 29.10. Posezení pøi kávì, èaji a promítání videa z mi-

nulých výletù.
Srdeènì zve výbor klubu.

–Pøipravila Zdena Prchlíková–

Místní nekomerční inzerce zdarma

Někomu chybí,

někomu

přebývá...

Vážení ètenáøi, nìkdy nìkomu nìco chybí a 
nìkomu pøebývá. A tøeba se to dá získat prostou 
výmìnou vìcí èi služeb takøíkajíc doma, v byd-
lišti. Nabízíme vám na stránkách èasopisu 
U nás  Libuš a Písnice prostor na pár øádek vaší 
drobné místní nekomerèní inzerce. Pøijímáme 
na redakèním e-mailu hana.kolarova@tisca-
li.cz. Prosíme, buïte maximálnì struèní. 
Dìkujeme a místo zde je vaše…

& Hnùj. Zdarma. Jezdecký oddíl TJ Tempo 
Praha nabízí k odvozu koòský hnùj. Odbìr po 
pøedchozí telefonické dohodì v areálu JO TJ 
Tempo Praha - Zátoòská 20, Praha-Libuš. 
Volejte pana Martina Vaška  605 586 674. 
V pøípadì zájmu je JO TJ Tempo Praha schop-
no za úhradu zajistit odvoz hnoje. Je možné 
dohodnout i celoroèní odbìr.

& Parcela. Koupím parcelu na stavbu rodin-
ného domku v Libuši nebo Písnici. Prosím 
zavolejte mi na tel. 607 540 658.

pomoc je moc vítaná. Hodí se nám všechno od 
kanceláøských a výtvarných potøeb, pøes stol-
ní hry, hrneèky, nábytek až po poèítaèe nebo 
kopírku. Pokud máte možnost nìco z toho 
nám vìnovat (a nemusí vám být jenom -náct) 
budeme rádi!

Otevøeno máme (zatím): pondìlí, úterý 
a ètvrtek od 14.00 do 20.00 a každý mìsíc i je-
den víkend. Najdete nás v prostorách ZŠ 
Meteorologická. Vchod máme ze zadní stra-
ny, pøes starou školní budovu. Sledujte stopy!

Více informací najedete na vývìsce u Klubu 
Junior a na stránkách:

www.teen-libus.estranky.cz. Tìším se na 
vidìnou.                    –Julie (za o. s. Teen-Libuš)–
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Písnické Zahrady

Obytná lokalita Písnické Zahrady na jižním okraji 
Písnice byla navržena a povolena v roce 1992 a realizo-
vána v následných letech, avšak výstavba v její západní 
èásti vèetnì kvalitního trvalého odkanalizování do 
splaškové kanalizace nebyla dokonèena. Na místì nìko-
lika navržených domù zùstaly zbytky kravína, skládky 
výkopkù, materiálù, odpadù a odpadkù skryté v neudr-
žovaných divokých porostech obtìžujících své okolí až 
do roku 2004, kdy nový vlastník tohoto prostoru zaøídil 
nákladný úklid nezastavìných pozemkù a rozhodl se 
dokonèit výstavbu lokality. Zástavbu musel však pøi-
zpùsobit souèasné tržní situaci, protože ceny pozemkù 
i stavebních prací vzrostly, a rovnìž novým majetkovým 
pomìrùm, nebo� objekt pøi ulici K Vrtilce, pùvodnì 
pøedpokládaný k odstranìní, mezi tím byl opraven 
a zaèal sloužit podnikatelským úèelùm. Z toho dùvodu 
se vlastník rozhodl nepokraèovat na èásti pozemkù 
v zástavbì pùdorysnì rozmìrných rodinných domù, 
ale nìkolik z nich nahradit nízkým obytným domem 
kvalitního bytového fondu i vzhledu. 

Naše projekèní kanceláø zpracovala dokumentaci 
nové zástavby. V uvedeném prostoru situovala ètyøi 
rodinné domy a bytový dùm o dvou nadzemních podla-
žích a obytném podkroví v šikmé støeše, který dle poža-

davkù magistrátu i mìstské èásti je hmotovì i kapacitnì 
v zásadì totožný se stávajícím øadovým domem døíve 
vystavìným podél severního okraje ulice Písnické 
Zahrady. Souèástí realizace dostavby lokality bude 
i vìtev kanalizace, která koneènì vyøeší neutìšený stav 
provizorního, hygienicky závadného odkanalizování 
stávající zástavby Písnických Zahrad do Libušského 
potoka, a množství zelenì, kterou bylo navrženo v loka-
litì realizovat souèasnì s výstavbou. Stavba byla kladnì 
projednána a povolena územním rozhodnutím. 

O to vìtší bylo naše pøekvapení, když jsme se dozvì-
dìli, že nìkteøí obyvatelé Písnice jsou zámìrnì zcela 
nepravdivì informováni o velikosti stavby, její kvalitì 
a jejím dopadu na životní prostøedí. Proto jsme se roz-
hodli touto formou pravdivì informovat o pøipravované 
výstavbì obytného domu, a údaje z rùzných letákù 
uvést na pravou míru.

Dùm je navržen o jednom podzemním podlaží, kde 
jsou situována stání pro osobní automobily jeho obyva-
tel, o dvou nadzemních podlažích a podkroví v šikmé 
sedlové støeše. Má šest sekcí se samostatnými vchody 
a jedním spoleèným vjezdem do suterénních garáží 
o kapacitì maximálnì 46 vozidel. V domì je navrženo 
situovat maximálnì 40 bytù, pøípadnì tento poèet bytù 
snížit podle požadavkù budoucích zájemcù, pokud by 
chtìli byty vìtší nebo si chtìli zakoupit èást sekce 
(a uzpùsobit ji jako øadový dùm). Výška horní hrany 

prùèelí stavby (okapu) je 4,7 m nad úrovní terénu, høe-
ben støechy je navržen 9,3 m nad úrovní pøilehlého 
terénu. Objekt je podélného pùdorysu, ale je pùdorysnì 
èlenitý a vzhledovì jej nebude možno odlišit od øadové 
rodinné zástavby s výjimkou toho, že nebude ke garáži 
každé sekce samostatný vjezd, ale vjezd bude jediný. 
Tím se dosáhne po obou delších stranách prùèelí domu 
situování zahrad s pobytovými plochami a se zelení. 
Komunikace budou ze zámkové dlažby, zcela stejného 
charakteru, jako navazující ulice lokality Písnické 
Zahrady. Dostupnost objektu je navržena z ulice 
Písnické Zahrady a z ulice K Vrtilce. 
Jakékoliv obavy z dopadù na kvalitu a užitnost 

okolí jsou naprosto neopodstatnìné.
–Za projekèní kanceláø UAS, s.r.o.,

Ing. arch. Jaromír Myška a kolektiv–
Jednoduchý model bytového domu projektovaného pro 

Písnické Zahrady.
Poskytla projekèní kanceláø UAS
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Předvánoční

posezení pro seniory

Starosta zve

Vážení senioøi,
rád bych vás pozval na pøedvánoèní 

posezení do Koliby U Elišky v mìsteè-
ku Karlštejn dne 8. 12. 2005 a strávil 
s vámi ke konci roku pìkné chvíle.                

 

Z dùvodu omezené kapacity sálu pro 
90 lidí jedeme dvìma autobusy. Odjezd 
obou autobusù je z Písnice, koneèné 
zastávky autobusu è. 113, ul. na Koneè-
né. Sraz je ve 13 hodin, odjezd autobusù 
ve 13.30 hodin. Návrat pøedpokládáme 
okolo 19 hodiny opìt na místo odjezdu.

V Kolibì je pro vás zajištìno menu ve 
složení: pøípitek, obložený talíø, kuøecí 
steak na žampionech s bramborem a zele-
ninovou oblohou, štrúdl (ostatní nápoje si 
každý hradí sám). K tanci i poslechu vám 
zahraje hudební skupina.

Pokud jste senior s trvalým pobytem 
v mìstské èásti Praha-Libuš a  máte 
zájem strávit hezkou pøedvánoèní chvil-
ku se starostou a èleny rady mìstské èás-
ti, volejte na humanitní odbor, tel. 261 
910 145 nejpozdìji do 30. 11. 2005.

–Petr Mráz, starosta–

–Iva Hájková  humanitní odbor–

Novinka: pondělí, úterý

a čtvrtek od 14 do 20

Klub

Teen-Libuš

V listopadu se pro všechny -náctileté ote-
vøou dveøe nízkoprahového klubu Teen. 

Co vám nabízíme? Protože máme „nízký 
práh“, mùže k nám pøijít kdokoli, komu je 12 
až 19 let. Pøi dodržení pár základních pravidel 
je u nás povoleno prakticky vše. Nápadùm jak 
naše (prozatímní) prostory využít, se meze 
nekladou. My nabízíme prostor nejen pro 
setkávání (zvláš� v nastávajících mrazivých 
dnech), ale i posezení u nealko baru a èajíèku, 
fotbálek, stolní hry, možnost pustit si muziku. 
Svou nabídku se budeme, podle vašich pøání 
a s vaší pomocí, snažit rozšiøovat  o pøístup 
k internetu, možnost koukání na filmy a další. 

Protože zaèínáme na zelené louce, jakákoli 
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MC Kuřátko

Areál Klubu Junior, Mezi Domy 373, Praha 4 - Libuš.
Otevøeno: pondìlí až ètvrtek 9.30 – 12 hod.
Stálý program:
pondìlí – rytmika
úterý – poznáváme pøírodu
støeda – rytmika
ètvrtek – výtvarné a ruèní práce
Listopad 2005
8. 11. úterý – Lampiónový prùvod s vlastnoruènì 

vyrobenými lampiónky 
Dopoledne si s Renatou vyrobíme veselý lampión 

a veèer se sejdeme u MC Kuøátko a v 18.00 spoleènì 
vyrazíme na lampiónový prùvod, kde nás bude èekat 
pøekvapení.

10.11. ètvrtek – Barevné listy
S maminkou si budeme hrát s barevnými listy, kreslit 

na nì, lepit je na papír, vyrábìt strašidýlka z listí. Listy 
budou v MC k dispozici, ale dìti si je mohou také sesbí-
rat a donést samy.

14. 11. pondìlí – Kuøátko slaví narozeniny 
13. listopadu – oslaví MC Kuøátko již ètvrté narozeni-

ny, a tak to spoleènì oslavíme. Nebudou chybìt hry, 
soutìže, taneèky a samozøejmì narozeninový dort.

17. 11. ètvrtek – Státní svátek – zavøeno
22. 11. úterý – Logopedie
Setkání s klinickou logopedkou paní Mgr. Lenkou 

Marèíkovou, která rodièùm pøiblíží zákonitosti a možné 
problémy ve vývoji dìtské øeèi. Bude vìnován prostor 
pro dotazy, možnost individuální konzultace. Na toto 
setkání bude navazovat každý mìsíc praktické cvièení 
s dìtmi, zamìøené na logo, prevenci a podporu aktivní-
ho rozvíjení a upøesòování slovní zásoby. 

24. 11. ètvrtek – Klub dvojèat a víceèat 
Zpívání a zajímavé povídání. Maminka dvojèat spe-

ciální pedagožka Jana Pešková ráda podá informace 
o èinnosti Klubu dvojèat a víceèat (zapùjèení zpravoda-
jù). Uvítáme další maminky dvojèat èi víceèat, spoleènì 
si popovídáme a pøedáme zkušenosti. Pokud je vás více,  
ale i ti ostatní, kteøí mají chu� si hrát a najít si nové kama-
rády, pøijïte mezi Kuøátka.

28. 11. pondìlí – Divadélko

Hanka nám zahraje další pohádku o zvíøátkách, 
zazpíváme si a možná i zatanèíme.

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 2. 11. 2005 ve 20.00 hodin, v areálu 
Klubu Junior, Mezi domy 373, Praha 4- Libuš.

Dùvodem je to, že vìtšina maminek, – které se podílejí 
na chodu MC, – nastupuje do zamìstnání a bylo by je 
tøeba nahradit dalšími. Dìkujeme pøedem za zájem a tì-
šíme se na setkání s vámi.

Každý mìsíc poøádáme narozeninovou párty pro dìti. 
Pokud chcete oslavit narozeniny vašeho dítìte u nás, 
kontaktujte nás na tel. 605 288 535 nebo pøímo v MC.

–Za MC Kuøátko Renata Pokorná–

Klub Junior

Sebeobrana dětí

v sobotním

odpoledni

Kluci a holky, pøijïte se podívat a nauèit 
nìco z prvkù sebeobrany !

Pøipravili jsme pro vás zajímavý pro-
gram na sobotu 26. listopadu od 14.30 
hodin v Klubu Junior. Vstup je zdarma, 
vezmìte si sportovní obleèení! Tìšíme se 
na Vás.

–Martin Vondrouš a Oldøich Ježek,
trenéøi judo–

  Klub Senior

Program na měsíc

listopad 2005

Srdeènì zveme seniory a všechny zájemce do Klubu 
v mìsíci listopadu na odpoledne s následujícím progra-
mem:
+ 1.10. Posezení s volnou zábavou.
+ 8.10. Zajímavá pøednáška o pøípravì a peèení cuk-

ráøských výrobkù. Na vaše dotazy bude odpovídat 
odbornice paní Literová, vedoucí místní cukrárny.
+ 15.10. Zábavné pásmo nazvané S písnièkou nestár-

neme - plné humoru a zpìvu hostù ze Slaného, har-
monikáøe a zpìváka pana K. Fialy a humoristy, imitá-
tora a zpìváka pana Vladimíra Poláèka.
+ 22.10. Pøednáška o kosmetice Oriflame a o pomocní-

cích do domácnosti, obojí s prodejem.
+ 29.10. Posezení pøi kávì, èaji a promítání videa z mi-

nulých výletù.
Srdeènì zve výbor klubu.

–Pøipravila Zdena Prchlíková–

Místní nekomerční inzerce zdarma

Někomu chybí,

někomu

přebývá...

Vážení ètenáøi, nìkdy nìkomu nìco chybí a 
nìkomu pøebývá. A tøeba se to dá získat prostou 
výmìnou vìcí èi služeb takøíkajíc doma, v byd-
lišti. Nabízíme vám na stránkách èasopisu 
U nás  Libuš a Písnice prostor na pár øádek vaší 
drobné místní nekomerèní inzerce. Pøijímáme 
na redakèním e-mailu hana.kolarova@tisca-
li.cz. Prosíme, buïte maximálnì struèní. 
Dìkujeme a místo zde je vaše…

& Hnùj. Zdarma. Jezdecký oddíl TJ Tempo 
Praha nabízí k odvozu koòský hnùj. Odbìr po 
pøedchozí telefonické dohodì v areálu JO TJ 
Tempo Praha - Zátoòská 20, Praha-Libuš. 
Volejte pana Martina Vaška  605 586 674. 
V pøípadì zájmu je JO TJ Tempo Praha schop-
no za úhradu zajistit odvoz hnoje. Je možné 
dohodnout i celoroèní odbìr.

& Parcela. Koupím parcelu na stavbu rodin-
ného domku v Libuši nebo Písnici. Prosím 
zavolejte mi na tel. 607 540 658.

pomoc je moc vítaná. Hodí se nám všechno od 
kanceláøských a výtvarných potøeb, pøes stol-
ní hry, hrneèky, nábytek až po poèítaèe nebo 
kopírku. Pokud máte možnost nìco z toho 
nám vìnovat (a nemusí vám být jenom -náct) 
budeme rádi!

Otevøeno máme (zatím): pondìlí, úterý 
a ètvrtek od 14.00 do 20.00 a každý mìsíc i je-
den víkend. Najdete nás v prostorách ZŠ 
Meteorologická. Vchod máme ze zadní stra-
ny, pøes starou školní budovu. Sledujte stopy!

Více informací najedete na vývìsce u Klubu 
Junior a na stránkách:

www.teen-libus.estranky.cz. Tìším se na 
vidìnou.                    –Julie (za o. s. Teen-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 SEZÓNNÍCH 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, 
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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
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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
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KÉSR    PÉ OTA TL ØA ET BS YNI

SLEVA NA JEDEN NÁKUP

10 % SLEVA
WWW . KVELB . NET

LIBUŠ

Výletní 726

261 910 238

PANKRÁC

5.kvìtna 39

241 406 265

baterie, umyvadla, záchody, vany, koupelnové doplòky,
trubky a tvarovky mìdìné, plastové, železné,

vše pro rozvody, odpady, kompletace 
vše pro vodu, plyn, topení

Výuka angličtiny

Máte zájem oprášit svou angličtinu?

Také již nejste žádný začátečník, ale ani 

pokročilý? Vyhovovaly by vám čtvrtky večer 

18,30 – 20,00 hodin poblíž vašeho bydliště? 

Přidejte se k nám! Jsme čtyřčlenná skupinka 

s lektorkou a hledáme ještě asi 4 zájemce 

o konverzaci i zopakování mluvnice. Učíme se 

v ZŠ Meteorologická. Těšíme se na vás!

Informace a kontakt

tel.:  261912640, mobil:  606641355


