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BACHA, KAPSÁŘ Č. 3!

PŘEHLED OČEKÁVANÝCH STAVEB V LIBUŠI A PÍSNICI

KDY SE ODVÁŽÍ TŘÍDĚNÝ ODPAD

SILVESTR V MOZOLOVĚ

JAK ČISTÝ JE DNES VZDUCH?

Zima v Písnici  Ze soutěže MČ Praha-Libuš o nejkrásnější obrázky na kalendář a PF 2006  Namaloval Fanda – Vu Viet Duc, ZŠ Písnice
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Pro lepší kvalitu života
Naše obce Libuš a Písnice jako 

první ze všech městských částí 
hl. m. Prahy vstoupily do Národní 
sítě Zdravých měst, jak jsme vás 
informovali v prosincovém čísle 
časopisu U nás. Přidružené člen-
ství městské části Praha-Libuš 
schválila 30. listopadu 2005 valná 
hromada NSZM ČR. Česká národ-
ní síť je součástí mezinárodního 
projektu Zdravé město, který 
iniciovala Světová zdravotnická 
organizace. Národní síť Zdravých 
měst ČR v současné době zahrnu-
je 65 měst, obcí, městských částí, 
mikroregionů a krajů a poskytuje 
svou podporu 24 % populace ČR. 
Více informací najdete na interne-
tových stránkách www.nszm.cz. 

Místní kapsář pro volný čas  
V rámci svého celoročního 

programu se Zdravá města věnují 
v měsíci únoru tematice volnoča-
sových aktivit dětí a mládeže. Při 
této příležitosti jsme pro vás při-
pravili přílohu s přehledem aktivit, 
které se v Libuši a Písnici nabízejí 
dětem a mládeži pro jejich volný 
čas. Příloha vychází jako třetí seši-
tek edice Místní kapsář. Je vložena 
uprostřed tohoto čísla časopisu, 
vystřižením a složením získáte 
malý sešitek. Obsahuje užitečné 
informace o tom, co nabízí pro 
volný čas Klub Junior, Teen klub, 
Jezdecký oddíl TJ Tempo, mode-
lářský kroužek Křížem krážem, TJ 
Sokol Libuš, fotbalový klub FSC 
Libuš a obě naše základní školy.

Další aktuální nabídku najdete, 
jako vždy v naší rubrice ZVEME. 

Dny otevřených dveří  
Klub Junior a klub Teen Li-

buš v rámci únorového tématu 
měsíce, jímž je volný čas dětí 
a mládeže, připravily dny ote-

ZDRAVÁ LIBUŠ A PÍSNICE

VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE

TEEN KLUB

Pro všechny –náctileté máme otevřeno každý den od 1230 do 1800. 
Pro ty dříve narozené pořádáme Den otevřených dveří v úterý 

21. 2. od 1230 do 1700.
Přijďte se k nám podívat a pokud budete chtít i ozdobit svíčku! Bude 

to jedno z našich výtvarných úterý, a tak svíčku s sebou. Budeme pra-
covat s přírodními materiály, drátkovat, použijeme ubrouskovou tech-
niku a speciální barvy na svíčky. Pozvání tedy platí nejen pro -náctileté, 
ale i pro všechny, kteří mají chuť se k nám podívat a ještě vytvořit něco 
pěkného. Ovšem nebojte se, nikoho do ničeho nutit nebudeme! Volná 
zábava v klubu, samozřejmě, pokračuje.

 
Za os Teen-Libuš 

Mgr. Julie Čákiová
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

na podzim tohoto roku nás čekají komunální volby. Redakční rada časopisu U nás – Libuš a Písnice se dohodla 
na následujících pravidlech pro předvolební kampaň v tomto periodiku, které má charakter místního veřejno-
právního média: 

Každá politická strana či seskupení, které bude kandidovat na území městské části Praha-Libuš v komunál-
ních volbách, dostane v rámci celé předvolební kampaně zdarma k dispozici jednu tiskovou stranu k vlastnímu 
představení svého volebního programu, a to v rámci obvyklého redakčního a grafického zpracování. Dále do-
stane každá kandidující strana zdarma k dispozici jednu šestnáctinu tiskové strany (formát nejmenšího inzerá-
tu) k libovolnému využití, například pro pozvánku na své předvolební shromáždění. Všechny další pozvánky či 
texty přímo propagující jednotlivé kandidující subjekty budou přijímány už jen v rámci placené inzerce.

Omlouváme se za chybu v minulém čísle: Technickým nedopatřením nebyl uveden podpis pod článkem Pro 
srandu králíkům (tedy Ekospolu), jeho autorem je Michal Novotný.

Hana Kolářová, šéfredaktorka

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

KLUB JUNIOR

 14. 2.  1600–1800  Klub Junior  Sborový zpěv předškolních 
a školních dětí
 16. 2.  1600–1700  Klub Junior  Tvořínek
 16. 2.  1600–1700  ZŠ Meteorologická, velká tělocvična  Míčové 

hry
 16. 2.  1830–2000  Klub Junior  Jóga
 21. 2.  1500–1700  Klub Junior  Aerobik předškolní věk 

a mladší děvčata
 21. 2.  1730–1930  Anglická škola, Na Okruhu 395  Aerobik 

starší děvčata a ženy
 22. 2.  1600–1800  Klub Junior  Výtvarná tvorba
 22. 2.  od 1800   Klub Junior  Přehrávka hudebního oboru 

Kytara
 23. 2.  1900–2000  Klub Junior  Sborový zpěv – dospělý sbor
 24. 2.  1600–1800  Klub Junior  Sborový zpěv – věk SŠ a VŠ

Těšíme se na vaši návštěvu.Lektoři a vedoucí Klubu Junior 
Lenka Koudelková, tel. 604 273 968

vřených dveří. Zveme vás proto 
k návštěvě dále uvedených zá-
jmových oborů, jejichž činnost 
si můžete společně se svými 
dětmi prohlédnout či se jí přímo 
zúčastnit.

Klub Junior, jehož programy 
nyní navštěvuje již kolem 300 

dětí a mládeže, působí na adrese 
Mezi Domy 373, Praha 4 – Písnice. 
Lektoři představí široké veřejnosti 
činnost kroužků.

Připravily: 
 Iva Hájková, Lenka Koudelková, 

Hana Kolářová, Julie Čákiová
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„Milí čtenáři našeho místního ča-
sopisu, rád bych vás pozdravil a do-
volte mi, abych vás seznámil v ně-
kolika krátkých bodech s částí toho, 
co se událo od 15. prosince 2005 do 
18. ledna 2006,“ říká starosta měst-
ské části Praha-Libuš pan Petr Mráz.

Středa 14. prosinec. Zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 
Účast zastupitelů na tomto zase-
dání byla chabá, přesto ale přišla 
nadpoloviční většina a podařilo se 
jednání zahájit. Při interpelaci ob-
čanů byli přítomni zástupci obyva-
tel ulice Ke Březině v Písnici, kteří 
si stěžovali na opakovaný zápach 
z přečerpávací stanice kanalizace 
a přednesli také obavy ze stavby 
ještě další nové přečerpávací sta-
nice. Vyjádřili se, že jim tato situa-
ce celkově narušuje kvalitu bydle-
ní v této lokalitě. Velice mě to mrzí 
a požádal jsem náš odbor životní-
ho prostředí a dopravy, aby zajistil 
okamžité prošetření hygienikem. 
Též jsem požádal o schůzku na od-
boru městského investora a o vy-
světlení a informace o možnosti ře-
šení tohoto problému.

Dalším z důležitých bodů jedná-
ní zastupitelstva bylo schválení roz-
počtového provizoria na rok 2006. 
Dále zastupitelstvo pověřilo pra-
covní skupinu vypsáním výběro-
vého řízení na nájemce garážového 
domu v Dobronické ulici. Podařilo 
se též zvolit nového člena fi nanční-
ho výboru zastupitelstva.

Čtvrtek 15. prosinec. Slavnost-
ní křest Knihy o Libuši a Písni-
ci. Proběhl za účasti médií, spon-
zorů, zastupitelů a dalších hostů. 
Rád bych touto cestou poděkoval 
všem zúčastněným za jejich pod-
poru a knize popřál mnoho spoko-
jených čtenářů. 

Pátek 16. prosinec. Setkání 
s řediteli školních i předškolních 
zařízení.  Proběhlo na humanitním 

ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU
odboru naší městské části. Při té 
příležitosti jsme si mimo jiné navzá-
jem popřáli hezké Vánoce a zdraví 
a štěstí do nového roku. 

Pátek 16. prosinec. Návště-
va pana Karla  Fürsta. Právní zá-
stupkyně pana Fürsta mi dopisem 
sdělila, že jsme neobnovili proná-
jem pozemku, na němž je fotbalo-
vé hřiště v Písnici, a tázala se, zda 
máme o pronájem dál zájem. Pro-
to jsem pozval vlastníka pozemku 
pana Karla Fürsta, kterého jsem již 
v roce 2004 žádal o pronájem pro 
Sokol Písnice. Požádal jsem ho, 
aby posečkali s podpisem smlou-
vy do 20. ledna s tím, že o proná-
jmu musí rozhodnout rada měst-
ské části. Rada mě poté pověřila, 
abych se dotázal pana  Fürsta, zda 
by bylo možno odkoupit tento po-
zemek hřiště do vlastnictví měst-
ské části, jelikož podle územního 
plánu je  pozemek určen ke spor-
tovním účelům. Pan Fürst mi sdě-
lil, že pozemek v současné době 
má celkem osm spoluvlastníků. Vy-
pracoval jsem tedy dopis s žádostí 
o koupi hřiště a jsem zvědav na re-
akce. Mám pocit, že je nutné zacho-
vat sportoviště v této lokalitě a byla 
by velká škoda ho ztratit. Mým zá-
měrem je naopak, aby takovýchto 
ploch v obci přibývalo, jelikož je 
třeba umožňovat dobře využít vol-
ný čas jak dětem, tak dospělým.

Úterý 20. prosinec. Schůzka   
s pracovníky odboru kontrolních 
činností Magistrátu hl. m. Prahy.  
Předali mi zápis z dílčího přezkou-
mání hospodaření městské části 
za rok 2005. Dokončení auditu se 
předpokládá v březnu 2006. Byl 
jsem potěšen tím, že nebyly shle-
dány žádné závažné chyby, které 
by poukazovaly na nekvalitní prá-
ci úředníků. 

Vánoční a novoroční svátky. 
V těchto dnech neproběhlo nic, co 

by stálo za informaci, což bylo je-
nom dobře, jelikož jsem nebyl zcela 
zdráv, překonával jsem virové one-
mocnění.

Pondělí 9. leden. Pracovní 
schůzka u ředitele fi rmy Zavos. 
Zúčastnil se i pan místostarosta 
Pavel Macháček, tajemník úřadu 
Tomáš Hejzlar a ředitel fi rmy Za-
vos ing. Přikryl. Tématem schůzky 
byly investice pro rok 2006, jejich 
výše a možnosti využití. Jednalo 
se o nedodělky kanalizace, koneč-
ných povrchů komunikací, chod-
níků apod. Výsledkem je, že fi rma 
Zavos zpracuje možnosti využití 
investičních prostředků a rozděle-
ní na etapy. Vše předloží radě měst-
ské části, případně zastupitelstvu, 
ke schválení.

Pondělí 9. leden. Účast na jed-
nání školské komise v naší měst-
ské části. Komise přijala rezignaci 
jednoho z členů. Rád bych touto 
cestou požádal občany městské 
části o spolupráci při hledání no-
vého člena. Kdokoli by měl zájem 
o funkci ve školské komisi, prosím, 
obraťte se na vedoucí humanitního 
odboru paní Ivu Hájkovou. Na te-
lefonu 261 910 145 vám podá více 
informací. 

Středa 11. leden. Zasedání po-
vodňové komise správního ob-
vodu Praha 12. Libuš a Písnice je 
součástí tohoto obvodu pro povod-
ňové situace. Jedním z bodů bylo 

 Sbor působící při Klubu Junior  Foto Josef Koudelka

Od začátku zimy sledujeme tep-
loměr a hladiny rybníků. Konečně 
jsme se dočkali, rybníky zamrzly. 
Naše třída se v pátek vydala na 
nejbližší rybník. Kristýna Tunková, 
která se věnuje krasobruslení, 
nám předvedla, co už umí. Moc 

schválení jednacího řádu a jmeno-
vání členů. Za naši městskou část 
jsou delegováni všichni členové 
rady MČ Praha-Libuš. Rozešli jsme 
se s nadějí, že zůstane jen u nácvi-
ku reakcí na krizové situace. 

Sobota 14. leden. Valná hro-
mada libušských hasičů. Na val-
né hromadě v restauraci U Hertlů 
mě zastoupil ing. Pavel Macháček 
z důvodu mé plánované rekreace. 
Rád bych touto cestou poděkoval 
libušským hasičům za dosavadní 
činnost a popřál mnoho úspěchů 
v novém roce. 

Úterý 17. leden. Kontrola ze 
Státního fondu rozvoje bydlení 
v bytovém domě Zvonička. Ko-
mise prošla prostory i některé byty 
a při kontrole nezjistila žádné záva-
dy, což je dobře. Výsledkem je, že 
doporučí defi nitivní přidělení dota-
ce městské části na výstavbu toho-
to bytového komplexu.  

Úterý 17. leden. Zasedání rady 
naší městské části. Rada vzala na 
vědomí, že aktuální počet obyva-
tel MČ Praha-Libuš k 1. 1. 2006 je 
7 979. 

„Závěrem mi dovolte vám všem 
popřát mnoho sil ke zvládání po-
kračující únorové zimy, i když vím, 
že tato slova vám nenahradí slunce, 
které jistě nám všem chybí,“ uzavírá 
starosta Petr Mráz.

Zaznamenala Hana Kolářová

ZŠ PÍSNICE

ZIMNÍ HODINY 
TĚLESNÉ VÝCHOVY

se nám to líbilo. My jsme občas 
i upadli, ale to nám nevadilo.

Odpoledne nás vystřídala školní 
družina a ostatní třídy ji následují 
ten samý týden.

 Žáci 5. třídy

 Kresba Erika Langerová, ZŠ Písnice
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Na druhý svátek vánoční jsme 
zaplnili autobus do posledního 
místečka, do kdejaké skulinky 
jsme nacpali boby, sáňky a do-
konce i nějaké ty lyže. Ani letos 
jsme nezamířili nikam na hory, 
ale tentokrát to bylo úplně fuk. 
V Mozolově bylo sněhu až běda. 
Pan Duba nás vyklopil v Naděj-
kově a poslední dva kilometry 
jsme šli po svých. Ještě štěstí, že 
nám nejtěžší zavazadla odvezl 
ochotný personál hotelu. Ubyto-
vali jsme se po čtrnácti ve třech 
bungalovech, akorát to vyšlo. 

Prvních pár dnů byl areál se 
všemi jeho atrakcemi jenom náš 
a opravdu bylo z čeho vybírat. 
Krásně teploučký bazén dvakrát 
denně, kdo chtěl potrápit tělo, 
mohl do posilovny. K tomu tělo-
cvična, dvě klubovny, několikrát 
jsme si připlatili za saunu a nako-
nec jsme vlezli i do vířivky. 

Ale ze všeho nejlepší byl sníh, 
krásný, čistý prašan. Začal se 
sypat krátce po našem příjezdu 
a přestal až na Silvestra. Bílému 
nadělení jsme přizpůsobili i naše 

SDRUŽENÍ PROTEBE

SILVESTR V MOZOLOVĚ
hry. Raněni sněžnou slepotou 
bloudili jsme nekonečnou plání, 
zahráli jsme si sněhové rugby 
a vyšlapali si sněhové bludiště. 
Tři noci budovali Martin s Jind-
rou ledovou stěnu, polévali a leš-
tili nedaleký svah. Přibývající ho-
teloví hosté s úžasem sledovali, 
jak se v noci z hotelu opakovaně 
plíží podezřelá dvojice nesoucí 
kouřící kbelíky a s koštětem přes 
rameno brodí se závějemi míříce 
někam do tmy. Ale výsledek stál 
za to. Vrcholové týmy ledolezců 
opakovaně dobývaly skleněnou 
horu, klouzaly a padaly a cíl byl 
stále stejně daleko. Nakonec však 
lidský důmysl zvítězil a postupně 
všichni stanuli na vrcholu. A pak 
už se jen jezdilo, po jednom, po 
dvou i třech, někdo po zadku, 
jiný po nose.

S hosty přijela do hotelu i do-
ga. Vlastně jsme ji viděli jenom 
jednou. Bylo to ještě štěně, hravé 
a sotva větší než vzrostlé tele, 
ale stačilo to. Při svých psích 
hrátkách porazila nějaké dítě 
a nešťastná majitelka nakoupila 

Velký mráz, ledovka na cestách 
a žádný sníh – to není zrovna 
ideální počasí pro děti z mateřské 
školy. Ven se ale přesto chodí, 
i když na krátkou dobu. 

Právě v této době jsme uvítali 
pozvání ZŠ v Písnici, kde jsme 
společně strávili s některými na-
šimi bývalými žáčky část jednoho 
dopoledne. 

Další mrazivý den jsme si zpří-
jemnili výletem do centra Prahy. 
Od dětí jsme zjistili, že na Václav-
ském náměstí byl s rodiči skoro 
každý, ale v Národním muzeu 

MŠ MEZI DOMY

ZÁŽITKY Z NÁRODNÍHO MUZEA
téměř nikdo. A tak si  děti odnesly 
plno zážitků nejenom ze sbírek 
zoologie, ale také obdivovaly 
drahé kameny a krásnou budovu 
muzea.

Velký zážitek měly i z cesty met-
rem domů - tolik jsme si vyprávěli 
dojmy, že jsme zapomněli na Ka-
čerově vystoupit a přejeli jsme až 
na stanici Roztyly.

Irena Procházková, 
MŠ Mezi Domy

Foto autorka

pytlík sladkostí a vydala se ne-
božátko odškodnit. Jenomže po 
poškozeném se slehla zem a tak 
paní nakonec podarovala nás. 
Čokoláda „od dogy“ byla moc 
dobrá.  

Na Sivestra jsme si zapálili náš 
letošní poslední oheň a Martino-
vi tentokrát skutečně stačila jed-
na zápalka. Místo vuřtíků jsme si 
opekli suchý chléb, ale chutnal 
také skvěle. K poslední večeři 
jsme měli steak s hranolkama, 
a pak jsme si hráli a tancovali až 

do půlnoci a jen tak tak, že jsme 
příchod Nového roku nakonec 
neprošvihli. Bouchli jsme Rychlé 
špunty a rychle se hrnuli ven, na 
ohňostroj. Martin se opět vyzna-
menal a našim rachejtličkám při-
hlíželi a tleskali i všichni přítomní 
hoteloví hosté. 

Další plánované akce Humani-
tárního sdružení Protebe najdete 
jako obvykle v rubrice ZVEME.

Jindřich Kapic
Foto autor
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KLUB SENIOR

...ABY JEDEN 
DRUHÉHO 
MĚL RÁD

Rok 2006 byl zahájen v klubu 
seniorů již 3. ledna radostnou 
náladou. Pocity při této příležitosti 
vystihla velmi dobře naše sklada-
telka a mluvčí klubu paní Málcová. 
Dovolujeme si její báseň ocitovat.

Přání pro všechny...

Moje přání projevím vám 
krátce,
ať r. 2006 je pro vás jak v po-
hádce.
A to, aby Pán Bůh
chtěl vám všem zdraví dát.
Co tedy více si můžeme přát?

K tomu trochu klidu a radostí, 
to přeci stačí ku štěstí.
Však nějaké ty korunky
jsou nutné k tomu,
aby bylo dobře v našem domu.

Ale to hlavní,
co všem budu přát,
aby každý jeden druhého
měl rád.

A opět přivítáme všechny v Klu-
bu Senior na únorovém programu, 
který najdete v rubrice ZVEME.

Připravila Zdena Prchlíková

Vánoční hvězda
Dne 21. prosince 2005 jako 

tradičně uspořádala naše škola 
Vánoční hvězdu. Konala se od 
16.30 do 18 hodin. K vidění byl 
sportovní a kulturní program 
a mohli jste si také prohlédnout 
vnitřek naší školy. 

Kulturní program se odehrával 
v přízemí v místnosti se sloupem. 
Mohli jste  poslouchat a vidět bás-
ničky a písničky o zimě v podání 
menších dětí z  prvních tříd a toto 
dramaticky doplňovali žáci z  2.A. 
Také samostatně vystupovala 2.B 
a předvedla ve verších pohádku  

ZŠ METEOROLOGICKÁ

V ČASE VÁNOC A KARNEVALŮ
Popelka. Kulturní program pokračo-
val dále v učebně výtvarné výchovy, 
kde vystoupili starší žáci s dramati-
zací Šípkové Růženky a pohádky 
Sněhurka a sedm trpaslíků. 

Sportovní program byl také 
velice zajímavý, neboť  probíhalo 
fi nále vánočního fl orbalu a dopo-
ledne Vánoční laťka – soutěž ve 
skoku vysokém. 

V učebně fyziky v prvním patře 
Jaroslav Turinek ukazoval pokusy 
a jiné fyzikální úkazy. 

Na chodbách jste mohli kon-
zumovat nějakou tu dobrotu či si 
koupit věcnou drobnost. Byly tam 

 Foto Monika Exnerová

V předvánočním čase se na 
naší škole konal turnaj ve fl orbale. 
Účastnili se jej žáci druhého stup-
ně rozdělení do dvou kategorií: 
6. třídy proti 7. třídám a 8. proti 
9. třídám. Utkání probíhala o ho-
dinách tělesné výchovy v naší 
tělocvičně. 

První utkání v mladší skupině 
proběhlo 12. prosince mezi tří-
dami 6.A a 7.A  a skončilo 7:18. 
Zápas mezi 7. třídami se konal 
při normální hodině tělocviku 
v pátek 16. prosince. Díky tomu 

totiž stánky jak s občerstvením, 
tak s výrobky a pracemi dětí. 

Tak vypadal odpolední i dopo-
lední program v naší škole.

Eva Taliánová, 8.B                    
       
Maškarní karneval
Dne 7. ledna 2005 se v tělocvič-

ně naší základní školy uskutečnil 
již počtvrté maškarní ples pro děti.

Odpoledne plné soutěží a hud-
by navštívily děti z blízka i daleka 
doprovázeny svými rodiči.

Nebylo lehké vybrat nejhezčí 
masku. Z přibližného počtu 35 dětí 
se porotě nejvíce líbily masky malé-
ho pejska, rytíře a makové panenky.

Celá akce probíhala pod ve-
dením paní učitelky Vránkové, 

SPORT: ZŠ METEOROLOGICKÁ

FLORBALOVÝ TURNAJ 
se v tělocvičně vytvořila nádherná 
atmosféra houstnoucí po každém 
vstřeleném góle. Zápas skončil 
remízou 7:7. Poslední utkání 19. 
prosince mezi 6.A a 7.B vyhráli 
sedmáci o třináct gólů 4:17. Vý-
sledkem těchto tří zápasů bylo 
pořadí: První 7.B o dva góly před 
7.A. Na třetím místě skončila 6.A, 
protože o rok starší sedmáci měli 
velkou výhodu.

Finále se uskutečnilo těsně 
před začátkem školní akce Vá-
noční hvězda dne 21. prosince. 

Postoupily do něj dvě nejlepší 
třídy. Zápas byl velmi napínavý. 
V první polovině vedla 7.A o je-
den gól nad 7.B. Béčku se ale 
nakonec podařilo utkání zvrátit 
a vyhrálo 11:9. 

Ve starší kategorii se do fi nále 
dostaly třídy 9.B a 8.B. Utkání vy-
hrála 9.B v poměru 18:5.

Všem vítězům blahopřejeme!
Turnaj byl skvělý také díky 

našim spravedlivým rozhodčím 
– panu učiteli Kecovi, panu uči-
teli Havrlentovi a trenérce Petře 
Hajné, která u nás ve škole vede 
fl orbalový kroužek.

Kryštof Štafl , 7.B

Přišli jsme společně s kolegou 
Honzou Vykydalem k mužstvu FSC 
Libuš v letní přestávce. Chtěli jsme 
navázat na činnost našeho před-
chůdce Honzy Vlčka s tím, aby se na 
Libuši hrál pohledný, útočný fotbal.

Před sezónou odešlo pět hráčů 
ze základní sestavy, a tak dostali 
v přípravném období šanci hráči, 
kteří jednak přišli z dorostenecké 
kategorie, jednak z našeho mužstva 
B. Rovněž jsme našli společnou řeč 
s oddílem z Cholupic, který hraje 
stejnou soutěž. Doufám jen, že ku 
prospěchu věci pro oba kolektivy.

Letní příprava nebyla dlouhá, ale 
náročná, a jak se později ukázalo, 
nesmírně prospěšná. Do mistrovské 
soutěže jsme nevstoupili nejlépe. Po 
první třetině soutěže, tedy po pěti 
zápasech, jsme měli pouhých pět 
bodů. Nicméně hráči se postupně 
sehrávali a ukazovali dobrou morál-
ku s touhou po vítězství. Bylo jen 

SPORT: LIBUŠSKÝ FOTBAL

PŘEBOR PRAHY OČIMA TRENÉRA
otázkou času, kdy chlapci budou 
svoje výkony přetavovat v body. 

Další dvě třetiny soutěžního pod-
zimu už zavládla maximální spoko-
jenost, neboť jsme z deseti utkání 
vytěžili 25 bodů a přezimujeme 
v tabulce na čtvrtém místě v těs-
ném závěsu za mužstvy usilujícími 
o postup do vyšší soutěže (Přední 
Kopanina, Admira/Slavoj, Uhelné 
sklady).

Mě osobně nejvíce mrzí porážka 
1:2 v posledním utkání na Zličíně, 
když jsme předtím neprohráli deset 
kol. Hrálo se na sněhu, vedli jsme 
1:0, hráli proti deseti protihráčům. 
V závěru zápasu, po několika dalších 
našich neproměněných šancích, 
nejenže soupeř vyrovnal, ale v na-
staveném čase vstřelil i vítězný gól.

Co je potěšující? Určitě to, že při 
našem nízkém věkovém průměru 
začínají vystrkovat růžky naši mla-
díci a pokud jim tréninková píle 

vydrží, tak doufám, že nakouknou 
i do vyšších soutěží.

Předvedené výkony a zisk 30 
bodů (9 vítězství, 3 remízy, 3 poráž-
ky, skóre 36:22) by měly být vzpru-
hou do zimní přípravy, potažmo do 
jarní sezóny.

V rámci zimní přípravy se družstvo 
mužů FSC Libuš účastní 2. ročníku 
zimního turnaje O pohár společnosti 
Teskahor, který pořádá SK Viktoria 
Štěrboholy. Ve skupině A má za 
soupeře Motorlet B, Újezd n. Lesy, 
Kunratice, Štěrboholy, Kunice. 

Do turnaje vstoupilo naše 
družstvo o víkendu 14.–15. ledna 
2006. Podrobný program zápasů 
na příslušný víkend je možno zjistit 
v tisku nebo na webových strán-
kách Pražského fotbalového svazu 
- www.fotbalpraha.cz.

Zdeně Hruška, 
FSC Libuš, trenér mužstva A

Čermákové a Exnerové, která akci 
i moderovala. Při organizaci po-
mohli i někteří žáci 7.B.

Lucie Čermáková, 7.B



6 | U nás | 2/2006

Usnesení Zastupitelstva měst-
ské části Praha-Libuš ze dne 14. 
12. 2005 jsou v plném znění k dis-
pozici na úřadu městské části. 

č. 57/2005: Zastupitelstvo 
městské části Praha-Libuš sou-
hlasí s rozpočtovou změnou č. 4 
v r. 2005.

č. 58/2005: Zastupitelstvo 
městské části Praha-Libuš schva-
luje rozpočtové provizorium na 
rok 2006, které bude platit do 
schválení defi nitivního rozpočtu. 
Ukládá starostovi zabezpečit čer-
pání nákladů do max. výše tohoto 
rozpočtového provizoria.

č. 59/2005: Zastupitelstvo 
městské části Praha-Libuš schva-
luje prodej části pozemku parc. č. 
516/1, k.ú. Písnice o výměře 8 m2 
z celkové výměry 4052 m2, ostat-
ní plocha, ostatní komunikace, 
označeného v geometrickém plá-

Z USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 
nu číslo 946-099/2005 pro k.ú. 
Písnice, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení parcelním číslem 
516/17 k.ú. Písnice paní Ivaně Fen-
drychové. Veškeré náklady spoje-
né s prodejem pozemku včetně 
zápisu do katastru nemovitostí 
nese kupující. 

č. 60/2005: Zastupitelstvo 
městské části Praha-Libuš souhla-
sí s vyplacením fi nančního daru, 
v souladu s § 89 odst. l zák. 131/
2000 Sb., členům komisí a výborů 
zřízených MČ Praha-Libuš, a to ve 
výši 500 Kč pro každého, dle přílo-
hy, která je nedílnou součástí to-
hoto usnesení.

č. 61/2005: Zastupitelstvo 
městské části Praha-Libuš souhla-
sí s vyplacením fi nančního daru 
organizačnímu výboru Klubu Se-
nior, v souladu s § 89 odst. l zák. 
131/2000 Sb. 

V letošním roce nás čekají vol-
by. Na konci jara to budou volby 
do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR a na podzim komunální 
volby společně se senátními. Každý 
z voličů má možnost si již nyní přijít 
ověřit, zda je uveden ve volebním 
seznamu, a to na humanitní odbor 
Úřadu městské části, K Lukám 664/
1, Praha 4 – Libuš v úřední dny pon-
dělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 
17.30 hod. a úterý a čtvrtek 8.00 
– 12.00 a 13.00 – 16.00 hod.

Eva Cochová, 
humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš 

VOLBY 2006

Na základě nařízení vlády 
č. 505/2005 Sb., se mění od 
1. 1. 2006 výše částek životního 
minima takto:

Měsíční částka, která se považu-
je za potřebnou k zajištění výživy 
a ostatních základních osobních 
potřeb občana:

ŽIVOTNÍ 
MINIMUM 

pro dítě do 6 let

od 6 do 10 let

od 10 do 15 let

od 15 do 26 let
(nezaopatřené)

ostatní občané

1750,- Kč

1950,- Kč

2310,- Kč

2530,- Kč

2400,- Kč

Měsíční částka, která se po-
važuje za potřebnou k zajištění 
nezbytných nákladů na domác-
nost:

domácnost s 1 osobou

se 2 osobami

se 3 nebo 4 osobami

s 5 nebo více osobami

2020,- Kč

2630,- Kč

3260,- Kč

3660,- Kč

Iva Hájková, 
humanitní odbor ÚMČ Praha–Libuš

Od 1. ledna 2006 nabyla účin-
nosti novela zákona č. 329/1999 
Sb., o cestovních dokladech.

Od tohoto data se může použí-
vat k vycestování z České repub-
liky k cestě do států Evropské 
unie jako cestovní doklad pouze 
občanský průkaz se strojově či-
telnými údaji (zelený občanský 
průkaz), pokud nemá odděle-
nou některou část. Oddělenou 
částí se rozumí oddělení někte-

DO STÁTŮ EU 
S OBČANSKÝM PRŮKAZEM?

rých rohů občanského průkazu 
podle § 12 zákona č. 328/1999 
Sb., o občanských průkazech 
(změna místa trvalého pobytu 
nebo změna stavu).To znamená, 
že již nelze k cestám používat 
průkazy typu identifi kační karty 
bez strojově čitelných údajů.

Eva Cochová, 
humanitní odbor ÚMČ Praha–Libuš

Městská část Praha-Libuš 
hledá zájemce o práci ve 
školské komisi jmenované ra-
dou MČ Praha-Libuš. Komise 
projednává zásadní problé-
my školství v městské části, 
schází se přibližně jednou za 
dva měsíce. Více informací 
získáte u vedoucí humanitní-
ho odboru ÚMČ Praha-Libuš, 
tel. 261 910 145, 244 401 646.

ŠKOLSKÁ 
KOMISE HLEDÁ

č. 62/2005: Zastupitelstvo 
městské části Praha-Libuš souhla-
sí s vyplacením fi nančního daru 
sl. Julii Čákiové v souladu s § 89 
odst. l zák. 131/2000 Sb.. 

č. 63/2005: Zastupitelstvo 
městské části Praha-Libuš sou-
hlasí s převodem členství v By-
tovém družstvu Libuš z pana 
Václava Vojtíška na pana Micha-
la Kozáka.

č. 64/2005: Zastupitelstvo měst-
ské části Praha-Libuš souhlasí s vy-
psáním veřejné obchodní soutěže 
na nákup víceúčelového uklízecí-
ho stroje na komunikace pro po-
třeby MČ Praha-Libuš v ceně do 
3 mil. Kč. 

č. 65/2005: Zastupitelstvo 
městské části Praha-Libuš bere 
na vědomí rezignaci člena fi nanč-
ního výboru  Mgr. Jany Vránkové. 
Volí člena fi nančního výboru Jana 
Dubna.

K tisku připravili TH, HK

FSC Libuš 
hledá 

SPRÁVCE PRO SVŮJ 
STADION V PRAZE 4. 

Informace: M. Hruška, 
tel. 731 412 298

 i n z e r c e  

Zadavatel: Městská část Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00   Praha 4 – Libuš
Městská část Praha-Libuš hledá nájemce – provozovatele objektu hromadných 
garážových stání na adrese Dobronická 694, Praha 4. 
V objektu se nachází zázemí pro obsluhu a cca 380 parkovacích míst.
Předpokládaný termín převzetí provozu novým provozovatelem 1. 4. 2006.

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení: 
1. Návrh měsíčního nájemného.
2. Návrh doby nájmu včetně výpovědních lhůt.
3. Návrh platebních podmínek.
4. Doklad o oprávnění provozovat hromadné garáže.
5. Návrh rozdělení povinností při správě budovy mezi pronajímatele a nájemce.
6. Reference.

Prohlídku lze, po telefonické domluvě, absolvovat s pracovníkem ÚMČ Praha–Libuš. 
Kontakt: vedoucí OSMI p. Miroslav Habada, habada@praha-libus.cz, 
tel: 244 401 638, mobil: 603 41 00 25

Nabídky s požadovanými doklady zašlete v zalepené obálce na adresu:
Městská část Praha-Libuš, Úřad městské části, Libušská 35, 142 00 Praha 4 

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – provozovatel hromadných garáží“
Termín podání nabídek: do 24. 2. 2006 do 1400 hod

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 20. 1. 2006 Petr Mráz, starosta

OZNÁMENÍ 
O VYHLÁŠENÍ 

VÝBĚROVÉHO 
ŘÍZENÍ

Městská část 
Praha–Libuš 

zastoupená starostou 
Petrem Mrázem

vyhlašuje dne 
23. 1. 2006 

výběrové řízení 
 

NA  
PROVOZOVATELE  

OBJEKTU  
HROMADNÝCH  

GARÁŽÍ 
DOBRONICKÁ  694
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KLUB JUNIOR

 Zřizovatel    MČ Praha-Libuš.
 Adresa    Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4-Písnice
 Kontaktní osoba    Ing. Lenka Koudelková
 Telefon    604 273 968
 E-mail    kjunior@centrum.cz
 Webová stránka    http://kjunior.webpark.cz/

Klub Junior volnočasových aktivit dětí a mládeže zřízený MČ Praha-
-Libuš zabezpečuje již od roku 2000 pro děti kvalitní a smysluplné 
prožití odpolední, a to zábavnou formou a zároveň na vysoké úrovni 
výuky vedené odbornými lektory ve 12 zájmových kroužcích. Lektoři 
jednotlivých oborů jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé ve věku do 30 let 
s praxí v oboru práce s dětmi, mnozí navíc s vysokoškolským vzdělá-
ním v oblasti psychologie dětského kolektivu. Cílem naší práce s dět-
mi a mládeží je rozvíjení jejich osobnosti a radost z této činnosti. Pe-
čujeme a snažíme se o zajištění osobnostního růstu každého z nich 
a o  probouzení touhy po poznání a vzdělání. O náplni jednotlivých 
oborů se více dozvíte na webových stránkách Klubu Junior. Zde nabí-
zíme jejich stručný přehled:  

Činnost oddílu vede výbor ve složení:

Prezident: Václav Hrdlička                   
Členové výboru:  Miroslav Stuchlík, Josef Rezek, Dušan Vičík, Vladi-
mír Kalivoda, Ivan Maňák
Ekonom: Miroslav Hruška                                                  
Sekretář: Milan Urbanec                                
Vedoucí mládeže: Milan Urbanec, Václav Horčic   
    
V současné době hraje na Libuši fotbal 
deset družstev těchto kategorií:

Muži A: Přebor Mladší žáci A: Přebor
Starší dorost: Divize B Mladší žáci B:  II. třída sk. C
Mladší dorost: Divize B Starší přípravka: II. třída sk. B
Starší žáci A: Přebor Mladší přípravka A: Přebor
Starší žáci B: II. třída sk. A Mladší přípravka B: II. třída sk. B

ZŠ PÍSNICE

 Kontaktní adresa  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, 
   Ladislava Coňka 40; Praha 4 – Písnice
 Ředitel školy  Mgr. Blanka Rachotová
 Telefon  261 911 451
 E-mail  zs.pisnice@volny.cz
 Webová stránka  www.zspisnice.info 

Zájmová činnost pro žáky základní školy s rozšířenou výukou jazyků 
L. Coňka ve školním roce 2005/2006 nejen pro žáky školy:

 Aerobik
 Moderní tanec
 Výuka počítačů
 Anglická konverzace pro žáky 1. a 2. třídy
 Divadlo a dramatika
 Keramika 

Volný čas dětí a mládeže v Libuši a Písnici | Edice Místní kapsář, sešit 3. 
| Příloha časopisu U nás – Libuš a Písnice 2/2006 | Podklady dodané 
zástupci jednotlivých organizací zpracovaly: Iva Hájková, Hana Kolářová, 
Helena Pilátová | Grafi cká úprava Petr Kutáček | Tisk Off setpress Modřany 
| Náklad 3 400 výtisků | Redakční uzávěrka 15. 1. 2006.
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Volnému času dětí a mládeže je věnován měsíc únor v naší městské 
části Praha-Libuš stejně jako v dalších městech, obcích a regionech. Spo-
lečné téma Národní sítě Zdravých měst ČR nás inspirovalo, abychom při 
této příležitosti pro čtenáře časopisu U nás – Libuš a Písnice připravili již 
třetí sešit z edice Místní kapsář. Tentokrát tedy nabízíme přehled aktivit 
pro volný čas dětí a mládeže. Je možné, že některé aktivity, nabízející se 
u nás pro děti a mládež,  unikly naší pozornosti. V tom případě prosíme, 
upozorněte nás na e-mailovou adresu humanitni@praha-libus.cz nebo 
na telefon 261 910 145. 

 AEROBIK | Trenérka Bc. Eliška Froňková
Předškolní věk: Hry na zlepšení celkové koordinace těla. Cvičení 
na vnímání rytmu v hudbě a pohyb na hudbu. Technika základ-
ních prvků aerobiku. 
Mladší děvčata: Cítění hudby a pohyb do rytmu. Jednoduchá 
choreografi e sestav. Technika prvků klasického aerobiku s prvky 
dance-aerobiku. 
Starší děvčata: Technika prvků klasického aerobiku s prvky dance-
-aerobiku. Složitější choreografi e sestav. Stretching, bodystyling, 
posilování s posilovacími gumami Flexa-band. 

 FLORBAL | Trenérka Petra Hajná
Pro kluky 14-16let. Florbal je v současnosti jeden z nejvíce a nej-
rychleji se rozvíjejících sportů. Mnoho kluků by si rádo zahrálo 
tento sport rekreačně, avšak pod dobrým vedením, naučilo se pár 
„kliček“ a osvojilo si tvrdé a přesné střely. Právě jim je určena naše 
nabídka. Vedení tréninků zajišťuje lektorka, která se sama fl orbalu 
aktivně věnuje. 

 KYTARA | Lektoři Mgr. Oldřich Ďurech, Kamila Csengeová
Hudební obor kytara nabízí výuku školy hry na kytaru ve smys-
lu základních a vyšších stupňů klasických škol, ale též rychlé 
zvládnutí lidových písní, vánočních koled a dalších oblíbených 
melodií.

 VÝTVARNÁ TVORBA | Lektorka Marie Šilhánová 
Kroužek věnovaný všem zvědavým a šikovným dětem i mládeži 
do 18 let.Tvořivou formou se zde naučí nové techniky, zdokonalí 
se v tradičních technikách a dovednostech, záznamu skutečnosti. 
Kroužek přispěje i k rozšíření kulturního rozhledu (umělecké styly, 
směry, umělci). 

FOTBALOVÝ KLUB 
FSC LIBUŠ

 Kontaktní adresa  Meteorologická 533, Praha 4 – Libuš 
 Prezident fotbalového klubu  Václav Hrdlička
 Telefon  244 470 232

Fotbalový klub FSC Libuš začal psát svoji historii v roce 1923, kdy 
parta nadšenců z řad Sokola Libuš založila fotbalový klub, tehdy 
ještě na periferii hlavního města Prahy. Největší vzestup libušského 
fotbalu nastal až po roce 1990 a nejvíc pak v roce 1993. V tomto roce 
mužstvo dospělých postoupilo do Pražského přeboru. V soutěžním 
ročníku 2001/2002 pražského přeboru jsme suverénním způsobem 
zvítězili a postoupili do divize. 
Samostatnou kapitolu v našem klubu tvoří mládežnické oddíly, 
které jsou ročníkově seřazeny v 10 družstvech od Mini 8 B (Mladší 
přípravka) až po starší dorost. Současně se v klubu staráme o před-
přípravku, kde trénují děti již od pěti let věku, kteří se na fotbal tepr-
ve připravují. Starší a mladší dorostenci hrají divizi a jejich umístění 
v horních patrech tabulky je více než dobrou vizitkou oddílu. Ostatní 
mládežnická mužstva se umísťují na předních místech ve svých věko-
vých kategoriích v soutěžích Pražského přeboru. 
V klubu v minulosti vyrostlo mnoho známých fotbalistů, jakými jsou 
např. Petr Rada, Tomáš Klinka, Michal Slavík, bratři Petrákové, Zdeněk 
Hruška ml., Jiří Müller a další. Hráli zde nebo funkcionářsky působili 
další osobnosti českého fotbalu jako Milan Veselý, Jiří Ondra, Svato-
pluk Bouška, Jiří Rosický st., Miloš Beznoska, Juraj Šimurka, Zdeněk 
Hruška st., Jaroslav Marčík a v neposlední řadě i stále aktivně hrající 
prezident klubu Václav Hrdlička.
Všichni, kdo mají zájem přihlásit se do našeho fotbalového oddílu, 
dostanou další informace v klubovně na stadiónu FSC Libuš.  

ZŠ METEOROLOGICKÁ

 Kontaktní adresa  Meteorologická 181, Praha 4 – Libuš
 Ředitel školy  Mgr. Bohumír Šumský
 Telefon  241 716 255, 241 712 222
 E-mail  meteo@volny.cz
 Webová stránka  www.zsmeteo.cz 

Zájmová činnost pro žáky Základní školy Meteorologická ve školním 
roce 2005/2006:  

Pouze pro žáky školy: 

 angličtina (3 kroužky)
 francouzština
 keramika
 taneční kroužek
 jóga
 výtvarný kroužek
 dramatický kroužek
 míčové hry (pro mladší žáky)
 sportovní hry (pro starší žáky)
 hra na zobcovou fl étnu
 aerobic
 sborový zpěv
 kung-fu
 sborová hra na hudební nástroje
 seminář z českého jazyka 
 zájmová informatika
 seminář z matematiky

Zájmová činnost provo-
zovaná ve škole nejen 
pro žáky školy:

 OS Juniorský aero-
bik, kontaktní osoba 
Iva Farářová (přísně 
výběrové)
 fl orbal 

(při klubu Junior)
 Teen klub 
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 ANGLIČTINA | Lektorka MUDr. Soňa Boušková 
Výuka probíhá dle individuálně dohodnutých učebnic a pra-
covních sešitů, je doplněna dalšími materiály - pracovními 
listy, křížovkami, poslechem kazet, hrami, písničkami či ří-
kankami. Vše je zaměřeno na zvládnutí gramatiky, rozvíjení 
slovní zásoby a především poslechových a konverzačních 
schopností. 

 JUDO | Trenéři Ing. Oldřich Ježek, Ing. Martin Vondrouš
Judo je velice účinné sebeobranné umění. Základními principy 
techniky juda jsou zachování rovnováhy a uvolněnosti obránce 
současně s vychýlením útočníka, které dokumentuje základní 
poučka: „ustup, jsi-li tlačen, postup, jsi-li tažen“. Po dokonalém 
vychýlení pak následuje bleskurychlý útok podrazem, přeho-
zem případně úderem, kterým je protivník zneškodněn. Zákla-
dem je snaha o maximální využití všech fyzických a duševních 
sil obránce. 

 MÍČOVÉ HRY | Trenér Jan Pipek 
Sportovní kroužek určený všem klukům a děvčatům, jež chtějí tré-
novat postřeh i dovednosti s basketbalovými, volejbalovým, fot-
balovými i házenkářskými míči. Nechybí ani fl orbal-hra podobná 
pozemnímu hokeji.

 KEYBOARD | Lektor Mgr. Dušan Bajtoš
Cílem výuky je nejen rozvíjet dětský hudební talent, ale také 
podílet se na budování vlastních estetických názorů. Společ-
nou radostí bude, až si dítě převede slyšenou melodii do zvu-
kové podoby, podle vlastního vkusu přiřadí rytmus a harmo-
nický doprovod. A to je další výhoda „keyboardů“ - souhra. Dítě 
nejen vytváří melodii a harmonii, ale vnímá také rytmus.

KLUB PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ 
TEEN LIBUŠ

 Provozovatel  občanské sdružení Teen Libuš. 
 Sídlo  ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4
 Kontaktní osoba  Mgr. Julie Čákiová
 Telefon  605 866 609 
 E-mail  teenlibus@seznam.cz, 
 Webová stránka  www.teen-libus.estranky.cz
 Otevírací doba  pondělí, úterý, čtvrtek 12.30 – 18.00

Teen klub je určen –náctiletým (tedy mládeži kolem 12 až 19 let). 
Hlavním cílem našeho zařízení je především zlepšit životní styl a pod-
porovat mládež z městské části Praha-Libuš a jejího okolí, naučit děti 
a mládež aktivnímu a smysluplnému trávení volného času a záro-
veň tak omezit výskyt sociálně patologických jevů. Vedlejším cílem je 
vytvoření a otevření prostoru pro seberealizaci a kreativitu. 
V současnosti sídlí klub v prostorách ZŠ Meteorologická, ale jeho dveře 
jsou otevřeny všem příchozím, mladým lidem z celého okolí. Každé 
druhé úterý v měsíci je věnováno nějaké kreativní činnosti, čtvrtky by 
měly (podle zájmu klientů) patřit hudbě. Program se samozřejmě uzpů-
sobuje zájmům a potřebám dětí, nápadům se meze nekladou. Kromě 
takto organizovaného programu mohou návštěvníci volně využívat, při 
dodržení několik základních pravidel, veškeré vybavení klubu. Stolní 
fotbal, deskové hry, ping-pong, poslech hudby a další. Náš prostor je 
místem bez drog, alkoholu, násilí a jiných sociálně-patologických jevů, 
kde, s minimálním dohledem pracovníka, mohou děti bezpečně dospí-
vat a přitom neztratit důležitý kontakt se svými vrstevníky. 

MODELÁŘSKÝ 
KROUŽEK 
KŘÍŽEM KRÁŽEM

 Sídlo  Mezi Domy 373, Praha 4 – Písnice  
 Kontaktní adresa  Výletní 358/18, Praha 4 - Písnice
 Kontaktní osoby  Ing. František Čech, Petr Šámal, Jan Zemánek
 Telefon  602 360 925, 606 767 193, 605 947 966
 E-mail  krizem.krazem@seznam.cz; samal01@pre.cz
 Webová stránka  www.modelari.fun.cz

V kroužku se zabýváme stavbou plastikových modelů letadel a bo-
jové techniky z průmyslově vyráběných stavebnic. Každý nově příchozí 
dostane nejdříve „testovací model“ pro zjištění  jeho míry dovednosti. 
Při stavbě dalších modelů pak postupně proniká do tajů modelařiny. 
Vybavení kroužku je na vysoké úrovni (např. dvoučinné stříkací pistole 
či špičkové přípravky řady Gunze). Při fi niši (barvení a patinování) vyu-
žíváme aktuálních pracovních postupů jako nástřik a stínování mode-
lu. Vyspělejší pak pracují s doplňkovými sety (fotolepty či odlévané do-
plňky) a snažíme se jim poskytnout také podklady týkající se předlohy 
modelu nebo jeho bojového nasazení. Tím spojujeme modelářství 
s historií třeba našeho zahraničního odboje za II. světové války.

S modely se pak účastníme různých soutěží a to jak velkých Kit 
Show jako je Modelmanie nebo E-Day ale také bodovacích postupo-
vých soutěží v rámci seriálu Mistrovství Republiky. Během naší více než 
pětileté existence jsme dosáhli již řádky úspěchů včetně několikaná-
sobného zisku titulu Mistra Republiky.

Spolupracujeme také úzce s MČ Praha-Libuš, například při realizaci 
tematické výstavy v rámci návštěvy delegace z Francie v rámci 60. vý-
ročí ukončení II. světové války.

Komplexní informace o nás včetně osobních stránek každého člena 
a úplného výčtu našich úspěchů zveřejňujeme na našich webových 
stránkách www modelari.fun.cz.

Cvičenci se mohou zúčastňovat závodů sokolské všestrannosti a růz-
ných turnajů a závodů organizovaných sokolskou župou a Českou 
obcí sokolskou – plavání, šplh, atletika, gymnastika, dále sobotních 
doplňkových činností dětí (např. plavání, turistika).
Členský  příspěvek se platí za celý rok a u dětí činí 70 Kč. V členských 
příspěvcích je obsaženo úrazové pojištění. Oddílový příspěvek se řídí 
počtem využívaných hodin v tělocvičně, event. na hřišti  a 1 hodina 
cvičení vychází u dětí  na 7 Kč.  Oddílové příspěvky se mohou platit 
dvakrát za rok (jednou na 6 měsíců – 01-06 a jednou na 4 měsíce 
– 09-12).
Ve dnech 5. a 6. července 2006 se bude konat XIV. Všesokolský slet. 
Slavnostní cvičení proběhne na Rošického stadionu na Strahově. 
V T. J. Sokol Libuš se nacvičují v dětských kategoriích dvě sletové 
skladby: Kdo si hraje nezlobí – nejmladší žactvo a Počítadla – mladší 
žactvo. 
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 TVOŘÍNEK | Lektorka Lenka Štěpánová 
Náplní tohoto kroužku je propojení výtvarně-estetické a pohy-
bové činnosti dětí již od 4 let spolu s dramatickým zpracováním 
dětských literárních děl, které jsou ideální kombinací rozvoje kon-
centrace, fantazie, kreativity a osobnosti dítěte. 

 FLÉTNA | Lektoři Mgr. Julie Čákiová, Vít Strobach
Hudební obor fl étna rozvíjí v dětech hudební cit a smysl pro ryt-
mus. Nabízí jim zvládnutí jednoduchých lidových písní a koled, 
ale také některé složitější skladby z oboru vážné hudby. Děti si 
zde osvojí také základní hudební pojmy. Výuka je určena začáteč-
níkům i pokročilým, možná je též komorní hra. 

 KLAVÍR | Lektorky Mgr. Lada Šámalová, Pavla Rolincová
Zaměřujeme se především na písničky, u začátečníků na lidové, 
pro ostatní vybereme třeba písně k táboráku, starší i nejnovější 
hity. Podle zájmu nacvičujeme pěkné skladbičky velkých mis-
trů, zkoušíme i čtyřruční hru. Vše závisí na přístupu dětí i rodičů, 
domácí příprava je předpokladem pro rychlé a kvalitní zvládnu-
tí skladeb. Součástí výuky je i základ hudební nauky, vysvětlení 
akordů a akordových značek, různé způsoby doprovodů. Dvakrát 
ročně každé dítě vystupuje na koncertě. 

 SBOROVÝ A SÓLOVÝ ZPĚV | Lektorky Ema Rajnošková, 
Anna Gabrielová
Podle věku a dovedností dětí ukazujeme prostřednictvím široké-
ho repertoáru (lidové písně české i světové, skladby a písně pánů 
Jurkoviče, Skoumala, Křičky, Ebena, Adama Michny z Otradovic 
atd.) dětem krásu hudby a její mnohé podoby. Věnujeme se i roz-
voji hudebního cítění (rytmika, intonace, tvoření vícehlasů) tak, 
aby se hlas mohl rozeznít v celé své kráse.

JEZDECKÝ ODDÍL 
TJ TEMPO PRAHA

 Sídlo  ul. Zátoňská 20, Praha 4 – Písnice
 Kontaktní osoba  Stáňa Svobodová
 Telefon  274 864 287 (domů)
 E-mail  tjtempo@volny.cz
 Webová stránka  www.volny.cz/tjtempo

Výuka jízdy na koni pro děti od 12 let. Výuka probíhá intenzívní formou na 
jízdárně oddílu a je doplněna vyjížďkami do okolí. V rámci výuky se členové 
podílejí na péči o oddílové koně. 
Výuka je primárně určena pro děti a mládež. Děti se učí osvojovat základní jez-
decké dovednosti včetně souvisejících činností (čištění koně a prostor, příprava 
krmiv a steliv, aj.). Výuka probíhá od pondělí do soboty v době od 15.00 do cca 
19.30 (v sobotu od 9.00 do cca 19.00). V neděli probíhá úklid prostor a logistika. 
K dispozici má oddíl 8 koní vlastních a dále využívá některé koně soukromé. 
Výuku zajišťují odborně vyškolení pracovníci JO. Členský poplatek činí 250 Kč 
za měsíc za jeden jezdecký den v týdnu. K nákladům je dále třeba připočítat 
povinné vybavení dítěte (přilba, ochrany holení, rukavice), bez kterého není 
dítě zařazeno do výuky. K přihlášení dítěte do JO se vyžaduje souhlas lékaře (na 
přihlášce). Bližší informace jsou na webových stránkách oddílu.
V rámci docházky do JO je možné po určité době absolvovat zkoušky základ-
ního výcviku jezdce, které tvoří základ pro poloprofesionální a profesionální 
působení v jezdeckém sportu. Zajímavá je i možnost starších členů startovat 
za TJ Tempo v regionálních soutěžích či v rámci interních závodů pořádaných 
JO TJ Tempo. 
Členství v JO je přes svojí značnou fyzickou namáhavost a enormní časové 
nároky pro děti-členy nesporným přínosem. Jejich pravidelná a stále inten-
zivnější docházka do JO prohlubuje jejich vztah ke zvířatům, vztah k přírodě, 
všestranný rozvoj orientačních, motorických a psychických vlastností a smysl 
pro odpovědnost a toleranci. Neméně důležitá je i funkce JO jako alternativy 
pro aktivní využití volného času dětí. Docházka dětí do JO navíc do jisté míry 
obohacuje výchovně vzdělávací funkci školy a rodiny

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA 
SOKOL LIBUŠ

 Adresa  Libušská 294, 142 00  Praha 4 - Libuš
 Kontaktní osoby  JUDr. Karel Krůfa, starosta T. J. Sokol Libuš;  
   Vladimíra Tomášková, jednatelka T. J. Sokol Libuš
 Telefon  222 323 223; 261 912 456 
   v prac. dny od  8.00 do 12.00 hodin 
 E-mail  sokollibus@volny.cz

Tělocvičná jednota Sokol Libuš nabízí dětem a mládeži cvičení, 
které je zaměřené na všestrannou pohybovou průpravu 
zahrnující prvky gymnastiky, atletiky a míčových her. Důraz je 
kladen na rozvoj obratnosti, síly, rychlosti, vytrvalosti, koordinaci 
pohybu a správné držení těla.
Náplň cvičebních hodin – s přihlédnutím k věku, zájmu a schopnos-
tem cvičenců: zahájení, rozcvičení, rozběhání; cvičení v družstvech 
dle výkonnosti; závodivé hry, míčové hry – vybíjená, přehazovaná, 
kopaná, fl orbal, košíková, volejbal, softball; zakončení hodiny, zklid-
nění.

Cvičební hodiny:

Nejmladší žactvo 3 – 6 let Pondělí a středa 1600–1700 hod.
Mladší žákyně 7 – 11 let Pondělí a středa 1700–1800 hod.
Mladší žáci 7 – 11 let Úterý a čtvrtek 1700–1800 hod.
Starší žákyně 12 – 15 let Pondělí a středa 1800–1900 hod.
Starší žáci 12 - 15 let Úterý a čtvrtek 1800–1900 hod.
Rodiče a děti 2  - 5 let Úterý a čtvrtek 1600–1700 hod.

HUMANITÁRNÍ 
SDRUŽENÍ 
PROTEBE

 Sídlo  JÚŠ, V pevnosti 4, 128 41 Praha 2
 Kontaktní osoba  Zdenka Kapicová, Výletní 401, 
   142 00 Praha 4 - Písnice
 Telefon  261 910 532,  777 603 883
 E-mail  protebeh@seznam.cz; 
   zdenka.kapicova@quick.cz
 Webová stránka  http://www.protebe-hs.wz.cz

Humanitární sdružení Protebe je u ministerstva vnitra registrované 
občanské sdružení, které  zaměřuje svoji činnost na práci s dětmi 
a mládeží. Veškeré projekty tohoto sdružení jsou zaměřeny na 
integraci zdravotně či sociálně handicapované mládeže 
s ostatní populací. Pomáhá v získávání nových zkušeností, rozvíjí 
zájmovou činnost (např. šachy, turistika atd.), nabízí alternativu 
k současnému komerčnímu životnímu stylu. Pořádá víkendové 
turistické a pobytové akce, letní tábory a prodloužené vánoční 
pobyty. Je také pořadatelem odborných psychoterapeutických 
pobytů a mezinárodních setkání sportovců Able sports Praha s účastí 
týmů z Belgie, Holandska, Dánska, Německa, Polska, Slovenska a České 
republiky. 



U nás | 2/2006 | 11 U nás | 2/2006 | 7 

Koncem minulého roku byly na 
naši žádost vyměněny dvousetlit-
rové  kontejnery na nápojové kar-
tony za kontejnery o objemu 1100 
litrů. Původně bylo kontejnery na 
nápojové kartony osazeno pouze 
15 stanovišť. Od prosince 2005 je 
osazeno všech 31 stanovišť. 

U kontejnerů na papír se nám 
podařilo navýšit četnost odvozu 
tak, aby místo původního svozu  
jednou týdně byl kontejner vy-
měňován dvakrát týdně.

Usilujeme i o zlepšení estetic-
kého dojmu z těchto stanovišť 
a v místech, kde to situace umož-
ňuje, chceme, aby kontejnery stá-
ly v zálivech ze zámkové dlažby. 
Takové stání se nyní nově nachází 
v ulici Hoštická.

TŘÍDÍTE ODPAD?
Na území naší městské části se nachází 31 stanovišť na kontejnery 

na tříděný odpad. V  posledních měsících jsme se často setkávali 
s nepořádkem kolem těchto kontejnerů, který byl často důsledkem 
nedostatečné kapacity kontejnerů.

Těší nás, že kontejnery jsou 
hojně využívány a v důsledku 
toho se snižuje objem odpadů 
z domácností, který končí na 
skládkách a ve spalovnách. 
Tříděný odpad se vrací zpět 
do výrobního procesu. Použitý 
papír je využíván např. k výrobě 
novinového papíru nebo kar-
tonů, plasty se používají např. 
k výrobě nových pneumatik, 
plastových palet nebo k výrobě 
textilního vlákna. Použité sklo, 
tzv. střepy, je nezbytné pro výro-
bu nového skla. Pro zajímavost 
- nové sklo obsahuje až 30 % 
střepů.     

Pro vaši informaci uvádíme 
dny, kdy jsou jednotlivé kontej-
nery vyváženy.  

Plast ........................................................................................ pondělí a čtvrtek
Sklo ..........................................................................pátek, jednou za 6 týdnů
Papír ................................................................................................pátek a úterý
Nápojové kartony....................................................... každou lichou středu

KDY SE VYVÁŽEJÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
 Upravených stání pro kontejnery, jaké teď mají v Hoštické ulici v zálivu ze 

zámkové dlažby, by v budoucnu mělo být víc  Foto Anna Rusiňáková

Inspirativní námět, jak si usnadnit sběr nebezpečného odpadu, 
poslala do redakce časopisu U nás paní Olga Kopecká z Libuše. Při-
pojila i grafi cký přehled sebraných nebezpečných odpadů.

(red)

JAK NA NEBEZPEČNÝ ODPAD

Z VLASTNÍ EKOLOGICKÉ VŮLE

Bydlíme v ulici Na Domovině. 
Jsme společenství vlastníků pa-
nelových bytů a je nás v domě 
120 bytů. 

Před dvěma lety jsme jako 
výbor společenství zařídili sběr 
nebezpečného odpadu přímo 
v domě. U vchodu do domu jsme 
dali krabice s nápisy a do nich lidi 
z domu vhazují odpady, jako jsou 
baterie, nádoby od sprejů, léky atd. 
Tyto odpady skladujeme v úklido-
vé místnosti a poté je zdarma 

a z vlastní ekologické vůle odvážím 
do sběrného dvora a baterie ode-
vzdávám na úřadě MČ Praha-Libuš.
Toto třídění nebezpečných od-
padů probíhá již dva roky a je 
vcelku velmi úspěšné. Lidé si 
zvykli tyto odpady neházet do 
popelnice, jako tomu bylo dřív.
Takto kdyby postupovali i v jiných 
domech v Praze, bylo by na sklád-
kách méně nebezpečných odpadů.

Olga Kopecká

CYKLO Emap PÍSNICE     
SLEVY 10 – 20% 

NA MODELY KOL 2005

PŘIVEZTE KOLO NA
SERVIS CO NEJDŘÍVE!

Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4
Tel. 261 911 452  www.emap-praha.cz

Mobil 721 414 810  e-mail: obchod@emap-praha.cz
Otevřeno: Po – Pá 10.00–18.00; So 9.00-14.00

i n z e r c e

Vývoj v letech 2004 a 2005

2004 2005
0

20
40
60
80

100
120
140
160

nádoby od 
sprejů (ks)
zářivky, úsporé 
žárovky (ks)
monočlán-
ky, baterie, 
akumulátory 
(dkg)
lepidla, laky, 
ředidla, čističe, 
oleje (ks)
léky, rtuťové 
teploměry (ks, 
bal)

Jana Drobílková,
odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš



12 | U nás | 2/20068 | U nás | 2/2006

ÚZEMNÍ ROZVOJ

PŘEDPOKLÁDANÉ INVESTICE V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ
Vážení čtenáři, následující přehled předpokládaných velkých investičních akcí na území naší městské části nezištně zpracoval pro časopis 

U nás místostarosta ing. Pavel Macháček. Je to cenný materiál, který umožňuje veřejnosti získat věcné informace, co můžeme na území na-
šich dvou obcí velmi pravděpodobně očekávat, kdo jsou investoři, v jaké fázi přípravy jsou tyto stavby, případně, jaké postoje k nim zaujíma-
jí zastupitelé městské části a v některých případech i část veřejnosti. 

(red)  

SILNIČNÍ OKRUH KOLEM 
PRAHY, STAVBA 513 
VČETNĚ VESTECKÉHO 
PŘIVADĚČE

Investor: ŘSD ČR
Pravomocné územní rozhod-

nutí. Předpoklad dokončení do r. 
2010. Kapitola sama o sobě. Naše 
městská část poukazuje na ne-
existenci návazných komunikací 
směrem do Prahy. Pokud se tento 
problém začne řešit, tak s výjim-
kou tzv. Východního obchvatu Pís-
nice se bude odehrávat na území 
sousedních městský částí (Praha 
12, Praha 4, Kunratice).  

METRO, TRASA D

Investor: Dopravní podnik hl. 
m. Prahy

Ve fázi studií. Předpokládá se 
depo na jihovýchodu Písnice, jižně 
od Kunratické spojky. Stanice Písnice 
jižně od areálu Sapa, stanice Libuš 
východně od Novodvorské, stanice 
Nové Dvory již na území Prahy 4. 
Předpoklad dokončení po r. 2010.

TRAMVAJOVÁ TRAŤ 
MODŘANY – LIBUŠ 
– NOVÉ DVORY

Investor: Dopravní podnik hl. 
m. Prahy

Ve fázi studií. Bude vedena po-
dél ulic Generála Šišky a Novod-
vorské.  Předpokládá se realizace 
souběžně s trasou metra. 

Do doby realizace jsou zabloko-
vány plochy budoucích tras, depa, 
stanic. Pravděpodobná je také 
úprava křižovatky Novodvorská, 
Generála Šišky, Meteorologická 
– předpokládá se kruhová křižo-
vatka (investice Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy).

VÝCHODNÍ 
OBCHVAT PÍSNICE

Je pouze nakreslen v územ-
ním plánu. Naše městská část 
společně se sousedními Kunrati-
cemi požaduje jeho prodloužení 
severním směrem. Došlo by tak 
k odlehčení dopravy na Libušské 
a Vídeňské. Snaha zatím naráží na 
nepochopení.
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 OBLAST MEZI LIBUŠÍ 
A KUNRATICEMI
Je zpracována urbanistická 

studie (US) Libuš – Kunratice. 
Je zhruba v rozsahu regulační-
ho plánu, ale na rozdíl od něj 
není závazná. Řeší území mezi 
ulicemi K Jezírku (na severu) 
a Kunratickou spojkou (na 
jihu). Výsledek přinesl rozpaky 
jak v Libuši, tak v Kunraticích. 
Požadovaná komunikace sever 
– jih tam sice je, ale končí na 
Dobronické (chceme prodlou-
žení až na Vídeňskou v oblasti 
Zelené domky). Navíc není 
pojata jako páteřní, ale jako 
obslužná. Vlastní zástavba se 
řeší po částech.
Lokalita  K Jezírku (1 – číslo 

na otištěném plánu městské 
části)
Zastavěna bývalá zahrádkář-
ská kolonie mezi prodlou-
žením Božejovické a Drů-
bežářskou. Rodinné domky. 
Několik pozemků dosud bez 
rodinných domů.

Lokalita severně od Jezírka (2)
Poměrně malé území mezi 
ulicemi Na Močále a prodlou-
žením Božejovické. Knoll, a. s., 
plánuje výstavbu bytových 
domů. Ve fázi žádosti o úpra-
vu územního plánu.

Lokalita Na Musilech (3)
Území mezi ulicemi V Lužích 
a Na Musilech. Soukromý 
investor plánuje výstavbu 
rodinných domů.

Investor: PVS, a.s., (Pražská vo-
dohospodářská)

Dešťová a splašková kanalizace 
od Chladírenské po kruhovou 
křižovatku Vídeňská – Dobronická 
– K Libuši + boční větve.

Dlouhodobě plánovaná a od-
kládaná investice.

Investor: Hlavní město Praha, 
odbor městského investora (OMI)

Kanalizace, komunikace v zasta-
věném území – původní zástavbě 
tzv. staré Libuše a staré Písnice. 
Dlouhodobá záležitost. Průběžně 
probíhá. Akce je rozfázována na 
mnoho dílčích staveb. Nejnároč-
nější bude kompletní rekonstruk-
ce celé Libušské. Předpokládá se 
její zahájení v r. 2006. 

KANALIZACE 
DOBRONICKÁ

TECHNICKÁ 
VYBAVENOST 
(TV LIBUŠ) 

Bytový dům Dobronická 
Velký objekt na konci Dobro-
nické ulice (naproti garážo-
vému domu). Soukromý in-
vestor má územní rozhodnutí 
a zpracovává materiály pro 
stavební řízení.

 LIBUŠ  CENTRUM 4
Území mezi Meteorologickou, 

Šátalskou a K novému sídlišti.
Společnost Janette, s. r. o., 

zde již několik let postupně sta-
ví bytové a řadové domy. Kromě 
toho zde plánuje multifunkční 
dům.

 ZÁPADNÍ LIBUŠ 5
Území mezi ZŠ Meteorologic-

ká, Modřanskou roklí, hranicí 
městské části a ul. Meteoro-
logickou. Jsou plánovány dvě 
investice :
Dům s pečovatelskou službou

Investor: Hl. m. Praha (OMI)
Je vydáno pravomocné sta-
vební povolení. Zahájení 
stavby se předpokládá v roce 
2006.

Anglická škola
Investor: English Internatio-
nal School
Investor nyní provozuje školu 
v bývalých jeslích na sídlišti 
Písnice. Plánuje zřízení no-
vého areálu školy. Probíhá 
územní řízení.

 VÝCHODNÍ PÍSNICE
Pouze územní plán. Žádná zá-

vazná podrobnější dokumentace 
neexistuje. Území je na východě 
vymezeno trasou metra do depa 
a východním obchvatem Písnice. 
Vlastní zástavba se řeší po čás-
tech.
Ulice V Zákopech

Problematické odvedení deš-
ťových vod. Neexistuje ani 
studie. Nelze udělat defini-
tivní povrch ulice. Zkrachoval 
projekt Bydlení pro vás.

Lokalita v Zákopech (Nový 
Park – dle Ekospol, a. s.) (6)
Území mezi ulicemi V Zá-
kopech (mimo vlastní ulici) 
a Švihovskou. Společnost 
Ekospol, a. s., zde prosazuje 
výstavbu bytových domů. 
Naráží na odpor. Navrhované 
domy jsou totálně předi-
menzované oproti sousední 
zástavbě.

Lokalita Kálek (7)
Území mezi ulicemi Klenovic-
kou a Na Losách. Soukromí 
investoři zahájili výstavbu sítí 
k rodinným domům, ale bylo 
jim pozastaveno územní roz-
hodnutí na vlastní domky.

ROZVOJOVÁ ÚZEMÍ:

 JIŽNÍ PÍSNICE
Pouze územní plán. Žádná zá-

vazná podrobnější dokumenta-
ce neexistuje. Území na západě 
sousedí s Prahou 12. Existuje ja-
kýsi Koncept rozvoje území Pís-
nic – Vrtilka – Cholupice.  Vlastní 
zástavba se řeší po částech.
Lokalita Písnické zahrady – do-

stavba (západ) (8)
Malé území mezi Písnickými 
zahradami a ulicí K Vrtilce. 
Probíhá územní řízení.

Lokalita Písnice – Jih (9)
Území vymezené truhlárnou, 
Písnickými zahradami, uli-
cemi Libušskou a K Vrtilce. 
Vlastníci pozemků plánují 
zástavbu rodinnými domy. Ve 
fázi studie.

 STŘEDOSEVERNÍ PÍSNICE
(území mezi tzv. starou Písnicí 

a sídlištěm Písnice)
Pouze územní plán. Žádná 

závazná podrobnější dokumen-
tace neexistuje. Existují různé 
pokusy vlastníků pozemků 
o změnu územního plánu. Za-
tím nebyla žádná schválena.

Zpracoval  
Ing. Pavel Macháček, 

místostarosta MČ Praha-Libuš

Realitní kancelář 

KONTAKT-servis
specialista na Prahu 4 

hledá pro své klienty  byty, domy a pozemky jak 
k pronájmu, tak k prodeji. 

Tel: 603 483 771  Jednání dle dohody na adrese 
U Libušské sokolovny 222/3. www.simacek-reality.cz

i n z e r c e

Pronajmu dlouhodobě 
garáž na sídlišti Písnice 
(vedle tenisových kurtů).

Jedná se o nový 
komplex garáží na 
oploceném pozemku 
s uzamykatelným 
vjezdem.

Cena dohodou.
Tel: 737 813 353.

i n z e r c e

 Parkování pro marin-
gotku. Obracím se na vás ze 
zoufalství. Šest let žiji v ma-
ringotce. Jsem trvalým po-
bytem z Brna, ale tam bydlet 
nemohu, tak jsem se usadil na 
vaší městské čási. Jednal jsem 
s radnicí, magistrátem, drá-
hami, no prostě snad s celou 
Prahou s žádostí o pronájem 
pozemku k parkování za úče-
lem bydlení v přívěsu. Všici 
tvrdí, že pozemek poskytnout 
nemohou a Praha 4 mi hrozí, 
že mi moji střechu nad hlavou 
vezme. Jsem bezúhonný, 
svobodný, nekuřák, příjmy 
mám malé. Můj životní sen je 
získat v Praze malý pozemek, 
kde se mohu zabydlet a zkusit 
uvažovat o důstojnějším živo-
tě.Věřte mi, že to bez zapuště-
ných kořenů nelze.To zázemí 
prostě chybí. Parkuji na ul. 
Předposlední. Kdykoliv večer 
přindu dom, tak se bojím, 
že buď budu vykraden nebo 
podpálen nebo odtažen... 
Jiří Prima. (Případné nabídky, 
prosím adresujte na redakci 
U nás – hana.kolarova@tisca-
li.cz, tel.  731 179 913.)
 Hnůj. Zdarma. Jezdecký 

oddíl TJ Tempo Praha nabízí 
k odvozu koňský hnůj. Odběr 
po předchozí telefonické do-
hodě v areálu JO TJ Tempo Pra-
ha - Zátoňská 20, Praha-Libuš. 
Volejte pana Martina Vaška – 
605 586 674. V případě zájmu 
je JO TJ Tempo Praha schopno
za úhradu zajistit odvoz 
hnoje. Je možné dohodnout 
i celoroční odběr.
 Byt, dům nebo pozemek. 

Koupíme ihned v Praze 4 
– Libuši nebo Písnici. Platíme 
hotově. Tel. 603 483 771.

NĚKOMU CHYBÍ, 
NĚKOMU PŘEBÝVÁ...

m í s t n í  n e k o m e r č n í  i n z e r c e  z d a r m a
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Jan Rejžek: 
Z mého deníčku: 1984-2003
Il. Štěpán Mareš, Praha: Nakla-
datelství XYZ 2005. 654 s. ISBN: 
80-86864-30-8

Jan Rejžek je známá osobnost 
současné české kultury, duchaplný 
glosátor společenského života 
a nemilosrdný kritik umělecké 
prostřednosti a lidské přízemnosti. 
Pro své vždy radikální postoje a ne-
kompromisní názory si získal mno-
hé zastánce i odpůrce. Je jedním 
z mála českých novinářů, kteří svůj 
styl nemění za žádných okolností, 
zůstává vždy svůj a má sloní paměť. 
Tato kniha shrnuje „deníčky“, které 
publikoval v letech 1984–2003, 
sloupky, zveřejňované postupně ve 
Zpravodaji Jonáš klubu, Kmeni a po 
listopadu 1989 také ve Scéně, v Pro-
storu,  Lidové demokracii, Českém 
deníku (týdeníku) a Metru. Kniha 
nejspíš mnoho čtenářů pobouří, ale 
možnost ocenit (přijmout) autoro-
vu nesmlouvavost a výstižný nad-
hled je přinejmenším inspirativní. 
Julius Klement v recenzi v Lidových 
novinách ke knize poznamenal: 
„Knihu můžete číst s Rejžkem, 
proti Rejžkovi, ale nejlepší varianta 
je vedle Rejžka. V tom případě jde 
o komentovanou, kulturně histo-
rickou encyklopedii pro nás, kteří 
jsme už hodně zapomněli a už by-
chom si sami nevzpomněli.“

Toho Rejžka máme na virtuál-
ním pultě už od předvánoc, na ty 
následující dvě se i virtuálně teprve 
těšíme, i když ta první z nich by 
v okamžiku vydání a doručení toho-
to U nás už měla být skladem.

Mario Puzo: 
K znamená Kennedy
Přel. D. Hlinková. Praha: Knižní 
klub 2005. 376s. ISBN: 80-242-
1490-3

Autor legendárního Kmotra se 
nyní českému čtenáři prezentuje 
výborně napsaným, inteligentním 
a napínavým románem – drama-
tickým líčením událostí, které ved-
ly ke spiknutí a posléze k atentátu 
na fi ktivního amerického prezi-
denta, jenž je obdařen vlastnostmi 
i jménem rodu Kennedyů. Kniha je 
nabita širokou škálou dnešních po-
dob násilí, od těch se zbraní v ru-
ce až k těm, které jsou prováděny 
v rukavičkách. Autora zaujaly pře-
devším intriky společností nejvý-
znamnějších amerických miliar-

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ 

SLONÍ PAMĚŤ JANA REJŽKA, 
HUXLEY DĚTEM A CUKROVKA

dářů, kteří svými penězi ovládají 
americký Kongres. Jakákoli po-
dobnost s čímkoli je samozřejmě 
vysloveně náhodná... 

Aldous Huxley: 
Vrány z Hruškovic
Il. J. Snopko. Praha, Meander 
2006. ISBN: 80-86283-43-7.0

Tak na tuhle knížku, která vyjde 
během února se, ačkoli už nemám 
děti ve věku, pro který je určena, 
vysloveně těším. Vrány z Hruško-
vic jsou jedinou dětskou knížkou 
známého anglického romanopisce, 
esejisty a kritika a její současné prv-
ní vydání ve 20 zemích světa bylo 
na podzim loňského roku velkou 
událostí v literárním světě. Huxley 
knihu napsal o vánočních prázdni-
nách 1944 své pětileté neteři Olivii 
de Haulleville. Původní rukopis vrá-
tila Olivia strýčkovi s prosbou, aby 
ho také ilustroval. K tomu se však 
slavný spisovatel už nějak nedo-
stal a rukopis upadl v zapomenutí 
na dlouhou řadu let. Naštěstí byl 
nedávno nalezen na půdě domu 
Huxleyových sousedů Yostových, 
kteří v knížce také vystupují...

jbx
František Saudek: 
Příprava na transplantaci
Praha: Maxdorf, 2005, 80 str., ISBN 
80-7345-055-0.

Tituly, které vycházejí z libušské-
ho nakladatelství Maxdorf, nejsou 
většinou určeny široké čtenářské 
veřejnosti, ostatně tentokráte už 
o tom informuje i podtitul knihy: 
Příručka pro pracienty s diabetem 
a jejich blízké. Protože ale diabe-
tes mellitus (cukrovka) není právě 
onemocněním vzácným, najde si 
práce doc. MUDr. Františka Saud-
ka, DrSc., jistě cestu ke čtenářům, 
kterým je adresována. Může jim 
dát srozumitelnou formou odpo-
věď na řadu otázek, které je trápí 
v souvislosti s jejich onemocně-
ním. Pacienti a jejich blízcí se 
seznámí se současnými léčebnými 
metodami, které se uplatňují u po-
kročilých forem nemoci a kompli-
kací, které s ní souvisejí. Popsány 
jsou zejména výhody a nevýhody 
transplantační léčby. Působivý 
je rozhovor s pacientkou, která 
se této léčbě podrobila. Dobrým 
doplňkem obsahu je i slovníček, 
srozumitelně vysvětlující některé 
odborné termíny, které souvisejí 
s tematikou publikace.

-pil-

Vážení čtenáři, máte jedinečnou 
možnost zakoupit vůbec první vy-
dání knihy o našich původně dvou 
obcích, spojených do městské čás-
ti Praha-Libuš. Kniha je v prodeji 
za 200 Kč na humanitním odboru 

KNIHA O LIBUŠI A PÍSNICI
ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664/1, 
Praha 4 – Libuš, tel. 261 910 145, 
244 401 646. Využijte tuto jedineč-
nou možnost.

Iva Hájková, 
humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš

V měsíci únoru 2006 se dožívají významných jubileí (70 let, 80 let, 82 
let, 84 let, 87 let a 88 let ) tito občané z Písnice a z Libuše:

VÝZNAMNÁ JUBILEA 
NAŠICH OBČANŮ

Vlasta Hladíková 
Anežka Jandečková 
Karel Kopecký 
Emilie Kotková 

Františka Marečková 
Antonín Pelán 
Miloslava Růžičková 
Božena Štekrová 

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního 
optimismu.

Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních 
údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografi e v našich místních 
novinách U nás,  je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jarkou Kle-
mešovou, tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete 
přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení.  

Dne 4. března se dožívá 
můj drahý manžel
a rodák z Libuše pan
Jiří Cinibulk
75 let
Za všechnu lásku a péči 
děkujeme a do dalších 
let přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti.

Manželka Jana, 
dcera Jana s manželem 

vnoučata Vašík, Janička a Irenka

MŠ LOJOVICKÁ

HUDEBNÍ KROUŽEK 
– PRO ZDRAVÍ DĚTÍ

Děti jsou od útlého věku vystavo-
vány četným zákazům a příkazům, 
a tím se jejich přirozená osobnost 
omezuje. Myslím si, že právě hud-
ba má v tak důležité oblasti velký 
význam. Nabízí dětem způsob, jak 
se odpoutat od stresů. Rytmizace 
a pohybová vyjádření přirozeným 
způsobem uvolňují přebytečnou 
energii.Hudba téměř všech for-
mách, dokáže zprostředkovat velmi 
příjemný a obohacující zážitek 
a účinné uvolnění. 

V mateřské škole Lojovická se 
snažím v tomto duchu vést hudeb-
ní kroužek. Vzhledem k velkému 
počtu zájemců je kroužek rozdělen 
do dvou skupin - mladších a star-
ších zpěváčků. Zatímco mladší 
se, mimo jiné, učí základům, jako 
je cítění rytmu, intonace, výrazu 
a zapamatování si jednoduchých 
krátkých textů známých dětských 
písniček, starší děti již trénují nároč-
nější písně s doprovody hudebních 
nástrojů a v neposlední řadě se učí 
respektu k ostatním kamarádům 
– když zpívají ve skupinkách či 
v sólech. 

V této oblasti se nabízí mnoho 
možných činností, jako např. po-
slech vážné hudby nebo i dalších 
hudebních žánrů atd. Mým hlavním 
cílem však je umožnit dětem pro-
střednictvím hudebního vyjádření 
právě uvolnění; zaujmout je co nej-
přirozenějším a pro ně nejpříjem-
nějším způsobem a podpořit v nich 
chuť ke svobodnému projevu a vní-
maní krásy prostřednictvím hudby.

Radka Juránková,MŠ Lojovická

Zdeněk Kraml 
Antonín Krušina 
Anna Lamková 
Anežka Lešková 
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Mateřské centrum Kuřátko na-
jdete v areálu Klubu Junior, Mezi 
Domy 373, Praha 4 – Libuš.

Otevřeno: 
pondělí až čtvrtek 930–1200 hod.
Stálý program:
pondělí a středa – rytmika
úterý – poznáváme přírodu
čtvrtek – výtvarné a ruční práce

V týdnu od 6. 2. do 10. 2. 2006, 
v době zimních prázdnin, zůsta-
ne Kuřátko UZAVŘENO!

ÚNOR 2006
2. 2. čtvrtek  Veselé karneva-

lové masky  Pod vedením Katky 
si děti vyrobí jednoduché masky na 
poprázdninový karneval.

13. 2. pondělí  Divadélko  
Hanka vám zahraje další (ne)zná-
mou pohádku a společně si zahra-
jeme a zazpíváme. 

14. 2. úterý  Srdíčkové ozdoby 
 U příležitosti svátku Sv. Valentýna 

si vyrobíme dekorativní ozdoby do 
květináčů.

15. 2. středa  Karneval  
Přijďte s námi prožít příjemné 
dopoledne v maskách! Nebude 
chybět soutěž o nejhezčí masku 
a ceny.

16. 2. čtvrtek  Mateřské školy 
v naší městské části  Navštíví 
nás vedoucí humanitního odboru 
paní Iva Hájková a seznámí nás 
s aktuální situací v mateřských 
školách, s termíny zápisů a jinými 
zajímavostmi. Začátek v 10.00!

20. 2. pondělí  Edukační 
a pohybové hry pro děti před-
školního věku  Seminář pod 
vedením paní Markéty Müllerové, 
kde se seznámíte s jednoduchými 
náměty pro rozvoj řeči, grafomo-
toriky, paměti a myšlení. Přibalte 
si tužku a papír, některou hru si 
vyzkoušíme!

21. 2. úterý  Rámečky na 
fotky  Jana vás naučí vyrábět 
jednoduché rámečky na fotky. 
Můžete si s sebou vzít fotku na 
zarámování.

22. 2. středa  Narozeninová 
oslava  S dětmi, které se naro-
dily v únoru, oslavíme jejich naro-
zeniny. Neváhejte a přihlaste své 
oslavence na telefonu 603 591 667 
do 19. 2. 2006 kvůli domluvě o ob-
čerstvení. Ostatní mohou přijít 
bez předchozího ohlášení! Těšíme 
se na hojnou účast!

27. 2. pondělí  Logopedie 
 Setkání s klinickou logopedkou 

paní Mgr. Lenkou Marčíkovou, 

MC KUŘÁTKO
která rodičům přiblíží zákonitosti 
a možné problémy ve vývoji dět-
ské řeči. Děti si procvičí jazýčky 
a zahrají si hry, zaměřené na lo-
goprevenci a podporu aktivního 
rozvíjení a upřesňování slovní 
zásoby. Prostor pro individuální 
konzultace.

28. 2. úterý  Klub dvojčat 
a vícečat  Maminka dvojčat 
spec. pedagožka paní Jana Peš-
ková, ráda podá informace o čin-
nosti Klubu dvojčat a vícečat. 
Uvítáme další maminky dvojčat 
či vícečat, společně si předáme 
zkušenosti. Dopoledne není ur-
čeno výlučně pro dvojčata, vítáni 
jsou všichni!

1. 3. středa  Promítané po-
hádky  NOVINKA! – vyzkoušíme 
naši promítačku a promítneme 
a přečteme si některé staré známé 
pohádky…

Za MC Kuřátko 
Hana Kendíková

Akce HS Protebe plánované 
na tento rok:

24. 2. – 26. 2.  Český ráj, Roud-
ný – víkendová akce s lyžováním a 
sáňkováním

25. 3.  Vítání jara v Příbrami 
s návštěvou  vodního ráje 

14. 4. – 17. 4.  Velikonoční vý-
prava (místo bude upřesněno)

13. 5.  Výlet parním vlakem do 
Lhotky na MDD

20. 5.  I my jdeme do Prčic 
– 35 km pro zdatné chodce i jejich 
rodiče

2. – 4. 6.  Lhotka u Mělníka  
- předtáborová víkendovka

6. 8. – 24. 8.  Chatičkový tábor 
Čistá u Rakovníka  (cena 3 700 Kč)

HUMANITÁRNÍ SDRUŽENÍ 

PROTEBE

První společné hodiny nové-
ho sboru pro dospělé v Klubu 
Junior již proběhly. Počáteční 
rozpaky ze setkání byly brzy 
překonány společným zpě-
vem. Lidové písně z různých 
konců světa provázejí každé 
naše setkání. Zatím si na sebe 
zvykáme a zkoušíme jednodu-
ché vícehlasy. Vše je přizpů-
sobeno našim schopnostem 
tak, aby společný zpěv byl 

KLUB JUNIOR

SBOR PRO DOSPĚLÉDĚTSKÝ 
KARNEVAL

TJ Sokol Písnice ve spolu-
práci s městskou částí Praha-
-Libuš pořádá dne 5. 3. 2006 
od 14 hodin Dětský karneval 
v hospůdce U Vokouna v Pís-
nici. Všechny děti jsou srdečně
zvány.

Pořadatelé 
z TJ Sokol Písnice

pro nás radostí. Nechceme se 
věnovat pouze hudbě lidové. 
Plánujeme okusit i řadu jiných 
hudebních žánrů – všechny, 
které jsou blízké našemu vkusu.
Pokud byste měli chuť se k nám 
připojit, máte u nás dveře otevře-
né. Zkoušíme každý čtvrtek od 
19 do 20 hodin v Klubu Junior. 

Ema Rajnošková, 
sbormistryně

Dobrovolný sbor byl založen  
v roce 1889 občany obce Písnice. 
V současné době čítá členská zá-
kladna sboru 120 členů, z toho je 
přibližně 30 členů aktivně činných.

Současný mladý velitel zásahové 
jednotky je Martin Frank. Jednotka 
zařazená do poplachového plánu 
hl. m. Prahy je plnohodnotnou po-
mocnou součástí profesionálního 
útvaru Hasičského záchranného 
sboru hl. m. Prahy a zúčastňuje se 
dle potřeby velkých požárů a po-
žárů v okolí obce Písnice.

Částečně opravená požární 
zbrojnice je umístěna v srdci 
obce Písnice vedle základní školy  
v ulici Ladislava Coňka. K požárům 
vyjíždíme s rekonstruovaným 
vozidlem Škoda 32 RTO trambus 
a doprovodným vozidlem Škoda 

DOBROVOLNÁ POŽÁRNÍ 
OCHRANA V PÍSNICI

1203. Vozidla jsou nám svěřena 
městskou částí Praha-Libuš, udr-
žujeme je z velké části svépomocí 
v řádném technickém stavu. 

Zásahová jednotka je celkově 
profesionálně vybavena včetně 
dýchací techniky, peagerů a vy-
sílaček.

Do našeho mladého kolektivu 
zásahové jednotky bychom rádi 
přijali nové členy od 18 let věku. 
Po odborném zaškolení je zařa-
díme do zásahové jednotky.

Kontakt: 
velitel Martin Frank 603 262 761, 
e-mail honzaceska@seznam.cz, 
starosta Miroslav Štancl 
737 486 494 

Jan Češka, 
SDH Písnice

28. 9. – 1. 10.  Podzimní po 
táborový sraz v Podhradí s krytým 
bazénem

15. 10.  Turistická výprava na 
Sázavu

16. – 19. 11.  Víkendová akce
26. 12. 2006 –  1. 1. 2007  

Vánoční akce

V průběhu roku se mohou  po-
stupně doplňovat jiné akce podle 
vašich přání a nápadů.

Informace a přihlášky na tel. 
261 910 532, 777 603 883 či na 
www.protebe-hs.wz.cz.

Zdeňka Kapicová

Program v únoru 2006

 7. 2. Volná zábava. Posezení 
při kávě. 
 14. 2. Kronika. Procházka 

libušskou kronikou. 
 21. 2. Přednáška paní Ran-

dové. Povídání o historických 
zajímavostech Vyšehradu. 
 28. 2. Přednáška Ing. Lehov-

ce. Naše zimní zahrádky. Pozor 
– jedovaté rostliny. 

Srdečně zveme naše milé senio-
ry opět každé úterý do klubu.

Za výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková 

KLUB SENIOR



Český hydro-
meteorologický ústav  

zabezpečuje provoz celostátní sítě 
měření znečištění ovzduší v naší 
republice. Centrální laboratoř imisí 
je umístěna v areálu ČHMÚ hned za 
našimi humny, na návrší západně 
od Libuše. Leží sice v současnosti 
na katastru Modřan, ale tradičně 
se stále nazývá Praha-Libuš; často 
můžeme slyšet hlášení z Libuše 
v televizních relacích o počasí. 

Pod stejným místním názvem 
Praha-Libuš je známá i jedna 
z celkem 97 stanic automatického 
imisního monitoringu v České 
republice. Naměřené údaje se ob-
jevují aktuálně na internetových 
stránkách ČHMÚ a na telefonu 
14110.

Úsek ochrany čistoty ovzduší 
ČHMÚ, který má své hlavní sídlo 
o kousek dál, v Komořanech, na 
základě těchto informací zpraco-
vává prognózy znečištění, modely, 
podklady pro ochranu ovzduší. 
Rovněž nabízí zpracování znalec-
kých posudků v oblasti ochrany 
čistoty ovzduší, trendů vývoje, 
vlivu plánovaných zdrojů atd.

Nejvyšší koncentrace škodlivých 
látek, jako je například oxid siři-
čitý a prašný aerosol, se vyskytují 

JAK ČISTÝ JE DNES VZDUCH?
v zimním období v topné sezoně 
při nepříznivých rozptylových 
podmínkách, tedy za bezvětří 
a teplotní inverze. Koncentrace 
oxidů dusíku jsou zvýšené, zvláště 
ve městech v těsné blízkosti do-
pravních tepen, prakticky v průbě-
hu celého roku. 

Měřicí stanice Praha-Libuš sle-
duje koncentrace oxidu siřičitého 
(SO

2
), oxidů dusíku (NO

2
 a NO

x
), 

prašných částic o velikosti menší 
než 10 µm (PM

10
), které jsou snad-

no vdechnutelné a obsahují různé 
toxické látky, dále koncentrace 
oxidu uhelnatého (CO), toxického 
přízemního ozónu (O

3
) a některé 

další látky. Na grafy současných 
koncentrací těchto látek, které 
znečišťují ovzduší v bezprostřední 
blízkosti našich domovů, se kdo-
koli může podívat na internetu 
ze stránky http://www.chmi.cz/
uoco/act/aim/aregion/CZ011/
c_CZ011.html. 

S pomocí stránky http:
/ / w w w. c h m i . c z / u o c o / l i m i t /
imlim.html je možné situaci srov-
návat s imisními limity, které platí 
v ČR a jsou v souladu s evropskými 
normami. Například maximální pří-
pustná hodnota koncentrace pra-
chu o velikosti do 10 µm z hlediska 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  PRAŠNÝ AEROSOL
PM10 (Vnější oblasti Prahy):    24.1.2006 - 25.1.2006

ABRAA  Pha4 – Braník ALIBA  Pha4 – Libuš

AVELA  Pha6 – Veleslavín AKOBA  Pha8 – Kobylisy

AMECA  Pha10 – Měcholupy ASTOA  Pha5 – Stodůlky

ASUCA  Pha6 – Suchdol

ochrany zdraví je ve čtyřiadvace-
tihodinovém průměru 50 μg/m3. 
Maximální přípustná koncentrace 
oxidu siřičitého je v průměru za 
jednu hodinu 350 μg/m3, za rok 
50 μg/m3. V současné době nejsou 
problémy s překračováním imis-

ních limitů oxidu siřičitého, avšak li-
mit prašného aerosolu byl koncem 
ledna většinou překračován.

Hana Kolářová
Spolupráce 

Ing. Jaroslav Šantroch, CSc., ČHMÚ

NOVINKA: PROJEKTOR NA SPORTOVNÍ AKCE 
PEČENÁ KOLENA A MARINOVANÁ ŽEBRA KAŽDÝ DEN  GRILOVÁNÍ SELÁTEK NA OBJEDNÁVKU UVNITŘ RESTAURACE

i n z e r c e

zobrazeny 
1-hodinové 
průměrné 
koncentrace 
v [µg.m-3]

Zdroj: 
www.chmi.cz


