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TRASY AUTOBUSŮ MHD 

V době první etapy rekonstruk-
ce Libušské ulice od 19. 4. 2006 
vedou trasy autobusů městské 
hromadné dopravy následovně:

 Linka č. 113
V odpolední špičce byly zkráceny 
intervaly na 10 minut.
Směr Písnice: 
Do zastávky „U Zvoničky“ beze 
změny, dále pokračuje ulicí Dob-
ronickou,  kde je zřízena nová 
zastávka  „Libuš“ (při ulici Mílová)  
a „Dobronická“ (ve stávající zastáv-
ce 272), dále pokračuje na ulici 
Vídeňskou, se zastávkou „U Tří 
svatých“ a „Betáň“ (ve stávajících 
zastávkách 332), dále na Kunra-
tickou spojku se zastávkou „U 
Studánky“ (v původní zastávce 
197), dále na ul. Libušskou se za-
stávkou „Sídliště Písnice“ (otáčení 
autobusu v obratišti), „Lipovická“, 
„Ke Březině“ a „Písnice“.
Směr Kačerov:
Stejná trasa opačným směrem.
Zastávka „Sídliště Písnice“ je spo-
lečná pro oba směry. Při nastupo-
vání pozor na směr!

 Linka č. 171
Směr Libuš:
Do zastávky „U Zvoničky“ beze 
změny, dále na Dobronickou, kde 
je zřízena nová zastávka „Libuš“ 
(společná s 113), do ul. Mílová 
s výstupní zastávkou.
Směr Kačerov:
Stejná trasa opačným směrem.

 Linka č. 272
Směr Libuš:
Do zastávky „Dobronická“ beze 
změny, konečná linky v ul. Mí-
lová, kde je nástupní a výstupní 
zastávka.

REKONSTRUKCE LIBUŠSKÉ
Dlouho připravovaná a očekávaná rekonstrukce Libušské ulice 

začala 19. 4. 2006. Správcem této komunikace je Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy, investorem akce je Odbor městského 
investora Magistrátu hl. m. Prahy. Stavbu provádí Stavby silnic 
a železnic, a. s. V první etapě, která je plánována do září tohoto 
roku, se bude v celé šířce rekonstruovat úsek od křižovatky Libuš-
ské s Dobronickou po ulici Kunratická spojka (zůstane průjezdná 
i v době stavby). 

Obyvatelům kolem této části Libušské ulice se 19. dubna ráno 
zčásti ulevilo od trápení spojeného s obrovskou frekvencí dopravy. 
Na druhou stranu musejí nyní snášet omezení i ruch spojený se 
stavbou. Dopravní výluka je zvlášť velkou zatěžkávací zkouškou 
pro místní podnikatele. Protože tato situace je může až existenčně 
ohrozit, nabízí redakce časopisu U nás aspoň maličkou pomoc – ob-
chodníci, poskytovatelé služeb občanům a další podnikatelé závislí 
na dopravní přístupnosti z Libušské ulice mohou zdarma dát do 
časopisu oznámení o svém provozu v době rekonstrukce Libušské 
ulice (nejlépe na e-mail hana.kolarova@tiscali.cz). Tato oznámení 
v rozsahu do pěti řádků tiskového sloupce otiskneme ve zvláštní 
rubrice PROVOZOVNY PŘI REKONSTRUKCI LIBUŠSKÉ. 

(red) 

Libušská lékárna, Libušská 
65/157. Po dobu rekonstruk-
ce ulice Libušská provoz 
neomezen. Otevírací doba 
pondělí – pátek 8.00 – 18.00, 
tel. 241 471 287.

Směr Kačerov:
Stejná trasa opačným směrem.

 Linka č. 197
Směr Háje: 
Do zastávky „Nové Dvory“ beze 
změny, dále po Novodvorské, 
Chýnovské, na Libušskou, 
kde je zřízena nová zastávka 
„Jalodvorská“ a „U Zvoničky“  
(ve stávající zastávce 113), dále 
po Dobronické, se zastávkami 
„Libuš“ a „Dobronická“ (společné 
zastávky s 113), autobus přejede 
ul. Vídeňskou a pokračuje ulicí 
K Libuši, kde jsou zřízeny zastáv-
ky „ U Tří svatých“ a „Předškolní“ 
( v zastávce 165), dále ulicí K Še-
beráku se zastávkou „Kunratice“  
a „Šeberák“ (v zastávce 165). Dále 
po Kunratické spojce ve své 
trase.
Směr Lihovar:
Stejná trasa opačným směrem.

 Linka č. 198
Směr Sídliště Libuš:
Do zastávky  „Pavlíkova“ beze 
změny, dále na Generála Šišky 
s výstupní zastávkou „Sídliště 
Libuš“.
Směr Lihovar:
Stejná trasa opačným směrem.

 Linka č. 165
Směr Jižní město:
Do zastávky „Sídliště Libuš“ beze 
změny, dále na Novodvorskou se 
zastávkami „Pavlíkova“ a „Přírodní“ 
(v zastávce 198, 215, 117), dále ul. 
Chýnovská a  Libušská se zastáv-
kami „Jalodvorská“ a „ U Zvoničky“ 
( v zastávkách 113), dále po Dob-
ronické se zastávkami „Libuš“ 
a „Dobronická“ ( v zastávkách113), 
dále po své původní trase.
Směr Radotín:
Stejná trasa opačným směrem.

 Linky č. 331 a 333
Směr Budějovická:
Do zastávky „Sídliště Písnice“ beze 
změny, dále po Kunratické spoj-
ce a  Vídeňské se zastávkami „U 
Tří svatých“, „IKEM“ a „Ústav mateř-
ství“, dále po své trase.
Opačný směr: stejná trasa.
Zastávka „Sídliště Písnice“ je spo-
lečná pro oba směry. Při nastupo-
vání pozor na směr!

 Linka č. 504
Směr Sídliště Libuš:
Do zastávky „Pavlíkova“ beze změ-
ny, do ul. Generála Šišky s výstupní 
zastávkou „Sídliště Libuš“.
Směr Ohrada: 
Stejná trasa opačným směrem

Další informace na 
www.praha-libus.cz, informace 

o jízdních řádech autobusů na 
www.ropid.cz, www.dpp.cz

ODVOZ ODPADU  

Po dobu rekonstrukce a neprů-
jezdnosti ulice Libušská nebudou 
moci Pražské služby, a. s., provádět 
standardním způsobem svoz ko-
munálního odpadu. Vaše nádoby 
budou vyváženy pouze v případě, 
že budou přistaveny na místo, kte-
ré bude pro vozy přístupné.

Vzhledem k tomu, že tato mož-
nost nebude schůdná pro všechny 
občany, Pražské služby rozestaví 
náhradní nádoby, určené pro 
odkládání směsného odpadu, na 
konec ulic ústících na Libušskou 
(K Novému sídlišti, Provozní, Klo-
kotská, Meteorologická, Betáňská, 
Hvězdonická, U Libušské sokolov-
ny, V Bambouskách). Svozovým 
dnem zůstává pátek, v případě 
náhradních nádob bude upravena 
četnost svozu dle potřeby. Děku-
jeme za pochopení.

Upřesňující informace podá 
Úřad městské části Praha-Libuš, 
popř. Pražské služby, a. s., na tel. 
284 091 442.

Zajišťují Pražské služby, a. s., 
provozovna ORO 114000

Anna Rusiňáková, 
odbor životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

p r o v o z o v n y  p ř i
r e k o n s t r u k c i  L i b u š s k é
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Vážení čtenáři, dovolte mi, 
abych vás srdečně pozdravil před 
tím, než vám sdělím několik po-
střehů z minulého měsíce.

14. březen. Proběhlo jedná-
ní Rady městské části. V naší 
městské části vznikly tři nové 
ulice v katastrálním území Písnice 
v nové výstavbě rodinných domů 
při současných ulicích Klenovická 
a Na Losách. Rada odsouhlasila 
názvy těchto nově vzniklých ko-
munikací: Ostružná, Luhová a Ja-
vorná. Další ulice vznikla při ulici 
Putimská a dostala název U Nové 
louky. Dále rada mimo jiné přijala 
návrh usnesení, ve kterém souhla-
sila s předloženou dokumentací 
generelu cyklistických tras na úze-
mí naší městské části. 

15. březen. Řádné Zastupitel-
stvo MČ Praha-Libuš. Podařilo 
se vybrat nového provozovatele 
garážového domu v Dobronické 
ulici. Pevně doufám, že podnika-
telský záměr fi rmy zvětší zájem 
o tuto službu občanům, která 
nabízí kryté a hlídané parkování. 
Potěšilo mě, že byl schválen čás-
tečný pronájem ZŠ Meteorologic-
ká soukromému gymnáziu Altis. 
Myslím, že je to velký přínos pro 
naši městskou část nejen, co se 
týče fi nancí, ale zvyšuje se i příle-
žitost pro vzdělávání dětí a exis-
tence gymnázia také přispěje ke 
zviditelnění naší městské části 
v rámci Prahy. 

18. březen. Přijal jsem pozvá-
ní na valnou hromadu Sokola 
Libuš. Tímto za pozvání děkuji. 
Sokol má největší problém s tím, 
že se do něj hlásí málo dětí 
a mladých lidí. Doufám, že se si-
tuace vylepší a že tato organizace 
si vydobude i mezi mládeží svou 
pozici. Připomněl jsem na valné 
hromadě, jak se za dřívějších let 
běhal pravidelný a populární 
místní orientační běh Libušský 
trojúhelník, který organizoval 
právě libušský Sokol. Je škoda, že 
taková tradice nepokračuje. Ale 
kdo ví, třeba někdy zase…

20. březen. Jednal jsem se sta-
rostou Prahy-Šeberova Markem 
Fajfrem. Jedním z témat byla 
přetíženost dopravy, nedostatek 
tranzitních komunikací a vzájem-
ná pomoc při jejich realizaci.

28. březen. Rada městské 
části. Rada byla seznámena s vý-
sledkem hospodaření školských 
zařízení v roce 2005 a s tímto 
výsledkem vyslovila souhlas. Dále 
se jednalo o záměru pronajmout 

ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU
půdní prostory v ZŠ Meteoro-
logická fi rmě T.I.S. (soukromá 
anglická škola), která má záměr 
půdu si pronajmout a stavebně 
upravit pro vyučování a celou akci 
zafi nancovat, což by bylo opět 
pro naši městskou část, dle mého 
názoru, velkým přínosem.

4. duben. Sešel jsem se 
s ředitelem fi rmy Xaverov 
ing. Zdeňkem Štěpánkem. Jed-
nali jsme o omezení dopravy při 
rekonstrukci Libušské ulice, o ob-
jízdných trasách atd. Dále jsme 
hovořili o současném stavu čištění 
odpadních vod. Dotazoval jsem 
se, na základě stížností spoluob-
čanů, na častý zápach převážně 
v lokalitě sídliště Písnice. Bylo mi 
sděleno, že byl změněn systém 
odvádění odpadních vod a že 
v současné době by se již zápach 
neměl vyskytovat.

11. duben. Proběhla další 
Rada městské části. Jedním 
z bodů, které se projednávaly, byl 
souhlas s postoupením stížností 
rodičů žáků ZŠ Meteorologická 
a MŠ Montessori České školní 
inspekci. Dále rada souhlasila 
s doplněním stavby veřejného 
osvětlení v ulici Velká Lada v ka-
tastrálním území Písnice. Rovněž 
byla rada seznámena s celoročním 
hospodařením městské části Pra-
ha-Libuš v roce 2005. Na pozvání 
rady se dostavil investiční ředitel 
fi rmy Central Group ing. Ladislav 
Váňa, se kterým proběhlo jednání 
o dokončení parku v lokalitě U Je-
zírka v katastrálním území Libuš.

12. duben. V ZŠ Meteo-
rologická proběhlo veřejné 
komunitní plánování za aktivní 
účasti občanů naší městské části. 
Byli též seznámeni s projektem 
Národní síť Zdravých měst ČR. 
Síť Zdravých měst reprezentoval 
ředitel této organizace ing. Petr 
Švec, který představil její aktivity. 
Mám radost, že jsme se stali členy 
Zdravých měst zvláště proto, že se 
jedná o zlepšování kvality bydlení 
a života obyvatel, což se shoduje 
se záměrem současného vedení 
radnice. Při této příležitosti bych 
rád poděkoval všem, kteří tomuto 
projektu dobrovolně věnují svůj 
čas a práci a podíleli se na tomto 
společném večeru - dospělým 
i dětem. Žáci z obou našich škol 
připravili výzdobu a několik žáků 
ZŠ Meteorologická předvedlo 
animované projekty. Rád bych 
ocenil práci těch zastupitelů a za-
městnanců našeho úřadu, kteří se 
ve svém volném čase a nad rámec 

svých pracovních povinností ak-
tivně podílejí na tomto projektu. 
Samozřejmě děkuji i všem zúčast-
něným občanům. 

Rád bych dále veřejně po-
děkoval písnickým a libušským 
hasičům za součinnost při povod-
ních. Je to sdružení dobrovolníků, 
kteří jsou ochotni obětovat svůj 
volný čas pro bezpečí a klid spo-
luobčanů. Za to vše ještě jednou 
velké díky. 

 Setkání se starostou. Dne 5. dubna proběhlo na naší ZŠ Meteorologická 
setkání s panem starostou. Z každé třídy byli vybráni maximálně čtyři zá-
stupci. Celá tato beseda se odehrávala v učebně hudební výchovy. Každý 

z žáků se mohl zeptat na cokoliv ohledně naší městské části Libuš a Písnice. 
Nejčastější byly dotazy ohledně rekonstrukce ulice Libušská a na výstavbu 

parků. Pan starosta na všechny dotazy ochotně odpověděl. A všichni pří-
tomní se shodli na tom, že by se taková setkání měla konat častěji.

M. Střelečková, 9.A

Ve chvíli, kdy se k vám dostá-
vá toto číslo časopisu, nastává 
květen. Znalci tvrdí, že je to nej-
krásnější měsíc v roce a přináší 
lidem po letošní dlouhé zimě lepší 
náladu tím, že všechno kvete, a ta-
ké slunce svým teplem přispěje 
k lepší pohodě.

Petr Mráz, 
starosta MČ Praha-Libuš



4 | U nás | 5/2006

V hale před jídelnou ZŠ Mete-
orologická byla 12. dubna vpod-
večer k vidění nevšední výstava: 
děti z této školy a ZŠ L. Coňka 
představily své nápady a náměty 
k dalšímu rozvoji Libuše a Písnice. 
Ztvárnění bylo nejrůznější – od 
literárního přes kresby až po troj-
rozměrné modely a počítačové 

ZDRAVÁ LIBUŠ A PÍSNICE

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU ROZVOJE 
prezentace. Několik z nich posléze 
komentovali starší žáci Aleš Krabs, 
Petr Molčan a Kryštov Štafl . při 
animované projekci před publi-
kem čítajícím na šedesát místních 
občanů. Ti přišli na veřejné projed-
návání komunitního plánu rozvoje 
Libuše a Písnice. 

Toto všem občanům otevřené 

fórum pokračovalo v práci, která 
začala na konci loňského roku, 
jejímž výstupem má posléze být 
Plán zdraví a kvality života naší 
městské části. Metodickou pomoc 
poskytuje Národní síť Zdravých 
měst ČR, jejíž ředitel ing. Petr Švec, 
společně s koordinátorkou projek-
tu Zdravá Libuš a Písnice Ivou Háj-
kovou, setkání moderoval. Přítom-
né v úvodu povzbudil k úspěšné 
práci starosta naší městské části 
Petr Mráz. Přítomni byli i někteří 
zastupitelé, pracovníci odborů 
úřadu naší městské části. V úvodní 
části proběhly prezentace dosa-
vadních výsledků přípravy Plánu 
zdraví a kvality života, který se dělí 
do těchto oblastí: 
A.  Veřejná správa, rozvoj MČ, ur-

banismus, bezpečnost
B.  Ekonomika, podnikání, řeme-

slná výroba, občanská vybave-
nost, zemědělství

C. Zdravotnictví, sociální oblast, 
národnostní menšiny

D.  Životní prostředí, péče 

o vzhled, doprava, bydlení
E. Školství, volný čas, sport, tu-

ristika, kulturní a společenský 
život

Poté se přítomní rozdělili do 
pracovních skupin podle těchto 
oblastí a doplňovali své náměty 
k rozvoji. V závěrečné fázi ve-
řejného projednávání zástupci 
jednotlivých skupin doplňující či 
polemizující náměty představili 
opět celému fóru a společně se 
o nich diskutovalo. Na projektu 
se bude dále pokračovat. Kdo-
koli z občanů má zájem, může 
se průběžně informovat na http:
//dataplan.nszm.cz/index.shtml?
w=m&s=p&m=1355341&e=, kde 
je komunitní Plán zdraví a kvality 
života Praha-Libuš vystaven a prů-
běžně zpřesňován. V této fázi jsou 
k bodům, které se již realizují, při-
řazeny i položky letošního rozpoč-
tu městské části. Informace po-
skytne též koordinátorka projektu 
Iva Hájková na tel. 261 910 145. 

Sbor dobrovolných hasičů 
Písnice si dovoluje upozornit na 
změnu adresy svých webových 
stránek. Nyní se nacházejí na 
http://www.sdhpisnice.cz.

Dne 8. 4. byla jednotka v počtu 
1+8 a složení Martin Volkán, Mar-
tin Novotný, Pavel Bureš, Marek 
Steiner, Pavel Jirásek, Milan Kott, 
Ondřej Stašek (SDH Libuš), Aleš 

PÍSNIČTÍ HASIČI MAJÍ 
JEŠTĚ LEPŠÍ WEB

Dne 3. dubna 2006 začala ZŠ 
Meteorologická třídit odpad, pa-
pír a plasty.  

Jak jsme se dozvěděli z od-
borné příručky, starý papír lze 
použít na výrobu: sádrokartonů, 
vláknitých a dřevotřískových 
desek, dále na výrobu výlisků 
pro nasávanou papírovinu a pro 
výrobu obalů, jako jsou tvarovky 
z papírové pěny pro balení léků, 
kosmetiky, zásilkové tašky, papí-
rové polštáře, tepelně izolační 
vrstvy a vazební prostředky pro 
oleje.  Upravený odpad PET 
lahví se používá například jako 

ZŠ METEOROLOGICKÁ

TŘÍDÍME, JE TO LEPŠÍ
surovina pro vlákna, surovina 
pro výrobu obalů na motorové 
oleje, spolu s odpadem rentge-
nových filmů je zpracováván na 
tvrdé pěnové materiály. Míchá 
se s modifikátory, jako je sty-
ren–etylén nebo propylén na 
kopolymery.

Podle nás je třídění odpadu 
rozhodně lepší, než odhodit 
papír a PET lahve na zem, a ještě 
k tomu tříděním odpadu ušetří-
me 90 % energie.

Lukáš Vlasák, 
Milan Hanuš 9.B

Dne 31. března ráno jsme od 
školy jeli autobusem a metrem do 
Muzea policie na pohádku Černého 
divadla s dopravní tematikou. Když 
jsme se usadili, na scéně se objevil 
pan Hejsek, kterého na přechodu 
srazil jeden kluk na starém kole, kte-
ré nemělo ani zvonek, ani blatníky, 
nefungovaly mu brzdy a to kolo ra-
chotilo. Pan Hejsek byl v nemocnici 
U bílé paní díky tomu klukovi –Tony-
mu, který tam ležel taky, protože se 
na kole bez brzd vyboural a zlomil si 
nohu. Pan Hejsek zkoušel Tonyho 
ve značkách. Tony místo „Přechod 
pro chodce“ hádal „Přechod přes 

ZŠ METEOROLOGICKÁ

PŘECHOD PŘES PIANO DOVOLEN
piano dovolen“ nebo místo „Stop! 
Dej přednost v jízdě!“ řekl „Stop 
tloustnutí!“. Nakonec  Tony  slíbil, 
že si pořídí správně vybavené kolo 
a naučí se dopravní značky. Proto-
že to bylo Černé divadlo, byly tam 
svítivé předměty: rukavice, pláště, 
kouzelná hůlka, motýli, vodník, ba-
letka, ryby a duchové. U konce nám 
paní herečka dávala otázky a my 
jsme odpovídali. Také nám všichni 
herci zpívali. Paní učitelka říkala, že 
příště půjdem na dopravní hřiště, 
jako každý rok. Už se moc těším!

Vendula Havránková

Dne 17. 3. se třída 7.B rozhodla, 
že si své chování napraví jarním 
úklidem před školou.Rozhodli 
jsme se tedy, že dne 24. 3. se vydá-
me pod dohledem p. uč. Exnerové 
pro košťata a pytle a vyrazíme na 
úklid.

Na začátku šesté vyučovací 
hodiny jsme byli se vztyčenou 

ZŠ METEOROLOGICKÁ

NÁPRAVA CHOVÁNÍ 
JARNÍM ÚKLIDEM

hlavou nastoupeni a odhodláni 
jít vstříc posměchu. Během jedné 
hodiny jsme uklidili část školního 
areálu „k nepoznání“. Doufáme, že 
jsme byli vzorem pro další třídy, 
které nás mohou následovat. Stále 
je co uklízet!

 
7.B, ZŠ Meteorologická

Svoboda (SDH Libuš), Pavel Árvai 
(SDH Libuš) povolána k demon-
táži protipovodňových bariér 
v úseku přístav Holešovice–ul. 
Jateční-Komunardů. Akce ukon-
čena v 19.52. Na novém webu 
písnických hasičů akci zachycuje 
obsáhlá fotoreportáž, z níž malou 
část představujeme. 

MV, HK
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Matematická soutěž
Naši páťáci se zúčastnili 19. 

ročníku celopražské matematické 
soutěže Ukaž, co umíš, která se 
konala 4. 4. 2006 v budově ZŠ 
Uhelný trh v Praze 1. Soutěže se  
zúčastnilo celkem 241 žáků ze 43 
škol. Mile nás překvapila výsledko-
vá listina. Žáci mohli maximálně 
dosáhnout 28 bodů, přičemž byli 
úspěšnými řešiteli ti, kteří dosáhli 
alespoň 13 bodů.  Nejúspěšnější 
byl J. Pavlovský s 25 body, D. Sixta 
získal 23 bodů, M. Duong 21 bodů 
a  T. Kodad 18 bodů. Úspěšným 
řešitelům blahopřejeme.

Protože  soutěž byla velká dřina, 
šli všichni čtyři účastníci se svou  
třídní učitelkou po jejím skonče-
ní na procházku starou Prahou. 
Nejdříve zjistili stav rozvodněné 
Vltavy z Karlova mostu a prozkou-
mali protipovodňové zábrany na 
Kampě. Stihli také orloj na Sta-
roměstském náměstí a prohlédli 
si velikonoční trhy. Na závěr se 

ZŠ PÍSNICE

PÍSNIČTÍ MATEMATICI 
A POMLÁZKA NA SPOLUŽAČKY

podívali do Městské knihovny na 
Mariánském náměstí.

Mgr. Blanka Rachotová

Velikonoční výlet
Ve středu 12.4. se žáci 2., 3. 

a 4. ročníku velikonočně naladili 
v tematicky vyzdobeném kouřim-
ském skanzenu. 

Je zde soustředěna řada krás-
ných chaloupek z 19. století, kte-
rým hrozilo nebezpečí zatopení 
vodou z přehrady Želivka. Žáci 
viděli, jak hospodařili naši předko-
vé, jaké měli zvyky a jak málo jim 
stačilo k životu. Rodačky z Kouřimi 
je seznámily s velikonočními zvy-
ky a ukázaly jim tradiční pečivo, 
kraslice a výzdobu. Kluci si nakou-
pili pomlázky a hned je chtěli na 
spolužačkách vyzkoušet. Výlet se 
vydařil k všeobecné spokojenosti. 

Mgr. Zdeňka Grandeová, 
Mgr. Iva Šídlová

V týdnu před velikonocemi pro-
běhla v Mateřské škole Lojovická 
velmi příjemná akce, kdy si děti, 
ale hlavně jejich přizvaní rodiče, 
mohli vyzkoušet svou zručnost při 
výrobě velikonočních kraslic. Pro 
zájemce byly připraveny materiály 
k různým technikám – od klasic-
kého barvení přes ubrouskovou 
metodu až třeba po nalepování 
těstovin či jiných přírodních mate-
riálů – a my už jsme jen s nadšením 
sledovali, jak byli jednotliví účast-
níci velikonočního klání výrobou 
zaujati. Radost z hotových kraslic 
byla veliká, a ta naše – z neskrý-
vaného potěšení dětí, za kterými 
si do mateřské školy přišli „poměřit 

MŠ LOJOVICKÁ

VELIKONOČNÍ MALOVÁNÍ
síly“ jejich nejbližší – nebyla o nic 
menší.

Podle četné účasti je zřejmé, že 
příležitost strávit příjemné chvíle 
se svými dětmi je všemi vítána. 
Maminky (ale i další z členů rodiny) 
totiž nejsou v prostředí mateřské 
školy rozptylovány domácími po-
vinnostmi, a tudíž mohou tuto dobu 
věnovat bezezbytku svým dětem. 

A proč ne třeba právě u takové 
činnosti, jakou je výroba veliko-
nočních kraslic, kterou jsme snad 
pomohli přivolat dlouho očeká-
vané jaro!

Radka Juránková
Foto autorka

Přestože nám jarní počasí moc 
nepřeje, začala naše družstva jarní 
boje ve fotbalových soutěžích, ně-
která utkání se musela překládat, 
protože na našem trávníku se hrát 
nedalo. Někdy hřiště připomínalo 
kluziště (zejména v březnu) a jindy 
zase bažinu, do které by se místo 
kopaček hodily spíše holínky nebo 
dokonce ploutve. Proto ještě v po-
lovině dubna měla některá druž-
stva odehraný pouze jeden zápas. 

SPORT: FSC LIBUŠ

FOTBAL MÁLEM S PLOUTVEMI
Ne všem družstvům se start 

vydařil podle představ, jak je vidět 
na výsledcích (v závorce jsou střel-
ci branek našich družstev).
Muži: FSC – ČAFC 1:3 (Pavlů), 
Uhelné sklady – FSC 2:3 (Ša-
fránek, Pilík, V. Hrdlička), FSC 
– Př. Kopanina 1:1 (V. Hrdlička), 
Cholupice – FSC 2:4 (2x Dvořák, 
Pavlů, Tiep), FSC – Motorlet B 1:
2 (Šafránek)
Dorost: FSC – Děčín (odloženo), 

Zveme fanoušky v květnu na utkání, která hrají družstva FSC Libuš 
na domácím hřišti v Meteorologické ulici:
Pondělí 1. 5.  10.00 Starší žáci B – Real  11.45 Ml. přípravka B 
– Háje D
Sobota 6. 5.  8:30 Ml. přípravka A – Háje  10.00 Ml. žáci B – Chab-
ry  11.45 St. přípravka – Hlubočepy
Pondělí 8. 5.  14:00 Ml. žáci A – Sparta Krč  17.00 Muži – Meteor
Sobota 13. 5.  8:30 Ml. přípravka B – Vyšehrad  10.00 St. dorost 
– FK Teplice  12.15 Ml. dorost – FK Teplice
Sobota 20. 5.  8:30 Ml. přípravka A – Motorlet  10.00 Ml. žáci 
B – Admira  13.30 St. přípravka – Újezd n. Lesy  15.15 St. žáci A 
– Sparta B
Neděle 21. 5.  14:00 Ml. žáci A – ABC Bráník  17.00 Muži – Bohe-
mians B
Sobota 27. 5.   8:30 Ml. přípravka B – Kyje  10.00 St. dorost – Ba-
ník Sokolov  12.15 Ml. dorost – Baník Sokolov
Neděle 28. 5.  17.00 Muži – Admira/Slavoj

Čelákovice – FSC (odloženo), FSC 
– K. Vary 1:1 (starší dorost – Vítek), 
0:1 (mladší dorost)
St. žáci A: FSC – H. Měcholupy 0:3, 
Bohemians Praha – FSC 1:0,
St. žáci B: Bohemians Praha – FSC 
1:1 (Havlák)
Ml. žáci A: Umbro – FSC 1:1 (Ju-
rek), FSC - Bohemians Praha 3:0 
(2x Ivančo, Dias),
Ml. žáci B: Klánovice – FSC 3:1,
St. přípravka: FSC – Háje B (odlo-

ženo), Real – FSC 0:3 (2x Troníček, 
Přibyl)
Ml. přípravka A: FSC - Bohemians 
Praha 1:7 (Šebesta), Bráník – FSC 6:
1 (Veselý)
Ml. přípravka B: Praga – FSC 4:
3 (Hartl, Šebesta, Čermák), FSC 
– H. Měcholupy 0:0, Union Žižkov 
– FSC 1:13 (6x Šebesta, 2x Pohera, 
Petrák, 1x Čermák)

Připravil Ing. Josef Dus

Jako každý rok se i letos 4. dub-
na v naší škole Meteorologická 
konala soutěž Velikonoční šplh. 
Narozdíl od ostatních ročníků se 
tentokrát zúčastnili i žáci ze ZŠ 
Smolkova. Závody začaly v 11 

SPORT: ZŠ METEOROLOGICKÁ

VELIKONOČNÍ ŠPLH
hodin soubojem dívek 4. a 5. tříd. 
Poté následovala kategorie chlap-
ců 4. a 5. tříd a po malé přestávce 
nastoupily 8. a 9. třídy. Na vítěze 
čekaly diplomy a sladké odměny.

Umístění bylo následující:

CHLAPCI 4.-5. TŘÍDA  1. Matějček Tomáš,  5.A, 4:48  2. Dvořák 
Adam, 5.A, 5:02  3. Čerkašin Ivan, 4.A, 5:10 
DÍVKY 4.-5.TŘÍDA  1. Pokorná Gabriela, 4.A, 5:02  2. Cibocmo-
vá Kateřina, 5.A, 5:41  3. Exnerová Martina, 5.B, 6:20 
MLADŠÍ DÍVKY 6.-7. TŘÍDA  1. Komarková Kateřina, 7.A, 3:77  
2. Kokšová Helena, 6.A, 3:90  3. Škamová Marie, 7.A, 4:46
STARŠÍ CHLAPCI 8.-9. TŘÍDA  1. Štěch Jaroslav, 9.A, 2:58  
2. Horna Lukáš, 9.A, 3:07  3. Novák Jiří, 9.B, 3:18
DÍVKY 8.-9. TŘÍDA  1. Dušková Tereza, 9.C, 4:32  2. Paličková 
Šárka, 9.C, 4:83  3. Poláková Nikola, SM, 5:33

J. Štěch a L. Horna, 9.A
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Konají se v  pátek 2. června 
2006 od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 3. června 2006 od 
8.00 do 14.00 hodin.

STÁLÝ SEZNAM VOLIČŮ
Každý volič je zapsán ve stálém 

seznamu voličů, tzn. v seznamu 
voličů, kde je přihlášen k trvalému 
pobytu. 

Volit může státní občan České 
republiky, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let a nevznikla u něj překážka 
ve výkonu volebního práva, tj. zá-
konem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu ochrany zdraví 
lidu (infekční onemocnění) nebo 
zbavení způsobilosti k právním 
úkonům.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Volič, který se nebude zdržovat 

v době voleb v místě svého trvalé-
ho pobytu, může volit na voličský 
průkaz na území České republiky 
v jakémkoliv stálém volebním okrs-
ku a při krátkodobém pobytu v za-
hraničí na zastupitelském úřadu. 

Bude uveden na zvláštním 
seznamu voličů.

Volič může již nyní buď osobně 
podat žádost, anebo písemně 
požádat o vydání voličského 
průkazu s úředně ověřeným pod-
pisem na adrese Úřad městské 
části Praha-Libuš, Libušská 35, 
142 00 Praha 4 – Libuš, nejpozději 
do 26. 5. 2006. 

Po tomto datu žádost nebude 
vyřízena.

Úřad městské části Praha-Libuš 
vydá voličský průkaz od 18. 5. 
2006:
 Buď osobně na Úřadu městské 

části Praha-Libuš, humanitním 
odboru, K Lukám 664/1, Praha 4 
–Libuš do 31. 5. 2006 do 16 ho-
din (Voličský průkaz je možno 
předat také osobě, která se pro-
káže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu.)
 Nebo zašle písemně, na uve-

denou adresu žadatele.  

Bližší informace na humanitním 
odboru, tel. 261 910 145.

Připravila Eva Cochová, 
HO ÚMČ Praha-Libuš

Starosta městské části Praha-
-Libuš podle § 14c písm. f ) zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky a o změně a do-
plnění některých dalších zákonů 
oznamuje:

Volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České republiky 
se uskuteční ve dnech 2. a 3. 
června 2006.

V pátek 2. června 2006 se 
volby konají od 14.00 do 22.00 
hod. a v sobotu 3. června 2006 
se volby konají od 8.00 do 14.00 
hod. v těchto šesti volebních 
okrscích:
 Místem konání voleb v okrs-

ku č. 1061 (1) je místnost 
v Základní škole, ulice Me-
teorologická č.p. 181, Praha 4 
– Libuš.
 Místem konání voleb v okrsku 

č. 1062 (2) je místnost v Zá-
kladní škole, ul. Lad. Coňka č. 
p. 40, Praha 4 – Písnice.
 Místem konání voleb v okrs-

ku č. 1063 (3) je místnost 
v Základní škole, ulice Me-
teorologická č.p. 181, Praha 4 
- Libuš. 
 Místem konání voleb v okrs-

ku č. 1064 (4) je místnost 
v Základní škole, ulice Me-
teorologická č.p. 181, Praha 4 
– Libuš. 
 Místem konání voleb v okrsku 

č. 1065 (5) je místnost v Klubu 
Senior v objektu ÚMČ Praha 
– Libuš, K Lukám č.p. 664, Pra-
ha 4 – Libuš.
 Místem konání voleb  v okrsku 

č. 1066 (6) je místnost v Klubu 
Senior v objektu ÚMČ Praha 
– Libuš, K Lukám č.p. 664,  Pra-
ha 4 – Libuš. 

Petr Mráz, 
starosta městské části Praha-Libuš

VOLBY

VOLEBNÍ 
OKRSKY

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 14. 3. 
do 11. 4. 2006. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-
-Libuš.

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Rada městské části Praha-Libuš:
 Souhlasí s převodem správy 

movitého majetku pro potřeby Sbo-
ru dobrovolných hasičů z hlavního 
města Prahy na MČ Praha-Libuš.

 Souhlasí se zařazováním žá-
dostí o pronájem bytů do evidence 
MČ Praha-Libuš žadatelům s trvalým 
pobytem na ohlašovně k Lukám 
664, Praha 4 – Libuš.

 Souhlasí s označením ulice na  
k.ú. Písnice pojmenované U Nové 
Louky.

 Souhlasí s dokumentací 
Generel cyklistických tras na území 
městské části Praha-Libuš, zpraco-
vatel Ing. A. Jebavý, Ados. Generel 
akceptuje jako závaznou výchozí 
dokumentaci pro vznik a rozvoj 
cyklistických tras a stezek na území 
MČ Praha-Libuš.

 Souhlasí s tím, že nebude 
zadána akustická studie k návrhu na 
pořízení změny ÚPn č. Z 978 (bývalý 
bazén). 

 Schvaluje smlouvu o zřízení 
věcného břemene s UPC Česká 
republika, a. s., k  pozemku parc. č. 
1122 k. ú. Libuš, uvedeného na LV 
849 obec Praha k. ú. Libuš, za účelem 
zřízení a provozování podzemního 
vedení  telekomunikační sítě  v rám-
ci stavby „HFC UPC Praha 4 – Libuš II“. 
(Mirotická ulice, jde o cca 10 m.)

 Souhlasí s uzavřením  smlou-
vy s fi rmou Miloš Pláteník – realizace 

staveb (na II. etapu  stavební akce 
„Rekonstrukce vnitřních rozvo-
dů vody v  MŠ K Lukám) za cenu  
614 352 Kč vč. DPH. 

 Souhlasí s výsledkem hospo-
daření školských zařízení za r. 2005.

 Souhlasí s návrhem na roz-
dělení hospodářského výsledku do 
fondů tak, jak je uvedeno v příloze 
usnesení. (K dispozici na Úřadu MČ 
Praha-Libuš.)

 Souhlasí s návrhem odměn 
za práci v redakční radě měsíčníku 
U nás v roce 2005.  

 Souhlasí s uzavřením nájemní 
smlouvy s fi rmou Brokbest Praha, 
s. r. o., na objekt hromadných ga-
rážových stání v ul. Dobronické,  č. 
p. 694.

 Souhlasí s návrhem smlouvy 
o výpůjčce za účelem provedení 
stavby: č. 0088 – „TV Libuš, etapa 007 
– Komunikace Libuš III – Kanalizace, 
vodovod“. (Ulice U pejřárny, V Hro-
bech a K jezírku)

 Souhlasí s postoupením 
stížnosti rodičů žáků Základní školy 
Meteorologická a Mateřské školy 
Montessori, Meteorologická 181, 
Praha 4 – Libuš ze dne 29. 3. 2006 
České školní inspekci.

 Bere na vědomí inspekční 
zprávu České školní inspekce z pro-
vedené inspekce v Mateřské škole 
Lojovická, Lojovická 557, Praha 4 
– Libuš ve dnech 7. a 8. března 2006.

 Nesouhlasí s poskytnutím 
příspěvku na odvoz fekálií.

 Souhlasí s uzavřením Pojistné 
smlouvy číslo 0006572960. (Pojišťuje 
se majetek městské části.)

 Souhlasí s návrhem objed-
návky na zajištění inženýrské čin-
nosti při přípravě a realizaci stavby 
„ZŠ L. Coňka – sportovní zařízení“ 
u spol. Zavos, s.r.o., v celkové výši 
696 150 Kč. Souhlasí s plnou mocí 
danou spol. Zavos pro přípravu 
stavby „ZŠ L. Coňka – sportovní 
zařízení“. 

 Souhlasí s vyplacením odměn 
vedoucím odborů MČ Praha-Libuš.

 Souhlasí s vestavbou pěti tříd 
a příslušenství v 3. nadzemním pod-
laží ZŠ Meteorologická. 

 Nesouhlasí s navrženou stav-
bou přípojky vodovodu k pozemku 
parc. č. 910/59 k.ú. Písnice. (Přípojka 
vodovodu k bývalé trafostanici na 
začátku ulice Výletní)

 Souhlasí s dopracováním pro-
jektové dokumentace střechy patro-
vých garáží „Autogap“ ve variantě „1“ 
(konečný  provozní povrch z betono-
vé desky). Zároveň navrhnout nové 
rozvody el. osvětlení (měděné) při 
zachování stávajících osvětlovacích 
střešních těles. 

 Souhlasí s doplněním stavby 
veřejného osvětlení v ulici Velká 
Lada o část ulice K Vrtilce parc. č. 
53/17, 53/19 a 53/20 k. ú. Písnice 
dle doplnění projektu Eltodo EG, a.s., 
z 11/2005 za následujících podmí-
nek: Před započetím stavby staveb-
ník uzavře s MČ smlouvu o výpůjčce 
komunikace. Povrchy budou upra-
veny do původního stavu. Nebude 
kácena vzrostlá zeleň.

 Schvaluje  smlouvu o uza-
vření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemku 
parc. č. 1145/2 k. ú. Libuš, uvede-
nému u Katastrálního úřadu pro 
hl. m. Prahu na LV č. 849 pro obec 
Praha, k. ú. Libuš, mezi budoucím 
oprávněným z věcného břemene 
Bohuslavou Matlasovou a budou-
cím povinným z věcného břemene 
Městskou částí Praha-Libuš, která 
bude uzavřena před započetím 
prací . 
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ZDRAVOTNICTVÍZDRAVOTNICTVÍ

DĚTI  A DOROST

>>> MUDr. Hana Cabrnochová 
>>> MUDr. Anna Vosátková 

Zdravotní středisko, Libušská 183, 142 00 Praha 4
 244 472 734

Ordinační hodiny:
  pro nemocné  prevence
pondělí 07.30 – 10.30 10.30 – 12.30 
úterý 12.30 – 15.00 15.00 – 17.30 
středa 09.00 – 12.00 13.00 – 15.00 
čtvrtek 07.30 – 10.30 10.30 – 12.30 
pátek 10.00 – 13.00

>>> MUDr. Antonie Konopásková 

Ke Kurtům 383, 142 00 Praha 4 – Písnice
 261 910 072

Ordinační hodiny:
 bez objednání po objednání pozn.
pondělí 07.30 – 12.00 12.00 – 16.00
úterý 08.00 – 11.00 14.00 – 16.00 (prevent. prohlídky)
 16.00 – 17.00
středa 08.00 – 10.00 10.00 – 14.00 (poradna pro kojence)
čtvrtek 07.00 – 12.00 12.00 – 16.00

KO Ž N Í

>>> MUDr. Eliška Vyskočilová 

Zdravotní středisko, Libušská 183, 142 00 Praha 4 
 241 719 881 

Ordinační hodiny:
pondělí 07.00 – 15.30
úterý 07.00 – 15.30
středa 08.00 – 12.00
čtvrtek 08.00 – 15.30
pátek 08.00 – 12.30

LÉK ÁRNY

>>> Lékárna Salvia

Výletní 398
 261 910 895

Otevírací doba:
pondělí – pátek 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

>>> Libušská lékárna

Libušská 65/157
 241 471 287 

Otevírací doba:
pondělí – pátek 8.00 – 18.00

Po dobu rekonstrukce ulice Libušská provoz neomezen.



Vážení občané, pro vaši lepší informovanost a pohodu 
připravila redakce časopisu U nás – Libuš a Písnice již 
čtvrtý svazeček z edice Místní kapsář. V tomto sešitku 
(který si složíte po vyjmutí středového dvoulistu 
z časopisu, rozstřižení a přeložení podle grafi ckého 
naznačení) jsou shromážděny základní informace 
o provozu zdravotnických zařízení v městské části 
Praha-Libuš. Údaje jsou aktualizovány k 15. dubnu 2006. 
Doufáme, že tento Místní kapsář obsahuje kompletní 
přehled zdravotnických zařízení v Libuši a Písnici. Pokud 
nám ale přece jenom něco uniklo, prosíme, upozorněte 
nás na e-mail hana.kolarova@tiscali.cz nebo na telefon 
731 179 913. Uvítáme též údaje o nejrůznějších dalších 
zdravotnických službách včetně například soukromých 
masérů – živnostníků, alternativních terapeutů atd. Vaše 
nové informace otiskneme samostatně v nejbližším čísle 
místního časopisu, dále budou zařazeny na internetové 
stránky MČ Praha-Libuš do rubriky Zdravotnictví 
a samozřejmě také do případného dalšího aktualizovaného 
vydání Místního kapsáře na stejné téma.

Redakce časopisu U nás – Libuš a Písnice 

DĚTI  A DOROST

>>> MUDr. Hana Taxová
>>> Spolupracující lékařka MUDr. Marie Polášková

Ke Kurtům 383, 142 00 Praha 4 – Písnice, 
 261 910 092, 603 468 453

Ordinační hodiny:
 bez objednání po objednání 
pondělí 07.00 – 12.00 12.00 – 16.00
úterý 08.00 – 11.00 11.00 – 16.00 
středa 08.00 – 11.00 11.00 – 18.00
čtvrtek 08.00 – 11.00 11.00 – 16.00
pátek 13.00 – 16.00  
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G Y N E KO LO G I E

>>> MUDr. Jiří Rohlíček – gynekologie, akupunktura 

Šatrova 8, 142 00 Praha 4 – Libuš,  241 719 639 

Ordinační hodiny:
pondělí 13.00 – 19.00 
úterý 15.00 – 19.00 
středa 07.00 – 12.00 13.00 – 15.00 
čtvrtek 15.00 – 19.00
pátek 07.00 – 12.00 

>>> MUDr. Libor Vojáček 

Areál Vodní stavby, Mílová 635/A2, 142 00 Praha 4 –Libuš, 
 261 112 450,

Ordinační hodiny:
pondělí 07.00 – 14.00  
úterý 12.00 – 18.00
středa 07.00 – 14.00
čtvrtek 12.00 – 18.00
pátek 07.00 – 13.00  

U Š N Í ,  N O S N Í ,  K R Č N Í

>>> MUDr. Petra Kameníková 

Zdravotní středisko, Libušská 183, 142 00 Praha 4 – Libuš, 
 241 719 881 

Ordinační hodiny:

středa 14.30 – 15.30

Zdravotnictví v Libuši a Písnici. Edice Místní kapsář, sešit 4. Příloha 
časopisu U nás – Libuš a Písnice 5/2006. Zpracoval: Jiří Brixi, spolupráce:
Iva Hájková, Hana Kolářová, Helena Pilátová. Grafi cká úprava Petr Kutáček. 
Tisk Off setpress Modřany. Náklad 3 400 výtisků. 
Redakční uzávěrka 15. 4. 2006.
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DOSPĚLÍ

>>> MUDr. Dagmar Bálková

Ke Kurtům 383, 142 00 Praha 4 – Písnice,  261 910 059

 Ordinační hodiny:
   bez objednání  po objednání 
pondělí 07.30 – 12.00   
úterý 12.30 – 17.00 17.00 – 19.00
středa 07.00 – 12.00
čtvrtek 12.30 – 17.00 17.00 – 19.00
pátek 07.00 – 12.00

Ostatní pracovní doba je věnována návštěvám a administrativě.

>>> MUDr. Andrea Trčková

Zdravotní středisko, Libušská 183, 142 00 Praha 4 – Libuš,
 241 727 386

Ordinační hodiny:
pondělí 13.00 – 16.30
úterý 08.00 – 13.00
středa 13.00 – 16.30
čtvrtek 08.00 – 13.00
pátek 08.00 – 13.00

ZUBNÍ

>>> MUDr. Roman Čábela
>>> MUDr. Milan Tomka

Zdravotní středisko, Libušská 183, 142 00 Praha 4 – Libuš,
 tel. 241 471 861

Ordinační hodiny:
pondělí 07.30 – 18.00
úterý 07.30 – 18.00
středa 07.30 – 18.00
čtvrtek 07.30 – 18.00
pátek 07.30 – 14.00

>>> MUDr. Irena Nováková 

K Lukám 644/20, 142 00 Praha 4 – Libuš, 
 261 910 203 

Ordinační hodiny:

pondělí 07.30 – 17.00
úterý 07.30 – 14.00
středa 07.30 – 15.00
čtvrtek 07.30 – 15.00
pátek 07.30 – 12.00

O Č N Í

>>> MUDr. Martin Janek 

Oční optika Tereza, Libušská 1, 142 00 Praha 4 – Libuš,
 241 470 041

Ordinační hodiny:
pondělí 16.00 – 19.00

R E H A B I L I TAC E

Rehabilitační oddělení pro děti a dospělé
>>> Soňa Janulíková – vedoucí fyzioterapeut
>>> Lucie Kantorová – rehabilitační sestra 

Libušská 400, 142 00 Praha 4 – Písnice,  603 104 883

Ordinační hodiny:
pondělí 13.00 – 18.00
úterý 08.00 – 12.00 14.00 – 19.00
středa 08.00 – 14.00
čtvrtek 13.00 – 18.00
pátek 08.00 – 12.00

Možná individuální domluva.
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DOSPĚLÍ

>>> MUDr. Jitka Vokálková 

Areál Vodní stavby, Mílová 635/A2, Praha 4 –Libuš, 
 261 112 480

Ordinační hodiny:
pondělí 08.00 – 12.30
úterý 08.00 – 12.30
středa 08.00 – 12.30
čtvrtek 11.30 – 16.00
pátek 08.00 – 12.30

ZUBNÍ

>>> MUDr. Marta Nováková 

Libušská 400, 142 00 Praha 4 – Písnice,  261 912 683 

Ordinační hodiny:
pondělí 08.00 – 15.00
úterý 12.30 – 19.00
středa 08.00 – 15.00
čtvrtek 12.30 – 19.00
pátek 08.00 – 14.00

>>> MUDr. Yvetta Pelikánová 

Areál SAPA, Libušská 319, 142 00 Praha 4 – Písnice,
 244 092 452

Ordinační hodiny:
pondělí 06.15 – 17.00
úterý 06.15 – 13.30
středa 06.15 – 13.30
čtvrtek 06.15 – 13.30 
pátek 06.15 – 11.00

Po domluvě návštěva lékařky možná kdykoli.

ZUBNÍ

>>> MUDr. Věra Ziková 

K Lukám 644, 142 00 Praha 4 – Libuš,  261 911 767 

Ordinační hodiny:
pondělí 07.30 – 14.00
úterý 12.00 – 18.00
středa 07.30 – 14.00
čtvrtek 12.00 – 18.00 
pátek 07.30 – 12.00

Ošetření mimo ordinační dobu dle dohody.   

R E H A B I L I TAC E

>>> MUDr. Juraj Repka 

Zdravotní středisko, Libušská 183, 142 00 Praha 4, 
 241 403 325 

Ordinační hodiny: 
středa 15.30 – 18.00 

>>> Mgr. Blanka Retková
>>> Radek Bartoň

Zdravotní středisko, Libušská 183, 142 00 Praha 4 – Libuš,
 241 403 325 

Ordinační hodiny:
pondělí 07.30 – 19.00
úterý 07.30 – 19.00
středa 07.30 – 15.00
čtvrtek 07.30 – 19.00
pátek 07.30 – 16.00
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Upozorňujeme občany, že mobilní sběrna nebezpečných odpadů bude na území Libuše a Písnice projíždět 
dne 1. 6. 2006. V uvedeném dni bude obsluhována celá sběrová trasa s následujícími zastávkami:                

Písnice: křižovatka  K Vrtilce – Putimská 15.00 – 15.20 hod
 křižovatka  Olšovická – Hoštická 15.30 – 15.50 hod
 křižovatka  Na Okruhu – Ke kurtům 16.00 – 16.20 hod.
Libuš:         křižovatka  Zahrádecká – U Libušské sokolovny 16.30 – 16.50 hod.
                   křižovatka  Jirčanská – K Novému sídlišti 17.00 – 17.20 hod.
 parkoviště  K Lukám 17.30 – 17.50 hod.
 křižovatka  Třebějická – Na Močále 18.10 – 18.30 hod.
Kamýk:      křižovatka   Lojovická – Ohrobecká 18.40 – 19.00 hod.

Prosíme občany, aby nebezpečné odpady odevzdávali výhradně obsluze sběrového vozidla!

KTERÉ ODPADY SE SBÍRAJÍ? 
Barvy, baterie, olověné akumulátory, čisticí prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetika, kyseli-

ny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky, zářivky.

Jana Drobílková, odbor životního prostředí ÚMČ Praha-Libuš

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU – 
– PRO OBČANY ZDARMA!

OTÁZKY

ZÁBRADLÍ
Na veřejném projednává-

ní  komunitního plánu rozvoje, 
které se konalo 12. 4. 2006 v jí-
delně ZŠ Meteorologická, byla  
otevřena otázka zaslepeného 
zábradlí na rohu ulic Libušská 
a Meteorologická. K této pro-
blematice podáváme následu-
jící vysvětlení: 

V ulici Meteorologické je 
z důvodu nedostatečné šíře ko-
munikace vybudován chodník 
pro pěší pouze na  jedné straně 
ulice. Chůze po druhé straně je 
nebezpečná a ohrožuje provoz 
na komunikaci. Z tohoto důvo-
du bylo zábradlí prodlouženo 
a zárovewň zaslepeno, aby 
chodce směrovalo na přechod 
pro chodce a na chodník v ulici 
Meteorologické. 

Tento úsek komunikace Meteo-
rologická bude nyní řešen v rámci 
rekonstrukce ulice Libušská.

Zuzana Kuryviálová, 
OŽPD ÚMČ Praha-Libuš

GARÁŽOVÁ STÁNÍ DOBRONICKÁ 
Městská část Praha-Libuš v rám-

ci výběrového řízení na provozova-
tele hromadných garážových stání 
v ulici Dobronická č. p. 694 vybrala 
jako nejvhodnějšího uchazeče fi r-
mu Brokbest Praha, s. r. o. Tato fi rma 
plně převezme veškerý provoz v ga-
rážích včetně stávajících klientů bez 
přerušení provozu a tudíž bez nut-
nosti opouštět pronajatá stání. Bude 
pouze nutné uzavřít novou smlouvu 
s novým provozovatelem. Hodinová 
sazba 10 Kč, denní sazba 120 Kč, mě-
síční sazba pro fyzické osoby 833 Kč, 
pro právnické osoby a podnikatele 
1071 Kč, pro invalidy 655 Kč včet-
ně DPH. Další informace najdete 
na www.praha-libus.cz, www.par-
kingcentrum.cz, tel. 224 236 262, 
608 478 211, 602 294 227, e-mail 
brokbest@karneval.cz. 

Děkujeme za pochopení, omlou-
váme se za případné potíže způso-
bené výběrem provozovatele.

www.praha-libus.cz, upraveno (red)

NA TENTO KUPON SLEVA 10%
 na vybrané zboží  

300 KOL na skladě  
APACHE,AUTHOR,MERIDA,

ROCKY MOUNTAIN,BIANCHI

Možnost splátkového prodeje 
s nulovým navýšením od ESSOXU 

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 12-18; Út,St,Pá 10-18; Čt 10-20; So 9-14

i n z e r c e

CYKLO Emap PÍSNICE   

Usnesení Zastupitelstva měst-
ské části Praha-Libuš ze dne 15. 3. 
2006 jsou v plném znění k dispozi-
ci na Úřadu MČ.

 č. 6/2006: Zastupitelstvo 
MČ Praha-Libuš souhlasí se Zá-
kladními podmínkami pronájmu 
garáží v  Dobronické 694, které 
jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení a pověřuje starostu Pe-
tra Mráze jejich podpisem. Sou-
hlasí s následným uzavřením ná-
jemní smlouvy na provozovatele 
garáží v  Dobronické 694 s fi rmou 
Brokbest Praha, spol. s r.o.

 č. 7/2006: Zastupitelstvo 
MČ Praha-Libuš souhlasí s proná-
jmem volných prostor v Základní 
škole Meteorologická a Mateřské 
škole Montessori, Meteorologic-
ká 181, Praha 4 – Libuš od 1. 9. 
2006 Soukromému gymnáziu 
Altis, s. r. o., K Libuši 57, Praha 4 
– Kunratice.

 č. 8/2006: Zastupitelstvo 
MČ Praha-Libuš stanovuje dle zá-
kona č. 50/2006 Sb. nové odměny 
pro zástupce starosty, členy rady, 
předsedy výborů a komisí, členy 
výborů a komisí a členy zastupi-
telstva ve výši uvedené v příloze 
č. 1 k tomuto usnesení, s účinnos-
tí od 1. 3. 2006.

 č. 9/2006: Zastupitelstvo 
městské části Praha-Libuš bere 
na vědomí zprávu o činnosti Rady 
MČ Praha-Libuš za období od 30. 
11. 2005 do 28. 2. 2006.

K tisku připravili TH, HK

Z USNESENÍ 
ZASTUPITELSTVA

i n z e r c e

PSÍ SALON 

TAITA 
stříhání a úprava psů, 

trimování, prodej 
veterinární

kosmetiky Bea natur, 
poradenství. 

Objednávky na tel: 
737 278 181 nebo taita@str

ihanipsu.wz.cz; 
(http://strihanipsu.wz.cz)

PRAHA 11 – CHODOV.
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Tak jsem si řekl, že to jaro snad 
už doopravdy přišlo, a tak se začnu 
virtuálně věnovat májovým téma-
tům (měsíc lásky, Mácha a poezie 
vůbec). Ale protože některým z nás 
končí jejich čtyři roky politické 
aktivity a aniž by byli schopni zhod-
notit objektivně tuto svou činnost 
poznamenanou pro nás, občany, 
často nepřehlednou spletí výstupů 
z jejich hlavní, tj. zákonodárné čin-
nosti, otevírám dnes bez komentáře 
knihkupectví jako určité politikum. 
Neboť předpokládám, že nám na 
sobě zálež9, a půjdeme je zase volit, 
a tak abychom měli na ten vcelku 
nevýznamný, ale asi důležitý čin,  
kde vzít inspiraci...

Bludné cesty sociální 
demokracie 
Praha: Prostor, 2005. 232 s. ISBN: 
80-7260-136-9
Publikace přináší hlubší rozbory 

i seriózní informace o současném 
dění v české sociální demokracii, 
o jejích dějinách, ideových zákla-
dech i eventuálních perspekti-
vách. Konfrontuje názory, postoje 
i osobní vztahy tří předsedů ČSSD 
a zároveň premiérů – Miloše Ze-
mana, Vladimíra Špidly a Stanisla-
va Grosse – a přináší také portréty 
těchto osobností z pera známých 
českých politických komentátorů. 
Fundovaného zamyšlení nad his-
torickým vývojem české sociální 
demokracie od jejích počátků až 
po obnovení strany po roce 1989 
se ujal profesor Zdeněk Kárník. 
V závěrečné srovnávací studii 
politolog Jakub Kyloušek ukazuje 
na vývoj, perspektivy a proměny 
sociálně demokratických stran ve 
střední Evropě.

Kdo ve stínu čeká na moc
Praha: Paseka 2006. 328 s. ISBN: 
80-7185-802-1 
Česká společnost, říkají politolo-

gové, došla v dekomunizaci mezi 
srovnatelnými zeměmi střední Ev-
ropy nejdále. Byl schválen lustrační 
zákon i zákon o protiprávnosti 
komunistického režimu, byly reha-
bilitovány případy komunistického 
bezpráví, došlo k restitucím. Po ce-
lou tu dobu zasedali v parlamentu 
komunističtí poslanci. Snažili se 
dekomunizační procesy zpochyb-
nit i zablokovat. KSČM začala místo 
očekávaného kolapsu posilovat 
své postavení u voličů i mezi poli-
tickými stranami. Autoři hledají od-
pověď na otázku, čím si polistopa-

LIBUŠSKÉ PŘEDVOLEBNÍ 
VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ

doví komunisté tuto shovívavost, 
vstřícnost a úctu zasloužili.

Občanská demokratická 
strana a česká politika
Praha: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 2006. 328 
s. ISBN: 80-7325-079-9
Přes svůj název je nakladatel 

do značné míry hlásnou troubou 
nejsilnější opoziční strany a publi-
kace do značné míry postrádá kri-
tický odstup. Jde o první ucelenou 
práci věnovanou ODS. V šestnácti 
kapitolách je představeno její pů-
sobení v nejrůznějších oblastech 
českého politického systému 
– ve vládě, v opozici, v krajské 
a komunální politice. Seznamuje 
s vývojem programových kon-
ceptů ODS, s jejím přístupem 
k ekonomické reformě, k evropské 
integraci, k vnější a vnitřní bez-
pečnosti, k zahraničním vztahům. 
Pozornost je zaměřena rovněž na 
charakteristiku voličů ODS a na její 
místo v tradicích české politiky.

Mirek Topolánek osobně 
Praha: Mladá fronta, 2006. 224 s. 
ISBN: 80-204-1349-9
Pro rozhodování voliče nejspíš 

důležitější kniha než ta vykalkulo-
vaně seriózní. Rozpravy s kontro-
verzním předsedou partaje vedl 
Petr Žantovský v průběhu roku 
2005 s cílem zachytit ho jako živou 
osobu, se soukromými dějinami, 
s charakterem, názory, chybami 
i přednostmi Značnou část roz-
mlouvání věnoval jeho rodinné-
mu zázemí, rodičům, manželce, 
dětem,  tedy  názorům na základní 
a podstatné životní hodnoty.

Tak jestli chcete, čtěte, a dál už 
– babo raď...

jbx

Z ARCHÍVU

MÁJOVÉ ZVYKY 
ZE STARÉ PÍSNICE

Každým rokem od dubna jsme se připravovali na čarodějnice a má-
jovou veselici. V kině u Brejchů jsme nacvičovali tanečky. Kluci sváželi 
dříví na pálení čarodějnic, postavili boudu, zhotovili májku na náves 
do parku. 

30. dubna začalo veselí pro celou Písnici vzplanutím vatry s čaroděj-
nicí. Koupili jsme pivo a vuřty na opékání. O půlnoci se májka postavila. 
Zpívalo se a povídalo až do rána. Ráno 1. května, kdo chtěl, šel s má-
vátkem a dechovkou do prvomájového průvodu. Chodívalo se na staré 
hřiště v Libuši, do Kunratic nebo Dolních Břežan. 

V parku u májky hrála z ampliónu hudba celý květen – Babeta, Bar-
borka, Sluníčko, Škrhola, Suvenýr, Tereza, Žluva a jiné písničky. Lidé měli 
k sobě blíže.

V šedesátém čtvrtém roce jsme měli postaveno dvanáct májek. Kluci je 
přivezli ze širokého okolí. Při kácení se bavila celá vesnice i lidé z okolních 
vesnic. Oblékli jsme se do krojů. Kočí se starým kočárem s koňským spře-
žením ověnčený barevnými stuhami vyjel pro krále. S muzikou a zpěvem, 
průvodem nadšenců jsme prošli celou Písnicí. U májky jsme zatancovali 
staročeskou besedu. Májka se pokácela a na špalku se králi sťala hlava. 
Naložili ho do dřevěných necek a s muzikou ho odnesli do hospody k Vo-
kounům vzkřísit léčivou vodou. Ale tam jsem se pro velký zájem nikdy 
nedostala. Večer začala tancovačka na sále až do rána bílého.

Krásné májové dny jsme prožívali několik let za sebou. Poděkování 
patří Mílovi Coňkovi, který nás k tomu hezkému vedl. Je smutné, že po 
nás nastoupili vandalové a též sprejeři.

Zavzpomínala Táňa Fleková – Hynková

Středočeské máje v roce 1964 v Písnici.  Foto z archívu Táni Flekové. 

VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ
V měsíci květnu 2006 se doží-

vají významných jubileí (70 let, 75 
let, 80 let, 81 let, 82 let, 84 let, 85 
let a 88 let) tito občané z Písnice 
a z Libuše:

Mája Pachtová  Blažena Vá-
ňová  Vladimír Seman  Lu-
boš Fábera  Antonín Vever-
ka  Eleonora Jonášová  Ma-
rie Brabencová  Adolf Zámeč-
ník  Jiří Litomyský  Eliška 

H a n č l o v á   D a g m a r 
K lomfarová   Olga  Hav-
líčková  Anna Rychtero-
vá  Věra Chrpová  Sta-
nislav Štěňha  Věra Urban-
cová  Hana Eliášová 

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 novi-

nách U nás,  je nutné se domluvit 

na humanitním odboru s paní Jar-

kou Klemešovou, tel. 261 910 145. 

Vyhovíme vám ale i v opačném 

případě, když si budete přát, aby 

vaše jméno nebylo zveřejněno. 

Děkujeme za pochopení.  

8 | U nás | 5/2006
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MŠ LOJOVICKÁ

VÝSTAVA KYTIČKA
V zimě, kdy venku nebyla k vi-

dění ani jedna kytička, ani jeden 
kvítek, se v hlavě paní ředitelky 
zrodila myšlenka uspořádat výsta-
vu prací dětí z mateřské školy ve 
spolupráci s rodiči, tetičkami, ba-
bičkami, prostě všemi příbuznými 
dětí, kteří se chtěli zapojit, aby nám 
jaro a teplo připomínaly alespoň 
vystavené kytičky, když příroda 
nechtěla jaro vpustit mezi nás.

V první jarní den, 21. 3. 2006, 
přesně v 9.30 byla výstava zahá-
jena. A co předcházelo před za-
hájením? Děti ve školce malovaly 
a tvořily krásné kytičky, kvítečky, 
květinky. Připravovalo, malovalo, 
lepilo se i doma. Mnozí dospělí 
přinesli krásné a zajímavé obráz-
ky. Techniky přípravy byly různé. 
Nejvíce obrázků bylo kreslených 
pastelkami, ale objevily se i dřevě-
né, paličkované a lepené korálkové 
kytičky a další, jejichž způsob výro-
by i pro mne zůstává tajemstvím. 

Abychom si jaro náležitě vychut-
nali, i malinké pohoštění bylo slad-
ce kytičkové. Ti, kteří se přišli na 
výstavu podívat, mohli přispět na 
nákup nových výtvarných potřeb, 
aby děti mohly i nadále tvořit a 
vyzkoušet si ještě další a nové vý-
tvarné techniky. Za tyto příspěvky 
mnohokrát děkujeme.

Ještě než byla výstava zahájena, 
děti z celé školky se sešly v Kytičce 
a zarecitovaly si s paní učitelkou 
Liduškou z Kytičky básničky s jar-
ní tematikou a zazpívaly několik 
písniček s paní učitelkou Radkou 
ze Čtyřlístku, která je zároveň do-
provázela hrou na klavír. Poté si šli 
nejprve rodiče a pak děti z jednot-
livých tříd prohlédnout všechny 
obrázky. A že se bylo na co dívat!

Za všechny rodiče maminka 
Kubíka Svěrkota ze Čtyřlístku

Kateřina Svěrkotová
Foto L. Martinová

V pátek 16. 2. 2006 jsme se ne-
učili podle rozvrhu, ale čekalo nás 
pátrání po jednom lidském osudu, 
po osudu Anny Frankové. Měli 
jsme sestavit její osobní příběh.

Jak jsme postupovali a co nám 
pomohlo?

Byli jsme rozděleni do skupin. 
Každá skupina dostala k prostudo-

ZŠ METEOROLOGICKÁ

OSOBNÍ PŘÍBĚH ANNY FRANKOVÉ

Anna Franková se narodila 12. 6. 1929  v Německu. Byla Židovka. Její 
rodiče se jmenovali Otto a Edith Frankovi. Měla starší sestru Margot. 
Frankovi žili před válkou v Německu, potom se přestěhovali do Holand-
ska a Otto založil fi rmu Opekta. Anna chodila do školy Montessori. 12. 
6. 1942 dostala Anna svůj deník. Znamenal pro ni oporu a „přítelkyni“.                                     
V Nizozemí se pro Židy zhoršila sitauce, když i tam vydali protižidovské 
zákony. Se sestrou a s rodiči se museli ukrýt v zadním traktu fi rmy kvůli 
předvolání Margot na nucenou práci pro Německo. V zadním traktu 
se ukrývali přes dva roky. K Frankovým do úkrytu se přidali: Hermann 
a Augusta van Pelcovi,  jejich syn Petr van Pels a Fritz Pfeff er. Pomá-
hali jim čtyři zaměstnanci, kteří je zásobovali vším, co potřebovali. 
Jejich jména: Viktor Kugler, Johannes Kleiman, Miep Giesová, Elisabeth 
Voskuijlová. V srpnu 1944 je někdo prozradil a gestapo je odvezlo do 
koncentračního tábora v Osvětimi. Všech osm lidí, kromě Otta, zemřelo 
v koncentračním táboře a Petr při pochodu smrti . Margot a Anna ze-
mřely na tyfus, Anna dva dny po Margot.
Po Anně zůstal jen deník, který našla po jejich odvozu do koncentrační-
ho tábora Miep.Ta ho předala po válce Ottovi. Otto Annin deník vydal, 
ze začátku jen malou část a později celý. Anna chtěla být spisovatelkou 
a stala se jí,aniž by se to dozvěděla.

vání materiál – novinové články, 
fotografi e, knihu Deník Anny Fran-
kové a článek z čítanky. K dispozici 
jsme měli i internet a také jsme 
všichni zhlédli dokumentární fi lm 
o Anně Frankové. Při sestavování 
příběhu nám pomohly návodné 
otázky, které jsme dostali spolu 
s instrukcemi na začátku pátrání.  

Vypracovali: Daniel Přikryl, Michaela Konečná, Vojtěch Dušek, Kristýna 
Macháčková. Další práce si můžete přečíst na www.zsmeteo.cz , třída 5.B

PODĚKOVÁNÍ

FEJETON

NENÍ NAD ŠEDÝ ZÁKAL
Když jsem se svěřovala s obavami z operace šedého zákalu, ti, kteří 

už to měli za sebou (a je jich čím dál víc) se tomu smáli. „Vůbec nic to 
není. Za pár minut je po všem a počkej, až si druhý den sundáš obvaz, to 
budeš koukat!“ unisono znělo z úst zkušených.

Opravdu, za pár minut bylo po zákroku a já jsem netrpělivě očeká-
vala na zázrak druhého dne. A už tu byl. Z okna jsem najednou viděla 
všechno v ostrých rysech. Za plotem parcely, na které si bude stavět svůj 
domek budoucí nový občan Libuše, jsem objevila spoustu plastových 
lahví (a to pár kroků od příslušného kontejneru), před plotem na trávní-
ku se válely nejrůznější odpadky, o psích exkrementech nemluvě. A když 
jsem vyšla do ulic? Pravda, kabáty domů už nebyly tak jednotvárně 
šedivé, ale i na těch nejnovějších se skvěly výtvory sprejerů. Mnohde 
jsem najednou viděla oprýskané a špinavé fasády, na stanici autobusu 
fůry nedopalků, ač snad i tady je kouření zakázáno. Mám pokračovat? 
Což takhle díry na chodnících a na hlavní silnici? Dřív jsem si myslela, 
že neumím chodit, když jsem tu klopýtala. (Libušská se ale teď bude 
rekonstruovat, to budou moje oči koukat!)

Mé oko po té generálce toho ještě vidělo! Ale byla jsem  z toho i trochu 
rozčarovaná. A to mě čeká odstranění šedi i z oka druhého. Co všechno 
ještě uvidím? Mám jenom trochu obavy, abych neviděla až příliš, třebas 
až do nitra některých lidí. Asi bych byla mnohdy stejně zklamaná, jako 
když jsem se rozhlédla po naší obci. A tak nevím, není-li někdy ten šedý 
zákal požehnáním.

Libuše Bystrozraká

Chtěla bych prostřednictvím 
novin U nás vyjádřit poděková-
ní p. učitelce Olze Tlamsové ze 
Základní školy Meteorologická. 
Můj vnuk Jan Novotný, žák I.B, je 
v současné době na lázeňském 
pobytu. Paní učitelka sama a za 
pomoci dětí, které nakreslily 
obrázky, poslala Jeníkovi dopis 
do lázní. I paní učitelka v lázních 
byla překvapená, že Jeník dostal 
od paní učitelky a spolužáků 

dopis. Udělal mu velikou radost!  
Paní učitelka Olinka se věnuje 
dětem nejen ve škole, ale i mi-
mo školu a za to jí patří myslím 
nejen můj dík. Takových učitelů 
a učitelek jako je zmíněná Olin-
ka by bylo na školách zapotřebí 
více.

Děkuji.

Marie Volkánová, babička, 
Praha 4-Libuš

U nás | 5/2006 | 9 
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Městská část Praha-Libuš po-
řádá ve spolupráci s FSC Libuš 
kulturně sportovní akci s názvem 
O libušské kuřátko.

Akce se uskuteční na fotbalo-
vém hřišti v ulici Meteorologická, 
na hřišti v ulici Skalská a v okolí 
dne 13. 5. 2006 od 13 do 18 
hodin.

Program zahájí dospělý pěvec-
ký soubor Klubu Junior.
 Od 13 do 15 hod. vystoupí děti 

a mládež z místních základních 
a mateřských škol a Klubu Juni-
or. 
 Od 15 do 16 hod. se uskuteční 

soutěž O libušské kuřátko pro 
malé i velké.
 Mezi 16.30 a 17.30 hod. pro-

gram ukončí hudební skupina 
Bůh ví.

Doprovodné programy:
Stánky s občerstvením, cukro-

vou vatou, květinami, keramikou, 

O LIBUŠSKÉ KUŘÁTKO
svíčkami, prodej výrobků dětí ze 
základních a mateřských škol. 

Své umění předvede skupina 
roztleskávaček ze skupiny Marti-
ny Myškové.

Mladé hochy jistě zaujmou 
ukázky bojového umění.

Elektroskútry a horolezecká 
stěna potěší nejen děti.

Pro děti, ale i dospělé je připra-
veno mnoho drobných soutěží 
se zaměřením na ekologii, které 
zajišťuje spol. Ekokom s názvem 
Barevné dny. 

Celou akcí nás bude provázet 
Standa Soukup, moderátor ra-
dia Relax.

Hlavní sponzor akce je Xaverov, 
a. s.

Iva Hájková, humanitní odbor 
ÚMČ Praha-Libuš

Oslavu svátku dětí pořádá již 
tradičně městská část Praha-Libuš 
ve spolupráci s TJ Sokol Písnice 
a SDH Písnice dne 27. 5. 2006 
od 13 do 17 hod. na fotbalovém 
hřišti v ulici Švihovská.

Pro děti jsou připraveny sou-
těže, hry, drobné dárky, dopravní 
hřiště s možností získání dětského 
řidičského průkazu, ukázka bojo-
vého umění a psovodů.

Během odpoledne se děti 
mohou svézt na koních z písnic-
kého jezdeckého oddílu TJ Tempo 
Praha. Pro děti je zajištěno ob-
čerstvení, cukrová vata, zmrzliny 
a nafukovací balónky.

Pojďme prožít s dětmi příjemné 
odpoledne.

Iva Hájková, humanitní odbor 
ÚMČ Praha-Libuš

DĚTSKÝ DEN

V sobotu dne 10. června se 
v areálu jezdeckého oddílu TJ 
Tempo Praha uskuteční tradiční 
Den otevřených dveří JO TJ Tem-
po Praha pro děti a mládež nejen 
z MČ Praha-Libuš.

Stejně jako loni bude na 
pořadu Dne otevřených dveří 
pro všechny děti řada soutěží 
s jezdeckou tematikou, možnost 
svezení na oddílových koních 
a občerstvení pro každého dět-
ského účastníka soutěží. I letos 
bude na kolbišti probíhat dopro-
vodný program složený z ukázek 
základních jezdeckých disciplín 
v podání dětí – členů jezdeckého 
oddílu TJ Tempo Praha. Zejména 
půjde o ukázky drezury, parkuru 
ale i cvičení na longe nebo vodě-
ní koně na longe.

Chceme pozvat všechny malé 
a velké příznivce a přátele jez-

JEZDECKÝ ODDÍL TJ TEMPO PRAHA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

deckého sportu z řad veřejnosti, 
aby se přišli podívat za zdi stat-
ku, v němž působíme, a strávili 
s námi pár hezkých chvil. Věříme, 
že to bude pro všechny soutěžící 
i jejich doprovod hezký zážitek.

Začátek Dne otevřených dveří 
je plánován na 14 hodin. Jez-
decký oddíl TJ Tempo Praha se 
nachází v ulici Zátoňská v tzv. 
Staré Písnici. Spojení autobusy 
MHD 113, 331 a 333, zastávka „Ke 
Březině“. Parkování a občerstvení 
zajištěno.

Podrobnější informace o Jez-
deckém oddíle TJ Tempo Pra-
ha jsou k dispozici na na-
šich internetových stránkách 
www.volny.cz/tjtempo.

Den otevřených dveří Jezdec-
kého oddílu TJ Tempo Praha se 
koná za laskavé podpory Úřadu 
MČ Praha-Libuš. 

Všichni jste srdečně zváni!!!

Za JO TJ TEMPO Praha  
S. Svobodová a S. Brož

MC KUŘÁTKO
Mateřské centrum Kuřátko najde-

te v areálu Klubu Junior, Mezi Domy 
373, Praha 4 – Libuš. 
www.volny.cz/kuratkomc, 
kuratkomc@seznam.cz
Otevřeno: 
pondělí až čtvrtek 9.30 – 12 hod.
Stálý program: 
pondělí a středa – rytmika  
úterý – poznáváme přírodu  
čtvrtek – výtvarné a ruční práce

4. 5. – čtvrtek  Toulcův   dvůr 
– projížďka na koni, koně objednány 
na 1 hodinu, na každé dítě 10–15 
min, počet účastníků omezen, 
závazné přihlášky v MC. Prostory 
Kuřátka zůstanou zavřené.
9. 5. – úterý  Přání ke Dni 
matek 
10. 5. – středa  Jarní olympiá-
da –čekají vás zajímavé soutěže, dá-
rečky pro výherce a spousta zábavy!
11. 5. – čtvrtek  Drátkování 
a malované kamínky – přineste si 
s sebou různé pěkné kamínky. Ma-
minky se naučí základní drátenickou 
techniku, děti si svoje kamínky po-
malují veselými barvami. Drátenický 
materiál bude k dispozici.
15. 5. – pondělí  Klub dvojčat 
a vícečat nejen pro dvojčata se spec. 
pedagožkou Janou Peškovou.
16. 5. – úterý  Setkání 
s MUDr. H. Cabrnochovou – další 
ze série setkání s paní doktorkou 
– pediatričkou, začátek v 10.30. 

Přijdete-li dříve, vezměte si s sebou 
větší bramboru a s Janou si vyrobíte 
Veselou bramboru.
18. 5. – čtvrtek  Divadelní 
společnost Háta k nám zavítá s po-
řadem Sny dvou klaunů – pohádka 
s videoprojekcí. Vstupné podle po-
čtu účastníků, asi 50–60 Kč na dítě.
23. 5. –  úterý  Logopedie 
– setkání s klinickou logopedkou 
paní Mgr. L. Marčíkovou. Prostor pro 
individuální konzultace.
24. 5. – středa  Narozeninová 
oslava – s dětmi, které se narodily 
v květnu, oslavíme jejich naroze-
niny. Zazpíváme jim, zatančíme si, 
pro malé oslavence máme i drobné 
dárečky a pro všechny malé občer-
stvení. Neváhejte a přihlaste své 
oslavence na telefonu 603 591 667 
do 21. 5. 2006 kvůli domluvě na 
občerstvení. Ostatní mohou přijít 
bez předchozího ohlášení! Těšíme se 
na hojnou účast!
25. 5. – čtvrtek  Panáčči-ko-
líčci – s Katkou si vyrobíme veselé 
kolíčky např. na přáníčka.
29. 5. – pondělí  Divadélko 
– Hanka vám zahraje další (ne)zná-
mou pohádku a zazpíváme si 
u klavíru.
30. 5. – úterý  Veselý motýlí 
tanec – chcete mít pokojíček plný 
motýlků? Není nic jednoduššího! 
Přijďte se přesvědčit.

Za MC Kuřátko H. Kendíková

MASÁŽE
sportovní, rekondiční, 

baňkové, refl exní

v penzionu Koekoek, 
Dobronická 12, 
Praha 4 - Libuš

Po – Ne : podle objednávek

tel.: 728 971 866
e-mail:  masaze@raz-dva.cz

www.raz-dva.cz/masaze

Trvale  nízké ceny!

i n z e r c e
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Klub Junior vás zve na kouzelný 
příměstský letní tábor.
A co vás čeká?
 V pondělí se seznámíme mezi 

sebou a také s novými skřítky 
strašidly, kouzelnicemi, je-
židědky a jinými tajemnými 
tvory na naší společné akci.
 Čarokrásné středeční výlety do 

kouzelných míst v Praze i mi-
mo ni (zohledníme počasí, věk 
a zdatnost dětí). Vyčarujeme si  
Koněpruské  jeskyně, Čertovy 
hlavy u Želíz, Vyšehrad, Stro-
movku, Petřín anebo si podle 
nálady vyletíme úplně jinam.

KLUB JUNIOR

 V úterky a čtvrtky budeme mít 
čarodějnická klání – hry plné 
kouzel, zábavy, čar, legrace, 
fantazie, ale i  ponaučení venku 
v terénu.

 Tvořivé pátky – výroba kouzel-
nických rekvizit, čarodějnických 
masek, pomůcek, potřeb a do-
plňků, naučíme se zajímavé triky 
a kouzla a ještě něco navíc... Fan-
tazie má u nás dveře otevřené.

 Pokud se nám povede vyčaro-
vat sluníčko, půjdeme hledat 
vodníky –  takže plavky, kruhy 
a rukávky s sebou!

 Celý tábor bude opředen te-

matickou hrou. Vítězové budou 
stejně jako vloni odměněni!

A tak nezapomeňte, že:
Tábor bude 2 – 3 týdenní 

v období od 10. 7.  do 21. či 28. 7. 
2006. Bližší informace  se dozvíte 
na závěrečné schůzce, která se 
uskuteční ve středu 7. 6. 2006 od 
19 hodin v Klubu Junior, případ-
ně na níže uvedených telefonech.

Těšíme se na vás!

Ing. Lenka Koudelková 604 273 968, 
Lenka Štěpánová  775 111 200, 
Ema Rajnošková  603 969 678, 

Mgr. Julie Čákiová  605 866 609 

ných věkových kategoriích:  0 – 6 
let, 7 – 10 let, 11– 15 let, 15 a více 
a též skupiny věkově smíšené. 
Porota zhodnotí nejen um a do-
vednost, ale také celkový projev 
mladého hudebníka. Pro vítěze 
jsou připraveny věcné ceny!

Bližší informace: 
Ema Rajnošková 603 969 678, 

Julie Čákiová 605 866 609, 
Lenka Koudelková 604 273 968

Sbor nejstarších dětí, které se 
spolu scházejí už druhý měsíc 
každé úterý vždy od 14.30 hodin 
v Klubu Junior, vystoupí už za 
několik dní – v sobotu 13. květ-
na odpoledne – spolu s dalšími 
dětmi a sbory na slavnostním 
odpoledni pořádaném měst-
skou částí Praha-Libuš. Přijďte 
se podívat.

Anna Gabrielová, 
sbormistryně

ZPÍVÁME, 
PŘIDEJTE SE TAKÉ!

LIBHUSh

Program klubu na květen 2006
2. 5.  Čtení z kroniky. Další 
pokračování historickou částí za-
znamenanou  po roce 1940…
9. 5.  Návštěva kvetoucích 
Průhonic s průvodcem p. ing. Le-
hovcem a panem Kučerou. Odjezd 
z Libuše ve 13.00 hodin.
16. 5.  Volná zábava. Povídá-
ní při kávě a čaji.
23. 5.  Povídání o dojmech 
z výstavy Hobby z Č. Budějovic.
30. 5.  Prohlídka soukromé 
pěstěné zahrady s posezením 
a občerstvením u rodáka z Libuše. 
Odjezd z Libuše ve 13 hodin.
Těšíme se na všechny členy při na-
šich programech v klubu, a to vždy 
v úterý ve 14.00 hodin.

Poděkování
Děkujeme  panu  doktorovi 

MUDr. Jaroslavu Henzlovi, místní-
mu internistovi, za velmi zajímavé 
přednášky připravované speciálně 
pro náš klub. Vždy  se setkávají 
s velkou účastí a zájmem. Za  za-
chování této několikaleté přízně 
mu tímto veřejně děkujeme!

KLUB 
SENIOR

Nepřehlédnouti!
Upozorňujeme na konaný kon-

cert místního klavíristy Jakuba 
Fendrycha a na jeho absolventský  
recitál konaný dne 21. 6. 2006 v 18 
hod. v Základní škole Voborského v  
Praze 4 – Modřanech, Botevova čp. 
3144. Vstup volný. Srdečně zveme 
všechny milovníky vážné hudby!

Dopis pro Klub Senior
Milí přátelé, ze srdce Vám děkuji za 

všechny Vaše pozdravy posílané po 
Jarce a obě Vám přejeme do nového 
roku všechno nejlepší, hlavně zdraví. 
Myslím na Vás a ještě jednou děkuji. 

M. Tintěrová s Jarkou
Tak píší i takoví senioři, kteří pro 

zdravotní potíže k nám do klubu 
nemohou docházet! Originál dopi-
su jsme otiskli v minulém čísle. 

Za výbor klubu seniorů 
Zdena Prchlíková 

i n z e r c e

POZOR   -   RUŠÍ   SE !
Z technických důvodů hu-
dební odpoledne v Písnici 
dne 6. 5. 2006 se   nekoná! 
Děkujeme   tímto    veřejnosti 
za pochopení!                 

KOUZELNÝ PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR

V přátelském hudebním klání  
Libhush alias Libušská hudební 
show mohou děti a mládež po-
měřit své síly v sobotu 6. května 
od 14 hodin v Klubu Junior. Má-
te-li chuť, můžete se ještě (na po-
slední chvíli) přihlásit do těchto 
disciplín: fl étna, klavír a keybord, 
kytara, zpěv, skupina hudebních 
nástrojů. Bude se soutěžit v růz-

TIPY NA KVĚTEN
 Od 1. dubna do 1. října 2006 je opět v provozu linka CYKLOBUSU 

DO BRD Pražské integrované dopravy ve všechny nepracovní dny v trase: 
Dobřichovice, nádraží - Černolice - Řitka - Mníšek pod Brdy, náměstí - Mní-
šek pod Brdy, Kaple - Kytín. Spoje navazují v Dobřichovicích na vlaky trati 
Praha - Beroun. Na lince platí tarif PID. Za kolo se platí 20 Kč bez ohledu na 
vzdálenost, sleva při předložení platného dokladu ČD. [www.ropid.cz]

 MÁJOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA. Pořádá pro rodiče a děti od tří let Ob-
čanské sdružení Studánka v zahradě MŠ Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 
4 vždy 15 - 17 hodin. Program: pondělí 15. 5. – batikování doneseného bí-
lého trička, úterý 16. 5. – vyplétání textilních obrázků na plot, středa 17. 5. 
– různé techniky (pletení z pediku, ubrousková technika, barvy na sklo aj.). 
[Lenka Kapsová, OS Studánka]

 KČT Tempo Praha a 34. skautské středisko Ostříž vás zvou dne 
27. 5. od 9 hodin do POHÁDKOVÉHO LESA. Můžete do něj může-
te z ulice Nad lesním divadlem, proti supermarketu. Čekají vás víly, 
rytíři, všechny možné pohádky a k tomu spousta zábavy. Od 12 
hodin se můžete přijít podívat na velkou šermířskou pohádku s bo-
hatým doprovodným programem na hřiště Tempo v ulici Vzdušná. 
[Mirek Bebar, KČT Tempo Praha]
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