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Libušské kuřátko: Kdo říkal, že horolezecká stěna se nedá nafouknout?  Foto archív HO ÚMČ Praha-Libuš
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příští, prázdninové, číslo 
časopisu U nás – Libuš a Písnice 
vyjde na začátku července ve 
dvojnásobném rozsahu. Další 
číslo pak bude mít uzávěrku až 
15. srpna a vyjde na začátku 
září. Dovolujeme si upozornit, 
že v prázdninovém dvojčísle 
vyjde další, a to už pátá,  přílo-
ha Místní kapsář; tentokrát na 
téma MÍSTNÍ FIRMY. V rozšířené 
podobě otiskneme údaje o služ-
bách, které občas vycházely jako 
stránkový přehled pod názvem 
Adresář, a pokusíme se tyto in-
formace doplnit z dalších zdrojů 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

ještě o další fi rmy. Firmy, které 
mají zájem objevit se v Místním 
kapsáři, se též mohou hlásit 
samy na dále uvedený kontakt. 
Všechny podnikatele, jejichž 
údaje vycházely v Adresáři míst-
ních podnikatelů a živnostníků 
(poslední byl otištěn v dvojčísle 
7-8/2005), upozorňujeme, že 
do 15. června mají možnost 
aktualizovat své údaje, nejlépe 
zasláním na e-mailovou adresu 
hana.kolarova@tiscali.cz. V pří-
padě, že se neozvou, vyjdou 
jejich původní údaje. Předpo-
kládáme, že rozdělení kolonek 

informací bude zhruba: NÁZEV 
FIRMY, OBCHODU – ZAMĚŘENÍ, 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 
– ADRESA, TELEFON, E-MAIL 
– OTEVŘENO, PRACOVNÍ DOBA 
– INDIVIDUÁLNÍ DOPLŇUJÍCÍ 
INFORMACE. 

Těšíme se na další spolupráci 
se všemi dosavadními přispěva-
teli i s těmi, kteří budou mít chuť 
napsat poprvé. Místní časopis 
pro Libuš a Písnici je stále ote-
vřen všem.

Za redakční radu 
Hana Kolářová, šéfredaktorka

Jak se již stalo tradicí, i letos 
uspořádali libušští hasiči pálení 
čarodějnic v libušském lomu. Na-
vzdory počasí, které se umoud-
řilo až v odpoledních hodinách, 
přišlo na oheň okolo tří set dětí 
s rodiči. Někteří se zde zdrželi 
do časných ranních hodin. Každé 
dítě dostalo buřt a nápoj zdar-
ma. Toto občerstvení fi nancoval 
místní úřad, ale i na občerstvení 
pro dospělé se stála dlouhá fron-
ta. Děti si mohly prohlédnout 
i hasičskou techniku, se kterou 
přijeli dohlížet na oheň hasiči 
z Písnice. Nálada a počasí byly 
velmi dobré. Poklid narušovala 
jen technopárty, která se však 
obešla bez jakýchkoli incidentů. 
Tímto děkuji všem zúčastněným 
a pořadatelům a těším se na shle-
danou příští rok.

Za SDH Libuš Václav Troníček
Foto Lucie Troníčková

SDH LIBUŠ

TŘI STA LIDÍ NA JEDNU ČARODĚJNICI

Koncem dubna jsme se i letos 
dětmi přenesli do pohádkového 
světa.

Lidová tradice – pálení čaroděj-
nic – sahá až do dávné minulosti. 
U dětí tajemno probouzí fantazii i 
trochu obavy. V tento den přišly do 
školky starší děti vystrojené za nej-
strašnější čarodějnice a čaroděje, 
uspořádaly čarodějnický slet, jedly 
samé čarodějnické dobroty, pily 
čarodějnické lektvary a nakreslily 
si, co je nejvíce trápí. Mladší děti 
si za pomocí paní učitelky vyrobily 
čarodějnici, kterou odnesly k upá-

MŠ MEZI DOMY

K ČEMU JSOU ČARODĚJNICE
lení. A tak zlo a všechna trápení 
nakonec uhořela…

Věra Herdová, MŠ Mezi Domy
Foto Irena Procházková
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ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU
Vážení čtenáři, dovolte mi nejdříve, abych vás pozdravil a seznámil vás 

v několika bodech s událostmi, které proběhly v uplynulém období. 

Čtvrtek 20. duben. Schůzka 
s majiteli pozemků, po nichž 
by měla vést komunikace, 
která by propojila ulice V Hro-
bech a Předposlední s ulicí 
Novodvorskou. V současné 
době jsou tyto ulice slepé. 
Mým záměrem je propojit je, ve 
snaze, aby bylo více možností 
rozdrobit dopravu a zlepšit 
obslužnost. Potěšilo mě, že 
majitelé pozemků se záměrem 
souhlasí. 

Středa 26. duben. Zastupi-
telstvo městské části Praha-Li-
buš. Jedním z bodů byl výsledek 
hospodaření městské části za 
rok 2005. Zastupitelé s výsled-
kem souhlasili. Zastupitelstvo 
též souhlasilo s odkupem par-
kové plochy v lokalitě K Jezírku 
v k. ú. Libuš od fi rmy Central 
Group, a. s. MČ Praha-Libuš od-
koupí tuto parkovou plochu za 
symbolických 1000 Kč s tím, že 
fi rma zajistí podmínky, které jí 
byly uloženy, např. vybudování 
chodníku.

Čtvrtek 4. květen. Zúčastnil 
jsem se valné hromady a ško-
lení Národní sítě Zdravých 
měst ČR, které se konalo 
v Třebíči. Měl jsem možnost 
prezentovat naši městskou část, 
která je v současné době jako 
jediná z hlavního města Prahy 
členem této sítě; členem je již od 
loňského roku. Mám radost, že 
program zahrnuje nejen rozvoj 
měst, obcí, městských částí a re-
gionů, ale i pomáhá zkvalitnit 
místní správu a celkově zlepšit 
kvalitu života obyvatel v obcích. 
Bohaté informace o Národní síti 
Zdravých měst je možné najít 
na internetových stránkách 
www.nszm.cz.

Sobota 6. květen. V Klubu 
Junior proběhla soutěž mla-
dých hudebníků Libhush. Rád 
bych touto cestou poděkoval 
iniciátorům této akce. Mám 
radost, že dost velké množství 
dětí se ve svém volném čase 
věnuje hudbě, že rodiče jim to 
umožní a že Klub Junior slouží 
dobré věci.

Úterý 9. květen. Proběhla 
Rada MČ Praha-Libuš. Jedním 
z bodů byl výběr zhotovitele 
na opravu hřišť s umělým povr-
chem ve Skalské ulici a v ZŠ L. 
Coňka v Písnici. Podal jsem též 
radním informaci, že do naší 
městské části byl přidělen další 

strážník městské policie, takže 
v současné době má Libuš a Pís-
nice čtyři policisty. Myslím, že 
to přispěje k větší bezpečnosti 
obyvatel naší městské části.   

Čtvrtek 11. květen. Na zá-
kladě mého pozvání přijel sta-
rosta pan Noël Caru a vedoucí 
kulturního odboru madamme 
Souad Kerrab z našeho spřáte-
leného francouzského městeč-
ka Caudebec-lès-Elbeuf. Prožili 
s námi kulturně-společenský 
program, který se konal v so-
botu 13. května na fotbalovém 
hřišti FSC Libuš. Během svého 
pobytu také navštívili Základní 
školu L. Coňka v Písnici. Škola 
se jim líbila nejenom svým 
vzhledem, ale navštívili i výuku 
a žáci hostům předvedli krátký 
program. Dále proběhla návště-
va ZŠ Meteorologická, která se 
také velmi líbila. Na této škole 
je kroužek francouzštiny, kde 
žáci pohovořili s hosty jejich 
mateřštinou. Velice se líbil pro-
gram Montessori a rovněž pří-
rodní prostředí, které obklopuje 
školu. Během několikadenní 
návštěvy jsme také navštívili 
Modrý klíč, což je zařízení pro 
hendikepované osoby, převážně 
děti a mladistvé. Tento projekt 
francouzští hosté velice ocenili. 
V současné době Modrý klíč 
sídlí v Modřanech. Mám radost, 
že i v minulosti naše městská 
část tento projekt podporovala, 
například poskytnutím pozem-
ku při ulici Skalská za u-rampou, 
kde si v současné době Modrý 
klíč pozemek oplotil a hodlá na 
něm stavět. 

Sobota 13. květen. V naší 
městské části proběhl kul-
turně-společenský den na 
fotbalovém hřišti FSC Libuš. 
Musím poděkovat nejen orga-
nizátorům, což jsou především 
pracovníci humanitního odbo-
ru Úřadu MČ Praha-Libuš, ale 
i všem vystupujícím a návštěv-
níkům za to, že vytvořili pěknou 
atmosféru i přes nepřízeň poča-
sí, která nás několikrát během 
tohoto dne potrápila. Rád bych 
také touto cestou poděkoval 
FSC Libuš za poskytnuté prosto-
ry. Myslím, že tento svátek by se 
měl stát tradicí naší obce. Lidé, 
kteří se delší dobu nevidí, mají 
možnost na takovéto akci se 
setkat. Takové setkávání lidí zde 
bylo dle mého názoru dlouho-

době zanedbáváno. Myslím, že 
to prospěje a potěší.

Vážení občané, v současné 
době, jak víte, probíhá rekon-
strukce části Libušské ulice. 
Doufám, že stavba nebude 
dlouho trápit všechny, kterých 
se bezprostředně týká. Snad se 
nám trpělivost, kterou s pracemi 
na Libušské musíme mít, odmě-

 Kulturně-společenský den aneb Libušské kuřátko 13. května 2006

 Starosta francouzského městečka Caudebec-lès-Elbeuf pan Noël Caru se 
zúčastnil soutěže o Libušské kuřátko

 Předávání Libušských kuřátek vítězům soutěže

ní v hezčí podobě a lepší kvalitě 
této komunikace.

Na závěr bych rád popřál dě-
tem hezké vysvědčení, z kterého 
se budou radovat nejen ony, ale 
i jejich rodiče.

Petr Mráz, 
starosta MČ Praha-Libuš

Foto archiv HO ÚMČ Praha-Libuš
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Městská část Praha-Libuš ve spo-
lupráci s fotbalovým klubem FSC 
Libuš a za fi nanční podpory mnoha 
fi rem s generálním sponzorem XA-
VEROV, a.s., uspořádala pro širokou 
veřejnost sportovně-kulturní akci 
s názvem Libušské kuřátko. Akce se 
konala 13. května 2006 od 13 hod. 
do 18 hod. na fotbalovém hřišti 
v ulici Meteorologická a sportovním 
hřišti v ulici Skalská. Byla určena pro 
malé i velké, každý si mohl vybrat 
z pestrého programu. 

Na pódiu hlavní program od 13 
hodin zahájila děvčata ze skupiny 
roztleskávaček Martiny Myškové 
a ženy z pěveckého souboru Nashira 
Klubu Junior. Po jejich obdivuhod-
ném vystoupení uvedl program sta-
rosta městské části Praha-Libuš, pan 
Petr Mráz a starosta francouzského 
partnerského města Caudebec-lès-
-Elbeuf, pan Noel Caru. Po předání 
cen vítězům hudební soutěže Libhu-
sh, která proběhla 6. května v Klubu 
Junior, se rozběhl pestrý program 
hudebních, tanečních a pěveckých 
vystoupení (přišel i kouzelník) dětí 
ze základní školy Meteorologická, 
základní školy Ladislava Coňka, 
mateřské školy K Lukám, mateřské 
školy Mezi Domy a mateřské školy 
Ke Kašně. Veliké poděkování patří 
samozřejmě účinkujícím za jejich 
skvělé výkony, ale i pedagogům 
a ředitelům, kteří vystoupení dětí 
připravili.

Na závěr všech vystoupení nám 
vietnamský klub předvedl bojové 
umění za zvuku velkého bubnu. 
Poté se všichni zájemci přesunuli na 
menší fotbalové hřiště za doprovo-
du „draků“ a jejich tance.

Na malém hřišti byla již připrave-
na hlavní soutěž o Libušské kuřátko, 
na kterou se mohli přihlásit během 
programu na pódiu dvojice dětí, 
mládeže, dospělých, ale i seniorů. 
Celkem se přihlásilo 16 dvojic, tedy 
32 soutěžících. 

Soutěž opět zahájila skupina 
roztleskávaček. A o co v soutěži šlo? 
Vzhledem k tomu, že hlavní výhra 
byla Libušské kuřátko (plyšové, a ne 
jak se někdo domníval, že bude mít 
večeři...), úkolem dvojice, což byli 
sedlák a selka, bylo donést vajíčko 
umístěné na veliké měchačce vyty-
čenou trasou k překážce. Odtud sel-
ka oblečená do sukně házela vajíčko 
do hrnce a vracela se pro sedláka, se 
kterým běžela přes překážku k cíli. 
Kdo vyhrál? Každý, šlo jen o to, aby-
chom se všichni společně pobavili. 
A to se nám určitě podařilo. Do sou-
těže se zapojil i místostarosta MČ 
pan Ing. Pavel Macháček, starosta 

LIBUŠSKÉ KUŘÁTKO Děkujeme všem sponzorům, s jejichž pomocí se akce konala:

 XAVEROV, a.s.,  KRATOCHVÍL,  STŘECHY, s.r.o., 
 SETRON, s.r.o.,  ELEKTRO-CENTRUM DKV,  DATZER,  

s.r.o.,  EVROPOS,  UNIKLEMP,  BEAM ČR, s.r.o., 
 DKNV, s.r.o.,  VETNEMO, s.r.o.,  AUTOOPRAVNA 

bří Bubnové,  DDD SERVIS, s.r.o.,  NEOSET, 
 PROJEKCE M MASNÝCH ZÁVODŮ,  AUTODOPRAVA 

HADOS,  JANETTE,  SAPARIA, a.s.,  TTTM SAPA, 
 DALIMEX, s.r.o.,  HAI-NU,  HO SEN RESTAURANT, 
 THO NGUYEN HUU,  P.F.O., s.r.o.,  L-TEX, s.r.o., 
 DAI DUONG CENTER,  AT Comp, s.r.o.,  HAPRAS, 

s.r.o.,  WESTER UNION,  TRILONG, s.r.o.,  PHAN DAO 
SON,  NGUYEN NHU Y PHAM THI HOAI,  DINH NGOC, 

 SEVEN STAR,  Noviny TUAN TIN MOI,  Noviny 
VANXUAN,  HANCO, s.r.o,  H a D, s.r.o.,  OK. STAR 
ASIA FOOD, s.r.o.,  PEMAR, s.r.o.,  Pro-Trade, s.r.o.

 Čekání na Libušské kuřátko.

 Francouzský starosta Noël Caru 
bojuje o Libušské kuřátko.

 Chystá se předávání cen vítězům soutěže místních mladých hudebníků Libhush.

 Asijské bojové umění zvládne 
třeba  dva draky naráz.

  Profesionální ozvučení pro 
profesionálního moderátora 
Rádia Relax Standu Soukupa 

a všechny ostatní.

z Francie pan Noel Caru, ředitelka 
MŠ Mezi Domy paní Irena Procház-
ková a další.

Soutěžící i přihlížející se vrátili 
k pódiu, protože v 16 hodin byly 
připraveny roztleskávačky se svým 
posledním vystoupením. O hudeb-
ní zážitek se postaral ještě soubor 
fl éten Klubu Junior a mohly se začít 
předávat ceny všem soutěžícím. Kaž-
dý soutěžící obdržel z rukou starosty 
městské části Praha-Libuš pana Pe-
tra Mráze a místostarosty Ing. Pavla 
Macháčka veliké nebo malé plyšové 
kuřátko a ti „úspěšnější“ tašku s re-
klamními předměty městské části 
a Knihu o Libuši a Písnici. 

Celý program ukončila skupina 
Bůhví ve složení Ondřej Brzobohatý, 
Martin Hrubý, Karel Pičman, Jaromír 
Telenský, Ulf Gjerdingen hodinovým 
vystoupením.

Během celé akce si mohl každý 
vybrat z pestrých doprovodných 
programů. Na hřišti v ulici Skalská 
společnost Ekokom připravila pro 
malé i velké sadu her a soutěží za-
měřených na ekologii. Před základní 
školou Meteorologická byly zdarma 
k zapůjčení elektroskútry. Pro děti 
i mládež byl k dispozici skákací hrad 
a horolezecká stěna. Převážně pro 
dospělé byla v chýši ukryta Baba 
Jaga, která předpovídala budouc-
nost. Vietnamská restaurace Dong-
-do nabízela své speciality, rodina 
Janečkova cukrovinky. Základní 
a mateřské školy a rodina Nová-
kových z chráněné dílny v Písnici 
prodávali své výrobky, paní Marta 
Snížková květiny. Fotbalový klub 
FSC Libuš zajistil občerstvení s po-
sezením.

Celým odpolednem nás provázel 
vynikající moderátor Rádia Relax 
pan Standa Soukup. Zvukový pult 
obsluhoval a vše okolo zvuku a pó-
dia bezproblémově zabezpečoval 
pan Jandovský se svým týmem z AV 
Centra. Poděkování patří i agentuře 
Romax, která zabezpečila stánky, 
horolezeckou stěnu, skákací hrad, 
elektroskútry a chýši s Babou Jagou. 
Žáci z vyšších ročníků základní školy 
Meteorologická velice pomohli 
s přípravou akce na místě. O hladký 
průběh celého odpoledne se staraly 
pořadatelky akce, pracovnice huma-
nitního odboru ÚMČ Praha-Libuš, 
paní Jaroslava Klemešová, paní Eva 
Cochová a paní Iva Hájková.

Libušské kuřátko skončilo a bude-
me se těšit na další v roce 2007.

Iva Hájková, humanitní odbor 
ÚMČ Praha-Libuš

Foto archív HO ÚMČ Praha-Libuš
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 A přišel i Tonda Obal...

 Efektní úbor, efektní rytmus.

 Na elektroskútrech vjezd k libušské škole povolen.

 Něco exotického kulinářství.

 Některé rodiny se ukázaly kompletní.

 Podívaná všeliká.

 Roztleskávačky. Prostě pěkné.

 Spousta vystoupení našich milých.

 Ulička štěstí, cukrové vaty a perníkových srdcí. Vítěz na dohled.

 Zatímco skupina Buhví ladila...   ...a pak to Ondrej Brzobohatý rozjel.
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DLOUHÝ HAD KE 
SVÁTKU SV. JIŘÍ A JINÉ 
POZORUHODNOSTI

Svátek životního prostředí se 
v naší městské části konal popr-
vé. K různým akcím ho využily 
místní základní školy, mateřské 
centrum, jezdecký oddíl, všichni 
ve spolupráci s Úřadem městské 
části. Vzhledem k tomu, že vel-
kou část Libuše a Písnice zaujímá 
příroda, Den Země, který připadá 
na 22. dubna, probíhal většinou 
právě uprostřed ní.

Děti ze Základní školy Mete-
orologická se na svátek pečlivě 
připravovaly. V okolí školy bylo 
možno najít ještě zbytky sněhu, 
když žáci druhého stupně foto-
grafi cky dokumentovali to, co 
do krásné přírody nepatří – různé 
odpadky, také poničené altány. 
Ze všeho pak vytvořily počítačo-
vý dokument s typickým názvem 
Den Země. Ve školní družině se 
vytvářely obrázky pod názvem 
Takto ano a Takto ne, starší žáci 
připravili kvízy k oživení vědo-
mostí o přírodě. Vlastní oslava 
probíhala v prostorách školy, na 
hřišti a v okolí. Pozvání sem při-
jaly i tři mateřské školy, a tak se 
i malé děti zapojily do různých 
soutěží. Na hřišti se sešlapovaly 
plastové lahve na čas, u mnoha 
stánků se třídil odpad, z odpa-
dového materiálu se dokonce 

ZDRAVÁ LIBUŠ A PÍSNICE

DEN ZEMĚ 2006
vyráběl dlouhý had ke svátku sv. 
Jiří. Žáci devátých tříd se rozhodli 
uklidit okolí školy. Celý slavnostní 
den byl v ZŠ Meteorologická za-
končen předáním kontejnerů na 
tříděný odpad.

V Základní škole Ladislava 
Coňka se rozhodli svátek prožít 
přímo uprostřed přírody. Děti 
se bavily plněním různých úkolů 
s ekologickým zaměřením v lese 
nedaleko školy.

Maminky v Mateřském centru 
Kuřátko zorganizovaly pro své 
děti příjemné dopoledne. Již 
dvouleté děti předváděly, jak je 
jednoduché třídit odpad. Až by 
se i leckterý dospělý zastyděl. 
A protože i počasí přálo, mohly 
děti venku vyrábět fi gurky z od-
padového materiálu.

Jezdecký oddíl v Písnici se 
rozhodl vylepšit životní prostředí 
úklidem potoka, který protéká 
okolo jejich stájí. Jen škoda, že se 
nepřipojili i lidé z okolních rodin-
ných domů. 

Zdravá Libuš a Písnice zajis-
tila pro děti různé upomínkové 
předměty –  kvízy, omalovánky, 
ekologické skládačky, nafukova-
cí balónky, plastové miniaturní 
popelničky – a každému sladkou 
svačinku, müsli tyčinku.

Iva Hájková
Foto S. Brož, I. Hájková, 

B. Rachotová

DEN ZEMĚ V JEZDECKÉM 
ODDÍLU TJ TEMPO 

 V neděli jsme všichni z TJ Tem-
po na počest Dne Země vyklízeli 
znečištěný potok. Celý úklid po-
toka byl velmi složitý.  Každý, kdo 
se vyklízení zúčastnil, musel mít 
vysoké nepromokavé holinky. 
Na tuto práci jsme potřebovali 
velké množství lidí. Každý měl 
buď hrábě, lopatu, vidle, nebo 
kolečko. Nacházeli jsme různé 
živočichy i věci. Například brusle 
a hokejku nebo mrtvou krysu, 
ptáčka či žabičku, proto jsme 
museli pracovat opatrně a každý 
musel mít rukavice. Myslím si, že 
když se teď podívám, jak čistý 
potok protéká korytem, jsem 
hrdá, že jsem se zúčastnila této 
ekologické výpomoci našemu 
životnímu prostředí.

Barbora Kratinová, 
9.B ZŠ Meteorologická 

PĚKNÝ DEN V ZŠ 
METEOROLOGICKÁ 

Den Země připadá na 22. dub-
na, na ZŠ Meteorologická oslavy 
probíhaly 21. dubna. Většina tříd 
se aktivně zúčastnila oslav, ale tří-
da 9.B. pod vedením paní učitelky 
Evy Hájkové se starala o úklid ve 
školním areále. Při práci vládlo 
nad naší školou nádherné počasí. 
Naše kapky potu nepřišly nazmar, 

jelikož školní areál je dnes ve 
skvělém stavu.

Žáci prvního a druhého stupně 
pořádali výstavy znázorňující 
představu životního prostředí 
v naší městské části. Žáci dru-
hého stupně připravovali řadu 
soutěží pro mateřské školky. 

Oslavy se zdařily a všichni se 
těší na jejich opakování příští 
rok.

Jakub Voženílek, 9.B   

Dva týdny žila škola jen přípra-
vami na Den Země. Nosily se kar-
tony od vajíček, plastové láhve 
a balíky starých papírů.

Už od rána 21. dubna 2006, kdy 
se Den Země konal, všechen ten 
chaos a zmatek vrcholil, všich-
ni pobíhali po škole s obrázky 
a mašlemi, aby ji připravili k ná-
vštěvě rodičů a školek, venku se 
nosily pytle pet–lahví, připravo-
valy se atrakce pro návštěvníky, 
ale i pro žáky ZŠ Meteorologická,

 a učebna výtvarné výchovy se 
měnila v divadelní sál, zatímco 
v ní probíhala zkouška předsta-
vení dramatického kroužku.

Nakonec se všechno stihlo 
včas. A škola byla připrave-
na na nával zvědavých dětí 
i dospělých. Všechno začalo 
malým divadelním představe-
ním. Pak se konalo vyhlášení 
křížovky, která stála u jídelny 
poslední dva dny a kde mohl 
každý zkusit své štěstí. Poté se 

 V neděli 23. dubna provedli členové Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha 
v rámci akcí pořádaných ke Dni Země úklid koryta Písnického potoka před 

rybníkem ve Staré Písnici a pod jeho hrází. V průběhu úklidu bylo vyvezeno 
mnoho koleček s naplavenými větvemi, kusy hlíny a bohužel i odpadky, které 

zanesly břeh i koryto potoka a částečně bránily odtoku vody. Díky péči a ochotě 
Úřadu MČ Praha-Libuš byl tento den přistaven v Zátoňské ulici kontejner, do 

kterého mohl být veškerý tento odpad vyvezen. Jsme moc rádi, že i naším 
drobným přispěním můžeme udělat nejbližší okolí našeho statku pro nás i naše 

sousedy zase o něco hezčí.  Za JO TJ Tempo Praha S. Brož
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program konečně přesouval 
ven, kde už na všechny čekaly 
soutěže jako třeba sešlapování 
plastových lahví, malování 
rozstříhaných kartonů od vají-
ček, několik malých obchůdků 
a spousta dalších aktivit, které 

připravovali žáci z Meteorolo-
gické.

V jednu hodinu oslavy končily 
a změnily se v uklízení a odnáše-
ní všeho, co po nich zůstalo.

Aneta Čamová,  8.A 

Naše třída 7.B se rozhodla 
adoptovat zvířátko v Pražské 
zoo. Nejprve jsme se nemohli 
dohodnout jaké. Museli jsme 
napřed vybrat peníze a dle výše 
vybrané částky se rozhodnout. 
Podařilo se nám vybrat 5000 Kč 
a po hlasování jsme se rozhodli 
pro levharta obláčkového. Doufali 
jsme v dokončení adopce ještě 
před oslavami Dne Země, což se 
nám také podařilo. Chtěli jsme 
levharta mít stále před očima, 
tak jsme si ho také při Dni Země 
vytvořili z odpadních materiálů. 
Až bude celý dokončen (a to bude 
již brzy), umístíme ho v prostoru 

ZŠ METEOROLOGICKÁ

ADOPCE V ZOO

 Kostra levharta.

 Sušení novin.

Ve středu 10. 5. 2006 navštívil 
naši školu kurátor pro mládež MČ 
Praha 12 Bc. Jan Toepfer. Smyslem 
jeho návštěvy bylo seznámit děti 
devátých tříd s jejich právy a s ne-
zákonnými činy, za které bychom 
potom byli souzeni.

ZŠ METEOROLOGICKÁ 

S KURÁTOREM 
BEZ UČITELŮ

Beseda se konala bez účasti uči-
telů, měli jsme možnost zeptat se, 
na co jsme chtěli. Bylo to pro nás 
poučné a zajímavé!!! 

Za ZŠ Meteorologická 
B. Kratinová a B. Zachová, 9.B

Na ten den jsme se všichni těšili 
– byla vyhlášena soutěž ve sběru 
papíru. V loňském roce se naše tří-
da umístila na druhém místě, a tak 
jsme se domluvili, že letos určitě 
musíme soutěž vyhrát. Proto jsme 
nosili balíky papíru už od začátku 
roku k paní učitelce do sborovny. 
Největší práce nás ale čekala právě 
dnes. Nejdříve jsme přinesli před 
školu zásoby z domova, a pak jsme 

ZŠ METEOROLOGICKÁ

2052 KG PAPÍRU

si půjčili od pana školníka kolečko, 
abychom mohli navozit balíky ze 
sborovny. Každá třída měla svou 
hromadu, naše ale rostla nejrychle-
ji. Netrpělivě jsme čekali na vyhlá-
šení výsledků, a když se ve školním 
rozhlase ohlásilo naše vítězství, 
všichni jsme křičeli radostí. Nanosili 
jsme celkem 2052 kg a naše přání 
zvítězit se nám splnilo.   

Martin Svoboda, 3.A

Druhou březnovou sobotu 
jsme plně naloženým autobu-
sem vyrazili na týdenní pobyt na 
horách. Naše cesta vedla na mís-
to, kde jsme už loni strávili něko-
lik hezkých dnů a výborně si za-
lyžovali. V sobotu večer si všichni 
lehli do postýlek a netrpělivě 
čekali na další den. V neděli nás 
už na svahu čekali naši známí 
kamarádi – lyžařští instruktoři 
Jindra a Pavel. Celý týden jsme 
poctivě lyžovali a sportovali. 
Třetí den už všichni, i skupina 
začátečníků, jezdili na vleku a za-
čali jsme se připravovat na zimní 
olympiádu. Absolvovali jsme 
hodně disciplin, které pro nás 
připravili „dospěláci“, a za odmě-
nu jsme dostali medaile, diplomy 
a krásné ceny. Kromě lyžování 
jsme měli i závody na bobech 
a lopatách, večer pěveckou sou-
těž a karneval s diskotékou, cho-
dili jsme na procházky do lesa, 

MŠ LOJOVICKÁ

RARITA NA SEVERÁKU
koulovali se a stavěli iglú. Všichni 
jsme se naučili lyžovat, příp. si 
zlepšili svoje lyžařské dovednosti 
pod vedením zkušených instruk-
torů, nadýchali se čerstvého 
horského vzduchu a ve zdraví 
se vrátili domů. Už teď se těšíme 
na setkání s Jindrou a Pavlem na 
Severáku příští rok!

Vzhledem k tomu, že jsme 
jako skupina předškoláků na 
horách i letos působili jako rarita, 
oceňujeme tuto akcii, která není 
samozřejmostí ve všech školkách. 
Považujeme ji za vynikající přínos 
pro rozvoj našich dětí a doufáme, 
že naše mateřská školka bude po-
kračovat v této tradici i dál.

Děkujeme všem těm rodičům, 
kteří nám ochotně pomohli ne-
jenom s organizací ozdravného 
pobytu, ale i při zabezpečení 
sponzorských předmětů.

 
Za SRPŠ Andrea Ecková

před jídelnou v naší škole. Přijďte 
se podívat!

Za třídu 7.B v ZŠ Meteorologická 
tř. uč. Monika Exnerová 

a žáci Martin Šrámek, 
Petr Molčan a Kryštof Štafl 

V ZŠ Písnice jsme Den Země 
oslavili spolu s dětmi z MŠ Ke Kaš-
ně. A protože máme to štěstí, že 
se škola nachází v blízkosti lesa, 
rozhodli jsme se jeho prostředí 
využít. Podle věku se žáci rozdělili 
na organizátory a soutěžící. Páťáci 
a čtvrťáci připravili úkoly z oblasti 
ekologické i sportovně-zábavné 
a mladší žáci se školkovými dět-
mi soutěžili. Při třídění odpadů, 

DĚTI JAKO ORGANIZÁTOŘI 
I SOUTĚŽÍCÍ

lovení rybiček, skákání v pytlích 
a dalších disciplínách byla spous-
ta napětí i zábavy. Děti, které byly 
v soutěžích úspěšné, dostaly 
diplom a malý dárek, všichni pak 
sladkou odměnu. Dopoledne 
završilo společné malování na 
chodníku před školou, to už za 
účasti některých rodičů.                           

B. Rachotová, ZŠ Písnice
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Ve středu 9. května vzaly paní 
učitelky Exnerová a Čermáková 
sedmé třídy do Podolské vodár-
ny. Od školy jsme se vydali na 
autobus a na zastávce Levského 
jsme přestoupili na tramvaj a jeli 
jsme asi 25 minut do zastávky 
Podolská vodárna. Musím říci, že 
Podolská vodárna je velmi hezká 
budova. V Podolské vodárně nás 
seznámil pan průvodce s historií 
vodovodů. Jak, kde a na jakém 
principu fungoval vodovod v mi-
nulosti a z čeho byly zhotovené 
trubky. Ukázal nám taky staré 
mapy města Prahy a seznámil 
nás s různými zajímavostmi. Vy-
světlil nám, jak funguje dnešní 

ČISTÁ VODA PRO PRAHU
vodovod a kanalizace na území 
města Prahy. Dozvěděli jsme 
se, že Praha má poměrně lev-
nou vodu, protože jeden ze tří 
hlavních přítoků teče do Prahy 
volným samospádem. Voda pro 
Prahu je velmi čistá, takže se ne-
musíte bát ji pít. Netahejte zby-
tečně domů balené vody, když 
pražská voda je pitná! Po konci 
exkurze, na které jsme se mnohé 
dozvěděli, se od nás někteří žáci 
7.B oddělili a zbytek třídy se šel 
vykoupat do Podolí. Byl z toho 
hezký výlet.

Za ZŠ Meteorologická 
Martin Šrámek, 7.B 

Jak jistě všichni víme, vždy 
druhou neděli v květnu slavíme 
svátek matek, což je svátek, který 
děti vnímají obzvlášť osobně. Pro-
to si daly i letos velmi záležet při 
výrobě dárků pro „oslavenkyně“ 
a všichni kluci i holčičky přednesly 
připravenou básničku.  

Píšu, píšu do písku
tisíc krátkých dopísků.
Skládám krásnou maminku 
z oblázků a kamínků.
Moje mámo ze všech maminek,
to máš k svátku, tečka, kamínek!

V rámci zmíněného svátku uspo-
řádala naše školka slavnost, kdy se 
děti potěšily společně s maminkami 
na naší zahradě, kde byl pod záštitou 
„Vandy a Fandy“ připraven bohatý 
program, při kterém si snad všichni 
zúčastnění přišli na své. Děti napnuly 
všechny síly, aby si v soutěžích vybo-

MŠ LOJOVICKÁ

SVÁTEK MATEK

jovaly sladkou odměnu a maminky 
jim k tomu náležitě fandily! 

K našemu překvapení se nene-
chali zahanbit ani někteří tatín-
kové, kteří pro všechny ochotně 
připravili malé občerstvení! 

A nakonec si maminky – samo-
zřejmě – odnesly  „něco“ na pa-
mátku z dílny svých nejmilejších.

Radka Juránková, MŠ Lojovická

Jaro je tady, a tak krásné obdo-
bí prožíváme s dětmi co nejvíce 
v přírodě. Zelenající se stromy, trá-
vu a první květiny mohou děti ob-
divovat při vycházkách Modřan-
skou roklí, ale i do vzdálenějších 
míst, kam se ti starší a zkušenější 
dostanou na kolech. 

Letos jsme dokonce měli pří-
ležitost poznávat málo známé 
tropické rostliny v Botanické za-

MŠ MEZI DOMY

FATA MORGÁNA

Na začátku května s příchodem 
teplejších dnů jsme vyrazili na 
školku v přírodě do Starých Splavů 
k Máchovu jezeru. 

Obklopeni borovými lesy jsme 
společně prožili příjemných devět 
dní v hotelu Borný. O naší školce 
v přírodě jsme složili i písničku, 
ze které se všichni dozvíte, co 
jsme dělali a kde jsme byli. Stačí 
jen upřesnit, že výlet byl tzv. 3 v 1 
– skalní hrad Sloup v Čechách, 
sklárny v Novém Boru a prohlídka 
zámku Zákupy. 

Doufáme, že nejen z úspěšně 
zvládnutého výletu, ale z celého 
pobytu si děti i dospělí odnesli 
spoustu nezapomenutelných 
zážitků.

L. Likavčanová
Foto Andrea Eck

Autorkou písničky je paní učitel-
ka Katka Holmanová spolu s dětmi. 
Celý příspěvek je  týmová práce.

MŠ LOJOVICKÁ

ŠKOLKA U MÁCHOVA JEZERA

My jsme školka v přírodě,
zvládáme to v pohodě,
chodíme po lese, 
naše píseň nese se, 
strašidláci třeste se!

Jdem okolo jezera,
koukne na nás příšera,
mrkne sem, mrkne tam,
no, já radši utíkám, 
na nikoho nečekám!

Sluníčko nás láká ven,
za pokladem putujem,
karneval, buřtíky,
máme program nabitý, 
potem už jsme polití!

Chystáme se na výlet,
objevíme nový svět,
batůžky na záda,
je to velká paráda, 
a je skvělá nálada!

hradě v Praze–Troji. Silný zážitek 
měly děti nejenom z masožravých 
rostlin, ale právě v tomto období 
se zde líhli a pak volně poletovali 
krásní barevní motýli. Usedali na 
rostlinstvo, chodníky i na nás sa-
motné a jejich krása uchvacovala 
nejen děti, ale všechny přítomné. 

Věra Herdová, MŠ Mezi Domy
Foto Irena Procházková
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Tentokrát pojedeme opravdu 
někam jinam, slibovala již půl 
roku předem Zdenička a zamluvila 
pobyt kdesi u Sázavy. Moc jsme se 
těšili, jak prozkoumáme nová místa, 
poznáme nové přátele a zažijeme 
nová dobrodružství. Jenže vše nám 
úplně zhatila máma Příroda. Napřed 
napadlo nějak moc sněhu, pak vše 
zas téměř naráz roztálo a naše plány 
vzala velká voda. Už to vypadalo, 
že letos, poprvé po mnoha letech, 
zůstaneme o Velikonocích sedět 
doma. Pak ale přiběhla Zdenička se 
skvělou zprávou: ve Lhotce je volno. 
Sláva, jsme zachráněni! Do Lhotky 
jsme odjeli vlakem již v pátek večer, 
další kamarádi pak přijeli v sobotu 
a dokonce i v neděli. Nakonec nás 
bylo celičkých 38.

Sobota se skvěle vydařila, sluníč-
ko se na nás z oblohy vesele smálo 
a my jsme si hráli, sportovali i sou-
těžili. Zahráli jsme si fl orbal, ně-
kdejší přerostlíci, nyní již novope-
čení vedoucí, připravili pro všechny 
pořádný orienťák ve skalách, při 
pozorování škeblí a žab jsme napa-

PROTEBE

TAK TROCHU PODIVNÉ VELIKONOCE
dali do potoka, no prostě, zábavy 
fůra. Do večera se nikdo nezastavil, 
a to nás čekal ještě táborák. Opekli 
jsme si vuřtíky a chleba, někdo 
si pochutnal, jiný se zase po jídle 
poblinkal, no prostě paráda. Kyta-
rista Zdenda vydržel hrát a zpívat 
celé čtyři hodiny a my ostatní s ním 
statečně drželi krok.

Ovšem neděle… Po sluníčku 
ani stopy, z olověných mračen pře-
háňka za přeháňkou, nescházel ani 
ledový vítr, no prostě brrrr. K tomu 
všemu se něco pokazilo Jindrovi 
a Zdendovi v práci a nezbylo, než 
aby naskákali do auta a jeli se 
na to do Prahy podívat. Zatímco 
pánové léčili jakýsi pochroumaný 
řídící systém, uklouzla při hře na 
mokrém hřišti jedna malá slečna 
a jauvajs – ručička nevydržela. Teď 
byla na řadě zase Zdenička, aby 
se zraněnou a panem správcem 
odjela vyhledat lékařskou pomoc. 
Nakonec skončili až na Bulovce 
a se sádrou, ach jo! Po celý ten 
divný čas cestovala z Prahy za námi 
do Lhotky ještě jedna velká slečna. 

V prvém vlaku si zapomněla pe-
něženku i s jízdenkou, v jiném pak 
bědovala před průvodčím tak pře-
svědčivě, že kamsi zatelefonoval, 
a ejhle, peněženka se našla. Než se 
však nebožačka s peněženkou zase 
potkala (musela pro ni jet do Mla-
dé Boleslavi) a než se vrátila zpět 
k nám, byl už vlastně večer.

V pondělí jsme měli čas vlastně 
jen na pomlázku, hned po obědě 
jsme museli pospíchat na vlak. 
Počasí se naštěstí umoudřilo, ko-
leda se dařila, a tak se spokojení 
koledníci vraceli domů obtíženi 

Ve dnech 21. – 23. dubna 
se konal Přebor sokolské vše-
strannosti – rok 2006 pražských 
sokolských žup. Závodilo se 
v několika disciplínách, a to 
v plavání, gymnastice a atletice. 
V žákovských kategoriích se 
zúčastnili také chlapci a děvčata 
z naší jednoty a rozhodně  so-
kolskou jednotu reprezentovali 

SPORT: SOKOL LIBUŠ

PŘEBOR SOKOLSKÉ  
VŠESTRANNOSTI

úspěšně. Výsledky a umístění 
závodníků jsou v níže uvedené 
tabulce. 

Všem účastníkům blahopře-
jeme! Ti, kteří na místa nejvyšší 
nedosáhli, určitě vědí, že důležité 
není vyhrát, ale zúčastnit se.

Ing. M. Kočová, 
náčelnice  T J Sokol Libuš

spoustou vajíček i nějakou tou 
sladkostí.

Jindřich Kapic, foto autor

12. května se na travnatém 
hřišti FSC Libuš uskutečnil fotba-
lový zápas mezi ZŠ Meteorolo-
gická a ZŠ Zárubova. Oba týmy 
chtěly postoupit, ale jeden musel 
z kola ven. Od začátku byl zápas 
vyrovnaný, ale více ze hry měla 
naše škola Meteorologická. Naši 
kluci se prali o každý míč! Gól 
ovšem nepadl, a tak se šlo do 
druhé dvacetipětiminutovky za 
stavu 0:0.

SPORT 

COCA–COLA CUP
Ve druhé půli měli ovšem více 

ze hry hosté ze Zárubovky. Gól 
nepadl, proto následovaly ner-
vydrásající penalty. Tam ovšem 
díky výbornému výkonu brankáře 
Tomáše Režného z 8.B, který pustil 
pouze jeden gól ze tří střel, naše 
mužstvo vyhrálo. Naši hráči, kteří 
šli na penaltu, nezaváhali ani v jed-
nom případě a penalty s jistotou 
proměnili. Dík nepatří jenom jim, 
ale také celému týmu a samozřej-
mě divákům– jak dětem, tak i kan-
torům ze školy, kteří povzbuzovali. 
Už se těšíme na dalšího soupeře.

Za ZŠ Meteorologicá Aleš Krabs, 9.B

Celkového turnaje se zúčastnilo 
1763 tříd. My jsme se dostali do 
tříčlenné skupiny, kde jsme zaujali 
1. místo díky dvěma vyhraným 
zápasům. První zápas jsme hráli se 
ZŠ Zenklova, kterou jsme porazili 8:
0. S druhou školou to bylo o hodně 
těžší, protože měla dobrý tým, ale 
na nás neměli. Druhá škola se jme-
novala ZŠ Hloubětínská, a tu jsme 
porazili 2:0. Díky 1. místu v základní 
skupině jsme postoupili do dalšího 
kola.

František Růžička, 
9.B ZŠ Meteorologická 
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Rada městské části Praha-Libuš:
 Souhlasí s dodáním a polo-

žením podlahové krytiny PVC  na 
schodiště a podesty detašovaného 
pracoviště ÚMČ K Lukám 664,  od 
fi rmy Jika – podlaháři, s. r. o., za 
cenu cca do 23 000 Kč vč. DPH.

 Souhlasí  s povolením vý-
jimky z OTPP (obecně technické 
podmínky pro výstavbu v Praze) pro 
dostavbu (přístavbu a nástavbu) 
rodinného domu na pozemku 
parc. č. 584 a 585  k. ú. Libuš (za-
stavěná plocha 41,5 % místo sou-
časných 37,0 %).

 Revokuje usnesení Rady 
MČ Praha-Libuš číslo 39/2006 
z jednání 28. 2. 2006. Souhlasí se 
záměrem odkoupit pozemky parc. 
č. 402/1 o výměře 2261 m2, 401/10 
o výměře 2328 m2, 401/5 o výměře 
1385 m2, k. ú.Libuš, obec Praha, 
za celkovou kupní cenu 1000,- Kč 
od společnosti Central Group, a. 
s., uvedené na LV 909 pro k. ú. 
Libuš ve vlastnictví Central Group, 
a. s., do vlastnictví hl. m. Prahy 
– svěřeno MČ Praha-Libuš. (Par-
ková plocha mezi ulicemi K Jezírku 
a U Pejřárny.)  Pověřuje starostu 
pana Petra Mráze předložením 
předmětného záměru na zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 
(Podrobnosti v usnesení Zastupi-
telstva.)

 Schvaluje smlouvu o vý-
půjčce mezi investorem hl. m. 
Praha se sídlem v Praze 1 – Staré 
Město, Mariánské náměstí 2, za-
stoupeným fi rmou Zavos, s. r. o. – 
Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem 
společnosti – (dále jen vypůjčitel), 
a vlastníkem hl. m. Praha, městská 
část Praha-Libuš se sídlem v Praze 
4, Libušská 35, zastoupeným sta-
rostou Petrem Mrázem (dále jen 
půjčitel), k pozemkům parc. č. 927 
(PK192), 659/14, 659/1 (PK 659), 
vše k. ú. Písnice v obci Praha, za 
účelem provedení „Stavby č. 0088 
–  TV Libuš, etapa 0010 –  Komuni-
kace Libušská – Okružní křižovatka 
Libušská – Kunratická spojka,“ dle 
přiložené smlouvy o výpůjčce, 
která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. Podmínkou je, že vzhle-
dem k nedořešeným majetkopráv-
ním vztahům a zároveň k potřebě 
vybudování Okružní křižovatky 
Libušská – Kunratická spojka po-
žaduje městská část Praha-Libuš 
bezpodmínečné uvedení povrchů 
pozemků do původního stavu. 

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Výtah z usnesení Rady MČ Praha-Libuš v období od 11. 4. do 9. 5. 2006. 

Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. (Kurzívou 
doplňující poznámky redakce.)

Městská část Praha-Libuš bude 
požadovat zdokumentování stavu 
pozemků v době předání i v době 
převzetí.

 Souhlasí s navrženou 
úpravou  Územního plánu sídel-
ního útvaru hl. m. Prahy č. U 0425 
(změna kódu míry využití území 
z B9 na C9 na pozemku parc. č. 
391/9 – 1 009 m2 - jižní část ulice 
Na Močále,  k. ú. Libuš –  území 
OC) pro výstavbu dvou RD. (Změna 
pozemku určeného na stavbu RD 
na pozemek, kde mohou být větší 
domy.) 

 Bere na vědomí omezení 
provozu mateřských škol zřizova-
ných MČ Praha-Libuš v měsících 
červenec a srpen a výsledky 
projednání (v které škole bude kdy 
o prázdninách provoz) s MČ Praha 4 
a MČ Praha 12 v souladu s vyhláš-
kou č. 43/2006 Sb., o předškolním 
vzdělávání.

 Souhlasí s umístěním inže-
nýrských sítí (splaškové kanalizace, 
vodovodu, plynovodu, rozvodů 
elektro, veřejného osvětlení, sdě-
lovacích kabelů) a s připojením 
nově budovaných komunikací na 
stávající komunikace V Zákopech 
a Švihovská – týká se pozemků 
ve správě MČ Praha–Libuš parc. 
č. 670/1,660/1 a 697/1, vše k.ú. 
Písnice, a pozemku ve vlastnictví 
paní Miluše Martinovské parc. č. 
697/2 k. ú. Písnice, za podmínky, že 
územní rozhodnutí bude vydáno 
dle projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí – „Bytový areál 
Nový Park – Písnice“, společnosti 
Ekospol, a. s. z 2/2006, hlavní inže-
nýr projektu Ing. A. Páleš, zejména 
dle Zastavovací studie, která je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení.  

 Souhlasí  se stavbou ka-
nalizační přípojky pro objekt č. 
p. 9, ulice Libušská – parc. č. 1137 
a 1139, k. ú. Libuš  za podmínky: 
Doba výstavby bude koordinová-
na s rekonstrukcí Libušské ulice, 
tj. dokončení přípojky bude před-
cházet defi nitivní úpravě vrstev 
rekonstruované vozovky.

 Vybírá jako zhotovitele pro 
stavební akci „Vyspravení hřiště 
s umělým povrchem u ZŠ L. Coň-
ka“ fi rmu Investik sportovní povr-
chy, za cenu 37 629 Kč vč. DPH. 

 Souhlasí s předloženým 
návrhem – projektovou dokumen-
tací pro stavební povolení „Obytný 
soubor Na Musilech“. Předložená 

projektová dokumentace (PD) je 
pro stavební řízení a neslouží jako 
dokumentace pro realizaci. Obyt-
ný soubor tvoří 12 dvojdomů, 1 
solitérní rodinný dům a 6 řadových 
rodinných domů. PD řeší napojení 
jednotlivých RD na inženýrské 
sítě a dopravní řešení. Nejsou zde 
řešeny jednotlivé RD. Komunikace 
(obytné ulice bez barier) budou 
obousměrné s dvojím napojením 
na ulici Na Musilech. Součástí 
staveb RD budou přívody elektro, 
plynu, veřejný vodovod, veřejná 
splašková kanalizace. Dešťová 
kanalizace na vlastních pozemcích 
bude řešena vsakem. Dešťová voda 
z komunikace je odvedena do ve-
řejné dešťové kanalizace v ulici Na 
Musilech. Souhlas je dán v rozsahu 
dle předložené PD (technická zprá-
va, celková situace, přivedení sítí 
do RD, dopravní řešení). 

 Souhlasí  se stavbou ka-
nalizační přípojky pro objekt č. 
p. 14 z ulice K Vrtilce – parc. č. 75, 
k. ú. Písnice, za podmínky: Doba 
výstavby bude koordinována 
s plánovanou konečnou úpravou 
povrchů komunikace, tj. dokon-
čení přípojky bude předcházet 
defi nitivní úpravě vrstev rekon-
struované vozovky.

 Souhlasí se záměrem prode-
je nově vzniklého pozemku parc. č. 
289/3 k. ú. Písnice obec Praha, 
zastavěná plocha, technická vyba-
venost, o výměře 13 m2, který byl 
oddělen z pozemku parc. č. 289/1 
– část a – o výměře 6 m2 z původ-
ního pozemku parc. č. 289/3 – část 
b – o výměře 7 m2 , k.ú.Písnice, a to 
na základě geometrického plánu 
zhotoveného Ing. Janem Nedo-
mou, číslo 736–66/2001 pro k. ú. 
Písnice, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, PRE - distribuci, 
a.s., se sídlem v Praze 5 za cenu 
22 100 Kč. Pozemky parc. č. 289/1 
k. ú. Písnice a parc. č. 289/3 k. ú. 
Písnice jsou vedeny na LV 530 pro 
obec Praha  k. ú. Písnice s vlastnic-
kým právem hl. m. Praha – svěřeno 
MČ Praha-Libuš. Veškeré náklady 
spojené s prodejem pozemku 

včetně zápisu do katastru nemo-
vitostí nese kupující. Pověřuje 
starostu pana Petra Mráze před-
ložením předmětného záměru ke 
schválení Zastupitelstvu městské 
části Praha-Libuš.

 Souhlasí s nově navrženou 
úpravou dopravního značení v ul. 
K Vrtilce a pověřuje OŽPD ÚMČ Pra-
ha-Libuš k zaslání potřebné žádosti 
odboru dopravy MČ Praha 12.

 Souhlasí s navrhovanou  
úpravou prostranství před budo-
vou Úřadu MČ  Praha – Libuš, K Lu-
kám 664, Praha 4 Libuš.  (Výsadba 
okrasných dřevin apod.)

 Schvaluje uzavření smlou-
vy o zřízení věcného břemene  
k  pozemkům parc. č. 4/1, 13/1, 
75/1, 75/2, 155/1, 210, 231, 318/1, 
319,  352, 381, 382, 383, 440, 441, 
442, 453, 469, 580, 657, 658, 660/3, 
670/1, 690, 767/1 v k. ú. Písnice, 
uvedeným na LV 530 pro obec 
Praha, k. ú.Písnice a k pozemku 
parc. č. 351 v k. ú. Písnice, dosud 
uvedenému na LV 1 pro k. ú. Písni-
ce s tím, že návrh na záznam práva 
vlastnického ve prospěch hl. m. 
Prahy – svěřená správa MČ Praha-
-Libuš byl podán na Katastrální 
úřad pro hl. m. Prahu dne 21. 3. 
2006,  s PRE – distribucí, a. s. (Jde 
o uložení kabelů do pozemků MČ.)

 Schvaluje rámcovou smlou-
vu mezi Českým Telecomem a MČ 
Praha-Libuš. (Umožní úsporu fi nan-
cí na telefonování v Úřadu MČ.)

 Souhlasí s uzavřením ná-
jemní smlouvy se Správou služeb 
městské policie hl. m. Prahy na 
objekt Zahrádecká č. p. 376, k. ú. 
Libuš, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

 Nesouhlasí s umístěním 
stavby ocelové garáže půdorysu 
12,0 x 9,9 m, výšky 3,9 – 4,7 m nad 
upraveným terénem na parc. č. 
293/6, k. ú. Libuš, jako trvalé stav-
by a požaduje vysvětlení záměru 
od stavebníka. (Pozemek na konci 
ulice U Pejřárny.)

K tisku připravili 
Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová

i n z e r c e
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 č. 10/2006: Zastupitelstvo 
MČ Praha-Libuš souhlasí s celoroč-
ním hospodařením MČ Praha-Libuš 
za rok 2005 s výhradou nedostatků 
uvedených ve zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření. Ukládá 
starostovi zajistit nápravu nedostat-
ků uvedených ve vypracovaném 
opatření.

 č. 11/2006: Zastupitelstvo 
MČ Praha-Libuš schvaluje odkoupe-
ní pozemků parc. č. 402/1 o výměře 
2261 m2, 401/10 o výměře 2328 m2, 
401/5 o výměře 1385 m2, k. ú. Libuš, 
obec Praha, za celkovou kupní cenu 
1000 Kč do vlastnictví hl. m. Prahy – 
svěřeno MČ Praha-Libuš, od společ-
nosti Central Group, a. s., uvedených 
na LV 909 pro k. ú. Libuš ve vlastnic-
tví Central Group, a. s. Podmínkou 
je, že společnost Central Group, 
a. s., zajistí na vlastní náklady: Zho-
tovení chodníku v šíři 2,2 m včetně 
obrubníku probíhajícího celým úze-
mím parku (mezi ulicemi K Jezírku 
a U Pejřárny), dle upravené situace 
1:500 z dokumentace „Sadové úpra-
vy-zelený pás“, z 08/2005, zpracova-
né fi rmou Acer. V travnatém pásu 
uliční zeleně při ulici Jistebnická 
vybudování zpevněného přístupu, 
na který bude navazovat jednodu-

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 

chý dřevěný můstek přes přilehlý 
odvodňovací příkop, s napojením 
na požadovaný chodník přes park. 
Umístění 10 ks laviček s pevným 
ukotvením. Obnovu trávníkových 
ploch (odstranění pařezů, úprava 
pahorků u stávajících dřevin, které 
byly v parku ponechány z dřívějšího 
období, dorovnání ploch zeminou 
a zatravnění, oprava a vyčistění od-
vodňovacího příkopu, odstranění 
betonových sloupků umístěných ve 
východní části pozemku parc. č. 401/
5 k. ú. Libuš. Výsadbu 14 ks dřevin na 
předmětných pozemcích. Minimální 
obvod kmene vysazovaných výpěst-
ků bude 14 – 16 cm, dřeviny budou 
ukotveny proti nežádoucím výky-
vům. Společnost Central Group, a. s., 
ponese záruku za všechny vysazené 
dřeviny (v celkovém počtu 35 ks), 
a to do 31. 10. 2008.

 č. 12/2006: Zastupitelstvo MČ 
Praha-Libuš souhlasí se Smlouvou 
o poskytnutí nadačního příspěvku č. 
OH 58/06, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení (příspěvek ČEZ na 
opravu hřiště v ulici Skalská). Pově-
řuje starostu Petra Mráze podpisem 
této smlouvy.

K tisku připravili TH a HK

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ze dne 26. 4. 2006 
jsou v plném znění k dispozici na Úřadu MČ.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou ve druhém pololetí 2006 
přistaveny v následujících termínech na uvedených stanovištích:

11. 7. 2006 .................. Ohrobecká, K Novému sídlišti, Na Močále, Hoštická                                       
15. 8. 2006 .................. Ohrobecká, K Vrtilce, Výletní, V Koutě, Ke Kurtům
12. 9. 2006 .................. Ohrobecká, K Novému sídlišti, K Lukám, Hoštická
17. 10. 2006................ Ohrobecká, K Vrtilce, Na Močále, Výletní, Mílová
14. 11. 2006................ Ohrobecká, K Novému sídlišti, Hoštická, V Koutě
12. 12. 2006................ Ohrobecká, K Vrtilce, Výletní, K Lukám, Ke Kurtům

Kontejnery budou přistaveny v uvedených dnech v ranních hodinách 
a po naplnění odvezeny.

Opět upozorňujeme občany, že velkoobjemový odpad, odpad ze 
zeleně, dřevěný odpad, elektrošrot, suť, nebezpečný odpad a pneu-
matiky mohou také  ZDARMA odevzdat ve sběrném dvoře hl. m. Prahy 
v Modřanech, ul. Generála Šišky (dříve Kolarovova), tel. 244 400 164 (nad 
konečnou tramvají).

 
Jana Drobílková, odbor životního prostředí a dopravy

KONTEJNERY NA ODPAD
VE DRUHÉM POLOLETÍ  

Na odboru životního prostředí 
a dopravy Úřadu MČ Praha-
-Libuš jsme často upozorňováni 
na přeplněné odpadkové koše 
a další nedostatky, které se týkají 
životního prostředí na sídlišti 
Písnice. Ne každý ale ví, že mož-
nosti našeho odboru jsou v tomto 
případě omezené, protože vlast-
níkem pozemků a nemovitostí 
není obec, ale akciová společnost 
ČEZ, proto náš odbor  nemá 
možnost ihned zasáhnout. ČEZ, 
a. s., se o pozemky a nemovitosti 
stará prostřednictvím najaté fi r-

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
NA  SÍDLIŠTI PÍSNICE

Městská část Praha-Libuš po-
žádala fi rmu ČEZ o poskytnutí 
fi nancí z fondu Oranžová hřiště. 
Správní rada Nadace ČEZ schvá-
lila dne 28. 3. 2006 poskytnutí 
nadačního příspěvku pro Prahu-

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
-Libuš ve výši 1 800 000 Kč. Za 
tyto prostředky bude provedena 
rekonstrukce hřiště s umělým 
povrchem v ulici Skalská.

(red)

my. V případě, že náš odbor zjistí 
nedostatky, kontaktujeme fi rmu, 
která má pozemky na starost, 
a žádáme, aby dala záležitosti do 
pořádku. Bohužel však náprava 
trvá déle než u opatření, která se 
týkají pozemků obce, kde je v naší 
pravomoci nápravu zajistit ihned 
prostřednictvím zaměstnanců 
obce nebo zahradnické fi rmy, se 
kterou má obec smlouvu.

Jana Drobílková, 
referentka odboru životního pro-

středí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

i n z e r c e

CYKLO Emap PÍSNICE   

NA TENTO KUPON 

SLEVA 10% na
vybrané zboží

300 KOL na skladě  

APACHE,AUTHOR,MERIDA,
ROCKY MOUNTAIN,BIANCHI

Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4
Tel.261911452   www.emap-praha.cz

 Mobil 721414810, e-mail: obchod@emap-praha.cz
Otevřeno Po 12-18,Út,St,Pá 10-18,Čt 10-20,So 9-14

Croatia Trade Praha, s.r.o., roh Libušské 145/53 a Meterorologické 
ul., chorvatská vína, destiláty a cukrovinky, provoz nepřerušen. 
Pondělí – pátek: 8.00 – 16.00 hod., tel. 261 912 692.

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



ZDRAVOTNICTVÍ
V minulém čísle měsíčníku U nás – Libuš a Písnice vyšel jako pří-

loha čtvrtý sešit edice Místní kapsář – na téma Zdravotnictví. Ten-
tokrát otiskujeme opravené a doplňující informace. Prosíme lékaře, 
zdravotníky, ale třeba i alternativní terapeuty z naší městské části, 
aby nám o sobě zaslali informace, ať již jako novinku, nebo jako in-
formaci o změně. Budeme je průběžně otiskovat, rovněž jsou k dis-
pozici na internetových stránkách www.praha-libus.cz. 

Celou tuto stranu vytrhněte, poskládejte, slepte a vložte do minu-
lého kapsáře...

D Ě T I  A  D O R O S T

>>> MUDr. Antonie Konopásková 

Ke Kurtům 383, 142 00 Praha 4 – Písnice, 
 261 910 072, 736 764 017, 

e-mail antonie.konopaskova@seznam.cz

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 (prev. 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
pátek 10.00 – 13.00

DĚTI A DOROST

>>> MUDr. Hana Taxová

e-mail taxova@infolekar.cz, mob. 603 468 453, www.taxova.infolekar.cz
Ordinace Praha 4 – Libuš:  Ke Kurtům 383, 142 00 Praha 4, 

 261 910 092
Ordinace Praha 4 – Háje (u metra): Konstantinova 1479/1, 
149 00 Praha 4,  267 910 435

Ordinační hodiny – Libuš:
 bez objednání po objednání 
 Pondělí7.00–10.3011.00–16.00
 Úterý8.00–10.3011.00–16.00
 Středa13.30–15.0015.00–18.00
 Čtvrtek8.00–10.3011.00–16.00
 Pátek13.30–16.00 
V době letních prázdnin (červenec – srpen)  bez objednání v pon-
dělí –  pátek    8.00 – 10.30

Ordinační hodiny – Háje:
 bez objednání po objednání 
Pondělí 11.00–13.00 8.00–11.00
Úterý 11.00–13.0013.00–18.00
Středa 11.00–13.00 8.00–11.00
Čtvrtek 11.00–13.0013.00–18.00
Pátek 11.00–13.00 8.00–11.00

Objednejte se prosím. Objednaní pacienti mají přednost.
Pro naše pacienty je nově k dispozici  i druhá ordinace v Praze 4,  
v blízkosti metra Háje. Staví zde autobus 197. V objektu je laboratoř. 
Máme vlastní  parkovací místa. Pokud již nezastihnete lékaře ve své 
zvolené ordinaci, můžete  využívat po domluvě druhé pracoviště. 
V naléhavých případech se mohou pacienti registrovaní v obou 
ordinacích domluvit na ošetření i mimo ordinační hodiny.

DOSPĚLÍ

>>> MUDr. Jaroslav Henzl 

Mílová 5/12, 142 00 Praha 4 – Libuš,  261 112 470

Ordinační hodiny:
pondělí09.00 – 14.00
úterý07.30 – 13.30
středa08.00 – 13.00
čtvrtek14.00 – 18.00
pátek08.00 – 13.00 

>>> MUDr. Zdeněk Šafránek 

Areál Vodní stavby, Mílová 635/A2, 142 00 Praha 4 –Libuš, 
 261 112 460

Ordinační hodiny:
 bez objednání po objednání 
pondělí08.00 – 12.30odpoledne 
úterý08.00 – 12.30odpoledne 
středa08.00 – 12.30odpoledne 
čtvrtek11.30 – 15.30odpoledne 
pátek08.00 – 12.30odpoledne

Odborná smluvní závodní péče.

LÉK ÁRNY

>>> Lékárna s pohotovostní službou

Nejblíže: Fakultní Thomayerova nemocnice, 
  261 084 019

>>> Zdravotnické potřeby

Nejblíže: Fakultní Thomayerova nemocnice, 
  261 083 577

pondělí – pátek 7.30 – 17.00

i n z e r c e

ALTERNATIVNÍ TERAPIE
Léčba běžných a návykových nemocí

pomocí energie

Nalezení původu nemoci 

Refl exní terapie na ploskách nohou

Odblokování krční páteře 
Relaxace

Jana Dyršmídová,Praha 4,Libuš
Tel. +420 608 709 932

e-mail: jana.dyrsmidova@atlas.cz
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Pavel Kohout, Jaroslava 
Pavlíčková: Celiakie  
a bezlepková dieta
Maxdorf, 2006, 166 str., ISBN 80- 
7345-070-4
Celiakie – onemocnění pod-

míněné poškozením střevní 
sliznice toxickým působením 
lepku. To je nejstručnější cha-
rakteristika onemocnění, kterým 
trpí v současné době nemálo pa-
cientů. Jim je určena publikace, 
která obsahuje velmi důležité 
informace jak pro ně, tak pro ty, 
kteří musí pečovat o jejich stra-

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ
vování a dohlížejí na režim, který 
si nemoc vyžaduje. Nevyhýbá se 
totiž ani dětem.

Publikace obsahuje i doporu-
čené jídelníčky a čtenáři určitě 
uvítají  kuchařku, která nabízí be-
zlepkové pokrmy. Zde je ukázka:

Sójový piškot s želé
1/2 vejce, 15 g cukru, 20 g sójové 

mouky hrubé plnotučné, 50 g bros-
kvového kompotu, 10 g citrónu, 
5 5 g pudingového prášku, kompo-
tová šťáva

Žloutek třeme s cukrem do pěny. 
Přidáme ušlehaný sníh z bílku, 

mouku a smícháme.  Nalijeme na 
vymazaný a bezlepkovou moukou 
vysypaný plech a zprudka upečeme. 
Polovinu šťávy z kompotu přivede-
me k varu, ve zbylé části rozmíchá-
me pudingový prášek a zavaříme.  
Na upečené těsto klademe brosk-
vový kompot a přelijeme připravené 
želé z pudingu a kompotové šťávy, 
ochucené citrónem. Necháme 
v chladu ztuhnout.

Dobrou chuť! 
(pil)

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Místní knihovna v budově ÚMČ 

Praha-Libuš, K Lukám 664 (je zde 
též Klub Senior) je otevřena každé 
úterý od 14 do 18 hodin. Nabízí-
me přehled titulů, které nově do 
knihovny přibyly.

 Allende, Isabel – Dům duchů
 Andrews, V. C. – Jade
 Bane, V. – Život Danielle Steel
 McBain – Vražda předem ohláše-

ná
 Bárta, J. – Ostrov trosečníků
 Bauer, Jan – Podivné konce čes-

kých panovnic
 Bell, Jean – Dáma ze Serailu
 Beneš, Svatopluk – Z mého alba
 Benzoni, J. – Císařské tragédie 
 Beráková, Z. – Plný pohár vína 
 Besserová, M. a kol. – Takový byl 

Jiří Sovák 
 Beverley, J. – Černý markýz, Ta-

jemství noci 
 Bennett, E. – Srdce a duše 
 Binchyová, Maeve – Šance na 

lásku 
 Binder, F. – Tibetská hora bohů  
 Birkner-Mahlerová – Melodie 

srdce 
 Blake, J. – Láska na Mississippi, 

Obejmi mě, lásko 
 Boccaccio, Giovanni – Dekame-

ron 
 Bradford, B. T. – Vše na dosah  
 Branald, A. – Stříbrná paruka, Pře-

vleky mého města, My a divadla  
 Brodský, V. – To že jsem já? 
 Brousek, O. – O sobě (…sága 

rodu Brousků) 
 Brown, Sandra – Radostná zvěst, 

Záměna 
 Brandshawov, G. – Příhody ven-

kovského lékaře  
 Braun, L. – Kočka, která okuso-

vala ušák, Kočka, která zhasínala 
světlo, Kočka, která uměla číst 
pozpátku 

 Burian, K. – Chlapec ze Salcbur-
ku 
 Budinský, Libor – Popravy slav-

ných 
 Burnhamová, S. – Poklad Mutsé-

guru  
 Cinger, F. – Smějící se slzy
 Coulterová, C. – Tajemná nevěsta
 Čapek, J. – Dvojí osud – dopisy J. 

Čapka  
 Černý, F. – Měnivá tvář divadla 
 Daniel, R. – Povídá se, povídá 
 Dehl a spol. – Dynamický život
 Doktorová, B. – Za štěstím s krá-

lovskými dluhy
 Evans, R. – Dokonalý den
 Fousek, J. – Pojďte se smát, Andě-

lé, nevolejte…, Co jsem andělům 
neřekl
 Holcová, M. – Lidi aneb duch 

národa, Lidi aneb Většina národů 
má za to, Lidi aneb Cestování, 
Babky na divoko  
 Holoubek, J., Pajer, A. –  Teď už to 

můžu říct 
 Hubáček, M. – Bitva u Matapanu
 John, Radek – Džínový svět 
 Johnston, V. M. – Deník kanadské 

manželky 
 Jungmannová, P.– Pověsti o zvo-

nech a zvonařích
 Kočí, P. – Dobrý den, živote 
 Kohout, E. – Divadlo aneb Snář 
 Kozák, B. – Poklady pražské archi-

tektury 
 Křístek, V. – Cesta na poledne 
 Kostelka, L. – Nejen v kuchyni 

s Vl. Menšíkem 
 Marvan, J. – Jaroslav Marvan 

vypravuje 
 Mazeau, J. – Královské lásky 
 Mihola, R.– Hana Vítová  
 Melgosa, J. – Zvládni svůj stres  
 Munthe, A. – Kniha o životě 

a smrti  
 McClure, Ken – Trauma
 Nasková, R. – Jak šel život 

 Navrátilová, M. – Já, Martina 
 Nassim, Nafí – Z Kábulu do Mar-

seille 
 Nepil, F. – …Váš František Nepil 
 Novák, Z. – Pěti kontinenty váž-

ně i nevážně
 Padych, J. – Bouře ve sklenici 

piva 
 Páleniček, L. – Okouzlený satyr 
 Petersová, E. – Svatý zloděj 
 Pospíšilová; Dietl – Bakaláři 
 Průcha, J.– Má cesta k divadlu  
 Ptáček, F. – Vlajková loď Vítkovi-

ce
 Remešová, M. – Posel dobrých 

zpráv aneb Já žil, jak jsem žil 
 Robertsová, N. – Půlnoční zátoka 
 Rolland, R. – Hudebníkova cesta 

do minulosti
 Suchý, O. – Vlasta Burian na cestě 

do 21. stol. 
 Svobodník, J. – Tygrův sen 

(vyprávění veterináře z pražské 
zoo)
 Šindelář, V. – Paměti pražského 

kata 
 Štaidl, L. – Víno z hroznů 
 Štech, V. V. – Za plotem domova 

(Vzpomínky) 
 Štiavnický, Andrej – V podzemí 

Čachtického hradu, Čachtická 
paní ve vězení a na svobodě, 
Čachtická paní před Božím sou-
dem
 Teyová, J. – Vrah či oběť 
 Toufar, P. – Od Blaníku k Sázavě
 Uhrin, R. – S chutí za zdravím
 Váňová, M. – Sestra a sestřička  
 Veškrnová, E. – Jeviště života 
 Viewegh, M. – Vybíjená 
 Viktorová, E. – Osudová láska 

– Jar. Marvan 
 Vinklář, J. – Pokus o kus pravdy 
 Vondruška, V. – Mezi tiárou a orli-

cí, Znamení rožmberské růže
 Willettová, M. – Mlýn na řece  
 Witeová, E. – Velké drama věků
 Zweig, S. – Marie Stuartovna

Připravila Eva Fortinová   

VÝZNAMNÁ 
JUBILEA 
NAŠICH 
OBČANŮ

V měsíci červnu 2006 se dožívají 
významných jubileí (70 let, 75 let, 
80 let, 81 let, 82 let, 85 let a 86 let) 
tito občané z Písnice a z Libuše:

Alfred Vogel 
Miluše Rambousková 
Karel Janouček 
Stanislava Hůrková 
Josef Lešner 
Božena Větrovcová 
Jaromír Čížek 
Emilie Svobodová 
Jaroslava Hanušová 
Marie Netrefová 
Květa Růžičková 
Ladislav Kubiš 
František Krejčí 
Helena Podstránská 
Jarmila Nováková 
Ladislav Lanc 

Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví, spokojenosti a ži-
votního 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 Jarkou 
Klemešovou, tel. 261 910 145. Vyho-
víme vám ale i v opačném případě, 
když si budete přát, aby vaše jméno 
nebylo zveřejněno. Děkujeme za 
pochopení.  

SRDÍČKOVÝ 
DEN

Od pondělí 27. 3. do středy 
29. 3. 2006 se na ZŠ Meteorolo-
gické konala dobročinná akce. 
Prodávala se plastová srdíčka 
v různých barvách s logem Život 
dětem za symbolickou cenu 20 
Kč. Vybraná částka 1920 Kč puto-
vala na dětské oddělení v Motole 
a Ke Karlovu. Všem, kteří udělali 
koupí srdíčka dobrý skutek, sr-
dečně děkujeme.

Srdíčková děvčata z 9.A, 
ZŠ Meteorologická 
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Mateřské centrum Kuřátko na-
jdete v areálu Klubu Junior, Mezi 
Domy 373, Praha 4 – Libuš. 
www.volny.cz/kuratkomc, kurat-
komc@seznam.cz
Otevřeno: 
pondělí až čtvrtek 9.30 – 12 hod.
Stálý program: 
pondělí a středa – rytmika  
úterý – poznáváme přírodu  
čtvrtek – výtvarné a ruční práce

1. 6. – čtvrtek  Den dětí 
– začátek v 10.00 hodin. Dopo-
ledne plné her, soutěží a dalších 
zajímavých atrakcí. Nebude chybět 
občerstvení a dárek pro oslavence. 
Za pěkného počasí se akce bude 
konat v zahrádce MC.
5. 6. – pondělí  Klub dvojčat 
a vícečat nejen pro dvojčata se 
spec. pedagožkou Janou Peško-
vou.
6. 6. – úterý  Veselá  zvířátka 
z papíru si vyrobíte s Janou.
7. 6. – středa  Praktický se-
minář paní M. Müllerové – téma: 
Bachova květová terapie.
8. 6. – čtvrtek  Návštěva 
Toulcova dvora – setkání se zví-
řátky a zajímavé povídání o nich. 

MC KUŘÁTKO
Sejdeme se přímo v Toulcově 
dvoře v 10.00. Cena: maminka + 1 
dítě 50 Kč, maminka + 2 děti 70 Kč. 
Počet účastníků omezen. Přihlásit 
se můžete přímo v MC Kuřátko. 
Prostory MC Kuřátko zůstanou 
uzavřeny!
12. 6. – pondělí  Logopedie 
– setkání s klinickou logopedkou 
paní Mgr. Lenkou Marčíkovou. Pro-
stor pro individuální konzultace.
13. 6. – úterý  Opékání 
vuřtů – uděláme si malý výlet do 
Modřanské rokle a v cíli si opeče-
me vuřty. Maminky prosíme, aby 
dětem vzaly buřtíky sebou. Sraz 
v 9.30 před MC Kuřátko. Prosíme 
o dochvilnost – cestou nás čeká 
bojová hra. Prostory MC Kuřátko 
zůstanou uzavřeny!
14. 6. – středa  Narozeni-
nová oslava – s dětmi, které se 
narodily v květnu, oslavíme jejich 
narozeniny. Zazpíváme jim, zatan-
číme si, pro malé oslavence máme 
i drobné dárečky a pro všechny 
malé občerstvení. Neváhejte a při-
hlaste své oslavence na telefonu 
603 591 667 do 11. 6. 2006 kvůli 
domluvě na občerstvení. Ostatní 
mohou přijít bez předchozího ohlá-

šení! Těšíme se na hojnou účast!
15. 6. – čtvrtek  Nástup dítě-
te do mateřské školy a s tím spo-
jené změny v rodině  – přednáška 
PhDr. Renáty Lepové, Ph.D.
19. 6. – pondělí  Divadél-
ko – Hanka vám zahraje další 
(ne)známou pohádku a zazpíváme 
si u klavíru.
20. 6. – úterý  Savová 
technika – dopoledne hlavně pro 
maminky. Přijďte si vyzkoušet ne-
náročnou techniku zdobení látek. 
S sebou jednobarevné tričko nebo 
kousek plátna na vyzkoušení. Za 
příznivého počasí se bude konat 

venku!
22. 6. – čtvrtek  Zahradní 
zmrzlinová slavnost – rozloučení 
s Kuřátkem před prázdninami. 
Srdečně zveme všechny naše pří-
znivce!
26. 6. – 11. 9. 2006  Letní 
prázdniny – prostory MC Kuřátko 
zůstanou uzavřeny. Přejeme všem 
krásné léto!

Za MC Kuřátko H. Kendíková
Foto Iva Hájková

Na základě četných telefonických dota-
zů rodičů a dalších zájemců k letošnímu 
příměstskému letnímu dětskému táboru 
pořádanému Klubem Junior pod záštitou 
MČ Praha-Libuš uvádím rekapitulaci in-
formací:

 Tábor se uskuteční v měsíci červenci.
 Je určen všem dětem, které v tuto dobu 

zůstávají v Praze a chtěly by svůj čas 
strávit s novými kamarády, zažít s nimi 
dobrodružství a užít si legraci na spo-
lečných výletech.

 Dítě se nemusí dopředu přihlašovat, 
ale musí být seznámeno s podmínka-
mi, které budou stanoveny na společ-
né schůzce 7. 6. 2006 v 19 hodin v KJ 
(Mezi Domy 373). 

 Další informace na tel. 604 273 968.

KLUB JUNIOR 

PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR SE BLÍŽÍ

KLUB 
SENIOR

Program  klubu na měsíc červen: 
6. 6.  Opětné setkání s pa-
ní Mgr. J. Kaněrovou s heslem, 
„a uděláme něco pro zdraví“. Příjem-
né zdravotní cvičení s písničkou.
13. 6.  Výlet do Plzně s ná-
vštěvou areálu zahrad města Plzně, 
a to zoologické, botanické a japon-
ské. S možností občerstvení – oběd 
v hodnotě 60 Kč. Odjezd z Libuše 
v 8.00 hod od Štírů a dále od Maso-
kombinátu.
20. 6.  Volná zábava při kávě 
a čaji s přípravou na závěrečné po-
sezení Klubu.
21. 6.  Koncert Jakuba 
Fendrycha v Praze-Modřanech, 
Botevova 3144. Odjezd autobusu 
v 17.00 hod. od Štírů, dále od Ma-
sokombinátu. Na tento koncert zve 
jmenovaný celou širokou veřejnost  
z Libuše a Písnice.
27. 6.  Závěrečné ukončení 
klubu před prázdninami s hud-
bou „Semana“. Srdečně zveme do 
klubu na poslední den před prázd-
ninami a přejeme současně hezké 
a ničím nerušené prožití  prázdnin.
Klub bude opět otevřen po prázd-
ninách dne 5. 9. 2006, a již se teď na 
vás všechny těšíme.

Za Klub Senior Zdena Prchlíková

Nové  stránky
Sdružení pro životní 

prostředí Stromy

www.os-stromy.info

 20. dubna jsme si užili Den Země.
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Ve dnech 1. až  6. července  
bude v Praze uspořádán XIV. 
všesokolský slet. Sletu bude 
předcházet v červnu předvedení 
sletových vystoupení v rámci jed-
notlivých sokolských žup. V Praze 
se rozhodla uspořádat takový slet 
Sokolská župa Jana Podlipného. 
Jeho koncepci pojala netradičně 
a zaměřila jeho obsah na naši 
nejmladší generaci – na děti.  
Akce nese název Sokolský dětský 
den plný radosti a pohybu. Bude 
se konat ve čtvrtek 22. června na 
hřišti Sokola Královské Vinohrady 
(Praha 2, Polská 1) a v přilehlé části 
Riegrových sadů v Praze 3. Na jeho 
zajištění se podílejí T. J. Župy Jana 
Podlipného z městských částí 
Prahy na pravém břehu Vltavy. 
V programu vystoupí děti z těchto 

SOKOL LIBUŠ

SOKOLSKÝ DĚTSKÝ DEN

sokolských jednot. Program je rozdělen do dvou 
částí. První proběhne od 14 hodin v Riegrových 
sadech v prostoru přiléhajícímu ke hřišti Sokola Krá-
lovské Vinohrady. Na programu budou nejrůznější 
hry a soutěže, kterých se mohou zúčastnit všechny 
přicházející děti. Ve druhé části od 17 hodin na hřišti 
vystoupí děti našich sokolských jednot ve sletových 
skladbách a sportovních ukázkách.

Odpoledne a podvečer budou tedy patřit dětem. 
Je to pozvánka dětí na XIV. všesokolský slet na 5. a  6. 
července na Strahov na Rošického stadion.

Děti vás co nejsrdečněji zvou:  
„Přijďte se na nás podívat a uvidíte, čemu jsme 

se v Sokole naučily!“

V. Tomášková, TJ Sokol Libuš

i n z e r c e

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

PSÍ SALON TAITA 
stříhání a úprava psů, 

trimování, prodej 
veterinární kosmetiky Bea 

natur, poradenství. 

Objednávky na tel: 
737 278 181 nebo 

taita@strihanipsu.wz.cz
 http://strihanipsu.wz.cz

PRAHA 11 – CHODOV.

i n z e r c e

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

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

 Klub maminek Balónek zve ve čtvrtek  8.  6.  2006 od 13 do 15 hodin 
v rámci projektu SOCIÁLNÍ INTEGRACE v Praze 12 na seminář: Jaké možnosti 
podpory nabízí úřad práce, sociální odbor MČ Praha12, odbor státní sociální 
podpory, pražská správa sociálního zabezpečení – jak vystupovat, komuniko-
vat s úřady a kam se obracet o podporu, možnost výdělku při podpoře. Semi-
náře se zúčastní zástupci kompetentních institucí. Dotazy lze s výhodou zasí-
lat předem na adresu KM Balónek do 6. 6. Hlídání dětí v KM Balónek je možné 
zajistit po předběžné telefonické domluvě. Kontakt, bližší informace: KM 
Balónek, Ke Kamýku 686, 143 00 Praha 4, Mgr. Š. Philippová – mobil 774 361 098, 
Ing. V. Tauchmanová – castecneuvazky@volny.cz

 DOLNOBŘEŽANSKÝ SLUNOVRAT se koná v neděli 11. 6. 2006 od 11 do 
18 hodin v centru Dolních Břežan v sousedství zámku v ulici Pražská. Návštěvní-
ky čeká seznámení s historií oblasti a projektem výstavby centrální části obce, 
setkání se starostou Dolních Břežan Ing. Věslavem Michalíkem, CSc.., zástupci 
developerské společnosti  The Acred Group, investory a architektem – autorem 
projektu, dále bohatý zábavní program – živá hudba, ukázky bojového umění 
našich předků, keltská vesnička, vystoupení dětí ze ZŠ Dolní Břežany, volně 
přístupné disciplíny pro hravé a odvážné – vědomostní kvíz, lov (fi guríny) kance, 
hod kamenem na Římanovu nohu, rozdělávání ohně aj., kulinářské speciality, 
kterými se budou prezentovat vybrané restaurace z okolí. www.dolnibrezany.eu 

i n z e r c e
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