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LIBUŠ a PÍSNICE

KDO BUDE V ZASTUPITELSTVU?
CO ZNAMENÁ ŽIVOT NA VOZÍKU
ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ ZA DVA A PŮL MILIÓNU

Z METEOROLOGICKÉ NA ZEMI KRÁSNOU NEZNÁMOU
V PÍSNICI SE 7. ŘÍJNA VYSKYTL KŘÍŽENEC DRAKA S ČARODĚJNICÍ

m nerozho
Písnice hrála s Kačerove

zký

dně, ale fotbal to byl he

Foto Zdeněk Wertheim

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 20. – 21. 10. 2006
V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ
Počet volených
členů zastupitelstva

Počet volebních obvodů

17

1

Okrsky
Počet

Zpr.

Zapsaní
voliči

v%

6

6

100.00

6 581

Hlasy
Kandidátní listina

abs.

v%

Počet
kandidátů

Vydané
obálky
2 836

Přepočtený
základ dle počtu
kandidátů

Vol.
účast
v%

Odevzd.
obálky

43.09

Platné
hlasy

2 804

Přepočtené %
plat. hlasů

42 815

Počet
mandátů

1

DEM. SDRUŽ.OBČ. LIBUŠE-PÍSNICE

8 035

18.77

17

42 815.00

18.76

4

2

ZA ZDRAVOU LIBUŠ A PÍSNICI

8 021

18.73

17

42 815.00

18.73

3

3

Spojení demokraté–Sdruž. nezáv.

1 454

3.40

17

42 815.00

3.39

0

4

Komunistická strana Čech a Moravy

3 158

7.38

17

42 815.00

7.37

1

5

NEZÁVISLÍ

1 114

2.60

16

40 296.47

2.76

0

6

SNK Evropští demokraté

2 690

6.28

17

42 815.00

6.28

1

7

Česká strana sociálně demokratická

3 434

8.02

17

42 815.00

8.02

1

8

Občanská demokratická strana

14 909

34.82

16

40 296.47

36.99

7

Kandidátní
listina

Poř.
číslo

Kandidát
Příjmení, jméno

Tituly

Věk

Navrh.
strana

Polit.
přísl.

Hlasy
abs.

v%

Pořadí

1 DEM. SDRUŽ.OBČ. LIBUŠE-PÍSNICE

1

Mráz Petr

45

NK

BEZPP

681

8.47

1

1 DEM. SDRUŽ.OBČ. LIBUŠE-PÍSNICE

2

Paulin Václav

45

NK

BEZPP

537

6.68

2

1 DEM. SDRUŽ.OBČ. LIBUŠE-PÍSNICE

4

Fendrychová Ivana

44

NK

BEZPP

535

6.65

3

1 DEM. SDRUŽ.OBČ. LIBUŠE-PÍSNICE

3

Mourek Jiří

46

NK

BEZPP

514

6.39

4

2 ZA ZDRAVOU LIBUŠ A PÍSNICI

2

Koudelková Lenka

Ing.

43

SZ

BEZPP

583

7.26

1

2 ZA ZDRAVOU LIBUŠ A PÍSNICI

4

Horčíková Daniela

MUDr.

33

NK

BEZPP

546

6.80

2

2 ZA ZDRAVOU LIBUŠ A PÍSNICI

1

Macháček Pavel

Ing.

48

US-DEU

US-DEU

544

6.78

3

4 Komunistická strana Čech a Moravy

12

Chovanec Anton

64

KSČM

BEZPP

489

15.48

1

6 SNK Evropští demokraté

1

Štajner Miroslav

55

SNK ED

BEZPP

262

9.73

1

7 Česká strana sociálně demokratická

6

Zoubek Vladimír

Doc. JUDr. CSc.

54

ČSSD

BEZPP

231

6.72

1

8 Občanská demokratická strana

1

Řezáč Ivo

Ing.

54

ODS

ODS

1 001

6.71

1

8 Občanská demokratická strana

2

Böhm Vladimír

52

ODS

ODS

974

6.53

2

8 Občanská demokratická strana

3

Macůrková Štěpánka

42

ODS

ODS

984

6.60

3

8 Občanská demokratická strana

4

Beyer Karel

44

ODS

ODS

956

6.41

4

8 Občanská demokratická strana

5

Jedličková Pavla

PhDr.

33

ODS

ODS

964

6.46

5

8 Občanská demokratická strana

6

Řezáč Pavel

Bc. DiS.

8 Občanská demokratická strana

7

Kulička Martin

Ing.

25

ODS

ODS

928

6.22

6

36

ODS

BEZPP

937

6.28

7

TŘIKRÁT Z VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
Poprvé. Přišel k volbám poprvé. Za „plentou“ mu to trvalo trochu dlouho. Fronta voličů narůstala a tu
a tam se ozvalo i zaremcání: „Co tam ten mladej dělá? To mu to ale trvá.“ Ale pak všechny uklidnil rozumný hlas: „Kdyby bylo takových víc. Dělá to zodpovědně. Víte, kolik těch mladejch vůbec k volbám nejde?“
A když ten „prvovolič“ vhazoval obálky do urny, už se na něj fronta dívala s úsměvem.
Zákaznice. „Jak to, že z té naší ulice pořád nikdo nejde,“ rozhořčovala se jedna z členek komise. Ale
pak jí „zákaznice“ přišla. Ještě před volební komisí se začala rozčilovat: „Tak tyhle nevolím, a ty taky ne…!“
„Tady to nemůžete takhle vykřikovat, jděte za plentu a tam ty kandidátky podle svého názoru upravte!“,
nabádají voličku ti, kteří odpovídají za regulérnost voleb. Poslechla, ale ty řeči si stejně neodpustila.
Odpovědnost. Občanskou legitimaci měla ještě tu nejstarší – červenou knížku se spoustou razítek:
o průběhu zaměstnání, o očkování proti tetanu – a nevím o čem ještě! Rok narození? 1921. Ruka se jí
třásla, hůlka jí vypadla z té, ve které svírala obálky. Nejdřív splnila svou občanskou povinnost a teprve
pak si převzala z ochotných rukou dalšího voliče svou oporu. Pomalu odcházela. Všichni ve volební místnosti se s ní loučili sborovým „Nashledanou!“
Helena Pilátová, foto Karel Zajíc
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ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU
Dovolte,
abych
pozdravil
všechny čtenáře časopisu U nás.
V době, kdy toto číslo čtete, je
po volbách a probíhají povolební jednání, o nichž není možné
předjímat, jak dopadnou.
Středa 20. září. Páté zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v tomto roce. Nejvíce rušná
část byly interpelace občanů,
které se nejvíce týkaly rekonstrukce Libušské a Dobronické
ulice a možnosti objízdných tras,
dopravního značení. Ze strany
občanů zazněly požadavky zvýšit
policejní dohled na porušování
dopravních předpisů v této
lokalitě. Řidiči mají tendence
objízdné trasy si zkracovat a nedodržují dopravní značení. Na
závěr jednání zastupitelstva jsem
poděkoval všem zastupitelům za
jejich práci ve volebním období
od roku 2002 do roku 2006. Na
další zastupitelstvo, které podle
zákona do 40 dnů po volbách
svolám, přijdou již vámi nově
zvolení zastupitelé.
Čtvrtek 21. září. Vítání nových občánků naší městské
části. Měl jsem tu čest, že jsem
jich mohl v odpoledních hodinách přivítat hojný počet. Tyto
akce jsou pro mne vždy svátečním okamžikem.
Úterý 26. září. Účast na školení
politiků Národní sítě Zdravých
měst ve Velkém Meziříčí. Jeho
hlavní náplní byla instruktáž,
jakým způsobem získávat nové
projekty a vytvářet tzv. zásobníky projektů. Na jejich základě je
možnost získat ﬁnanční prostředky pro městskou část jak z peněz
EU, tak za pomoci jiných grantů.
Úterý 26. září. Rada městské
části Praha-Libuš. Jako jeden
z hlavních bodů jednání proběhlo otvírání obálek a výběr
zhotovitele rekonstrukce veřejného hřiště umístěného na části
pozemku při ulici K Lukám v k.
ú. Libuš.
Sobota 7. říjen. Tradiční Písnická drakiáda. Byl jsem překvapen velkým množstvím účastníků
na písnickém fotbalovém hřišti,
kteří předváděli, co jejich létající
draci, mnohdy i domácí výroby,
dokážou, jak se vznáší pod oblohou. Byl jsem členem hodnotící
poroty a nebylo snadné vybrat ty
nejlepší. Myslím, že vyhráli všichni zúčastnění bez rozdílu věku
a velikosti draka. Celé odpoledne
končilo ohňostrojem – při této
příležitosti mi dovolte, abych se

omluvil některým čtyřnohým
přátelům člověka, kteří mají
radosti z něčeho úplně jiného.
Vím to dobře, protože doma také
takového jednoho mám.
Úterý 10. říjen. Rada městské části Praha-Libuš. Mimo
jiné schválila konkurzní komisi na
výběr nového ředitele ZŠ Meteorologická a MŠ Montessori. Měl
by vést tuto školu od ledna 2007,
protože současný ředitel odchází
do důchodu. Rada také schválila
prodloužení nájemní smlouvy na
fotbalové hřiště Sokola Písnice
a jedná s majiteli o odkupu tohoto pozemku. Dle mého názoru
je nutné tuto situaci řešit. Fotbalové hřiště je tradicí v Písnici
a byla by škoda, aby nějaký developer tento veřejně využívaný
pozemek znehodnotil ku svému
ﬁnančnímu prospěchu.
Čtvrtek 12. říjen. Návštěva
MŠ Lojovická. Prohlédl jsem
si zrekonstruovanou kuchyň
mateřské školy. Při té příležitosti
jsem se dozvěděl, že mateřská
školka za pomoci rodičů koupila
v pražské zoologické zahradě
tučňáka, kterému to umožní
nadále žít v zoo. Byl jsem po-

zván na jeho slavnostní předání,
které proběhne v zoo v Tróji. Rád
bych při té příležitosti poděkoval
všem, kteří se zúčastní tohoto
projektu. Myslím, že je to cesta,
která nejenom nadchne naše
děti, ale zároveň pomůže takto
chovaným zvířatům.
Sobota 14. říjen. Tradiční
Jezdecký den v Písnici. Akce
proběhla ve spolupráci s městskou částí Praha-Libuš. Bylo mi
ctí, že jsem se mohl zúčastnit
a pomoci i při dekorování vítězů.
Rád bych poděkoval pořadatelům, soutěžícím i divákům za
velkou účast, a tím také vyjádřenou podporu tomuto sportu.
Pevně doufám, že se jezdecké
dny staly určitou tradicí a budou
v obci dále pokračovat, protože
se nejedná pouze o sport, ale
i o společenskou akci.
Závěrem mi dovolte popřát
všem co nejkrásnější zbytek podzimu. A nenechte si zimou zkazit
náladu, protože i v té se dá najít
něco krásného.
Petr Mráz,
starosta MČ Praha-Libuš
Foto P. Perská
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DRAKIÁDA
Městská část Praha-Libuš ve
spolupráci s TJ Sokol Písnice, TJ
Tempo a Jazykovým centrem Alfík
uspořádala druhý ročník Písnické
drakiády.
Akce nejen pro děti se uskutečnila dne 7. 10. 2006 od 14 hodin na
písnickém hřišti v ulici Švihovská.
Tento rok se do soutěže o nejkrásnějšího,
nejoriginálnějšího
a nejdéle létajícího draka přihlásilo 70 draků a dračic, proto měla
porota ve složení pan Petr Mráz
(starosta Libuše a Písnice) a paní
Ivana Fendrychová (radní) těžké
rozhodování.
Během akce se mohly děti povozit na dvou koních z Jezdeckého
oddílu TJ Tempo v Písnici nebo si
vyzkoušet svoji zručnost při hrách
vedených Jazykovým centrem
Alfík. Ve čtyři hodiny odpoledne
měla již porota několik favoritů,
proto bylo rozdáno osm hlavních
cen a dvě doplňkové. Všechny děti
si ale odnesly vzpomínku na tento
den v podobě drobné odměny.
Sponzor Xaverov, a. s., dodal pro
děti špekáčky, které se opékaly

na ohni a až do sedmi večer hráli
k tanci i ke zpěvu Vašek a Zdeňka
z Prahy 4.
Vyvrcholením odpoledne byl
ohňostroj, který začal v 19 hodin,
kdy už byla tma a mohl pěkně
vyniknout.
Veliké poděkování za pomoc při
zajištění akce patří panu Malému
a jeho kolegům z TJ Sokol Písnice
a panu Sukovi ze společnosti
Setron, který přispěl ﬁnančním
sponzorským darem.
Iva Hájková, ÚMČ Praha-Libuš
Foto Jaroslava Klemešová
Soutěžilo sedm desítek draků a dračic.

K vidění byl kříženec draka
a čarodějnice.

Chytí se nějaký do fotbalové sítě?
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Vítězů byla spousta.

Zábavy všeliké pro celé rodiny.

Opékalo se...

Závěrečný ohňostroj.

JO TJ TEMPO

JEZDECKÝ DEN 2006
V sobotu 14. října se v areálu
jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha
uskutečnil každoroční Jezdecký
den JO TJ Tempo Praha. I letošní
ročník se konal pod záštitou Úřadu
městské části Praha-Libuš s podtitulem O pohár městské části Praha-Libuš 2006.
V pěti soutěžích postupně startovalo rovných sto účastnic. Oproti
předchozím letům nestartoval
bohužel jediný muž! Náš pořádající Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha
reprezentovalo v jednotlivých
disciplínách devatenáct závodnic.
V úvodní soutěži drezury stupně
Z se jako třetí umístila za JO TJ
Tempo Praha Pavlína Trauškeová
na klisně Kathy a na devátém
místě Kateřina Smolková s klisnou
Antavilla.
Po parkuru pro poníky s vodičem (ve kterém neměl JO TJ Tempo
Praha zastoupení) proběhla soutěž
v parkuru do 70 cm pro poníky, ve
které získala Karolína Benešová
s poničkou Ammy první místo.
Na pátem místě se dále umístila
Aneta Steimarová s poníkem
Bzukem. V parkuru do 70 cm jsme
se umístili s Dagmar Novákovou
s valachem Bobešem na šestém
bodovaném místě, devátá skončila Lenka Pažoutová s valachem
Orlandem, desátá Jana Mrskočová
s klisnou Gettie a jedenáctá Lucie
Kettnerová s klisnou Kathy.
V parkuru do 90 cm se umístila
Renata Tymichová s klisnou Gettie
na hezkém čtvrtém místě. V parkuru stupně Z (100 cm) jediná zástupkyně Alžběta Simeonová s Mauglím
vzdala v průběhu soutěže.
Ceny – vítězné poháry a medaile předali vítězným závodnicím
v drezuře starosta MČ Praha–Libuš
pan Petr Mráz a v parkuru zástupce
starosty MČ Praha-Libuš ing. Pavel
Macháček a radní MČ Praha-Libuš
pan Václav Černý. Váženými hosty
na Jezdeckém dni byli též radní
MČ Praha-Libuš pan Václav Paulin, zástupkyně starosty MČ Praha
12 JUDr. Helena Chudomelová,
zástupkyně starosty MČ Praha 12
Ing. Hana Jandová a předseda TJ
Tempo Praha pan Michal Nevěřil.
Stužky pro vítěze a věcné ceny zakoupené za podpory MČ Praha-Libuš předával vítězným soutěžícím
sbor rozhodčích ve složení Ing. Michal Veselý, pan Václav Svítil, paní
Alice Limburská a Ing. Štěpánka
Urbanová, kteří také po celý den
na kolbištích odborně hodnotili
sportovní výkony závodnic a do-

hlíželi na korektnost jednotlivých
závodů a jejich průběh.
Mnoho desítek velkých i malých
diváků z řad obyvatel MČ Praha-Libuš i okolních městských částí
mohlo za krásného počasí sledovat
sportovní výkony dětí a mládeže –
členů JO TJ Tempo Praha i ostatních
jezdeckých klubů a oddílů z Prahy
a okolí. Podívat se a povzbudit
soutěžící přišla i řada bývalých
členů JO TJ Tempo Praha. Věříme,
že to byl pro všechny návštěvníky
krásný zážitek a že jsme pro všechny připravili příjemné chvíle mezi
spoustou nádherných koní.
Chceme za JO TJ Tempo Praha
mnohokrát poděkovat Úřadu MČ
Praha-Libuš za ﬁnanční a mediální podporu celé akce, manželům
Bistákovým za obětavé zajištění
občerstvení pro návštěvníky,
panu Jakubu Hubálkovi za laska-

vé a bezplatné zajištění lékařské
služby první pomoci a společnosti Emas Elektromateriál, a. s.,
za poskytnutí krásných věcných
cen. Pevně věříme, že nám přízeň
těchto subjektů zůstane zachována i pro následující ročníky
Jezdeckého dne.
Dále patří náš dík i všem členům
a členkám Jezdeckého oddílu TJ
Tempo Praha, kteří pomáhali řadu
dnů chystat areál statku pro tuto
akci, a připravili tak pro všechny

soutěžící a diváky hezký a pohodový sobotní den.
Na shledanou na Jezdeckém dni
JO TJ Tempo Praha 2007!
Za JO TJ Tempo Praha
S. Svobodová a S. Brož
Foto Pavel Nedobitý
Podrobnější informace
o Jezdeckém oddílu
TJ Tempo Praha jsou k dispozici
na www.volny.cz/tjtempo

místní nekomerční inzerce zdarma

NĚKOMU CHYBÍ, NĚKOMU PŘEBÝVÁ...
Hnůj zdarma. Jezdecký oddíl TJ TEMPO Praha nabízí k odvozu kvalitní koňský hnůj. Odběr po předchozí dohodě v areálu JO TJ Tempo
Praha v ulici Zátoňská 20, Praha-Písnice. Volejte pana Martina Vaška –
605 586 674. V případě zájmu je JO TJ Tempo Praha schopen za úhradu
zajistit i odvoz hnoje. Je možné dohodnout i celoroční odběr.
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HUMANITÁRNÍ SDRUŽENÍ PROTEBE

DOBRODRUŽSTVÍ V PODHRADÍ
Už dlouho jsme si slibovali,
že pojedeme někam jinam, kde
jsme ještě nebyli a kde to ještě
neznáme. Areál MŠMT v Chřenovicích Podhradí je dosažitelný
Posázavským paciﬁkem a i když
taková cesta trvá téměř čtyři
hodiny, zdálo se nám to až do
neděle jako docela dobrý nápad
– ušetříme. V Praze se nás ve
čtvrtek ráno sešlo na Hlavním
nádraží přes třicet, ale dospělých
jen pár, nic divného, v pátek byl
obyčejný pracovní den. Zdenička
zakoupila zpáteční jízdenky a po
chvilce pobíhání po nástupištích,
na kterých nám České dráhy vtipně měnily cedulky s odjezdem,
jsme se pohodlně usadili ve
vlaku. Těch několik obyčejných
cestujících brzy rezignovalo
a šlo si vyhledat nějaký klidnější
vagón. Cestou jsme míjeli místa
našich letních táborových pobytů v Soběšíně a Vlastějovicích, ti
nejstarší si pak vzpomněli i na
Silvestr ve Čtyřkolech a krásnou
Miriam. Areál v Podhradí se nám
zalíbil na první pohled. Dostupný
uzoučkou lesní silničkou, ale od
vlaku jen houpajícím se lanovým
můstkem přes Sázavu. Zřícenina
hradu Chřenovice v bezprostřední blízkosti přímo vyzývala k všelijakým hrám a samotný areál se
spoustou prostoru, různých hřišť
a fungujícím bazénem nezůstal
nijak pozadu. Ubytovali jsme se
na naše poměry v nadstandardních dvanáctilůžkových chatkách
vybavených, k velkému nadšení
některých lenochů, i televizorem.
Nemohli jsme si stěžovat ani na
stravu, jenom zdejší personál se
nám zdál nějaký nezábavný, studený, no prostě – cizí.
Počasí bylo krásné, a tak jsme si
mohli hrát a sportovat dle libosti.
Hned první den odpoledne jsme
prozkoumali zříceninu a zahráli
si pár her. V pátek pak přišly na
řadu míčovky, zahráli jsme si na
horolezce, oprášili hru Na brouky Kousáky, v bazénu se stále
někdo cachtal a pár nadšenců
prohánělo draka (zprovoznili
jsme jen jednoho, ale ten stál za
to). Večer pak přijely četné posily
z řad vedoucích a bylo ještě veseleji. Sobotní den jsme skoro celý
zasvětili bojové hře ve zřícenině
a jejím okolí. K polednímu nás
přijeli navštívit kamarádi (správce
střediska s chotí) z táborové Čisté
a kromě krabice zapomenutých
věcí nám přivezli i nějaké slad6 | U nás | 11/2006

kosti na odměny. Protože s nimi
přijela i kytara, zapálili jsme za
soumraku táborový oheň, zpívali
a také popřáli Martinovi štěstí
do života manželského, když už
si ho od nás nenechal rozmluvit.
Když nastala tma tmoucí, přišel
čas na netradiční noční hru. Podle
světýlek se dvojice či jednotlivci
škrábali po neskutečně strmém
svahu nahoru ke zřícenině, pak
do věže pro poklad a zase zpět,
ale již po cestě a už se světlem
a doprovodem. Napřed všichni
brblali nad krkolomností úkolu,
ale bohatství šperků a dobroty jim
vše vynahradily, a tak jediným nespokojencem byl přerostlík Tomáš,
který ve tmě zapomněl, že střeží
bezpečnost dětí na hradě, vykročil
rázně vpřed a v praxi tak potvrdil
přísloví „hlavou zeď neprorazíš“,
i když podle výsledku zas tak
mnoho nescházelo – jauvajs!
V neděli se počasí trošku pokazilo, ale nám to nevadilo. Bazén
fungoval, někdo se díval na pohádky či ještě proháněl balón na
hřišti, ale už jsme také museli uklízet a balit – odpoledne odjíždíme.
Skutečně nemilé překvapení nás
čekalo až na nádraží, když jsme se

nedočkali našeho vlaku. Odpověď
nám poskytla nenápadná cedulka
na plechové budce – o víkendu
výluka, náhradní doprava z nějaké
vesnice 2 km odtud. Co teď? Mezi
dětmi vypukla panika (nestihneme školu v pondělí), naštěstí
si Zdenička zachovala chladnou
hlavu a s pomocí pana správce
objednala
odkudsi
autobus,
který nás dovezl na nádraží do

Čáslavi. To jsme tedy moc neušetřili! Z Čáslavi jsme odjeli do Kolína
a strašlivě nacpaným vlakem jsme
pokračovali do Prahy. Umordovaní
a pomačkaní jsme nakonec přijeli
na čas, čekající rodiče změnu snad
ani nepoznali.
Jindra Kapic
Foto autor
28. 9. až 1. 10. 2006

PAN STAROSTA PŘIVÍTAL
NEJMENŠÍ OBČÁNKY
Dne 21. září 2006 slavnostně přivítal pan starosta Petr Mráz do naší
městské části Praha-Libuš dvanáct
nových občánků, z toho dvě dvojčátka: Jolanu Hockovou a Kristýnu
Hockovou, Matěje Maška a Jakuba Maška, Tomáše Horčíka, Šimona Honzáka, Annu Rychnavskou,
Petra Kaveckého, Amálii Pítrovou,
Hynka Potočníka, Danielu Kratochvílovou a Jakuba Obšila.
Děti z mateřské školy K Lukám pod vedením paní ředitelky
PaedDr. Miroslavy Majerové zazpí-

valy a zarecitovaly básničku svým
budoucím kamarádům. Po proslovu pana starosty obdrželi rodiče dětí pamětní list, zlatý přívěsek,
hračku, pamětní knížku a maminky květiny.
Přejeme dětem a jejich rodičům
hodně šťastných chvilek, které budou vzájemně prožívat.
Jaroslava Klemešová,
humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš
O fotograﬁckou dokumentaci se
postarala paní Perská z Prahy 12.

ZŠ METEOROLOGICKÁ

CO VŠECHNO SE DÁ DĚLAT VE ŠKOLE A ZA ŠKOLOU
ŘEPORA
Dne 7. září nás paní učitelka
Exnerová vzala na exkurzi do
Řepory. Všichni jsme se těšili,
až uvidíme staré roubenky, ve
kterých žili naši předkové! A tak
jsme vyrazili do Stodůlek. Ze
stanice Stodůlky jsme šli podle
značky až k Řepoře, která byla
kvůli nemoci uzavřena. Byli jsme
velmi zklamaní, ale i přesto jsme
se vydali k Andělu, kde jsme navštívili přírodovědecké centrum
v DDM Drtinova. Byli tam koně,
hadi i ryby. Bylo to tam moc hezké. Doporučujeme navštívit!
Martin Šrámek a Petr Molčan
SRDÍČKOVÝ DEN
Ve dnech 11. a 12. září se na
naší škole konal Srdíčkový den.
Název „srdíčka“ ale není tak plně
na místě, neboť letos si děti za
25 korun, které si přinesly z do-

mova, mohly zakoupit magnet
s fotkou zvířátka. Za tyto dva dny
jsme vybraly přes 7500 korun.
Peníze dál putovaly do Motolské
nemocnice na pomoc dětem.
DĚKUJEME všem, kteří přispěli.

vyzkoušet. Dále měl speciálně
upravené auto pro postižené.
Beseda původně plánovaná na
hodinu se protáhla na tři a byla
velmi přínosná a poučná.
A. Chytráček, 9.B

Za třídu IX.B J. Schneiderová,
L. Jeřábková, P. Smetanová,
P. Kubešová, J. Petrovičová,
Ž. Vodrážková
ŽIVOT NA VOZÍKU
Dne 25. září k nám do školy
přišel na návštěvu vozíčkář třiadvacetiletý David, který má obě
nohy ochrnuté. Vyprávěl nám
o svém úrazu v 16 letech, když
spadl ze třetího patra, a o tom,
co mu jeho hendikep vzal. Na
počítači nám ukazoval fotky
z paraolympijských her a ze
svého života před a po úraze.
Ukázal nám také vozík a speciální kolo pro tělesně postižené lidi
a měli jsme možnost si tyto věci

inzerce

POHYBY ZEMĚ
Pohyby Země člověk nevnímá,
ale my jsme je pozorovali 26.
září v planetáriu. Na obrovském
stropě nám promítali souhvězdí,
planety i naší sluneční soustavu.
Chvílemi jsme měli pocit, že
jsme v raketoplánu a podnikáme
cestu vesmírem. Konečně jsme
názorně viděli, jak se střídá den
a noc, nebo proč jsou různá roční
období.
Valentýna Janů, 6.A
VÝLET NA MACOCHU
Dne 3. října nám pan učitel Kec
i paní učitelka Exnerová udělali
radost. Vzali nás totiž na výlet do
Moravského krasu, do Macochy.
Sice jsme museli vstávat dříve

než obvykle, ale vyplatilo se nám
to. V sedm hodin na nás čekal
před školou autobus. Cesta trvala asi tři a půl hodiny. Nenudili
jsme se, protože nás celou cestu
komandovala protivná průvodkyně (pan řidič nebyl lepší). Když
jsme dorazili na místo, odkud
dále autobus nemůže jet, jeli
jsme vláčkem ke vstupu do Macochy. Když vlak zastavil, dostali
jsme asi půl hodiny rozchod.
Pak už na nás (k naší radosti)
čekala jiná (lepší) průvodkyně.
První úsek se šel pěšky. Byl
dlouhý 650 metrů. Museli jsme
se obléci, jelikož teplota v jeskyni
je jen 8 °C! V jeskyni byly nádherné krápníky. Na žádný krápník
se nesmělo sahat, s výjimkou
jednoho malého černého, který
plnil přání. Druhá část prohlídky
byla na lodičkách (450 m) a byla
stejně hezká jako ta první.
Po Macoše jsme si zašli na
oběd a také jsme navštívili Brno
(radnici a náměstí Svobody). Výlet se všem moc líbil.
Martin Šrámek
a Petr Molčan

TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

PÍSNICE
prodej a servis cyklo kol

Třída 8.B se rozhodla uspořádat pro své spolužáky z druhého
stupně podzimní turnaj v přehazované. Po dohodě s panem ředitelem, který přislíbil ceny pro vítězná družstva, se organizace
zhostila Lucie Čermáková a Renata Chudáčková. Po přihlášení
družstev se bude hrát tabulkovým způsobem. Pískat budou
někteří vyučují. Protože se bude hrát především ve volném čase,
bude vítěz znám asi během měsíce. Všem zúčastněným držíme
palce.
Monika Exnerová

ZŠ PÍSNICE

NABÍDKA ULOŽENÍ VAŠICH
KOL NA ZIMU U NÁS
podmínky úschovy v prodejně

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

KOLO TETY BERTY
Ve čtvrtek 5. října jsme společně
se třeťáky navštívili představení
Souboru černého divadla, které se
jmenovalo Kolo tety Berty. Ráno
jsme vyrazili slavnostně oblečení
do kulturního střediska Zahrada
na Chodově. Měli jsme štěstí,
protože jsme seděli v předních
řadách, a tak nám nic neuniklo.
Seznámili jsme se s dopravními
předpisy chodců a cyklistů. Po
tomto divadle asi nikdo z nás
nevyjede na kole bez přilby a taky
víme, v jakém stavu a jak vybave-

né má být naše kolo. Při představení jsme si zazpívali a pobavili
se, a tak nám ani nedošlo, že se
vlastně učíme.
Během představení jsme přemýšleli o tom, jak funguje černé
divadlo. Když se herci děkovali,
odhalili nám černým oblečením
své tajemství.
Divadlo se nám líbilo a těšíme
se na další akci naší třídy.
Žáci 4. ročníku ZŠ
s RVJ L. Coňka, Písnice
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FOTBAL V PÍSNICI
V neděli 15. října se na písnickém fotbalovém hřišti hrálo
utkání soutěže mužů (II. třída,
skupina C) Pražského fotbalového svazu mezi Sokolem Písnice a
FK Semi Kačerov. I když skončilo
nerozhodně 1:1, bylo to pěkné
utkání. Hra se přelévala od brány
k bráně, byla rychlá a přátelská.
Jen gólů padlo málo.
Kamil Havlíček, Sokol Písnice
Foto Zdeněk Wertheim

inzerce

SENIOŘI POBYLI NA SAFARI
Městská část Praha-Libuš uspořádala 5. října 2006 zájezd pro
naše seniory. Zájezd byl naplánovaný do zoo ve Dvoře Králové
nad Labem. Byli jsme rádi, že nám
nepršelo a nakonec i svítilo sluníčko. Někteří se svezli vláčkem,
který nás dovezl k autobusu, kde
jsme absolvovali Africké safari
– projížděli jsme speciálně upravenými safaribusy mezi volně
vypuštěnými kopytníky a ptáky.
8 | U nás | 11/2006

Potom si každý prohlédl pavilóny
s různými zvířaty, nejvíce se nám
líbil roztomilý roční šimpanz.
Někteří navštívili i místní galerii.
Trochu nás mrzelo, že nebyla
otevřena cukrárna, ale spokojili
jsme se s restaurací. Jsme rádi, že
se zájezd všem líbil a těšíme se na
další na jaře.
Jaroslava Klemešová, humanitní
odbor ÚMČ Praha-Libuš

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Výtah z usnesení Rady MČ Praha-Libuš v období od 12. 9. do 10. 10.
2006. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš.
(Kurzívou doplňující poznámky redakce. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního – http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
– jsou v omezené podobě veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách
zapsaných v katastru nemovitostí.)
Rada městské části Praha-Libuš:
Souhlasí s rozpočtovou
změnou č. 2 v r. 2006 ve všech
jeho bodech. Doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš její odsouhlasení.
Schvaluje platový výměr
ředitelce Mateřské školy Lojovická paní Ivaně Sýkorové s účinností
od 1. 9. 2006.
Jmenuje předsedkyní konkurzní komise z důvodu výběru
ředitele/ky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40, Praha 4 – Písnice pí
PaedDr. Janu Křesťanovou a jako další členy konkurzní komise:
pí Ivanu Fendrychovou, p. Miroslava Štajnera, pí PhDr. Zdenku
Klesnilovou, pí Mgr. Evu Hrubou,
pí Mgr. Evu Benešovou, pí Šárku
Větrovcovou. Jmenuje do funkce
tajemnice komise pí Ivu Hájkovou, vedoucí humanitního odboru
ÚMČ Praha – Libuš. Souhlasí s tím,
aby pí PaedDr. Lenka Kubrichtová
byla přizvána do konkurzní komise s hlasem poradním.
Souhlasí s uvolněním pana
Mgr. Bohumíra Šumského z funkce
ředitele Základní školy Meteorologická a Mateřské školy Montessori,
Meteorologická 181, 142 00 Praha
4 – Libuš od 1. 1. 2007. Vyhlašuje
konkurzní řízení na místo ředitele
Základní školy Meteorologická
a Mateřské školy Montessori, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4
– Libuš. Stanovuje podmínky pro
konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy Meteorologická
a Mateřské školy Montessori, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4
– Libuš, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
Souhlasí
s
uzavřením
smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s budoucím oprávněným z věcného
břemene Telefónica O2 Czech Republic, a. s., k pozemkům parc. č.
53/19 a parc. č. 52/1 k. ú. Písnice,
uvedené na LV 530 obec Praha k.
ú. Písnice, za účelem zřízení a provozování vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby „P-0632-3350,D-PH4, Velká Lada č.p.503/
4,KR“. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Nesouhlasí se zveřejněním
záměru odprodat část pozemku
parc. č. 422/6 o výměře cca 150 m2
k. ú. Libuš, obec Praha, uvedeného
na LV849 pro k. ú. Libuš ve vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřeno MČ
Praha-Libuš.
Revokuje usnesení Rady
MČ Praha-Libuš číslo 134/2006 ze
dne 18. 7. 2006. Souhlasí se záměrem směnit pozemky parc. č. 303/
10 k. ú. Libuš o výměře 259 m2,
1123/81 o výměře 50 m2 a část pozemku parc. č. 303/12 k. ú. Libuš,
označený v geometrickém plánu
číslo 1122-26/2006, zhotoveného
spol. GRID, s. r. o., jako pozemek
parc. č. 303/34 o výměře 251 m2,
za pozemky parc. č. 1123/85 o výměře 40 m2, 1123/86 o výměře
27 m2, 1123/87 o výměře 182 m2,
1123/105 o výměře 18 m2, a 1123/
109 o výměře 334 m2, vše k.ú. Libuš. Pozemky parc. č. 303/10,
1123/81 a 303/12 k. ú. Libuš jsou
uvedeny na LV 849 pro obec Praha, k. ú. Libuš ve vlastnictví Hl. m.
Prahy – svěřeno MČ Praha-Libuš.
Pozemky parc. č. 1123/85, 1123/
86, 1123/87, 1123/105 a 1123/109
k. ú. Libuš jsou vedeny na LV 913
pro obec Praha, k. ú. Libuš s vlastnickým právem Logan Hodek Katia 1/4, Heran Milan 1/4, Horáková Marcela 1/8, Dufková Jindřiška
1/8, Bíbová Milada 1/8, Vycpálek
Karel 1/8. Pověřuje starostu MČ
Praha – Libuš pana Petra Mráze
přípravou příslušných materiálů
do Zastupitelstva městské části
Praha-Libuš.
Vybírá jako zhotovitele
pro stavební akci „Oranžové hřiště – Skalská ulice“ ﬁrmu Investik sportovní povrchy za cenu
2 403 139 Kč vč. DPH. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy se
zhotovitelem.
Souhlasí po zapracování
stanoviska právní kanceláře s textem smlouvy na dodávku stroje
na úklid od ﬁrmy Kärcher, s. r. o.,
která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
Souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě s ﬁrmou Miloš Pláteník – kompletní realizace
staveb jako zhotovitelem pro stavební akci „Oprava vnitřních rozvodů ústředního vytápění v MŠ

K Lukám (pro část: výměna teplovzdušných agregátů v kuchyní
MŠ) za cenu do 20 000 Kč vč. DPH.
Pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Souhlasí s podpisem smlouvy s Pražskými vodovody a kanalizacemi, a. s., za účelem dodržení
podmínek Pražských vodovodů
a kanalizací, a. s., za kterých bylo
městské části Praha-Libuš vydáno souhlasné vyjádření k žádosti
o stavební povolení k vybudování
13 ks zpomalovacích prahů v lokalitách K Novému sídlišti a Hvězdonická. Pověřuje starostu Petra Mráze podpisem této smlouvy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
Souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě s ﬁrmou HOCO
Bauelemente, s. r. o., jako zhotovitelem pro stavební akci „výměna oken v kuchyni ZŠ L.Coňka“ za
cenu 12 800 Kč vč. DPH. Pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Souhlasí s rekonstrukcí veřejného hřiště umístěného na pozemku parc. č. 557/32 k. ú. Libuš,
při ulici K Lukám. Vybrala jako nejvhodnější ﬁrmu Linhart, spol. s r.
o., Lhotecká 820, Stará Boleslav za
cenu 1 164 676 Kč vč. DPH k realizaci stavby.
Souhlasí s platovým výměrem od 1. 9. 2006 pí Mgr. Ivě Šídlové, pověřené radou MČ Praha-Libuš vedením Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava
Coňka 40, Praha 4 – Písnice.
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene plynové přípojky k pozemku parc. č. 1145/2
k. ú. Libuš, uvedeného u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu na
LV č. 849 pro obec Praha, k.ú. Libuš, mezi oprávněným z věcného
břemene Bohuslavou Matlasovou
a povinným z věcného břemene
městskou částí Praha-Libuš.
Pověřuje starostu předložením návrhu změny územního
plánu – změna funkčního využití
na pozemcích parc. č. 845/8, 9, 13,
14, 15, 16, 43, 44, k.ú. Písnice (ulice
Švihovská) z PP na OC - na jednání
Zastupitelstva MČ a navrhuje Zastupitelstvu návrh změny územního plánu u parc. č. 845/8, 845/14,
845/16, 845/44 k. ú. Písnice schválit bez připomínek a u parc. č. 845/
9, 845/13, 845/15 a 845/43 dořešit
majetkoprávní a správcovské vztahy u budoucí komunikace.
Souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě s ﬁrmou
ing. Richard Flaška Konos, s. r. o.,
jako zhotovitelem pro stavební
akci „rekonstrukce vnitřních rozvodů elektro – rozvaděče jističe

– MŠ Ke Kašně“ za cenu 46 696
Kč vč. DPH
Souhlasí se změnou ve
složení školské komise jmenované Radou městské části Praha-Libuš od 1. 10. 2006 dle přílohy,
která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
Vybírá jako zhotovitele pro
stavební akci „provizorní oprava
povrchu ulice K Vrtilce“ ﬁrmu Silnice Málek – technologie frézovaná
živice s celoplošnou penetrací za
cenu 388 130,40 Kč vč. DPH a záruční dobou 24 měsíců.
Jmenuje od 1. 10. 2006
pana Karla Zajíce za člena redakční rady místního měsíčníku U nás.
Souhlasí s poskytnutím ﬁnančního daru ve výši 16 490 Kč
pro Klub Junior na zakoupení hudebního klávesového nástroje.
Vybírá jako zhotovitele pro
stavební akci „Oranžové hřiště
– Skalská ulice – část zámečnické
konstrukce“ za cenu 496 139 Kč
vč. DPH ﬁrmu Investik sportovní
povrchy.
Souhlasí s výší příplatku za
vedení jednotlivým ředitelům mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš,
a to s platností od 1. 11. 2006.
Bere na vědomí výši úplaty 500 Kč za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných MČ Praha-Libuš na školní
rok 2006/2007 pro děti se státním
občanstvím ČR a děti z členských
států EU.
Jmenuje předsedkyní konkurzní komise z důvodu výběru
ředitele/ky Základní školy Meteorologická a Mateřské školy Montessori, Meteorologická 181, Praha
4 – Libuš, Ing. Lenku Koudelkovou
a jako další členy konkurzní komise: PaedDr. Blanku Bartošovou,
PhDr. Zdenku Klesnilovou, Mgr.
Josefa Smetanu, Mgr. Hedviku
Maškovou, PaedDr. Janu Křesťanovou, Ing. Petra Volke. Jmenuje
do funkce tajemnice komise paní
Ivu Hájkovou, vedoucí humanitního odboru ÚMČ Praha-Libuš. Souhlasí s tím, aby paní PaedDr. Lenka
Kubrichtová byla přizvána do konkurzní komise s hlasem poradním.
Souhlasí s návrhem odměn
za práci v redakční radě měsíčníku
U nás ve 3. čtvrtletí roku 2006.
Souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 451 k. ú. Libuš, ulice Husařská, uvedený na LV 849
pro k. ú. Libuš ve vlastnictví Hl. m.
Praha, svěřeno MČ Praha-Libuš, za
účelem výstavby vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektro přípojky k pozemku p. č. 452/3 k.ú. Libuš,
podle oddělovacího GP číslo 1142U nás | 11/2006 | 9
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27/2006, vyhotoveného Agere, s. r.
o., odděleného z pozemku parc. č.
452/1 k. ú. Libuš za podmínky: Povrch komunikace bude po výstavbě přípojek uveden do původního
stavu. Tento souhlas nenahrazuje
dopravně-inženýrské rozhodnutí a povolení k záboru komunikace. Po kolaudaci stavby budou na
žádost stavebníka (resp. vlastníka přípojek) uzavřeny smlouvy o
věcném břemeni ve věci uložení přípojky plynu a elektro do pozemku parc. č. 451 (ulice Husařská) v k. ú. Libuš, jejímž vlastníkem
je Hl. m. Praha. Souhlas se uděluje
pro potřeby územního a stavebního řízení.
Souhlasí s příspěvkem na
stravování z rozpočtu MČ Praha-Libuš ve výši 44 Kč pro každého
zaměstnance v průběhu jednoho pracovního dne. Tato částka je
součástí úhrady stravenek v hodnotě 80 Kč zajišťovaných Úřadem
MČ Praha-Libuš pro zaměstnance.
Souhlasí s úpravou prostranství před budovou Úřadu MČ
Praha-Libuš, Libušská 35, Praha 4.
Úprava bude realizována ﬁrmou
Tomáš Loukota, Frostova 343, Praha 10, za cenu 71 486 Kč vč. DPH.
Souhlasí s ﬁnančním darem
50 000 Kč na oplocení tréninkového hřiště FSC Libuš.
Souhlasí s dodatkem k nájemní smlouvě na pozemek parc.
č. 696/1 k. ú. Písnice a prodloužení platnosti této smlouvy do 31.
12. 2007. (Jedná se o pronájem
fotbalového hřiště Sokolu Písnice.) (Pronájem hřiště pro fotbalisty
Sokola Písnice, jelikož celé písnické hřiště leží na pozemcích soukromých osob.)
V územním řízení a řízení o povolení výjimek z obecně
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technických požadavků – Praha
(OTPP) a stavební uzávěry pro
trasy MHD – bytový areál „Nový
park – Písnice“ – V Zákopech,
Švihovská nesouhlasí s povolením výjimky z ustanovení čl.
10, odst. 3 vyhl. č. 26/1999 Sb.
HMP (OTPP) v platném znění. (Zjednodušeně: Podle OTPP
mají být odstavná stání v podzemí a firma Ekospol žádá o výjimku, aby část z nich mohla být
na povrchu a městská část s tím
nesouhlasí.)
K tisku připravili
Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová

HŘIŠTĚ VE SPOLUPRÁCI
S RODIČI
V ulici V Rohu vzniklo nové oplocené pískoviště. Bylo vybudováno
na základě návrhu a spolupráce rodičů sousedního panelového domu.
V plánu na příští rok je umístit do oploceného prostoru ještě herní prvek,
navrhována je skluzavka.
Anna Rusiňáková, odbor životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš. Foto autorka
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PROČ KAŠTANY ZAŽÍVALY PODZIM UŽ V LÉTĚ
JÍROVEC A KLÍNĚNKA
Máme to všichni na očích. Rezavějící, chorobně vypadající stromy,
které často doprovázejí městskou
zástavbu – kaštany. Nenechává
nás to v klidu.
Příčinou je klíněnka jírovcová.
Jejím hostitelem je právě jírovec
maďal (Aesculus hippocastanum),
lidově nazývaný kaštan koňský;
vžitý je zkrácený název kaštan,
ačkoliv se botanicky o kaštan nejedná. Jak jeho vědecký, tak lidový
název zohledňují skutečnost, že
jeho plody byly používány v lidovém léčitelství pro léčbu koní.
Jírovec pochází z jihu Evropy, do
střední Evropy se dostal již v 17.
století. U nás zdomácněl.
Pozornost se k napadeným stromům obrací uprostřed léta, kdy
jejich listy hromadně rezavějí, hnědnou, schnou a předčasně opadávají.
Vinen je malinký motýlek,
vzhledem připomínající mola,
jménem klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella), jejíž larvy se
líhnou z vajíček nakladených na
listy jírovce, v listech pak vyžírají
vnitřní pletiva, nejčastěji v ploškách kruhovitého tvaru, takže listy
jsou rezavě skvrnité. Obdobím
jejího prvního výskytu v průběhu
roku bývá poslední dekáda dubna
až přelom dubna a května (před
rozkvětem), kdy se líhnou první
motýlci. Jsou k vidění pouhým
okem na kmenech – vypadají jako
přibližně 4 mm dlouhé, světlounké, rezavě-béžové čárky. Motýlci
se pak rojí ve velkých hejnech
uvnitř i okolo korun stromů.
Vylíhlí motýlci vyletují na spodní větve stromů, nakladou vajíčka
na svrchní stranu listů, z nich se
vylíhnou larvy, které se prokoušou
do vnitřního pletiva listů, které
vyžíráním decimují. Následně se
larvičky zakuklí, přežívají určitou
dobu, aby se z nich posléze vylíhli
noví dospělci a kolotoč se opakuje.
Klíněnka se v našich zeměpisných
šířkách stačí namnožit během
vegetačního období jednoho roku
zpravidla třikrát až čtyřikrát.
ODKUD SE TU KLÍNĚNKA
VZALA?
Na klíněnku jsme si ještě nezvykli, je relativně nově rozšířená.
V Evropě byla prvně zaznamenána kolem roku 1984 v Makedonii.
Jak a odkud se sem tento motýlek
dostal, dosud přesně určeno není.
Jsou u nás ale známy jiné druhy
klíněnky škodící na zeravech neboli tújích nebo na jabloních.

Rozšíření klíněnky jírovcové až
k nám trvalo přibližně deset let,
než sem přes jižní státy Evropy,
Rakousko a Moravu doputovala.
První kalamitní výskyt v Praze byl
zaznamenám v roce 1995. Zaznamenány byly i pokusy klíněnky
využít ke svému množení i jiných
druhů dřevin – např. javorů, vrb,
ale dosud na nich větší škody netropí. Neumí se ve větším množství zakuklit v listech jiného druhu
než jírovce maďalu.
Tam, kam se rozšíří, ničí kaštany stále a neustupuje – nebyly
pozorovány větší výkyvy v jejím
výskytu. Nemá nepřátele, kteří by
ji významněji mohli omezit. Škody
působené klíněnkou na jírovci se
staly podnětem ke spolupráci expertů z Evropy ( Francie, Německa,
Rakouska, Itálie, Řecka, Bulharska,
Belgie a Česka) na projektu EU
nazvaném Controcam. Jeho cílem
bylo shromáždit informace o biologii a ekologii škůdce, využitelné
v dlouhodobé ochraně jírovců.
JAK MŮŽEME NAPADENÝM
STROMŮM POMOCI?
Odstranit a zlikvidovat spadané
listí! Čím dříve, tím lépe.
Likvidovat se dá kompostováním. Je to způsob sice náročnější,
ale nejšetrnější k životnímu
prostředí. Vyšší teplota v dobře
založeném kompostu (60 – 70 °C)
kukly spolehlivě likviduje. Proto je
potřeba listí ihned po opadu shrabávat a kompostovat, vrstvu listí
překrýt alespoň 10 cm silnou vrstvou zeminy. Listí ponechané pod

stromy je líhní motýlků v příštím
roce. Pokud se listí vyhrabe pozdě,
kdy jsou již listy i jen částečně zetlelé, kukly z listů vypadají a přežijí
i v samotné půdě.
Nemáme-li možnost kompostovat napadené listí, odevzdáme je
na sběrná místa. Každoročně jsou
Magistrátem hl. m. Prahy poskytovány pytle na toto listí a určena
sběrná místa, kam je možné bezplatně je odevzdat. Papírové pytle
naplněné listím postižených stromů mohou občané přistavit buď
ke stanovištím směsného odpadu
či na místa přistavení sběrných
nádob, nebo zdarma odevzdat na
určených 14 kontaktních místech.
Listím naplněné pytle budou odvezeny a následně zlikvidovány
ve spalovně v Průmyslové ulici,
Praha 10 - Malešice. Tam také mohou občané odevzdávat bezplatně pytle s klíněnkou.
Chemické postřiky se používají
jen v krajním případě! Jejich provedení přenecháme odborným
ﬁrmám!
NEJLEPŠÍ ZPŮSOB POMOCI
JE PREVENCE
Dodejme stromům vláhu, živiny
a vzduch do půdy – zalévejme, přihnojujme a kypřeme půdu!
Jako člověk či jiný živý tvor, odolává i strom všem škodlivým vlivům
lépe, je-li v dobré kondici. U stromů
se dobré kondice dá dosáhnout
především dostatečnou zálivkou.
(Praha má podnormální stav srážek oproti evropskému průměru,
navíc v posledních 50 letech kleslo
množství srážek téměř o čtvrtinu.)
Popřípadě přihnojíme. Pro účinnou
zálivku dospělý strom potřebuje
přibližně 100 l vody. Lepší je menší
počet zálivek, ale s dostatečným
množstvím vody; raději jednou sto

litrů než desetkrát po deseti litrech.
Zálivka v jarních měsících také vymyje od kořenů sůl ze zimních posypů. Také zajištěním příhodného
stanoviště bez zhutněné zeminy
v kořenovém prostoru, tedy zkypřením půdy, stromům můžeme pomoci. Psí moč a jiné výkaly nehnojí,
jak se někdo mylně domnívá, ale
naopak škodí.
Špatný zdravotní stav stromů
není vždy jenom dílem klíněnky.
Kromě celkově zatíženého prostředí velkoměsta se ke klíněnce
obvykle přidávají některé další
houbové choroby. Také následky zasolení půdy vykonají své
– projevují se typickým rezavěním okrajů listů. Klíněnka naproti
tomu způsobuje rezavé skvrny
po celé ploše listů. Proschlé zóny
okolo hlavních nervů listů jsou
dílem jiného hmyzu – svilušky
kaštanové.
PROČ NĚKDY KVETOU
KAŠTANY I NA PODZIM?
Podzimní kvetení je vyvoláno
obranou reakcí dřeviny na všechny decimující vlivy, které během
vegetace
prožila.
Především
předčasný opad listů, vysoké
koncentrace solí v půdě, různé
následné extrémní výkyvy teplot
a vývoj počasí během podzimu.
Dobrému zdravotnímu stavu
stromu do příští sezóny tento jev
samozřejmě nepřidá.

S využitím webových stránek
Magistrátu hl. m. Prahy http://
envis.praha-mesto.cz/ (spolupráce
Ing. Eva Dušková) připravily Jana
Drobílková (odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš)
a Hana Kolářová

KAM S LISTÍM KAŠTANŮ
Nejbližším místem výdeje pytlů a příjmu
pytlů naplněných listím z kaštanů je pro
obyvatele naší městské části sběrný dvůr hl.
m. Prahy, ul. Generála Šišky, Praha-Modřany.
Kontakt: p. Lustig, tel. 244 400 164. Provozní
doba Po – Pá 8.30 – 17.00, So 8.30 – 15.00.
Upozorňujeme, že občané hlavního města
odevzdávají odpad ve sběrném dvoře na
základě předložení občanského průkazu
zdarma.

Skvrny způsobené larvou klíněnky
v listu jírovce maďalu
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LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ
Tak už je klid, všechny volby
máme konečně z krku, ty napřesrok
budou až napřesrok a snad už nějak
dopadnou, Poslaneckou sněmovnu
máme de facto nefunkční (ona až tak
fungovat asi nemusí), nově zvolený
magistrát máme funkční, protože
ten, jak je blíž k lidem, musí fungovat
přece jenom líp, i když ty boje o něj
(kdy si třeba manželé postaví každý
své volební uskupení) taky nic moc.
Tak si alespoň pojďme počíst. Něco
poučného, něco sentimentálního
a děti taky něco...
Felix Tauer: Svět islámu
Praha: Vyšehrad, 2006. 448 s. ISBN:
80-7021-828-2
Vzhledem k aktuálnímu
stavu
světa
vychází
druhé vydání souhrnné práce význačného českého
orientalisty Felixe
Tauera (1893–1981) v pravý čas, jen
nevím bude-li někomu k něčemu
vlastně něco platné... Tauer je znám
mezi čtenářskou obcí především
díky svému skvělému překladu
Knih tisíce a jedné noci. Do knihy
Svět islámu shrnul výsledky svého
celoživotního bádání především
o dějinách Předního východu a přilehlých oblastí. Ačkoli od prvního
vydání uplynulo již více než 20 let,
stále ukazuje tuto oblast pravdivě
a přesně. Obsahuje také portréty

významných vládců, vojevůdců,
proroků a básníků. Knihu doprovází
bohatá obrazová příloha.
Václav Havel aj.: V hlavní roli
Ferdinand Vaněk
PRAHA: ACADEMIA, 2006. 404 S.
ISBN: 8020014675
Václavu Havlovi
bylo 70 a prestižní
nakladatelství mu
připravilo k narozeninám dárek.
A pro mě je to
tak trochu důvod
k
sentimentu.
Havlovy hry Zahradní slavnost a Vyrozumění jsem četl (už potají) jako
gymnazista někdy začátkem 70. let.
Tehdy byla absurdní doba a zakázané absurdní divadelní hry ji dokázaly přesně popsat, rozebrat i vlastně
zakčnit. Přes Havla se pozorný čtenář dostal k Ionescovi a Beckettovi
a byla to tehdy strhující setkání. A to
absurdní divadlo bylo tehdy to ono.
Ale od té doby doba zabsurdněla
tak nějak sama od sebe, Ionesco
zemřel, Beckett zemřel a Václav Havel sice novými hrami vyhrožuje, ale
víme, že umí jen ty absurdní a na ty
už ta doba zas až tak není. Sama je
absurdnější. A paní profesorka Hyková nám na gymplu říkala, že jak
čpí z uměleckého díla jakákoli idea,
je mu to na škodu. A z pozdějších
Havlových her ta (kontra)idea čpěla. Havlovy samizdaty byly pro mě

ty nejméně oblíbené. Tato kniha
předkládá širší okruh vaňkovských
her – osm aktovek (Havlova Audience, 1975, Vernisáž, 1975, a Protest,
1978; Kohoutův Atest, 1978, Marast,
1981, a Safari, 1985; Landovského
Arest, 1983, a konečně Dienstbierův
Příjem, 1984), jednu hru celovečerní
(Landovského Sanitární noc, 1976)
i jedinou zahraniční „vaňkovku“,
Stoppardův Rock´n´Roll, 2005.Tato
nejnovější hra světově proslulého
autora, která zkoumá svět salonního marxismu v konfrontaci s normalizační realitou Československa
v letech 1968-1990, bude mít premiéru na prknech Stavovského divadla 22.února příštího roku.
Zdeněk Měřínský: České země
od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II
Praha: Libri, 2006, 968 s. ISBN: 807277-105-1
První díl tohoto
titulu se zabýval
6.–9. stoletím, obdobím od příchodu
slovanských
kmenů po pád
Ve l k o m o r a v s k é
říše, tento druhý přibližuje dějiny
9. a počátku 10. století, tedy vznik,
rozmach a pád Velkomoravské
říše. Vedle politických dějin si
autor všímá i aspektů duchovních
(včetně osudů cyrilometodějské
misie) a rovněž – na základě arche-

OBČAN JAKO SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK?
Jsme – jeden každý z nás – zákazníci institucí veřejné správy: místního úřadu, škol, odborů ministerstev,
vlády a mnoha dalších... Máme právo
žádat od nich kvalitní práci. Vědí lidé
v těchto institucích, jak jsme s jejich
prací spokojeni? Dá se to vůbec nějak poměřovat? Co je to dobrý úřad?
„Ano, dá,“ odpovídá Ing. Milan
Půček, MBA, tajemník městského
úřadu ve Vsetíně. Vydal o tom celou
publikací Měření spokojenosti v organizacích veřejné správy – soubor
příkladů.
„Tři roky mi trvalo, než jsem splnil
starostovo zadání, že nestojí o strategii do šuplíku na sto stranách, ale
že chce strategii města na jednom
listu formátu A4... Nesčetněkrát mne
ničila malomyslnost a marnost, když
věci, které měly dobře fungovat,
nefungovaly vůbec nebo skoro vůbec... Mnoho nocí jsem proseděl nad
systémem řízení úřadu, optimalizací
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činnosti, motivačními programy, výkonnostními parametry... Po prvním
šetření spokojenosti zaměstnanců
jsem litoval, toho, že jsem je zadal
provést,“ přiznává vsetínský tajemník
Milan Půček, ale: „...mnohem častěji
jsem prožíval, že byť klopýtáme,
jdeme správným směrem a výsledky
to potvrzují... K dosahování dobrých
výsledků je nezbytné mít osvícené
nadřízené (v mém případě starostu,
místostarosty, radní a zastupitele),
kvaliﬁkované, schopné, vstřícné a
trpělivé spolupracovníky. A zejména
spokojené občany města... Pokud
úředníkovi bude záležet na vlastním
výkonu, na kvalitě práce a na spokojenosti jeho zákazníků, změníme
veřejnou správu na výkonný, efektivně a kvalitně fungující samoučící
se organismus.“
Připadá vám to jako pohádka?
Jenže ve Vsetíně to fakt funguje.
Město uspívá i při evropském po-

rovnávání. Městský úřad Vsetín získal
certiﬁkát shody s evropskou normou
kvality ISO 9001 a stal se tak prvním
městským úřadem v ČR, který má vybudován integrovaný systém jakosti.
V soutěži O lidech s lidmi se projekt
Město Vsetín jako partner neziskovým organizacím umístil mezi šesti
nejlepšími při udílení Cen za podporu místní demokracie.
Publikace Milana Půčka je naplněná konkrétními návody na zjišťování
spokojenost občanů s místním společenstvím, na měření spokojenosti
zákazníků úřadu, návodů na podněcování osobnostího a odborného
růstu zaměstnanců úřadu.
Nejlepší zpráva na tom všem ale
je, že tato publikace se díky semináři
Národní sítě Zdravých měst a Ministerstva vnitra dostala i na úřad naší
městské části a může nám dobře
posloužit.
Připravila Hana Kolářová

ologických výzkumů – aspektů tzv.
všedního dne (bydlení, stravování,
oblékání, šperky, hygiena...). Autor,
který přednáší archeologii v Brně
a ve Vídni, interpretuje dějiny
od příchodu Slovanů na základě
posledních výzkumů, pramenů
i dosavadních výsledků historické
vědy, a to tak, aby text byl přístupný
a čtivý i pro laika.
Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř:
Mám v hlavě myš Lenku
Il. Vlasta Baránková. Praha:
Fragment, 2006. 96 s.ISBN: 80-2530320-9
A konečně něco
pro děti: Autoři
vybrali do této
knížky to nejlepší
ze své tvorby – písničky, které, jak říká
Zdeněk
Svěrák,
„vlezou do ucha“. V knížce najdete
nejen texty s notami a akordy, ale
i kouzelné obrázky Vlasty Baránkové.
Spolu s předcházejícím autorským
výběrem Když se zamiluje kůň mohou mít především děti k dispozici
velmi slušný výbor z tvorby písničkářů, kteří jsou v daném oboru beze
sporu žijícími klasiky.
jbx
V libušském knihkupectví má své
místo také libušské vydavatelství:
Jiří Beran, Jiří Havlík: Pneumokokové nákazy a možnosti
očkování proti nim
Maxdorf 2006, 136 str., ISBN: 807345-091-7
Tato nepříliš rozsáhlá publikace si
asi nenajde širokou obec čtenářskou,
ale nahlédnou-li do ní zejména rodiče,
pak najdou mnoho informací, které
jim dobře poslouží v péči o zdraví
jejich dětí. Seznámí se s příčinami
pneumokokových nákaz – někdy
možná jen banálních, ale velmi
často závažných – kterým jsou děti,
ale i dospělí vystaveni. Mimořádnou
pozornost bude skupina těchto
čtenářů jistě věnovat části knihy, která
popisuje obranu proti onemocněním,
vzniklým z pneumokokových nákaz,
a to především nejrůznějším druhům
očkování.
„Při psaní knížky jsme si někdy
připadali jako chytrá horákyně…“
přiznávají v úvodu ke své práci autoři.
A proč? Kniha je určena jak laické, tak
i odborné veřejnosti. Jistě není snadné
se s tímto úkolem vyrovnat. Do jaké
míry se jim to podařilo, posuďte, milí
čtenáři, až po zvládnutí základních
pojmů ze závěrečné části – stručného
slovníčku – uložíte tuto publikaci do
příruční knihovničky.
(pil)

KLUB JUNIOR

I. LIBUŠSKO-PÍSNICKÁ NOTA
Je sobota 14. října, 17 hodin.
V hale anglické školy v ulici Na
Okruhu se sešli příznivci zpěvu
a hudby. Konal se zde totiž první
ročník hudebního nesoutěžního
setkání pěveckých těles Libušsko-písnická nota, který pořádal
Klub Junior, reprezentovaný pěveckými sbory Nashira & Sirius,
pod patronací městské části
Praha-Libuš. Pozvání na toto
setkání přijaly sbory Ad libitum
a Kakofon.
Program zahájili hostitelé
Nashira & Sirius temperamentní
hebrejskou písní Erec zawat chalav. Všichni jsme byli přivítáni
paní ing. Lenkou Koudelkovou,
vedoucí Klubu Junior a mís-

tostarostou MČ Praha-Libuš
ing. Pavlem Macháčkem.
Poté jsme již mohli vychutnávat excelentní vystoupení
čtrnáctičlenného sboru Kakofon pod vedením sbormistra
Dominika Fellnera. Od Kyrie
autora Zdeňka Tošnara jsme se
vydali na Slovensko s lidovou
písní Prelecel sokol, dále do
Ameriky se spirituálem Plenty
Good Room až k světovému
i českému jazzu písněmi Brazil,
Words a Nebe na zemi od Jaroslava Ježka v opravdu netradiční
úpravě interpretů.
O něco klasičtějšího rázu
bylo vystoupení zpěváků z Ad
libitum pod vedením Tomáše

Klimy. Píseň Matona mia cara
Orlanda di Lassa zahájila program devítičlenného sboru
bývalých studentů Gymnázia
Písnická. Mimo jiné jsme slyšeli
i lidovou píseň Až já pojedu přes
ten les v úpravě Petra Ebena
a jazzovou úpravu textu Williama Shakespeara z hry Večer
tříkrálový O Mistres Mine od
Lestera Mozera.
Oba tyto sbory zkouší, ale
i vystupují již řadu let. Oproti
tomu Nashira & Sirius spolu zpívají teprve od letošního roku…
Přesto jejich svěží vystoupení
s hebrejskými písněmi bylo,
věřím, třešinkou na dortu první
Libušsko-písnické noty.
Vyvrcholením celého programu byla společná píseň všech
sborů Hevenu shalom alejchem,

což v překladu znamená Přinášíme vám pokoj. Obsah písně jistě
vystihl klidnou, ale též originální
a radostnou atmosféru celého
odpoledne.
Velké poděkování za náročnou organizaci akce patří Klubu
Junior a městské části PrahaLibuš.
Nám nezbývá nic jiného než
se už teď těšit na další ročník tohoto nesoutěžního setkání, který se určitě vydaří stejně dobře
jako ten letošní. Máte-li své zajímavé nápady či jen slova chvály k této akci, napište nám je do
Návštěvní knihy Klubu Junior na
www.webpark.cz/kjunior/
Ema Máchová,
sbormistryně, Nashira & Sirius
Foto Viktor Mácha

KNIHA O LIBUŠI A PÍSNICI
Využijte jedinečnou možnost
zakoupit vůbec první vydání
knihy o obcích Libuš a Písnice,
spojených do městské části
Praha-Libuš. Kniha je v prodeji
za 200 Kč na humanitním odboru ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664/1, Praha 4 – Libuš,
tel. 261 910 145, 244 401 646.
Iva Hájková, ÚMČ Praha-Libuš

ZŠ METEOROLOGICKÁ

ZEMĚ KRÁSNÁ NEZNÁMÁ
Jednoho zářijového odpoledne nás vzala paní učitelka
Exnerová na výlet na Kampu,
kde byla výstava obrazů (např.
sopek, mrtvých měst, krajiny aj.). Když jsme vystoupili
z tramvaje, přešli jsme Karlův
most a začali jsme si prohlížet
obrazy. Výstava se jmenovala
Země krásná neznámá od
Yanna Arthuse Bertranda. Byla
nádherná. Byly tam i naučné
cedule s nápisy jako například:

VÝZNAMNÁ JUBILEA
NAŠICH OBČANŮ
V měsíci listopadu 2006 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let,
80 let, 81 let, 82 let, 83 let, 84 let, 85 let, 86 let, 88 let, 90 let a 93 let) tito
občané z Písnice a z Libuše:
Elena Zimmermanová
Jaroslav Novotný
Ludmila Matyášová
Ludmila Černá
Magdalena Vogelová
Vlastimil Řezníček
Stanislav Kračmar
Miluše Melicharová
Libuše Brůhová

Člověk

Spotřeba litrů vody na jeden den

Australský zemědělec

10

Pražský obyvatel

135

Francouz

240

Američan

600

Výstava byla velmi obsáhlá a poučná, všem se moc líbila.
Martin Šrámek a Petr Molčan
Plakát převzat z http://www.zemekrasnaneznama.cz/

Jaroslava Hlavsová
František Sauer
Marie Beranová
Asen Pavlov
Růžena Holá
Marie Hošková
Marie Coňková
Ladislav Vařejčko
Marie Jokešová

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 fotograﬁe v našich
místních novinách U nás, je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní
Jaroslavou Klemešovou - tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném
případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za
pochopení.
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POVÍDKA

JSOU VĚCI MEZI NEBEM A ZEMÍ…
Je čtvrtek a to je den, kdy se v jedné pražské
hospodě scházívají tři pánové – mariášníci.
Pan Vojtíšovský, dnes již důchodce, jinak
noční hlídač na stavbě, pan Hejčka – pětapadesátiletý vrchní účetní kontrolor v jakési
bance a nejmladší z trojlístku je major Hořejší
z pražské kriminálky.
Karty se míhaly po ubruse a nad stolem
zněly hlášky. Občas někdo z karbaníků udiveně zavrtěl hlavou a chvílemi nervózně poklepával prsty. Číšník v pravidelných intervalech
pokládal orosené půllitry na papírové tácky
a připisoval čárky na účtenku. A nad tím vším
houstnul cigaretový dým.
Po jedné hře si povzdychl pan Hejčka: „Ach
jo, jsou věci mezi nebem a zemí. Můžete mně,
prosím, sdělit, jak jste mohl s těmi svými kartami uhrát sedmdesát štychů?“
Oslovený se jenom usmál: „Pánové, hrajete
jak ponocný! Co vám na to můžu povědět.“
Hořejší se zapojil do hovoru: „Vám se to
lehce povídá, že hrajeme jako ponocný,
když mám v ruce takové karty a soused mi
nenamaže… Ale s tou poznámkou, že jsou
věci mezi nebem a zemí, jsem si vzpomněl na
jeden případ, který je pro mě stále záhadou.
Jestli máte, pánové, chuť, mohu vás s ním seznámit…“ Na chvilku se odmlčel a vyčkal, až
číšník položí na stůl další půllitry s pivem.
„Je tomu několik let, kdy na mém stole
v kanceláři zazvonil telefon a v něm hlas kolegy, že mi posílá nějakou rozbrečenou paní.
Prý se jí ztratil manžel. Za chvíli zaklepala
a vstoupila dovnitř. Ještě měla rudé tváře od
pláče, tak jsem jí nabídl vodu a místo, aby
se posadila. Zeptal jsem se jí, jak dlouho postrádá svého manžela. Už dva dny, zněla její
odpověď. A kde myslí, že se jí ztratil. Cestou
z práce nebo z nákupu, z procházky nebo
výletu? Známe takové případy, kdy se chlap
„ztratí“ a my ho pak najdeme u nějaké jiné
ženské.
‚U nás doma,‘ odpověděla. Svraštil jsem
čelo. U vás doma? Zeptal jsem se. A kde přesně? Napadl mě sklep nebo půda. ‚V jeho pracovně.‘ V pracovně? Začínal jsem pochybovat
o duševním zdraví dotyčné paní.
Podívala se na mě a povídá: ,Vidím, že mi
moc nevěříte. Než bych vám to tady pracně
vysvětlovala, tak to vás raději vezmu k nám
a uvidíte sám.‘
Hlavou se mně prohnaly poněkud hříšné
myšlenky, které jsem záhy zapudil. Tak jsem
jenom přikývl na její nabídku a pro jistotu
k sobě přibral kolegu. Mladého podporučíka.
Sloužil teprve několik týdnů a v terénu ještě
nebyl. A to jsem neměl dělat. Ještě doteďka si
to vyčítám, že jsem ho bral s sebou. Ale k tomu dojdu během svého vyprávění.
Nasedli jsme do auta a odjeli někam
na pomezí Libuše a Písnice. Zastavili jsme
u nového, celkem krásného a prostorného
rodinného domku. Spíše už něco jako vilka.
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Vstoupili jsme dovnitř a zůstali stát v jakémsi
salónu. Nebyl ještě zařízený. Ani koberec. Ani
nábytek. Jenom několik oprýskaných štokrlí,
sloužících patrně na odložení svršků a tašek.
Sedli jsme si tedy na ně.
,Pane kapitáne…‘ to jsem ještě nebyl majorem, ,toto je přijímací salón, tyhle dveře vedou do
ložnice, tyhle do kuchyně, tam je obývací pokoj,
schody do prvního patra a zde, naproti obýváku,
je manželova pracovna a v ní se můj muž ztratil.‘
,Jak se může člověk v místnosti ztratit?‘ neudržel se můj kolega.
‚Nevím. Ale přesvědčte se sami.‘ A otevřela
dveře do pracovny.
Zůstal jsem stát na prahu a rozhlížel se. Místnost byla úplně prázdná. V jediném okně, vedoucím do zahrady, byly mříže – na první pohled
bytelné. Místo koberce plovoucí podlaha. Jinak
nic. Vůbec nic.
Obrátil jsem se na paní domu a požádal ji, aby
přesně popsala, co se stalo.
‚Přišli jsme se sem podívat, abychom viděli,
v jakém stavu je náš dům. Chtěli jsme si vyměřit
nějaké místnosti kvůli nábytku, záclonám a tak
podobně. Chodili jsme s metrem po domě a vyměřovali. Párkrát jsme byli i v této místnosti a nic
se nedělo. Pak jsem seděla tady na té stoličce
a chvilku odpočívala. Pavel, tak se jmenuje můj
muž, ještě jednou zašel do pracovny a už jsem ho
víc neviděla.‘ Z očí se jí vyhrnuly slzy.
‚A nemohl projít kolem vás, aniž byste si ho
všimla?‘
Kategoricky zavrtěla hlavou: ‚To je vyloučené!
On se totiž s ním ztratil i pes. Ale něco zajímavého nebo spíše velmi zvláštního vám ukážu.
Vydržte chvilku!‘ Otevřela dveře do obýváku
a z podlahy zvedla okousaný tenisový míček.
‚Víte, náš pes si s ním hrál.‘
S těmito slovy hodila míček do pracovny.
Za několik okamžiků se vykutálel z protějšího
pokoje.
Zůstal jsem překvapením celý zkoprnělý. ‚To
bylo nějaké kouzlo?‘ zeptal jsem se.
‚Vůbec ne! Anebo – tohle vám ukážu.‘ Z tašky
vytáhla výtisk Metra a zmuchlala jej do koule,
kterou pak vhodila do otevřených dveří pracovny. Zavřela. Za okamžik je znova otevřela a koukáme, noviny jsou pryč. Zmizely.
‚Jak je to možné?‘ zeptal se podporučík.
‚Vůbec nevím, ale zjistila jsem, že když jsou
dveře od pracovny zavřené a nějaké jiné otevřené, tak se předmět přestěhoval do té místnosti.
Sami jste viděli míček, který přiletěl z obýváku.
Jindy jsem v ložnici objevila utěrku.‘
‚Říkáte, že když jsou dveře od pracovny zavřené a jiné otevřené, tak se předmět přemístí do
jiného pokoje nebo místnosti?‘ zeptal se podporučík. ‚A když jsou všechny dveře zavřené, tak vše,
co je v pracovně, zmizí?‘
‚Přesně tak.‘ odpověděla paní domu.
‚Hm. A zkoušela jste to na živých zvířatech?‘
‚Ne, z toho jsem měla strach.‘
Podíval se na mě: ‚Pane kapitáne, co kdybych

to vyzkoušel. Vy otevřete dveře do obýváku,
já vstoupím do pracovny a zavřu za sebou.
A pokud je tomu tak, měl bych vyjít z tamtoho pokoje.‘
A po těchto slovech vešel do místnosti. Já,
jako zhypnotizovaný, jsem otevřel dveře na
protilehlé straně síně a počkal, až za sebou
zavře. A opravdu, za nepatrnou chvilinku
vyšel z obýváku.
Kroutil jsem nad tím hlavou.
Podporučík se vytasil ještě s jedním nápadem: ‚A co kdybychom to vyzkoušeli ještě
jednou? Máme u sebe mobily a já bych vám
do něj sděloval, co vidím, cítím, co se děje.
Možná tak na něco přijdeme.‘
Chvíli jsem váhal, a pak jsem na jeho návrh
přikývnul. Počkal jsem, až vyťuká mé číslo
a můj mobil po vteřince začal zvonit.
‚Slyšíme se?‘
‚Ano.‘ Hlesl jsem.
‚Dobrá vstupuji do pracovny. Jsou dveře do
obýváku otevřené?‘
‚Ano.‘ Opět jsem hlesl do aparátu.
Díval jsem se, jak za sebou pomalu zavírá
dveře, když tu najednou se za mými zády
ozvala rána. Dveře od obýváku se s bouchnutím zavřely. Ze sluchátka jsem zaslechl: ‚Do
pr…! A pak už jenom šumot. Okamžitě jsem
přiskočil ke dveřím a otevřel je. V místnosti
nebyl vůbec nikdo a vůbec nic.
Paní za mnou jenom vyjekla a omdlela.
Snažil jsem se ji křísit, ale nejraději bych křísil
sám sebe. Ještě chvilku jsem volal do mobilu
haló v naději, že se mně ozve. Nic. Po chvilce
váhání jsem mobil vypnul, abych zavolal pro
záchranku a k sobě na služebnu, aby sem
někoho poslali.
No, nebudu to zbytečně prodlužovat.
Ženská skončila na psychiatrii, já jsem dostal mimořádnou dovolenou a mezitím mí
kolegové nad tím bádali. V pracovně zmizela
spousta věcí i zvířat, jak se všechno stěhovalo
po celém přízemku. Je zajímavé, že v prvním
patře se neobjevilo nic a také v místnosti
nad pracovnou bylo vše v pořádku. Jenom
ta zatracená pracovna nám dělala problémy.
Měřili jsme radiaci, pozvali jsme vědce z astronomického ústavu, jestli to náhodou není
fenomén černé díry, proutkaři a psychotronici
se v tom angažovali. Zkrátka – nezjistili vůbec
nic. Pokusili jsme se sehnat stavební ﬁrmu,
která stavěla ten rodinný dům; na uvedené
adrese se nikdy nevyskytovala, ačkoliv dotyčná majitelka domku tam několikrát byla
a jednala se zástupcem té ﬁrmy.
Nakonec se dům zboural a bagrem rozryli
podloží. Nic. Zase nic. Tak jsme ten případ
uzavřeli a založili mezi naše pomníčky. A vězte, pánové, doteďka na to vzpomínám. A až
půjdete večer za tmy domů, nezapomeňte, že
jsou věci mezi nebem a zemí!“
Martin Zikeš

MC KUŘÁTKO
Mateřské centrum Kuřátko
najdete v areálu Klubu Junior, Mezi Domy 373, Praha 4
– Libuš.
Otevřeno:
pondělí až čtvrtek 9.30 – 12
hod.
Stálý program:
pondělí a středa – rytmika
úterý – přednáška, výtvarná
dílna
čtvrtek – výtvarné
a ruční práce
POZOR – NOVÉ!
pravidelné úterní přednášky,
semináře pro maminky, zajímavá témata (dále v programu)
nabídka platby jednorázového a předplatného za vstupné,
bližší informace přímo v MC
LISTOPAD 2006
2. 11. čtvrtek
Základy
drhání – s Věrou se naučíme
základy drhání, aby si maminky
do Vánoc mohly vyrobit drobné
ozdoby, dárečky atd. Děti si
vyrobí z provázků a krepového
papíru barevné hady.
7. 11. úterý
Přednáška
na téma Zdravá strava nejen
pro děti – tímto dnem otevíráme v MC spolu s externími
lektorkami sérii přednášek spojenou s praktickými ukázkami
zdravého vaření – Jak uvařit
zdravě, chutně, levně, bez chemických konzervantů, barviv
atd. Cílem je ukázat maminkám
nové formy přípravy jídla z tradičních i méně známých surovin. Maminky si samy mohou
vyzkoušet přípravu jídla přímo
na místě, v MC: Co si uvaříme,
nakonec také ochutnáme a sníme. Motto: „Jídlo může vypadat
hezky, být chuťově dobré a pro
tělo zdravé!“ Dnes si připravíme

inzerce

„suši svačinky“ pomazánky,
možná dojde i na koláč. Vstupné
35 Kč.
8. 11. středa
Lampióny
– dopoledne od 10 hod. si vyrobíme s dětmi lampióny, které
budeme potřebovat na večer:
Lampiónový průvod aneb cesta
za pokladem. Sraz na průvod 8.
11. v 17.30 před MC, Mezi domy
373. Na průvod jsou srdečně
zváni i ostatní rodinní příslušníci našich nejmenších. Čeká vás
dobrodružné hledání pokladu
a překvapení.
9. 11. čtvrtek
Papíroví
draci, větrníky – s Katkou si
vyrobíme veselé kamarády z papíru a špejlí, aby nám krášlily
balkónové truhlíky a kočárky.
14. 11. úterý
Přednáška
paní Müllerové na téma Děti
a pohádkové postavy – zkusíme poradit maminkám v předvánočním čase, jak s citem
připravit děti na podzimní strašidla, pohádkové postavičky, víly,
andílky a jiné, jak pomoci dětem
vyrovnat se se strachem.
15. 11. středa
Narozeninová oslava MC Kuřátko
aneb Karnevalový rej masek
- spolu s dětmi, které se narodily
v listopadu, oslaví MC Kuřátko
své 5. narozeniny netradičně
velkým karnevalovým bálem
s tombolou. Vstup v masce
zdarma. Zazpíváme si, zatančíme, pro malé oslavence máme
drobné dárečky a pro všechny
malé občerstvení. Nebude chybět soutěž O nejhezčí masku
a tombola. Neváhejte a přihlaste své oslavence na telefonu
732 460 523 (paní Pavelková) do
10. 11. 2006 kvůli domluvě na
přípravu. Ostatní hosti mohou

přijít bez předchozího ohlášení.
Těšíme se na hojnou účast!
16. 11. čtvrtek
Dýňová
strašidýlka – vyrobíme si podzimní dýňová strašidýlka z větviček, listí a jiných přírodnin, aby
nám ozdobily parapety oken
a balkóny.
21. 11. úterý
Logopedie
– opět si po čase procvičíme
jazýčky a zahrajeme slovní hry
a hříčky. Maminky mohou paní
Marčíkové adresovat své dotazy
týkající se vývoje dětské řeči.
22. 11. středa
Klub dvojčat a vícečat – posezení s tahací
harmonikou a se soutěžemi nejen pro dvojčata a vícečata. Vítáni jsou všichni! Možnost diskuse
s maminkou dvojčat, speciální
pedagožkou Janou Peškovou či
zapůjčení zpravodajů Klubu
23. 11. čtvrtek
Malování na porcelán – hrneček
– s Katkou se naučíme novou
techniku ručního zbodení kuchyňského porcelánu, který
po vypečení v troubě lze mýt
v ruce a běžně používat. Zapojí
se děti i maminky. Vhodné jako
námět na vánoční dárky. Vstupné 30 Kč.

28. 11. úterý
Výroba
adventních věnců – stejně jako
loni i letos nabízíme maminkám
možnost vyrobit si pod vedením
zkušených aranžérek vlastní ozdobu vánočního stolu. Maminky
si mohou donést vlastní ozdoby,
svíčky, doplňky. Přihlášky přímo
v MC do 16. 11. nebo na tel.
728 200 439 kvůli objednání počtu korpusů věnců.
Líbí se vám v Kuřátku? Chcete,
abychom pro vás připravovali
zajímavý a pestrý program? Jsou
vaše děti rády, že si u nás mohou
pohrát a něčemu se přiučit? Zapojte se i VY! Rádi přivítáme vaše
náměty, připomínky a případnou
spolupráci.
Chtěli bychom také touto cestou
poděkovat Hance Kendíkové
a Pavle Zelingerové za trpělivou
a obětavou práci, kterou pro MC
Kuřátko v minulých letech odvedly, a popřát jim do dalšího života
hodně štěstí a úspěchů.
Příští setkání členů a příznivců MC
proběhne ve středu 1. 11. ve 20
hodin v prostorách MC. Těšíme se
na setkání právě s vámi!
Za MC Kuřátko K. Tomešová

KLUB SENIOR

PROGRAM KLUBU SENIOR NA LISTOPAD 2006
7. 11.
Milé podzimní
posezení a povídání v Klubu při
kávě a čaji.
14. 11.
Rady a porady
optika – s praktickými dotazy na
odborníka.
21. 11.
Na toto odpoledne
přijal pozvání pan Fejfar, vedoucí Firmy Cikas, náš milý hostitel
v nedaleké Libni. Bude nám vyprávět o jeho začátcích v podnikání
s květinami a dárkovými předměty
a také o jeho začátcích při zakládání velmi zajímavého soukromého
muzea – rozsáhlé sbírky spotřebních, okrasných i účelných věcí

z dob minulých i předminulých.
28.11.
Do klubu jsme velmi rádi pozvali pana ing. Lehovce a požádali tentokráte o vyprávění některých zajímavostí z jeho
mnohočetných cest za poznáním,
ať již z jeho oboru nebo z historie
nebo z kultury.
Naše milé seniory opět srdečně
zveme na naše úterky do Klubu
a to opět od 14.00 hod.
Na posezení s vámi se již těší
výbor Klubu Senior.
Za výbor Klubu Senior
Zdena Prchlíková

SOUTĚŽ

KALENDÁŘ A PF 2007
Městská část Praha-Libuš vyhlašuje pod záštitou starosty p. Petra
Mráze výtvarnou soutěž pro děti a mládež o nejkrásnější obrázek na
novoroční přání a o nejkrásnější obrázek na kalendář roku 2007.
Výtvarné práce je možno odevzdat v místních základních a mateřských školách nebo na ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35 do 10. 11.
2006.
Iva Hájková, ÚMČ Praha-Libuš
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Realitní kancelář KONTAKT- servis
JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková
Praha 4 – Libuš, Klokotská 833/1a

specialista na Prahu 4
prodej – koupě – nájem

inzerce

rodinné domky – byty
komerční objekty – pozemky

603 483 771 nonstop
Jednání v kanceláři dle dohody.
E-mail: simacek-reality@iol.cz
www.simacek-reality.cz
Při každé realitní transakci zdarma: stanovení
tržní ceny nemovitosti, sepsání kupní či nájemní
smlouvy, zpracování daňového přiznání.
Dačického 15, 140 00 Praha 4 „metro Pražského povstání“

