
LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK
BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY V PÍSNICI
VÝŠKOVÉ BUDOVY NA LIBUŠI?
SENIOR HELP
ROZHOVOR O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

LIBUŠ A  PÍSNICE
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1 Na veřejném fóru se sešli místní občané a hledali desatero největších problémů 

v Libuši a Písnici. | 2 Městská část Praha-Libuš pozvala občany na jarmark na sídlišti 

Písnice. | 3 Judo Dragons z Klubu Junior získali tři zlaté. | 4 Libušští hasiči uspořá-

dali tradiční pálení čarodějnic. | 5 V družině v písnické základní škole děti prošly 

Barevnou planetou. | 6 MČ Praha-Libuš začala s inventarizací veřejné zeleně. Graf 

zachycuje druhovou skladbu dřevin parku K Jezírku. 

Foto: Kryštof Štafl , archív HO ÚMČ Praha-Libuš, archív Judo Dragons, archív SDH 

Libuš, archív ZŠ Písnice. Graf: OŽPD ÚMČ Praha-Libuš.

1

3

5

6

2

4



2 | U nás | 6/2011

KRONIKA

Platíte jen výši splátek

Jednoduše dostupné

Peníze 

Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 70 000 Kč na 7 let: RPSN 18,3 %, úroková sazba 16,9 % p. a., počet splátek 84, poplat-
ky za podání žádosti, poskytnutí a správu 0 Kč, měsíční splátka 1 427 Kč, celková částka k úhradě 119 783 Kč. Výše splátky platí 
za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splácení úvěru probíhá vždy k 15. dni 
v měsíci. V případě bezproblémového splácení může být poslední anuitní splátka nižší.

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE 
SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ 

OBCHODNÍ BANKY, A. S.

Informujte se ve Finančním centru 
Libušská 319, Praha 4, tel.: 241 102 311–2 
nebo na vaší nejbližší poště.

Sjednejte si od 30. 5. do 30. 6. 2011 Era půjčku 
a vyhrajte jeden ze tří zájezdů k moři nebo některou 
z tisíců dalších cen. Více informací o soutěži 
na www.postovnisporitelna.cz.

Když se známe, 
jednoduše vám půjčíme. 
Era půjčka

 i n z e r c e

 i n z e r c e
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Vážení spoluobčané, v  dnešním 
čísle se ještě v  podrobnějším člán-
ku vracím k  veřejnému projednání 
budoucí zástavby u plánované sta-
nice metra Libuš. Naleznete také in-
formace o květnovém setkání s ob-
čany nad deseti problémy Libuše 

SLOVO STAROSTY
a  Písnice. Obojí spolu úzce souvisí. 
Oproti „deseti problémům“ z  roku 
2010 se mezi letošními neobjevil 
žádný problém spojený s  bezpeč-
ností, naopak největší ohlas vzbudi-
lo téma dodržování územního plá-
nu a celkový odpor proti zvyšování 
využití území městské části i  proti 
její vůli. Do diskuse přispěl i bývalý 
primátor,  architekt Jan Kasl, který 
přijal naše pozvání. Děkuji všem 
občanům, kteří si udělali čas a  na 
tyto akce přišli − vaše názory jsou 
pro nás cenné a  zohledňuji je při 
jednání s příslušnými pracovišti ma-
gistrátu. S ohledem na plánovanou 
stanici metra D a předpokládané tři 
stanice na území naší městské části 
se určitá místa městské části stávají 
vysoce rozvojovými územími. Útvar 
rozvoje města (ÚRM) zadal doprav-
ní studii řešení pokračování pláno-
vaného východního obchvatu Pís-

PŘIŠEL I BÝVALÝ PRIMÁTOR
Jedním s  pozvaných hostů byl 

i  bývalý primátor hlavního města 
Prahy Ing. arch. Jan Kasl. Účastníci 
fóra živě diskutovali s  panem Kas-
lem, ptali se na jeho názory ohled-
ně budoucího rozvoje a  výstavby 
spojené s  novou trasou D praž-
ského metra. Zazněly zde i  obavy 
občanů z  nadměrného hluku, kte-
rý znepříjemňuje život v  blízkosti 
pražského okruhu, a jasný a nekom-
promisní požadavek na vybudování 
východního obchvatu Písnice. Pro 
většinu občanů bylo pondělní fó-

DESATERO PROBLÉMŮ LIBUŠE A PÍSNICE 2011

nice z  Kunratické spojky k  IKEMu, 
tedy přes území Sapy a  bývalých 
Vodních staveb na rozhraní katas-
tru Libuše a Kunratic. S konceptem 
jsem byl již ve stručnosti seznámen 
a  požádal jsem pověřenou ředitel-
ku ÚRM o  medializaci této studie 
a zveřejnění v našem časopise. Jak-
mile žádosti bude vyhověno, při-
neseme v některém z příštích čísel 
podrobnější a  v  mnoha ohledech 
převratné informace. Z  dnešního 
čísla si vaši pozornost dovoluji obrá-
tit k plánované sérii článků o inven-
tarizaci stromů na pozemcích naší 
městské části, kterou připravil od-
bor životního prostředí a  dopravy. 
Z  hlediska samosprávy mně záleží 
nejen na průzkumu dřevin z hledis-
ka sadovnické hodnoty, ale přede-
vším s  ohledem na jejich bezpeč-
nost. Smutným mementem jsou 
dva případy tragicky zahynulých 

mladých lidí a dětí, k nimž došlo ve 
Vestci před čtyřmi lety a předloni ve 
Zlíně. S průzkumem stromů, které-
mu se v  minulosti věnovala malá 
pozornost, tak logicky začínáme na 
dětských hřištích a v městských par-
cích, místech zvýšené koncentrace 
dětí i dospělých. Snad i přiložené si-
tuační mapy v následujících číslech 
se seznamem dřevin vám pomohou 
nově poznat místa, která možná 
pravidelně navštěvujete, aniž byste 
jim věnovali větší pozornost. 

S  přáním nových zážitků z  ob-
vyklých míst přeje

Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš

Pod heslem „Najděme společně deset největších problémů v Li-
buši a Písnici“ se v pondělí 9. května na veřejném fóru sešli místní 
občané, kteří dali vedení radnice a starostovi Mgr. Jiřímu Koubko-
vi jasně najevo, co je trápí, kde jsou nedostatky a co se dá napra-
vit. Diskutovaných témat bylo několik, mimo jiné i oblast dopra-
vy, rozvoje městské části a soužití s vietnamskou komunitou. 

rum prvním setkáním s  představi-
teli radnice, kde dostali prostor říci 
otevřeně své názory a zároveň upřít 
pozornost vedení k  nejpalčivějším 
problémům v Libuši a Písnici.

Desatero problémů Libuše a Pís-
nice začalo příjemným pěveckým 
vystoupením dětí z  místního hu-
debního kroužku. Následující body 
programu však již byly věnovány 
diskusím a názorům občanů. 

Na úvod starosta MČ Praha-Li-
buš Mgr. Jiří Koubek ve spoluprá-
ci s  radními zhodnotil úspěšnost 
v prosazování a uskutečňování pri-

orit z roku 2010 a poté už se obča-
né pustili do seriózních debat k nej-
palčivějším tématům dnešních dní. 

TEMATICKÉ STOLY
Přítomní debatovali u  šesti te-

matických stolů: rozvoj městské 
části a urbanismus, doprava, kultu-
ra a sport, životní prostředí, národ-
nostní menšiny a podnikání. U kaž-
dého stolu účastníci defi novali pri-
ority v  dané oblasti a  následně se 
hlasovalo. 

Jan Kasl se stal diskutérem u sto-
lu zabývajícího se rozvojem měst-
ské části a urbanismem. Došlo zde 
ke shodě na tom, že v městské části 
dochází v  narůstající míře k  využí-
vání území proti vůli místní radnice. 
Jsou tím myšleny zásahy a  úpravy 
prováděné Útvarem rozvoje hlavní-
ho města Prahy, který podlehne tla-

ku investorů a změny povolí. Územ-
ní plán je proti zájmům městské 
části a ta se svými omezenými pra-
vomocemi nemá sílu tlaku odolat. 
Dalším kritizovaným bodem byla 
nedostatečná informovanost obča-
nů o  stavbě metra, jeho koncepč-
ním začlenění do současné podoby 
a  života v  městské části a  absence 
dlouhodobé vize rozvoje Libuše 
a Písnice v souvislosti s trasou me-
tra D. Jan Kasl čelil i námitkám oby-
vatel, že v městské části neexistuje 
přirozené společenské centrum, 
které by nabízelo možnost setkává-
ní. Toto je jen výčet námětů, které 
se řešily s bývalým primátorem. 

Dalšími neméně zajímavými 
pohledy hodnotili občané doprav-
ní problémy. Sjezd ze silničního 
okruhu podmíněný výstavbou vý-
chodního obchvatu okolo Písnice, 
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ustavičné problémy s hlukem a vy-
sokou koncentrací automobilové 
dopravy, to byly argumenty, které 
občané dávali hlasitě najevo. 

Kromě starosty městské části se 
o  scénář pondělního fóra v  Libu-
ši a  Písnici zasloužil Ing. Petr Švec, 
ředitel Národní sítě Zdravých měst. 

Vytipované problémy, jejichž vý-
čet následuje, budou předmětem 
ankety a její výsledkem bude mate-
riál, který bude předložen Zastupi-
telstvu městské části Praha-Libuš. 

POPRAT SE 
S PRIORITNÍMI PROBLÉMY

Starosta Mgr. Jiří Koubek se 
v celkovém hodnocení akce vyjád-
řil: „Na dnešním setkání bylo vyti-
pováno hodně problémů a  oproti 
loňským vydefi novaným problé-
mům se zdají být i snáze řešitelné 
s  pravomocemi, které máme. Těší 
mě velký zájem obyvatel a  ocho-
ta zapojit se do budoucí podoby 
rozvoje Libuše a Písnice. Projedná-
vací akce s veřejností budou u nás 
pokračovat, chceme vytvářet pod-
mínky pro spokojený život míst-
ních obyvatel.“

V závěrečném bloku, kdy staros-
ta poděkoval občanům za zájem, 
který projevili, a  vyjádřil snahu 
„poprat se s prioritními problémy“, 
vybídl otázkou Jana Kasla: „S  ja-
kými podněty odjíždíte z  Libuše 
a  Písnice a  čím pro malou měst-
skou část, jako jsme my, může být 
nápomocný vlivný Pražan, jako jste 
vy?“ Z  úst Jana Kasla zazněla úva-
ha o budoucím velkém potenciálu 
rozvoje městské části, jeho lukra-
tivním postavení a  zároveň potře-

bě rozvojové urbanistické koncep-
ce. „Akce tohoto typu, kdy vedení 
radnice diskutuje s  občany a  chce 
znát jejich názory, jsou velice dů-
ležité a ne všude obvyklé. Smyslem 
je dát vedení městské části impuls 
a směr, kterým se do budoucna vy-
dat. Není mnoho městských částí, 
kde by se toto dělo a za to si minulé 
i  současné vedení radnice Libuše 
zaslouží uznání,“ řekl Jan Kasl.

FAIR TRADE A ZDRAVÁ MĚSTA
V  průběhu celého setkání měli 

účastníci možnost zakoupit výrob-
ky Fair Trade, které zde byly před-
staveny. Městská část podporuje 
tento typ obchodu, dávající drob-
ným pěstitelům a  řemeslníkům 
z rozvojových zemí příležitost uživit 
se vlastní prací za důstojných pod-
mínek. Pokud si tedy český spotře-
bitel koupí fairtradový výrobek, má 
jistotu, že za ním nestojí například 
zneužívání dětské práce, nelidské 
pracovní podmínky či devastace ži-
votního prostředí. 

Městská část Praha-Libuš je sed-
mým rokem připojena k  projektu 
Zdravé město a  místní Agenda 21. 
Veřejná diskuse s občany je jedním 
z  pilířů, na kterém vedení radnice 
v praxi dokazuje, že své občany chce 
zapojit do procesu ovlivňování bu-
doucí podoby městské části. Chce 
znát názory obyvatel a  zabývat se 
jimi. Proto jsou občané v  průběhu 
roku zváni na tematická projedná-
vání, kulaté stoly či veřejná fóra.

Jana Martínková, koordinátorka 

projektu Zdravé město a místní Agenda 

21, ÚMČ Praha-Libuš; foto Kryštof Štafl 

VYTIPOVANÉ PROBLÉMY ROKU 2011

→ Zamezit zvyšování využití území MČ proti její vůli – dodržování 

územního plánu. 

→ Řešit hluk z nového úseku Pražského silničního okruhu (protihluková 

opatření – zeď, val).

→ Vybudovat společenské centrum v MČ (z důvodu neexistence přiro-

zeného centra). Chybí například kostel a hřbitov.

→ Řešit vybudování východního obchvatu Písnice s kompetentními or-

gány.

→ Soustavně řešit velkou koncentraci cizinecké komunity (integrační 

a preventivní programy, spolupráce se Sapou a Svazem Vietnamců).

→ Koncepčně řešit dopravní značení a  parkování v  ulicích: Klokotská, 

Na Musilech, Předposlední, Mirotická, Zbudovská, V Koutě, K Nové-

mu sídlišti, Drůbežářská.

→ Řešit havarijní stav ZŠ Meteorologická.

→ Řešit nedostatečnou kapacitu mateřských škol.

→ Chybí obchody – služby. Například hodinář, opravna obuvi, galante-

rie.

→ Vybudovat defi nitivní povrchy v okolí základní školy v Písnici – ul. L. 

Coňka, K Vrtilce, Na Konečné. 

→ Vybudovat multifunkční kulturní centrum.

→ Propojit turistické značení se sousedními MČ.

HLASUJTE O PROBLÉMECH LIBUŠE A PÍSNICE

Připojte svůj názor k ostatním a hlasujte o tom, co vás v Libuši a Písnici 

trápí a jaký problém vidíte jako nejaktuálnější k řešení. Na veřejném fóru 

občané vytipovali dvanáct problémů, které se staly základem diskuse. Prá-

vě tyto náměty jsou obsaženy v anketě, které je otevřena i pro váš názor. 

Hlasujte prostřednictvím přiloženého anketního lístku v  tomto ča-

sopise nebo vyplněním ankety na webových stránkách městské části 

www.praha-libus.cz. 

Sběrná místa pro vyplněné dotazníky jsou následující:

Libuš: ÚMČ Libušská 35 − sekretariát, ÚMČ K Lukám 664 − humanit-

ní odbor, MŠ K Lukám, MŠ Lojovická, ZŠ Meteorologická, Klub Senior, T. J. 

Sokol Libuš

Písnice: MŠ Ke Kašně, MŠ Mezi Domy, ZŠ L. Coňka, sídliště Písnice − 

Klub Junior, mateřské centrum Kuřátko, prodejna Albert − sídliště Písnice 

Kontakt pro více informací: Jana Martínková, ÚMČ Praha-Libuš, e-

mail: martinkova@praha-libus.cz, koordinátorka projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21, tel. 244 021 429, 732 643 920
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Na prostranství před obchodem 
Albert vyrostla dvě pódia, na kte-
rých se během odpoledne střídala 
hudební skupina Broky Františka 
Kanečka s mnoha dalšími vystupu-
jícími, jimiž byly: děti z MŠ K Lukám, 
mažoretky Pampelišky, mažoret-
ky Baby Star, skupina K+K  aerobic 
s vystoupením Shrekové, Toreador-
ky a  Slunce, seno. Dále návštěvní-
ky bavila taneční skupina Pavouci 
a Klub taneční školy Twist Sokol Ří-
čany, Hip-hop z Fitness Bodypoint, 
americký step Clogging skupiny Ca-
ramelka. Velký úspěch měla i velká 
BMX show ve free stylu Mirka Zied-
lera. Program zahájil starosta MČ 
Praha-Libuš pan Mgr. Jiří Koubek, 
celým odpolednem pak provázel 
moderátor Standa Soukup.

Využili jsme zajímavě členěného 
prostranství rozestavěním osmi pro-
dejních stánků v  postranních ces-
tách. Ve stáncích bylo možno zakou-
pit biovýrobky a bioprodukty z Eko-
farmy Medník, Čaj a medovina atd. 
Obrázky vyrobené technikou palič-
kování byly ve stánku paní Šámalo-
vé, ve stánku paní Hamrové si mohl 
každý vybrat korálky nejen na krk. 
Paní Hejtmánková rozjasnila stánek 
svými květinami. Chráněné dílny 
Modrý klíč a  MC Kuřátko prodáva-
ly své velice zajímavé výrobky. Děti 
potěšilo drobné zboží z  papírnic-
tví, drogerie a  hraček pana Poláka. 
Proutěné zboží, košíky, keramiku, 
obrázky nabízela paní Andeltová. 

LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK
Městská část Praha-Libuš pořádala dne 14. května od 14 do 18 
hodin jarmark na sídlišti Písnice, kde občané mohli prožít pří-
jemné odpoledne. 

Pro děti i dospělé byla připrave-
na řada doprovodných programů: 
skákací hrady, skákadlo s míčky pro 
nejmenší, elektrický býk, jízda zruč-
nosti, soutěže pro velké a malé. Sa-
mozřejmě nechybělo občerstvení: 
cukrová vata, klobásy, bramborové 
lupínky i asijská kuchyně.

Na konci odpoledního programu 
pan starosta Mgr. Jiří Koubek spo-
lečně s místostarostkou PhDr. Pav-
lou Jedličkovou vylosoval výherce 
letošní tomboly, kteří si odnášeli 
pěkné ceny připravené městskou 
částí a sponzory.

Velice děkujeme sponzorům z Li-
buše a  Písnice, kteří svými fi nanč-
ními dary přispěli k  zorganizová-
ní této vydařené akce. Děkujeme 
i  zdravotnicím paní Radové a  paní 
Květoňová, které byly přítomny 
celé odpoledne. 

Velmi děkujeme společnosti 
ČEZ, a. s., za bezplatný pronájem 
pozemků, na kterých se jarmark 
pořádal. Děkujeme i  dalším spon-
zorům akce: Pražská teplárenská, a. 
s., Datzer, spol. s r. o., DDD servis, s. 
r. o., Elektro-centrum DKV, Esselte, 
s. r. o., Uniklemp, Pro Trade, s. r. o., 
Matuschka International, s. r. o., Ne-
oset, Polák-papírnictví.

Rovněž děkuji organizátorům 
celé akce.

Iva Hájková, vedoucí humanitního 

odboru ÚMČ Praha-Libuš

Foto archiv HO ÚMČ PRAHA-Libuš
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Pořádal ho SDH Libuš ve spo-
lupráci se soukromou stájí Stable 
Donja Písnice za fi nanční podpo-
ry ÚMČ Praha-Libuš. Občerstvení 
zajistil SDH Libuš. Letos poprvé se 
připojila i Ponny škola a asi dvě ho-
diny před zapálením hranice bavila 
malé děti zdarma jízdou na malých 
i  větších koních. Hasiči připravi-
li obrovskou hranici s  čarodějnicí 
a pro děti, mimo jiné, stříkání vody 

ČARODĚJNICE 2011
V libušském lomu se poslední dubnový den konalo tradiční pá-
lení čarodějnic.

ze dvou C proudů na terč plněnými 
čerpadlem Heron EMPH 80 W. Dále 
byla připravena prohlídka hasič-
ských vozů SDH Libuš: CAS 25 Ško-
da 706 „Mates“ a  CAS K  25, L101. 
Akce se až na malou nepřízeň po-
časí vydařila, a tak byla hojná účast 
až do večerních hodin. 

Za SDH Libuš Ondřej Stašek

Foto archiv SDH Libuš

Při návštěvě zámku jsme se do-
věděli množství zajímavostí o  his-
torii založení města, o významných 
zde žijících osobnostech zasluhují-
cích úctu. Zajímavé bylo i  moder-
ního pojetí prohlídky s příhodnými 
hádankami a  stavebnicemi − kdo 
dobře složí nebo dobře uhádne, 
zda zazní chórová hudba apod., 
což zvláště zaujme mladší návštěv-
níky, ale zaujalo i nás. Také jsme se 
hodně dověděli o Tychovi de Brahe, 
který zde pobýval, o  jeho vyná-
lezech, které i  v  dnešní době na-
dchnou a jsou hodné obdivu. 

Krásnou zkratkou ze zámku jsme 
se dostali během 5 minut k nově zre-
konstruované restauraci, kde se nám 
dobře jedlo, sedělo a povídalo. Počasí 
nám tentokráte nevyšlo, a  tak jsme 

SENIOŘI V BENÁTKÁCH

naplánovali změnu s pomocí pana ři-
diče, který nás velmi ochotně odvezl 
do středu městečka plného obchůd-
ků. Zde jsme si mohli individuálně 
prohlédnout, nakoupit a  zastavit se 
v  místní cukrárně na kafíčku. A  to 
byla ta správná tečka za naším výle-
tem, ani déšť tak mnoho nevadil.

Tradiční výstupy a  zastávky au-
tobusu byly ke spokojenosti písnic-
kých a libušských výletníků. 

Předchozím průzkumem jsme se 
dověděli, že v blízkém okolí je k vidě-
ní mnoho zajímavostí, zámků, věží, 
tvrzí, historických pevností a plánu-
jeme se opět na tato místa rozjet 
a skončit opět v restauraci pod zám-
kem v Benátkách nad Jizerou!

Zdena Prchlíková, foto autorka

S přicházejícím jarem nám po-
stupně rozkvetla celá zahrada. 
Zazelenaly se i stromy, které 
jsme zasadily v předcházejí-
cích letech ku příležitosti Dne 
Země – jilm, platan i jinan.

I letos jsme tento den oslavili tra-
dičně zasazením dalšího stromku 
– okrasné mandloně, což nám jako 
obvykle zajistila MČ Praha-Libuš.

Se staršími dětmi jsme se vypra-
vili do botanické zahrady na výsta-
vu tropických motýlů. Ve skleníku 
Fata morgana jsme obdivovali mo-
týly pestrých barev i  pozoruhod-
ných tvarů. 

JARNÍ NÁLADA V MŠ LOJOVICKÁ

Koncem dubna jsme ,,upálili“ 
čarodějnice a  s  nimi všechno zlo 
− nebo alespoň to z naší mateřské 
školy. Většina dětí přišla v čaroděj-
nických kostýmech a  společně to 
roztočily ve veselém tanečním reji. 
Ty smělejší se zúčastnily soutěže 
o  nejlepší čarodějnou píseň, a  že 
bylo co poslouchat! Odměnou pro 
všechny děti byla „pravá“ čaroděj-
nická koule!

D. Fáberová, učitelka 

Foto archiv MŠ Lojovická

Celá naše mateřská škola se 
3. května vypravila na výlet 
za hvězdami. Kam? Přece do 
Planetária v Královské oboře. 

Cesta autobusem uběhla rych-
le, za chviličku už jsme vystupovali 
a zároveň nedočkavě  vyhlíželi ty-
pickou budovu s kopulí. Věděli jste, 
že Planetárium je největší v  Čes-
ké republice a  funguje již od roku 
1960? Průměr projekční kopule 
23 m se řadí k největším na světě.

Naše návštěva začala ve foyeru, 
kde je stálá expozice astronomie 
a  kosmonautiky. Dětem se nejvíce 

MŠ MEZI DOMY: VÝLET ZA HVĚZDAMI
líbila prohlídka „měsíčního stanu“, 
kde kromě modelů vesmírných sta-
nic byly vystaveny i dva skafandry. 
Pak jsme se přesunuli do sálu Cos-
morama. Strop sálu tvoří kopule, na 
kterou se promítá hvězdná obloha 
a  ostatní vizuální efekty. Pohádka 
O rozpůlené hvězdě v podání pana 
Jana Čenského byla příjemnou teč-
kou celého výletu. A co dodat? Už 
se těšíme, co pro nás Planetárium 
připraví v příštím školním roce.  

Markéta Kecová, MŠ Mezi Domy, 

třída Montessori

Foto archiv MŠ Mezi Domy

V Mateřské škole Mezi Domy se také pálily čarodějnice.

Na výlet do Benátek nad Jizerou jsme se moc těšili pro věhlas toho-
to krásného městečka, kde vysoko nad městem stojí krásný zámek.
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Děti páté třídy představily vý-
sledky mapování cest do a ze školy 
na interaktivní tabuli. Ukázaly mapu 
okolí školy a zaměřily se na šest nej-
častěji zmiňovaných nebezpečných 
míst, jejich nedostatky a  navrho-
vaná řešení. Vzhledem k  tomu, že 
z této oblasti  existuje více projektů 
v různé fázi rozpracovanosti, vezme 
si pan Syrový − současný projek-
tant − na starost jejich koordinaci 
pro začlenění do nově vznikajícího 
dopravního projektu. Z naší schůz-
ky vzešla i první doporučení:
→ Bylo doporučeno ve spoluprá-
ci s  Městskou policií zapojení dětí 
do sledování četnosti průjezdu 

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY V PÍSNICI
Na Základní škole s rozšířenou výukou jazyků L. Coňka proběh-
lo 2. května jednání širší pracovní skupiny projektu Bezpečné 
cesty do školy.  

aut v  ulici Libušská se sledováním 
obsazenosti aut. Tohoto úkolu se 
zhostí žáci 5. ročníku ve spolupráci 
s Městskou policií.
→ Odbor životního prostředí a do-
pravy Úřadu MČ Praha-Libuš zašle 
na odbor dopravy Magistrátu hl. 
m. Prahy podnět ohledně úpravy 
časového spínače světelné signa-
lizace přes ulici Libušská v  Písnici 
u autobusové zastávky Ke Březině.

Další setkání nad naším projek-
tem proběhne 6. června 2011. Bude-
me vás informovat o jeho průběhu.

Mgr. Michaela Pažoutová, 

ředitelka ZŠ s RJV L. Coňka

BAREVNÁ PLANETA
Není důležitý výsledek, ale cesta, 

kterou projdeme.
Umění spolupráce, komunikace 

a  společných rozhodnutí, to byla 
cesta našich dětí při soutěži ve škol-
ní družině Barevná planeta. A  tak 
jsme prošli Austrálií, Evropou, Již-
ní Amerikou, Antarktidou, Afrikou. 
Víme, kde leží, jaký mají tvar, jakou 
barvu, a to, prosím pěkně, vše z ba-
revných víček − proč je vyhazovat, 
když si s nimi můžeme hrát.

Hana Korejsová, vychovatelka ŠD

KOŠÍK PLNÝ ROZUMU
Několik týdnů žila naše družina 

společenskou hrou Košík plný ro-
zumu. Je to hra podobná Mono-
polům a  potřebuje velkou dávku 
důvtipu. Děti se při ní nenásilnou 
formou seznamují s pravidly zdra-
vé výživy. Vítězové školního klání 
byli pozváni do krajského kola tur-
naje v Nových Butovicích. Druhou 
třídu reprezentovala Emilly Zhan-
gová, třetí třídu Vendelín Šotola 
a  čtvrtou Dominik Pánek, který 
dokonce v konkurenci hráčů z de-
seti pražských škol postoupil do 
druhého kola. Vítězové i  poražení 
si odnesli diplomy i dárky a hlavně 
pocit z pěkně prožitého dne.

Radmila Vlčková, 

vychovatelka ŠD Písnice  

MUZIKÁL
Školní družina ZŠ L. Coňka se 

28. dubna vydala na přátelskou ná-
vštěvu do školní družiny ZŠ Písnic-
ká. Tamní děti s paní vychovatelkou 
Bastlovou nás pozvaly na muzikál, 
který si nacvičily. Na motivy písni-
ček J. Uhlíře a Z. Svěráka nám zazpí-
valy a  zahrály pohádky o  Budulín-
kovi a o Červené Karkulce. Byli jsme 
nadšeni výkony i  výpravou. Na 
závěr nám ještě naši milí hostitelé 

ZŠ PÍSNICE
připravili stůl plný laskomin. Dětem 
i paním vychovatelkám moc děku-
jeme za pozvání a za inspiraci.

Radmila Vlčková, 

vychovatelka ŠD Písnice  

Foto autorka

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Téměř celá naše škola se 20. červ-

na škola vypraví na školu v přírodě 
do krásného prostředí malebného 
městečka Kubova Huť. Ubytujeme 
se ve stylovém horském hotelu 
Amber Kuba, který se nachází v ro-
mantickém prostředí Národního 
parku Šumava. 

Program, který jsme pro děti při-
pravili, bude opravdu pestrý. V do-
poledních hodinách si  zopakujeme 
formou her a  hádanek to, co jsme 
se během roku naučili, a  odpo-
ledne si tyto znalosti vyzkoušíme 
v praxi. Podnikneme výlety v okolí 
− výstup na Stožeckou skálu, na-
vštívíme zříceninu hradu Kynžvart 
nebo hrad Hus. Budeme poznávat 
rozkvetlou přírodu, protože kde jin-
de se děti naučí o přírodě více než 
právě v přírodě. V odpoledních ho-
dinách děti budou sportovat, sou-
těžit, zručnost a odvahu si vyzkouší 
při lovení bobříků a také v bazénu, 
kde se nám bude věnovat zkušený 
pan plavčík. A v noci nás čeká stra-
šidelná bojovka. Uspořádáme také 
karneval, včetně soutěže o  nejlep-
ší masku, budeme soutěžit o  zají-
mavé ceny v  různých sportovních 
disciplínách apod. Večer nás čekají 
písničky u táboráku, bobřík odvahy, 
pyžamová party a podobné hry. 

Společně si jistě užijeme spoustu 
zábavy, legrace, utužíme kamarád-
ství a  hlavně − bude na co vzpo-
mínat… Držte nám palce, ať nám 
přeje počasí a pobyt na Šumavě se 
nám vydaří.

Gabriela Kadidlová, třídní učitelka 1.B

Bára psala: „Za školní roky jsme 
se toho hodně naučili. Kromě učení 
jsme tu měli divadelní představe-
ní, jezdili jsme na výlety, pracovali 
jsme na zahradě. Nechyběly pro-
jekty a  vzájemná spolupráce. Jako 
každý rok jezdíme na školu v příro-
dě, kde si hrajeme, sportujeme, od-
počíváme a chodíme na procházky 
do lesa. Jízdy na kole nemůžeme 
vynechat. Škoda, že tento rok je ten 
poslední, kdy budu na této škole.“

Daniel se rozepsal o  projektu 
Bezpečná cesta do školy: „Ve ško-
le jsme probírali, jak a  čím se do-
pravujeme do školy a i ze školy. To 
samé jsme probírali i  s  rodiči. Nej-
dříve jsme dostali mapy a formulá-
ře, které jsme vyplňovali. Poté jsme 
měli přednášku o  bezpečné cestě 
do školy. Byl tam pan starosta, po-
licisté, inženýři i zástupci sponzorů. 
Přednáška probíhala bez potíží. 
A  teď můžeme jenom doufat, aby 

se všechno, co jsme chtěli, stalo.“
Vašek se mimo jiné psal o sběru 

papíru: „Čtyřikrát do roka pořádá-
me Bleskový sběr papíru. Výtěžek 
5  000,- Kč jsme jako škola poslali 
na humanitární pomoc Japonsku 
postiženému březnovým katastro-
fi ckým zemětřesením. Většina dětí 
projevila smysl pro sounáležitost 
a pomoc druhým.“

Honza vzpomínal na lyžařský zá-
jezd, který se konal v rámci projek-
tu Spolu na jedné lodi: „Na Základ-
ní škole Ladislava Coňka jsem zažil 
za 5 let plno krásných divadelních 
představení, jarmarků a  škol v  pří-
rodě, ale nejvíce se mi líbil lyžař-
ský výcvik. Na něm se mi líbilo to, 
že jsme nemuseli chodit do školy, 
také krásné prostředí, lyžování, kte-
ré mám strašně rád, a  večerní hry. 
Jel jsem tam s  mými nejlepšími 
kamarády. Na zájezd budu dlouho 
vzpomínat.“

CO JSEM PROŽIL/A 
NA ZŠ S RVJ LAD. COŇKA V PÍSNICI
30. června se rozloučím s žáky 5. ročníku zdejší školy. Druhým 
rokem jsem jejich třídní učitelka a loučení bude smutné. Dlouho 
jsme si na sebe vzájemně zvykali, ale teď už všichni, nebo skoro 
všichni, víme, že si budeme chybět. Alespoň na počátku nového 
školního roku. Anička s Honzou odcházejí do víceletých gym-
názií, k čemuž jim moc gratuluji, další žáci do školy s rozšířenou 
výukou jazyků nebo s výtvarnou výchovou a většina do běž-
ných základních škol. Nedávno jsme rekapitulovali, co děti za-
žily a co jim škola dala. Vzpomínaly na výlety, besídky, jarmar-
ky, besedy s Policií ČR, školy v přírodě, divadélka a na spoustu 
nových věcí, které se naučily a na mnoho příjemných i méně 
příjemných zážitků, jako je zkoušení a testy. Žáci své vzpomínky 
sepsali ve slohové práci. 
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Anička, výherkyně soutěže Po-
žární ochrana očima dětí, kterou 
vyhlásil Sbor dobrovolných hasičů 
Písnice, zmínila i  práci na zahra-
dě: „Upravovali jsme také zahradu. 
Každá třída pracovala pilně, a tak je 
naše zahrada krásná. Na projekt na 
úpravu zahrady přispěla městská 
část Libuš – Písnice. V  testech Ka-
libro jsme podle mě dopadli velmi 
dobře. Nebyli jsme ovšem oceněni, 
jak jsem očekávala. Poslední dva 
roky jsem si užívala.“

Tomi se rozepsal o  loňské škole 
v  přírodě: „Nejvíc se mi líbila škola 
v přírodě. Hráli jsme tam noční bo-
jovku a  byly tam trampolíny a  učili 
jsme se střílet lukem a byla tam i ho-
rolezecká stěna. Všichni jsme se ba-
vili, a dokonce paní ředitelka vylezla 
na horolezeckou stěnu. Potom jsme 
se věnovali projektu Comenius. Měli 
jsme dobré jídlo. Už se těším na le-
tošní školu v přírodě, kam také jedu.“

Další žáci jako Nataša, Vašík, Mar-
tin popisovali podobné dojmy, Sil-
vie psala o zážitcích z loňské Cyklo-
jízdy, kterou pořádala ZŠ Meteoro-
logická. Mimo jiné psala: „Jeli jsme 
za sebou v  časových intervalech. 

Cesta byla náročná, u  cesty hlíd-
kovali policisté. Šlo to hladce až na 
kopec v Modřanské rokli. Tam jsme 
kola většinou tlačili. Pak jsme se vrá-
tili na hřiště, kde nás čekaly jedno-
duché otázky, jízda přes prkno, hod 
míčkem na cíl a  slalom. Sice jsem 
nevyhrála, ale hlavní bylo, že jsem 
si užila spoustu legrace.“ Nebo po-
pisovali, jak jsme si v hodině anglic-
kého jazyka připravili typickou ang-
lickou snídaní, kterou tvořily tousty 
s pomerančovou marmeládou. 

Pavlína se věnovala divadelnímu 
představení o stavbě Karlova mos-
tu v rámci projektu Comenius, kte-
ré žáci předvedli učitelům z  part-
nerských škol. „Petr Parléř vyměřo-
val most a  zvědavý kocour Come-
nius pospíchal za ním. Žáci každé 
třídy, kteří představovali Španěly, 
Finy, Nory, Holanďany a Angličany, 
přinášeli kameny, aby nakonec po-
stavili Karlův most. Na závěr přišel 
Karel IV. a  se zálibným pohledem 
obhlížel most. Představení mělo 
velký úspěch a ještě jsme ho před-
vedli rodičům na vánoční besídce.“

A. Adlerová

ZVEME NA DEN DĚTSKÝCH DÍLEN

Stalo se tradicí, že se na Základní škole Ladislava Coňka 
každoročně pořádá Den dětských dílen. 
Děti mají možnost vyzkoušet si různé rukodělné práce a tvořivé čin-
nosti. I letos se nebudete nudit, protože je pro Vás přichystaná pestrá 
nabídka – od malování, drátkování, výroby Panenek ze šustí až po 
šití plstěných peněženek.
Máte chuť si to vyzkoušet také? Tak neváhejte a  přijďte k  nám 
28. června 2011 od 8 do 12 hodin. Zveme všechny žáky, jejich 
rodiče a kamarády z jiných základních škol a mateřských škol.

DEN ZEMĚ 
Již tradičně se za krásného 

počasí konaly oslavy Dne Země 
v  areálu Základní školy Meteoro-
logická, tentokrát 20. dubna, a to 
nejen za účasti velkého počtu dětí 
z  okolních mateřských škol, ale 
i  místních občanů. Ve spoluprá-
ci s  humanitním odborem úřadu 
městské části pro ně byl připraven 
stánek Pražských služeb s  pouta-
vým výkladem o  ochraně místní 
zeleně a o sběru druhotných suro-
vin a  jejich recyklaci, stánek spo-
lečnosti Fair Trade, která se zabý-
vá prezentací přírodních produktů 
z rozvojových zemí, aby podpořila 
jejich konkurenceschopnost na 
evropských trzích. Opět se v  are-
álu školy dětem představila úkli-
dová technika Pražských služeb, 
čisticí vůz pokropil cestičky i  ně-
které zvídavé diváky. A pak přišly 
na řadu soutěžní disciplíny, které 
jako každoročně připravili žáci na-
šich devátých ročníků, tentokrát 
s třídní učitelkou Broňou Skopalo-
vou; na zeleném vnitrobloku děti 
přiřazovaly zvířátka ke správným 
ekosystémům, skákaly a  běhaly 
mezi rozestavěnými kuželkami, 
překonávaly opičí dráhu a  za to 
si odnesly něco nových poznatků, 
něco skvělých zážitků a na hlavič-
kách papírové čapky od Večerníč-
ka. A konečně, některé děti si jistě 
všimly, že nám před vchodem do 

ZŠ METEOROLOGICKÁ
areálu vyrostl krásný jírovec ne-
boli kaštan červený. Tak ať se mu 
dobře daří!

T. Hrubá

JE LIBO BÁBOVKU, 
ŘÍZEK NEBO ŠPAGETY?

Tak tahle chutná jídla vaří žáci ZŠ 
Meteorologická v hodinách pracov-
ní výchovy. Jednou za 14 dní se děv-
čata i chlapci učí „tajemství“ vaření 
v cvičné kuchyňce. Se čtyřmi nový-
mi sporáky, základním vybavením, 
elánem a  chutí jim to jde docela 
dobře. Překvapením pro všechny 
je velký zájem chlapců. Všichni už 
zkusili připravit např. závin, pala-
činky, sekanou, špízy, bramborovou 
polévku, řízek s bramborovým salá-
tem a různé varianty těstovinových 
jídel. Před vánočními svátky pečou 
cukroví. Osvojení praktických do-
vedností se dětem v  budoucím ži-
votě jistě neztratí.

Za peníze získané odvozem vy-
řazených a starých elektrospotřebi-
čů zaplatila fi rma Elektrowin, a. s., 
naší škole fi nanční částky, za které 
jsme postupně koupili například 
dva šlehače, prkénka, misky na sa-
láty, Papinův hrnec, podložky pod 
hrnce, chňapky apod. Stále máme 
nápady, čím dovybavit cvičnou ku-
chyňku a podporujeme tak zároveň 
ekologickou likvidaci vysloužilých 
elektrospotřebičů. 

Alena Čermáková, učitelka II. stupně
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VÝSTAVA 
VÝTVARNÉHO KROUŽKU

Srdečně zveme všechny příz-
nivce výtvarného umění. 
Ve dnech 13.–16. června 2011 
se bude v  ZŠ Meteorologic-
ká  konat výstava výtvarného 
kroužku školní družiny v  pro-
storu bývalé herny družiny. 
Zahájení výstavy s  kulturním 
programem se koná 13. 6. v 17 
hodin. Dne 16. 6. pak od 16.30 
proběhne aukce výtvarných 
děl. Výtěžek bude věnován na 
výtvarné potřeby a  materiál 
pro školní družinu a  kroužek 
výtvarné výchovy.

Marie Šejtková, vychovatelka 

školní družiny

SÁZENÍ STROMKŮ
Petr Chlapec, Jakub Koura, Jakub 

Smrek a Antonín Staubert, žáci 7.A, 
a Mirek Landa ze 7.B měli 28. a 29. 
dubna na starost sázení nových 
stromků okolo naší školy. Malé 
smrčky z  lesní školky opatřila paní 
učitelka. Vykopali jsme jámy a zasa-
dili je do kompostové půdy z pose-
kané trávy a z listí. Nakonec jsme je 
zalili. Druhý den jsme stromky opět 
zalili a  zasypali kůrou, aby slunce 
nevysušilo všechnu vodu. Nadále 
je budeme zalévat a těšit se, že vy-
rostou a nikdo je nezničí.

Jakub Smrek, 7.A

PROJEKCE O ČÍNĚ
Celý druhý stupeň a 5. třída byly 

13. května v Modřanském biografu 
na vzdělávacím programu Planeta 
Země 3000. Tento program nám 
představil Čínu neboli Říši Mocné-
ho draka. Autoři nám představili 
zajímavá místa Číny jako například: 
Šanghaj, Peking, Himaláje (Mount 
Everest), Velkou čínskou zeď, Tibet, 
Terakotovu armádu poblíž města 
Xian a  mnoho dalších. Průvodce 
Adam jedl ve videu všelijaké deli-
katesy Číny − například smažené 
saranče, štíry, brouky a  také žabí 
stehýnka, vše mu chutnalo, jenom 
podivní brouci ne. Průvodce nás 
provedl největším náměstím na 
světě, které se jmenuje náměstí 
Nebeského klidu, a  také Zakáza-
ným městem. Ukázal nám dvace-
tijüanovou bankovku, na které byly 
vyobrazeny krasové skály u řeky Li. 
Ukázal nám i pandu velkou a pan-
du červenou − tato zvířata jsou 
ohrožená. Program o  Číně se nám 
líbil a těšíme se na další. 

Tomáš Nguyen a Jakub Povolný, 7.A 

Foto archiv ZŠ Meteorologická

Z  našich nejmladších si v  kate-
gorii Přípravka do 19 kg svou první 
zlatou medaili vybojoval teprve šes-
tiletý Hynek Lipár. S chvatem o soto 
gari překvapil všechny soupeře a za-
slouženě zvítězil. Druhým šestiletým 
judistou je Jakub Novotný, který vý-
bornou technikou na zemi a  drže-
ním kesa gatame nedal soupeřům 
šanci − v kategorii Přípravka do 20 
kg vybojoval také první místo! Kate-
gorii Přípravka do 26 kg zastupoval 
Dan Řezáč a  umístil se jako čtvrtý. 
Bohužel pouze jeden bod Dana dě-
lil od bronzové medaile. Nadějným 
judistou v  kategorii Mláďata do 24 
kg je Ráďa Lipár, který vybojoval 
své další krásné druhé místo. Věčně 
usměvavý Prokop Smetana získal 
v kategorii Přípravka do 28 kg svou 
první bronzovou medaili. Velkou bo-
jovnost ukázal v kategorii Přípravka 
do 27 kg Martin Pravda. Chvatem tai 
otoši zdolal dva soupeře a odvezl si 
druhé místo. Tonda Dvořáček si na 
prvních závodech ve své judistic-
ké kariéře v  kategorii Přípravka do 
27,5 kg vybojoval bronzovou me-
daili. Kryštofu Řezáčovi v  kategorii 
Mláďata do 30 kg, stejně jako jeho 
bratrovi, chyběl pouze jeden bod 
k  bronzové medaili. Přesto čtvrté 
místo v  obrovské konkurenci je se 
snahou, kterou Kryštof předvedl, 
pro nás moc cenné. V kategorii Mlá-
ďata do 49 kg vybojoval Tomáš Ma-
cek stříbro a určitě si získal respekt 
svých soupeřů. Adam Bílek v  kate-

JUDO DRAGONS: TŘI ZLATÉ
Celkem čtrnáct judistů různých věkových kategorií z Judo Dragons z Klubu Junior se zúčastnilo 
v sobotu 16. dubna 2011 závodů v Neratovicích. 

gorii Mladší žáci do 52 kg ukázal, že 
je zápas od zápasu lepší, a ve velké 
konkurenci judistů vybojoval čtvrté 
místo. I Adamovi patří náš obdiv za 
vytrvalost. Naše starší žákyně Lucie 
Procházková ve váhové kategorii do 
51 kg vybojovala naše další zlato. 
Ve stejné váhové kategorii Starších 
žáků získal Marek Bílek třetí mís-
to. Pátou stříbrnou medaili pro nás 
v  kategorii Starší žákyně do 55 kg 
přivezla Veronika Švandová.

Tři zlaté medaile, pět stříbrných, 
tři bronzové a  tři čtvrtá místa jsou 
naší bilancí a  myslím, že jedno 
z  nejlepších celkových umístění 
našich judistů. Všem moc gratulu-
jeme a  děkujeme za sobotní den, 
který věnovali tak krásnému spor-
tu, jako je judo. Nesmíme také za-
pomínat na rodiče, kteří své děti na 
závody doprovází. Bez nich by naše 
účast nebyla tak hojná. Za trenér-
ský tým děkují:

Monika a Olin

Foto archiv Judo Dragons

Závodilo se v  plavání, atletice, 
gymnastice a  šplhu. Za T. J. Sokol 
Libuš závodili v žákovských katego-
riích čtyři žáci a jedna žákyně – Vlk 
Martin, Číha Ondřej, Kučerák Jan, 
Sobíšek Tomáš a  Viklická Natálie. 
V  kategorii Žáci I  celkově zvítězil 
Martin Vlk (plavání 3. místo, šplh 
1. místo, sportovní gymnastika 
2. místo a  atletika 1. místo), Ond-
řej Číha obsadil v plavání 5. místo, 
Jan Kučerák se umístil v atletice na 
6.−7. místě. V  kategorii Žáci II cel-
kově vyhrál Tomáš Sobíšek (plavání 
1. místo, šplh 2.−3. místo, sportov-

SOKOL LIBUŠ

SOUTĚŽ SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI
Ve dnech 15.–17. dubna se konala již tradiční Soutěž 
sokolské všestrannosti pro rok 2011 − Praha. 

ní gymnastika 2. místo a atletika 1. 
místo).  V kategorii Žákyně II se Na-
tálie Viklická umístila v  plavání na 
12. místě.

Všem účastníkům blahopřejeme 
k  dosaženým výsledkům, děkuje-
me za účast a úspěšnou reprezen-
taci jednoty.

Dále děkujeme všem rodičům 
za jejich ochotu umožnit dětem 
reprezentovat naši jednotu, stejně 
tak i  všem cvičitelům, kteří se na 
přípravě dětí na závody podíleli

Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš

Všechny děti ze tří spor-
tovních tříd Mateřské školy 
Mezi Domy se 12. května 
zúčastnily olympijských her 
na hřišti Skalská.

Děti se na závody nejen veli-
ce těšily, ale i  svědomitě připra-
vovaly. Při slavnostním zaháje-
ní her byl zažehnut olympijský 
oheň a  malí sportovci složili 
olympijský slib. Nad hřištěm za-
vlála vlajka s pěti barevnými kru-
hy, kterou vytvořily děti ze třídy 
Berušek. Paní ředitelka Irena 
Procházková závodníky přivítala 
a hry zahájila.

Soutěžilo se v pěti disciplínách: 
štafetovém běhu, hodu do dálky, 
žabím pětiskoku, v běhu přes pře-
kážky a skákalo se v pytlích. Celé 
sportovní klání proběhlo v duchu 
olympijské myšlenky fair play. 
Při slavnostním ukončení her zís-
kal každý účastník za své snaže-
ní opravdovou medaili, diplom 
a  sladkou odměnu. Malé závod-
níky přišel podpořit i pan starosta 
MČ Praha Libuš Mgr. Jiří Koubek.

Děkujeme rodičům a  praro-
dičům dětí, kteří nám pomohli 
s organizací a průběhem celého 
sportovního dění, zejména paní 
Čermákové za zlaté medaile a di-
plomy, panu Literovi a paní Giňo-
vé, babičce Péti Šimka p. Litero-
vé, která připravila všem dětem 
sladkou medaili v podobě Smaj-
líka. O krásnou fotodokumentaci 
se zasloužil pan Ondo.

Počasí nám velmi přálo a těší-
me se na další rok.

Jarmila Budková, 

učitelka MŠ Mezi Domy

OLYMPIJSKÉ HRY 
V MŠ MEZI DOMY
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Naplněná jídelna základní školy 

Meteorlogická zažila bouřlivou de-

batu. Na sto dvacet občanů se přišlo 

v  druhé polovině dubna seznámit 

s plány na rozvoj území budoucí tra-

sy metra D a především okolí budou-

cí stanice Libuš.

Městská část Praha-Libuš dnes 

patří k  jedněm z  nejvíce se rozvíje-

jících území na jihu Prahy. V  lokalitě 

se plánují tři stanice metra D, z nichž 

jedna s  názvem Libuš bude sídlit na 

rozhraní s Prahou 12 z části na „zelené 

louce“, a toto území je tedy atraktivní 

pro budoucí výstavbu. Cílem veřejné-

ho projednání bylo seznámit občany 

s  možnými variantami rozvoje této 

lokality, jednak pohledem Útvaru 

rozvoje hlavního města Prahy (ÚRM), 

ale i navrženou studií developera, kte-

rý předpokládá až masivní výstavbu 

v této lokalitě bezprostředně sousedí-

cí se zástavbou staré Libuše. Zároveň 

šlo o to nejen informovat, ale dát pro-

stor občanům, aby svými otázkami 

a názory formovali názory těch, kteří 

o  dané lokalitě rozhodují. Pozvání 

k veřejnému projednání přijali zástup-

ci již zmíněného magistrátního útva-

ru rozvoje města, dále představitelé 

Metroprojektu a Dopravního podniku 

a developer Pavel Jagrik s kolegou.

Architekt Kratochvíl z  ÚRM na 

několika ilustračních příkladech 

představil diskutované území jak 

z  hlediska funkčního využití, tak 

i z hlediska možné regulace. Plocha 

na východ od ulice Novodvorské 

je z  hlediska konceptu územního 

plánu a  jeho funkčního využití tzv. 

smíšeným územím, kde lze stavět 

převážně kancelářské a  obchod-

ní objekty, s  plánovanou dopravní 

smyčkou tramvaje z  Modřan k  uli-

cím Mašovická a Jirčanská. Směrem 

blíže k historickému jádru Libuše se 

počítá s plochou zeleně, tedy s par-

kem jako přechodným územím mezi 

VÝŠKOVÉ BUDOVY NA LIBUŠI?
Téma veřejného projednání s občany.

starou Libuší a  nově navrhovanými 

objekty. Ačkoliv Ing. arch. Kratochvíl 

uvedl, že představované podklado-

vé studie jsou pouze orientačního 

charakteru, vizualizace možné zá-

stavby vzbudila mezi přítomnými 

občany velký ohlas. Týkalo se to ze-

jména druhé studie vypracované 

společností Nautila – se dvěma plá-

novanými věžemi vysokými 16 a 21 

pater. Nejen představitelé městské 

části, ale i Útvar rozvoje města k této 

studii zaujímá spíše negativní stano-

visko. Z  hlediska výšková regulace 

konceptu územního plánu mohou 

být objekty po obou stranách No-

vodvorské maximálně osmipodlaž-

ní, směrem ke staré Libuši se snižuje 

výšková hladina na pět pater. Bohu-

žel zůstala nezodpovězena otázka, 

za jakých okolností může dojít k pře-

kročení těchto výškových regulací. 

Druhá ucelená prezentace Ing. Ci-

gánka z  Metroprojektu za přispění 

Ing. Dohnala z  Dopravního podniku 

představila podobu budoucí trasy 

metra D s návazností na tramvajovou 

dopravu z  Modřan. Trasa metra D, 

v délce více než deset kilometrů, po-

vede z náměstí Míru na jih do Písni-

ce, kde vedle depa bude postaveno 

největší P+R parkoviště na jihu Prahy 

v blízkosti dálnice D1 a nově otevře-

ného Pražského okruhu. Metro bude 

bezpilotní, řízeno z  centrálního dis-

pečinku, na našem území jsou plá-

novány tři stanice – Libuš v místech 

dnešní autobusové zastávky Pavlíko-

va, v  nové Písnici naproti Sapě a  ve 

staré Písnici stanice s depem.

Projevy přednášejících několikrát 

přerušily nesouhlasné výkřiky z  pu-

blika, nejvíce kritických otázek smě-

řovalo pochopitelně na developera. 

Jeho představa několika výškových, 

až dvacetipatrových budov je jen 

stěží přijatelná pro starousedlíky, a to 

i přesto, že v projektu developer po-

čítá s městským parkem, který by za-

choval zeleň pro relaxaci. 

Koncept výškových budov by zá-

sadním způsobem proměnil dosa-

vadní tvář Libuše a  otázky pocho-

pitelně směřovaly i na radnici a ná-

zor jejích představitelů na celkovou 

koncepci daného území, kde v blíz-

ké době své projekty chystají i další 

developeři. Radnice hodlá v  diskuzi 

s  občany nad rozvojem dané loka-

lity pokračovat a  zapojit občany do 

rozhodování, ale především po od-

povědných orgánech požaduje, aby 

dotčené území od „Eltoda až po ulici 

generála Šišky“ bylo řešeno uceleně, 

nikoliv rozfázovaně, jako tomu bylo 

dosud. V tomto ohledu jsme dosáhli 

POZ VÁNKA
INFORMAČNÍ SCHŮZKA RODIČŮ – ZÁJEMCŮ 
O CENTRUM PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Vážení rodiče – občané MČ Praha-Libuš, srdečně vás zveme na infor-
mační schůzku k plánovanému otevření Centra pro předškolní děti, 
kterým MČ Praha-Libuš reaguje na nedostatečnou kapacitu mateř-
ských škol. Setkání se uskuteční v úterý 14. června od 17 hod. 
v místnosti Klubu Senior Úřadu MČ Praha-Libuš na adrese 
K Lukám 664. Během setkání vás starosta Jiří Koubek a místosta-
rostka Pavla Jedličková budou informovat o podrobnostech provozu 
a náplně Centra pro předškolní děti, včetně dvou návazných krouž-
ků, relaxační dílny a kroužku pohybových cvičení. Schůzky se zúčast-
ní i paní Jana Chytilová, ředitelka Domu dětí a mládeže na Praze 11, 
který bude Centrum pro předškolní děti v naší MČ provozovat.

Mgr. Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš

PhDr. Pavla Jedličková, zástupkyně starosty pro vzdělávání, 

bezpečnost a integrační politiku

shody i se starostou Prahy 12 a spo-

lečně prosazujeme urbanistickou 

studii na toto území. Je to nároč-

nější a mnohé jiné městské části se 

tomuto vyhýbají, ale libušské rad-

nici jde skutečně o otevřené rozho-

dování v  takto zásadních otázkách 

budoucího rozvoje. S  ohledem na 

plánovanou stavbu metra, na kterou 

je navázána i další výstavba, včetně 

kancelářských a obytných budov, je 

na urbanistickou studii i diskuzi s ob-

čany nejvyšší čas. Děkuji všem, kteří 

se do diskuze aktivně zapojili a  po-

máhají formovat naše postoje.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

Foto Kryštof Štafl 
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Rada městské části Praha-Libuš:

Souhlasí s navýšením počtu dětí 

v MŠ Mezi Domy ve třídě na školní rok 

2011/2012 dle přílohy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Bere na vědomí přerušení pro-

vozu mateřských škol zřizovaných MČ 

Praha-Libuš v měsících červenec a srpen 

2011 v  souladu s  vyhláškou č. 43/2006 

Sb., o předškolním vzdělávání.

Souhlasí s termíny pro podání žá-

dostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdě-

lávání na školní rok 2012/2013 do mateř-

ských škol zřizovaných MČ Praha-Libuš:

vyzvedávání žádostí v  jednotlivých 

mateřských školách: od 1. 3. do 9. 3. 2012;

odevzdávání vyplněných žádostí 

v jednotlivých mateřských školách: 12. 3. 

a 13. 3. 2012 od 13.00 hod. do 17.00 hod.;

roztřídění přihlášek ředitelkami MŠ 

na humanitním odboru (pozván výbor 

pro výchovu a  vzdělávání): 21. 3. 2012 

od 10.00 hod.;

vyzvedávání rozhodnutí o  přijetí x 

nepřijetí dítěte do mateřské školy: od 2. 

4. do 6. 4. 2012 v konkrétních MŠ.

Schvaluje darovací smlouvu se 

společností Neoset na konání místních 

kulturně-sportovních akcí pořádaných 

MČ Praha-Libuš v roce 2011.

Souhlasí jako vlastník pozem-

ků parc. č. 1120/1 a  1120/4, k. ú. Libuš 

(ulice V Hrobech – západní část), s uží-

váním těchto pozemků za účelem vý-

stavby splaškové a  dešťové kanalizace 

za splnění následujících podmínek: Vý-

kopové práce budou prováděny v  sou-

ladu s platným rozhodnutím o umístění 

stavby č. j. VYST/39696/2009/Bk ze dne 

24.  5. 2010 a  Certifi kátem autorizova-

ného inspektora Ing. Stanislava Gollera, 

DrSc., č. j. 0070/10 a 0072/10. Po ukon-

čení budou pozemky předány správci 

– odboru životního prostředí a dopravy 

ÚMČ Praha-Libuš – spolu s protokolem 

o  provedené hutnící zkoušce podloží. 

Veškeré závady na zapůjčených pozem-

cích prokazatelně související s  výko-

povými pracemi, které se objeví do 36 

měsíců od předání pozemku, investor 

odstraní do 30 dnů od jejich zjištění 

nebo oznámení městské části Praha-Li-

buš. Po celou dobu zvláštního užívání 

bude dodržováno ust. vyhlášky hl. m. 

Prahy č. 8/2008 Sb., o čistotě, případné 

znečištění bude ihned odstraněno. Po 

dobu provádění výkopových prací až do 

předání městské části investor zodpoví-

dá za škody vzniklé z  dopadu stavební 

činnosti. Před zahájením užívání veřej-

ného prostranství bude odboru životní-

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 11. 4. do 

10. 5. 2011. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-

-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského 

a katastrálního – http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – jsou veřejně dostupné 

údaje o parcelách a budovách zapsanýc h v katastru nemovitostí.

ho prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš 

ohlášeno užívání veřejného prostranství 

a bude uhrazen místní poplatek za uží-

vání veřejného prostranství. V  rámci 

ukončení akce budou povrchy uvedeny 

do původního stavu, tzn., že plocha ko-

munikace bude zpevněná panely (sou-

časný stav) nebo bude provedena opra-

va komunikace recyklátovou drtí, jejím 

zaválcováním a prolitím asfaltovou smě-

sí tak, aby komunikace byla zpevněná – 

neprašná. Neuvedení plochy do původ-

ního zpevněného stavu (panely nebo 

recyklát) může být důvodem k  vydání 

nesouhlasného stanoviska MČ Praha-

Libuš k vydání kolaudačního souhlasu.

Souhlasí s  připojením sousední 

nemovitosti parc. č. 888/8, k. ú. Libuš, na 

místní komunikaci U Zahrádkářské kolo-

nie za splnění následujících podmínek: 

Vedení inženýrských sítí vedoucích pod 

zamýšleným vjezdem bude uloženo do 

chrániček. Veškeré stavební úpravy ná-

jezdu na pozemek budou provedeny na 

náklady investora. Vjezd bude proveden 

ve stejné barevnosti jako ostatní vjezdy 

v lokalitě – tzn. v červené barvě. Povole-

ný vjezd nebude v rozporu se zákonný-

mi předpisy v  souvislosti s  budovaným 

zpomalovacím prahem.

Souhlasí s  připojením soused-

ní nemovitosti parc. č. 960, k. ú. Písnice 

(stavba hasičské zbrojnice), na místní 

komunikaci Hoštická. 

Schvaluje  smlouvu o  budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene ulo-

žení podzemního kabelového vedení 22 

kV (kVN) a 1 kV (kNN) k pozemkům parc. 

č. 660/1 a 670/1 v  k. ú. Písnice, obec hl. 

m. Praha, svěřeným do správy MČ Pra-

ha-Libuš a uvedeným na LV 530 pro k. ú. 

Písnice, s PREdistribucí, a. s., pro stavbu 

„Nový park Písnice – výstavba nové dis-

tribuční kompaktní kioskové transfor-

mační stanice (dTS), pokládka kabelů 22 

kV (kVN) a kabelů 1 kV (kNN) do zemní 

kabelové trasy“, číslo stavby PREdistri-

buce SPP S-108754. Schvaluje smlouvu 

o  budoucí smlouvě o  zřízení věcného 

břemene uložení kabelového vedení 1 

kV k pozemku parc. č. 922/10 v k. ú. Pís-

nice, obec hl. m. Praha, svěřenému do 

správy MČ Praha-Libuš a uvedenému na 

LV 530 pro k. ú. Písnice, s PREdistribucí, 

a. s., pro stavbu PREdi „Praha 12-Písnice, 

ul. Hoštická − obnova kabelů“. 

Schvaluje smlouvu na rekonstruk-

ci přípravy TV, výměnu potrubí a opravu 

komína v kotelně ZŠ Meteorologická 181.

Bere na vědomí s  ohledem na 

řešení současné nedostatečné kapacity 

v  MŠ zřizovaných MČ Praha-Libuš tyto 

možnosti: a) navýšení kapacity MŠ K Lu-

kám od školního roku 2012/2013 z  56 

dětí na 84, b) zřízení Centra pro předškol-

ní děti (CPD) Magistrátem HMP v MČ Pra-

ha-Libuš. Ukládá zástupkyni starosty MČ 

Praha-Libuš pro vzdělávání, bezpečnost 

a integrační politiku ve spolupráci se zá-

stupkyní starosty pro majetek a investice 

a  zástupkyní starosty pro ekonomiku 

předložit Radě MČ Praha-Libuš potřeb-

né podklady do poloviny července 2011 

(stavební úpravy, fi nanční rozbor, demo-

grafi cká projekce občanů MČ).

Bere na vědomí podklady pro 

zpracování dlouhodobého záměru 

vzdělávání a  rozvoje vzdělávací sousta-

vy hl. m. Prahy za MČ Praha-Libuš v ob-

lasti předškolního a  základního vzdě-

lávání. Ukládá vedoucí humanitního 

odboru ÚMČ Praha-Libuš zaslat podkla-

dy na Magistrát hl. města Prahy, odbor 

školství, mládeže a tělovýchovy.

Souhlasí s  uložením vodovodní 

přípojky dle zákresu FTPM lofty, s. r. o., 

který je nedílnou přílohou tohoto usne-

sení, do pozemku parc. č. 1132, k. ú. Li-

buš (ul. Libušská – chodník / vjezd), který 

je ve vlastnictví obce Praha, svěřený MČ 

Praha-Libuš za podmínek: Stavební prá-

ce budou prováděny dle podmínek vý-

kopového povolení a  záboru veřejného 

prostranství. Při stavbě bude zachována 

průchodnost chodníku. Povrch chodníku 

bude uveden do původního stavu.

Bere na vědomí zprávu výbě-

rové komise o  posouzení uchazečů na 

obsazení místa/funkce vedoucího od-

boru správy majetku a  investic Úřadu 

MČ Praha-Libuš. Jmenuje na návrh ta-

jemníka ÚMČ Praha-Libuš pana Ing. Ště-

pána Sedláka vedoucím odboru správy 

majetku a  investic ÚMČ Praha-Libuš 

a stanovuje mu plat s účinností od 11. 5. 

2011. Ukládá tajemníkovi ÚMČ provést 

pracovněprávní úkony vyplývající z  to-

hoto usnesení. Termín do 16. 5. 2011. 

Schvaluje smlouvu o  budoucí 

smlouvě o  zřízení věcného břemene 

STL přípojky plynu  k  pozemku parc. č. 

1135/1 v k. ú. Libuš, obec Praha, zapsa-

nému u  Katastrálního úřadu pro hl. m. 

Prahu na LV č. 849 pro obec Praha, k. 

ú. Libuš, mezi budoucím oprávněným 

z  věcného břemene Ing. Jaroslavou 

Hromádkovou, Ruská 41/146, Praha 10, 

a  budoucím povinným z  věcného bře-

mene MČ Praha-Libuš, která bude uza-

vřena před započetím prací. 

Souhlasí s navrhovanou stavbou 

přípojky elektro NN dle projektu Ing. Ji-

řího Kroupy z 04/2011 z ulice Libušská, 

parc. č. 659/1, k pozemku parc. č. 990/19 

přes pozemky parc. č. 990/6 a 990/8, vše 

k. ú. Písnice, za následujících podmínek: 

Při stavbě přípojky bude zachován prů-

jezd komunikací. Povrchy komunikace 

budou upraveny do původního stavu. 

Před započetím stavby přípojky uza-

vře PREdistribuce, a. s., s  MČ smlouvu 

o  smlouvě budoucí o  věcném břemeni 

uložení přípojky do pozemků ve vlast-

nictví obce Praha, svěřeno do správy MČ 

Praha-Libuš (pozemek parc. č. 990/8, k. 

ú. Písnice). Stavba bude koordinována 

s  připravovanou rekonstrukcí komuni-

kace Libušská a  s  uložením rozvodu el. 

energie při této komunikaci do země.

Souhlasí se stavbou rodinného 

domu na pozemku parc. č. 922/25, k. ú. 

Písnice, při ulici K  Mejtu, dle projektu, 

který zpracoval Ing. Luboš Káně v  roce 

2011. Souhlasí se stavbou vodovodní 

přípojky pro výše uvedený RD na pozem-

ku parc. č. 910/2, k. ú. Písnice, za podmín-

ky, že povrch komunikace bude uveden 

do původního stavu včetně sadových 

úprav a zůstane zachována průjezdnost 

komunikace. 

Schvaluje uzavření smlouvy 

o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného 

břemene zhotovení zateplení objektu 

č. p. 220, k. ú. Libuš, do (nad) pozemků 

parc. č. 409/1, 409/3, 1142/1, k. ú. Libuš, 

s  FTMP lofty, s. r. o., sídlem Dvorecká 

1162/2a, Praha 4. 

Schvaluje grantovou komisí do-

poručené projekty v  rámci Grantového 

programu pro rok 2011 dle tabulky, kte-

rá je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Schvaluje grantovou komisí nedoporu-

čené projekty v  rámci Grantového pro-

gramu pro rok 2011 dle tabulky, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. Po-

věřuje starostu MČ Praha-Libuš k  pod-

pisu smluv o poskytnutí fi nančních pro-

středků schválených projektů.

Souhlasí s objednáním autorizo-

vaného měření hluku a dopravního prů-

zkumu dle cenové nabídky č. 11NA151 

ze dne 3. 5. 2011 fi rmy Ochrana život-

ního prostředí, s. r. o., Na Klaudiánce 

264/10, 147 00  Praha 4.

Schvaluje nákup sekací hlavy typ 

110 COMBI PRO ke stroji Stiga Park Pro, 

dále přívěsného vozíku, zahradního 

foukače a  strunové sekačky u  prodejce 

značky Stiga. Ukládá vedoucímu Odbo-

ru správy majetku a  investic zajištění 

nákupu výše uvedených strojů, s termí-

nem do l5. 6. 2011.  

Zásadně nesouhlasí s  vydáním 

kolaudačního souhlasu vydaného MČ 

Praha 12, č. j. VYST/41371/2010/Čm ze 

dne 27. 4. 2011, k  polyfunkční budově 

na pozemku parc. č. 669/84 k. ú. Libuš, 

při ulici Na Musilech, jejíchž stavební-

kem je fi rma FACO, s. r. o., se sídlem Li-

bušská 319/126, Praha 4 – Libuš.

Schvaluje smlouvu o  propagaci 

se společností Pražská teplárenská, a. s., 

na konání místní akce „Jarmark“, kterou 

pořádá MČ Praha-Libuš 14. 5. 2011.

Schvaluje smlouvu o  výpůjčce 

pozemků parc. č. 516/1, 922/10, 922/38, 

922/50, 932/3, 932/4, 959, 960, 961/9, 

vše k. ú. Písnice, na stavbu č. 41207 − 

Hasičská zbrojnice Libuš.

K tisku připravily 

Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová
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Žijeme v  uspěchané a  vystre-
sované době. Řada lidí a  rodin se 
s láskou a s pečlivostí stará o svého 
seniora. Pravidelně ho navštěvu-
je, pomáhá mu, nebo s  ním přímo 
bydlí v jedné domácnosti. Přesto ale 
nastávají situace, kdy na něj blízcí 
nemají čas. Anebo hledají způsob, 
jak mu nabídnout něco navíc, služ-
bu na míru či nadstandardní péči.  

Znáte to – váš senior zrovna po-
třebuje doprovodit k  lékaři či na 
úřad a vy nemůžete, protože máte 
důležité pracovní jednání. Tak to 
přesně zažívala podnikatelka Ive-
ta Piškulová. A  zjistila, že na trhu 
v Praze chybí služba, kterou by ne-
hradil stát. Tak vznikl Senior Help. 
Jeho služby nenahrazují klasické 
zdravotní a  sociální služby a  jsou 
plně hrazeny objednavatelem, ale 
pro rodiny seniorů mohou předsta-
vovat vítanou pomoc. 

Senior Help nabízí například 
společenské návštěvy v  domácím 
prostředí, v  nemocnici, v  senior-
ském zařízení – povídání, předčí-
tání, hraní společenských her atd. 
Jedna hodina pro jednu osobu stojí 
350 Kč, 2 hodiny 550 Kč, 4 hodiny 
950 Kč. Pracovníci služby dopro-
vodí vaše seniory také k  lékaři, na 
úřady, na kulturní, společenské 
a sportovní akce, do kavárny, ke ka-
deřníkovi apod.

Více informací včetně ceníku 
služeb naleznete na www.senior-
help.cz. 

MČ PRAHA-LIBUŠ PŘIPRAVUJE 
TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY

MČ Praha-Libuš připravuje ve 
spolupráci se Senior Help trénink 
paměti pro své seniory. Trénink se 
uskuteční v  podzimních měsících. 
Bude se jednat o pětitýdenní kurz, 
každý týden proběhne 1 lekce po 
60 minutách. Maximální počet se-
niorů ve skupině je 12. Trénink je 

SENIOR HELP
 Nová společenská služba pro seniory v Praze.

určen pro seniory z MČ Praha-Libuš 
a je zdarma. Termín tréninku pamě-
ti upřesníme v zářijovém vydání ča-
sopisu U nás.

CO JE TO TRÉNINK PAMĚTI?
Senioři mají problémy s  pamětí, 

ale často tréninky paměti odmítají, 
protože se obávají, že budou zkou-
šeni z  toho, zda si ještě pamatují, 
jaká řeka protéká kterým městem, 
že budou známkováni a  porovná-
váni s ostatními účastníky jako kdy-
si ve škole. Nic z  toho se ovšem na 
kurzech neděje − cílem trenéra je 
rozvíjet individuální schopnosti kaž-
dého účastníka dle jeho možností, 
motivovat celou skupinu k  co nej-
lepším výsledkům, vytvářet tvůrčí 
atmosféru, přistupovat k  trénování 
poutavým a  zábavným způsobem. 
Kromě mnemotechnik a speciálních 
cvičení na dlouhodobou a  krátko-
dobou paměť a procvičování všech 
smyslů  jsou  využívány hry, pohyb, 
domácí úkoly atd.  Po velmi krátké 
době dochází k efektu tzv. pozitivní-
ho šoku, kdy jsou sami senioři pře-
kvapeni, co všechno dokážou a jaké 
jsou jejich možnosti. To je motivuje 
k  dalšímu snažení a  zvyšuje pocit 
sebevědomí a  důvěry ve vlastní 
schopnosti. Nejspíš svými výsledky 
překvapí i své děti a vnoučata. Pro-
blémem pak není zvládnout z hlavy 
seznam na nákup o desítkách polo-
žek, naučit se telefonní čísla, pořa-
dí určitých věcí, vzpomenout si na 
vůně z dětství atd. 

Cílem tréninku paměti je podpo-
řit seniory k  soběstačnosti, naučit 
je používat mnemotechniky v pra-
xi, posílit jejich sebevědomí a pod-
pořit zdravý životní styl během 
stárnutí a osobní zodpovědnost.

PhDr. Pavla Jedličková, 

zástupkyně starosty pro vzdělávání, 

bezpečnost a integrační politiku

MČ Praha-Libuš poskytuje gran-
ty na tyto aktivity na základě Gran-
tového programu Zastupitelstva 
MČ, který podrobně defi nuje jejich 
podmínky a proces vybírání a udě-
lování. O  vyhlášení grantového 
programu jsme informovali v dub-
novém vydání časopisu U nás.

Letos je z rozpočtu MČ vyčleně-
no na granty 100 tisíc Kč. Tuto fi -
nanční částku si mezi sebou rozdělí 
6 občanských sdružení, které mají 
sídlo nebo působí v naší MČ. 

Křížem krážem, o. s., použije 
fi nanční prostředky na organiza-
ci 11. ročníku dětské modelářské 
soutěže Písnice Open 2011, která 
se uskuteční dne 15. října. Tělový-
chovná jednota Sokol Libuš dne 
21. září pořádá Sokolení, sportov-
ně-zábavnou akci pro širokou ve-
řejnost. V září nebo v říjnu se mů-
žeme těšit na závod horských kol 
s  občanským sdružením SP Kolo 
– O  pohár MČ Praha-Libuš. Orga-
nizátoři slibují cyklistický závod 
pro děti a veřejnost. Tělovýchovná 
jednota Tempo Praha nás v  říjnu 

GRANTY SCHVÁLENY
Městská část Praha-Libuš schválila grantové programy na pod-
poru kultury, sportu a volnočasových aktivit pro rok 2011.

pozve na Jezdecký den a  na Dět-
ském dni a na Drakiádě nás povozí 
na koních a ponících. Mateřskému 
centru Kuřátko, o. s., pomůže grant 
v  organizaci různých kulturních, 
sportovních a  osvětových akcí, 
jako jsou Den Země a  Dny zdraví. 
A  Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a  Slezska – SDH, Písnice, použije 
peníze na soutěže mladých hasičů 
a  v  zimě nás pozve na Divadelní 
sobotu.

Kompletní tabulku přidělených 
a  zamítnutých žádostí o  grant na-
leznete na internetových stránkách 
www.praha-libus.cz, v  nabídce 
vlevo: EU, dotace, granty – ve vý-
zvách – grantový program – závě-
rečná tabulka doporučených a ne-
doporučených projektů.

Všem organizacím, které se 
úspěšně ucházely o  grant z  naše-
ho grantového programu, gratuluji 
a těším se s nimi na další spolupráci.

PhDr. Pavla Jedličková, 

zástupkyně starosty pro vzdělávání, 

bezpečnost a integrační politiku

č. 16/2011: ZMČ: 1. Revokuje usnesení 

ZMČ Praha-Libuš č. 11/2011 ze dne 16. 

3. 2011. 2. Schvaluje rozpočet MČ Pra-

ha-Libuš na rok 2011 v  objemu příjmů 

38  270  000 Kč, fi nancování z  FRR a  zů-

statku r. 2010 ve výši 2 115 000 Kč a obje-

mu výdajů ve výši 40 385 000 Kč, který je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 3. Ve 

vedlejší hospodářské činnosti: výnosy 

1 000 000 Kč, náklady 500 000 Kč a hrubý 

provozní výsledek 500 000 Kč.

č. 17/2011: ZMČ: 1. Schvaluje celo-

roční hospodaření MČ Praha-Libuš za 

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 27. 4. 2011:

rok 2010, s  výhradou nedostatků uve-

dených ve zprávě o  výsledku přezkou-

mání hospodaření. 2. Ukládá starostovi 

provést opatření k  nápravě zjištěných 

nedostatků.

č. 18/2011: ZMČ: 1. Bere na vědomí 

zprávu o  výsledku přezkoumání hos-

podaření MČ Praha-Libuš za rok 2010. 

2. Ukládá starostovi připravit opatření 

k  nápravě chyb a  nedostatků uvede-

ných v této zprávě.

K tisku připravily 

Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová
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RADNICE

Ve čtvrtek dne 21. dubna jsem 
společně s  Ing. Martou Vachouško-
vou, vedoucí ekonomického oddě-
lení Úřadu MČ Praha-Libuš, a za do-
provodu Policie ČR zrealizovala více 
než 4hodinové místní šetření v Sapě 
po kasinech, barech a  zařízeních 
provozujících výherní hrací přístro-
je (VHT) a  videoloterijní terminály 
(VLT). Cílem šetření bylo zjistit jejich 
skutečný počet – povolených naším 
úřadem a Ministerstvem fi nancí ČR 
má být v Sapě 20 přístrojů. Během 
našeho šetření jsme jich napočí-
tali 113, a to jsme se ještě do dvou 
kasin nedostali. Výsledky zjištěné 
na základě šetření nyní zpracová-
váme; na řešení této problematiky 
spolupracujeme s pražským magis-
trátem i  Státním technickým dozo-
rem. O dalším postupu vás, občany 
MČ Praha-Libuš, budeme průběžně 
informovat a  samozřejmě v  dalším 
šetření a kontrolách budeme pokra-
čovat. Jako městská část, na jejímž 
území se nachází 12 povolených ka-
sin s povolenými 69 VHP, VLT a dal-
šími přístroji, zároveň bedlivě sledu-
jeme projednávání novely zákona 

HRACÍ PŘÍSTROJE V SAPĚ
V Sapě proběhlo místní šetření kvůli výherním hracím přístro-
jům a videoloterijním terminálům.

o  loteriích v Poslanecké sněmovně. 
Naše zájmy hájí a  zaštiťuje Svaz 
měst a obcí ČR, jehož jsme členem. 

VHP A VLT
Výherní hrací přístroje povoluje 

obecní úřad, krajský úřad a  Minis-
terstvo fi nancí, pokud je VHP pro-
vozován v  kasinu. Videoloterijní 
terminály pracují na principu sáz-
kové hry a povoluje je Ministerstvo 
fi nancí. Za povolení VHP získá úřad 
50 % ze správního poplatku, dru-
hých 50 % odvádíme na fi nanční 
úřad. Dále provozovatelé platí za 
každý povolený a  provozovaný 
VHP čtvrtletně místní poplatek. Od 
konce minulého roku se tento po-
platek platí i za jiná technická herní 
zařízení, tj. videoloterijní terminály. 
Provozovatelé, kterým bylo vydáno 
povolení k provozu naším úřadem, 
dále odvádí část výtěžku za uply-
nulý rok (většinou 6 %) na veřejně 
prospěšné účely.

PhDr. Pavla Jedličková, 

zástupkyně starosty pro vzdělávání, 

bezpečnost a integrační politiku

REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ 
NAD MODŘANSKOU ROKLÍ II
Městská část Praha-Libuš podala na podzim 2010 žádost 
o grant MHMP v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2011 pro 
městské části, školy a školská zařízení – Úprava veřejných ploch 
určených pro sportování.

z grantu hl. m. Prahy v oblasti spor-
tu a  tělovýchovy v  roce 2010 a  vy-
budovat kvalitní sportovní zázemí 
a  umožnit nejen dětem a  mládeži, 
ale i občanům v pokročilejším věku 
plnohodnotně trávit svůj volný čas.

Projekt Rekonstrukce hřiště nad 
Modřanskou roklí II, který byl v letoš-
ním roce podpořen z grantu z MHMP 
částkou 250  000 Kč (další fi nanční 
spoluúčast přislíbila společnost ČEZ, 
která je majitelem pozemku), nava-
zuje na zrekonstruovanou část spor-
toviště a zahrnuje tzv. fi tness prvky, 
které jsou určené pro věkovou ka-
tegorii od dětí školního věku až po 
seniory a které jsou určeny pro tré-
nování odolnosti, vylepšení držení 
těla a vedou k udržení dobré úrovně 
celkového zdraví a kondice.

Realizace projektu bude ukonče-
na do konce roku 2011.

Markéta Grundová, 

pracovnice fondů EU, ÚMČ Praha-Libuš

Vážení občané, vzhledem k tomu, že odbor ochrany prostředí Magistrátu 
hl. m. Prahy přiděluje prozatím velkoobjemové kontejnery opět pouze na 
jeden měsíc, budou v měsíci červnu 2011 přistaveny v  následující den na 
uvedených stanovištích: 
14. 6. 2011 – Ohrobecká, Ke Kašně, Hoštická, U Bazénu, K Lukám

Kontejnery budou přistaveny v  ranních hodinách a po naplnění od-
vezeny.

Opět upozorňujeme občany, že velkoobjemový odpad mohou také 
ZDARMA odevzdat ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v Modřanech, ul. Gene-
rála Šišky, tel. 244 400 164.

Hana Kučerová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY NA ČERVEN

SBĚR A SVOZ BIOODPADU PRO OBČANY

Cílem projektu je pokračovat v re-
konstrukci hřiště na písnickém síd-
lišti, která byla zahájena výstavbou 
lanové pyramidy při ulici Na Okru-
hu ve 2. polovině roku 2010 na zá-
kladě získání fi nančních prostředků 

Letní dovolená s břišním 

tancem ve střední Dalmácii

KDE: Makarská Riviéra, Živo-

gošče, KDY: od 2. 9. do 11. 9. 

2011, CENA: 10 600 Kč,

S KÝM: Lektorka Magdalena. 

Více na www.brisnitance-

magdalena.cz.

Závazné přihlášky se zálohou 

6 000 Kč do 30. 6. 2011. 

Více info na: 777 626 426.
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V  jakém stavu je nyní pří-
prava nového územního plánu 
Prahy?

Na konci roku 2009 měli všichni 
občané možnost seznámit se a vy-
jádřit se k  připravovanému kon-
ceptu nového územního plánu. 
V současné době na Útvaru rozvo-
je hl. m. Prahy a odboru územního 
plánu MHMP probíhá zpracování 
všech došlých vyjádření. Těch je 
více než 11 tisíc, z  nichž některá 
obsahují i  více samostatných té-
mat, proto se někdy mluví až o cca 
16 000 námitkách a připomínkách. 
V  současné době stále probíhá 
vkládání obsahu jednotlivých vyjá-
dření a odborného vyjádření k nim 
do speciálního systému. Vypořádá-
ní veškerých připomínek a  námi-
tek poté bude zveřejněno v Poky-
nech pro zpracování návrhu územ-
ního plánu, které budou předlože-
ny Zastupitelstvu hlavního města 
Prahy ke schválení. Následovat 
bude tvorba návrhu územního 
plánu, který zohlední stanoviska 
dotčených orgánů a  kladně vypo-
řádané připomínky. Návrh bude 
poté znovu veřejně projednán 
a  po případných úpravách vydán. 
Do doby vydání nového územního 
plánu zůstává v  platnosti stávající 
Územní plán sídelního útvaru hl. 
m. Prahy ve znění provedených 
změn a úprav.

Mohou do něj ještě mluvit 
občané nebo aspoň zastupitel-
stva? 

V této fázi již nelze. Viz předchozí 
odpověď. 

Kde se lidé mohou seznámit 
se současnou situací, zejména 
v MČ Praha-Libuš?

V  současné chvíli stále probíhá 
vyhodnocování všech došlých vy-
jádření. Vypořádání všech námitek 
a  připomínek pak bude Odborem 
územního plánu MHMP zveřejněno 
současně v Pokynech pro zpraco-
vání návrhu územního plánu, kte-
ré budou předloženy Zastupitel-
stvu hl. m. Prahy. V  příloze budou 
jednotlivé námitky a  připomínky 
rozděleny do kategorií, ve kterých 
bude doporučen další postup, zda 
jim vyhovět zcela, částečně, nebo 
vůbec.

O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ
O zodpovězení otázek především kolem zástavby u budoucí sta-
nice metra Libuš jsme požádali Ing. arch. Oldřicha Kratochvíla 
z Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, který je garantem koncepce sek-
toru jih (území od Vltavy k Botiči až na jižní hranici Prahy.) Na 
Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (URM) pracuje již 19 let.

Jaké změny se připravují 
v  územním plánu v  severozá-
padní části MČ Praha-Libuš, 
poblíž budoucí stanice metra D 
Libuš? 

Do konceptu územního plánu 
byla převzata urbanistická studie, 
která předpokládá zástavbu pře-
devším ve funkci smíšeného úze-
mí. Zbytek území potom ve funkci 
obytné. 

Co zde můžeme očekávat? 
Jak by toto území mělo zhru-
ba vypadat po zastavění? Jaký 
bude mít charakter? 

Podél ulice Novodvorské se uva-
žuje se zástavbou polyfunkčními 
domy v průměru o sedmi nadzem-
ních podlažích. 

Jak vysoké budovy se zde bu-
dou moci stavět?

Výška zástavby se předpokládá 
mezi 6–8 nadzemními podlažími. 

Kolik místa bude určeno zele-
ni? Kolik dalším veřejným pro-
stranstvím? 

Řešené území obsahuje přibliž-
ně 30 % zeleně ve formě centrál-
ního parku v podélné ose sever-jih. 
S dalšími veřejnými prostranstvími 
většího rozsahu se nepočítá. 

Bude zde prostor pro něja-
kou výrobu, sklady a  jiné pro-
vozy zatěžující prostředí hlu-
kem a jinak?

S  výrobní ani skladovací funkcí 
se v území nepočítá. 

Při veřejném projednávání 
budoucnosti tohoto území jste 
představil několik studií. Na 
některých byly i  dvacetipatro-
vé budovy. Lidé se ptali, co lze 
udělat, aby se megalomanská 
zástavba neuskutečnila. Co 
tedy lze udělat? 

Obyvatelé se mohou zapojit 
jako účastníci v  řízeních o  umís-
tění stavby nebo své požadavky 
vznést u představitelů orgánů pří-
slušné městské části. 

S  jakými jinými variantami 
se nyní pracuje?

Městská část Libuš požádala 
Útvar rozvoje hl. m. Prahy o zpra-

cování fi nální urbanistické studie 
pro území v  okolí stanice Libuš. 
Útvar přislíbil zpracování zadání 
po dokončení procesu vyhodno-
cení vyjádření ke konceptu územ-
ního plánu. 

Pokud je v územním plánu na 
určité ploše limit na výšku bu-
dov nebo hustotu osídlení, má 
developer či někdo jiný mož-
nost to změnit? Kdo o takových 
změnách rozhoduje? Můžete, 

ÚTVAR ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚRM je příspěvková organizace, zřizovatelem je hlavní město Praha. Or-
ganizace v souladu se zřizovací listinou vykonává následující činnosti:
→ Příprava a  zpracování strategických, urbanistických a  územně 
rozvojových dokumentů hl. m. Prahy.
→ Příprava a zpracování Strategického plánu hl. m. Prahy, jeho ak-
tualizace a monitorování naplňování strategické koncepce města.
→ Příprava a  zpracování Územního plánu hlavního města Prahy 
a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.
→ Příprava a zpracování Územně analytických podkladů hl. m. Prahy.
→ Správa a aktualizace celoměstského informačního systému o území.
→ Správa a zajišťování souboru geodat o území hl. m. Prahy, zejmé-
na Digitální mapy Prahy.
→ Poskytování odborných konzultací v  oblasti územního rozvoje 
a územního a strategického plánování.
→ Podpora spolupráce veřejného a  soukromého sektoru v  oblasti 
naplňování koncepčních záměrů města.
→ Koordinace koncepčních záměrů v regionu.
→ Zastupování hlavního města Prahy v územním řízení.
→ Prezentace a propagace výsledků činností v městském, národním 
i mezinárodním měřítku.
→ Zajištění odborné účasti Prahy na projektech a aktivitách struktur 
EU a odborné prezentace strategické koncepce Prahy na mezinárod-
ních, celostátních a regionálních konferencích a seminářích.

Zdroj: www.urm.cz

Na veřejném projednávání 

rozvoje území mezi ulicemi 

Zbudovská a Meteorologická 

hovořil Ing. arch. Oldřich Kra-

tochvíl o územním plánování 

v této oblasti.
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prosím, stručně popsat, jak ta-
kový úřední proces probíhá?

Míru využití území (tzn. husto-
tu, výšku zástavby) lze změnit pro-
cesem úpravy územního plánu. 
Úprava musí být schválena Útva-
rem rozvoje hl. m. Prahy a přísluš-
nou městskou částí. Úprava vstu-
puje v platnost vydáním Odborem 
územního plánu MHMP.

Jak se o takových žádostech 
a  průběhu vyřizování dovědí 
občané? Mohou nějak reago-
vat?

Evidence vydaných úprav 
existuje na stránkách MHMP. In-
formace o  podaných žádostech 
o úpravu lze nejlépe získat na pří-
slušném stavebním úřadě. Obča-
né na samotné změny míry využi-
tí zemí − úpravy územního plánu 
− reagovat nemohou. Mohou se 
však vyjádřit v následném proce-
su rozhodnutí o  umístění stavby 
jako účastníci územního řízení. 

Jaké změny čekají okolí dal-
ších budoucích stanic – Písnice 
a Depo Písnice?

V  současné době fi rma Met-
roprojekt Praha, a. s., zpracová-
vá dokumentaci pro rozhodnutí 
o  umístění stavby na celou trasu 
metra D. Tato dokumentace ob-
sahuje i řešení jednotlivých stanic 
na této trase a jejich okolí. U Depa 
Písnice se uvažuje s velkým termi-
nálem a parkovištěm P + R, které 
má za úkol zachytit individuální 
automobilovou dopravu z  jihový-
chodního regionu. 

Jak vy osobně vnímáte 
městskou část Praha-Libuš? 
Co považujete za její přednosti 
a nedostatky?

Městská část Libuš má velké 
ambice k urbanistickému rozvoji 
díky rozsáhlým plochám trans-
formačních území, např. bývalé-
ho masokombinátu. I proto Útvar 
rozvoje hl. m. Prahy pro rozsáhlé 
transformační území mezi ulice-
mi Dobronickou a  Kunratickou 
spojkou nedávno pořídil urba-
nistickou studii. Nedostatkem je 
absence kladných podnětů k roz-
voji území v minulých obdobích. 

Ptala se Hana Kolářová

Foto Kryštof Štafl 

Vážení čtenáři, v příštím čísle bude 
odpovídat tajemník Úřadu MČ Pra-
ha-Libuš RNDr. JIŘÍ MAŠEK, CSc. Své 
dotazy pro něj můžete posílat do 
14. 6. na e-mail: hana.kolarova@
tiscali.cz.

Rozhodli jsme se proto chybě-
jící průzkumy dřevin postupně 
zpracovávat v  rámci vlastních 
personálních možností městské 
části. Objednání dokumentace 
u společnosti zabývající se touto 
problematikou by zatížilo již tak 
napnutý rozpočet. 

Při inventarizaci stromů je 
u  každého jedince hodnocena 
především jeho provozní bez-
pečnost, výstupem obvykle 
bývá návrh konkrétního zása-
hu. Podrobnějším průzkumem 
je u  dřeviny dále zhodnocena 
sadovnická hodnota, věkové 
stadium, vitalita, zdravotní stav, 
poškození koruny, kmene a jiné. 
Na vyhodnocení dendrologic-
kého potenciálu dřevin jsou čas-
to závislé také návrhy na kácení 
a  odstraňování nebezpečných 

INVENTARIZACE DŘEVIN (1)
K odpo vědnému rozhodování v oblasti ochrany přírody a krajiny postrádáme dokument, který by 
zahrnoval aktuální identifi kaci a zakreslení stávajících vegetačních prvků na pozemcích ve správě 
městské části Praha-Libuš. 

↓ Pohled na park K Jezírku z ulice Jistebnická.
↘ Jedna z nejstarších dřevin v parku – vrba Matsudova 
(Salix matsudana ´Tortuosa´).
→ Dominantou parku je borovice lesní (Pinus sylvestris).

stromů. K  datu uzávěrky tis-
ku máme inventarizaci stromů 
zpracovanou pro park K  Jezír-
ku a  pro dětská hřiště v  ulicích 
K  Lukám, V  Rohu a  Hoštická. 
S  hodnocením stromů na po-
zemcích městské části budeme 
i nadále pokračovat a postupně 
v našem měsíčníku uveřejňovat 
informace o  stromech pro jed-
notlivá ucelená území. To zna-
mená, že budou uveřejňovány 
situační mapy se seznamem 
dřevin a  druhovou skladbou 
v  grafi cké podobě. Začínáme 
parkem K Jezírku.

PARK K JEZÍRKU
Park se nachází na katastrál-

ním území Libuše, z jižní části je 
ohraničen ulicí Vyšebrodskou, ze 
západní strany ulicí Jistebnickou 

a ze severní strany ulicí Borotín-
skou.

Park je poměrně mladý, tvořen 
novými výsadbami dřevin. Nej-
výraznější dominantu parku tvoří 
borovice lesní a  vrba Matsudova 
– tyto dřeviny patří mezi nejstarší 
exempláře parku. V druhovém slo-
žení dřevin převažují hlavně list-
naté dřeviny. Nejčastěji se zde vy-
skytuje lípa srdčitá, která tvoří kos-
tru parku, a  třešeň ptačí. Lípy jsou 
krásné statné stromy se stinnou 
korunou dorůstající výšky až 30 m 
a dožívající se i více než 500 let.

Mezi další listnaté druhy nachá-
zející se v parku patří: duby, hlohy, 
javory, jeřáby, jasany a třešně.

Anna Rusiňáková, odbor životního 

prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Foto archiv OŽPD ÚMČ Praha-Libuš
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SALON

Pojednám tentokrát o  Tomu 
Hodgkinsonovi (* 1968), britském 
spisovateli, šéfredaktoru časopi-
su The Idler (Lenoch), autoru knih 
How to be Idle (Jak být líný, 
česky nakl. Jota, 2010), How to be 
Free (Jak být volný, Jota, 2011) 
a  The Idle Parent (Líný rodič,  
Jota,2009). Píše pro nejrůznější no-
viny a  časopisy; přispívá zejména 
do rodičovského sloupku deníku 
Daily Telegraph. Žije se svou rodi-
nou na farmě v hrabství Devon na 
jihozápadě Anglie. Ve svých člán-
cích a  knihách propaguje svou 
fi lozofi i lenosti, zahálení a  nicne-
dělání. Podle Toma Hodgkinsona 
být líný znamená být zodpovědný 
vůči vlastnímu životu. O jeho vzta-
hu k naší zemi svědčí fakt, že spolu 
s  výtvarníkem Gavin Pretor-Pin-
nem založil v roce 1998 společnost 
Green Bohemia na dovoz absintu 
z České republiky.

Jak být volný
ISBN:978-80-7217-816-2
Při četbě 

této knihy 
se pobavíme 
a u t o r o v ý m i 
n e o t ř e l ý m i 
m y š l e n k a m i 
a nápady a nej-
spíš se jen tak 
mimochodem 
dozvíme, jak je možné setřást ze 
sebe pouta obav a vnitřních nejis-
tot, byrokracie, dluhů, nesmyslných 
vládních nařízení, úmoru domácích 

LIBUŠSKÉ VIRTÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ 64

TENTOKRÁT S OMLUVOU…
… za to, že jsem posledně nedodal příspěvek. Chtěl jsem, ale byl jsem 

v lázních, kde o mne docela pečovali a já jsem se tak trochu propadal do 
lenosti, ale příspěvek jsem poslat chtěl, věděl jsem o čem, pronajal jsem 
si draho (1,- Kč/min) počítač s internetem a oni tam měli textový editor 
Open Offi  ce, který je sice univerzální, ale my starší pánové si neochotně 
zvykáme na něco nového, a tak jsem – promiňte – vynechal. Ale nezahá-
lel jsem a rozhodl jsem se v té lázeňské pohodě, že alespoň jednou vytvo-
řím i pohodové knihkupectví a tady je:

prací, zbytečných stížností a  roz-
brojů, chudoby, zloby i  domácích 
odpadů a  mnoha dalších nepří-
jemností, které nám brání v  rozle-
tu a znemožňují nám cítit se volný 
jako ten pták…

Líný rodič
ISBN: 978-80-7217-665-6 
Také máte 

pocit, že jste 
se stali otro-
ky svých dětí? 
Z  přehnaně 
zaníceného ro-
dičovství však 
vede cesta ven. 
Existuje jedno-
duché řešení, které váš život učiní 
snazším a  fi nančně méně nároč-
ným, život vašich dětí učiní radost-
nějším, a  navíc vám pomůže vy-
chovat děti šťastné a  soběstačné. 
Toto řešení autor knihy nazývá „líné 
rodičovství“ a jeho mantra zní jed-
noduše: „Nechte je být.“ Líný rodič 
je totiž dobrý rodič.

Jak být líný
ISBN:978-80-7217-778-3
V této knize 

Tom Hodgkin-
son předkládá 
učenou a  roz-
vernou obha-
jobu nového 
způsobu živo-
ta, který může 
p r a k t i k o v a t 
každý bez výjimky – žít šťastně nic-
neděláním. Rozebírá celé spektrum 
otázek, jimiž se moderní lenoch 
zabývá, jak se pořádně vyspat, kdy 
to v práci zabalit, jak se těšit ze ži-
vota – a  zároveň rozjímá o  dílech 
takových slavných obhájců těchto 
ctností, jakými byli Oscar Wilde, 
Robert Louis Stevenson či Friedrich 
Nietzsche, kteří přiznávali, že svá 
nejlepší díla napsali v posteli.

Tentokrát přeji při četbě hlavně 
hodně inspirace!

Jiří Brixi

FILÍPEK
CENTRUM PRO DĚTI

 i n z e r c e

 i n z e r c e

Fantazie

Inspirace

Legrace

Inteligence

Pohoda

Energie

Kreativita

Libušská 400 

42 00 Praha 4 | Písnice

tel. 605 523 311 

e-mail: fi lipek_deti@volny.cz

PŘÍMĚSTSKÝ 

TÁBOR 

V SRPNU 

8.−12. 8, 15.−19. 8.

Konkrétní informace na 

uvedených kontaktech

PODĚKOVÁNÍ PANÍ IVĚ HÁJKOVÉ

Úřad městské části Praha-Libuš a nejbližší spolupracovníci děkují od-
cházející vedoucí humanitního odboru Ivě Hájkové, že byla přínosem 
pro Libuš a Písnici, pro něž odvedla velkou práci. Současně byla v prá-
ci i v životě přátelskou oporou pro své kolegyně z humanitního odbo-
ru, jimž zůstává kamarádkou i nadále. Bylo nám potěšením a ctí s ní 
spolupracovat. Přejeme jí hodně štěstí a spokojenosti v dalším životě.

Eva Cochová, Jarka Klemešová a Renča Sobíšková 

z humanitního odboru a Jiří Mašek, tajemník úřadu 

PODĚKOVÁNÍ PANU TOMÁŠI HEJZLAROVI 
A PANU MIROSLAVU HABADOVI
Opožděně, ale přece. Rád bych touto cestou poděkoval bývalému 
tajemníkovi našeho úřadu panu Tomáši Hejzlarovi a bývalému ve-
doucímu odboru správy majetku a investic panu Miroslavu Haba-
dovi za jejich dlouhodobou práci pro naši městskou část. Na našem 
úřadě pracovali více než deset let. Slušně a férově. To je dost dlouhá 
doba. Jistě někoho z našich občanů také zklamali. Jsem však pře-
svědčen, že tak neučinili ve zlé vůli. 

Pavel Macháček, místostarosta

Milé ženy a dívky, zveme Vás na pravidelné hodiny břišního 

tance "Tančíme ke hvězdám", v MC Kuřátko, Na Okruhu 

1/395, v pondělí od 2. 5. − 27. 6. 2011, od 19.00−20.00 h, 

cena za 9 lekcí 890 Kč. 1 lekce 140 Kč. 

Info na www.brisnitance-magdalena.cz.
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ZVEME

BUSINESS ENGLISH
V  nadcházejícím školním roce 

si vás dovolujeme pozvat na zcela 
nový kurz angličtiny v Klubu Junior 
– Business English kurz. Zahájíme 
jej v září 2011 a výuka bude probí-
hat každé úterý od 18 hodin, čtvr-
tek od 19 hodin. Kurz je určen stu-
dentům SŠ i  dospělým zájemcům 
ve dvou úrovních − s  vyšší úrovní 
znalosti angličtiny, mírně pokroči-
lí se zájmem o  aktivní použití ob-
chodního jazyka. Obsahem kurzu 
bude např. sjednávání schůzek, 
telefonická jednání, obchodní ko-
respondence, osobní jednání apod.

Předběžné přihlášky s uvedením 
konkrétního dne výuky posílejte na 
e-mailovou adresu Klubu Junior: 
kjunior@centrum.cz.

KLUB JUNIOR
ANGLIČTINA PRO DĚTI 
– DRAMA ENGLISH

Zveme všechny děti, které mají 
zájem učit se aktivně angličtinu 
v  přirozených situacích. V  našem 
kurzu se děti učí jazyk veselým 
způsobem − v  navozených situa-
cích si osvojí a  zakotví slovní zá-
sobu, tu postupně propojí do vět 
a  frází, jež ve výsledku použijí při 
tvorbě rýmů, zpěvu písní a  hraní 
divadla. Tento kurz je vhodný též 
jako doplněk k výuce angličtiny ve 
škole, zároveň i  ke zvýšení slovní 
zásoby cizího jazyka, získání jistoty 
a upevnění sebevědomí při vlastní 
konverzaci.

Mgr. Nina Ludvíková, lektorka,

tel. 725 649 539

ČERVEN 2011
(VÝBĚR Z PROGRAMU)

5. 6.  | NE  | 14−18 hod. | OSLAVA 
10. VÝROČÍ zrodu myšlenky 
založení MC Kuřátko – Divadlo 
v Kufru, hudební pořad Myš a Maš, 
pro děti “pouťové“ soutěže, tombo-
la. Více info na webu MC.
7. 6. | ÚT | Magnetické a  jiné 
didaktické hračky pro děti od 
1 roku nejen na prázdniny.
9. 6. | ČT | Vyrábíme masky na let-
ní party.
13. 6. | ÚT | Batika a savová tech-
nika na trička/textil. Bílé či bavl-
něné triko s sebou.
15. 6. | ST | „Jak se žije…“ rodi-
čům, kteří se se svými dětmi 
učí v  tzv. domácím vzdělávání 
− s  lektorkou D. Klímovou. Příklady 
ze života, ukázka práce didaktických 
projektů, praktické rady (nejen) pro 
ty, kteří o tomto způsobu vzdělávání 

MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO
In: Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 – Libuš
Kontakt, registrace, dotazy: kuratkomc@seznam.cz,  tel. 777 001 719
Hudební (Po, Pá), sportovní (St), výtvarné aktivity (Út, Čt) zejmé-
na pro rodiče s dětmi. 
Centrum disponuje kompletním vybavením a zázemím pro pobyt rodičů 
s dětmi od narození.
Otevírací doba:  
Herna s programem Kuřátko: pondělí až pátek 9.30−12 hod
Montessori herna: středa a čtvrtek 10−12 hod.
Příspěvek: 40 Kč / rodinu a program – herna Kuřátko (Po−Pá), 100 Kč / 
rodinu a program Montessori, zvýhodněné předplatné. PRVNÍ  NÁVŠTĚVA  
ZDARMA!
UPOZORNĚNÍ: Poslední předprázdninový den ke společnému setkání ro-
dičů a dětí proběhne ve středu 29. 6. Po dobu letních prázdnin (červe-
nec + srpen) bude centrum Kuřátko uzavřeno. Budeme se na vás 
těšit opět v pondělí 5. září.

svých dětí uvažují nebo se chtějí do-
zvědět o formě této výuky.
16. 6. | ČT | Barevmí motýlci 
z plastových fólii do květináčů i na 
okenní parapety.
20. 6. | PO | Divadélní maňás-
ková pohádka pro nejmenší 
s Katkou a kytarou.
23. 6. | ČT | Zdobené rámečky na 
rodinné fotky a obrázky dětí. 
28. 6. | ÚT | Velká letní zmrzlino-
vá party – výtvarné dílny, občerst-
vení a překvapení pro děti.

Těší se na vás vaše lektorky z Ku-
řátka.

Kompletní nabídka programů, 
služeb a aktivit na: www.kuratko.
mistecko.cz.

Činnost MC Kuřátko v roce 2011 
podporuje Ministerstvo práce s so-
ciálních věcí a MČ Praha-Libuš.                                      

Za MC Kuřátko Katka Tomešová

CYKLO EMAP PÍSNICE

PRODEJ A SERVIS

MÁTE SEŘÍZENÉ KOLO 
PŘED DOVOLENOU?

VÝPRODEJ POSLEDNÍCH 

KUSŮ TEXTILU            

www.emap-praha.cz

Písnice – K VRTILCE 317 – Praha 4, 

tel. 261 911 452 | mobil 721 414 810

e-mail: obchod@emap-praha.cz

Otevírací doba: Po, Út, St 10–18, 

Čt 12–20, Pá 10–18, So 9–14          

od listopadu do února – zimní soboty zavřeno

PROGRAM KLUBU
Zveme co nejsrdečněji na připra-

vovaný program posledního měsí-
ce před prázdninami. Čeká vás toho 
mnoho!

7. 6. | Volná zá bava při kávě a čaji 
pro potěšení mezi svými vrstevníky 
s vyprávěním skupiny účastníků zá-
jezdu do Španělska. Druhá skupina 
t. č. tráví dovolenou v lázních Luha-
čovice.
14. 6. | Výlet do Mníšku pod Brdy 
s  návštěvou zámku, křížové cesty 
s průvodcem, s obědem u Káji Ma-
říka s denním menu a na závěr po-
sezení ve zdejší pekárně a  cukrár-
ně. Odjezd v  10 hodin dopoledne, 
návrat cca v  18 hodin − s  přáním: 
„Ať se nám počasí vydaří!“
21. 6. | Předvádění rotopedu. Pro-
dejce nám o  něm poví, předvede 
i se zajímavou cenou.
28. 6. | Blíží se závěr našeho klu-
bu před prázdninami. Ukončíme 
opět jako vloni v nedalekém Třebí-

KLUB SENIOR
zi, kde mají účastníci našeho skoro 
již naplněného zájezdu možnost 
vidět starobylý skanzen, japonskou 
botanickou zahradu, využít ma-
sérských služeb v  palírně a  hotelu 
Pod Sluncem. Cestou se zastavíme 
v  nedaleké místní moštárně, dále 
v  květinářství s  prohlídkou vysta-
vených papoušků. Odjezd z Libuše 
od Eimů v 10 hodin, návratem cca 
v 19 hodin.

KNIHOVNA
Místní knihovna je po celé prázd-

niny v úterý otevřena a pan knihov-
ník se na vás vždy bude těšit!

Přejeme hezké a  klidně stráve-
né prázdniny, potěšení s  vnoučát-
ky i  pravnoučátky. Získejte velké 
množství sil odpočinkem na sluníč-
ku a ze všeho dalšího, co vás čeká, 
abyste opět rádi přišli do klubu, 
který začíná 6. září 2011.

Za organizační výbor Klubu Senior 

Zdena Prchlíková 

Zkušená chůva nabízí denní péči pro Vaše dítě/děti.

Tel.: 603 550 812

i n z e r c e  

i n z e r c e  
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KRONIKA

NÁZEV FIRMY, POSKYTOVANÉ SLUŽBY ADRESA, OTVÍRACÍ DOBA KONTAKTY

Kadeřnictví Jarka – kadeřnické služby, partnerský salon 

Loreal Professionnel

Písnice, Výletní 351,

Po, Pá 7.00–14.00, Út, St, Čt 12.00–19.30

606 901 772, 261 910 565

jarkles@seznam.cz

Kadeřnictví Iva – dámské, pánské, dětské Písnice, Ke Kurtům 381

Po–Čt 13.00–19.00

Pá     13.00 –17.00

723 001 485

Kadeřnictví  Libuš, Mirotická 12 

na objednání

732 213 310, 739 291 954

www.bodypoint.wz.cz

Pedikúra Blanka – celkové ošetření nohou klasickou mokrou 

metodou

Libuš, Novodvorská 740/19, stanice MHD 

Přírodní, 

Po, Út, Čt 14.00–18.00, St, Pá 9.00–12.00

605 259 331, 244 471 238 – Blanka Šorelová

Kosmetika Michaela Nováková – kosmetické služby za příz-

nivé ceny, kvalitní kosmetikou Alcina

Libuš, K lesu 42 728 173 336

novak9@volny.cz

Lucie Štěpánová – péče o vaše tělo, kosmetická péče, mani-

kúra, pedikúra

Sídliště Písnice, Libušská 400, náměstí s pro-

dejnou Albert, dle telefonické dohody

604 400 042

www.peceovasetelo.cz

Nicola Brůžková, Dis. – dentální hygiena, airfl ow, bělení 

zubů, odstraňování zubního kamene a pigmentací

Libuš, Libušská 149/60

Po–St 10.00–16.30

241 471 861

 nicola.bruzkova@email.cz

Masáže – refl exní, Hot stones aj. Tradiční medicína, bylinky, 

poradenství. Obnova tělesného a duševního zdraví. 

Libuš, KM Studio – K novému sídlišti 246/36 608 709 932        

www.alternativnilecba.com

Masáže Irina – relaxační, rekondiční a sportovní masáže Libuš, Libušská 294/129, T. J. Sokol Libuš

Po–Pá 10.00–21.00

732 759 458

hirina@seznam.cz

www.masaze-irina.webnode.cz

Ivana Kopáčková – kosmetika, manikúra. Německá kosme-

tika Alcina, japonská manikúra P-shine, parafínové zábaly, 

lymfodrenáže

Sídliště Písnice, Ke Kurtům 379 tel. 737 25 25 58

607 514 940

Kadeřnictví Jamamba – dámské, pánské, dětské, 

Manikúra – gelové nehty, P-shine, parafínové zábaly,

Pedikúra

Libuš, Mílová 5,

blok A2, v prostorách zdravotního střediska, 

na objednání

Kadeřnictví 732 909 785

Manikúra, Pedikúra 732 439 942 www.jamamba.my-

page.cz

Fitness Bodypoint – Aerobik, Jogataneční kurzy, cvičení 

s dětmi, Zumba, Spinning, Pilates, Bosu, solárium, masáže

Libuš, Mirotická 12 

cvičíme každý den dle rozvrhu

recepce tel. 241 727 756

mobil 602 249 285

www.bodypoint.cz

info@bodypoint.cz

Výuka břišního tance – lektorka Ing. Magdalena Skalníková Sídliště Písnice, MC Kuřátko, Na Okruhu 1/395 777 626 426

http://www.brisnitance-magdalena.cz/pravidelne-

kurzy-v-praze

Anna Jiránková – chcete zhubnout, poradím jak Sídliště Písnice, Ke Kurtům 375 www.hubnete.cz/vasevolba

Baby club Kenny − Plavání kojenců a batolat, cvičení rodičů 

s dětmi, manipulace s kojenci, psychomotorický vývoj, 

otužování a saunování dětí

Na Močále 776, Praha-Libuš 736 520 401

www.kenny.cz

info@kenny.cz

Pizzeria DonPablo – svatební  hostiny, kuřácký i nekuřácký 

salónek, příjemné posezení, rozvoz jídel domů

Libuš, Libušská 394/227

denně 11.00–23.00

Tel. 244 470 290

Tel. rozvoz 731 154 006

donpablo@donpablo.cz

www.donpablo.cz

Tel. vedoucí 731 154 000

Cukrárna DonPablo – vlastní domácí výroba dortů všech 

druhu a tvarů i na zakázku. Po dohodě možný i dovoz 

domů. Objednávky tel. nebo e-mailem.

Libuš, Libušská 394/227

Denně 8.00–19.00

Tel. 244 470 359

Tel. rozvoz 731 154 006

donpablo@donpablo.cz

www.donpablo.cz

Tel. vedoucí 731 154 000

Jídelna DonPablo – zajišťujeme stravování – snídaně, 

svačiny, obědy. Již od 7.00 teplá polévka a guláš. Výběr jídel 

na oběd z 8 druhů. Rozvoz jídel domů. 

Libuš, Libušská 394/227

Po–Pá 7.00–14.00

Tel. 244 470 359

Tel. rozvoz 731 154 006

donpablo@donpablo.cz

www.donpablo.cz

Tel. vedoucí 731 154 000

Půjčovna strojů na čištění koberců a čalounění – stroje 

Kärcher na čištění mokrou cestou, možnost dovozu.

Libuš, Výletní 362, otevřeno po telefonické 

dohodě

732 96 58 96

Marek Bahenský, podlahářské práce – pokládka plovoucích 

podlah, PVC, kobreců

Libuš, K lukám 648 603 992 326   Bahesnky3@seznam.cz

Ladislav Nekola – zednictví

zednické a obkladačské práce

Libuš, Šátalská 211/17 606 141 844

Havárie, non-stop služby – voda, topení, drobné opravy, dle 

dohody

Libuš, K novému sídlišti 246/36 Václav Dyršmíd

606 400 607, 737 828 174 fogynek@seznam.cz 

Fazapra, s. r. o. – veškeré stavební práce, včetně zateplení 

fasád, obklady a dlažby, výměna oken, rekonstrukce bytů atd.

Libuš, Libušská 294/129 605 443 483, 722 919 622

horacekjano@seznam.cz

ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB (1)
Podnikatelé a živnostníci působící v Libuši a Písnici mohou v adresáři ZDARMA informovat o své nabídce občanům. 
Příjem inzerce na e-mailu: hana.kolarova@tiscali.cz nebo na papíru na sekretariátu ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, s označením ADRESÁŘ. 
Prosíme též dosavadní inzerenty, aby nás v případě změny údajů informovali. Inzerátky prosíme v rozsahu max. 160 písmen (znaků bez mezer).
Další část kontaktů najdete v příštím čísle.

připravil Vojtěch Kolář
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ZAJISTÍME PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI V RÁMCI 
CELÉ ÈESKÉ REPUBLIKY

CHCETE PRODAT
CHCETE KOUPIT
DÙM, BYT, CHATU ÈI POZEMEK ?

www.stankova.avareal.cz

lucie.stankova@avareal.cz

Váš realitní makléø pro tuto oblast

Ing. Lucie Staòková - 775 180 875

KONZULTACE S REALITNÍM MAKLÉØEM ZDARMA

KADEŘNICTVÍ – JAMAMBA
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ

STŘIH | BARVENÍ | MELÍROVÁNÍ

PRODEJ A PORADENTSTVÍ VLASOVÉ KOSMETIKY

PARAFÍNOVÁ LÁZEŇ NA RUCE

732 909 785 − Lucie Hanousková

Mílová 5/A2, Praha 4 − Libuš

(v prostorách zdravotního střediska)

www.jamamba-kadernictvi.webnode.cz

S TÍMTO KUPONEM SLEVA 10 %

Bez odstávek to nejde
Během odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav teplárenských zařízení, které nelze provádět za plného 
provozu a které jsou nezbytné pro celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody. Víme, že jsou 
pro vás odstávky nepříjemným obdobím, a proto se vždy snažíme práce zkracovat jen na nezbytně nutnou dobu.
Rádi vám podáme veškeré informace o průběhu prací ve vaší lokalitě a odpovíme na všechny otázky týkající se 
odstávek na e-mailu ptas@ptas.cz.

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7  /  www.ptas.cz

Váš dodavatel tepla

*  Pravidelně aktualizované 
termíny naleznete 
na www.ptas.cz

Lokality v Praze Termíny od–do

Libuš, Modřany 27. 7.

Písnice 20. 7.

Předběžné termíny odstávek v dodávkách tepelné energie v roce 2011 *
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 i n z e r c e

 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha fi rmy vzhledem k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů v panelových domech

 rychlý nástup na opravy

 vyprošťovací služba non-stop

 servisní práce i o víkendech a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:

Jalodvorská 831, Praha 4

INFO:

tel. 241 724 600

fax. 241 724 599

GSM: 774 00 11 22

e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz


