
OTEVŘÍT, ČI NEOTEVŘÍT SJEZD NA DÁLNICI?
DRAKIÁDA: 8. ŘÍJNA
PŘECHODY ZVÝRAZNĚNY
KONTEJNERY A ŠTĚPKOVAČ
KURZ TRÉNINKU PAMĚTI

1 Předáním certifikátů absolventům skončil první běh 
integračního projektu.

2 Žákovské zastupitelstvo představilo zastupitelům MČ 
Praha-Libuš výsledky Dětského fóra. 

3 Hořel sklad v ulici U Pejřárny.

4 U vjezdů do staré Písnice přibylo označení.

5 Dvoumetrové plameny, viditelnost 20 cm 
− hasiči na Točné.

6 Pokračuje inventarizace zeleně 
– dětské hřiště v Hoštické ulici.

Foto: HaCan, Jana Martínková, Roman Půta, Jiří Mašek,  
archiv SDH Písnice, archiv OŽPD ÚMČ Praha-Libuš.
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POzvÁNKA

OTEVŘÍT, ČI NEOTEVŘÍT SJEZD  
NA PRAŽSKÝ OKRUH MEZI PÍSNICÍ  
A DOLNÍMI BŘEŽANY?
Čtvrtek 15. září 2011 od 17 hodin  
v sále (1. patro) restaurace U Vokouna

Srdečně zvu obyvatele „staré” Písnice na 
besedu o možném jednosměrném otevření 
mimoúrovňové křižovatky na Dolní Břežany 
a dalších tématech. Přijďte říci svůj názor dříve, 
než o vás rozhodnou zastupitelé.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

Projektová dokumentace jednosměrného otevření mi-
moúrovňové křižovatky mezi Písnicí a Dolními Břežany. 

Nájezd (a sjezd) na pražský okruh by byl možný pouze 
směrem na Dolní Břežany.

PRO ZDRAVÍ NED a

udržitelnou energetiku

Drakiáda
 
Program: 

15:00 - 15:30 přihlášky soutěžních draků

15:30 - 17: 30 vlastní soutěž

17:30 - 19:30 opékání špekáčků atd.

Soutěžíme v kategoriích:

NEJKRÁSNĚJŠÍ létajíci drak٭

NEJORIGINÁLNĚJŠÍ drak٭

NEJDÉLE létající drak٭

Doprovodný program:

Pro děti jsou připravené ceny od MČ Praha-Libuš

a sponzorů. Jízda na ponících. Opékání špekáčků...

8.10. 2011
15 - 18 hodin

fotbalové hřiště v Písnici ul. Švihovská

Nabídneme aktivity podporující

 zdravý životní styl a prevenci nemocí.

Proběhne osvěta o úsporách energií 

a obnovitelných zdrojích.

www.kzpii.cz

   
od 10 hodin Den otevřených dveří 

s atraktivními nabídkami 
v Libušském Dvoře 
a Oáze Libuš

od 13 hodin prezentace budoucí 
podoby Libuše se 
zábavním programem 
pro děti i dospělé
a představení nových
stanic metra v Libuši
a Písnici společností
METROPROJEKT Praha 

Záštita starosty městské části Praha-Libuš
Pořádá KZP ideal invest a.s. 

Den
s Libuší
sobota 

24. září 2011

KDE: ulice Novodvorská/Zbudovská

KZP inzerce ZARI 87x125.qx8_KZP inzerce ZARI 87x125  29.8.11  17:32  Strá



KrONiKA

U nás | 9/2O11 | 3

Vážení občané, naše městská 
část se začátkem léta stala 
první městskou částí v  Pra-

ze, která se přihlásila k  otevřeným 
a  transparentním veřejným zakáz-
kám a  uveřejňuje svá výběrová ří-
zení na webových stránkách www.
verejnyportal.cz. Jde o  projekt po-
slance Jana Farského, který se do 
sněmovní lavice v  posledních par-
lamentních volbách dostal z  po-
sledního místa volební kandidátky. 
V  té době to byl ještě celostátně 
neznámý, ale svými názory v  ko-
munální politice nepřehlédnutelný 
starosta města Semily. V  roce 2006 
po svém nástupu do čela radnice 
odmítl do té doby zavedený systém 
rozdávání zakázek předem známým 
firmám. Po více než čtyřech letech 
zkušeností a  po četných žádostech 

SLOVO STAROSTY
starostů jiných obcí z celé republiky 
inicioval vznik portálu pro veřejné 
zakázky, ke kterému se mohou při-
hlásit veřejné instituce a především 
radnice bez ohledu na politické za-
barvení svého vedení. Jak mi po-
slanec a  starosta Farský při našem 
setkání v  červnu řekl, portál obcím 
pomáhá efektivně vynakládat pro-
středky a  současně zjednodušuje 
přístup informací k  podnikatelům. 
Semily dokázaly tímto způsobem 
ušetřit až dvacet procent nákladů. 
Při ročním objemu celostátních ve-
řejných zakázek z  peněz daňových 
poplatníků ve výši 600 miliard korun 
je ušetřených dvacet procent z  to-
hoto objemu více, než je plánovaný 
deficit státního rozpočtu na příští 
rok. Veřejný portál byl spuštěn na 
konci dubna a od té doby již zadava-

telé do portálu vložili desítky zaká-
zek za necelých 200 milionu korun 
a zapojilo se do něj asi dvacet obcí 
a  měst, včetně Liberce a  Českých 
Budějovic. Ačkoliv je portál apolitic-
ký, mezi prvními radnicemi jsou ty, 
kde vloni na podzim v komunálních 
volbách občané vyjádřili větší vůli 
po změně. Věřím, že nezůstaneme 
osamoceni v rámci Prahy a přidají se 
k nám i další městské části. S větším 
zapojením ostatních radnic se por-
tál stane atraktivnějším pro podni-
katele a  obcím a  občanům přinese 
užitek. Veřejný portál je jednoduchá 
aplikace, která umožňuje radnicím 
vyvěsit své zakázky ve veřejné data-
bázi, informace o nich se automatic-
ky rozesílají registrovaným firmám 
podle jejich zvolených filtrů. Je to 
pomocná ruka především malým 
a středním podnikatelům, kteří ne-
mají čas prohledávat internetové 
stránky stovek radnic, aby zjistili, 

která města a městské části poptá-
vají veřejné zakázky v  jejich oboru. 
Již od března zveřejňujeme na na-
šem webu portálu smlouvy s našimi 
partnery, od července tedy i zadání, 
průběh a výsledek výběrových říze-
ní. Nejen tímto krokem Rada měst-
ské části Praha-Libuš naplňuje sliby, 
které jsme dali vám, našim voličům 
a občanům.

Na začátku nového školního roku 
mi dovolte popřát dětem úspěšný 
školní rok a všem našim pedagogům 
hodně sil a  nápadů, jak zvládnout 
všechny úkoly, které si pro následu-
jící školní rok předsevzali. Za jejich 
namáhavou a  mnohdy nevděčnou 
práci jim patří můj velký dík.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

OZNAČENÍ PÍSNICE
na žádost občanů „staré“ Písnice v červnu letošního roku požá-
dala městská část Praha-Libuš o povolení umístění dopravního 
značení pro označení Písnice. 

Zamýšlená dopravní značka 
– černý nápis Písnice na bílém 
podkladu − nám nebyla povo-
lena, protože tato značka infor-
muje o názvu obce a současně 
vymezuje místo, od kterého 
platí pravidla provozu stanove-
ná pro obec, jako je např. nej-
vyšší dovolená rychlost. Jelikož 
Písnice není samostatná obec, 
bylo městské části doporuče-

no značení, které informuje 
např. o názvu části obce, názvu 
řeky, pohoří atd. Toto povole-
né značení – bílý nápis Písnice 
na modrém podkladu − bylo 
v  červenci instalováno na Li-
bušské ulici při vjezdech do 
staré Písnice. 

Zuzana Kuryviálová, odbor životního 
prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš 

Miroslav Štancl, místostarosta 
písnických hasičů, spolu se starostou 
městské části Jiřím Koubkem při 
obhlídce nově instalovaných cedulí. 
Foto: Jiří Mašek

Zvýraznění vodorovného značení 
červenou barvou a svislého značení 
reflexní podložkou zajistila v průbě-
hu měsíce července Technická sprá-
va komunikací hl. m. Prahy (správce 
komunikace Libušská) na vlastní ná-
klady u tří problémových přechodů. 
Zvýrazněny byly přechody u  auto-

ZVÝRAZNĚNÉ PŘECHODY
Městská část Praha-Libuš 
požádala z důvodu zvýšení 
bezpečnosti o zvýraznění 
přechodů pro chodce na Li-
bušské ulici.

Podařilo se nám uspět a  získa-
li jsme grant ve výši 900  000 ko-
run. Jednou z  podmínek k  získání 
tohoto grantu je minimálně 30% 
finanční spoluúčast MČ Praha-Li-
buš. Víme, že rozpočty jsou všude 
napnuté, proto pro zástupce měst-
ské části jistě nebylo lehkým úko-
lem tyto prostředky najít. O  to víc 
si 400  000 korun spoluúčasti MČ 
Praha-Libuš vážíme. Pokud by tyto 
prostředky ve svém rozpočtu nena-
šla, byli bychom nuceni grant Ma-
gistrátu hl. m. Prahy vrátit. 

Prostředky budou použity na vy-
budování nového povrchu hřiště 

FINANCE PRO ŠKOLU V PÍSNICI
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků L. coňka v Písnici si 
požádala o grant pražského magistrátu v celoměstském progra-
mu na podporu sportu a tělovýchovy na území hlavního města 
Prahy na rok 2011. 

u školy, protože starý je již zvlněný, 
a dále na různé herní prvky na škol-
ní zahradě. Bohužel na jaře jsme 
museli i  ty poslední herní prvky 
zlikvidovat, neboť již byly pro děti 
nebezpečné. Vzhledem k této situ-
aci tedy přidělení dotace z našeho 
pohledu přišlo ve správnou chvíli.

Firma vybraná ve výběrovém říze-
ní by měla dokončit hřiště nejpozději 
na přelomu října a listopadu. Na jaře 
bychom již měli mít vše připravené 
pro sportovní vyžití našich žáků.

Mgr. Michaela Pažoutová, ředitelka školy
Foto: archiv ZŠ Písnice

busové zastávky Libuš, u ulice K Je-
zírku v Libuši a u autobusové zastáv-
ky Lipovická v Písnici.

Zuzana Kuryviálová, odbor životního 
prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš 
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PéČe o PrVňáČky
Prvňáčky ve školním roce 

2011/2012 povedou paní učitelky 
Olga Kretíková a  Mgr. Jitka Jan-
dová. Přivítala je i  ředitelka školy 
Mgr. Michaela Pažoutová a  pan 
starosta Mgr. Jiří Koubek. 

Vzhledem k  tomu, že nám v  le-
tošním roce nastoupilo tolik prv-
ňáčků a  naší prioritou je věnovat 
jim maximální péči a  jejich vstup 
do nového prostředí jim co nejví-
ce usnadnit, obě první třídy jsme 
umístili v  sousedících učebnách 
v podkroví školy. 

NoViNky Ve VybaVeNí školy
Co se týká oprav a rekonstrukcí, 

podařilo se nám vybudovat pří-
střešek na kola. Máme další pečí-
cí pánev ve školní jídelně a  nový 
vozík. Také máme nainstalované 
regulátory topení a  úsporné žá-

NOVINKY V PÍSNICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V letošním školním roce máme opět dvě první třídy přibližně 
po 20 žácích. a od září 2011 začíná na naší škole pracovat rodilý 
mluvčí z anglie. Kromě výuky anglického jazyka budeme v tomto 
jazyce vyučovat i některé výchovy − výtvarnou, tělesnou i hudeb-
ní. naše řady posílily i dvě nové paní učitelky a nová paní kuchařka.

rovky a  v  září mají přibýt ještě 
úsporná splachovadla. Během 
září by mělo vzniknout i nové hřiš-
tě a nové herní prvky na zahradě 
školy. Máme nové lavice v  další 
třídě – tzv. jednolavice (každý žák 
má svoji lavici).

Mohli bychom vyjmenovat ještě 
další novinky − ale přijďte se podí-
vat sami!

ChValte sVé děti
Co by měl zvládat žák, který na-

stupuje do 1. třídy na naší škole?
Velký úkol čeká s  nástupem dí-

těte do školy i  na rodiče. Vašemu 
školákovi pomůže, pokud si s  ním 
popovídáte: proč je dobré získávat 
nové informace, učit se nové věci, 
naučit se respektovat druhé, proč 
musí chodit do školy. Zvláštní dů-
raz, prosím, dejte na vzájemný re-
spekt, toleranci k druhým. Je důle-

žité, aby se dítě naučilo být zodpo-
vědné ke své práci ve škole, aby si 
samo uvědomovalo, proč a k čemu 
je škola pro něj dobrá. Chvalte své 
dítě, přestože se vám bude zdát, že 
ostatní děti zvládají některé věci 
lépe. Pochvala je pro děti, které se 
snaží, velice důležitá.

hraVě zVládNoUt slUšNost
Naše škola se snaží vychovávat 

nejen vzdělané děti, ale zakládá si 
i na zásadách slušného chování. 

Zásady slušnosti − umět pozdra-
vit, poprosit, poděkovat − jsou pro 
naši školu prioritou a žák naší školy 
by to vše měl zvládnout hravě. Měl 
by brát ohled na druhé, neskákat 
ostatním do řeči, respektovat auto-
ritu: ,, Hloupý říká, co ví, moudrý ví, 
co říká.“

Stejné požadavky chování klade-
me i na naše zaměstnance a ocenili 
bychom ho i u všech rodičů.

NaPoČítejte do deseti
Není třeba, aby dítě znalo písme-

na, číslice… Klademe důraz na to, 
aby znalo své celé jméno, vědělo, 
kde bydlí. Mělo by dát dohromady 
pár souvislých vět o rodině, o svých 

O dalších novinkách vás 
budeme průběžně informo-

vat. Sledujte informace o škole 
na webových stránkách:  

www.zspisnice.info. 

zálibách. Mělo by také chápat poj-
my: dnes, včera, zítra, ráno, poled-
ne, večer, dále by mělo znát barvy, 
základní geometrické tvary, porov-
nat objekty: větší − menší.

Školák by se měl rychle a  bez 
problémů převlékat, zavazovat si 
boty, dodržovat základní hygieni-
cká pravidla, používat příbor a být 
v zásadě soběstačný.

Nikdy se nenechávejte strhnout 
a  nechtějte po něm nepřiměřené 
úkoly. Pokud něco nezvládá dle va-
šich představ, zachovejte chladnou 
hlavu, vysvětlete vícekrát a  třeba 
i napočítejte do deseti.

Mgr. Michaela Pažoutová,  
ředitelka Základní školy s rozšířenou  

výukou jazyků Ladislava Coňka, Písnice
Foto: archiv ZŠ Písnice 

Třicet mladých reprezentan-
tů nalezlo a  prioritně seřadilo 10 
problémů, ze kterých byla sesta-
vena anketa pro jejich spolužáky. 
Pomocí ankety se dosáhlo ověření 

VÝSLEDKY DĚTSKÉHO FÓRA
Začátkem března se v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Libuš 
sešli žáci a studenti místních základních a středních škol, aby na 
Dětském fóru označili nejpalčivější problémy městské části. co 
vzešlo z této akce, která po celé Praze nemá obdoby?

Do projektu se naše škola zapo-
jila v  loňském roce, protože usilu-
jeme o bezpečnější cestu do školy 
pro naše žáky. O prázdninách jsme 
díky finančním prostředkům z  to-
hoto projektu vybudovali krásný 
přístřešek na kola, který korespon-
duje s  již dříve vybudovaným za-
hradním altánem. Rádi bychom 
přesvědčili více žáků, aby využívali 
kolo jako dopravní prostředek při 
cestě do školy především v  měsí-
cích, které cyklistice přejí. 

Dalším krokem k  bezpečnější 
cestě do školy je vypracovaná stu-

zŠ PÍSNiCe
BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY

Jaký je současný stav projektu bezpečná cesta do školy?

die, která vychází z  podnětů žáků 
i  rodičů a  poukazuje na kritická 
místa při cestování žáků do školy. 
Tato studie bude předána Městské 
části Praha-Libuš, Magistrátu hl. 
m. Prahy, Městské policii a postup-
ně se budeme snažit kritická mís-
ta odstraňovat. Samozřejmě vše 
závisí na finančních prostředcích, 
bez kterých se tato opatření špatně 
realizují. Nicméně věříme, že bez-
pečnost dětí je pro nás pro všechny 
důležitá.

Mgr. Michaela Pažoutová,  
ředitelka školy

1. Chybí metro a tramvaj
2. Opravit venkovní schody v areálu ZŠ Meteorologická
3. Zatraktivnit území Modřanské rokle pro trávení volného času
4. Zkrátit interval linky 197
5. Důsledně kontrolovat úklid psích výkalů
6. Využít veřejná prostranství pro kulturní akce
7.−8. Vytvořit multifunkční sportoviště v ulici Skalská
7.−8. Zvýšit kontrolu Městské policie u Sapy (chodci, rychlá jízda)
9. Zlepšit dohled nad veřejným pořádkem (Sapa, cizinci)
10. Zřídit tělocvičnu u ZŠ L. Coňka

Tyto problémy vzalo vedení 
městské části na vědomí a  pokusí 
se je, stejně jako problémy z veřej-
ného fóra, vyřešit. Následně bude 
jejich aktuálnost ověřena na příš-
tím Dětském fóru.

Kryštof Štafl, Žákovské zastupitelstvo
Foto Jana Martínková

problémů u  celé věkové kategorie 
a s  jejich výsledným pořadím bylo 
seznámeno i  Zastupitelstvo měst-
ské části Praha-Libuš na své červ-
nové schůzi. 
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aVie V PlameNeCh
Ve středu 29. června po 17 ho-

dině zablokovala ulice Libušská 
a  Kunratická spojka Avie Furgon. 
Řidič zastavil na křižovatce s  do-
pravní značkou „stop“, ale už se ne-
rozjel. Vůz začal hořet vinou tech-
nické závady na elektronice a  pla-
meny se velmi rychle rozšířily. Řidič 
stačil vystoupit, ale spolu s ostatní-
mi svědky události mohl už jen ne-
činně přihlížet. Avie, v níž převážel 
slámu, vzplála a přivolaní hasiči již 
neměli co zachraňovat. 

Hasičská jednotka ze stanice HS 
4 provedla likvidaci požáru pomo-
cí vysokotlaku a jednoho C proudu 
v dýchací technice a vyložila balíky 
slámy. Akce se zúčastnila dvě ha-
sičská vozidla a policie, která řídila 
dopravu. Ve všech směrech kolem 
křižovatky se vytvořily kilometrové 
fronty aut. Škoda je odhadována na 
50 000 Kč.

sklad Na libUšské
Požár, kterému se věnovaly 

i  hlavní zpravodajské relace tele-
vizních stanic, byl ohlášen ve čtvr-
tek 7. července v 17.51. Hořet začal 
sklad v ulici U Pejřárny. Dřevěná bu-
dova s lepenkovou střechou o roz-

LETNÍ POŽÁRY
V letních měsících se poblíž Libušské ulice udály dva větší po-
žáry, které komplikovaly především dopravu. Druhý z nich se 
dokonce objevil v hlavních večerních zpravodajstvích několika 
televizních stanic. co se vlastně stalo?

Ve spolupráci s  Městskou policií 
jsme 18. a 19. dubna letošního roku 
prováděli 2. ročník ankety a  osvě-
tové kampaně mezi občany Libu-
še a Písnice na téma Psi kolem nás. 
Při této akci jsme se přímo v ulicích 
dotázali 22 místních pejskařů na 
předem připravené otázky týkající 
se venčení psů, úklidu psích výkalů 
a  kontrol strážníků. Následně byla 
anketa zpracována a  její výsledky 
i  s  komentářem si můžete přečíst 

PSI KOLEM NÁS 2O11
Výsledky ankety Žákovského zastupitelstva.

v závěrečné zprávě, kterou nalezne-
te na adrese www.zz-praha-libus.cz. 

Z  výsledků například vyplynulo, 
že by lidé chtěli v ulicích více stráž-
níků Městské policie (duben 2011). 
Během dotazování probíhala i kon-
trola, při níž městští strážníci zjišťo-
vali, zda je pes řádně očipován.

Dan Rantoš, člen Žákovského  
zastupitelstva Praha-Libuš

Chodí Váš Pes Na VodítkU?
UVítali byste Větší PoČet 

strážNíků městské PoliCie?

ANO
ANO

Ne

Ne

NěkDy

měrech přibližně 10x20m se rychle 
vzňala. V  objektu byly uskladněny 
vyřazené autosoučástky a  různý 
materiál, včetně pneumatik. Rov-
něž zde byl odstaven vrak auto-
mobilu. Masivní požár doprovázel 
sloup kouře viditelný z celé metro-
pole a dalekého okolí. 

Při příjezdu hasičských jedno-
tek se již zbortila střecha a  částeč-
ně i  celodřevěné obvodové stěny. 
Libušská ulice byla neprůjezdná 
a zablokovaná hasičskými vozy. Zá-
sahu se totiž zúčastnily tři profesio-
nální hasičské jednotky a další dvě 
dobrovolných hasičů − SDH Libuš 
a  SDH Kunratice. Kromě hašení se 
soustředily na ochlazování okolních 
budov. Zachránily tak střechu sou-
sedního autoservisu, která byla po-
žárem zasažena. Původní podezře-
ní na výskyt tlakových lahví uvnitř 
objektu se nepotvrdil, ale došlo 
k  výbuchům několika barelů s  ne-
známou látkou. V 18.13 už byl požár 
pod kontrolou. Krátce po 19. hodi-
ně konstatoval chemik provádějící 
měření čistoty ovzduší na požářišti, 
že zplodinami není ohroženo život-
ní prostředí. Také původní podezře-
ní, že v objektu mohli zůstat lidé, se 
nepotvrdilo. Nikomu se naštěstí nic 

vážného nestalo, přesto záchranná 
služba ošetřila jednoho hasiče, kte-
rý se při hašení přehřál. Sklad kom-
pletně shořel a  ještě ve 20  hodin 
probíhaly poslední dohašovací a ro-
zebírací práce. Dohlídku po požáru 
prováděl SDH Libuš. Hašeno bylo 
celkem 4C proudy s vodou z vlast-
ních zdrojů jednotek. Předběžná 
škoda způsobená požárem byla od-
hadnuta na 100 000 Kč. 

Podle došetření ve spolupráci se 
psovodem PČR se podle HZS Praha 
ukázalo, „že před vznikem požáru se 
do skladu násilně dostaly osoby bez 
přístřeší, které odcizily kovový ma-
teriál a odvezly jej do blízké sběrny. 
Uvedený skutek byl šetřen PČR MO 

Lhotka s  podezřením na dvě kon-
krétní osoby. Lze předpokládat, že 
uvedené osoby v  době nepřítom-
nosti spolumajitele znovu násilně 
vnikly do skladu a  zde založily po-
žár úmyslně, popř. z  nedbalosti. 
Technická závada el. instalace byla 
vyloučena. Pes pozitivně značil pří-
tomnost hořlavin na podlaze v zad-
ní části skladu na dvou místech. 
Z nich poté příslušníci PČR odebrali 
vzorky k laboratorní expertize.“ 

S použitím zdrojů: www.ceskatelevize.cz/
ct24/, www.ctk.cz, www.forum.ihasici.
cz, www.hzspraha.cz, www.pozary.cz, 

www.regiony24.cz
Matěj Kadlec

Foto: Jan Kostík

Foto: Milan Macek Foto: Lívia Šavelková Foto: Roman Půta
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V  bunkru byla pomocí kartonu, 
krabic a  dek zabedněna všechna 
okna i  s  bočními východy. Výsled-
kem byl ideální prostor s téměř do-
konalou tmou. 

Zakouření celého komplexu bylo 
provedeno zapálením jedné tankové 
dýmovnice, jedné střední vojenské 
dýmovnice a 5 kil dýmového prachu. 
Během dne se průběžným zakuřo-
váním prostor spotřebovalo celkem 
sedm středních vojenských dýmov-
nic. Pro zpestření prostředí a  simu-
laci požáru byl v komplexu rozdělán 
oheň v plechovém sudu, do kterého 
pořadatelé pravidelně a  důkladně 
přikládali. Výše plamenů dosahovala 
2 m a v této intenzitě byla udržována 
po dobu celého cvičení. Okolí sudu 
se v uzavřeném bunkru silně zahřálo 
a  vzniklé prostředí dodávalo atmo-
sféru skutečného požáru. Dosažená 
úroveň viditelnosti v  bunkru se tím 
srazila na minimum (v  některých 
místech byla viditelnost 20–30 cm) 
a cvičení mohlo začít. 

SDH PÍSNiCe
DVOUMETROVÉ PLAMENY, VIDITELNOST 2O CENTIMETRŮ

sbor dobrovolných hasičů cholupice ve spolupráci se sDH Pís-
nice uspořádal 26. června rozsáhlé cvičení s dýchací technikou. 
Probíhalo v prostorách hlavního bunkru na kopci u obce Točná, 
v bývalém areálu 14. praporu raketové protiletecké obrany.

Pro pořadatele byl připraven 
i vedlejší servisní vchod, kterým se 
chodilo nejen „přikládat“, ale sloužil 
i pro umisťování vynesených před-
mětů zpět na místo a pro nouzové 
vyvedení posádek, které by uvnitř 
případně ztratily orientaci, nebo 
jim docházel vzduch v  tlakových 
lahvích IDP.

eVakUaCe a taktika 
Úkolem jednotek bylo provést 

evakuaci jedné osoby (55kg figu-
rína), 170cm dlouhé (a  prázdné) 
propanbutanové lahve, kanystru 
plného nafty (byla použita samo-
zřejmě voda) a nalezení dvou hadic 
B v kotouči. Počet vynášených věcí 
jsme regulovali podle počtu lidí 
v  zasahujícím  družstvu. O  zvolené 
taktice si rozhodovali velitelé jed-
notlivých družstev a s sebou si hasi-
či mohli vzít cokoliv, co považovali 
za vhodné. Zároveň si velitelé jed-
notek nebo jejich zástupci, vyzkou-
šeli velení a  komunikaci s  jednot-

kou „z  vnějšku“, zatímco jednotliví 
hasiči zasahovali „uvnitř“. Tlakovou 
láhev a kanystr muselo družstvo po 
vynesení ochladit.

Pro některá družstva byl obtíž-
ný už první úsek komplexu, kde si 
hasiči museli najít cestu v sérii ně-
kolika malých přechodových míst-
ností s  několika slepými uličkami 
a s vchodovými dvířky o rozměrech 
jen asi 120 x 60 cm. Dále měly po-
sádky pokračovat vysekanou dírou 
ve zdi (cca 60 x 80 cm), kterou až 
na jednu posádku, našli nakonec 
všichni. Po překonání úzkého prů-
lezu mohly posádky najít druhou 
cestu zpět v podobě úzké chodby, 
která byla sice delší, ale celou sou-
stavu malých místností obcházela, 
takže následná evakuace se obešla 
bez obtížné manipulace v  malých 
průlezech. Jako jediná postupová 
cesta dál se jevilo široké okno s hra-
nou ve výšce cca 140 cm. Následo-
vala další dlouhá chodba s vchody 
do komplexu sociálních zařízení 
a do dalších zhruba čtyř místností.

když doCházel VzdUCh
Družstva se uvnitř pohybovala 

za stálé komunikace se svým ve-

litelem nebo jeho zástupcem, kte-
rý byl venku před budovou, takže 
organizátoři měli stálý přehled 
o pohybu posádek. Pro případ ja-
kékoliv komplikace bylo po celou 
dobu připraveno záchranné druž-
stvo, které by v  případě jakékoliv 
nouze vyvedlo všechny účastníky 
cvičení ven servisním vchodem. 
Toto družstvo muselo zasáhnout 
pouze jednou, když jedna jednot-
ka ztratila v  komplexu orienta-
ci a  začínal jim docházet vzduch 
v  lahvích. Velitel cvičení okamžitě 
poslal záchranné družstvo dovnitř 
a to po krátké chvíli našlo zmatené 
hasiče asi deset metrů od servis-
ního vchodu a  všechny bezpečně 
vyvedlo ven.

Na dNo sil
Všichni zúčastnění hodnotili cvi-

čení velice kladně pro vysokou re-
alističnost prostředí a  zásahových 
podmínek. Orientace v  nasimulo-
vaných podmínkách byla pro ně-
která družstva velký problém a ně-
kteří jedinci si sáhli i na dno svých 
sil. Doufáme, že při příštím cvičení 
se znovu setkáme v hojném počtu 
a s dobrou náladou.

Zúčastněné sbory: SDH Cholu-
pice, SDH Písnice, SDH Chodov, 
SDH Horní Měcholupy, SDH Dolní 
Měcholupy, SDH Kolovraty,  SDH 
Klánovice, SDH Nebušice a  SDH 
Zbraslav.

Zprávu o  průběhu cvičení spolu 
s  dalšími fotografiemi naleznete na 
webu cholupických hasičů (www.sd-
hcholupice.cz) a  další fotogalerie je 
na našem webu www.sdhpisnice.cz.

Za SDH Písnice Ondřej Kozárik
Foto: www.sdhcholupice.cz 

a www.sdhpisnice.cz
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 č. 19/2011: ZMČ bere na vě-
domí zprávu o konání březnového 
Dětského fóra aneb Desatero pro-
blémů Libuše a  Písnice z  pohledu 
žáků a studentů základních a střed-
ních škol v  MČ Praha-Libuš jako 
podklad pro další rozvoj městské 
části.
 č. 20/2011: ZMČ schvaluje roz-
počtovou změnu č. 1 v  roce 2011, 
která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, ve všech bodech.
 č. 21/2011: ZMČ bere na vě-
domí informaci k  pohledávce MČ 
vůči společnosti Auto-Gap, s. r. o., 
v návaznosti na požadavky (závěry) 
„Zprávy o  výsledku přezkoumání 
hospodaření“ auditorem MHMP ze 
dne 23. 3. 2011. Konstatuje, že: a) 
pohledávka je dle zákona 40/1964 
Sb., občanský zákoník v  platném 
znění, promlčena; b) z  pohledu 
ekonomického její vymahatelnost 
je neefektivní a je spojená se znač-
nými finančními náklady. Schvaluje 
odpis pohledávky od společnos-
ti Auto-Gap ve výši 1 801 351,- Kč 
a penále ve výši 143 044, 90 Kč dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení. Uklá-
dá starostovi MČ Praha-Libuš za-
jistit účetní odpis pohledávek dle 
bodu č. 3 tohoto usnesení. Termín: 
3. 7. 2011.
 č. 22/2011: ZMČ bere na vě-
domí žádost DSOD adresovanou 
MHMP a dopis Ing. Jana Heroudka, 
ředitele odboru dopravy MHMP, 
adresovaný starostovi MČ Praha-
Libuš s  požadavkem na dočasné 
a jednostranné otevření MÚK Dolní 
Břežany ve směru na Dolní Břeža-
ny. Ukládá starostovi MČ Praha-Li-
buš předložit ZMČ právní posudek, 
zda: a) případné kladné stanovisko 
k  výše uvedené záležitosti do bu-
doucna neznamená popření pod-
mínky č. 34 uplatněné ve staveb-
ním povolení k „Silničnímu okruhu 
kolem Prahy, stavba č. 513 Lahovi-
ce-Vestec − 2. etapa stavby“, b) zda 
po skončení zkušebního provozu 
bude tato podmínka i přes případ-
né dočasné jednosměrné otevření 
MÚK Dolní Břežany přenesena do 
kolaudačního souhlasu SOKP. Uklá-
dá starostovi zajistit: a) studii spo-
lečnosti City Plan citovanou v  MF 
Dnes dne 7. 6. 2011, b) podklady 
z  územně plánovací dokumenta-
ce o  předpokládaných dopravních 
změnách.
 č. 23/2011: ZMČ ruší Jednací 
řád Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, 
schválený usnesením č. 8/2003 ze 

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 22. 6. 2011:

dne 16. 1. 2003. Schvaluje nový 
Jednací řád Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Libuš, který nabývá platnosti 
a účinnosti dnem 23. 6. 2011, který 
je nedílnou součástí tohoto usne-
sení. Ukládá starostovi: zveřejnit 
jednací řád na webové stránce MČ 
Praha-Libuš, předat nový Jednací 
řád Odboru legislativnímu a  práv-
nímu MHMP. Termín: 30. 6. 2011.
 č. 24/2011: ZMČ bere na vě-
domí „Důvodovou zprávu“ k  ná-
vrhu majetkového převodu MČ 
Praha-Libuš – svěření pozemků, 
jejichž parcelní čísla a  výměry 
jsou uvedeny v  bodě č. 2 toho-
to usnesení, které jsou v  majetku 
obce, tj. hlavního města Prahy, do 
správy MČ Praha-Libuš. Schvaluje 
na základě ust. § 89 odst. 2 písm. 
d), ve spojení s  ust. §17 odst. 1 
písm. h) a  ust. § 19 odst. 4 záko-
na č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, 
ve znění pozdějších předpisů a  se 
souhlasem Rady MČ Praha-Libuš, 
vyjádřeným jejím usnesením č. 
197/2011 ze dne 21. 6. 2011, návrh 
majetkového převodu MČ Praha-
Libuš − svěření pozemků:  parc. 
číslo  873/46 (ostatní plocha) o vý-
měře 3 324 m2,  parc. číslo  874/4 
(ostatní plocha) o  výměře 2 169 
m2, parc. číslo  877 (ostatní plo-
cha) o výměře 2 749 m2, parc. čís-
lo 874/5 (ostatní plocha) o výměře 
817 m2, parc. číslo 1140/1 (ostatní 
plocha) o výměře 1 202 m2, všech-
ny v k. ú. Libuš v majetku obce, tj. 
hl. m. Prahy, do správy MČ Praha-
Libuš, především z  důvodů, aby 
mohla MČ výstavbou nové radni-
ce a  komunitního centra aktivně 
vstoupit a  ovlivňovat rozvoj nově 
vznikajícího městského lokálního 
centra MČ v  souvislosti s  novou 
výstavbou stanice metra Libuš na 
trase D1. Ukládá Radě MČ Praha-
Libuš, aby informovala Zastupitel-
stvo MČ Praha-Libuš o uskutečně-
ném svěření nemovitostí dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení do správy MČ 
Praha-Libuš. Termín: 30. 11. 2011.
 č. 25/2011: ZMČ bere na vě-
domí „Důvodovou zprávu“ k  ná-
vrhu majetkového převodu MČ 
Praha-Libuš – svěření pozemků, 
jejichž parcelní čísla a výměry jsou 
uvedeny v  bodě č. 2 tohoto usne-
sení, které jsou v majetku obce, tj. 
hl. m. Prahy, do správy MČ Praha-
Libuš. Schvaluje na základě ust. § 
89 odst. 2 písm. d), ve spojení s ust. 
§17 odst. 1 písm. h) a ust. § 19 odst. 
4 zákona č. 131/2000 Sb., o  hl. m 

Praze, ve znění pozdějších předpi-
sů a se souhlasem Rady MČ Praha-
Libuš, vyjádřeným jejím usnesením 
č. 198/2011 ze dne 21. 6. 2011, ná-
vrh majetkového převodu MČ čás-
ti Praha-Libuš − svěření pozemků: 
parc. číslo  557/16 (ostatní plocha) 
o  výměře 1 500 m2,  parc. číslo  
557/55 (ostatní plocha) o  výměře 
439 m2, oba v k. ú. Libuš v majetku 
obce, tj. hl. m. Prahy, do správy MČ 
Praha-Libuš, plánovaných k využití 
jako technické zázemí pro služby 
obyvatelstvu městské části. Ukládá 
Radě MČ Praha-Libuš, aby informo-
vala Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 
o  uskutečněném svěření nemovi-
tostí dle bodu č. 2 tohoto usnesení 
do správy MČ Praha-Libuš. Termín: 
30. 11. 2011.
 č. 26/2011: ZMČ bere na vě-
domí „Důvodovou zprávu“ k  ná-
vrhu majetkového převodu MČ 
Praha-Libuš – svěření pozemků, 
jejichž parcelní čísla a výměry jsou 
uvedeny v  bodě č. 2 tohoto usne-
sení, které jsou v majetku obce, tj. 
hl. m. Prahy, do správy MČ Praha-
Libuš. Schvaluje na základě ust. § 
89 odst. 2 písm. d), ve spojení s ust. 
§17 odst. 1 písm. h) a ust. § 19 odst. 
4 zákona č. 131/2000 Sb., o  hl. m. 
Praze, ve znění pozdějších předpi-
sů a se souhlasem Rady MČ Praha-
Libuš, vyjádřeným jejím usnesením 
č. 199/2011 ze dne 21. 6. 2011, ná-
vrh majetkového převodu MČ Pra-
ha-Libuš − svěření pozemků: parc. 
číslo 675/43 (ostatní plocha) o  vý-
měře 1 485 m2, k. ú. Libuš, parc. čís-
lo 906/3 (ostatní plocha) o  výmě-
ře 182 m2, k. ú. Písnice, v  majetku 
obce, tj. hl. m. Prahy, do správy MČ 
Praha-Libuš, určených pro aktivní 
ovlivňování územního rozvoje ze 
strany městské části. Ukládá Radě 
MČ Praha-Libuš, aby informova-
la Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 
o  uskutečněném svěření nemovi-
tostí dle bodu č. 2 tohoto usnesení 
do správy MČ Praha-Libuš. Termín: 
30. 11. 2011.
 č. 27/2011: ZMČ bere na vě-
domí „Důvodovou zprávu“ k  ná-
vrhu majetkového převodu MČ 
Praha-Libuš – svěření pozemku, 
jehož parcelní číslo a  výměra jsou 
uvedeny v  bodě č. 2 tohoto usne-
sení, který je v  majetku obce, tj. 
hl. m. Prahy, do správy MČ Praha-
Libuš. Schvaluje na základě ust. § 
89 odst. 2 písm. d), ve spojení s ust. 
§17 odst. 1 písm. h) a ust. § 19 odst. 
4 zákona č. 131/2000 Sb., o  hl. m. 

Praze, ve znění pozdějších předpi-
sů a se souhlasem Rady MČ Praha-
Libuš, vyjádřeným jejím usnesením 
č. 200/2011 ze dne 21. 6. 2011, ná-
vrh majetkového převodu MČ Pra-
ha-Libuš − svěření pozemku: parc. 
číslo 1012 (orná půda) o  výměře 
12 508 m2, k. ú. Písnice, v  majet-
ku obce, tj. hl. m. Prahy, do správy 
MČ Praha-Libuš, s  návrhem na vy-
užití jako parkově upravené zelené 
plochy pro založení parku. Ukládá 
Radě MČ Praha-Libuš, aby informo-
vala Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 
o  uskutečněném svěření nemovi-
tostí dle bodu č. 2 tohoto usnesení 
do správy MČ Praha-Libuš. Termín: 
30. 11. 2011.
 č. 28/2011: ZMČ bere na vě-
domí informaci o  stavu připomín-
kování konceptu územního plánu 
HMP. Schvaluje dosavadní postup 
MČ Praha-Libuš.
 č. 29/2011: ZMČ schvaluje vzor 
šablony pro zveřejňování informací 
o docházce a hlasování zastupitelů 
podle jednotlivých usnesení. Uklá-
dá starostovi zveřejňovat aktuální 
tabulku na webových stránkách 
MČ Praha-Libuš vždy nejpozději do 
5 pracovních dní po jednání zastu-
pitelstva.
 č. 30/2011: ZMČ bere na vě-
domí technické řešení a  správní 
postup v rámci upřesnění průběhu 
katastrální hranice mezi k. ú. Pís-
nice a  k. ú. Hodkovice u  Zlatníků, 
na kterém se dohodly Pozemkový 
úřad Praha, Katastrální úřad pro 
hl. m. Prahu a Katastrální úřad pro 
Středočeský kraj, Katastrální pra-
coviště Praha-západ, a  který řeší 
opravu průběhu katastrální hrani-
ce na základě dohody obcí. Akcep-
tuje oboustrannou shodu hl. m. 
Prahy a  obce Zlatníky-Hodkovice 
na technickém řešení a  správním 
postupu v  rámci upřesnění prů-
běhu katastrální hranice mezi k. ú. 
Písnice a k. ú. Hodkovice u Zlatníků 
dle přílohy č. 1 a č. 2 usnesení, kte-
ré řeší změnu hranice mezi oběma 
obcemi při respektování vlastnictví 
nemovitostí dle platných nabýva-
cích listin.
 č. 31/2011: ZMČ ukládá sta-
rostovi MČ Praha-Libuš zajistit 
kontrolu plnění sjednaných staveb-
ních úprav v objektu čp. 317, ulice 
K Vrtilce, Praha-Písnice, nájemcem 
Emap, s. r. o., v dohodnuté finanč-
ní výši.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová
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Rada městské části Praha-Libuš:
 Schvaluje předloženou nabíd-
ku firmy T-Mobile pro MČ Praha-Libuš 
s  navrhovaným Tarifem Firma. Pověřuje 
vedoucího OSMI Ing. Sedláka připravit 
společně s T- Mobile smlouvu na poskyt-
nutí služeb operátora podle předložené 
optimalizace tarifů a tarifních zvýhodně-
ní, která je nedílnou součástí usnesení. 
 Schvaluje personální změny v Po-
radní skupině tajemníka MÚ Praha-Libuš 
pro nakládání s  přebytečným a  nepo-
třebným majetkem svěřeným MČ "lik-
vidační komise“ v  následujícím složení: 
předseda  Ing. Štěpán Sedlák, členové 
Ing. Zuzana Kuryviálová, Jaroslava Kle-
mešová, Věra Křenková, tajemnice Olga 
Stárková. 
 Nesouhlasí s  předloženou pro-
jektovou dokumentací pro územní řízení 
– polyfunkční dům na rohu ul. Libušské 
a  Dobronické – předkladatel Fabionn, 
s.  r. o. Předložený projekt nesplňuje 
podmínky dané na jednáních se Strate-
gickým týmem ZMČ Praha-Libuš v  roce 
2010.
 Nesouhlasí s  dělením pozemku 
parc. č. 293/4, k. ú. Libuš, a  s  dělením 
územního řízení na dílčí části uvede-
ného pozemku (předmětem záměru je 
umístění sítí technického vybavení pro 
výstavbu 14 ŘRD v ulici V Hrobech). Na-
vrhovatel Libušská, a. s., projektant Nau-
tila architekti, s. r. o. Důvodem je, že jde 
o výstavbu ŘRD, na kterou žádal investor 
úpravu územního plánu, se kterou MČ 
nesouhlasila. Požadujeme proto doložit, 
že plánovaná výstavba ŘRD dodrží stáva-
jící koeficient míry využití území B.
 Souhlasí s  instalací vchodové 
stříšky a  zateplením tl. 120 mm objek-
tu čp. 646 na pozemku parc. č. 557/66 
a s přesahem těchto stavebních úprav na 
pozemek parc. č. 557/27, vše k. ú. Libuš 
za podmínek: Luka, s. r. o., před zaháje-
ním stavby odkoupí část pozemku obce, 
svěřeno MČ Praha-Libuš, parc. č. 557/27, 
k. ú. Libuš, nad kterou zamýšlí vybudovat 
zateplení a  vchodovou stříšku. Veškeré 
náklady spojené s  prodejem pozemku, 
počínaje určením ceny a konče vložením 
do katastru nemovitostí, bude hradit na-
byvatel pozemku. 
 Schvaluje zhotovitele opravy 
střechy objektu bez čp. (autobusová 
zastávka) na pozemku parc. č. 667, k. ú. 
Písnice, firmu Unisan, s. r. o., Nad Koulkou 
2545/15, Praha 5.
 Schvaluje nájemní smlouvu na 

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 
8. 6. do 9. 8. 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 za-
psaných v katastru nemovitostí.

pronájem části pozemku parc. č. 428/20, 
k. ú. Libuš, o  výměře 1m2 na umístění 
reklamního zařízení při ulici Obrataňská 
firmě Strabag, a. s., Na Bělidle 198/21, 
od data podpisu smlouvy na dobu ne-
určitou.
 Souhlasí se záměrem prona-
jmout  části pozemků parc. č. 428/20, 
689/1, 1120/4 vše k. ú. Libuš, a část po-
zemku parc. č. 910/81 v k. ú. Písnice spo-
lečnosti euroAWK, s. r. o., Konopišťská 
739/16, Praha 10 na umístění 4 ks obou-
stranného, osvětleného reklamního zaří-
zení maximálních rozměrů 5,4 x 2,74 m 
za nabídnutou cenu za jednu výlepo-
vou stranu jednoho reklamního zařízení 
23  000 Kč ročně, tj. 46 000 Kč za jedno 
reklamní zařízení, celkem pak 184 000 Kč 
ročně za celý předmět pronájmu. Proto-
že umístění reklamního zařízení je vázá-
no na souhlas příslušného stavebního 
úřadu, nájemní smlouva bude uzavřena 
až po jeho udělení, nejpozději však do 
30. 9. 2011. 
 Souhlasí s  opravou ulice K  No-
vému sídlišti a  objednáním opravy 
u  firmy Pragis, a. s., Budovatelská 286, 
190 15 Praha-Satalice, za cenu uvedenou 
v  předložené cenové nabídce, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.
 Souhlasí s  objednáním štěpko-
vače s obsluhou v rámci akce přistavení 
VOK na bioodpad pro občany na vybra-
ná stanoviště ve stanovených termínech 
a  hodinách u  firmy Sekáči, s. r. o., ulice 
Durychova, 142 00 Praha 4. Celková cena 
nepřesáhne 42 000 Kč bez DPH.   
 Jmenuje komisi pro otvírání obá-
lek a  hodnotící komisi nabídek poda-
ných ve výběrovém řízení na zpracování 
zakázky Rekonstrukce hřiště nad Mod-
řanskou roklí II ve složení: Mgr. Koubek, 
RNDr. Mašek, CSc., Ing. Rusiňáková, Ing. 
Macháček, Ing. arch. Kříž. Jmenuje ná-
hradníky: Ing. Koudelková, Ing. Kuryvi-
álová.
 Jmenuje členy hodnotící komise 
soutěže Rozkvetlé okno, balkón, okolí 
domu a firma v následujícím složení: Mi-
roslav Štajner, Jana Hejtmánková, Jana 
Vránková, Veronika Loukotová, Jana 
Martínková, Anna Rusiňáková, Kateřina 
Tomešová.  
 Schvaluje uzavření smlouvy 
o  smlouvě budoucí o  zřízení věcné-
ho břemene zhotovení přípojky plynu 
a  elektro NN pro rodinný dům na po-
zemku parc. č. 391/9, k  .ú. Libuš do po-
zemků parc. č. 1141/1 a 391/10, k. ú. Li-

buš (komunikace Na Močále), které jsou 
ve vlastnictví obce Praha, svěřeno MČ 
Praha-Libuš, s manželi Lucasem a Simo-
nou Azilinonovými, bytem Zbudovská 9, 
Praha 4. 
 Souhlasí s  připojením pozemku 
parc. č. 1066/1, k. ú. Libuš na místní ko-
munikaci U Zahrádkářské kolonie.
 Trvá na svém usnesení č. 4/2011 
ze dne 4. 1. 2011 − nesouhlasu s před-
loženou projektovou dokumentací pro 
územní řízení na výstavbu dvou byto-
vých domů na pozemcích p. č. 176/1 
a  176/3, k. ú. Libuš. Důvody se nemě-
ní: dosud není pravomocně zkolaudo-
ván sousední objekt na pozemcích p. 
č.  175/1, 175/5, 176/5, vše k. ú. Libuš. 
 Schvaluje Smlouvu o  výpůjčce 
pozemků na Stavbu číslo 0088 – TV Li-
buš, etapa č. 0008 – Komunikace Písnice 
– Rekonstrukce v ulici Ke Kašně, s inves-
torem hl. m. Praha (dle plné moci ze dne 
20. 5. 1997, zastoupeném firmou Zavos, 
s. r. o.). Jde o pozemek parc. č. 772/2 v k. 
ú. Písnice.
 Navrhuje ZMČ přijmout následu-
jící usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Li-
buš: 
1. bere na vědomí „Důvodovou zprávu“ 
k návrhu majetkového převodu MČ Pra-
ha-Libuš – svěření pozemků, jejichž par-
celní čísla a výměry jsou uvedeny v bodě 
II. usnesení, které jsou v majetku obce, tj. 
hl. m. Prahy, do správy MČ Praha-Libuš;
2. schvaluje na základě ust. § 89 odst. 
2 písm. d), ve spojení s  ust. §17 odst. 
1 písm. h) a  ust. § 19 odst. 4 zákona č. 
131/2000 Sb., o  hl. m. Praze, ve znění 
pozdějších předpisů a  se souhlasem 
Rady MČ Praha-Libuš, vyjádřeným jejím 
usnesením 197/2011 ze dne 21. 6. 2011, 
návrh majetkového převodu MČ Praha- 
-Libuš − svěření pozemků: parc. 
č.  873/46 (ostatní plocha) o  výměře 
3 324 m2, parc. č. 874/4 (ostatní plocha) 
o  výměře 2 169  m2, parc. č. 877 (ostat-
ní plocha) o  výměře 2 749 m2, parc. č. 
874/5 (ostatní plocha) o výměře 817 m2, 
parc. č. 1140/1 (ostatní plocha) o výmě-
ře 1 202 m2, všechny v k. ú. Libuš v ma-
jetku obce, tj. hl. m. Prahy, do správy 
MČ Praha-Libuš, především z  důvodů, 
aby mohla MČ výstavbou nové radnice 
a  komunitního centra aktivně vstoupit 
a  ovlivňovat rozvoj nově vznikajícího 
městského lokálního centra MČ v  sou-
vislosti s novou výstavbou stanice metra 
Libuš na trase D1; 
3. ukládá Radě MČ Praha-Libuš, aby in-
formovala Zastupitelstvo MČ Praha-Li-
buš o uskutečněném svěření nemovitos-
tí dle bodu II. tohoto usnesení do správy 
MČ Praha-Libuš. 
Termín:  30.11.2011
 Navrhuje ZMČ přijmout obdob-
ná usnesení (jako v  předchozím bodě) 
týkající se pozemků: parc. č. 557/16 
(ostatní plocha) o  výměře 1 500 m2 

a  parc. č.  557/55 (ostatní plocha) o  vý-
měře 439 m2, oba v  k. ú. Libuš pláno-
vaných k  využití jako technické zázemí 
pro služby obyvatelstvu městské části; 
parc. č. 675/43 (ostatní plocha) o výmě-
ře 1  485 m2, k. ú. Libuš, parc. č. 906/3 
(ostatní plocha) o  výměře 182 m2, k. ú. 
Písnice, určených pro aktivní ovlivňová-
ní územního rozvoje ze strany městské 
části; parc. č. 1012 (orná půda) o výměře 
12 508 m2, k. ú. Písnice, s návrhem na vy-
užití jako parkově upravená zelená plo-
cha pro výstavbu hřbitova.
 Bere na vědomí technické řešení 
a správní postup v rámci upřesnění prů-
běhu katastrální hranice mezi k. ú. Písni-
ce a  k. ú. Hodkovice u  Zlatníků, na kte-
rém se dohodly Pozemkový úřad  Praha, 
Katastrální úřad pro hl. m. Prahu a Kata-
strální úřad pro Středočeský kraj, katast-
rální pracoviště Praha-západ, a který řeší 
opravu průběhu katastrální hranice na 
základě dohody obcí. Souhlasí s  obou-
strannou shodou hl. m. Prahy a  obce 
Zlatníky-Hodkovice na technickém řeše-
ní a správním postupu v rámci upřesně-
ní průběhu katastrální hranice mezi k. ú. 
Písnice a k. ú. Hodkovice u Zlatníků dle 
přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení, které řeší 
změnu hranice mezi oběma obcemi při 
respektování vlastnictví nemovitostí dle 
platných nabývacích listin. Doporučuje 
Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš vzít sku-
tečnosti obsažené v bodě č. 1 na vědomí 
a  vyjádřit podporu technickému řešení 
vymezení katastrální hranice mezi obě-
ma obcemi.
 Schvaluje zakoupení pečící pán-
ve a  pojízdné vodní lázně pro školní jí-
delnu ZŠ L. Coňka. Nákup je hrazen z roz-
počtu MČ.
 Schvaluje dodatek smlouvy o ná-
jmu bytu na pronájem bytu 2 + 1 v MŠ 
Lojovická.
 Schvaluje  smlouvu o  budoucí 
smlouvě o  zřízení věcného břemene 
uložení podzemního kabelového vedení 
1 kV k pozemkům parc. č. 932/3 a 961/10 
v  k. ú. Písnice s  PREdistribucí, a. s., pro 
stavbu „Přípojka 1 kV, Praha-Libuš, Hoš-
tická parc. č. 961/6“.
 Schvaluje smlouvu o  budoucí 
smlouvě o  zřízení věcného břemene 
s  Miluší Martinovskou pro stavbu „Ply-
nová přípojka k pozemku parc. č. 961/6 
v  k.  ú. Písnice (720984), Hoštická uli-
ce“ k  pozemkům parc. č. 932/3, 961/9 
a 961/10 v k. ú. Písnice. 
 Schvaluje smlouvu o  výpůjčce 
pozemků na Stavbu číslo 0088 – TV Libuš, 
etapa č. 0012 – Obchvatová komunikace 
mezi investorem hl. m. Praha, zastoupe-
né firmou Zavos, s. r. o., a vlastníkem hl. 
m. Praha, MČ Praha–Libuš, k pozemkům 
a částem pozemků parc. č. 53/32, 155/1, 
659/15, 659/49, 659/51, 659/53, 659/54, 
659/68, jehož součástí jsou PK 609, PK 
611, 670/1, 767/1, 835/130, 845/26, 
876/6, 878/25, 977/5, 978/1, jehož sou-
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částí jsou PK 609, PK 610, PK 611, 982/3, 
983/1, 983/5, 987/20, 990/1, jehož sou-
částí jsou PK489, 990/28, 990/30, 990/35, 
990/36, 1001/27, 1002/4, 1005/6, 
1006/17, v k. ú. Písnice.
 Nemá námitek proti dodateč-
nému povolení stavby víceúčelového 
domu na pozemcích parc. č. 669 a 700, k. 
ú. Libuš dle projektu Ing. Libora Nikodé-
ma z 12/2010. 
 Ukládá vedoucímu OSMI – pro-
jednat možný nájem pozemku parc. 
č. 240, k. ú. Písnice.
 Schvaluje přehled oprávnění 
k rozhodování a vyřazování movitého ma-
jetku ve vlastnictví MČ Praha-Libuš, spra-
vovaného Úřadem MČ Praha-Libuš, který 
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 Schvaluje předloženou nabíd-
ku firmy Instama na provedení opravy 
havárie rozvodu teplé vody v  objektu 
Klubu Junior a předloženou objednávku 
firmě Instama.
 Schvaluje pronájem budovy vel-
kokapacitních garáží Dobronická 694, 
i  s  pozemky parc. č. 557/24, 557/25, 
557/77, 557/49, část přilehlé komunika-
ce parc. č. 557/52, vše k. ú. Libuš, firmě 
State Administration Consulting, s. r. o., 
se sídlem Martinelliho 7, Praha 9 – Kolo-
děje. Ukládá vedoucímu OSMI vypraco-
vat novou smlouvu o pronájmu na dobu 
určitou s  vybraným nájemcem. Ošetřit 
ve smlouvě řešení možných problémů 
s úhradou (kauce apod.).
 Jmenuje komisi pro otevírání 
obálek a vyhodnocení nabídek na inves-
tiční akce – veřejné zakázky malého roz-
sahu – v předpokládané finanční hodno-
tě překračující 100 000 Kč bez DPH − ve 
složení: 1. Pro investiční akce týkající se 
ZŠ Meteorologická: členové komise: Jiří 
Koubek, Jaroslava Adámková, Pavel Ma-
cháček, Zdeněk Bělecký, Zdeněk Kříž, 
náhradníci: Lenka Koudelková, Pavla 
Jedličková, Kateřina Leščáková, Štěpán 
Sedlák, Jiří Matějovský. 2. Pro ostatní in-
vestiční akce (mimo zakázek týkajících 
se ZŠ Meteorologická): členové komise: 
Jiří Koubek, Jaroslava Adámková, Pavel 
Macháček, Štěpán Sedlák, Zdeněk Kříž, 
náhradníci: Lenka Koudelková, Pavla 
Jedličková, Anna Rusiňáková, Jiří Mašek, 
Jiří Matějovský.
 Souhlasí s podáním žádosti o na-
výšení kapacity žáků ZŠ, navýšení kapa-
city školní jídelny a navýšení školní druži-
ny v ZŠ s RVJ od školního roku 2012/2013 
ke krajskému úřadu, Magistrátu hl. m. 
Prahy a MŠMT.
 Souhlasí s  udělením plné moci 
společnosti Zavos, s. r. o, Vinohradská 
2516/28, 120 00 Praha 2, k povolení ká-
cení dřevin rostoucích na pozemcích 
parc. č. 959 a 960, k. ú. Písnice při realiza-
ci: „Stavby č. 41207 – Hasičská zbrojnice 
Libuš“.
 Schvaluje Dodatek smlouvy č. 
1 ke skupinové pojistné smlouvě číslo 

898201286 s  Allianz pojišťovnou, a.  s., 
se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Pra-
ha 8.
 Souhlasí s  použitím znaku MČ 
Praha-Libuš S&D Nakladatelství a  vyda-
vatelství, s. r. o., se sídlem Bělohorská 
237, 169 00 Praha 6 v  publikaci „Velká 
turistická encyklopedie hlavního města 
Prahy“.
 Schvaluje uzavření mandát-
ní smlouvy s  firmou Tecom, Radlická 
37/901, 150 00  Praha 5, na odborné prá-
ce spojené s přípravou výběrového řízení 
na dodavatele stavby v projektu Revitali-
zace parku U Zahrádkářské kolonie. Ná-
klady na tuto službu nejsou předmětem 
projektu samotného a  bude je v  plné 
výši 55 000 Kč bez DPH (66 000 Kč s DPH) 
hradit MČ Praha-Libuš.
 Schvaluje uzavření dodatku č. 1 
smlouvy o administraci s SPF Group, se 
sídlem Masarykova 129/106, Ústí nad 
Labem.
 Souhlasí se stavbou přípojky ka-
nalizace na pozemku parc. č. 329, k. ú. 
Písnice, pro rodinný dům čp. 13. 
 Souhlasí s  uzavřením smlouvy 
s  firmou Pavel Franc – Alse, se sídlem 
Orlická 245, Třebechovice pod Orebem, 
na servis a  provádění zkoušek činnosti 
při provozu a ročních periodických revizí 
elektronické zabezpečovací signalizace 
(EZS) v Klubu Junior.
 Schvaluje, aby přemístění boileru 
z MŠ Ke Kašně do Klubu Junior realizo-
vala firma Istama, s. r. o., se sídlem Dol-
nokrčská 2019/43, Praha 4 – Krč, za cenu 
47 074 bez DPH, 56 489 Kč včetně DPH.
 Schvaluje darovací smlouvu s Al-
bertem Bartošem, se sídlem Zátoňská 
34/10, na zajištění festivalu Libušsko-pís-
nická nota.
 Schvaluje Smlouvu o  výpůjčce 
prostor sokolovny Tělocvičné jednoty 
Sokol Libuš, se sídlem Libušská 294/129, 
na pořádání pěveckého festivalu pod 
názvem Libušsko-písnická nota, který se 
koná dne 15. 10. 2011.
 Schvaluje smlouvu o  propagaci 
se společností Pražská teplárenská, a. s., 
se sídlem Partyzánská 1/7, Praha 7, na 
konání místní akce Drakiáda, kterou po-
řádá MČ Praha-Libuš 8. 10. 2011.
 Schvaluje vyjmutí nemovitostí 
přístřešků autobusové zastávky ze se-
znamu nemovitostí ve vlastnictví MČ 
Praha-Libuš. Jedná se o  přístřešky za-
stávky Libuš do centra a z centra. Důvo-
dem je jejich zrušení, v současné době již 
fyzicky neexistují. 
 Souhlasí s navrhovanou stavbou 
přípojek kanalizace, vodovodu a elektro 
a s jejich uložením do pozemku parc. č. 
381, k. ú. Písnice, pro RD na pozemku 
parc. č. 364, k. ú. Písnice, dle dokumen-
tace (situace) Ing. Arch T. Čížka z 5/2011 
za následujících podmínek: Komunika-
ce Ke Březině zůstane průjezdná. Povr-
chy budou uvedeny po provedení prací 

do původního zpevněného stavu. Před 
stavbou elektro přípojky uzavře staveb-
ník (nebo budoucí vlastník) s  MČ Pra-
ha-Libuš smlouvu o  smlouvě budoucí 
o věcném břemeni uložení přípojky do 
pozemku parc. č. 381, k. ú. Písnice, kte-
rý je ve vlastnictví obce, svěřený MČ 
Praha-Libuš. Stavebník před započetím 
prací požádá OŽPD ÚMČ Praha-Libuš 
o  výkopové povolení a  zábor veřejné 
komunikace.
 Schvaluje seznam požadavků – 
předběžné požadavky na investiční do-
tace HMP v roce 2012 a výhled do roku 
2017. Ukládá vedoucímu OSMI zajištění 
vypracování a  odeslání seznamu poža-
davků v požadovaném termínu a v pře-
depsané podobě na ROZ MHMP. 
 Schvaluje jako zhotovitele na akci 
„Oprava střech ZŠ Meteorologická 181“ 
firmu: H&B delta, s. r. o., se sídlem Bobrky 
382, 755 01 Vsetín, IČO 25835661.
 Bere na vědomí informaci o  zís-
kání investiční dotace MHMP ve výši 
9,1 mil. Kč na rekonstrukci areálu MŠ Ke 
Kašně.
 Schvaluje postup při využití této 
dotace, tj. 8,164 mil. Kč na rekonstrukci 
areálu MŠ Ke Kašně, 125 000 Kč na opra-
vu TUV v  Klubu Junior, 811 000 Kč na 
opravy ZŠ Meteorologická.
 Souhlasí s  pronájmem pozem-
ku parc. č. 240 v k. ú. Písnice, o výměře 
84 m2, na kterém je umístěn křížek, paní 
Aleně Kořínkové za symbolickou cenu 
1 Kč / měsíčně za m2. Podmínkou je pra-
videlná údržba pozemku a křížku včetně 
oplocení. Pozemek je ve vlastnictví hl. m. 
Prahy, svěřen MČ Praha-Libuš. Schvaluje 
smlouvu o nájmu pozemku. 
 Souhlasí se: 1. stavbou přípojky 
dešťové kanalizace domu čp. 691, k. 
ú. Libuš, a  jejím uložením do pozemku 
parc. č. 557/43 a 557/49, k. ú. Libuš, kte-
ré jsou ve vlastnictví obce Praha, svěře-
ny MČ Praha-Libuš dle situace PVK, a. s., 
ze  4. 7. 2011 za podmínky, že povrchy 
pozemků budou uvedeny do původ-
ního stavu; 2. zateplením obvodových 
stěn za podmínky, že Družstvo na Do-
movině odkoupí část pozemku zabra-
nou zvětšením tloušťky obvodových 
konstrukcí. Před započetím stavby uza-
vře smlouvu o budoucí kupní smlouvě 
s MČ Praha-Libuš. Veškeré náklady spo-
jené s prodejem pozemku, počínaje ur-
čením ceny a konče vložením do katas-
tru nemovitostí, bude hradit nabyvatel 
pozemku. Do smlouvy bude rovněž za-
hrnut pozemek pod vstupními schodiš-
ti do objektu. 
 Schvaluje jednostranné zvýšení 
nájemného ve výši cílového nájemného, 
tj. 89,57 Kč/m2/měsíc podlahové plochy 
bytu, na základě příslušných ustano-
vení zákona č. 107/2006 Sb., o  jedno-
stranném zvyšování nájemného z  bytu, 
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občan-
ský zákoník, ve znění pozdějších předpi-

sů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb. a dle 
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 180/2009 Sb., a to od 1. ledna 2012.
 Schvaluje Akční plán projektu 
„Environmentálně příznivé chování in-
stitucí MČ Praha-Libuš – praktická cesta 
k udržitelnosti“ na rok 2011/2012.
 Ustanovuje komisi pro udrži-
telný rozvoj MČ Praha-Libuš oficiálním 
orgánem pro sledování stavu udržitel-
ného rozvoje městské části Praha-Libuš. 
Schvaluje statut komise pro udržitelný 
rozvoj MČ Praha-Libuš.
 Schvaluje smlouvu o  budoucí 
smlouvě o  zřízení věcného břemene 
s  Telefónica O2 Czech Republic, a. s., 
pro stavbu „11010-040001, FTTB Nový 
park Písnice, A  a  B“ k  pozemkům parc. 
č. 670/1, 670/4 a 697/1 v k. ú. Písnice.
 Souhlasí se stavbou pilíře na po-
zemku parc. č. 557/43, k. ú. Libuš, který 
je ve vlastnictví obce Praha, svěřeno MČ 
Praha-Libuš, pro technologii UPC ČR, 
a. s., v rámci akce „HFC Praha-Libuš, P-4, 
v ulici Na Domovině u domu čp. 691/16 
(východní část objektu)“. Jeho umístě-
ní bude obsaženo ve smlouvě o  věc-
ném břemeni za jednorázový poplatek 
20 000 Kč bez DPH. 
 Schvaluje  smlouvu o  zří-
zení věcného břemene ev. č. VV/
G33/07299/1111194 uložení kabelo-
vého vedení 1 kV k   pozemkům parc. 
č. 391/12 a parc. č. 1141/1, oba v k. ú. Li-
buš, s PREdistribucí, a. s.
 Bere na vědomí dopis Duda SVD,  
s r. o., z 27. 7. 2011, č. j. 2231/2011, a sou-
hlasí s úpravou náhrady za bezdůvodné 
obohacení za užívání pozemku parc. 
č. 912/4, k. ú. Libuš, který je ve vlastnictví 
obce Praha, svěřeno MČ Praha-Libuš, na 
částku 16 924 Kč.
 Bere na vědomí, že zadavatel zru-
šil soutěž na zpracování zakázky na akci 
Revitalizace hřiště Nad Modřanskou roklí 
II dne 20. 7. 2011 bez udání důvodu, viz. 
bod F, odst. 1, vypsání soutěže na zákla-
dě doporučení hodnotící komise.
 Jmenuje členy a za každého čle-
na náhradníka do komise pro otevírání 
obálek a hodnotící komise pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu formou veřej-
ného výběrového řízení na dodavatele 
stavby v projektu Revitalizace hřiště Nad 
Modřanskou roklí II ve složení: Jiří Mašek 
− náhradník Ivana Petříková, Lenka Kou-
delková − náhradník Anna Rusiňáková, 
Pavel Macháček − náhradník Zuzana 
Kuryviálová, Zdeněk Kříž − náhradník 
Štěpán Sedlák, Šárka Fruncová Vlčková − 
náhradník Jana Martínková.
 Schvaluje udělení plných mocí 
starostou MČ Praha-Libuš osobám, 
které jsou pověřeny k  podání žádosti 
a k další administraci projektu „Snižová-
ní spotřeby energie v MŠ Ke Kašně v MČ 
Praha-Libuš“.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová
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„Všichni společně na trhu práce“ 
je projekt určený pro cizince ze tře-
tích zemí s trvalým nebo dlouhodo-
bým pobytem, kterým pomáhá zori-
entovat se v  české legislativě. První 
půlroční běh, který městská část za-
hájila na počátku března, byl určen 
výhradně vietnamským účastníkům 
– kvůli početnosti této komunity na 
Libuši a  v  Písnici a  také díky dobré 
spolupráci se Svazem Vietnamců 
v ČR, který je jedním z partnerů pro-
jektu. Celkem se do kurzu přihlási-
lo 146 osob, 88 mužů a 56 žen. Věk 
účastníků se pohyboval od 18 do 
56 let. Převažovali zaměstnanci (81 
účastníků), méně bylo podnikatelů 
− fyzických osob – a  nejméně bylo 
podnikatelů se zaměstnanci.

růzNorodost úČastNíků 
„Tato různorodost ve složení se 

projevila v  docházce, kdy zejména 
ve skupině, kde převažovali zaměst-
nanci, byla docházka velice nevy-
rovnaná. Příčinou bylo to, že měli 
problém uvolnit se z práce u svých 
zaměstnavatelů,“ poznamenala 
Štěpánka Macůrková, manažerka 

JAKÝ BYL PRVNÍ BĚH  
MEZINÁRODNÍHO INTEGRAČNÍHO PROJEKTU

Prvních 87 vietnamských účastníků mezinárodního integrač-
ního projektu MČ Praha-Libuš „Využití zkušeností zahraničních 
partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců MČ Praha-
Libuš na trh práce“ úspěšně zakončilo 1. běh projektu, 37 z nich 
s vynikajícími výsledky. a právě tito převzali z rukou vedení MČ 
zlatý certifikát na workshopu, který se uskutečnil dne 27. čer-
vence v Klubu Junior.

projektu. A  zdůrazňuje, že naopak 
velice vyrovnanou docházku měla 
skupina, v  níž převažovaly ženy. 
„Právě ženy přistoupily ke vzdě-
lávání velmi odpovědně, i  když to 
pro ně znamenalo, že si s sebou na 
přednášky braly svoje děti,“ doplni-
la Macůrková. 

Velmi rozdílná byla i úroveň práv-
ního povědomí účastníků. Všeo-
becně lepší znalosti základní české 
legislativy, jako jsou obchodní a ob-
čanský zákoník či daňové zákony, 
projevovali podnikatelé – zaměstna-
vatelé. Pro zjištění zpětné vazby, tj. 
toho, zda účastníci porozuměli před-
nášené problematice, dostali po kaž-
dém školení dotazník. Bylo rozdáno 
403 dotazníků, 401 bylo odevzdáno. 
Pouze 47 dotazníků nebylo správ-
ných. A nejvíce nesprávných opově-
dí bylo právě z oblasti potravinářské 
legislativy a  ze zákona o  pobytu ci-
zinců. Velký ohlas měla školení ko-
lem registračních pokladen a  také 
jak používat výpočetní techniku, bě-
hem něhož mohli účastníci na počí-
tačích přímo pracovat – pro některé 
to bylo poprvé. 

zlaté Certifikáty  
a meziNárodNí zkUšeNosti

Nejlepší účastníci převzali zla-
té certifikáty z  rukou starosty MČ 
Jiřího Koubka na mezinárodním 
integračním workshopu v  Klubu 
Junior. „Předáváme desítkám cizin-
ců osvědčení za to, že se seznámili 
se základní legislativou v  oblasti 
služeb, potravinářského i  nepotra-
vinářského obchodu, hostinských 
a  ubytovacích služeb. Věříme, že 
absolventi, kteří se stávají prvními 
vlaštovkami, které tento projekt 
vypouští do světa, jsou nadějí a pří-
slibem, že negativních zpráv o are-
álu Sapa a komunitě v něm bude co 
nejméně,“ řekl Koubek.

Při realizaci projektu „Všichni 
společně na trhu práce“ může MČ 
Praha-Libuš využívat zkušenos-
tí zahraničních partnerů, kterými 
jsou naše partnerská města Caude-

 Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2012. Období školního vyučování ve druhém 
pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2012. 
 Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2011.
 Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skončí v pondělí 2. ledna 2012. Vyu-
čování začne v úterý 3. ledna 2012.
 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2012.
 Jarní prázdniny v  délce jednoho týdne jsou stanoveny podle sídla školy, pro MČ Praha-Libuš v  termínu 
6.−12. února 2012. Podrobný rozpis jarních prázdnin podle okresů a obvodů najdete na www.msmt.cz. 
 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012.
 Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2012 do neděle 2. září 2012.
 Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012. 

  
Zdroj: www.msmt.cz, dokument MŠMT č. j. 11988/2010-20, zkráceno (red)   

bec-les-Elbeuf ve Francii a Vigarano 
Mainarda v  Itálii. Louise Métrich 
z  francouzské ambasády ve svém 
projevu informovala o  posledních 
změnách v  integrační a  imigrační 
politice Francie, kde žije 5 milionů 
imigrantů, 2 miliony z  nich mají 
francouzské státní občanství. Při-
stěhovalci nebo jejich potomci tvoří 
20 % obyvatel Francie, 16 % z těch, 
co mají státní občanství, se bohužel 
necítí, nebo se cítí velmi málo být 
Francouzi. „Především cizinec musí 
respektovat zákony a hodnoty naší 
republiky. Musí se vzdělávat v civil-
ních, laických školách. Naopak náš 
stát jim nabízí přístup ke vzdělání 
a  kurzy francouzštiny,“ řekla Mét-
rich a zdůraznila, že Francie se sou-
střeďuje na boj proti ilegálnímu při-
stěhovalectví a  ilegálnímu zaměst-
návání cizinců.

Mezinárodní integrační projekt 
„Všichni společně na trhu práce“ 
pokračuje od září druhým během, 
který vedle Vietnamců počítá již 
i  s  rusky mluvícími a  čínskými 
účastníky. Projekt je financován 
z  Evropského sociálního fondu 
a také ze státního rozpočtu ČR. Bě-
hem tří let realizace projektu bude 
proškoleno v  právních předpisech 
této země 500 cizinců ze třetích 
zemí. Půlroční kurzy vedou zkušení 
lektoři, které zajišťuje český part-
ner projektu a zároveň jeho odbor-
ný garant, Středočeská asociace 
manažerek a podnikatelek.

PhDr. Pavla Jedličková,  
koordinátorka projektu,  

místostarostka pro vzdělávání,  
bezpečnost a integrační politiku

Foto: archiv MČ Praha-Libuš

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2O11/2O12
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začíná ve všech základních školách, střed-
ních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2011.
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Z rozhodnutí minulého vedení 
obce se začátkem listopadu 2010 
započalo se zateplením objektu 
Klubu Junior. Vzhledem k brz-
kému příchodu zimy a násled-
nému nedodržení technologick-
ého postupu ze strany zhotovitele 
se akce původně plánovaná na 
několik týdnů k nelibosti vedení 
obce a mnoha občanů protáhla až 
do května letošního roku. Městská 
část, jakožto investor, po opak-
ovaných jednáních o reklamacích 

ZATEPLENÍ OBJEKTU  
KLUBU JUNIOR
Klub Junior, centrum volnočasových aktivit dětí a mládeže, sídlící 
v objektu na sídlišti Písnice, dokončil první etapu zateplovacích prací.

Součástí tohoto sportoviště je 
rovněž plocha pro skateboardy 
včetně do nedávné doby fungující 
U-rampy. Vzhledem k  jejímu stáří 
(cca přes 10 let) se na jejím stavu 
podepsaly povětrnostní vlivy, ale 
bohužel i občané, většinou omladi-
na činnostmi, které se sportováním 
nemají nic společného. U-rampa 
je tvořena fošnovým podkladem 
pod povrchovými ocelovými plá-
ty a  právě tento fošnový podklad 
utrpěl opakovaně založeným po-
žárem, poslední byl v  nedávné 
době. Stav U-rampy po posledním 
vandalském útoku je takový, že 
zásadním způsobem ohrožuje jak 
skateboardisty, tak i  ty, kdo se na-

U-RAMPA NA HŘIŠTI SKALSKÁ
na území městské MČ Praha-Libuš se nachází několik sportov-
ních ploch, které slouží občanům městské části. Jednou z nich je 
i sportovní hřiště „Oranžové hřiště“ při ulici skalská.

cházející v  bezprostředním okolí. 
Na základě této skutečnosti se pro-
to vedení městské části rozhodlo 
U-rampu odstranit. 

Městská část i nadále bude pod-
porovat sportovní vyžití občanů, 
nově investuje do rekonstrukce 
hřiště u ZŠ L. Coňka v Písnici a při-
pravuje instalaci venkovních fitness 
prvků určených pro dospělé všech 
věkových generací, které budou 
umístěny nad Modřanskou roklí.

Jiří Matějovský, referent odboru správy 
majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš 
Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš

Foto: archiv OSMI ÚMČ Praha-Libuš

vymohla odstranění a nápravu 
všech viditelných nedostatků a 
zároveň kompenzaci za zdržení 
akce a omezení běžného chodu 
Klubu Junior v průběhu roku. 
Realizační firma věnovala městské 
části pódium v hodnotě čtyřiceti ti-
síc korun. Můžeme tak rozšířit spor-
tovní a kulturní aktivity v tělocvičně 
Klubu Junior. 

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice
Foto: archiv Klubu Junior

V  letních měsících se v  každé 
městské části zhoršuje situace 
s bezdomovci. Ne jinak je tomu i na 
Libuši a Písnici. Na radnici se tomu-
to problému soustavně věnujeme, 
protože jeho neřešení by mohlo 
mít neblahý vliv na bezpečnost 
našich občanů. A  nejde jen o  to, 
že bezdomovci svým zjevem a  zá-
pachem mnohdy budí pohoršení 
– mnohdy se, posilněni alkoholem 
a  jinými návykovými látkami, cho-
vají agresivně vůči svému okolí. 
Při monitoringu počtu bezdomov-
ců spolupracujeme jak se sociální 
kurátorkou z Prahy 12, která lidem 
bez domova v  součinnosti s  praž-
ským magistrátem a  různými so-
ciálními centry dokáže nabídnout 
pomoc při řešení jejich nelehké si-
tuace, tak s  modřanskou protidro-
govou koordinátorkou. Především 
ale při eliminaci bezpečnostních 
rizik spojených s bezdomovectvím 
spolupracujeme s Městskou policií 
a také s Cizineckou policií, protože 
mezi libušsko-písnickými bezdo-
movci je nemalé procento cizinců.

Díky Městské policii máme k dis-
pozici průběžně aktualizovaný pře-
hled výskytu bezdomovců. Mapku 
s  místy, na nichž se vyskytují bez-
domovci a  v  jakém počtu, aktua-
lizujeme i  díky poznatkům našich 
občanů, kteří nám volají a  mailují 
a  výskyt bezdomovců oznamují. 
Všem za jejich pomoc velmi dě-
kujeme. Městská policie průběžně 
tyto osoby prověřuje a  kontroluje, 
zda se jejich jména nenachází v re-
gistru hledaných osob. Kontroluje-
me rovněž, na jakém pozemku se 
bezdomovci dlouhodobě zdržují 
a zda k tomu mají souhlas jeho ma-
jitele.

V průběhu letošní „bezdomovec-
ké sezóny“ jsme kromě toho zor-
ganizovali několik velkých místních 
šetření. Na konci června jsme na-

BEZDOMOVCI
Městská část Praha-Libuš kontroluje pobyt bezdomovců na 
svém území. 

příklad zrealizovali celodenní míst-
ní šetření po všech nám známých 
místech výskytu bezdomovců na 
Libuši a  v  Písnici. Nejhorší situace 
byla dlouhodobě na pozemku ved-
le Sapy při ubytovně v ul. V Lužích. 
Tam od loňského roku vyrostlo sta-
nové přístřeší s  velkým množstvím 
odpadků a  nepořádkem kolem. 
Všichni bezdomovci, které jsme na 
místě dokladovali, měli trvalý pobyt 
mimo území hl. m. Prahy. Cizinecká 
policie rovněž kontrolovala cizince 
– bezdomovce nejen v ul. V Lužích, 
ale také před prodejnou Albert. Jed-
noho cizince s propadlým vízem na 
místě zadržela.

V  polovině srpna jsme na žá-
dost vlastníka pozemku při uby-
tovně V Lužích, firmy Saparia, a. s., 
přikročili k  likvidaci zmíněného 
stanového přístřeší. Na místě za-
sahovali 4 strážníci Městské poli-
cie a 2 příslušníci Cizinecké policie, 
která i  tentokrát jednoho cizince 
bez dokladů zadržela. Bezdomovci 
byli vyzváni, aby si sbalili potřebné 
věci a  pozemek, na němž se zdr-
žovali neoprávněně, opustili. Poté 
byl na místo přistaven velkoobje-
mový kontejner a  četa složená ze 
zaměstnanců firmy Saparia, a. s., 
zahájila vyklízení pozemku od na-
hromaděného odpadu. Celkem 
byly naplněny 3 kontejnery a místo 
bylo vyčištěno. Bezdomovci pro-
stor opustili a Městská policie byla 
požádána o  pravidelnou kontrolu 
této lokality.

Vážení občané, předem bych 
Vám chtěla poděkovat za všechny 
podněty týkající se bezpečnosti 
v naší MČ, které mi pošlete na mail: 
pjedlickova@praha-libus.cz nebo 
zavoláte na 261 711 380.

PhDr. Pavla Jedličková,  
místostarostka pro vzdělávání,  

bezpečnost a integrační politiku
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Základem je snaha úřadu MČsnížit 
negativní dopady svého fungování na 
okolní životní prostředí a  také zájem 
seznámit se s alternativními možnost-
mi a  opatřeními směřujícími k  envi-
ronmentálně šetrnému chování.  

Proto byl vypracován projekt na 
ekologizaci úřadu, který se oficiálně 
nazývá „Environmentálně příznivé 
chování institucí v MČ Praha-Libuš – 
praktická cesta k  udržitelnosti“. Pro-
jekt byl podpořen v  rámci Revolvin-
gového fondu Ministerstva životního 
prostředí, a  tím se vytvořil předpo-
klad pro zahájení ekologizace úřadu. 

koNkrétNí Příklady VolNě k Užití
K  podpoře popularizaci, předává-

ní zkušeností a  příkladů změn byla 
do projektu přizvána i Základní škola 
Ladislava Coňka. Při společném uplat-
ňování konkrétních opatření budou 
příkladem pro ostatní instituce. Přijatá 
opatření se také využijí k informování 
veřejnosti o  možnostech a  výhodách 
ekologického provozu organizací, ale 
i domácností, o principech udržitelné 
spotřeby a výhodách šetrného chová-
ní. Občan jako klient veřejných služeb 
nebo rodič tím získá představu o mož-
nostech využití těchto příkladů v pro-
vozu vlastní domácnosti nebo firmy. 

Městská část Praha-Libuš se při-
jetím tohoto projektu stane druhou 
municipalitou v České republice, kte-
rá ve svém přístupu k životnímu pro-
středí postupuje takto systematicky, 
a  bude zařazena do databáze pro-
jektů Dobré praxe v ČR. Městská část 
tímto krokem deklaruje snahu repre-
zentovat udržitelnou správu věcí ve-
řejných v komplexní podobě. 

PŮJDETE ŠETŘIT S NÁMI?
Úřad městské části Praha-Li-
buš chce změnit svůj postoj, 
myslí na budoucí generace. co 
se vlastně pod tím skrývá? 

jak jsme Na tom
Prvním krokem, kterým jsme 

v  úřadě i  ve škole projekt zahájili, 
bylo zmapování aktuálního stavu 
infrastruktury, zjištění postojů za-
městnanců k  životnímu prostředí 
a  jejich ochoty své postoje změnit. 
Společnost Veronica z Brna, odborný 
partner úřadu při postupu k  udrži-
telnosti, posoudila všechny zjištěné 
údaje a  informace a  navrhla opatře-
ní, kterými je možné dopady činnosti 
úřadu snížit. 

Jedním z  těchto dokumentů je 
i  akční plán. V  něm jsou detailně 
rozpracovány návrhy změn spolu 
s vyčíslením finanční náročnosti, sta-
novením odpovědné osoby či uve-
dení termínu realizace. Akční plán je 
rozdělen do 12 tematických oblastí 
a  jednotlivé kroky jsou navrženy jak 
pro úřad, tak i pro základní školu. 

 Ze zajímavých námětů zmíním tře-
ba návrh na tištění měsíčníku U  nás 
na recyklovaný papír, nákup ekolo-
gických úklidových prostředků ve vel-
kém balení, využití nabídky fair trade 
výrobků pro občerstvení či důsledné 
třídění odpadu. Většina z  návrhů je 
finančně neutrální, vyžadují převážně 
změnu chování zaměstnanců. Další 
změny provedeme z prostředků, kte-
ré jsme na projekt získali z  Revolvin-
gového fondu MŽP, jiné mají pouze 
doporučující charakter. Jsou však 
i změny, které vyžadují prvotní jedno-
rázové náklady, avšak využitím těchto 
opatření dojde k následné úspoře.

Věříme, že mezi písnickými a libuš-
skými občany nalezneme příznivce 
podporující naší snahu a  ostatní vy-
bídneme k  troše zamyšlení se nad 
vlastním chováním a postoji v každo-
denním životě.

Jana Martínková, koordinátorka pro-
jektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21

Městská část Praha-Libuš proto ve 
spolupráci s  odborem ochrany pro-
středí MHMP organizuje pro občany 
s  trvalým bydlištěm v  naší městské 
části sběr bioodpadu.

Protože se v  loňském roce velmi 
osvědčilo při organizování sběru bi-
oodpadu štěpkování, poskytne pro-
to MČ Praha-Libuš i  v  letošním 
roce občanům bezplatně mož-
nost štěpkování větví. Tato služba 
bude hrazena z  prostředků městské 
části. Stroj na štěpkování bude přista-
ven na stanovištích ve stejných ter-
mínech, v  jakých budou přistaveny 

SBĚR BIOODPADU  
A ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zajistil i pro 
letošní rok pro jednotlivé městské části velkoobjemové kontej-
nery pro sběr bioodpadu, které hradí z rozpočtu Hl. m. Prahy.

Velkoobjemové kontejnery přidělené Magistrátem hl. m. Prahy na měsíce 
září až prosinec 2011 budou přistaveny v ranních hodinách a po naplnění odve-
zeny v následujících termínech.

 13. 9.  Ohrobecká, Na Močále, V Rohu, Ke Kurtům, Ke Kašně
 4. 10.  K Lukám, Na Okruhu, Hoštická
 18. 10.  Ke Lhoteckému lesu, Zbudovská, Na Domovině, U Bazénu, K Vrtilce
 15. 11.  Ohrobecká, K Novému sídlišti, Drůbežářská, Výletní, Ke Kašně
 13. 12.  Zbudovská, Na Močále, K Lukám, Na Okruhu, K Vrtilce

Upozorňujeme občany, že velkoobjemový odpad mohou také ZDaRMa 
odevzdat ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v Modřanech, ul. Generála šiš-
ky, tel. 244 400 164.

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

KONTEJNERY NA ODPAD
Do konce listopadu 2011 lze žádat 

o  příspěvek na obnovu či zachování 
památkové hodnoty a  podstaty pa-
mátkově významných objektů, které 
jsou nemovitou kulturní památkou 
na území hl. m. Prahy (§2 zákona 
č.  20/1987 Sb., o  státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů) 
nebo mají potenciál se kulturní pa-
mátkou stát podle standardních kri-
térií památkové péče z hlediska hl. m. 
Prahy, pražských usedlostí a  objektů 
v majetku církví a náboženských spo-

FINANCE NA PAMÁTKY
Hlavní město Praha připravilo na rok 2012 granty pro vlastníky 
památkově významných objektů.

lečností na území hl. m. Prahy. Peníze 
je možné získat i  zpětně na již reali-
zované, resp. započaté práce s datem 
zahájení po 1. 7. 2011. Žádosti zpra-
cované na předepsaném formuláři 
a  zpracované dle zásad poskytování 
grantů se odevzdávají do 30. 11. 2011 
na místa určená ve vyhlášení dotace. 
Vše potřebné naleznete na webu MČ 
www.praha-libus.cz v  sekci Městská 
část / EU, dotace, granty / Výzvy. 

Ing. Šárka Fruncová Vlčková,  
pracovnice fondů EU, ÚMČ Praha-Libuš

kontejnery na biooodpad, a  to vždy 
v  určený den od 9.00 hod. do 12.00 
hod a od 13.00 do 16.00 hod.

Občané budou moci větve na štěp-
kování předat na určeném stanovišti 
obsluze štěpkovače. Štěpky pak bu-
dou vysypány do přistavených kon-
tejnerů. V případě zájmu si občané po 
zpracování odevzdaných větví mo-
hou vzít štěpky pro vlastní potřebu.

Větve na štěpkování by měly mít 
průměr do 12 cm a měly by být bez 
příměsí (tj. bez papírů, provázků, drá-
tů apod.). Ve štěpkovači se také nedá 
drtit drobný odpad – listí, tráva apod. 

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na stanovištích v ná-
sledujících ulicích a termínech (jedná se vždy o sobotu):

1. 10. OHRObecKá (křižovatka s ulicí Lojovická) 
8. 10. K VRTiLce (naproti ulice Putimská – u kontejnerů na separovaný odpad) 
15. 10. K nOVéMU síDLišTi (ulice Šátalská – u kontejnerů na separ. odpad)
22. 10. Ke Kašně (u ul. Vacovská – u kontejnerů na separ. odpad u MŠ Ke Kašně)
29. 10. TřeběJicKá − PaběnicKá 
5. 11. HUsařsKá – V KOUTě 

Po celou dobu přistavení kontejnerů bude odborná obsluha sledovat jejich 
naplňování bioodpadem a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu. 

drUh sbíraNého bioodPadU:
 komunální bioodpad – především ze zahrad: listí, tráva, neznečištěná zemina;
 zvlášť větve, které budou zpracovány na štěpky (viz informace uvedeny výše).

Protože celá tato akce je organizována pro občany s místem trvalého pobytu 
v Libuši a Písnici, bude nutné prokázat trvalý pobyt nejlépe předložením občan-
ského průkazu přímo odborné obsluze. 

Hana Kučerová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
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Při inventarizace je u  každého 
stromu hodnocena především jeho 
provozní bezpečnost, výstupem 
obvykle bývá návrh konkrétního 
zásahu. Podrobnějším průzkumem 
je u  dřeviny dále zhodnocena sa-
dovnická hodnota, věkové stádi-
um, vitalita, zdravotní stav, poško-
zení koruny, kmene a  jiné. Vyhod-
nocením dendrologického poten-
ciálu objektu zeleně poté vychází 
celková perspektivita / neperspek-
tivita řešeného prostoru a následně 
jsou navržena zlepšující opatření.

Dětské hřiště se nachází v  ulici 
Hoštická na parcele č. 559/1 v  ka-
tastrálním území Písnice. Prostor 
má parkový charakter o  celkové 
rozloze 2632 m2 a  dětské herní 
prvky jsou umístěny ve východ-
ní části. Nacházejí se zde klasické 
herní prvky – pískoviště, houpačky, 
skluzavky, dětský domeček a  rodi-
če mohou posedět ve stínu altánku.

Stromové patro je tvořeno pře-

iNveNtArizACer DŘeviN (3)

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ HOŠTICKÁ
Městská část Praha-Libuš postupně zpracovává na pozemcích 
ve své správě průzkumy dřevin.

DRUHOVá sKLaDba DřeVin DěTsKéHO HřišTě HOšTicKá
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devším z jehličnatých dřevin – smr-
ků, modřínů a  borovic. Modříny 
jsou rychle rostoucí statné opadavé 
stromy. Převislé postranní větvičky 
nesou krátké brachyblasty (zkráce-
né větévky) s měkkými jehlicemi ve 
svazečcích. Na podzim se vybar-
vují žlutě. Šišky na stromě vytrvá-
vají několik let. Modřín má srdčité 
kořeny, které dobře zakotvují a  na 
rozdíl od smrků netrpí vývraty. Dře-
vo modřínů je pryskyřičné, pružné, 
pevné a odolné vůči vlhkosti. Z list-
natých dřevin se zde vyskytují hlav-
ně třešně pilovité, břízy bělokoré 
a  trnovníky akáty. Zdravotní stav 
dřevin ve většině případu vykazu-
je pouze mírná poškození, ačkoli 
bude nutná probírka rostlin vzhle-
dem k přehuštěné výsadbě a ošet-
ření zdravotními řezy.

Andrea Kovářová, odbor životního pro-
středí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Foto: archiv OŽPD ÚMČ Praha-Libuš

Nejvýrazněji se prosychání boro-
vic projevilo v ulici K Lukám a ve Sla-
vonické ulici. Na zasažených lokali-
tách byly posbírány vzorky jehličí 
a  zaslány útvaru Lesní ochranné 
služby Výzkumného ústavu lesního 
hospodářství a myslivosti, který síd-
lí na Praze 5 – Zbraslavi.

Mikroskopickým vyšetřením za-
slaných vzorků byla prokázána pří-
tomnost houby Sphaeropsis sapi-
nea. Jedná se o vážného houbové-
ho škůdce borovic, který dokáže sil-
ně napadené jedince i zahubit. Dle 
doporučení Ing. Vítězslavy Peškové 
a  Dr. Františka Soukupa, CSc., (kte-
rým tímto děkujeme) u vzrostlejších 
jedinců již není účelné uvažovat 
o chemické ochraně. U stromů pro-
schlých méně než z poloviny dopo-
ručují odstranit suché větve. U silně-
ji proschlých jedinců je třeba zvážit 
jejich smýcení, neboť v tomto přípa-
dě již nelze počítat s  jejich regene-
rací. Regeneraci je vhodné podpořit 
občasnou vydatnou zálivkou.

Zjištěné houbové onemocnění má 
celosvětové rozšíření a napadá i dal-

PROSYCHÁNÍ BOROVIC
Výskyt značně prosychajících borovic na území naší městské 
části nás přinutil k řešení této situace pomocí odborníků. 

ší dřeviny z  rodů jehličnanů (jedle, 
smrky, modříny, zeravy a  douglas-
ky). Současný masivní výskyt tohoto 
prosychání je u nás výrazně ovlivněn 
opakovanými přísušky posledních 
let, a zřejmě navíc i častými teplotní-
mi extrémy a prudkými zvraty počasí.

U  borovic, které jsou napade-
né jen z  části, provedeme ošet-
ření zdravotními řezy a  u  dřevin, 
kde není předpoklad výraznějšího 
zlepšení, se provede smýcení. Ná-
sledně plánujeme realizovat nové 
vhodnější výsadby z  listnatých 
dřevin. 

Rádi bychom tímto požádali ob-
čany o spolupráci k ošetření borovic 
na soukromých pozemcích, aby se 
toto onemocnění dále nerozšiřovalo, 
a  také o zaslání návrhů rodů listna-
tých stromů, které byste rádi v naší 
městské části chtěli mít. Své návr-
hy dřevin můžete zasílat na e-mail:  
ziv.prostredi@praha-libus.cz nebo 
volat na telefonní číslo 244 021 425. 

Andrea Kovářová, odbor životního pro-
středí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

↓  Modřín opadavý ↓  Pohled na západní část dětského hřiště v Hoštické ulici.
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Časovír 
ISBN 978-80-204-1774-9
Povídky za-

měřené právě na 
problémy s časem 
od známých čes-
kých autorů po-
jaté nejrůznějším 
způsobem, od ná-
hodných časových 
smyček až po využití časoprosto-
rových přenosů pro různé podrazy 
a další neplechy. Jak už je to v oblas-
ti sci-fi zvykem, povídky jsou to dob-
rodružné, detektivní, filozofické… 
I  když je tu jednotící prvek − čas–, 
je výběr dostatečně široký, aby si 
v něm každý čtenář našel to své.

Zabij/zachraň  
svého mimozemšťana
ISBN 978-80-204-2302-3
Ondřej Neff, 

žijící klasik české 
vědecko-fantas-
tické literatury, 
jednou otiskl 
v  časopise Ikarie 
seriál o  tom, jak 
by mohla vypa-
dat setkání s  mimozemšťany. Pro-
bíral všechny možné i  nemožné 
alternativy a  výsledkem byl jed-
noznačný rezultát: Sežerou nás! 
V této antologii se nad stejnou te-
matikou zamyslela desítka českých 
autorů a autorek. A tak jsou tu i po-
vídky, které dopadnou jinak, i když 
ne vždy to s tím anoncovaným za-
chraňováním vypadá nějak jedno-
značně. Jsou tu k mání mimozemš-
ťané k nerozeznání podobní lidem 
i takoví, s nimiž by nebylo příjem-
né setkat se v  pravé poledne pod 
zářícím sluncem, natož pak v noci. 
Tento soubor povídek je zkrátka ja-
kýsi koktejl, směsice různorodých 
chutí, které se ale skvěle doplňují. 
Nuže vzhůru na setkání s  mimo-
zemšťany! 

liBUŠSKé virtUÁlNÍ KNiHKUPeCtvÍ 66

POKRAČUJME V RELAXACI
První zářijové číslo U nás je pro jeho čtenáře i autory neklamným zna-
mením, že už zase začal nový školní rok pro malé a velmi mladé a pro 
nás ostatní nejspíš také skončilo vítané přerušení roku pracovního. Že 
to obé nám všem nejspíš připadalo příliš krátké, není jen náš problém, 
ale také nepříjemná vlastnost Času, který se fikaně tváří, že ubíhá všem 
a pořád stejně, zatímco všichni víme, že tak tomu není. Školní hodiny 
se někdy, jak známo, neúnosně vlečou, intimní chvilky utečou zpravidla 
zbytečně rychle, ale v paměti mají neuvěřitelně delší otisk než kdejaká 
školní látka (mám na mysli látku ze všech typů škol − což naprosto není 
výtka vůči školám) a hlavně (a to je nesporné), čím je člověk starší, tím 
ubíhá čas rychleji. Ostatně čas a jeho relativita je také jedním ze zdrojů 
sci-fi a fantasy literatury, jejíž pomocí si já prodlužuji sladké chvíle nic-
nedělání a dovoluji si k této relaxaci pozvat i vás…

Roboti a lidi
ISBN 978-80-204-1993-4
Nejlepší české 

sci-fi povídky o ro-
botech. Autoři se 
tu zamýšlejí nad 
možnými vztahy 
a  konflikty mezi 
lidmi a „stroji“ jimi 
vytvořenými. Jenže v mnoha přípa-
dech se ony stroje chovají lidštěji, 
než jejich tvůrci. Ve sbírce jsou pří-
běhy dobrodružné i  jen tak lidské, 
detektivní, hororové i  humorné. 
Soubor postihuje různorodost mož-
ných problémů ve vztahu mezi příliš 
chytrými stroji a lidmi, jejichž nedo-
statky ve srovnání o to víc vynikají.

A  po českých výborech bych 
ještě měl v současnosti v Čechách 
velmi úspěšný titul zahraniční.

Gerina Dunwichová:  
Zvířecí duchařské historky
ISBN 978-80-204-1754-1 
Sbírka populár-

ních duchařských 
historek věnovaná 
zvířatům, která i  po 
smrti zůstávají se 
svými pány a  dohlí-
žejí na jejich další ži-
vot. Tajuplní zvířecí duchové se po 
staletí vracejí ze záhrobí, aby varo-
vali před nebezpečím, utěšili truch-
lícího majitele, nebo se dokonce 
mstili těm, kteří je zaživa trápili. 
Nejčastěji mají podobu koček, což 
milovníky těchto mystických zvířat 
nepřekvapí, ale samozřejmě i  psů, 
koní, morčat, ptáků, králíků, divo-
kých zvířat. Všechny příběhy jsou 
založeny na skutečných prožitcích, 
při čtení některých z nich vám bude 
běhat mráz po zádech, jiné vás zase 
zahřejí u srdce či dojmou …

Příjemnou relaxaci i nad strašidelnými 
příběhy přeje Jiří Brixi

FILÍPEK VYKROČIL  
DO SVĚTA
V tomto časopise se již Dětské centrum Filípek 

(Libušská 40, vedle Albertu) etablovalo dvěma 

příměstskými tábory, v nichž děti prožily veselé 

putování za zvířátky a dobrodružství s Indiány. 

A tak se Filípek těší na další přízeň malých i velkých 

ve svém podzimním programu…

10. září | FiLíPeK OTeVíRá  
− Den OTeVřenÝcH DVeří:  
tvořivé dílny, zápis a přihlášky na aktivity a akce

HLÍDÁNÍ DěTÍ  NAROZeNINOVÉ OSLAVy 

PŘÍMěSTSkÉ TÁBORy  VyZVeDÁVÁNÍ DěTÍ Ze ŠkOL 

A ŠkOLek ODPOLeDNÍ ČINNOSTI 

DOUČOVÁNÍ  HUDeBNÍ ŠkOLA yAMAHA

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZkOUŠky NA VÍCeLeTÁ GyMNÁZIA 

SOBOTNÍ kReATIVNÍ DÍLNy 

SOBOTNÍ PROCHÁZky A VÝLeTy

 i n z e r c e

 i n z e r c e  i n z e r c e

Příprava na přijímací zkoušky
Gymnázium, Písnická 760, Praha 4

(500 m od Novodvorské)
pořádá pro zájemce z 9. tříd ZŠ

kurz matematiky a českého jazyka
(vybrané učivo).

Zahájení ve středu 5. 10. 2011.
20 lekcí (střídavě český jazyk a 

matematika)
vždy ve středu od 16.00 do 17.00 h.

Cena za celý kurz 1 400 kč. 
Je možné zvolit jen 10 lekcí.

kurz bude zahájen při minimální 
účasti 15 zájemců.

Přihlášky: zr@gpisnicka.cz 
nebo tel. 241 712 754. 

„Štěstí přeje připraveným“

Gymnázium,  
Písnická 760, Praha 4

nabízí
volná místa v prvním ročníku 

čtyřletého studia a uvolněná místa 
ve třídách kvinta až oktáva.

Nabídka platí pro studenty 
s dobrými výsledky,

kteří chtějí změnit školu (dojíždění, 
vysoké školné...) a hledají klidné 

okolí školy.

Bližší podmínky přestupu či přijetí 
sdělíme

(tel. 241 712 754 nebo  
e-mailem info@gpisnicka.cz).

ZMĚNA REDAKČNÍ UZÁVĚRKY
Vážení spolupracovníci a přispěvatelé časopisu U 
nás, dovoluji si vás upozornit, že se mění termín 

redakční uzávěrky. Počínaje říjnovým číslem bude vždy 
10. v měsíci. Nejbližší uzávěrka – říjnového čísla − je 

tedy 10. září. k této změně jsme přistoupili na základě 
dohody s Radou MČ Praha-Libuš, aby se časopis 
dostával ke čtenářům dříve na začátku měsíce.

Hana Kolářová, šéfredaktorka
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(Pokračování z minulého čísla.)

Odplouváme do Halong bay
 „Slávo, mám pro nás dobrou zprá-

vu!“ volám na kamaráda. „Máme spo-
lečně s  Golemem, bocmanem a  osmi-
člennou posádkou vyzkoušet motor 
jednoho z našich záchranných člunů!“

Po spuštění člunu na zvlněnou hladi-
nu Halong bay dáváme motoru zabrat. 
Při větším výkonu se za ním tvoří na 
vodě olejová skvrna. Netrvalo dlouho 
a po opravě vedené zkušeným druhým 
strojním důstojníkem nedočkavě smě-
řujeme mezi skaliska Dračí zátoky.

V jedné z větších skal je tunel. Motor 
tichne a příď člunu pomalu vplouvá do 
přírodní úzké průrvy. Opatrně sklání-
me hlavy a  zvedáme je až v  prostorné 
vodní jeskyni.

„Hergot!“ spouští vylekaný Zorba 
svoji oblíbenou nadávku, když mu nad 
hlavou zavřeští zvědavá opice. Mo-
hutný černý pták, vyrušený skřípavým 
zvukem našich náhradních vesel, rozpíná křídla a vzlétá vzhůru do bezpečí. 
Skalní jeskyně se pojednou rozšiřuje a vytváří vysokou kamennou bránu. 
„Tady!“ Bocman ukazuje rukou na malý písečný břeh ostrůvku, který se po-
zvolna zvyšuje a končí strmou stěnou, mizící pod vodní hladinou. Příď člu-
nu najíždí na písek a Vanilka skáče na břeh, aby přidržel člun, než ostatní 
vystoupí.

Hřbitov cizinecké legie
V těchto místech je hřbitov cizinecké legie,“ jeho ruka směřuje na dvaa-

dvacet balvanů, přes které někdo namaloval tři barevné pruhy, vybledlé po-
stupujícím časem. Jen několik křížů zůstalo stát u kamenných hrobů, ostatní 
leží rozházené kolem. Na některých jsou ještě znatelná jména – John Mer-
rick, Georg Ewers, Helmut Fridrich… 

“Jan Havel,“ čtu na zlomeném kříži. „Ano, to byl Čech,“ přistupuje ke 
mně Golem. „Nediv se možná, že je to jeden z těch, kteří hledali štěstí v ci-
zině.“ 

„A jak se sem dostal,“ vyzvídá Sláva.
„V mnoha zemích lákají profesionální verbíři muže, někdy dokonce chlap-

ce, kteří jsou na mizině. Opijí je kořalkou, slíbí slávu a peníze, které mohou 
snadno získat v dalekých zemích. Podstrčí jim kus papíru a  jsou chyceni! 
Pak je čeká tvrdý zaškolovací tábor s výcvikem pod neustálou kontrolou.“ 

 „Co se jim stane, když utečou z tábora?“ ptá se po Slávovi Vanilka. 
„Jeden cizinec hlídá druhého a běda kdyby je na útěku chytili,“ pokračuje 

Golem, „kdo se tam jednou dostal, těžko se vrací zpět domů.“
“Podívej,“ obrací se Golem znovu ke hrobům, „tahle vojenská skupina se 

také chtěla vrátit, až by vydělali peníze nebo něco získali. Ale tady v jeskyni 
Gio – Jeskyni netopýrů je nečekaly žádné poklady, ale cizokrajné nemoci, 
těžká zranění a nakonec smrt. Vždyť jako mnoho národů, včetně nás, Če-
chů, má i Vietnam staleté zkušenosti s cizí nadvládou a bojem za osvobo-
zení.“

Fantastické podoby ostrůvků Su tu – Ostrov lva a Canh buom – Ostrov 
plachet

Vyplouváme zpět na klidnou hladinu zátoky. Většina z těch skal a ostrův-
ků, které nás ze všech stran obklopují, má fantastické podoby, znásobené 
slunečními paprsky. Tak třeba ostrůvek Su tu – Ostrov lva nebo Canh buom 
– Ostrov plachet. 

„Poklady tady nejsou, ale celé sedmikilometrové pobřeží je z antracitu,“ 

FANTASTICKÁ PLAVBA  
K VIETNAMSKÉ DRAČÍ ZÁTOCE (2)
Bohumil Černý

ukazuje bocman na pevninu, kde je lom se žilami této nádherné čisté hmoty.
 „Když tady kdysi proplouval koráb piráta Činga, dodržovala na něm po-

sádka svoje nepsané zákony,“ přidává bocman na zpáteční plavbě jeden z pi-
rátských příběhů…

 „Přesto, že byli piráti vyvrhelové společnosti, tvrdě trestali vlastní ná-
mořníky, kteří jim na lodi něco ukradli. Když posádka přistihla někoho při 
krádeži, přivázali hříšníka na záď lodě k dlouhému lanu a hodila ho bez mi-
losti do moře. Po několik hodin jej vlekla za sebou, než jeho tělo vytáhli na 
palubu. Někdy byl bez nohou nebo bez rukou a jindy zůstal jen ukousnutý 
konec lana. V případě, že měl štěstí nebo ho doprovázel anděl strážný a vy-
vázl zdráv, už nikdy na lodi nekradl!“ 

Trojhranná ploutev žraloka
 „Žralok na pravoboku!“ křičí Vanilka a ukazuje, jak se nad hladinou ob-

jevuje známá, trojhranná ploutev. Téměř čtyřmetrový žralok tygří s dlouhou 
ocasní ploutví si nás z dálky obhlíží, ale po chvilce sebou mrskne, změní 
směr a mizí pod zpěněnou hladinou. Asi jsme mu nestáli za větší námahu.

Golem nutí motor k co nejrychlejším otáčkám, a tak se rychle přibližu-
jeme k bokům lodě. Poblíž zábradlí poskakuje rozčilený šéfkuchař Jáchym 
a prudkými pohyby rukou nás popohání k prošvihnuté večeři. 

„Zcela pomalu vpřed!“
„Otočit kormidlo vlevo!“ Rozkazy z velitelského můstku se přenášejí tele-

grafem do strojovny, kde se znovu opakují…
„Plnou parou vpřed!“
Po dvou dnech skončilo divoké řádění tajfunu a naše Republika vyplouvá 

nepoškozena díky skalnímu úkrytu k haiphongskému přístavu.
Smaragdová zeleň zátoky se mění v tmavomodrou hloubku Tonkinského 

zálivu. Kousek pod hladinou se objevuje hejno rejnoků s širokými ploutve-
mi, které se podobají temným přízrakům. Je to podivné a nádherné, tak jako 
je pohled na fantastické skály Halong bay – Dračí zátoky… 

Fantastická plavba k vietnamské Dračí zátoce je výňatkem z jednotlivých 
třiceti kapitol cestopisné a dobrodružné knížky, jejímž autorem je bývalý 
námořník Bohumil Černý, dnes obyvatel Libuše. Knížku Příběhy z přísta-
vů, moří a oceánu vydalo vydavatelství Akcent, Třebíč, Eliášova 1132/ 15, 
e-mail – cermakova@vydavatelstviakcent.cz , tel. 568  844 553, kde je 
možné ji za 239 Kč objednat.
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SOUTĚŽ – SOUTĚŽ – SOUTĚŽ – SOUTĚŽ – SOUTĚŽ  – SOUTĚŽ 

ROZKVETLÁ LIBUŠ A PÍSNICE  
– SOUTĚŽ PRO VŠECHNY
Zahrady, předzahrádky, okna, balkóny, dvory a firmy 
jsou v plném květu a dělají radost celému okolí.  
Vyfoťte je a přihlaste se do soutěže Rozkvetlá Libuš 
a Písnice, která je otevřená pro vaše fotografické pří-
spěvky do 30. září 2011. Můžete získat zajímavé ceny. 

Neváhejte a zaregistrujte se. Na webových stránkách   
www.praha-libus.cz v rubrice soutěž naleznete přihlašovací formu-
lář. Jsou zde uvedeny i podrobnosti a podmínky soutěže. Informace 
je možné získat také na telefonním čísle 244 021 429 nebo na  
e-mailu martinkova@praha-libus.cz. 

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21

SOUTĚŽ – SOUTĚŽ – SOUTĚŽ – SOUTĚŽ – SOUTĚŽ  – SOUTĚŽ 

KlUB JUNiOr
ZÁPIS DO KROUŽKŮ, KURZŮ  
A OBORŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2O11/12 

Klub Junior, Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4
kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968
kjunior@centrum.cz
www.klubjunior.cz

Klub Junior volnočasových ak-
tivit při MČ Praha-Libuš je pestré 
otevřené centrum pro každý věk, 
které nabízí již dvanáctým rokem 
zájmové vzdělávání v  oblasti hu-
dební, jazykové, sportovní, odbor-
ně vzdělávací a umělecké tvorby.

Aktuální nabídku jednotlivých 
zájmových kroužků, kurzů a  obo-

rů představíme všem zájemcům 
ve středu 7. září od 18 hodin 
v prostorách Klubu Junior.

Přijďte se seznámit s plánem akti-
vit na nový školní rok, osobně si po-
hovořit s lektory a domluvit časový 
rozvrh docházky na vybrané obory!

Ing. Lenka Koudelková a kolektiv lektorů

Červnová lekce nordic walking 
se mezi našimi seniory setkala 
s  velkým zájmem, a  tak jsme na-
plánovali další. Poprázdninová 
hodina nordic walking se uskuteč-
ní ve čtvrtek 29. září od 14 do 
16  hod. Sraz je jako minule před 
prodejnou Cyklo Emap – stanice Ke 
Březině autobusu 113. Opět si vy-
jdeme směrem k Točné a zpět (cca 
4 km) a opět s námi půjde zkušený 
lektor ze společnosti Nordic Wal-
king. Součástí hodiny je instruktáž, 
procvičení a zapůjčení hůlek.

NORDIC WALKING: DALŠÍ LEKCE
Městská část Praha-Libuš nabízí seniorům další lekci nordic wal-
king – svěží severské chůze, která léčí srdce i metabolismus.

Zájemci se mohou hlásit do 
22. září na humanitním odboru 
ÚMČ Praha-Libuš, a  to buď osob-
ně vždy v pondělí a ve středu od 8 
do 12 hod. a od 13 do 17.30 hod., 
v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hod. 
a od 13 do 16 hod., nebo telefonic-
ky na 244 021 421 či 244 021 423.

Lekce nordic walking je pro naše 
seniory zdarma.

PhDr. Pavla Jedličková,  
místostarostka pro vzdělávání,  

bezpečnost a integrační politiku

Kurz je pětitýdenní a  začíná 
ve středu 5. října ve 14 hod. 
v  Klubu senior, ul. K  Lukám 
664 (v  sídle Úřadu MČ Praha-Li-
buš). Každou středu proběhne 
1  vyučovací hodina v  délce trvání 
60 min. Maximální počet seniorů ve 
skupině je 15 a důležité pro úspěch 
a dobrý pocit z kurzu je absolvovat 
všech 5 hodin. Trénink je určen pro 
seniory z MČ Praha-Libuš a je zdar-
ma. Povede ho zkušený a odborně 
vzdělaný lektor ze společnosti Se-
nior Help, o  jejíchž aktivitách jsme 
vás informovali v červnovém čísle.

rozVrh tréNiNkU
5. října 2011 14−15 hod.

12. října 2011 14−15 hod.

19. října 2011 14–15 hod.

26. října 2011 14–15 hod.

2. listopadu 2011 14–15 hod.

Zájemci se mohou hlásit do 26. 
září na humanitním odboru, a  to 
buď osobně vždy v  pondělí a  ve 
středu od 8 do 12 hod. a od 13 do 
17.30 hod., v úterý a ve čtvrtek od 
8 do 12 hod. a  od 13 do 16 hod., 
nebo telefonicky na 244 021 421 či 
244 021 423.

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  porov-

KURZ TRÉNINKU PAMĚTI
Městská část Praha-Libuš organizuje pro své seniory zdarma 
kurz tréninku paměti.

náváni s  ostatními účastníky jako 
kdysi ve škole. Nic z toho se ovšem 
na kurzech neděje − cílem trenéra 
je rozvíjet individuální schopnosti 
každého účastníka dle jeho mož-
ností, motivovat celou skupinu 
k  co nejlepším výsledkům, vytvá-
řet tvůrčí atmosféru, přistupovat 
k trénování poutavým a zábavným 
způsobem. Kromě mnemotechnik 
a speciálních cvičení na dlouhodo-
bou a  krátkodobou paměť a  pro-
cvičování všech smyslů  jsou  vyu-
žívány hry, pohyb, domácí úkoly 
atd.  Po velmi krátké době dochází 
k  efektu tzv. pozitivního šoku, kdy 
jsou sami  senioři překvapeni, co 
všechno dokážou a jaké jsou jejich 
možnosti. Toto je motivuje k další-
mu snažení a zvyšuje pocit sebevě-
domí a důvěry ve vlastní schopnos-
ti. Nejspíš svými výsledky překvapí 
i  své děti a  vnoučata. Problémem 
pak není zvládnout z hlavy seznam 
na nákup o desítkách položek, na-
učit se telefonní čísla, pořadí urči-
tých věcí, vzpomenout si na vůně 
z dětství atd. 

Cílem tréninku paměti je tak 
podpořit seniory k  soběstačnosti, 
naučit je používat mnemotechniky 
v  praxi, posílit jejich sebevědomí 
a  podpořit zdravý životní styl bě-
hem stárnutí a  osobní zodpověd-
nost.

PhDr. Pavla Jedličková,  
zástupkyně starosty pro vzdělávání, 

bezpečnost a integrační politiku
Foto: archiv Senior Help
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nabízíme: Hudebně-sportov-
ní (Po, st), vzdělávací a výtvar-
né aktivity (Út, Čt) zejména 
pro rodiče s dětmi, stálou burzu 
dětského oblečení, knihovničku 
odborné literatury. 
Centrum disponuje kompletním 
vybavením a  zázemím pro pobyt 
rodičů s dětmi od jejich narození.
Otevírací doba:  
Herna s programem Kuřátko: pon-
dělí až pátek 9.30−12 hod.
Herna praktického života s progra-
mem Montessori: středa a čtvrtek 
10−12 hod.
Příspěvek: 40 Kč / rodinu a  pro-
gram – herna Kuřátko (Po−Pá), 100 
Kč / rodinu a program Montessori, 
zvýhodněné předplatné 
První návštěva zdarma!

tÝdeN oteVřeNÝCh dVeří
Ve dnech 12.−16. září s ma-

lým dárkem a  vstupem zdar-
ma. Seznámíme vás prostřednic-
tvím ukázek jednotlivých činností  
s koncepcí podzimního programo-
vého bloku nabídky služeb a  ak-
tivit pro rodiče s  dětmi v  centru 
Kuřátko. Základní nabídku doplní-
me během podzimu o  divadélka, 
besedy, tematické přednášky, kre-
ativní dílny. Těšte se a  sledujte 
náš web. 

V  centru najdete příjemné ro-
dinné prostředí, zázemí a vybave-
ní pro pobyt s dětmi. V podzimním 
čase nastavujeme programovou 

MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO
Klub Junior, na Okruhu 1/395, Praha- Libuš | Kontakt, e-mail, registrace, dotazy: kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719

skladbu dle vaší spokojenosti 
s  jednotlivými pořady z  předcho-
zích období. Uvítáme tedy i nadále 
vaši reflexi naší práce a nabízených 
služeb formou vyplnění krátkého 
dotazníku (k  dostání v  centru). 
Přes léto jsme instalovali (potěší-
me tím, doufejme, zejména ma-
minky) novou rozšířenou ku-
chyňkou linku. Přijďte se k nám 
po prázdninách podívat, seznámit 
se s novými přáteli či zde potkat ty 
staré. Podělte se v centru s ostatní-
mi o své starosti i radosti, získejte 
rady a  inspirace pro výchovu va-
šich dětí i pro život doma. sdíle-
ná starost − poloviční starost, 
sdílená radost − dvojnásobná 
radost. Těšíme se na vás!

Katka, Petra, Gábina,  
Markéta, Pavla, Karolína a Iveta 

září 2011 − VÝběr z ProGramU
12. 9. | PO | Divadélko pro 
nejmenší s  Katkou a  Rytmická 
cvičení s Petrou.
13. 9. | ÚT | Patchwork z papíru 
pro maminky i malé děti výtvarni-
čení s Gábinou.
14. 9. | ST | sportování pro 
nejmenší s Markétou, vhodné pro 
děti od 1,5 roku. 
14. + 15. 9. | Montessori hernou 
i celou filozofií této pedagogiky vás 
provedou  lektorky Katka a Pavla.
15. 9. | ČT | Dráčkova dekorace do 
květináče – výtvarničení s Ivetou.

16. 9. | PÁ | Kulatý stůl – setkání ve-
doucích centra s rodiči na téma – co 
bychom rádi společně mohli dělat, 
informace pro rodiče o  stálé burze 
atp. nejen s Katkou a Karolinou. 
20. 9. | ÚT | burza dětského pod-
zimního oblečení (jednodenní). 
Maminky nabízí/prodávají své zbo-
ží samy. Otevřeno od 9.00, začátek 
prodeje 9.30. Prosíme o  předběžné 
nahlášení vaší „prodejní“ účasti na e-
mail: kuratkomc@seznam.cz (pro za-
jištění dostatku místa prodávajícím). 
Více iformací k akci − web MC K.
22. 9. | ČT | Kašírování pro kaž-
dého – ježek technikou více méně 
(ne) známou s Ivetou.

26. 9. | PO | Zpívání s  kytarou – 
písničky o zvířátkách pro děti i připo-
mínka „hitů od táboráků“ s Katkou.
27. 9. | ÚT | Kouzlíme z přírodnin. 
28. 9. | ST | Zavřeno  – státní svátek.
29. 9. | ČT | Ježek z listí.

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

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

Za MC Kuřátko Katka Tomešová
Foto: archiv MC Kuřátko

↑  Povídání o Turecku, jeho kultuře a zvycích, v MC Kuřátko.

Jako každoročně budou na pořa-
du Jezdeckého dne soutěže v  jez-
deckých disciplínách drezury a par-
kuru. Také letos budou soutěže dre-
zury a parkuru i pro poníky.

Za JO TJ Tempo Praha bude star-
tovat řada jeho členů – dětí z  MČ 
Praha-Libuš i  okolních městských 
částí. Chceme proto pozvat všech-
ny příznivce a  přátele jezdeckého 
sportu z  řad veřejnosti, aby přišli 
naše svěřence i mládež z ostatních 
pozvaných jezdeckých oddílů pod-
pořit. Věříme, že to bude pro všech-
ny účastníky i hosty hezký zážitek. 
Začátek první soutěže je plánován 
na 9.30 hod., ostatní disciplíny pak 
následně.

JEZDECKÝ DEN JO TJ TEMPO PRAHA
V sobotu 1. října se v areálu jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha uskuteční tradiční Jezdecký den JO TJ Tempo Praha. Letošní 19. roč-
ník se koná pod záštitou Úřadu Městské části Praha-Libuš s podtitulem: „O pohár městské části Praha-Libuš“. 

Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha se 
nachází v Zátoňské ulici v tzv. Staré 
Písnici. Spojení autobusy MHD 113, 
331 a 333, zastávka Ke Březině.

Parkování a občerstvení zajištěno.
Podrobnější informace o Jezdec-

kém oddíle TJ Tempo Praha jsou 
k dispozici na našich internetových 
stránkách www.jotjtempo.cz.

Jezdecký den JO TJ Tempo Praha 
se koná za laskavé podpory Úřadu 
MČ Praha-Libuš. Všichni jste srdeč-
ně zváni!

Za JO TJ Tempo Subhi Brož
Foto P. Trauškeová
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ProGram klUbU
Srdečně zveme na program 

Klubu Senior a  současně přejeme 
hodně zdravíčka a  pohody v  dal-
ším půlročním setkávání členů při 
akcích, zájezdech atd. Nové členy 
srdečně zveme mezi nás.
6. 9. | Opět zahajujeme. Podzimní 
otevření klubu pro naše stálice, zve-
me srdečně i všechny ostatní seni-
ory naší městské části. Podzimní 
zájezdy čekají – přijďte se přihlásit.
13. 9. | Pozvánku do klubu přijala 
opět paní MUDr. Brigita Mastná, 
abychom se opět mohli něco dově-
dět a popovídat si o našem zdraví. 
Motto: využívání svého času pro 
dokonalou životní rovnováhu.
20. 9. | Na toto odpoledne jsme 
pozvali paní, která dříve bydlela 
v  naší městské části a  také del-
ší dobu pobývala s  manželem 
na Ceylonu – Srí Lance. Přijdou 
i  s  manželem, který jako první ka-
meraman natáčel celovečerní film 
o této krásné zemi. Popovídají ne-
jen o  této kráse, ale i  o  nebezpečí 

KLUB SENIOR
v  těchto končinách. Bude to velmi 
zajímavé, nenechte si ujít.
27. 9. | Volná zábava a popovídání 
v našem klubu s přáteli, o plánech, 
přáních, a  to vždy při kávě a  čaji, 
a někdy i něco navíc.
4. 10. | Výlet po naší krásné české 
zemi, tentokrát směr zámek Plos-
kovice, Litoměřice, oběd, zámek 
Duchcov. Odjezd v 9.00 z Libuše od 
Eimů, návrat cca v 18.00 hodin. Sr-
dečně zveme, přihlášky v klubu.
11. 10. | Na toto odpoledne jsme 
vybrali dvoje krátké čtení pro ty, 
kdo velmi dobře vnímají dnešní ži-
vot – co tomu tedy řeknete… Může 
být i diskuse.

kNihoVNa
Pro náročné čtenáře sdělujeme, 

že knihovna se opět otevírá, a  to 
každé úterý od 14.00 do 18.00 ho-
din. Pod heslem: „Nenechte našeho 
knihovníka v klidu!“

Za výbor Klubu Senior  
Zdena Prchlíková

Ve dnech 22.−25. září 2011 plá-
nujeme léčebný a  rekreační pobyt 
v malebném městečku Hévíz, se su-
per ubytováním ve dvoulůžkových 
pokojích se sociálním zařízením 
v  hotelu Panorama, kde je možno 
sjet výtahem přímo k  bazénům 
nebo využít přírodní jezírko s  lé-
čebnými účinky s  teplotou kolem 
37 stupňů – na klouby, páteř atd. 
Doporučujeme. Cena za 1 osobu 
je 110 eur: polopenze, s přídavkem 
polévek v  poledne. Doprava tam 
a  zpět 900 Kč. Prohlídka městeč-
ka, obchůdky, příjemná procházka 

MAĎARSKO – HÉVÍZ
atd. Prospekt a povídání bude u pí. 
Prchlíkové v Klubu Senior.

O  dalších plánech zájezdů do 
konce listopadu podrobněji v příš-
tím čísle U nás:
14.−16. 10. 2011 – Domažlice, 
straubing
4.−6. 11. 2011 – Jívka, Polsko
9.−13. 11. 2011 − Jizerky

Za organizační výbor:

Zdena Prchlíková (608 511 980),  
Slávka Urbanová (261912 404),  
František Novotný (602 341348)

Zveme děti i dospělé na cvi-
čení do sokolovny. Zahájení cvi-
čebního roku 2011/2012 dle pravi-
delného rozvrhu:
Pondělí 5. září 2011 – děti i dospělí!
Od čtvrtka 8. září nově ZUMBA – 
20.00−21.00 hodin!

Zaměření cvičení a náplň cvičeb-
ních hodin – s přihlédnutím k věku, 
zájmu a  schopnostem cvičenců. 
Všestranná pohybová průprava za-

T. J. SOKOL LIBUŠ
T. J. Sokol Libuš, Libušská 294/129, Praha- Libuš
Tel.: 261 912 456 od 8.00 do 12.00 hodin
E-mail: sokollibus@volny.cz, www.sokollibus.cz

Předškolní děti všestranný tělocvik 4–7 let pondělí a středa 16.00–17.00 hod.

Mladší a starší žáci všestranný tělocvik 7–15 let úterý a čtvrtek 17.00–18.00 hod.

Mladší žákyně všestranný tělocvik 7–11 let pondělí 17.00–18.00 hod.

Starší žákyně všestranný tělocvik 12–15 let pondělí 18.00–19.00 hod.

Mladší a starší žákyně všestranný tělocvik 7–15 let středa 17.00–18.00 hod.

Rodiče a děti všestranný tělocvik 2–5 let pondělí 10.00–11.00 hod.

Rodiče a děti všestranný tělocvik 2–5 let úterý a čtvrtek 16.00–17.00 hod.

Ženy zdravotní tělocvik pondělí 19.00–20.00 hod.

Ženy fitball pondělí 20.00–21.00 hod.

Ženy nácvik slet středa 18.00–19.00 hod.

Ženy všestranný tělocvik středa 19.00–20.00 hod.

Ženy zumba čtvrtek 20.00–21.00 hod.

Muži a ženy rekreační volejbal pondělí, čtvrtek 21.00–22.00 hod.

Muži a ženy rekreační volejbal pátek 20.00–21.30 hod.

Ženy rekreační volejbal středa 20.00–21.00 hod.

Muži registr. volejbal (soutěž PVS) úterý a pátek 18.00–20.00 hod.

Ženy registr. volejbal (soutěž PVS) čtvrtek 18.00–20.00 hod.

hrnující prvky gymnastiky, atletiky 
a  míčových her. Důraz je kladen 
na rozvoj obratnosti, síly, rychlos-
ti, vytrvalosti, koordinaci pohybu 
a správné držení těla. Náplň cvičeb-
ních hodin: zahájení, rozcvičení, 
rozběhání, cvičení v družstvech dle 
výkonnosti, závodivé hry, míčové 
hry – vybíjená, přehazovaná, kopa-
ná, florbal, košíková, volejbal, soft-
ball, zakončení hodiny, zklidnění.

Celoroční členský příspěvek: děti a  mlá-
dež do 18 let včetně a senioři starší 65 let ve 
výši 100 Kč/rok, ostatní členové ČOS ve výši 
300 Kč/rok (v září 2011 platí pouze nový člen 
Sokola). V členských příspěvcích je zahrnuto 
úrazové pojištění. Oddílový příspěvek za 
1 hod. cvičení se pohybuje od 15 do 38 Kč 
dle jednotlivých cvičících kategorií a  může 
se platit 2x za rok (1x za 6 měsíců – leden 
až červen, 1x za 4 měsíce – září až prosinec). 

Cvičenci se mohou zúčastňovat závodů 
sokolské všestrannosti a  různých turnajů 
a závodů organizovaných sokolskou župou 
a Českou obcí sokolskou, dále sobotních do-
plňkových činností dětí i  dospělých (např. 
plavání, turistika).

Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš
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Jsme volnočasový klub pro děti a mlá-
dež ve věku 6–15 let. Můžeš k nám přijít 
i odejít, kdykoli chceš.

Kde nás najdete: 
Budova SAPA, 6. patro, Libušská 319/126, 142 00 Praha-Libuš
Kontaktní informace: info@lache-chave.cz, +420 723 293 601
Webová stránka: www.lache-chave.cz
Za návštěvu klubu se nic neplatí, děti nám nemusí říkat ani svoje jméno. Klub 
je pravidelně otevřený vždy v pondělí, středu a čtvrtek od 14 do 18 hodin. 
V úterý a pátek nabízíme dle domluvy doučování a pomoc v řešení nároč-
ných situacích v rodině nebo ve škole. 
Na všechny se těší Veronika, Renata a Markéta.

Markéta Foltýnková, předsedkyně o. s. Lačhe Čhave

KLUB ROZHLEDNA

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

 Zápis    

www. ddmmodrany. cz 
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  Kde: Herrmannova 2016 / 24,  Kdy:  1. - 9. září 2011

  1. - 2. od 10 hod. do 19,30 hod., 5. - 9. od 13,30 do 19,30 hod.

  Nové zájmové kroužky začínají  12. září 2011

do zájmových kroužků 

na školní rok 2011/2012 
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Srdečně zveme všechny aktivní 
i rekreační cyklisty z Libuše a Písnice 
– pojeďte s námi, velcí i malí, společ-
nou cyklojízdou na happening letoš-
ního Pražského cyklozvonění (v pra-
vé poledne se pokusíme společně 
o překonání loňského rekordu v cyk-
lozvonění) – pojedeme pospolu!

Sraz všech cyklistů je v  sobotu 
17. září v 10.00 hodin před Klubem 
Junior na sídlišti Písnice v  ulici Na 
Okruhu 395/1. 

PRAŽSKÉ CYKLOZVONĚNÍ
Pražské cyklozvonění − tradiční celopražský happening, u jehož 
zrodu stála před pěti lety i městská část Praha-Libuš, se v letoš-
ním roce uskuteční v sobotu 17. září s cílem dojezdu do a-par-
ku, U Ledáren v Praze-braníku. 

Těšíme se na všechny účastníky, 
neváhejte, připraven je zábavný 
odpolední program!

Více informací k této akci nalez-
nete na stránkách www.prazske-
cyklozvoneni.cz nebo na webu naší 
městské části www.praha-libus.cz, 
příp. na tel. 604 273 968.

Ať se kola točí!

JM

Srdečně vás zveme na 3. ročník 
Podzimního dětského dne, který se 
koná 17. 9. 2011 od 14.00 v prosto-
rách jízdárny JO TJ Tempo Písnice. 
Pořadateli jsou paní Michaela Vrňá-
ková za Stable Donja Písnice, SDH 
Libuš, ve spolupráci s  občanským 
sdružením Dámy v sedle. Je připra-
ven bohatý program jak pro děti, 

PODZIMNÍ DĚTSKÝ DEN
tak pro dospělé, včetně různých 
soutěží, představení, jízdy na poní-
cích a občerstvení. Vstupné dobro-
volné (tvrdý chléb, mrkev jinak dle 
uvážení).

Těšíme se na vaši účast.
 

Ondřej Stašek, SDH Libuš,  
a Stable Donja Písnice 

cYKLO eMaP Písnice

na KOLa 2011 – sLeVY!!!

na VYbRanÝ TexTiL aŽ 30% sLeVa                                

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

i n z e r c e  
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Den s Libuší  
- budoucnost Libuše  
před vašima očima

Zajímá vás, jak bude vypadat centrum Libuše za 10 let? 
Jestli tu vyrostou mrakodrapy jako na pankrácké pláni 
nebo tu vznikne kultivovaná zástavba, která udělá z Li-
buše ještě mnohem příjemnější místo k životu? Přijďte 
24. září na Den s Libuší a dozvíte se vše, co se zde v budouc-
nu chystá. A nezapomeňte s sebou vzít také svoje ratolesti, 
protože i pro ně bude připraven bohatý zábavný program. 

První veřejné slyšení na téma výstavby u ulice Novodvorská 
proběhlo v Libuši za účasti zhruba stovky zájemců v polo-
vině dubna. Představitelé společnosti KZP ideal invest zde 
prezentovali svůj záměr vybudovat v této lokalitě v násle-
dujících zhruba deseti letech moderní městské centrum na-
zvané Nové Město Libušské. Jednáním s vedením městské 
části doznal projekt v mezidobí ještě několika dílčích změn 
a nyní se dle slibu představí široké veřejnosti. Vzhledem 
k významu tohoto projektu převzal nad akcí záštitu starosta 
Libuše Mgr. Koubek, zúčastní se také zástupci Magistrátu 
hl. m. Prahy a Prahy 12.

Přestože první stavby Nového Města Libušského vyrůstají 
již nyní v podobě řadových domů Oáza Libuš, na které za-
nedlouho navážou městské vily Metropole Libuš, celkový 
pohled na Nové Město Libušské uvidí právě až návštěvníci 
Dne s Libuší na velkém plastickém modelu a řadě vizuali-
zací. Po celou dobu bude přítomen také autor architektonic-
kého návrhu.

Nové Město Libušské vzniká na dosud nevyužitém po-
zemku mezi ulicemi Zbudovská, Novodvorská, Libušská 
a U Pejřárny. Po jeho dokončení zde bude vše, co od mo-
derní městské čtvrti očekáváte − byty, kanceláře, sportovní 
a společenské zázemí, nový městský park, stanice metra či 
tramvajová smyčka. Mimo to zde bude fungovat opravdu 
velké množství služeb pro rezidenty, nájemce komerčních 
jednotek i občasné návštěvníky. Vznikne tu moderní spor-
tovní a společenské zázemí, své pobočky zde otevřou ve-
řejné úřady, banky, právní či cestovní kanceláře a počítáno 
je i s prostory pro zdravotní služby. Rezidentům bude navíc 
určen takzvaný interiérový servis typu recepce, ostraha, pra-
ní prádla, hlídání dětí, zaopatření zvířecích mazlíčků, zalé-
vání květin či obstarání nákupů. Cílem developera je, aby se 
z Libuše stala plnohodnotná čtvrť a její obyvatelé nemuseli 
za službami dojíždět do jiných částí Prahy.

Na Dni s Libuší bude představena také podoba a harmono-
gram vybudování nové stanice metra a plány na rozšíření 
nadzemní veřejné dopravy. Právě díky zvýšení přepravní ka-
pacity veřejné dopravy nedojde po dokončení Nového Měs-
ta Libušského a nastěhování nových obyvatel ke zhoršení 
dopravní situace v Libuši – o této problematice budou moci 
návštěvníci diskutovat se zástupci magistrátu a společnosti 
Metroprojekt. 

Developerská společnost KZP ideal invest není v Libuši žád-
ným nováčkem – již zde postavila několik rodinných domů 
a také bytový dům Libušský Dvůr, kde budou již od 10 hodin 
téhož dne připraveny tzv. Otevřené dveře s řadou atraktiv-
ních nabídek určených právě jen účastníkům Dne s Libuší. 

        
 
 
 
 
Pořádá:  MČ PrahaLibuš, hlavní organizátor Ing. Zdeněk Horčík 
 
Datum konání: 8. října 2011 
 
Místo startu: Smyčka před Klubem Junior, sídliště Písnice, Na Okruhu 395 
 
Prezentace:    V místě startu, končí vždy 15 minut před startem kategorie. Předběžné 
přihlášky lze pro urychlení prezentace zaslat předem písemně nebo mailem na adresy 
pořadatelů (MČ Praha  Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha – Libuš, email horcik@quick.cz ) 
 
Disciplíny:   Běh, kolo, běh, příp. běh, kolo, povrch asfalt, šotolina, zámková dlažba, 

doporučujeme horské nebo trekingové kolo 
 
Kategorie:  Zařazení do kategorie je určeno podle roku narození závodníka. 

 Děti do 7 let              běh 300 m, kolo 1,2 km 
 Děti 89 let                běh 600 m, kolo 3,2 km 
 Děti 1011 let            běh 600 m, kolo 3,2 km 
 Mladší žáci 1213 let běh 1200 m, kolo 6,4 km, běh 600 m 
 Starší žáci 1415 let   běh 1200 m, kolo 6,4 km, běh 600 m 

 
Podmínky účasti:   Respektování pravidel a pokynů pořadatelů. 

Cyklistická přilba pro cyklistickou část. 
 
Závodí se podle pravidel duatlonu v disciplínách dle kategorie bez přestávek, seznámení 
s tratí a poučení bude provedeno před startem příslušné kategorie. S výjimkou kategorie do 7 
let (ročník 2004 a mladší) není dovolena jakákoliv pomoc nebo doprovod na trati. Všichni 
účastníci startují na vlastní nebezpečí. Za děti zodpovídají jejich rodiče, pořadatel 
nezodpovídá za škody způsobené závodníky nebo vzniklé závodníkům. 
 
Ceny:   1. – 3. místo v kategorii 
 
Časový program: 8:30 začátek prezentace  
   9:30 hod. start kategorie do 7 let 
   10:00 hod. start kategorií 89 a 1011 let 
   10:30 hod. start kategorií 1213 a 1415 let 
 
Vyhlášení výsledků:  do 1/2 hodiny po dojezdu poslední kategorie. 

Prodáváme byt 2+kk, OV, 38 m2, v 6. patře 
panelového domu, P4 – Libuš,  

ul. Na Domovině. Byt i dům prošel 
rekonstrukcí. V bytě plastová okna, zděné 

jádro, nové rozvody. 

Cena 1.850.000kč.

V případu zájmu volejte na tel. 604 940 788.
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www.gorenje.cz

NYNÍ NOVĚ 
2x V PRAZE!
MICHLE, POBOČNÁ 1
SHOP PARK ČESTLICE

KUCHYNĚ A SPOTŘEBIČE 
JEDNÉ ZNAČKY.

Při předložení tohoto kupónu získáte montáž a dopravu nové kuchyně zdarma! 
Tato nabídka platí v prodejnách Kuchyně gorenje Pobočná 1 a Shop park Čestlice.U

 n
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1

Severní 321, 252 25  Ořech – Praha západ tel. 234 234 111 GPS: 50°1’25.838”N, 14°17’57.408”E
Plzeňská 130/221, 150 00  Praha 5 – Motol tel. 257 288 111 GPS: 50°3’55.659”N, 14°20’7.518”E
Strakonická 25, 150 00  Praha 5 – Smíchov tel. 257 321 221 GPS: 50°3’57.415”N, 14°24’35.463”E
www.fordamb.cz

Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní
Emise CO2: FordKa 115 g/km, FordFiesta 127 g/km, Ford Focus 136 g/km
Kombinovaná spotřeba: FordKa 4,9 l/100 km, FordFiesta 5,5 l/100 km, FordFocus 5,9 l/100 km

FORD KA
klimatizace a rádio s CD 
přehrávačem v ceně
za 179.990 Kč
vč. DPH

Nový FORD FOCUS
k vybraným modelům zimní 
pneu zdarma
speciální nabídka 
– 20,000 Kč

FORD FIESTA
Celebration 5dv.
za 229.990 Kč
vč. DPH

FORD KA
klimatizace a rádio s CD 
přehrávačem v ceně
za
vč. DPH

Nový 
k vybraným modelům zimní 

Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní
: FordKa 115 g/km, FordFiesta 127 g/km, Ford Focus 136 g/km

Kombinovaná spotřeba: FordKa 4,9 l/100 km, FordFiesta 5,5 l/100 km, FordFocus 5,9 l/100 km

OSLAVTE s námi 1. výročí otevření našeho dealerství 
na Ořechu ve dnech 16. – 18. 9.2011!!!

Kombinovaná spotřeba: FordKa 4,9 l/100 km, FordFiesta 5,5 l/100 km, FordFocus 5,9 l/100 km

Výkup protiúčtem

speciální akce na nové a ojeté vozy servis – sleva až 30%
zvýhodněné ceny náhradních dílů testovací jízdy
mytí vozu zdarma

speciální akce na nové a ojeté vozy servis – sleva až 30%
zvýhodněné ceny náhradních dílů testovací jízdy

NeuwagenAktionen 8-vari2.indd   1 18.08.11   12:10
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Mirotická 12, Praha 4-Libuš, tel.: 241 727 756, e-mail: info@bodypoint.cz

Ukázkové hodiny 
v týdnu od 5. 9. 2011 
a 12. 9. 2011 zdarma

SO 1. 10. Den otevřených dveří

Začínají zápisy do dětských kurzů 
na 1. pololetí 2011/2012

    více info na:
www.bodypoint.cz

Dále Vás zveme 
na cvičení pro dospělé: 
AEROBIC, SPINNING,
BOSU, BODYFORM,
ZUMBA, FITBALL,
ZUMBA TONING,
JÓGA, PILATES,

CVIČENÍ s hlídáním

Pondělí 10.00 - 10.45 Rodiče s dětmi 1-2 roky
11.00 - 11.45 Hrátky s kytarou rodiče s dětmi 2,5-4 roky
16.00 - 16.55 Aerobik děti   6-10 let
16.00 - 16.45 Pohybové hry 4 - 6 let

Úterý   9.00 -   9.45 Rodiče s dětmi 1,5-2,5 roku
10.00 - 10.45 Rodiče s dětmi 3-5 let
16.00 - 16.45 Hip-hop, moderní tance 6-10 let
16.00 - 16.55 Karate 6-10 let začátečníci
17.00 - 17.55 Hip-hop, moderní tance 11-15 let
17.00 - 17.55 Karate 7-12 let pokročilí

Středa 15.30 - 16.15 Zumbatomic děti 9-12 let
16.15 - 17.00 Zumbatomic děti 5-8 let
16.45 - 17.30 Rytmika děti 3,5-5 let

Čtvrtek   9.00 -   9.45 Rodiče s dětmi 2-3 roky
10.00 - 10.45 Rodiče s dětmi 2,5-4 roky
16.00 - 16.55 Dětská jóga 8-12 let

Pátek   9.15 - 10.00 Rodiče s dětmi 8-18 měsíců
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 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


