
NOVÉ VEŘEJNÉ SPORTOVIŠTĚ U PÍSNICKÉ ŠKOLY
ADVENT VE STARÉ PÍSNICI
TERMÍNY ZÁPISŮ DO PRVNÍCH TŘÍD
POLYFUNKČNÍ DŮM V CENTRU LIBUŠE
EKOPORADNA: SPOTŘEBA VODY V DOMÁCNOSTI

1 Vítězové soutěže Rozkvetlá Libuš a Písnice 
převzali ocenění.

2 SDH Písnice uspořádal hasičský maškarní bál.
3 V parčíku ve staré Písnici se na období adventu 

rozsvítil ozdobený smrk.
4 Senioři z Libuše a Písnice na jednom ze svých výletů.

5 Do Mateřské školy Lojovická zavítal Mikuláš a čert.

Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš, Petr Kopic,  
Kryštof Štafl, Zdena Prchlíková a p. Zelenková

Libuš a  PíSnice
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Veřejné sportoviště u školy ve sta-
ré Písnici bylo slavnostně otevřeno 
13. prosince za přítomnosti starosty 
Libuše a Písnice Mgr. Jiřího Koubka, 
radní hl. m. Prahy JUDr. Heleny Chu-
domelové a  vedoucího oddělení 
sportu a volného času Magistrátu hl. 
m. Prahy Mgr. Martina Platze. Kromě 
nich se události zúčastnila spousta 
dětí z písnické základní školy i z Ma-
teřské školy Mezi Domy. Zatímco 
rodiče a dospělí debatovali a ochut-
návali připravené občerstvení, děti 
dováděly na nafukovací trampolíně, 
prolézačce nazvané „vlnobití“, na 
dětské lezecké stěně i  na houpač-
ce. Na hřišti s  umělým travnatým 
povrchem probíhaly různé soutěže, 
a v okolí školy tak bylo i přes chladné 
a větrné počasí veselo a rušno. 

Je však vhodné si připomenout, že 
toto slavnostní otevření bylo vyda-
řeným završením několikaleté snahy 
a  příprav. Potřeba obnovy hřiště se 
už dlouho objevovala mezi požadav-
ky místních občanů směrovanými na 
radnici. Naposledy děti a  mladí lidé 
na akci Desatero problémů Libuše 
a Písnice očima žáků a studentů pou-
kazovali na špatný stav dosavadního 
hřiště a také na to, že nemohou trá-
vit čas a sportovat, jak by chtěli. „Po 
několik let se obyvatelé a rodiče dětí 
snaží upozorňovat na potřebu rekon-
strukce či výstavby nového hřiště. Le-
tos se nám to díky grantu Magistrátu 
hlavního města Prahy povedlo. Přes-
to je před námi ještě problém výstav-
by tělocvičny pro tuto školu a celou 
okolní oblast,“ říká starosta Libuše 
a Písnice Mgr. Jiří Koubek. 

NOVÉ VEŘEJNÉ SPORTOVIŠTĚ U PÍSNICKÉ ŠKOLY
Děti i veřejnost mohou nově využívat víceúčelové 
hřiště s travnatým povrchem na míčové hry s několika 
herními prvky v areálu Základní školy Ladislava coňka 
v Praze-Písnici. 

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

Grant z  celoměstského progra-
mu podpory sportu a  tělovýchovy 
v  hl. m. Praze na rok 2011 získala 
Základní škola L. Coňka. Projekt nesl 
oficiální název Rekonstrukce a opra-
va povrchu venkovního sportoviště 
a dětského hřiště při ZŠ s rozšířenou 
výukou jazyků, L. Coňka 40, Praha 
4 – Písnice. Projekt s celkovým roz-
počtem ve výši 1 milion 300 tisíc ko-
run investičně zajišťovala městská 
část Praha-Libuš. Její finanční spolu-
účast činila 411 tisíc korun. 

Přestože se původně v tomto roce 
s realizací tak finančně náročné akce 
nepočítalo, díky pochopení a maxi-
málně snaze odpovědných pracov-
níků úřadu naší městské části se 
podařilo uvolnit prostředky tak, aby 
celý projekt mohl být zrealizován 
ještě v závěru roku 2011. Za to patří 
poděkování všem, kteří se o získání 
grantu i technické a organizační za-
jištění projektu zasloužili.

Věříme, že nové dětské hřiště 
bude plnit svůj účel a  že se stane 
oblíbeným a  navštěvovaným mís-
tem všech dětí, které touží po pohy-
bu a sportu. A nezbývá než doufat, 
že se společnou péčí podaří udržet 
nové sportoviště v  tom stavu, v  ja-
kém jsme měli příležitost ho vidět 
při slavnostním otevření a  že z  něj 
naše děti budou mít co největší ra-
dost. Pro ně jsme ho přece stavěli...

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravé město a místní Agenda 21
Michaela Pažoutová,  
ředitelka ZŠ L. Coňka

Foto: Jan Vránek

 i n z e r c e
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Vážení občané, otvírat 
nově rekonstruované 
sportovní hřiště v prosinci 

není s  ohledem na sychravé počasí 
ideální, ale ani to nemohlo pokazit 
radost těm, kterým je hřiště určeno 
především – dětem. Ihned po slav-
nostním přestřižení pásky se nadše-
ně vrhly (i přes všudypřítomné blá-
to) na trampolínu a nové herní prv-
ky, které byly instalovány při pozem-
ku u základní školy L. Coňka v Písni-
ci. Nového povrchu se dočkalo i vo-
lejbalové hřiště, které jistě přitáhne 
pozornost i  dospělých. Celková in-
vestice dosáhla 1 300 000 Kč, z toho 
bylo 900 000 Kč uhrazeno z grantu 
hlavního města Prahy a 400 000 Kč 
činil příspěvek městské části Praha-

SLOVO STAROSTY
Libuš. Oficiálnímu otevření byla pří-
tomna nově zvolená radní hlavního 
města Prahy Helena Chudomelo-
vá, která má v kompetenci školství, 
sport a volný čas. Všechny tyto čin-
nosti se spolu ideálně kloubí právě 
na tomto hřišti, které je určeno širo-
ké veřejnosti, nejen žákům zmíněné 
školy. Jste vítáni!  
V minulém čísle jsem vás informoval 
o  jednomyslném rozhodnutí rady 
naší městské části o  nulové tole-
ranci hazardu s tím, že rozhodující 
slovo budou mít zastupitelé hlavní-
ho města. Ti mohli, ale nemuseli ke 
stanovisku jednotlivých městských 
částí přihlédnout. Jak už možná víte 
z médií, podle nové vyhlášky se po-
čet míst, na kterých může být v Pra-
ze provozován hazard, snížil takřka 
o  polovinu, přičemž zastupitelé ak-
ceptovali stanoviska jednotlivých 
městských částí, tedy i  naší. Po pře-
chodné tříleté lhůtě od ledna 2015 by 
tak naše městská část měla být pro-
sta veškerých kasin a loterijních 
přístrojů. K  nulové toleranci při-
stoupilo jen několik městských části 
– Praha 2, 3, 6, 20 a také naše soused-
ní Praha 12. V  některých městských 
částech naopak počet míst k provo-
zování hazardu vzrostl. Zvláštní si- 
tuace nastala v případě Prahy 1, která 
má v přepočtu na obyvatele nejvíce 
kasin a  videoloterijních terminá-

lů (hned na druhém místě je dnes 
naše městská část). Zastupitelé Pra-
hy 1 zcela nepochopitelně nepřijali 
žádné usnesení (ačkoliv v  médiích 
starosta vyhlašoval, že bude počet 
heren regulovat), a  tak předkladatel 
vyhlášky primátor Bohuslav Svoboda 
ještě v den hlasování předložil zastu-
pitelům hlavního města návrh, aby 
byla z  vyhlášky vyškrtnuta všechna 
místa na Praze 1, kde je provozován 
hazard. Dá se očekávat, že vznikne 
velký tlak tamních luxusních hotelů, 
jejichž součástí jsou kasina, na nove-
lu této vyhlášky. Společnosti, které 
jediným hlasováním zastupitelů při-
šly o své milionové zisky, jistě budou 
lobovat za znovuzavedení i  dalších 
míst do vyhlášky, naši městskou část 
nevyjímaje. Nezbývá než být velice 
ostražití a důsledně hájit naše zájmy 
při jakémkoli pokusu o  novelu této 
vyhlášky.

K nelibosti nás všech jsem bohu-
žel nucen vzít na vědomí rozhodnutí 
vedení hlavního města o zastavení 
i přípravných prací trasy metra 
D. Nejde jen o zastavení financová-
ní projektu a  odložení výstavby, ale 
také – a o tom se v médiích nemluví 
– o celkovou novou podobu metra D. 
Vozy na této trase měly být zcela jiné 
než na dosavadních třech trasách 
a z tohoto důvodu měla výstavby za-
čít od depa v Písnici a pokračovat do 

centra. Pokud dojde ke změně plá-
nování a trasa D se svými parametry 
přizpůsobí stávajícím třem trasám, je 
více než pravděpodobné, že již bez 
nutnosti výstavby depa by se začalo 
stavět od centra, aby se ulehčilo sou-
běžné a dnes již přetížené trase met-
ra C od centra po Pankrác. Následné 
pokračování trasy až do Písnice by už 
nebylo zdaleka tak aktuální. Efekt by 
mělo až s  vybudováním plánované 
dálnice D3 do Českých Budějovic, 
která má ústit na pražský okruh ne-
daleko Písnice, a  proto je na konci 
metra plánováno veliké záchytné 
parkoviště P+R. To je však bohužel 
hodně daleká budoucnost.

Dobrých zpráv z ekonomiky bude 
letos zřejmě poskrovnu, a  tak mi 
dovolte popřát vám na začátku 
nového roku, abychom štěstí a ra-
dost hledali více v  nemateriálních 
oblastech našeho života, zejména 
v  našich rodinách. Nechť je to rok, 
který nebude chudší o dobré skutky 
a naši připravenost naslouchat a po-
máhat druhým. 

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

Slavnostního setkání byl přítomen 
starosta Libuše a  Písnice Jiří Koubek, 
předseda hodnotící komise a  zastu-
pitel Miroslav Štajner, zástupci úřadu 
a také sponzoři soutěže, paní Louko-
tová a paní Hejtmánková. Ocenění ob-
čané získali hodnotné poukázky a bu-
dou si moci vybrat a nakoupit rostliny 

ROZKVETLÁ LIBUŠ A PÍSNICE
V zasedací místnosti úřadu městské části se 21. listopadu sešli 
vítězové soutěže Rozkvetlá Libuš a Písnice a převzali ocenění.

pro další sezónu. Přehled oceněných 
najdete v  časopisu U  nás 2011/12. 
Všem výhercům patří naše poděková-
ní a gratulace.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu Zdravá Libuš 

a Písnice a MA21, ÚMČ Praha-Libuš
Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš
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V parčíku mezi hlavní silnicí a ulicí 
K Vrtilce se nově objevil krásný mla-
dý, ale už dosti vzrostlý smrk, na kte-
rý žáci zdejší školy vyrobili ozdoby. 

Nálada byla sousedská a  pří-
jemná. Děti z  mateřské školky a  ze 
základní školy si připravily zimní 
říkanky, písničky a  scénky. Ženy 
z  Komorního sboru Libuše Sokola 
Praha-Libuš zazpívaly vánoční pís-
ně. Krátké adventní zamyšlení pro-
nesl prezident Charity Praha Voj-
těch Eliáš. Svátečním podvečerem 
provázel přítomné starosta Libuše 
a  Písnice Jiří Koubek. Bylo to milé 
lidské pozastavení v  předvánočním 
shonu. Místní hasiči se navíc posta-
rali o  horký grog a  vánoční punč, 
kterému se nedalo odolat. 

A víte, co ještě bylo na setkání bá-
ječné? Na společném stole se objevila 

ADVENT VE STARÉ PÍSNICI
nedělní podvečer 27. listopadu přilákal obyvatele ze staré Písni-
ce i blízkého okolí na místo, kde se písničtí tradičně scházívali. 

spousta sladkostí k ochutnání, o které 
se postaraly místní šikovné hospody-
ně. To, co jindy ochutnávají jen členo-
vé rodiny, mohli o adventní neděli po-
chválit i sousedé a přespolní. 

Na závěr programu se do tmy roz-
zářil strom a  všem přítomným, ne-
jen dětem, se v očích zračila radost 
a na tváři úsměv.

Takovéto adventní setkání se 
konalo poprvé, ale vzhledem k  po-
chvalným ohlasům, určitě ne napo-
sled. Věřme, že smrk, který byl na 
místo přesazen péčí Úřadu městské 
části Praha-Libuš, se ujme a stane se 
každoročním symbolem adventních 
večerů v Písnici.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21, ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kryštof Štafl
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Strategické řízení  
S účaStí veřejnoSti

Setkání zástupců ministerstev, 
státních organizací, měst a  obcí se 
konalo ve Valdštejnském sále Sená-
tu. Zhruba osmdesát hostů sledova-
lo vystoupení mikroregionu Drahan-
ská vrchovina, městské části Praha-
Libuš a  měst Chrudim, Litoměřice, 
Vsetín a Kopřivnice. Aktivity, které se 
uskutečnily v letošním roce v Libuši 
a  Písnici, představili zástupci naší 
městské části během dvacetiminu-
tové prezentace.

Místní Agenda 21 (MA21) je me-
zinárodní program zavádění zásad 
udržitelného rozvoje na místní 
úrovni, tedy v obcích, městech i re-
gionech. Mezi hlavní principy to-
hoto osvědčeného programu patří 
zapojování veřejnosti, strategické 
řízení a  systematické směřování 
k  udržitelnému rozvoji. K  místní 
Agendě 21 se v  České republice 
oficiálně hlásí na 150 obcí, měst 
i regionů a dalších 30 institucí a or-
ganizací, které program podporují či 
na něm spolupracují. 

LIBUŠ A PÍSNICE V SENÁTU
Zástupci Libuše a Písnice představili 30. listopadu v Senátu Par-
lamentu ČR svůj postup k udržitelnému rozvoji. Městské části 
Praha-Libuš se tak podařilo již podruhé obhájit nejvyšší možnou 
kategorii b v programu místní agenda 21. 

Mezi nejlepšíMi v čeSké republice
Setkání, které pořádal Výbor pro 

územní rozvoj, veřejnou správu 
a životní prostředí Senátu Parlamen-
tu ČR ve spolupráci s Ministerstvem 
životního prostředí a  Národní sítí 
Zdravých měst ČR, bylo přehlídkou 
samospráv, které jsou v  realizaci 
místní Agendy 21 nejdále a  mezi 
něž patří i  Praha-Libuš. Jmenovaná 
města, městská část a  mikroregion 
– současně aktivní členové Národ-
ní sítě Zdravých měst ČR − jsou 
v  programu MA21 nejlepší v  České 
republice, neboť plnění katego-
rie A  se zatím pouze testuje. Jejich 
úspěchy a  aktivity jsou oceňovány 
i  v  zahraničí. Veřejné představení 
cenných zkušeností těchto samo-
správ v prestižních prostorách Sená-
tu umožnilo předat inspiraci téměř 
stovce účastníků z  dalších obcí 
a regionů. 

Na semináři byl přítomen sená-
tor a  předseda Výboru pro územní 
rozvoj, veřejnou správu a  životní 
prostředí Senátu Parlamentu ČR Ivo 
Bárek a také první náměstek ministra 

Jelo nás celkem pět. Po příjezdu do 
Litoměřic jsme zamířili na prohlídku 
rozhledny Kalich, která se nachází na 
vrchu věže na náměstí. Dříve sloužila 
jako poradní místnost radních. 

Po ubytování pro nás byl připra-
ven oběd v  restauraci. Podával se 
smažený řízek s  bramborovou kaší 
a  polévka. Hned poté jsme vyrazili 
do střediska ekologické výchovy SE-
VER. Jako první jsme hráli seznamo-
vací hry a pak jsme se vrhli do práce. 

Tématem bylo rozšířit fairtradový 
obchod i  do našich ulic. Litoměřice 
totiž drží titul Fairtradové město. Při 
úvodní prezentaci jsme se dozvědě-
li, co to vlastně znamená. Systém 
fair trade slouží k pomoci drobným 
živnostníkům v rozvojových zemích, 
aby nebyli „okradeni“ a aby dostáva-
li spravedlivý podíl peněz z výdělku. 
Poté jsme se rozdělili do tří skupin 
a začali psát projektové práce o fair 
trade, které na sebe navazovaly. Na 
konci dvouhodinové práce jsme vše 

FÉROVÝ OBCHOD V LITOMĚŘICÍCH
několik členů Žákovského zastupitelstva Libuš bylo 10. a 11. 
prosince na návštěvě u Dětského zastupitelstva Litoměřice. 

životního prostředí Jakub Kulíšek. 
Senátor Bárek poblahopřál všem 
úspěšným k  obhájení kategorie B 
místní Agendy 21: „Tyto prezentace 
mi přinesly hodně poznatků, nejen 
jako senátorovi a předsedovi Výboru 
pro územní rozvoj, veřejnou správu 
a životní prostředí, ale i  jako místo-
starostovi města Vyškov. Jsem rád, 
že strategické úvahy o  udržitelném 
rozvoji mají své konkrétní promít-
nutí až do regionů a  měst. To, co 
jsem zde slyšel, oceňuji jako velký 
kus práce, a  tato města a  mikrore-
gion slouží jako velice dobrý příklad 
všem ostatním.“ 

inSpirace z libuše a píSnice
S  předstihem před obhajobou 

v  Senátu probíhalo rovněž šetření 
přímo v naší městské části. Na kon-
ci října se sešli v zasedací místnosti 
v  ulici Libušská zástupci městské 

části, pracovníci úřadu a  partner-
ských organizací, které spolu úzce 
spolupracují. Oponentem se při 
kontrole stali hodnotitelé z několika 
ministerstev a  z  pracovní skupiny 
při Radě vlády pro udržitelný ro-
zvoj. O  naše aktivity a  načerpání 
nových zkušeností se zajímaly 
nejen pražské městské části a města 
z  celé republiky, ale také odborní-
ci. Během necelých tří hodin jsme 
spolu s  neziskovými organizacemi, 
školami a  zástupci občanů zapo-
jených do projektu Zdravá Libuš 
a  Písnice a  MA21 prezentovali ak-
tivity, kterými se snažíme zapojovat 
veřejnost, strategicky řídit postupy 
v  městské části a  cíleně směřovat 
k udržitelnému rozvoji. 

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21, ÚMČ Praha-Libuš
Foto: archiv NSZM ČR 

zhodnotili. Po vydatné večeři jsme 
projekty přepsali do počítače, pro-
jekty jsme tři hodiny upravovali, než 
jsme se vrátili na ubytovnu. 

Ráno na nás opět čekala snídaně 
ve středisku SEVER a poté prezenta-
ce o krásách Českého středohoří. Po 
rozloučení se členy Dětského zastu-
pitelstva Litoměřice jsme odešli na 
oběd do pizzerie, ve které jsme si 
dali výborné pizzy a našli jednu myš 
na záchodě. Pak jsme šli na autobus 
a jeli domů. 

Za ZŽ Praha-Libuš  
Jakub Povolný a Jakub Koura
Foto: archiv ŽZ Praha-Libuš 
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porovnÁvÁMe Své SílY,  
vĚDoMoSti a uM

Během podzimu se znovu roz-
běhly vědomostní soutěže. Zača-
ly Přírodovědným Klokanem, kte-
rého se zúčastnili žáci 8. a  9. tříd. 
Nejúspěšnějším řešitelem byl Jin-
dřich Jeřábek z 9. třídy.

Již po třetí dvojice osmáků a de-
váťáků porovnávala své síly v ma-
tematické soutěži Běh bankou. 
Družstvo osmáků skončilo na pá-
tém místě.

V  Pražském glóbusu soutěžily 
6.–9. ročníky. Do dalšího kola po-
stoupili Hynek Tomáško ze 6. třídy 
a Jindřich Jeřábek z 9. třídy.

V listopadu proběhlo školní kolo 
dějepisné olympiády. Do dalšího 
kola v  únoru postupuje Jan Vláčil 
z 8. třídy.

Začátkem prosince se konalo 
školní kolo olympiády z  českého 
jazyka a matematická Pythagoriá-
da, z té postupují Hynek Tomáško, 
Linda Sixtová a Matěj Voženílek ze 
6. třídy.

Kromě soutěží vědomost-
ních jsme i  sportovali. Po soutěži 
v  přespolním běhu v  září jsme se 
na přelomu listopadu a  prosin-
ce zúčastnili turnaje ve florbalu. 
Mezi okolními školami obsadili 
naši chlapci 7. místo z  12 zúčast-
něných.

Svoji šikovnost si zkoušeli 
deváťáci v  soutěži Zlatá vidlič-
ka a  v  Soutěži zručnosti na SOU 
Ohradní v rámci volby povolání. 

Zpěváčci mají za sebou školní 
kolo Vánoční noty. 

Monika Exnerová

projektovÝ Den pro 7.a 
Na 25. října jsme si naplánova-

li návštěvu Staroměstské radnice 
a Staroměstského náměstí. 

I když jsme radnici s orlojem vi-
děli již poněkolikáté, hleděli jsme 
na ni stejně nadšeně jako ostat-
ní turisté a  zvědavě si prohlíželi 
zavřená okénka orloje jako ti Ja-
ponci, Angličané, Rusové, Italové 
a  Němci. Odbíjení hodin jsme ale 
zmeškali o 2 minuty. 

Naším cílem byla věž radnice. 
Vyjeli jsme do třetího patra a pěš-
ky nebo dalším výtahem jsme 
pokračovali na vyhlídku. Zhlíželi 
jsme ze sedmdesátimetrové výše 
na město Prahu. Krásně bylo vidět 
Staroměstské náměstí, ještě bez 
stánků a vánočního stromu. Obešli 
jsme všechny světové strany, uká-
zali si z  výšky historické památky 
a přečetli si pod vystavenými foto-

ZŠ METEOROLOGICKÁ

zÁpiS Do prvnícH tříD zš MeteorologickÁ  
pro školní rok 2012/2013

Vážení rodiče, zápis do prvních tříd se na naší škole bude konat 
25. ledna 2012 a 15. února 2012 v době od 14.00 do 18.00. 
K zápisu přiveďte budoucího prvňáčka – dítě narozené do 31. 8. 2006 
– a přineste tyto dokumenty: průkaz totožnosti zákonného zástupce 
(občanský průkaz, cizinci pas), rodný list a  kartičku pojištěnce 
dítěte, případně potvrzení o odkladu školní docházky pro školní rok 
2011/2012. Formuláře Žádosti o přijetí do 1. třídy jsou k dispozici i na 
www.zsmeteo.cz v sekci Ke stažení.

ZŠ Meteorologická a Žákovské 

zastupitelstvo Praha-Libuš pořádá

MašKaRní ODPOLeDne
Zveme všechny malé děti a jejich 

rodiče na příjemně strávené 
odpoledne.

Již posedmé proběhne v sobotu 
7. ledna 2012  

od 14 do 16 hodin v tělocvičně 
Zš Meteorologická.

Hudba bude doprovázet tanec, hry 
a soutěže v maskách. Vyhodnocení 

nejlepší masky. Občerstvení 
zajištěno.

Těšíme se na vás.

grafiemi o některých významných 
budovách. 

Dole před radnicí nás pak paní 
učitelka rozdělila do 2−3 členných 
skupinek a  rozdala nám nepopsa-
né plánky Staroměstského náměs-
tí. Měli jsme plnit hodinovou prá-
ci. Obejít náměstí a  popsat ulice, 
památné budovy, spočítat kříže, 
zakreslit poledník a  pojmenovat 
sochu. Došlo i  na to, že se někte-
ří ptali anglicky, když si nevěděli 
rady. 

Do školy jsme se vrátili s plnými 
žaludky a také s plnou hlavou no-
vých informací o městě, ve kterém 
žijeme. 

Veronika Mährischlová , Linda Hoang, 
Jana Podhorská, 7.A

ta naše evropa
Do školní družiny jsme pozva-

li na 22. listopadu klauna, který 
uváděl interaktivní pořad pro děti 
Ta naše Evropa. Začal vtipnou roz-
cvičkou, aby se děti zdravě protáh-
ly a  probudily hlavu. Setkávaly se 
pak s pojmy, jako je Evropská unie, 
Evropan, evropský atd. Klaun děti 
seznámil hrou a soutěžemi s Evro-
pou jako kontinentem, se státy, os-
trovy, moři, oceány, jazyky a zvyky. 
Děti cestovaly o prázdninách s ro-
diči a  s  klaunem během školního 
roku. Hrály si na cestovatele po 
Evropě, virtuálně navštěvovaly 
státy Evropy a zjistily rozdíly, které 
panují v jednotlivých zemích. Pro-
gram byl doplněn hudbou, soutě-
žemi o ceny a hromadou legrace.

Vychovatelky školní družiny  
Meteorologická

Soutěž byla docela dobrá, ale 
některé otázky byly jednoduché. 
Vítězem mohl být úplně každý, 
i prvňák. Doufám, že příští rok zase 
přijedou. Účinkující byli sympatičtí 
a  hodní a  měli to vychytané. Bon-
bóny byly větrové za odměnu, aby 
je děti nesnědly během soutěže. 
Vyhrál totiž ten, kdo měl nejvíce 
bonbónů. Já jsem ještě vyhrál MP3 
a byly k ní nová sluchátka, jsou po-
dobné IPhonu4.

Za děti: Martin Pochmon 2.A,  
absolutní vítěz soutěže

S  paní vychovatelkou Blankou 
a  s  družinou jsme byli 16. listopa-
du na diskotéce v  kulturním cen-
tru KC12. Bylo to super − hodně 
známých písniček, mně se líbila 
Makaréna. A diskžokej se pořádně 
hýbal.

M. Mleziva, 2M.4
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přeDvÁnoční čaS v DruŽinĚ

Svatý Martin otevřel svým jménem dveře zimě, 
a tím i čas adventní, který přináší mnoho krásných zá-
žitků a příležitostí udělat radost sobě i blízkým. V dru-
žině jsme v duchu tradice „kovali“ Martinské podko-
vy z perníku, které nám pak upekly naše hodné paní 
kuchařky. Posilněni jsme se vrhli do výroby ozdob na 
vánoční strom, který pak zkrášlil Písnici. Zdobení stro-
mu v Chrámu svatého Víta se již stává tradicí. Mikulá-
šovi, andělovi a čertům jsme slíbili, že budeme hodní, 
a tak jsme hodně pracovali na dárcích a přáníčkách, 
která potěší všechny, pro které jsou určena. Předvá-
noční čas má prostě své neopakovatelné kouzlo.

Za školní družinu Písnice  
Radka Vlčková

ZŠ PÍSNICE  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
 Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice 

Tel. 261 911 451, mobil: 603 532 049, e-mail: zs.pisni-
ce@seznam.cz, www.zspisnice.info

 zÁpiS Do 1. ročníku
13. února 2012 od 10 do 17 hodin

S sebou vezměte: rodný list dítěte, kartičku zdravot-
ní pojišťovny, vyplněnou žádost o přijetí, vyplněný 
dotazník pro rodiče, občanský průkaz nebo pas zá-

konného zástupce

Doklady k vyplnění najdete na stránkách školy  
www.zspisnice.info v sekci „budoucí prvňáčci“.

To zase naše paní učitelky něco vymyslely…
Napřed jsme museli do školky přinést sklenice, na které jsme ma-

lovali kolečka a hvězdičky. Pořád jsme nevěděli, k čemu nám budou 
dobrý. Pak nám do nich dali svíčky, táta smotal z drátku ouško a ze 
sklenic se staly lucerničky. Mohli jsme vyrazit na lampičkový průvod!

Před školkou už byly snad úplně všechny děti. Paní ředitelka zave-
lela a my vyrazili s lampičkami v ruce okolo školky. Bylo to tak pěkný, 
že se k nám přidala i moje ségra a její kamarádky, který už choděj do 
velký školy. Prošli jsme stezku odvahy po zahradě naší školky. Mně při 
tom pořád zhasínala lampička, tak jsem se bál víc než ostatní. Poklad 
jsme šli hledat bez lampiček. Sotva jsme ho našli, ozvaly se rány, až 
jsme si museli zacpat uši. Začal ohňostroj. Honem jsem hledal svoji 
mámu, abych se jí mohl držet za ruku. Po té velké parádě šly některé 
děti spát do školky. Noc bez rodičů byla další zkouška odvahy. Příští 
rok to taky zkusím. Je to fakt hustý.

Marek Táborský, třída Sluníčka, MŠ Mezi domy

Jako v pohádce nám večerní nebe nad školní zahradou rozzářil v bar-
vách duhy krásný ohňostroj.

Děkuji SDH v Písnici – p. Martinu Frankovi, Petru Kopicovi, Vlasti-
milu Škodovi a Vladimíru Kolouchovi, kteří nám s přípravou tohoto ne-
všedního zážitku pomohli a postarali se o bezpečnost všech přítomných.

Irena Procházková, ředitelka MŠ Mezi Domy

MŠ MEZI DOMY
Mikulášská nadílka v Mateřské škole Mezi Domy. Foto: archiv MŠ Mezi Domy

PŘEDU, PŘEDU niT

Kolovrátek se pohání rukou nebo 
šlapáním na pedál. Velké kolo se 
roztáčí a pohání menší. Pohyb kola 
stáčí vlákna v  nit a  navíjí ji na vře-
teno. První zmínky o kolovratu po-
cházejí z  Číny z  doby okolo roku 
1000, když se využíval pro předení 
hedvábného vlákna získávaného 
z  bource morušového. Nedlouho 
poté se objevil i  v  Indii a  následně 
se rozšířil do celého světa.

V  Mateřské škole Mezi Domy 
jsme měli možnost vyzkoušet si 
kolovrátek přímo v  praxi. Zavítala 
k  nám totiž paní Hana Hořáková 
v nádherném dobovém kroji a ná-

zorně předvedla, co a  jak správně 
dělat. Také jsme si mohli osahat 
a  prohlédnout nezpracovanou 
vlnu a len, pohladit dřevěnou oveč-
ku, která měla kožíšek z pravé ovčí 
vlny, a  to vše v  doprovodu pouta-
vého vyprávění o  starých dobách. 
Pak nastal čas zasednout ke  kolo-
vrátku a  začít příst. Nelze nezmí-
nit, že dětem i paním učitelkám se 
práce dařila, a  dokonce došlo i  na 
odměny nejcennější – vlastnoruč-
ně upředené kousky vlny. 

Markéta Kecová, MŠ Mezi Domy
Foto: archiv MŠ Mezi Domy 

Jistě jste slyšeli o starobylém řemesle, které využívá kolovrátku 
k spřádání vláken různého původu… 
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Děti je přivítaly zpěvem a  před-
nesením básniček i  říkanek. Čert 
s Mikulášem bedlivě prohlédli knihu 
hříchů a shledali, že děti jsou hodné 
a  žádné z  nich nemá svou stránku 
popsánu tak, aby si je čert mohl ve 
svém pytli odnést do pekla, a  tak 
tentokrát odletěl s prázdnou.

Tentýž den jsme v naší mateřské 
škole přivítali i našeho pana staros-
tu Jiřího Koubka. Pochlubili jsme se 

MiKULÁŠ
Jako každý rok 5. prosince nás v Mateřské škole Lojovická na-
vštívili čert a Mikuláš.

mu s výstavkou výtvarných prací na 
téma Vánoční ozdoba, kterou jsme 
za přispění rodičů, dětí a  učitelek 
připravili. I vám, čtenářům časopisu 
U nás, přejeme samé krásné zážitky 
a hodně štěstí do nového roku. 

Za MŠ Lojovická Olga Ortová,  
maminka Jiříčka Martana

Foto: p. Zelenková

Byl poslední listopadový 
čtvrtek odpoledne, spěchala 
jsem přes půl Prahy vyzved-
nout děti do družiny, a ty, jen 
mě zahlédly, už běžely a po-
křikovaly, abychom rych-
le jeli, ať o  nic nepřijdeme 
a jsme ve školce dost dlouho. 

U  vstupu nás hned objala milá 
známá vůně třídy smíchaná s  vůní 
jehličí a  kávy, aby nás vzápětí vřele 
přivítala paní ředitelka a paní učitel-
ky z Kytičky, kde se věncování kona-
lo. Byli jsme tu jako doma. Mareček 
poté, co s  Terezkou předal dárky 
učitelkám, okamžitě běžel do Čtyř-
lístku pozdravit se s Radkou a Danou 
a trochu si pohrát, a už se až do kon-
ce zdobení neukázal. Terezka se se 
mnou pustila do věnce, přitom uzo-
bávala pletánek a  žvatlala s  Matě-
jem, spolužákem ze školky i ze školy 
a starým kamarádem. Spolu navázali 
mašličky z lýka, Terča pak nalepila na 
věnec pomerančové terče, vyskláda-
la skořici a  srdíčka z  citrónové kůry, 
s drobnými perličkami čekala na mě. 
Já, nesoustředěně v živém hovoru se 
spolusedícími kolem stolečku, jsem 
si hned pěkně spálila prsty o lepidlo, 

PŘEDVÁnoČnÍ VĚnCoVÁnÍ
už několik dnů dopředu jsme se těšili, až se vypravíme zpátky 
proti toku času do školky Lojovická na zdobení věnců.

až mi puchýře naskákaly. Zasmá-
ly jsme se nad vlastní šikovností se 
stejně postiženou maminkou ved-
le a  zapily to kafčem. I  ty spáleniny 
k  tomu tak nějak už tradičně patří. 
Věnce zatím utěšeně krásněly. Obe-
šla jsem si pro inspiraci stolky, rodily 
se tu zajímavé a krásné kombinace, 
někde téměř v profesionální kvalitě. 

Až se čas v  tom tvůrčím a  milém 
prostředí pomalu překulil k páté hodi-
ně. I náš věnec pro babičku byl hotov, 
byl čas se rozloučit, ale nikdo pryč ne-
spěchal. Zdravili jsme se se slibem, že 
nejpozději zase za rok na věncích se 
tu sejdeme, nebo ještě lépe dříve, tře-
ba na zahájení jarní výtvarné výstavy 
nebo na táboráku. Bylo to jako vždy 
moc fajn, těšíme se na nové shledání!

 MUDr. Jana Pelánová
Foto: archiv MŠ Lojovická

MŠ LOJOVICKÁ

Maškarní bál − to byla jedna z dět-
ských společenských aktivit, kterou 
jsme si jako hasiči přáli uspořádat již 
dlouhou dobu. Důvodů bylo hned ně-
kolik: jednak přesunout v  chladném 
zimním období aktivity pěkně do tep-
la a zároveň spojit typicky dětskou zá-
bavu s nenásilnou formou preventivní 
výchovy tak, jak ji známe z  dětských 
hřišť a sportovišť v období léta.

Je nám proto potěšením, že se 
nám s finanční podporou ÚMČ Pra-
ha-Libuš a  Magistrátu hl. m. Prahy 
podařilo v  sobotu 3. prosince 2011 
přeměnit milé prostředí Klubu Junior 
v  ještě příjemnější taneční sál a od-
bytiště dětských soutěží, ale i v kou-
tek naplněný dětskými vědomostmi 
v  otázkách požární ochrany, zdraví 
a  bezpečnosti. Pod vedením našich 
instruktorů, přísným a neoblomným 
okem poroty a za nezbytné přítom-
nosti energií nabitého moderátora 

HASIČSKÝ MAŠKARÁK
Sbor dobrovolných hasičů v Písnici uspořádal maškarní bál, kte-
rý byl zároveň osvětovou akcí prevence a bezpečnosti.

z  cholupického hasičského oddílu 
děti se zájmem splnily všechny disci-
plíny a připravené úkoly tak, že jsme 
mohli všechny ceny a drobné dárky 
rozdat do posledního kousku.

Poděkování směřujeme všem těm, 
kteří přispěli k realizaci prvního hasič-
ského maškaráku v Písnici, a to neje-
nom v pozici organizátorů, sponzorů 
a partnerů, ale především v roli nápa-
ditých dětských masek a  návštěvní-
ků. Bez dětského zájmu by totiž naše 
činnost byla nenaplněná a prázdná.

Protože to byla pro mě osobně 
poslední akce, na které jsem se podí-
lel za organizaci SDH Písnice, dovolte 
mi využít této příležitosti i k rozlou-
čení a poděkování všem těm, jejichž 
přízeň k činnosti dobrovolných hasi-
čů byla a vždy bude tolik potřebnou 
oporou.

Petr Kopic
Foto autor

1| Piráti si domlouvali taktiku na společný útok na taneční parket.
2| Krásné princezny při společném recitování na mikrofon.
3| Nápaditost dětí i jejich rodičů při vytváření masek nelze jinak než pochválit.

1

3

2
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vzÁcnÁ nÁvštĚva z ceYlonu
Koncem listopadu se Klubu Se- 

nior uskutečnila očekávaná návště-
va naší bývalé spoluobčanky paní 
Jitky Holubové, provdané Gunarat-
na, která v  roce 1965 odcestovala 
se svojí životní láskou na Ceylon (Srí 
Lanku). Vždy po pěti letech se moh-
la podívat opět domů za maminkou, 
když ta nakonec musela pro její osa-
mocení odcestovat i s ní. Nebylo to 
jednoduché. Manžel zde dostudoval 
kameru a režii a vracel se zpět do své 
země. Natočil svůj první film o  své 
vlasti, který jsme mohli před mno-
ha lety vidět i  v  televizi. Vyprávěla 
o svých zážitcích ze Srí Lanky, jak se 
živili a mnohé další. A nebylo to vše 
− budeme se těšit na další návštěvu 
a pokračování i další video. 

Organizační výbor se snažil tuto 
návštěvu dát co nejlépe na vědomí, 
a tak dorazilo mnoho bývalých spo-
lužaček i jiných kamarádek, náš klub 
byl do posledního místečka zapl-
něn. Nastalo velké vítání a poznává-
ní po letech. Nakonec jsme pokračo-
vali ještě v  místní restauraci Cham, 
kde jsme společně povečeřeli. Mys-
lím, že toto odpoledne v klubu bylo 
jedno z  nejkrásnějších a  nejzajíma-
vějších v tomto roce.

MikulÁšSkÁ v klubu 
Hezké úterní odpoledne nám dne 

6. prosince přišel zpříjemnit pan Ja-
kub Fendrych, klavírní virtuos. Za-
hrál známé árie a  koledy, které nás 
zcela pohltily a  vyzvaly ke zpěvu. 
Na toto odpoledne přijali pozvání 
i naši zastupitelé v čele s panem sta-
rostou, který měl jedinečnou mož-
nost opět v  našem klubu povědět 
něco o nastávajících akcích v Libuši 
a současně pozval celý klub na roz-
svícení vánočního stromku v Písnici 
a požádal naše seniorky o něco málo 
upečeného k této mimořádné příle-
žitosti. 

KLUB SENIOR
Naše oslavenkyně paní Evička 

Tyksová dovršila neuvěřitelných 80 
let v plné síle a připravila na každý 
stůl upečené cukrovíčko s kávičkou. 
Pana starostu jsme požádali o  pře-
dání hodnotného balíčku za měst-
skou část Praha – Libuš a  Písnice. 
Když uviděl naši oslavenkyni, ko-
mentoval to slovy: „Snad jsem přišel 
gratulovat o 15 let dříve!“ Gratulace 
přicházely též od jejích vrstevnic, 
bylo to dojemné, až byla jmenova-
ná v rozpacích. Opět zdařilé odpo-
ledne − a bylo vskutku sváteční.

po roce opĚt na karlštejnĚ
Plánovaný výjezd pro všechny 

seniory z Libuše a Písnice do Koliby 
na Karlštejn byl předem ohlášený 
v časopise. Uskutečnil se na základě 
souhlasu zastupitelů, organizovaly 
ho pracovnice zdejšího humanitního 
odboru, za což patří všem velké po-
děkování.

Příprava a  celý předvánoční výlet, 
vše se zdařilo. Opět jsme si v  muzeu 
betlémů zavzpomínali na krásné chví-
le svého dětství v  očekávání něčeho 
krásného, kdy jsme byli obdarováni 
převážně malými dárečky. To se s dne-
škem našich dětí nedá srovnávat. 

Posezení mezi svými je vždy zá-
žitkem, neboť někteří spoluobčané 
se vidí jednou za rok a mají si všich-
ni co říci. Posezení v  pěkném pro-
středí, v  teple, s  občerstvením jako 
vždy na úrovni bylo zpříjemněno 
věčně živými melodiemi k poslechu 
a k tanci kapely Eva a Vašek z Libuše. 
Netrvalo ani dlouho a již se to kolem 
hudby hemžilo tanečníky a bylo ve-
selo. Také pan starosta byl pozván 
si s  námi zatančit. Přesvědčování, 
že netancuje, mu nepomohlo. Naše 
seniorky ho vzaly do kola a věřte, že 
mu to brzy docela dobře tancovalo.

Ještě jednou jsme nechali zahrát 
naší oslavenkyni k tanci, neboť právě 
ten den, 8. prosince, měla narozeni-

ny, a tak si to na Karlštejně patřičně 
užívala. Návrat probíhal na mnohá 
přání tak, abychom v  Písnici nepře-
sedali a  oba autobusy jely rovnou, 
jako vždy zastavujeme na výletech. 
Vše bylo již zorganizováno paní Ing. 
Petříčkovou a paní Mgr. Jedličkovou, 
našimi letošními organizátorkami.

Ano, Karlštejn se opět vydařil, jak 
dosvědčují fotografie. 

zÁvĚr klubu  
přeD vÁnočníMi SvÁtkY

Sváteční výzdoba za přispění na-
šich žen udělala mnoho. V  klubu 
rázem nastal vánoční čas. Atmo-
sféru doplnilo občerstvení z  místní 
cukrárny paní Literové, které přímo 
lákalo k  zakousnutí. Velmi dobře 
vypečené vánoční bochánky měly 
úspěch. Děkujeme! 

Ale čekal na nás i  bohatý pro-
gram. Paní prof. Randová zeširoka 
a  zajímavě vyprávěla o  Ježíškovi, 
o  vzniku těchto svátků a  jejich vý-

znamu až do dnešních dnů. Před-
nášku jsme přímo hltali. 

Hudbou doplnila náš program 
paní doktorka B. Mastná se svými 
koledami a  byla to krásná vsuvka 
před dalším programem. 

Na závěr místní sboreček zalo-
žený při místním Sokole za vedení 
paní prof. Kaněrové připravil vystou-
pení písniček pro naše seniory, a to 
i méně známe vánoční koledy. 

Byl to krásný závěr klubu před Vá-
noci s loučením, přáním zdraví, pře-
dáváním dárečků. Vědomi si, že se již 
dlouho známe, že jsme mnozí byli již 
na hranici těžkého onemocnění, že 
jsme se opět vzchopili a uzdravili, že 
přání zdravíčka není jen fráze, že to 
vše bereme již vážně a že se chceme 
i  nadále vídat, prožíváme společně 
vše, co nám klub připravuje a nabízí. 
Tak ať nám to dlouho vydrží!

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková
Foto: autorka
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V  kategorii mladších žáků bo-
jovali Honza Zedník a  Adam Bílek. 
Honza předvedl ve všech třech zá-
pasech bleskový úchop a následné 
stržení chvatem k  zemi a  nasaze-

JUDO DRAGONS
ní držení. První a  třetí zápas takto 
rychle vyhrál 10 body, ve druhém 
zápase po dopadu na vnější kraj 
tatami rozhodčí chvat nepočítal. 
Honza byl většinu zápasu aktivněj-
ší, špatně si však rozvrhl síly a  po-
sledních 15−20 vteřin již viditelně 
vadl, prohrál tak 1 bodem. Adam 
měl ve své váze jednoho soupeře 
a  tři zápasy. Vzhledem k  vyrovna-
nosti obou soupeřů dva zápasy 
skončily střídavě 1 bodovým vítěz-
stvím, Adam však nedokázal využít 
výškovou převahu a nakonec skon-
čil druhý s jedním vítězstvím.

Přejeme všem mnoho síly do dal-
ších sportovních soubojů. 

Dvořáček & Zedník
bronzY z berouna

Před vánocemi se judisté z Klubu 
Junior zúčastnili silně obsazených 
závodů ve středočeském Berouně. 

V  jednotlivých kategoriích zde 
soutěžilo více než 250 dětí z  celé 

vÝSleDkY

1. místo  Radovan Lipár

2. místo Toník Dvořáček

 Jakub Novotný

 Tomáš Novotný

 Martin Pravda

 Anna Petrů

 Jan Zedník

 Adam Bílek

3. místo  Hynek Lipár

 Dan Řezáč

4. místo Dan Petrů 

vítĚzStví v neratovicícH 

V předposlední listopadovou so-
botu se Klub Junior − oddíl Judo 
Dragons zúčastnil s  jedenácti zá-
vodníky turnaje v Neratovicích. 

Přijelo celkem 18 týmů se 117 
závodníky. V  tradičně velmi dob-
ře organizovaném turnaji se mladí 
bojovníci Judo Dragons neztratili. 
Ve vyrovnaných soubojích získali 
celkem 1 první, 7 druhých a 2 třetí 
místa ve svých váhových katego-
riích. 

V kategorii přípravky a mláďat se 
u  našich judistů ukazují nasbírané 
zkušenosti a chuť vítězit v jednotli-
vých zápasech. Svým cílevědomým 
přístupem a  bojovností si ve své 
kategorii vybojoval Radovan Lipár 
1. místo. Další druhá místa byla jen 
kousek od získání celkového vítěz-
ství a  závodníkům přinesla určitě 
možnost k  zamyšlení a  pozitivní 
motivaci do dalších tréninků. 

Sklípek kruMvíř 
pocta panu ing. lehovcovi

Na konci října podnikli senioři 
z Libuše a Písnice samostatný výlet 
do Krumvíře. Krumvíř je rodiště Ing. 
Lehovce, libušského znalce v oboru 
květin, keřů a  stromů, nyní společ-
níka a  pomocníka výletů (společně 
s  panem Braunem), který čas od 
času vyplní program Klubu Senior 
svými poznatky i moudrostí. 

Během výletu jsme se dověděli 
mnoho o  tomto moravském kraji, 
o  práci zdejších lidí, o  velikánech, 
kteří se zde narodili. Cestu do sklíp-
ku v Krumvíři jsme spojili s prohlíd-
kou zámku Buchlovice, cestu zpět se 
zastávkou na zámku Bučovice − vše 
neznámé a dá se říci výjimečné.

Naši senioři potřebují vyrazit 
z domovů, porozhlédnout se po kra-
ji, poradovat se a pohovořit mezi se-
bou, něco se dovědět a rádi se opět 
vrátit domů. Na začátku se na tento 
výlet hlásilo asi 20 osob, ale netr-
valo ani deset dnů a  autobus byl 
naplněn. Ubytování v  Hodoníně se 
snídaní bylo takové, jak by to mělo 
fungovat všude, a  my jsme rádi, že 
bylo hlasitě chváleno. 

V  roce 2012 se bude opět cesto-
vat do sklípku, tentokráte známého 
pana Melicha, distributora a  znalce 
dobrých vín, do Dolních Dunajovic. 
Podle ohlasů to bude opět pěkný vý-
let s přednáškou, ochutnávkou, veče-
ří i noclehem. Tak ať se nám to zdaří. 

VÝLETY SEniorŮ
jívka-StÁrkov

Výlet dvakrát do roka do Jívky-
Stárkova poblíž polských hranic, do 
penzionu pana Kobra, to je již tradice. 

V penzionu jsme vždy vítáni a je 
nám to moc milé, neboť k  tomu 
patří s  láskou vařené jídlo, per-
fektní obsluha − a vše cenově při-
jatelné. Druhý den můžeme již být 
v 8 hodin v Polsku na trzích, dobře 
nakoupíme a  zhruba v  15 hodin 
jsme již v  penzionu a  můžeme 
jít na procházku nebo si poležet 
a  odpočinout před večerním pro-
gramem. 

Organizační výbor zajistí vždy 
také kulturní zážitek, a  tak jsme 
cestou v  pátek navštívili mu- 
zeum železnic v Jaroměři a cestou 
zpět zámek Doudleby nad Orlicí. 
Zámek byl tentokrát uzavřen, ale 
náš zájem o  prohlídku byl mile 
vyslyšen panem Dujkou. Průvod-
kyně nás bavila skoro 1,5 hodiny, 
a  to se všemožnými příhodami 
a  podrobnostmi. Pan majitel nám 
nechal zatopit v  místní kavárně 
a  zval tím na kávu a  čaj. Na oběd 
nám byla doporučena restaurace 
Lípa a  jsme rádi, že jsme objevili 
na trase tak perfektní a pohotovou 
restauraci. Pochvala byla na místě, 
a  to nám z  organizačního výboru 
dělá opravdu dobře.

Zdena Prchlíková
Foto: autorka

České republiky a  našich osm ju-
distů si vedlo velmi dobře – v  ne-
smírně silné konkurenci vybojovali 
čtyři bronzové medaile. V kategorii 
přípravky a  mláďat si bronzovou 
medaili vydobyli bratři Hynek a Ra-
dovan Lipárovi. V  kategorii mlad-
ších žáků bronz získali Jan Zedník 
a  Adam Bílek. Judisté Dan Řezáč, 
Anna a  Dan Petrů a  Petr Bušek se 
do bojů o medaile již neprobojova-
li, ale svým soupeřům byli důstoj-
nými protivníky. Všem judistům pa-
tří gratulace k mimořádně skvělým 
výkonům, rodičům poděkování za 
všudypřítomnou podporu svých 
dětí i  za notnou dávku trpělivosti, 
s níž jsme museli všichni čelit velmi 
špatné organizaci letošního roční-
ku této akce.

Již nyní se těšíme na další společ-
né závody v novém roce. 

Trenéři judo oddílu v Klubu Junior:  
Monika, Oldřich, Libor a Martin



raDniCE

U nás | 1/2O12 11

 č. 42/2011: ZMČ:
 bere na vědomí „Petici za odvo-
lání z  funkce starosty Mgr. Jiřího 
Koubka“ ze dne 21. 11. 2011 pode-
psanou 134 občany, podanou na 
úřad MČ dne 28. listopadu 2011, 
a  průvodní dopis ze dne 28. 11. 
2011 podepsaný Zuzanou Pauker-
tovou, Drůbežářská 172/8, Praha 4 
– Libuš – arch. č. 11. Petice a  prů-
vodní dopis tvoří nedílnou přílohu 
č. 1 tohoto usnesení. (Hlasováno: 
pro 14, proti 0, zdržel se 0.)
 bere na vědomí „Vyjádření sta-
rosty MČ Praha-Libuš Jiřího Koubka 
k reportáži Spor o vietnamskou trž-
nici, kterou vysílala Česká televize 
v  rámci pořadu 168 hodin dne 20. 
11. 2011“, které je nedílnou přílohou 
č. 2 tohoto usnesení. (Hlasováno: 
pro 11, proti 1, zdržel se 2.)
 považuje reportáž Spor o  viet-
namskou tržnici za naprosto nevyvá-
ženou, a proto odporující deklarova-

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ) ze 
dne 14. 12. 2011 (usnesení včetně kompletních příloh jsou do-
stupná na www.praha-libus.cz):

ným zásadám České televize. (Hlaso-
váno: pro 12, proti 0, zdržel se 2.)
 nepovažuje odvysílání nepovede-
né televizní reportáže za důvod k od-
volání Mgr. Jiřího Koubka z  funkce 
starosty MČ Praha-Libuš. (Hlasováno: 
pro 10, proti 0, zdržel se 4.)
 č. 43/2011: ZMČ souhlasí 
s  rozpočtovou změnou č. 3 v  roce 
2011 ve všech bodech, která je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení. 
(Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel 
se 0.)
 č. 44/2011: ZMČ:
schvaluje rozpočtové provizorium 
na rok 2012, které bude platit do 
schválení definitivního rozpočtu,
ukládá starostovi zabezpečit čerpá-
ní nákladů do max. výše tohoto roz-
počtového provizoria.  (Hlasováno: 
pro 13, proti 0, zdržel se 0.)

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová

Zatímco všechny dosavadní 
mediální výstupy více či méně 
popisovaly i  problémy, které naši 
městskou část trápí (přetížená do-
prava, kasina, dealeři drog a další), 
reportáž České televize odvysílaná 
v neděli 20. listopadu 2011 v pořa-
du 168 se z této linie zcela vymkla. 
Zazněl v ní můj sedmnáctivteřino-
vý výrok, který u některých občanů 
vyvolal neklid až pobouření do té 
míry, že začali podepisovat petici 
za mé odvolání. Peticí podepsa-
nou sto třiceti čtyřmi občany se na 
svém prosincovém zasedání zabý-
valo zastupitelstvo městské části 
za účasti iniciátorů petice a  zhru-
ba dvaceti občanů. Zastupitelům 
a  přítomným občanům byl před-
ložen více než desetistránkový 
materiál, který vedle textu petice 
a průvodního dopisu k petici obsa-
hoval mé vyjádření jak k petici, tak 
i k průběhu natáčení tohoto pořa-
du a také výroky, které jsem na ad-
resu tržnice Sapa a vietnamské ko-
munity pronesl v  jiných pořadech 

PETICE ZA ODVOLÁNÍ STAROSTY
V polovině listopadu, kdy se tzv. tržnicí Sapa opětovně zabý-
val sněmovní Výbor pro obranu a bezpečnost, se problema-
tika jak samotného areálu, tak soužití Čechů a Vietnamců na 
Libuši stala námětem mnoha novinových článků a televizních 
reportáží. 

České televize a  v  dalších médiích 
v  průběhu listopadu. Na zákla-
dě tohoto celistvého materiálu se 
tak všichni mohli seznámit s  mým 
postojem v kontextu, a nikoliv jen 
na základě jedné věty. Nikdo z pří-
tomných zastupitelů nenavrhl mé 
odvolání a  po více než dvouhodi-
nové diskusi s  občany k  tomuto 
tématu bylo přijato usnesení, kte-
ré bylo hlasováno po jednotlivých 
bodech a  které se také vyjadřuje 
k  dotčené reportáži. Věřím, že ti 
občané, kteří přišli, viděli, že si- 
tuace v  naší městské části není 
bagatelizována nikým z  vedení 
městské části. Vedle reálných pro-
blémů byla též diskutována otáz-
ka, zda a jakou formou jsem se měl 
(či vedení městské části) proti cel-
kovému vyznění reportáže ohradit. 
Veškeré materiály, které byly před-
loženy zastupitelům, jsou uvedeny 
na webových stránkách www.pra-
ha-libus.cz v sekci aktuality. 

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

Pozemek byl neudržován a  hus-
tě pokryt náletovými dřevinami. 
V takto hustém porostu uvíznul ne-
pořádek, který byl unášen větrem 
a zachytával se o porost. V poslední 
době zde začaly vznikat i malé černé 
skládky. U  kontejnerů na separova-
ný odpad, které se nacházejí v těsné 
blízkosti porostu, se začal hromadit 
velkoobjemový odpad. 

Nejen z  těchto důvodů jsme se 
rozhodli pozemek vyčistit a  ošetřit 

ČISTÝ POZEMEK V KOUTĚ
Mezi ulicemi V Koutě a Obrataňská se nachází městský pozemek 
o velikosti necelých patnácti arů, jehož vyčištění zajistila správa 
naší městské části. 

Tak pozemek mezi ulicemi V Koutě  
a Obrataňská vypadal dříve… …a dnes.

tak, aby se z něj mohl stát v budouc-
nu menší park. Z pozemku byly od-
straněny polomy stromů, náletové 
dřeviny a  některé vzrostlé stromy 
byly vyřezány. Plocha a  její okolí se 
tímto zásahem prosvětlila a vyčistila. 

Pravidelné sekání a  údržba zele-
ně pomůže ke zkulturnění tohoto 
pozemku. 

Ing. Michal Paučík,  
odbor životního prostředí a dopravy  

Úřadu MČ Praha-Libuš
Foto: autor

Zemřel první český prezident
pan

Václav Havel
Městská část Praha-Libuš se jménem všech zastupitelů 

i jménem obyvatel připojila k projevům soustrasti.
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 Schvaluje výši odměn za peda-
gogickou a  řídící oblast ředitelům zá-
kladních a  mateřských škol zřizovaných 
městskou částí Praha-Libuš za školní rok 
2010/2011.
 Souhlasí s elektr. vedením NN dle 
projektu firmy Elpros Praha, s. r. o., pro-
jektant Ing. Aleš Šafařík, z 2011 za pod-
mínek uvedených v tomto usnesení.
 Souhlasí s  pronájmem pozem-
ku parc. č. 843/1, k. ú. Písnice o výměře 
542 m2, vlastníkovi dočasné stavby skla-
du ležící na tomto pozemku p. Jaroslavu 
Kavkovi, bytem Zátoňská 17/3, Praha 4 – 
Písnice za cenu 4583 Kč/měsíc. Schvaluje 
nájemní smlouvu na výše uvedený po-
zemek na dobu neurčitou s  nájemcem 
panem Kavkou.
 Schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy se ZUŠ Adolfa Voborského, se 
sídlem Praha 4 – Modřany, Botevova 
3114, na realizaci koncertu Klubu Junior.
 Navrhuje hl. m. Praze, aby ze se-
znamu, který je přílohou návrhu Obec-
ně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kte-
rým se stanoví místa a  čas, na kterých 
lze provozovat loterie a  jiné podobné 
hry s  navrhovaným datem účinnosti 
od 1. 1. 2012, bylo vypuštěno 10 míst 
(pořadová čísla 1004–1013), která jsou 
uvedena a zároveň přeškrtnuta v přílo-
ze tohoto usnesení, která je jeho nedíl-
nou součástí. Jedná se o všechna místa 
na území MČ Praha-Libuš. Důvodem 
k  vyjmutí míst ze seznamu je vytváře-
ní prevence bezpečnějšího prostředí 
a  podmínek pro efektivnější zajištění 
dodržování veřejného pořádku v obvo-
du městské části Praha-Libuš.   
 Schvaluje, podle § 16 obecně zá-
vazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Pra-
hy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, 
převod požárního vozu LIAZ CAS 25; SPZ: 
AO 33-95; VIN:  0013511, zavedené do 
evidence majetku MČ Praha-Libuš dne 
6. 2. 2007 v pořizovací ceně 664 400 Kč, 
z MČ Praha-Libuš do správy majetku MČ 
Praha-Nebušice.
 Schvaluje Dodatek č. 2 k Mandát-
ní smlouvě o  zajišťování údržby ploch 
veřejné zeleně s firmou Tomáš Loukota, 

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 
26. 10. do 6. 12. 2011. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu měst-
ské části Praha-Libuš. na internetových stránkách Českého úřa-
du zeměměřičského a katastrálního – http://nahlizenidokn.cuzk.
cz/ – jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsa-
ných v katastru nemovitostí.

Frostova 343, 109 00 Praha 10 − Petrovi-
ce, ze dne 28. 4. 2008.
 Souhlasí s  připojením pozemku 
parc. č. 355, k. ú. Písnice na místní komu-
nikaci Putimská.
 Schvaluje sponzorskou smlouvu 
s  Nadačním fondem mezinárodní křes-
ťanské pomoci, V  Ladech 262/10, Praha 
4 – Šeberov, na vybavení cvičebního sálu 
Klubu Junior.
 Schvaluje uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o  zřízení věcného bře-
mene, s  PREdistribuce, a. s., Svornosti 
3199/19a, Praha 5, a Hl. m. Prahou k ulo-
žení elektrických kabelů VN a  NN, které 
bylo vynuceno v  souvislosti s  přeložkou 
distribuční soustavy v rámci prodloužení 
komunikace Mílová, do pozemků parc. č. 
557/94, 557/1, 560/1, 574/1, 1149/1, k. ú. 
Libuš, které jsou ve vlastnictví obce Pra-
ha, svěřené MČ Praha-Libuš.
 Souhlasí s  nutností urychlené 
opravy střechy budovy velkokapacitních 
garáží Dobronická 694 s  tím, že opravu 
bude financovat firma State Adminis-
tration Consulting, s. r. o., Martinelliho 
7, Praha 9 – Koloděje. Přímé náklady na 
stavební práce se odečtou od nasmlou-
vaného nájemného. Vybrala následující 
variantu: oxidované asfaltové pásy – ma-
ximální cena cca 560 000 Kč vč. DPH. Po-
věřuje starostu MČ zajistit výkon funkce 
TDI externím pracovníkem a uložit OSMI 
seznámit s  rozhodnutím rady nájemce 
garáží a vyzvat nájemce ke spolupráci.
 Souhlasí s uzavřením smlouvy na 
prodej a osazení nového konvektomatu 
do kuchyně ZŠ s  RVJ, ZŠ L. Coňka 40/3, 
Praha 4 – Libuš s  firmou Gastro Martin, 
s. r. o., Urxova 5, Praha 8 – Karlín za cenu 
321 960 Kč vč. DPH. Souhlasí s využitím 
původního konvektomatu ze  ZŠ s  RVJ 
v  kuchyni MŠ K  Lukám, pokud to bude 
technicky možné (kapacita el. přívodu, 
souhlas HS HMP).
 Souhlasí s vyplacením odměn ve-
doucím odborů ÚMČ Praha-Libuš za rok 
2011, dle přílohy, která je neveřejná.
 Souhlasí s  předloženou projek-
tovou dokumentací pro územní řízení – 
polyfunkční dům na rohu ulice Libušské 

a Dobronické – předkladatel Fabionn, s. 
r. o., za těchto podmínek:
1. dům bude mít 2 nadzemní podlaží 
(komerční využití – ale pouze a výhradně 
prodejny s  nezbytným zázemím, pouze 
malé příruční sklady), 2. byt v podkroví, 
3. výška hřebene střechy maximálně 9,7 
m nad terénem, 4. maximální zajištění 
ozelenění. Ruší svá usnesení č. 183/2011 
a 282/2011.
 Schvaluje prodej vozidla Škoda 
706 RTH CAS 25 a  kupní smlouvu panu 
Josefu Profousovi, Libušská 231/22, Pra-
ha 4 – Libuš, za cenu 52 500 Kč.
 Schvaluje dodatek č. 6 k pojistné 
smlouvě s Českou podnikatelskou pojiš-
ťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, Bu-
dějovická 5, Praha 4, číslo 0006572960.
 Schvaluje písemnou nabídku fir-
my Mirax – Růžička, Meteorologická 95, 
Praha 4, IČO: 45734071 pro nákup nábyt-
ku do učebny projektu „Všichni společně 
na trhu práce“ v celkové ceně 64 958,34 
Kč bez DPH, 77 950 Kč včetně DPH z pro-
středků projektu.
 Souhlasí s  navrženým progra-
mem zasedání Zastupitelstva MČ Praha-
Libuš, konaného dne 14. 12. 2011.
 Schvaluje předloženou nabídku 
na „Dokončení zapojení ohřívače vody 
v  Klubu Junior“ za nabídkovou cenu 
35 868 Kč bez DPH od fy Instama, s. r. o., 
se sídlem Dolnokrčská 2019/43, 140 00 
Praha 4, IČ 26433087.
 Schvaluje Přílohu smlouvy č. 2 ke 
smlouvě číslo 12643 o servisním proná-
jmu čistících rohoží s firmou Lindström, 
s. r. o., Skandinávská 999, Žebrák.
 Souhlasí s cenou pro prodej čás-
ti pozemku parc. č. 557/43 o  výměře 
35 m2, v k. ú. Libuš, obec Praha, Družstvu 
na Domovině, IČ 630 81 270, Na Domovi-
ně 691, Praha 4, za cenu dle znaleckého 
posudku č. 146-1252/11 Ing. Miroslava 
Doležala z 17. 10. 2011 ve výši 2 090 Kč/
m2, tzn. celkem 38 m2 za 79 420 Kč. Veš-
keré další náklady spojené s  prodejem 
pozemku včetně zápisu do katastru ne-
movitostí nese kupující.
 Schvaluje „Průběžnou zprávu fir-
my Enesa, a. s., za období 1. 9. 2010 do 
31. 8. 2011 o  energeticky úsporných 
opatřeních v objektech MČ Praha-Libuš“.
 Schvaluje smlouvu o  vytvoření 
a  užití díla – příručku  „Zdravotní systém 
ČR a možnosti jeho využití cizinci ze třetích 
zemí s dlouhodobým nebo trvalým poby-
tem, včetně rodinných příslušníků“ (dále 
jen smlouva) s  Mgr. Elenou Tulupovou, 
Hlavní 2535/137 141 00 Praha 4 v  rámci 
projektu „Všichni společně na trhu práce“.
 Schvaluje Rozhodnutí zadavate-

le o  výběru nejvhodnější nabídky u  ve-
řejné zakázky „Revitalizace parku U  Za-
hrádkářské kolonie v  rámci projektu 
CZ.2.16//2.1.00/27001“, a  to v  souladu 
se Zprávou o  posouzení a  hodnocení 
nabídek.
 Schvaluje plné moci pro za-
stupování MČ Praha-Libuš ve věcech 
technických při realizaci dodávky sta-
vebních prací v rámci projektu „Revitali-
zace parku U  Zahrádkářské kolonie, čp. 
CZ.2.16//2.1.00/27001“ pro RNDr. Jiřího 
Maška, tajemníka Úřadu MČ a manažera 
celého projektu, a Ing. Jiří Matějovského, 
referenta OSMI Úřadu MČ a člena projek-
tového týmu. 
 Schvaluje smlouvu na „Dodávku 
stavby ve veřejné zakázce Revitalizace 
parku U  Zahrádkářské kolonie v  rámci 
projektu CZ.2.16//2.1.00/27001“ vítězné 
firmy Gardenline, s. r. o., Šeříková 405/13, 
Litoměřice, IČ 272 63 827.
 Bere na vědomí nezájem obce 
Jesenice o  koupi U-rampy. Revokuje 
své usnesení č. 280/2011 ze dne 11. 
10. 2011. Schvaluje likvidaci U-rampy 
pro skateboard umístěné v areálu spor-
tovního hřiště Skalská, poničené požá-
rem a krádežemi, včetně dvou nájezdů 
vlastními silami. Pokud se nezdaří zbyt-
kový materiál odprodat, bude odvezen 
do sběrných surovin, popř. sběrného 
dvora.
 Schvaluje smlouvu na prodej 
a  osazení nového konvektomatu do ku-
chyně ZŠ s  RVJ, L. Coňka 40/3, Praha 4 
– Písnice s  firmou Gastro Martin, s. r. o., 
Urxova 5, Praha 8, za cenu 321 960 Kč vč. 
DPH.
 Vybrala jako zhotovitele na akci 
„Výměnu oken v  ZŠ Meteorologická – 
etapa 2011“ firmu  Idealfenster, a. s., Chu-
deřice 142, Bílina, IČO 14864690. Schva-
luje znění smlouvy s  vybraným zhotovi-
telem za cenu 539 202 Kč vč. DPH.
 Bere na vědomi smlouvu o  dílo 
„Izolace střechy parkoviště Praha-Li-
buš − Dobronická ulice“ předloženou 
ing. Martinem Sedekem mezi firmou 
State Administration Consulting, s. r. o., 
a  firmou Laviato, s. r. o., uzavřené dne 
23. 11. 2011 (dále jen smlouva o dílo), 
která je nedílnou součástí tohoto usne-
sení. Souhlasí s  příkazní smlouvou na 
výkon stavebního dozoru se stavitelem 
Václavem Hanzlíkem na stavbu „Oprava 
střechy velkokapacitních garáží Dobro-
nická čp. 694“, která je nedílnou součás-
tí tohoto usnesení.

K tisku připravily Michaela Kratochvílová 
a Hana Kolářová
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Dne 8. 11. 2011 přijala Rada MČ 
Praha-Libuš velmi dlouhé usnesení. 
Jedná se o naše připomínky k Ozná-
mení záměru v  rozsahu přílohy č. 
3 k  zákonu č.100/2001 Sb. „Změna 
v  užívání multifunkčního areálu Sa-
paria – Libuš“. Obsahem záměru je 
legalizace stávajícího využívání areá-
lu někdejších areálů potravinářského 
průmyslu − Masokombinátu Písnice 
a  Drůbežářských závodů. To je jistě 
chvályhodná myšlenka. Jak je všeo-
becně známo, oba dva potravinářské 
závody již dávno zkrachovaly a jejich 
areály jsou ve vlastnictví Saparia, a. 
s. Ta v areálu provozuje zejména ob-
chodní sklady. Účelem zákona je po-
soudit vlivy této změny (záměru) na 
životní prostředí. Oznámení je prv-
ním krokem, který je z dikce zákona 
nutné provést. Po něm následuje zjiš-
ťovací řízení. Výsledkem zjišťovacího 
řízení bude písemný závěr. Naší sna-
hou je, aby závěrem zjišťovacího říze-
ní bylo další pokračování posuzování 
záměru dle zákona, tj. zpracování do-
kumentace a veřejné projednání. Dle 
našeho názoru velikost areálu a jeho 
vliv na naši městskou část takové 
důkladné posouzení jednoznačně 
vyžaduje. Výsledkem zjišťovacího 
řízení by mělo být stanovení závaz-
ných podmínek pro následné územ-
ní a stavební řízení.

Pavel Macháček, místostarosta

uSneSení raDY Mč praHa-libuš

1. nesouhlasí  s  oznámením záměru 
„Změna v  užívání multifunkčního 
areálu Saparia-Libuš“ a  vznáší 
námitku v procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí s  následujícím 
odůvodněním: 

a) Strategický plán Mč praha-libuš 
Usnesením č. 56/2009 ze dne 2. 12. 

2009 přijalo Zastupitelstvo MČ Praha-
Libuš základní strategický dokument, 
kterým je Strategický plán MČ Praha-
Libuš. Dokument je koncipován jako 
střednědobý pro období realizace 
v horizontu let 2009−2015. Dokument 
identifikuje současný stav, analyzuje 
silné a slabé stánky a hrozby a navrhu-
je soubor opatření, cílů a rozvojových 
priorit. Jako hlavní problémy rozvoje 
byly definovány problémy v  oblasti 
dopravy a slabá regulace výstavby.

Ze Strategického plánu ve vztahu 
k záměru vyjímáme: 

USNESENÍ RADY MČ PRAHA-LIBUŠ K UŽÍVÁNÍ AREÁLU SAPARIA
Komentář k  usnesení o zámě-
ru změny v užívání multifunkč-
ního areálu Saparia:

Doprava 
Příčinou problémů je …přede-

vším vysoké zatížení komunikací 
silniční dopravou (velký nárůst in-
tenzity dopravy na radiálních ko-
munikacích, průtah vedoucí v  ose 
osídlení MČ, nevhodná dopravní 
řešení a  kolizní místa jako křižovat-
ka Kunratická spojka − Libušská, 
odbočka z  Libušské do areálu Sapa 
a  hrozba skokového nárůstu inten-
zity dopravy po zprovoznění jižního 
úseku Pražského okruhu. Strategic-
kým cílem v  oblasti rozvoje do-
pravní infrastruktury a obslužnosti 
…je zajištění výstavby nových a re-
konstrukce stávajících dopravních 
sítí tak, aby odpovídaly současné 
poptávce a  intenzitě dopravy, vedly 
k  zefektivnění dopravní obslužnos-
ti městské části. Z  tohoto důvodu 
je … priorita orientována zejména 
na odstranění důsledků přetížené 
silniční infrastruktury (jednak dílčí-
mi úpravami stávajících silničních 
sítí) a  jednak prosazením výstavby 
nových silnic, zejména východního 
obchvatu městské části. Jako dal-
ší příčina je uvedeno …zvyšování 
intenzity dopravy v  posledních le-
tech a s tím související vznik častých 
dopravních zácp a  snížená bezpeč-
nost účastníků silničního provozu 
na hlavních ulicích, zejména na ul. 
Libušské. Strategickým cílem je …
snížit dopady extrémní zátěže hlav-
ních ulic (resp. snížit tuto zátěž 
samotnou) a  …zvýšit bezpečnost 
dopravy na všech ulicích v městské 
části souborem opatření, z  nichž 
jako první je uvedeno …urychlení 
výstavby východního obchvatu Li-
buše a Písnice.

Slabá regulace výstavby
Jako příčina problémů byla ana-

lyzována …neregulovaná výstavba 
obytných domů, absence regulač-
ních plánů pro omezení parametrů 
výstavby a  nepřipravenost správy 
MČ na realizaci. Bylo konstatováno, 
že tlak na …komerční a zejména re-
zidenční výstavbu má …extenzivní 
charakter, přináší …nárůst zátěže 
na dopravní a technickou infrastruk-
turu a na životní prostředí a může …
představovat také hrozbu naruše-
ní urbanistického rázu a  sociálních 
vztahů. Definovaným cílem stra-
tegického plánu je především …
zamezit extenzivnímu rozvoji nové 
výstavby a  zajistit její regulaci z  hle-
diska kvantity i kvality. 

b) záměr oznamovatele Saparia, a. s. 
Zpracovatel: Ing. Jan Král, Mgr. Jan 

Nosek, JK envi, s. r. o., z října 2011
Záměr udává zahájení realizace 

záměru a jeho dokončení v horizon-
tu 12/2011–12/2020.

Záměr vychází ze studie „URBANIS-
TICKÝ KONCEPT 2010 MULTIFUNKČ-
NÍHO AREÁLU SAPARIA-LIBUŠ pro 
nové užívání, výhled pro rok 2020“. 

…je očekáváno …navýšení po-
čtu cest z/do areálu o  cca 2 000 cest 
za 24 h. …vzhledem k    plánované 
dostavbě komunikační sítě v  širším 
okolí však lze předpokládat, že reálný 
dopad areálu zejména na komunika-
ci Libušská a  přilehlou obytnou zá-
stavbu ve výhledu poklesne z důvodu 
napojení areálu na tyto komunikace. 
…zásadní význam pro oblast bude 
mít zprovoznění dvou komunikací, se 
kterými je počítáno v rámci platného 
územního plánu. Jedná se o  obchvat 
Písnice a  s  ním spojené otevření sjez-
du z Pražského okruhu a dále výstav-
ba propojovací komunikace Dobro-
nická − Kunratická spojka, která by 
měla vytvořit alternativu za stávající 
Vídeňskou ulici. Tyto komunikace vý-
razně ulehčí dopravě na přetížené 
ulici Libušská a Vídeňská. Studie staví 
na předpokladu, že vzhledem k plá-
nované dostavbě komunikační sítě 
v širším okolí, reálný dopad provozu 
areálu na komunikaci Libušská a při-
lehlou obytnou zástavbu ve výhledu 
poklesne, ale zároveň připouští … 
neurčitost v  termínu realizace nové 
komunikace. …se stavbou obchvatu 
Písnice bylo počítáno již v  souvislosti 
s výstavbou Pražského okruhu, kde je 
již vybudován sjezd. Ten je však dočas-
ně uzavřen a  podmínkou jeho zpro-
voznění je právě výstavba obchvatové 
komunikace. ...pro potřeby této stu-
die počítáno (s  výstavbou) až v  del-
ším časovém horizontu po roce 2015.  
V  případě propojení ul. Dobronická 
a  Kunratické spojky pak připouští 
…řešení této komunikace a  termín 
výstavby není znám, …s  komunikací 
v rámci této studie je uvažováno až ve 
vzdálenějším výhledu pro rok 2020.
Kapacitní údaje – současný 
stav (rok 2011):
Vyvolaná doprava  
– všední den 4250 aut/den
Vyvolaná doprava  
– sobota 4700 aut/den
Kapacitní údaje – rekolaudace  
a dostavba (rok 2020):
Vyvolaná doprava  
– všední den 5385 aut/den
Vyvolaná doprava  
– sobota 5905 aut/den

námitka č. 1: Záměr nebere na 
vědomí Strategický plán MČ Praha-
Libuš a nekoresponduje s jejími stra-

tegickými cíli.
námitka č. 2: Záměr časově 

předřazuje záměr investora a změnu 
využití území před řešením doprav-
ních vazeb v  území a  strategickými 
cíli MČ. Tento přístup je neakceptova-
telný. Komunikace  kolem areálu Sa-
paria (Kunratická spojka − Dobronic-
ká) nebyla dosud umístěna v územ-
ním řízení a  není jisté, že umístěna 
v  budoucnu bude. Záměr připouští 
nejistotu, pracuje s ní a vyhodnocuje 
vliv na životní prostředí na zákla-
dě nejistoty v  horizontu r. 2020. 
Výsledné vyhodnocení záměru, tj. 
že záměr nebude mít vliv na život-
ní prostředí, je tedy nejisté a  tudíž 
nepřijatelné. Jistota, že bude komu-
nikace ve správním řízení umístěna 
a  následně realizována, neexistuje. 
Při realizaci záměru změna v užívání 
a  dostavba areálu Saparia bez ob-
chvatové komunikace by došlo v MČ 
Praha-Libuš k  navýšení počtu vozi-
del, emisí a  hluku (viz  předložená 
dokumentace), a  tím negativnímu 
dopadu vlivu stavby na životní pro-
středí. Změna v  užívání území není 
přijatelná bez předchozího vybudo-
vání transitní a  obslužné komunika-
ce Kunratická spojka − Dobronická, 
event. její části. Teprve poté může 
dojít k  projednávání změny užívání 
multifunkčního areálu Saparia-Libuš. 
Tato podmínka je zásadní.

námitka č. 3: Záměr nezaruču-
je dostatečnou regulaci výstavby 
v  souladu se strategickými zájmy 
MČ. Část  objektů v areálu Sapa byla 
postavena/přestavena bez staveb-
ně technické dokumentace a  svým 
využitím není v  souladu s  územně 
plánovací dokumentací. Požaduje-
me, aby u  stávajících objektů byla 
doložena územně plánovací do-
kumentace a  užívání objektů bylo 
v  souladu s  územním a  stavebním 
rozhodnutím. Současný stav není 
akceptovatelným východiskem pro 
změnu v užívání a dostavbu.

2. zásadně požaduje  z hlediska svých 
chráněných zájmů (dopravní zatí-
žení, hluk, znečištění ovzduší, este-
tický, urbanistický a architektonický 
ráz území…), aby závěrem zjišťova-
cího řízení záměru „Změna v užívání 
multifunkčního areálu Saparia-Li-
buš“ bylo, že posuzování vlivu zá-
měru na životní prostředí proběhne 
v  plném rozsahu, tj. bude vypra-
cována dokumentace a  násled-
ně veřejně projednána.
zdůvodnění:

Řešení multifunkčního areálu 
Saparia-Libuš (vzniklého spojením 
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bývalého Masokombinátu Písnice 
a  Drůbežáren Xaverov), vč. okolí, je 
pro MČ v této lokalitě klíčové.

připomínky: 
1. Předkladatel (zpracovatel) 

bere jako základnu (nulovou úroveň) 
současný reálný stav, který ale není 
v souladu s platnou legislativou. 

2. Nesouhlasíme s  tvrzením, že 
nedojde k narušení území a krajiny.

3. Není řešena „východní část“ – 
dnes kontejnery a parkování.

4. Soulad s  UP není doložen 
– Vyjádření OV ÚMČ Praha 12 č. 
j. VYST/36859/2010/Ni z  15. 11. 
2010 je negativní, vyjádření č. j. 
VYST/15145/2011/Ni z  1. 6. 2011 
také není souhlasem. 

5. Předkladatel v  Oznámení zá-

měru ani v přílohách vůbec nezpra-
coval posouzení možného vlivu 
stavby na plánovanou stanici metra 
D v této lokalitě.

6. Vypracování variant řešení zá-
měru požadujeme více rozpracovat, 
a to ze všech podstatných hledisek. 
Varianty: stav 2011, výhled 2014 
(po rekolaudaci objektů), výhled 
2014 – teoretický stav před změnou 
majitele a  výhled 2020 po dokon-
čení celého areálu nepokládáme za 
dostatečné. Požadujeme vypraco-
vat variantu dopravního napojení 
na Kunratickou spojku jako první 
etapu, tedy ještě před zahájením 
rekolaudací.

7. Lokalita je nedaleko od „his-
torického jádra obce“, a to vyžaduje 
zásadně zcela jiný přístup k řešení.

8. Hledisko již trvajícího výraz-
ného negativního vlivu na stávající 
obyvatele (jak z  hlediska možného 
provádění stavby, tak i  následného 
provozu) předkladatel konkrétně 
naprosto neřeší.  

9. Hluk a znečištění ovzduší z do-
pravy, provětrávání lokality – zásad-
ně nesouhlasíme s  publikovanými 
závěry, že záměr bude mít nulový 
vliv, a požadujeme vypracování rea-
listických studií. Souvisí s  připomín-
kou č. 1 – stanovení výchozí základny. 

10. V  celém areálu se prakticky 
nevyskytuje zeleň.

11. Dlouhodobým přístupem MČ 
Praha-Libuš je, že problematiku areálu 
Saparia je nezbytně nutné řešit pro-
vázaně, komplexně a v celé šíři; areál 
Saparia je opakovaně vyhodnocován 

bezpečnostními složkami jako bez-
pečnostní riziko, proto požadujeme 
vše řešit v kontextu bezpečnosti.

12. Údaje týkající se pozitivního 
vlivu ekonomického přínosu na od-
vod daní a vznik nových pracovních 
míst jsou vzhledem k současné sku-
tečnosti nepodložené a nepřijatelné.

3. požaduje  v daném území nejprve 
řešit urbanistickou strukturu ve vaz-
bě na širší okolí – celé území kolem 
budoucí stanice metra Písnice.

4. ukládá  tajemníkovi úřadu MČ Pra-
ha-Libuš doručit toto usnesení na 
MHMP. Termín 9. 11. 2011.

Stavební pozemek v  soukromém vlastnictví 
by prodán současným vlastníkům − panu Tran 
Ba Lam a Pham Hong Diep. Ti pověřili zpraco-
váním veškeré příslušné dokumentace k pláno-
vané výstavbě projekční kancelář Fabionn, s. r. 
o. Podotýkám, že tento pozemek nikdy nebyl 
v majetku městské části Praha-Libuš, jak se ně-
kteří občané mylně domnívají, a  městská část 
není investorem této stavby.

První návrh polyfunkčního objektu předlo-
žil projektant v polovině roku 2009. Záměr byl 
projednán na Strategickém týmu ZMČ Praha-
Libuš, který připravil 11. 6. 2009 pro Zastupitel-
stvo MČ Praha-Libuš své nesouhlasné stanovis-
ko. Předložený záměr nemohl být akceptován 
z mnoha důvodů − posuďte sami z obrázku 1. 

Další upravený návrh předložil projektant 
koncem  léta 2010. Strategický tým připravil 
dne 13. 9. 2010 stanovisko, ve kterém zopako-
val požadavky zejména na minimalizaci hmoty 
objektu a  úpravy vedoucí k  zajištění bezpeč-
nosti provozu chodců i  motorových vozidel. 
Pouze část požadavků projektant na zákla-
dě pokynů vlastníka splnil a  v  listopadu 2010 
předložil další upravený návrh. Ten ovšem stále 
nebyl pro Strategický tým ani Radu MČ Libuš 
akceptovatelný, a  tak probíhala další jednání. 
Vlastník trval na svém záměru − viz obrázek 
2. Proto vydala Rada dne 21. 6. 2011 první ne-
souhlasné stanovisko č. 183/2011. Na zákla-
dě toho byly sice některé požadované změny 
projektantem akceptovány, avšak podstatné 
požadavky ne. Výška objektu byla stále 10,5 m, 
terasy byly plánovány z  obou stran, takže ve 
směru do Dobronické ulice by jejich využívání 
zcela narušovalo soukromí sousedních nemo-
vitostí atd. Rada tedy vydala dne 11. 10. 2011 
k předloženému záměru další nesouhlasné sta-
novisko. 

POLYFUNKČNÍ DŮM V CENTRU LIBUŠE
Vážení spoluoobčané, pokládám za více než nutné seznámit vás s plánovanou stavbou 
polyfunkčního objektu na rohu ulice Libušské a Dobronické, tedy v samém centru Li-
buše, naproti budově Úřadu městské části Praha-Libuš. 

O  týden později bylo svoláno jednání na 
Stavebním úřadě Prahy 12 za účasti zástupců 
MČ Praha-Libuš, projekční kanceláře a majitelů 
sousedních nemovitostí. Projektant akceptoval 
podstatné požadavky. Následně stavební úřad 
vydal výzvu, aby žadatel doplnil – upravil pro-
jektovou dokumentaci dle požadavků zástupců 
MČ Praha-Libuš a vlastníků sousedních nemo-
vitostí: maximální výška objektu nepřekročí 
9,7 m, dojde ke zrušení terasy směrem k  p. č. 
521/1, k. ú. Libuš, a bude zajištěno maximální 
ozelenění objektu. 

Nejpodstatnější požadavek, tedy max. výška 
hřebene, byl  v nové verzi v předložené doku-
mentace splněn. Zalomením sedlové střechy 
se podařilo splnit jak požadavek městské části 
na maximální výšku hřebene střechy, tak poža-
davek stavebního úřadu, že objekt v  historic-
kém jádru obce může mít maximálně dvě patra 
a podkroví s vestavbou. Na tom vlastník trval, 
vědom si svého práva stejně tak jako práva za-
stavět 30 % stavební parcely, což je zcela v sou-
ladu s  danými předpisy a  nelze proti tomuto 
nic namítat. Terasa směrem k  p. č.521/1 byla 
označena jako „nevyužívaná střecha“. Otázkou 
je, jakými stavebními úpravami by mohla být 
v  budoucnu opět legalizována, a  tedy i  užívá-
na. Byt v podkroví byl přesunut do středu dis-
pozice. Zeleň by měla být umístěna v  2. nad-
zemním podlaží na terasách a kolem podkroví. 
Veškeré tyto změny obsahuje poslední platný 
návrh − viz obrázek č. 3.

Na základě výše uvedeného přijala Rada MČ 
Praha-Libuš dne 22. 11. 2011 souhlasné usne-
sení č. 322/2011, jehož obsahem je mimo jiné 
požadavek na plánované komerční využití – 
pouze a  výhradně prodejny s  nezbytným zá-
zemím a  malé příruční sklady. Protože se jed-
ná o stavbu v exponovaném místě obce, bude 

rada i  odpovědní pracovníci úřadu sledovat, 
zda budou skutečně dodrženy všechny dohod-
nuté a  v  projektové dokumentaci obsažené 
změny.

PaedDr. Jaroslava Adámková,  
zástupkyně starosty MČ Praha-Libuš

Obrázky: Fabionn
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3
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ing. František Herc
Vykonávám funkci předsedy kon-

trolního výboru.

Proč jste se rozhodl jít do voleb 
a přijmout funkci zastupitele?

V zastupitelstvu naší městské čás-
ti jsem již osmé volební období. 

Jak obyvatelé naší městské části, 
tak i městská část mi přirostla k srdci. 
Znám hodně obyvatel jak ze staré zá-
stavby, tak i ze sídliště osobně, a tím 
mám k  nim i  osobní přístup. Nikdy 
jsem nehleděl na jejich politická či 
jiná smýšlení. Celou dobu dbám pod-
le svých možností na to, aby se naše 
městská část vylepšovala, aby se v ní 
obyvatelům dobře žilo, aby byli po-
kud možno čím dál tím víc spokojení. 
Tvrdím, že je vždy co vylepšovat.

Čeho chcete v tomto funkčním 
období dosáhnout?

Jsem ve styku s obyvateli, v rámci 
možností procházím městskou částí 
a  snažím se ve spolupráci s  odbory 
i  zastupiteli, s  kterými mám velmi 
dobré a  přátelské kontakty, nedo-
statky odstraňovat. Chtěl bych, aby 
podle finančních a  jiných možností 
se stále zlepšoval vzhled a  úroveň 
bydlení našich obyvatel. Rád bych 
podle svých možností ovlivnil, aby se 
dodělávaly místní komunikace včet-

anKETa
ZASTUPITELÉ MČ PRAHA-LIBUŠ

EKoPoraDna (1)

SPOTŘEBA VODY  
V DOMÁCNOSTI A JEJÍ ÚSPORYPřibližně po roce působení současného Zastupitelstva městské 

části Praha-Libuš se obracíme na jeho členy s anketními otázka-
mi. V tomto čísle dostali příležitost zúčastnit se ankety předse-
dové výborů Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 

ně chodníků, parků, byl zajištěn bez-
pečný přístup dětí do školy, zejména 
do školy Ladislava Coňka v  Písnici, 
kde jsem členem rady školy.

Protože jsem ve styku se zastupi-
teli Magistrátu hl. města Prahy, tak 
se snažím s  nimi projednávat zá-
ležitosti, které se mají projednávat 
na jednání zastupitelstva magistrá-
tu, aby se body, které se týkají naší 
městské části, podpořily. Patří do 
toho i  projednávání veřejné dopra-
vy, včetně metra. Podle svých mož-
ností se snažím ovlivňovat novou 
výstavbu, aby byla v souladu se stá-
vající výstavbou a nenarušovala ráz 
naší městské části.

Co se vám za rok ve funkci již 
podařilo?

V  prvé řadě mohu říci − a  na to 
jsem hrdý −, že se mi podařilo dát 
dohromady členy kontrolního vý-
boru, kteří mají o  práci zájem, mají 
odborné náhledy na věc, jsou aktiv-
ní a jsou mezi námi přátelské vztahy. 
Kontrolnímu výboru se podařilo při 
kontrole usnesení, aby Cyklo Emap 
provedla úpravu objektu, který má 
pronajatý v  Písnici v  ulici K  Vrtilce 
317 (dříve prodejna Včely Písnice) 
v hodnotě úlevy z nájemného. Dále 
jsem se angažoval v úpravě ulice Ke 
Kašně, včetně položení elektrického 
vedení do země před tím, než bylo 
provedeno položení asfaltového ko-
berce. Také se mi vede projednávat 
se zástupci starosty a odbory problé-
my z Rady školy L. Coňka v Písnici. 

Dále se mi daří projednávat s od-
bory městské části některé opodstat-
něné připomínky občanů, včetně od-
stranění závad, které vznikly i  vinou 
některých neukázněných občanů.

Anketu připravila Hana Kolářová  
ve spolupráci s redakční radou  

časopisu U nás 

Kolik spotřebujeme?
Údaje o  průměrné denní spotře-

bě vody v domácnosti na osobu ži-
jící v České republice se liší. Odhady 
se pohybují v rozmezí od 100 do 200 
litrů vody na osobu a  den. Přitom 
z  toho „pouhých“ 5−10 litrů vody 
denně je určeno pro naše přežití, 
tedy pro zajištění pití a  jídla. Nejví-
ce vody se spotřebovává na mytí. 
Osobní hygiena představuje až 50 % 
celkové denní spotřeby. Počítáme-
li např. denní dávku vody přibližně 
150 litrů na osobu, 75 litrů padne na 
osobní hygienu.  Když k mytí a spla-
chování WC přidáme i praní, připad-
ne na koupelnu až 70 % celkové 
spotřeby.

Jak ušetřit?
Zde jsou některá doporučení na 

úspory vody v koupelně a kuchyni. 
Místo koupání ve vaně se raději 

sprchujte. Stačí pětiminutová spr-
cha. Ta oproti plné vaně představu-
je úsporu až 100 litrů vody. Můžete 
ušetřit ještě dalších 30 procent vody 
používáním úsporné hlavice (opro-
ti plné dvousetlitrové vaně úspo-
ra 130 litrů). Při mytí rukou, čištění 
zubů nebo holení nenechávejte 
vodu téct zbytečně a zavírejte ji. Do 
WC je dobré koupit si nádržku, která 

ekoporadna Praha poskytuje informace, rady a doporučení ši-
roké veřejnosti v oblasti životního prostředí. ekoporadna nabízí 
kontaktní poradenství v kamenné poradně v chvalově ulici 11 
v Praze 3, tel. 222 948 758, e-mail: poradna@ekocentrumkonik-
lec.cz. Pomoc poskytuje rovněž prostřednictvím internetu na: 
www.ekoporadnapraha.cz. 

využívá dvojité, nebo dokonce troji-
té splachování (2/5/10 litrů). Ušetřit 
až 45 litrů vody lze na jednom cyklu 
praní také koupí moderní pračky.  

Na druhém místě ve spotřebě 
vody v domácnosti je zaručené mytí 
nádobí. Jedno mytí nádobí pod pl-
ným proudem vody vyjde za 10 
minut až na 200 litrů, což se rovná 
spotřebě na naplnění velké vany. 
Nejúspornější je používání myčky, 
ušetříte nejen vodu, ale i energii na 
ohřev. Nejmodernější myčky třídy 
A+ mají spotřebu i 10 litrů na cyklus, 
což představuje 1/4 objemu plného 
dřezu a  1/20 objemu mytí pod te-
koucí vodou. 

Další množství vody v domácnos-
ti se spotřebovává na úklid, na mytí 
auta, zalévání rostlin a  zahrady. Při 
úklidu je lepší napustit si vodu do 
kýblu, nemáchat hadr pod tekoucí 
vodou. Auto je lepší umýt v myčce, 
kde je použitá voda recyklována. Pro 
zalévání zahrady využívejte vodu 
dešťovou, stačí na vhodné místo 
umístit dostatečně velký sud. 

Článek byl zpracován v rámci zakázky 
Ekoporadna Praha, kterou plní Ekocen-
trum Koniklec a Agentura Koniklec pro 

Magistrát hl. m. Prahy.

zDravotnictví

MuDr. andrea Trčková a  MuDr. Dagmar bálková, praktic-
ké lékařky v  Libuši a  Písnici,  si dovolují oznámit svým pa-
cientům, že se MUDr. D. Bálková bude stěhovat do ordinace  
MUDr. A. Trčkové, do zdravotnického zařízení v Libušské 60. Od 
1. 2. 2012 budou obě lékařky ordinovat na uvedeném místě ve 
svých původních ordinačních hodinách. Provoz bude zajištěn  
od 8.00 do 18.00 hodin. Bližší informace sdělíme ústně a budou 
vyvěšeny v čekárnách. Děkujeme.

Spotřeba voDY v DoMÁcnoSti

Činnost Spotřeba v litrech (odhad)
Spláchnutí toalety 2–10
Koupel ve vaně 100–200
Sprchování (5 minut) 50–100
Mytí nádobí v myčce 10–30
Mytí nádobí v dřezu 15–40
Mytí nádobí pod tekoucí vodou 50–200
Praní v pračce 40–90
Mytí rukou 3–15
Pití 1–3
Vaření 5–10
Mytí auta 200

Datacomp, s. r. o. − účetní a daňová kancelář
zpracování účetnictví, mezd a daní pro podnikatele a firmy  

interně i externě
Adresa: Písnice, Velká lada 503/4

Kontakt: Ing. Hronek, tel. 724 083 282, datacomp@seznam.cz

i n z e r c e  
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Tak cenou Magnesia litera v ka-
tegorii „objev roku“ byla za loňský 
rok oceněna kniha:

Straka v říši entropie
(ISBN: 978-80-87003-26-8) 

a u t o r k y 
M a r k é t y 
b a ň k o v é 
( * 1 9 6 9 ) , 
u m ě l k y n ě 
věnující se 
především 
novým mé-
diím. Jádro 
její tvorby 
tvoří internetové projekty, které 
se řadí do žánru net.art. Net.art 
(internetové umění) není totéž 
jako umění na internetu. Net.art 
jako své výhradní médium využí-
vá principy a  možnosti internetu 
(hypertext, interaktivita), nemůže 
tedy existovat jinak než na inter-
netu a  je svou povahou zcela ne-
materiální, mnohem digitálnější 
než toto knihkupectví. Baňkové 
literární tvorba popularizuje vědu 
beletristickým způsobem, čehož 
svědkem je tato její doposud jedi-
ná kniha. Obsahuje moderní baj-
ky, ve kterých zvířata luští záhady 
existence a  fungování světa. Zjis-
tíme, proč se hroch udrží na vodní 
hladině i proč někteří samci nepo-
hrdnou samičkou z igelitu. Jak lišky 
prochází krizí středního věku a kdo 
všechno chce být ideálem krásy. 
Proč nemá smysl bojovat proti ne-
pořádku a  jak zatočit s  jezevcem 
notorikem. Jak může notorik pád 
ze schodů omluvit zakřivením ča-
soprostoru, a to, že i myši mají urči-
tý názor na kvantovou neurčitost. 
Vzrušující témata podstaty ves-
míru, která jinak bývají pro laika 
příliš složitá, jsou v  této knize po-
dána lehce, jakoby mimochodem. 
Kniha humornou formou přibližu-
je klasické fyzikální zákony, které 
pochopí malé děti, ale dotýká se 
i  náročných témat fyziky moderní 
doby. Hodí se zejména pro rodiče, 

LiBUŠSKé VirTUÁLnÍ KniHUPECTVÍ (7o)

NOVĚ DO NOVÉHO ROKU...
... řekl jsem si usedaje k  psaní recenze. Jenže to není žádná legra-
ce. Jak doporučovat něco tak pro mnohé zbytečného (i pro mě, při-
znávám – rodiče mi vždycky říkali, abych knihy tak moc nekupoval, 
že z toho jednou budu nešťastnej, já jsem jejich rad nedbal, a když 
jsem se z prostorného smíchovského bytu stěhoval do písnické „krá-
líkárny“, moc šťastnej jsem ze svých knih a gramofonových desek 
nebyl) v  době neurvalého zvyšování daní všeho typu a potažmo i 
cen všeho vč. už tak dost drahých knih. Tak zkusím v  prvním čísle 
sázku na oceněnou kvalitu a doporučím čtenářům tituly, které byly 
po právu oceněny.

kteří čtou dětem a zároveň hledají 
i knihu pro sebe. Zaujme i čtenáře, 
které fyzika vůbec nezajímá a kteří 
tu najdou především grotesku, je-
jíž hrdinové po cestě vědy dochá-
zejí k filosofii. 

Titul Kniha roku 2011 získal 
v  anketě Magnesia litera román 
Jana balabána. 

Zeptej se táty
(viz Virtuální knihkupectví v  loň-

ském čísle 
3. čísle to-
hoto časo-
pisu)  (ISBN: 
9 7 8 - 8 0 -
7294-379-
1). Ústřední 
událostí po-
sledního ro-
mánu Jana 
Balabána (jak symbolické pro osud 
autorův) je umírání a smrt člověka, 
jeho vlastním vnitřním dějem je 
vlastně náročné hledání života. Ne-
boť ten se ve své hloubce vždy musí 
teprve najít. Teprve znovu vynalez-
nout. Všichni jsme v  jistém smyslu 
podobni postavám z  toho podivu-
hodného, přelévavého příběhu Jana 
Balabána, plného rozhovorů, samo-
mluv i  ticha. Příběhu, ve kterém se 
hledá pravda a nachází opravdovost. 
Všichni se ve svém životě vezdejším 
snažíme zjistit něco o podstatě sku-
tečnosti, nebo alespoň něco pod-
statného chvíli žít. Ale protože víme 
ukrutně málo, téměř to nejde. Naše 
mysl je zahlcena otázkami a pochy-
bami, nedůvěrou a  nevírou, nervo-
zitou a agresí. Energie je vyplýtvána 
na každodenní běžný provoz. Slova 
se vzepřela potměšilou nepřesností, 
ruce jsou krátké...

Vybral jsem pro vás tentokrát 
dvě české knížky, jednu vese-
lou a  poučnou, druhou vážnou 
a existenciální. Jako ten život…

Jiří Brixi

Výstava nás přenesla do rozmani-
tého světa motýlů, který nás okouz-
lil nejen pestrostí barev. Seznámili 
jsme se s životem motýlů a jejich 
rolí ve vývoji ekosystémů. Prohlédli 
jsme si také výtvarná díla a vědec-
ké ilustrace, poslechli jsme si hud-
bu inspirovanou motýly. Výstava je 
zaměřená i na problémy vymírání 
motýlích společenstev a ochranu 
motýlů. Pro děti jsou připraveny 
zajímavé aktivity. Jsou zde nejen 

KRÁSA MOTÝLÍCH KŘÍDEL
Při vstupu do výstavy Krása motýlích křídel jsme museli projít 
hejnem motýlů.  

motýli z Evropy, ale také z ostatních 
světadílů. Výstava byla velice pove-
dená a velice se nám líbila. 

(Poznámka redakce: Výstava Krá-
sa motýlích křídel v nové budově 
Národního muzea v Praze ve Vino-
hradské ulici 1 je pro velký zájem 
prodloužena do 1. května 2012.)

Hynek Tomáško,  
6.A ZŠ Meteorologická

Foto: Národní muzeum

SUDOKU
Připravil Martin Zikeš
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1| Výsledek práce mnoha lidí a institucí si zasloužil slavnostní otevření.
2| Hřiště bylo zrekonstruováno a vybaveno za přispění hl. m. Prahy, firmy ČEZ a měst-

ské části Praha-Libuš. Starosta Libuše a Písnice Jiří Koubek při slavnostním otevření 
poděkoval generálnímu řediteli ČEZ Správy majetku, s. r. o., Janu Kalinovi a ředitelce 
odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy Lence Němcové. 

3| Každý fitness prvek je vybaven informační tabulkou.
4| Fyzioterapeutka a lektorka pohybových kurzů Klubu Junior Eliška Froňková poskytla 

kvalifikované rady, jak zařízení využívat.
5| Dá se tu zkoušet i nabírat síla
6| Cvičení s otočným diskem může být i docela legrace, jak si ověřila koordinátorka pro-

jektu Zdravá Libuš a Písnice z místního úřadu Jana Martínková.
7| Můžete si to přijít zkusit – a nemusíte být ani senioři.
8| Dostanete se sem po nové asfaltové cestičce z ulice Na Okruhu, od prodejny na síd-

lišti Písnice nebo z ulice Výletní ve směru od staré Libuše.

VYZKOUŠEJTE FITNESS HŘIŠTĚ
Fotoreportáží Kryštofa štafla zveme na nově otevřené sportoviš-
tě na sídlišti Písnice všechny aktivní seniory, a nejenom je. Přijď-
te ho vyzkoušet! 

(red)

prograM na leDen 2012

Zveme vás od 3. ledna opět do 
klubu na program, který připravil 
organizační výbor.
3. 1. | Přivítání nového roku 2012. 
Popovídání při kávě a čaji a vzájem-
né vyprávění, jak probíhaly vánoční 
svátky a něco zajímavostí navíc.
10. 1. | První přednáška v  novém 
roce: Ochrana a bezpečnost seniorů. 
Jak se bránit − s ukázkami, jak před-
cházet napadení, čeho se vyvarovat. 

KLUB SENIOR
Městská policie Praha, v čele s p. Ing. 
Chmelařem si na nás udělala čas. 
Nezapomeňte přijít zvláště vy oso-
by, kdo bydlíte osamoceni. 
17. 1. | Čtení z internetu − některé 
články, které se objevují na interne-
tu a o nichž je potřeba se dovědět, 
abychom byli „v obraze“.
24. 1. | Čtení z  vybrané literatury 
od našeho knihovníka, a  to převáž-
ně z  dob našich dědečků a  babiček, 
o zimních měsících, kdy příroda hlu-
boce odpočívá a sněhu je plno a plno.

31. 1. | Volná zábava k  zamyšlení 
a plánování do dalšího měsíce s tím, 
že jaro bude brzy klepat na dveře. 
Toto utíká…
7. 2. | Přijde paní prof. Kaněrová, 
která s námi probere rozcvičení jed-
notlivých kloubů a pro naši dušičku 
též zabrnká pěknou písničku. Přijď-
te, bude opět veselo!
14. 2. | Odpoledne zasvětíme někte-
rým melodiím v klavírním provedení 
naší milé paní doktorky Brigity Mast-
né! Již se moc těšíme! A možná přidá 

něco o zdraví a pohodě v době zim-
ních měsíců, kdy venku padá sníh 
a u kamen je nám tak moc dobře.

upozorňujeme, že pan kni-
hovník na vás každé úterý čeká 
a  otevírá knihovnu s  doporu-
čeními, co si ke čtení vybrat. To 
nelze odmítnout. a děkujeme! 

Knihovna je otevřena současně 
s klubem, a to od 14 do 18 hodin. 

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková
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Výbor Sokola Libuš pořádá tradiční 

SokolSkÝ pleS
V sobotu 28. ledna 2012 od 20:00 hodin v sokolovně

Hraje hudební skupina bueno | Vstupné: 150 Kč
Vstupenky možno zakoupit od 2. 1. 2012 v pracovní dny od 8:00 do 12:00 ho-
din a v pondělí a středu také od 16:00 do 20:00 hodin v sokolovně.
Rezervace míst možná na tel. 261 912 456 od 8:00 do 12:00 hodin nebo na  
tel. 723 502 191 | Srdečně Vás zve výbor T.J. Sokol Libuš!

MoDern Dance – oD 2. pololetí
Jak vyjádřit svou osobnost? Jak dát 

průchod emocím? Moderní scénický či 
výrazový tanec je odpovědí. Jedná se 
o jevištní tanec hojně využívaný v di-
vadle ke ztvárnění pocitů či imagina-
ce. Ne všechno lze vyjádřit slovy, a tak 
promlouvá řeč těla. Nabízím vám (na-
příč věkem) kurz Modern Dance v Klu-
bu Junior. Modern Dance s  bohatou 

KLUB JUNIOR
škálou pohybů na zemi, ve stoje i  ve 
vzduchu rozvíjí koordinaci, pohybo-
vou paměť, pružnost, držení i vnímání 
těla.  Estetické cítění s uvolněním emo-
cí je přínosem pro psychiku a  rozvoj 
osobnosti. Proto Modern Dance.

Když tančím, tak hořím. Přijďte 
zkusit.

Lenka Krenková,  
odborná lektorka, tel. 776 814 226

Součástí klubu je stolní fotbálek, 
ping-pongový stůl, spousta spo-
lečenských her, internet a  mnoho 
dalšího.

kDe nÁS najDete
Budova Sapa, 6. patro,  
Libušská 319/126, 142 00, Praha-Libuš
Kontaktní informace:  
info@lache-chave.cz, 723 293 601
Webová stránka: www.lache-chave.cz

Za návštěvu klubu se nic neplatí, 
nemusíš říkat ani svoje jméno, pro 
oslovování můžeš zvolit přezdívku. 
Klub je otevřen v  pondělí, středu 
a čtvrtek vždy od 14.00 do 18.00 ho-
din. Na základě domluvy je možnost 
vytvořit si svůj osobní plán, například 

KLUB ROZHLEDNA
Jsme volnočasový klub pro děti a mládež 
ve věku 6–15 let. Můžeš s námi trávit svůj 
volný čas, během klubu můžeš kdykoliv přijít nebo odejít. 

ohledně pomoci se školou, s  pro-
blémy ve vztazích aj. Pro doučování 
máme vyhrazeny dny v úterý a pátek.

prograM na leDen 2012
4. 1. | Film na přání – Mikulášovy 
patálie
11. 1. | Hrátky se sněhem v  Mod-
řanské rokli
18. 1. | Staň se vítězem z  Katanu 
(hra Osadníci z Katanu)
23. 1. | Oslava vietnamského Nové-
ho roku

Změna programu vyhrazena.
Tak neváhej a přijď. 
Těšíme se na vás!

Verča a Renáta

leDen 2012 (vÝbĚr z prograMu)
9. 1. | PO | Vítáme vás v novém roce 
aneb také jste se už těšili do Kuřátka?
10. 1. | ÚT | Sněhuláci poprvé 
12. 1. | ČT | Sněhuláci podruhé
16. 1. | PO | Divadélko pro nejmenší 
– maňásková pohádka pro nejmen-
ší, kterou (ne)znáte
17. 1. | ÚT | Voňavé obrázky 
19. 1. | ČT | Dekorace do oken 
(windowcolors)
24. 1. | ÚT | Šperky z těstovin
26. 1. | ČT | Sněhové vločky z papí-
ru na tisíc způsobů

MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO
aDReSa: Na Okruhu 1/395, Praha-Libuš 
Web: www.kuratko.mistecko.cz
KOnTaKT: kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719 
OTeVíRací DOba: Z důvodu nízkého počtu aktivních 
rodičů upravujeme otevírací dobu centra.
Od ledna POnDĚLí aŽ ČTVRTeK v pravidelném čase 9.30−12.00. 
Montessori herna nově otevřena již pouze ve čtvrtek (10−12 hod.).
ZÁKLaDní PROGRaM vč. doprovodných doplňkových služeb (např. stálá 
burza, knihovnička pro rodiče): PO – hudební rytmika, zpívání, dramatika, ÚT 
a ČT − výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi, ST − sportování pro nejmenší.
VÝše VSTuPnÉHO a systém předplatného: Od ledna 2012 také zvy-
šujeme cenu základního pobytného o 10 Kč, na 50 Kč za rodinu a dopo-
lední hernu (včetně programu), permanentka na 10 vstupů − 400 Kč / 
Montessori herna. Jednorázové pobytné 100 Kč/rodinu, předplatné: 
10 vstupů za 600 Kč.
uPOZORnĚní! Všechny permanentky vydané od 1/2012 jsou plat-
né po dobu 6 měsíců provozu centra (tj. při zakoupení v lednu na ob-
dobí 1−6/2011, při zakoupení v únoru na období 2−9/2011 atd.)
DOTaZníK SPOKOJenOSTi PRO RODiČe: Prosíme tímto návštěvníky 
centra o spolupráci při vyplňování anketního dotazníku „PROSíMe, HOD-
nOŤTe 2011“. Pomůžete nám získat zpětnou vazbu o úrovni našich slu-
žeb a vašich přáních ohledně rozvoje vybavení centra a jeho služeb v roce 
2012. Za vyplnění dotazníků získáte 1 vstup ZDaRMa.

30. 1. | PO | Zpívání s kytarou nejen 
o Eskymácích 
31. 1. | ÚT | Výroba masek aneb při-
pravujeme se na karneval

Kompletní nabídku programů, 
služeb a  aktivit naleznete na adrese 
www.kuratko.mistecko.cz. Pří-
padné změny a  detaily k  vybraným 
programům naleznete taktéž na 
webu MC či na nástěnce v centru Ku-
řátko.

Za MC Kuřátko Kateřina Tomešová

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH LIBUŠ

Výkonný výbor SDH Libuš vás zve na výroční 
valnou hromadu, konanou v sobotu 14. ledna 
2012 od 10 hodin v restauraci u Hertlů, 
Libušská 393/225, Praha-Libuš.
Za VV SDH Libuš Pavel Mráz
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Dominice je 18 let, získala stipendium na English International
School, Prague v Libuši, kde se nyní připravuje na pohovor
na Cambridge University – obor architektura. Studuje jazyky,
historii, matematiku i umění. Ráda cestuje, hrála v divadle
a věnovala se kickboxu.  Více o Dominice na www.eisp.cz

KANDIDÁTKA NA CAMBRIDGE
UNIVERSITY & STIPENDISTKA

Připravujeme studenty na úspěch v globálním světě –
 tedy nejen v Čechách! 

The English International School, Prague, Brunelova 960/12, 
Praha 4 – Libuš, 142 00, tel: 602 506 584, psedivcova@eisp.cz

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ Úterý 24. ledna

9:00 – 16.30 hod.
ŠKOLA PRO DĚTI OD 2-18 LET

STIPENDIA PRO STUDENTY OD 13-16 LET

D I V A D L O
L e d e n  2 0 1 2  Na Cikorce

8. 1. od 15 hodin
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Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet, Herrmannova 2016/24, (vchod z ulice Na Cikorce)

Kouzelný kufr
Veselá interaktivní klauniáda, která nenechá děti, ani rodiče chvilku v klidu a zapojí diváky 
do tvorby celého představení. Délka představení: 45 minut. Pro děti MŠ, I.a II.st. ZŠ. 
Vstupné: 40 Kč děti, 60 Kč dospělí. Hraje: MIMo.s.

O tureckém rybáři
Kejklířská jarmarečně loutková komedie. Autorské zpracování známé pohádky o Zlaté rybce. 
Poetická scéna, autorská muzika a velmi zábavné provedení spolehlivě zabaví malé diváky 
i jejich rodiče. Délka představení: 40 minut. Pro děti 3 - 10 let. Vstupné: 40 Kč děti, 60 Kč dospělí. 
Hraje: Divadlo Basta Fydli. 

 

O perníkové chaloupce
Tradiční příběh o tom, jak Jeníček a Mařenka, kterým táta přivede novou maminku, jsou vyhnáni 
do lesa, a jak cestou potkají chaloupku z perníku a v ní zlou babu, a jak nad ní vyzrají... Ale co 
dělá v té pohádce ten skřítek? Pohádka je hraná s tradičním loutkovým rodinným divadlem 
z roku 1942 a jako hudební doprovod je použito banjo a kytara. Délka představení: 40 minut. 
Pro děti MŠ, I. st. ZŠ. Vstupné: 40 Kč děti, 60 Kč dospělí. Hraje: Cirkus Žebřík.

 
Hloupé království
Činoherní loutková pohádka pro nejmenší. O královně, která si myslela, že je chytrá 
a o sedlákovi, který neměl příliš chytrou ženu. Na motivy pohádek Boženy Němcové. Hrají: 
Čmukaři o.s. Pro děti od 3 let. Délka představení: cca 40 minut. Vstupné 40,- Kč/dítě, 
60,- Kč/dospělí.

22. 1. od 15 hodin

15. 1. od 15 hodin 

Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet, Herrmannova 2016/24, 143 00 Praha 4, tel: +420 244 400 334
fax: +420 242 410 524, pobočka: Urbánkova 3348/4,143 00 Praha 4, tel: +420 241 772 463, IČO: 452 41 295

www.ddmmonet.cz, ddmodrany@ddmmodrany.cz, Facebook: DDM Monet

Divadlo se otevírá 45 minut před začátkem představení.

29. 1. od 15 hodin 

Připravujeme na další měsíce:  ÚNOR: 19.2. Pohádka sousedská, 26.2. Novoroční karneval, 
BŘEZEN: 4.3. Princezna na hrášku, 11.3. Zvířátka a loupežníci.

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

KA              FIESTA              FUSION              C-MAX               GRAND C-MAX              MONDEO               KUGA              S-MAX              GALAXY

Váš autorizovaný Ford dealer
Vám přeje úspěšný nový rok, pevné zdraví,
mnoho štěstí a rodinné pohody!
Vám přeje úspěšný nový rok, pevné zdraví,
mnoho štěstí a rodinné pohody!
Vám přeje úspěšný nový rok, pevné zdraví,
mnoho štěstí a rodinné pohody!

Akční nabídky naleznete na
www.fordamb.cz

Akční nabídky naleznete naAkční nabídky naleznete na

mnoho štěstí a rodinné pohody!mnoho štěstí a rodinné pohody!mnoho štěstí a rodinné pohody!

Zveme Vás na předváděcí

 jízdy do našich autosalonů 

v Praze 5 a Ořechu – Praha západ.
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 i n z e r c e

 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha fi rmy vzhledem k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů v panelových domech

 rychlý nástup na opravy

 vyprošťovací služba non-stop

 servisní práce i o víkendech a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:

Jalodvorská 831, Praha 4

INFO:

tel. 241 724 600

fax. 241 724 599

GSM: 774 00 11 22

e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz


