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U  vchodu každé dítě obdrželo 
kartičku spolu s klíčenkou pro sbírá-
ní bodů na stanovištích a bonbóny. 
Odpoledne zahájil pan starosta MČ 
Praha-Libuš Jiří Koubek společně 
se zástupkyní starosty paní Lenkou 
Koudelkovou. 

Hned po zahájení Dětského dne 
vyhlásil pan Štancl, místostarosta 
SDH Písnice, vítěze dětské výtvar-
né soutěže, kterou v  letošním roce 
uspořádal Sbor dobrovolných hasi-
čů Písnice. 

Děti pak získávaly body na deseti 
stanovištích: například chytání dra-
ků, lovení rybiček, překážková dráha 
s míčkem, střelba na bránu kopacím 
míčem, chůze obratnosti, malová-
ní, koulení maxi míčů, házení kruhů 
na kůl, hasičský kuželník a  stříkání 
džberovou stříkačkou na cíl. Jako 
doplňková soutěž bylo pro děti při-
praveno pojídání koláčů. 

Městská policie Praha zajistila 
pro mladé cyklisty jízdu zručnosti 
a  možnost vyzkoušet si tzv. opilec-
ké brýle. Kdo měl zájem, mohl si 
zaskákat v nafukovací žirafě nebo se 
projet na koni ze stájí Stable Donja 
v Písnici. Sbory dobrovolných hasičů 
z  Písnice a  Libuše umožnily dětem 
prohlídku hasičských vozů. V  prů-
běhu odpoledne se děti mohly po-

DĚTSKÝ DEN 2O12
V sobotu 2. června pořádala městská část Praha-Libuš Dětský 
den ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů Písnice, sbo-
rem dobrovolných hasičů Libuš, stájemi stable Donja z Písnice, 
Mateřským centrem Kuřátko, nadačním fondem mezinárodní 
křesťanské pomoci a Městskou policií Praha. Počasí dětem přá-
lo, sluníčko svítilo, a tak si přišlo svůj svátek užít okolo 400 dětí. 
byla to největší účast za poslední roky. 

silnit grilovaným špekáčkem, limo-
nádou, cukrovou vatou. Ale hlavně 
si každé dítě odneslo za nasbírané 
body cenu, kterou si mohlo vybrat 
u stolu hraček. Ceny byly díky spon-
zorům velmi pěkné − knihy, míče, 
stolní hry, panenky, autíčka, stříkací 
pistole, joja atp. Hudební doprovod 
zajištoval po celé odpoledne pan 
Duben, po zdravotní stránce na děti 
dohlížela zdravotnice. 

Děkujeme hasičům ze SDH Písni-
ce, SDH Libuš a fotbalistům z TJ So-
kol Písnice za maximální pomoc při 
zajištění Dětského dne. Poděkování 
si též zaslouží všichni, kdo zajišťovali 
stanoviště, tj. MC Kuřátko, Nadační 
fond mezinárodní křesťanské po-
moci a o. s. Alt_R − pan Hnaťuk. 

Děkujeme všem sponzorům: DDD 
servis, s. r. o., DKNV stavební, s. r. o., 
Esselte, s. r. o., Kratochvíl střechy, s. 
r. o., Matuschka International, s. r. o., 
Neoluxor, s. r. o. − p. Daňo, Neoset, 
Pro Trade, s. r. o., Uniklemp, Vetne-
mo, s. r. o., Restaurace U Hertlů, Na-
dační fond mezinárodní křesťanské 
pomoci, Polák papírnictví.

Ing. Ivana Petříková, vedoucí odboru 
správního a školství ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Jaroslava Klemešová a Renáta  
Sobíšková, OSŠ ÚMČ Praha-Libuš
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Vážení občané, dnes mám pro 
vás řadu informací, které se 
vám pokusím stručně předat. 

Až napotřetí se zastupitelům hlav-
ního města Prahy podařilo zastavit 
přípravné práce na novém územ-
ním plánu. Jakkoliv byla tato udá-
lost široce diskutovaná a ostře sledo-
vaná, pro naši městskou část nemá 
v  tuto chvíli větší význam, neboť 
žádné zásadní změny v  konceptu 
územního plánu se jí netýkaly. O to 
pozorněji sledujeme úvahy o  nové 
podobě trasy metra D, která se 
podle slov pana primátora připra-
vuje nikoliv od Písnice do centra, ale 
v první etapě jako odbočka metra C 
z  Pankráce na Nové Dvory, tedy na 
hranici naší městské části. Teprve 
druhá etapa by byla pokračováním 
přes Libuš až do Písnice. I  kdyby se 
uskutečnila jen zmiňovaná první 
etapa, metro by se naší městské části 
výrazně přiblížilo a nám všem by se 
ulevilo od popojíždění v kolonách na 
přetížené komunikaci podél Thoma-
yerovy nemocnice. Jak připravovaný 
územní plán, tak i  plánovaná trasa 
metra D spolu úzce souvisí. Z připra-
vovaného konceptu územního plá-
nu byla před několika týdny schvá-
lena jako celoměstsky významná 
změna současného územního plánu 
podél ulice Novodvorská kolem bu-
doucí stanice metra Libuš. Největší 
změna spočívá v  tzv. územním sta-
bilizování trasy metra D podél No-
vodvorské a  vymezení plochy pro 
výstavbu samotné stanice metra Li-
buš, což je klíčové jak pro develope-
ry, kteří se chystají v této lokalitě sta-
vět, tak pro stávající občany. Došlo 
totiž ke změně územního plánu, a to 
z mého pohledu k výraznému lepše-
ní: bylo zmenšeno území pro výstav-
bu výškových budov. Změnou totiž 
došlo k rozšíření obytného úze-
mí (s  nízkým koeficientem za-
stavěnosti) na úkor výškových 
staveb podél ulice Zbudovská, 
dále novému umístění zelené-
ho pásu budoucího parku blíže 
k  ulici novodvorská a  rozšíření 
obytné zóny (s nízkým koeficientem 
zastavěnosti) u ulic U Pejřárny a K Je-
zírku. V  souladu se strategickým 
plánem naší městské části, s opako-
vanými vyjádřeními občanů v anke-

SLOVO STAROSTY
tách a  s  názory prezentovanými na 
veřejných projednáních se na Libuši 
rozšířila zóna nízkých obytných sta-
veb na úkor výškových, což je jev 
v Praze vpravdě výjimečný.

Ještě unikátnější skutečností je 
opakované přejmenování uli-
ce V  Hrobech, a  to během jedi-
ného roku. Nejprve byla ulice na 
žádost soukromého subjektu radou 
hlavního města přejmenována na 
Zlatokorunskou. Argumentem de-
velopera bylo, že připravovaný ob-
jekt domova důchodců (domova 
s pečovatelskou službou) s adresou 
V Hrobech není příliš atraktivní pro 
budoucí klienty. Budiž, nicméně 
název V  Hrobech je v  naší městské 
části historickým označením lokali-
ty, byť v této ulici nemá v současné 
době nikdo trvalé bydliště. Městská 
část nevyslovila žádný souhlas se 
změnou, avšak v  podkladech pro 
Radu hlavního města Prahy se tato 
lživá informace (souhlas městské 
části) objevila. V návaznosti na tuto 
skutečnost mě zastupitelstvo naší 
městské části jednomyslně pově-
řilo jednáním s  představiteli hlav-
ního města o  obnovení původního 
názvu ulice. Ač to někteří považo-
vali za nemožné, podařilo se. Nový 
pražský radní pro legislativu Lukáš 
Manhart následně předložil radě 
hlavního města návrh na přejme-
nování a  ulice opět nese název 
V  Hrobech. Zlatokorunskou byla 
následně pojmenována sousední, 
nově vystavěná ulice. Zároveň jsme 
si naším pevným postojem zajistili, 
aby při jakékoliv změně názvu ulic 
či pojmenování nové ulice byl názor 
městské části brán jako rozhodující 
i do budoucna a nebyli jsme obchá-
zeni, jako v tomto případě.

V  průběhu června se uskutečni-
la dvě veřejná projednání, jedno 
ve staré Písnici ohledně možné bu-
doucnosti rybníku Obecňák, druhé 
se týkalo dlouho připravovaného 
objektu BD Novodvorská společ-
nosti Hercesa. Děkuji všem, kteří při-
šli a zapojili se do diskuze se svými 
podněty. V  případě rybníku Obec-
ňák bude nejbližším krokem rozbor 
vzorků sedimentu a  zaměření jeho 
mocnosti. Na základě toho se mů-

žeme rozhodnout, jak se sedimen-
tem naložit a kolik by − byť částeč-
né − odbahnění rybníka stálo, v  čí 
režii a za čí peníze. O všem budeme 
písnické občany včas informovat. 
V  procesu přípravy bD novod-
vorská musíme počkat na vydání 
stanoviska k dokumentaci EIA a ná-
sledných podmínek pro územní říze-
ní, kde bude MČ účastníkem a bude 
i nadále hájit zájmy stávajících oby-
vatel. Už nyní ale můžeme říci, že se 
nám podařilo výrazným způsobem 
ovlivnit celkový projekt k  přijatel-
nější podobě, což bylo patrné i  při 
veřejném projednávání dokumen-
tace.

Vynechat řádek
A  nakonec zpráva, která se do-

tkne nás všech, kteří využíváme 
pražskou městskou hromadnou 
dopravu. V  polovině června hlavní 
město spolu s  Regionálním orga-
nizátorem pražské integrované do-
pravy (Ropid) představilo dlouho 
připravované a  zároveň utajo-
vané změny v MHD, které v mno-
ha segmentech přináší nejvýraznější 
přeměnu dopravy v Praze za posled-
ních čtrnáct let. Podobné dva poku-
sy v minulých letech narazily na od-
por občanů, a  tak se náměstek pri-
mátora Josef Nosek rozhodl změny 
nekonzultovat s  městskými částmi, 
tedy s  Pražany. Do médií prohlásil 
a  i  při našem osobním hovoru mi 
sdělil, že „vy starostové tak urputně 
hájíte zájmy svých občanů, že kdy-
bych měl přihlédnout k vašemu ná-
zoru, systém se nezmění nikdy“. As-
poň mohu ocenit, že pan náměstek 
nekličkuje a ví, jako bývalý starosta, 
co tato funkce obnáší. I přes nechuť 

naslouchat městským částem jsme 
za nás poslali nesouhlas spolu 
s  konkrétními připomínkami 
a  s  námi tak učinily další dvě třeti-
ny městských částí. Následně jsem 
se sešel s  ředitelem Ropidu Pavlem 
Procházkou a  detailně jsme si vy-
světlili jeho představy a  naše po-
třeby. Připravované změny v  MHD 
se u nás nejvíce dotknou linky 113, 
jednáme s  Ropidem o  maximálním 
zachování počtu spojů. O  definitiv-
ní úpravě vás budeme podrobně 
informovat. Věřím, že nakonec sní-
žení komfortu cestování nebude tak 
velké, jak nyní vypadá. Ovšem nastí-
něné úspory ve výši čtyři sta milionů 
korun ročně se projevit na běžném 
provozu MHD musí. Odhodlání ve-
dení hlavního města ke změnám 
je velké, asi větší než schopnost či 
možnost včas vypovědět nevýhod-
né smlouvy, kterými už roky byly 
a  možná stále jsou vyváděny pení-
ze z  dopravního podniku kamsi do 
Karibiku.

Pohodové léto spojené s pří-
jemnými zážitky a odpočinkem 
vám přeje

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

Městská část Praha-Libuš uspořáda-
la 2. června tradiční dětský den na 
fotbalovém hřišti v Písnici. Starosta 
Jiří Koubek vítá děti s rodiči. 
Foto: archiv OSŠ ÚMČ Praha-Libuš

Na červnovém setkání Klubu Se-
nior MČ Praha-Libuš bylo dohodnu-
to, že bude zvolen nový výbor Klubu 
Senior. Volba se uskuteční dne 11. září 
2012 od 14 hod. v zasedací místnosti 
Úřadu MČ Praha-Libuš v ulici Libušská 
čp. 1. Vyzýváme proto všechny zá-

VOLBA NOVÝCH  
ČLENŮ VÝBORU  
KLUBU SENIOR

jemce z řad občanů MČ Praha-Libuš, 
kteří jsou ochotni aktivně se podílet 
na práci výboru Klubu Senior, s  při-
hlédnutím na věkové kategorie seni-
orů, jejich možnosti, potřeby a zájmy, 
aby se přihlásili nejpozději do 15. srp-
na 2012 buď písemně, nebo osobně.

Prosíme, členy Klubu Senior, aby si 
s sebou přinesli členský průkaz.
Kontakt: Úřad městské části Pra-
ha-Libuš, odbor správní a školství, 
K  Lukám 664, 142 00 Praha-Li-
buš, tel. 244 401 646, 244 021 422,  
e-mail spravni@praha-libus.cz
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Jarmark se konal na prostran-
ství spol. ČEZ, a. s., na  písnickém 
sídlišti od 14 do 18 hodin. Na jed-
nom pódiu hrála a zpívala hudeb-
ní skupina Ruleta band, na dru-
hém vystupovaly Mažoretky Zlaté 
Prahy a  skupina Marjánky. Děti 
z  Mateřské školy K  Lukám a  Mezi 
Domy předvedly krásné pohybo-
vé i  pěvecké vystoupení. Skupina 
Caramelka se představila v americ-
kém stepu Clogging a v  tradičním 
country stylu. Písničky z  filmu „At 
žijí duchové“ doprovázely pohybo-
vé vystoupení dětí ze Sokola Libuš. 
Z  fitness centra Body Point přišly 
děti se svým tanečním vystoupe-
ním Zumbou a Sambou. Představi-
la se i  Anglická mezinárodní škola 
Praha, sídlící v Libuši, se svým pě-
veckým sborem a ukázkou bojové-
ho umění kung-fu.

Součástí jarmarku bylo mnoho 
doprovodných programů: skákací 
hrad, skákadlo s  míčky, elektrický 
býk, jízda zručnosti, minigolf a sou-
těže pro děti i dospělé. Ve stáncích 
bylo možno zakoupit hračky, květi-
ny, korálky, keramiku, koláčky, me-
dovinu, čaj, kávu apod. Občerst-
vení zajišťovala  restaurace Modrá 
ryba, cukrárna, vinotéka a  stánky 
např. se staročeským trdlem, s cuk-
rovou vatou, borščem, grilovaným 
masíčkem, bramborovými lupínky 
nebo asijskou kuchyní. Mateřské 
centrum Kuřátko spolu s nízkopra-

LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK
MČ Praha-Libuš pořádala 12. května 2012 tradiční jarmark.

Pro naše malé cvičence, ale i  je-
jich rodiče, to bylo první veřejné vy-
stoupení. Bouřlivý potlesk přihlížejí-
cích pro ně byl opravdu velikou od-
měnou. Všichni byli na sebe právem 
hrdí. Děti měly obrovskou radost 
z  odměny, kterou po vystoupení 
obdržely, a po zbytek odpoledne si 
užívaly spolu s rodiči báječné atmo-
sféry, která na jarmarku panovala.

Lenka Zavadilová,  
cvičitelka T. J. Sokol Libuš

Foto: autorka

SoKoL LiBUŠ: AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
cvičenci T. J. sokol Libuš se zúčastnili 5. ročníku Libušsko-písnického jarmarku, kde vystoupili se sletovou skladbou „ať žijí duchové“.

Jménem všech cvičících bych 
ráda poděkovala městské části 
Praha-Libuš za finanční příspě-
vek poskytnutý na sletové cvi-
čební úbory.

hovým klubem Lačhe Čhave při-
pravily program pro menší děti. 

Na závěr losovala zástupkyně 
starosty MČ Praha-Libuš paní Ing. 
Lenka Koudelková ceny z tomboly, 
které věnovala spol. Pro Trade, s. r. 
o., restaurace Modrá ryba a pan Po-
lák – papírnictví.

Děkujeme sponzorům: ČEZ, a. s., 
DDD servis, s. r. o., DKNV stavební, 
s. r. o., Esselte, s. r. o., Kratochvíl 
střechy, s. r. o., Matuschka Interna-
tional, s. r. o., Neoset, Pro Trade, s. 
r. o, Vetnemo, s. r. o., Uniklemp, re-
staurace U Hertlů, restaurace Mod-
rá ryba, p. Polák − papírnictví

Ing. Ivana Petříková, vedoucí odboru 
správního a školství ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Jaroslava Klemešová a Renáta So-
bíšková, OSŠ ÚMČ Praha-Libuš



KroniKa

U nás | 7–8/2O12 | 5

Na setkání jsme se sešli s  An-
gličany, Studentským zastupitel-
stvem Prahy 7 a  se Žákovským 
zastupitelstvem Prahy 21 − Újezd 
nad Lesy. Této akce se zúčastni-
li: starosta ŽZ Praha-Libuš Jakub 
Koura, místostarostka Denisa Do-
šlá, dále Jakub Povolný a  Ondřej 
Kříž.

Zasedání se konalo na Úřadě 
městské části Praha 7. Na úvod 
mělo každé zastupitelstvo vlast-
ní prezentaci v  anglickém jazyce 
o  své činnosti a  zájmech. Poté co 
jsme se všichni lépe poznali, roz-
dělili jsme se do čtyř skupin. Všech-
ny skupiny dostaly stejné otázky: 
„Jaké jsou celosvětové/národní/
místní/ problémy teenagerů? “ 
a  „Co bychom mohli udělat pro 
jejich vyřešení? “. Po krátkém čase 
jsme své nápady a problémy před-
stavili a  mohli jsme vyjádřit svůj 
názor. Po dokončení všech prezen-
tací jsme si v  jídelně mohli vybrat 
oběd z jedenácti různých jídel. 

Setkání bylo zajímavé a  velice 
obohacující a mohli jsme také vyu-
žít své jazykové znalosti. Tento den 
se nám velice líbil a  těšíme se na 
další návštěvu.

Denisa Došlá,  
místostarostka Žákovského zastupitel-

stva MČ Praha-Libuš,  
www.zz-praha-libus.cz
Foto: Jana Martínková

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ ŽÁKOVSKÝCH ZASTUPITELSTEV
Členové Žákovského zastupitelstva MČ Praha-Libuš se 5. června 
zúčastnili mezinárodního setkání žákovských a studentských 
zastupitelstev. 

Mistrovství ČR dětí a  mládeže 
v plastikovém modelářství, kterého 
se samozřejmě zúčastnil i  písnický 
modelářský kroužek Křížem krá-
žem, proběhlo 8. a  9. června 2012 
jako součást tradiční modelářské 
akce Křivonoska na jihu Čech v au-
tokempu nedaleko Hluboké. Děti 
se na tuto soutěž připravují v  prů-
běhu celého školního roku a právě 
mistrovství republiky je jeho vyvr-
cholením.

Soutěžilo se ve dvanácti kategori-
ích, rozdělených podle věku soutěží-
cího na žáky a kadety a podle typu 

MISTŘI KŘÍŽEM KRÁŽEM
Děti z modelářského kroužku Křížem krážem získaly v silné kon-
kurenci na Mistrovství České republiky dětí a mládeže v plasti-
kovém modelářství dva mistrovské tituly.

modelu. Za náš kroužek do klání 
nastoupilo 11 modelů od devíti au-
torů. Modely obsadily pět kategorií, 
tři žákovské a dvě kategorie kadetů.

V  silné konkurenci jsme získali 
dva mistrovské tituly. První titul mi-
stra republiky získal Pavel Vosmek 
za  model tanku Pz. Kpfw, IV ausf. J 
v  měřítku 1/35 v  kategorii Kadeti 
Technika 1/35. Druhý mistrovský 
titul získal Jan Tomášek za model 
amerického halftracku M3 v  měřít-
ku 1/72 v kategorii Kadeti Technika 
1/72. Také jsme získali tři třetí místa,  
kterých dosáhli Jan Čech za model 

obrněného transportéru Warrior 
v  měřítku 1/72 v  kategorii Kadeti 
Technika 1/72 , Jakub Profota za mo-
del tanku M4 A3 Sherman v měřítku 
1/72 v  kategorii Žáci Technika 1/72 
a  Pavlína Šámalová za model Mes-
serschmitt Bf 109F v  měřítku 1/72 
v kategorii žáků, letadla 1/72.

Vydařila se i dvě čtvrtá místa, a to 
u  tanků Crusader Mk.I  Jakuba Ne-
dvěda o bod a půl za třetím místem 

a  Merkava IV Vojtěcha Zikeše opět 
o pouhý bod a půl za třetím místem

Po ukončení se dostavila radost 
oceněných, z  nichž většina byla na 
místě a  cenu přebrala, a  spokoje-
nost nás, vedoucích, s  dobře odve-
dou prací a  úspěšným předáváním 
zkušeností dětem.

Ing. František Čech
Foto: Petr Šámal 

Mistrovský americký halftrack  
Jana Tomáška.

Autorem vítězného modelu tanku je 
Pavel Vosmek.

POcHŮZKa PRaHOu

V  pondělí 11. června se Žákovské zastupi-

telstvo naší městské části společně se za-

stupitelstvem města Litoměřice a  Prahy 7 

vydalo na pochůzku Prahou. Po setkání na 

Újezdě jsme se vydali na Petřín (samozřej-

mě lanovkou). Někteří šli na rozhlednu a jiní 

zase do Zrcadlového bludiště. Když jsme se 

úspěšně z  bludiště dostali, vydali jsme se 

přes Strahovský klášter, Hradčanské náměs-

tí ke katedrále Sv. Víta. Naše další cesty ved-

ly přes Letohrádek královny Anny, Bílkovu 

vilu, Chotkovy sady, Kramářovu vilu, kyva-

dlo na Letné a Letenský zámeček. Sbližovací 

procházku Prahou jsme zakončili obědem 

a  turnajem ve fotbale a  kolem čtvrté jsme 

odjížděli s novými zážitky domů.
David Jokeš, člen ŽZ

Foto: archiv ŽZ
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TŘi DnY V PŘíRODĚ
Třídy 7.A a 8.A se v polovině května 

vydaly z Prahy do přírody. Navštívily 
Kaliště-Poddubí u řeky Sázavy. 

Cesta začala na Hlavním nádraží, 
vystoupili jsme v  Senohrabech. 
Správce ubytovny nám odvezl za-
vazadla a  my se vydali na výlet do 
Hrusic, kde se narodil Josef Lada. 
Navštívili jsme muzeum Josefa 
Lady a  jeho dcery Aleny Ladové. 
Odtud jsme do ubytovny dora-
zili pěšky. Venku jsme si potom 
hráli přehazovanou, fotbal, užili si 
houpačky, kolotoč a bavili se. Druhý 
den jsme si vyšli na zříceninu hra-
du Zlenice, který byl dříve velkým 
sídlem. Vznikl podle něj i film Zločin 
na Zlenickém hradě. Odpoledne 
jsme se šli podívat na Hvězdonickou 
lávku. Večer se opékaly buřty na 
ohni a  část dětí se dívala na zá-
pas Česko-Švédsko. Poslední den 
dopoledne jsme trávili na louce, 
hřišti a  u  řeky a  také jsme uklidili 
pokoje, kde jsme bydleli. Po obědě 
jsme se rozloučili a odešli na vlak. Ze 
Senohrab jsme se vrátili na Hlavní 
nádraží, kde si některé žáky vyzvedli 
rodiče a  někteří odjeli sami domů. 
Výlet jsme si všichni užili. 

Rebeka Larvová, 7.A

LesníK
Na 24. května pro nás paní vycho-

vatelky ze školní družiny objednaly 
akci Lesník.

Ze školní družiny jsme ve dvě 
odpoledne vyšli do Modřanské 
rokle. Tam jsme si povídali, co le-
sník dělá. Později jsme se rozdělili 
do dvou skupinek a  v  nich hráli 
hry. Například na oplocenku se 
hraje tak, že tři jsou zvířata, tři jsou 

ZŠ METEOROLOGICKÁ
mladé stromky a  ostatní jsou oplo-
cenky. Také jsme hráli na lýkožrouta, 
který vypouští feromony. My jsme 
nic nevypouštěli, ale tleskali. Buď 
tleskaly holky a  kluci byli samičky, 
nebo naopak kluci tleskali a  holky 
byly samičky. Kdo přilákal nejvíce 
samiček, zvítězil. Potom jsme 
přiřazovali popisky k  obrázkům. 
Nakonec jsme si měli vybrat dva 
stromy a  odhadnout u  nich výšku, 
objem a  věk. Když jsme odhadli, 
měli jsme si to zkontrolovat lesn-
ickými pomůckami. Kolem čtvrté 
odpoledne jsme se pomalu vraceli 
ke škole. Všem se to moc líbilo.

Za všechny zúčastněné František Zub, 3.B
Foto: archiv ZŠ Meteorologická

sOuTĚŽ iT DOVeDnOsTí
Zástupci třídy 8.A  ze ZŠ Meteo-

rologická se 4. června vypravili na 
druhý ročník soutěže v  IT doved-
nostech. Pracovali s programem Mi-
crosoft Office, soutěžní disciplíny se 
týkaly Wordu, Excelu a Powerpointu.

Na soutěž jsme se vypravili s pan-
em učitelem Turinkem do smícho-
vské střední průmyslové školy, 
která soutěž pořádala. Po zapsání 
do soutěže jsme čekali až skupiny, 
které byly na pořadníku před námi, 
dopíšou soutěžní test. Každá sku-
pina měla na vyplnění jen 35 minut.  
Přibližně za hodinu přišla řada na 
nás. Sotva jsme se usadili do vcelku 
pohodlných kancelářských křesel 
před počítači, čekalo nás nejed-
no nepříjemné poznání. Nejenže 
tato verze programu, kterou my 
vlastně moc neznáme, je úplně 
nepřehledná, ale to, co umíme ve 
starší verzi za pár minut, jsme v nové 
smolili mnohem déle. Druhým 

šokem bylo množství úkolů, které 
měl každý jednotlivec ze skupiny 
stihnout za pouhých 35 minut. 
Na každou úlohu jsme v  průměru 
měli necelé tři minuty, a  to i  na ty 
náročnější. Naštěstí mně ani mým 
spolužákům netrvalo moc dlouho 
alespoň nějaké nástroje ke splnění 
zadání objevit. Po testu nás přišla 
na řadu příjemná prohlídka školy. 
Mohli jsme si prohlédnout učebnu 
fyziky, kmenovou třídu, tělocvičnu 
a další učebny. Zajímavou částí bylo 
i zázemí pro studenty, chcete-li stu-
dentský klub.

Ve středu nás pak čekalo 
vyhlášení vítězů a celkového pořadí 
soutěžících a  soutěžních sku-
pin. Nepřekvapilo mě, že jsme se 
neumístili na vítězných místech, ale 
milé překvapení bylo, že jsme přeci 
jen dopadli lépe, než jsem očekával. 
Posuďte sami, je osmé místo z dva-
ceti skupin špatné? Mezi jednotlivci 

byl David Beran třináctý z  třiceti 
umístění, Jakub Koura osmnác-
tý a  já jsem byl patnáctý. Ti, kteří 
zvítězili, získali kromě zajímavých 
cen i bodový odpočet pro přijímací 
řízení na tuto střední školu. Řídili 
jsem se ovšem pořekadlem: „Není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ 

Jan Vláčil, ZŠ Meteorologická

euRORebus 
Opět po roce jsme se 11. června 

zúčastnili celostátního finále ve 
vědomostní soutěži družstev Euro-
rebus. 

Tentokrát nás ale reprezentovali 
ti nejmladší: Šimon Černý z  3.B, 
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Matěj Novák ze 4.A a Cem Martin 
Bayraktar z  5.A. Finále bylo opět 
veliké. Sešlo se asi tisíc soutěžících 
ve všech kategoriích, té nejmladší 
necelá stovka. Po soutěžních 
testech, než byly vyhodnoceny, 
jsme vyslechli zajímavé povídání 
o  Africe od cestovatele, který 
tento kontinent projel trabantem. 
Jak jsme dopadli − nevíme. Do 
desátého místa se totiž neumísti-
la žádná škola z  Prahy a  celkové 
výsledky zatím nebyly známy. Ne-
vadí. Celý den se nám líbil a těšíme 
se na další ročník.

Děti a Monika Exnerová,  
ZŠ Meteorologická

VÝLeT naPŘíČ sTaLeTíMi
Letošní závěrečný výlet Tajem-

ný poklad zavedl páťáky ze ZŠ Me-
teo do okolí Mladé Boleslavi. 

Na zámku Nový Stránov jsme 
si užili rytířská klání i  odborné 
konzultace. Zámecký pán Jan Za-
jíc z  Házmburku nám vysvětlil, 
že díky úžasnému elixíru mládí 
od dvorního alchymisty, který 
pijí všichni učenci, budeme mít 
možnost učeně diskutovat s  Ja-
nem Jeseniem, Johannem Ke-
plerem a  Tychonem Brahe. Bylo 
to trochu historie a hodně legrace. 
Znalosti jsme předvedli i  při 
plnění úkolů naučné stezky. Před 
zhlédnutím rytířského divadel-
ního představení jsme prošmejdili 
krámky. A  co nás vrátilo do 
současnosti? Překvapení v podobě 
ryze novodobé zábavy – vyřádili 
jsme se u  bowlingu. Cestou zpět 
jsme už mysleli na školu v přírodě, 
o které snad někdy příště.

Páťáci ze ZŠ Meteo
Foto: Hedvika Mašková

49 MĚsícŮ sPOLu
Letošní červen probíhal 

v  5.A  podobně jako ostatních 49 
měsíců, které jsem s touhle partou 
29 školáků prožila. 

Opět jsme se potkávali nad 
školní prací, opět jsme vyrazili na 
výlety, školu v přírodě. Přesto byly 
ty poslední týdny něčím výjimeč-
né. Máme za sebou „čtení, psaní, 
počítání“ a  po prázdninách vy-
razí děti do toho „trochu většího 
světa“. S  většinou z  nich se budu 
potkávat na chodbách naší školy, 
někteří uspěli při zkouškách na 
gymnázia, taneční konzervatoř či 
odejdou na jinou základní školu. 
Vysvědčení rozdané 29. června je 
proto poslední v mé režii a  já jim 
všem přeji mnoho úspěchů. 

Mgr. Hedvika Mašková
P.S. Přirostli jste mi k srdci, pacholci! 

Pořád budete tak trochu moji. Tak 
zlomte vaz!

V KunRaTicKÉM Lese 
s LesníKeM

Sbalili jsme si batůžky a  vydali 
se do Kunratického lesa na akci „Do 
lesa s lesníkem“, pořádanou Lesy hl. 
m. Prahy. Byla středa 16. května. 

Už během lesní cesty jsme si 
mohli otestovat své znalosti na otáz-
kách připevněných na stromech. 
Přiznáváme, že při zpáteční cestě 
jsme už vše sypali z  rukávu, proto-
že jsme se během svého putování 
dozvěděli spoustu zajímavých věcí: 
například – jakým zvířatům slouží 
záchranná stanice. Sova Bára na nás 
při tom koukala jako výr. Na proskle-
ném panelu jsme poprvé viděli, jak 
se líhnou včelí mladušky a udivovali 
pana včelaře tím, co všechno víme 
o  včelách. Také jsme si zahráli včelí 
kvarteto a dostali sladkou odměnu.

Lýkožrouti umějí dělat krásné 
chodbičky v kůře, ale jak lesu škodí, 
jsme zjistili na dalším stanovišti. Že 
zasadit nový strom je pořádná prá-
ce, jsme pocítili na vlastní kůži, když 
jsme se oháněli motykou. Ještě že 
lesníci mají takové pomocníky, jako 
je kůň Míša, který nás trochu zahan-
bil tím, jak dokonale poslouchal.

Zda umíme skákat jako zajíc, 
nebo alespoň jako myš domácí, 
jsme si vyzkoušeli na stanovišti, kde 
jsme také malovali na dřevo, skládali 
dřevěné puzzle a pilou řezali polín-
ka. Nakonec jsme obdivovali truh-
lářskou dílnu a mohli nahlédnout do 
umění zpracování dřeva.  

Moc nás potěšilo, že pro každého 
byla přichystána odměna a děkuje-
me za hezké a  poučné odpoledne 
lesníkům, kteří ho pro nás připravili.

Za Školní družinu ZŠ L. Coňka  
Radka Vlčková, vychovatelka,  

a Anička Nedvědová, 1. třída
Foto Marie Štaflová

ZŠ PÍSNICE
KOsMOPOLis  
ŽeLeZnÁ RuDa

Téměř celá naše škola spolu se 
školou z  Dobřichovic se 18. června 
vypravila na partnerský adaptač-
ní pobyt v  přírodě pod hlavičkou 
projektu Kosmopolis do krásného 
prostředí malebného a  starobylého 
městečka Železná Ruda. 

Ubytovali jsme se ve stylovém 
horském hotelu Engadin, který se 
nachází v  romantickém prostře-
dí Šumavského národního parku, 
co by kamenem dohodil od hranic 
s  Německem. Program, který jsme 
pro děti připravili, byl opravdu pes-
trý. V dopoledních hodinách jsme si 
zopakovali formou her a  hádanek, 
co jsme se během roku naučili, a od-
poledne jsme si znalosti vyzkoušeli 
v  praxi. Podnikli jsme poučný výlet 
na hrad a  zámek Velhartice a  také 
celodenní výlet do Povydří (Antýgl 
− Čeňkova pila, malá vodní elekt-
rárna). Také jsme během přírodo-
vědných her poznávali místní floru 
a  faunu, protože kde jinde se děti 
naučí o přírodě více než právě v pří-
rodě? V odpoledních hodinách děti 
také sportovaly, soutěžily, zručnost 
a  odvahu si vyzkoušely při „lovení 
bobříků“ a  také při hře Po stopách 
skřítka Šumílka. A  v  noci na ně če-
kala „strašidelná“ bojovka. Na závěr 

jsme uspořádali pro děti karneval, 
včetně soutěže o  nejlepší masku. 
Večer nás ještě čekal bobřík odva-
hy, pyžamová párty a podobné hry. 
Společně jsme si užili spoustu zába-
vy, legrace, utužili jsme kamarádství 
− a hlavně bude na co vzpomínat…

Gabriela Kadidlová, třídní učitelka 2. tř.

ROZLOuČení  
s PÁTOu TŘíDOu

Nadešel konec školního roku, po-
slední zvonění a s ním i odchod na-
ších páťáků. Někteří z nich se úspěš-
ně dostali na gymnáziu, jiní půjdou 
do šesté třídy, ale všem se po naší 
školičce určitě bude stýskat. Strá-
vili tu své dětství, sdíleli s námi své 
první úspěchy, drobné starosti i  ra-
dosti. Byli jsme jim vždy nablízku, 
ochotné poradit a podat pomocnou 
ruku. Mohli se na nás vždy s důvěrou 
obrátit. Teď už vstupují do světa “do-
spělých“ a musí se spolehnout pou-
ze sami na sebe.

Slavnostní rozloučení s  našimi 
páťáky i  jejich rodiči jsme napláno-
vali na zahradu naší školy 27. červ-
na odpoledne. Za nás všechny bych 
jim ráda popřála hodně úspěchu na 
nové škole. A doufám, že na nás bu-
dou vzpomínat vždy v dobrém.

Za pedagogický sbor Gabriela Kadidlová, 
třídní učitelka 2. tř.
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Cyklojízda je rozdělena na tři vě-
kové kategorie, ve kterých soutěží 
žáci prvního stupně základní školy. 
Děti vyjíždějí v  minutových inter-
valech na trať, která měří asi dva 
kilometry. Časy soutěžících se v  cíli 
pohybují okolo 6 až 8 minut, což je 
velmi dobré. Startuje se v ulici Nad 
Šejdrem, jede se kolem čističky od-
padních vod a  nahoru na ulici Bru-
nelova, kolem školy, cíl je v  ulici 

CYKLOJÍZDA 2O12
Jako každým rokem, letos 30. května, proběhl na Libuši cyklis-
tický závod, kterého se účastní děti ze základních škol L. coňka 
a Meteorologická. 

Skalská. Tam se závodníci řadí na 
soutěže na umělé trávě, kde se dá 
hrát fotbal či basketbal. Soutěží bylo 
tento rok celkem pět, včetně stano-
viště městských strážníků, kteří si 
připravili jízdu zručnosti. Nakonec 
vítězové dostanou ceny, ale i ti, kdo 
nevyhráli, nemusejí smutnět, proto-
že dostanou cenu útěchy.

Jakub Koura, ZŠ Meteorologická
Foto: Kryštof Štafl

Zápas byl zajímavý, ale vyhrála 
školní družina z Písnice. Naše sestava 
byla: M. Srb, M. Khou, J. Starý, F. Zub, Š. 
Černý, P. Hušek, M. Valta, M. Malysz, D. 
Brettschneider, F. Kolouch, P. Růžička, 
O. Sýkora − a na fandění holky. 

Jak zápas prožil hráč David Brett-
schneider? „Nejdřív jsme se šli podí-

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ LIBUŠ − PÍSNICE
Přesně na Den dětí pozvala školní družina Zš L. coňka družinku 
Zš Meteorologická na fotbalový zápas a zaskotačení si na 
herních prvcích na zahradě písnické školy. 

vat na hřiště, pak převléknout do 
dresů. Vzal jsem si číslo 10, protože 
to má můj oblíbený Lionel Andrés 
Messi. První poločas jsme prohráli 4 
: 1. O přestávce za námi přišel trenér 
soupeřů a řekl, že si málo přihráváme 
a  že každý hraje sám za sebe. 
V  druhém poločase jsme si začali 

OČiMa TRenÉRa
„Kluci ze ZŠ L. Coňka se na 

zápas již dlouho těšili. Tré-
novali a  připravovali se v  rámci 
kroužku fotbalu na tento velký 
zápas vlastně po celý školní 
rok. Hra měla svoji atmosféru 
i díky našim fanouškům z obou 
školních družin, ale oporu děti 
měly také ze strany rodičů. ZŠ 
Meteorologická přišla v plné síle. 
Mužstvo bylo oblečeno v jednot-
ných červených dresech a drželo 
se skvěle po celou dobu zápasu. 
Zápas měl dva poločasy o délce 
30 minut. Konečné skóre 4 : 2 
bylo pro naše kluky opravdo-
vou odměnou jejich celoročního 
úsilí. Po skončení hry byli všichni 
zúčastnění odměněni sladkým 
koláčem, který pro nás upekly 
naše hodné paní kuchařky.“

 Za ZŠ Ladislava Coňka trenér  
Aiden Neville

víc přihrávat. Vyplatilo se to, protože 
jsme přibližně v  desáté minutě dali 
gól. Zkoušeli jsme dát ještě alespoň 
jeden, ale nepodařilo se. Takže zápas 
skončil 4 : 2 pro soupeře.“ 

Po zápase jsme dostali výborný 
třešňový koláč, bonbóny a  pop-
corn. Moc děkujeme šikovným 
kuchařkám. 

Matthias Khou, 3. A, ZŠ Meteorologická
Foto: Marie Štaflová a archiv ZŠ Meteo-

rologická



KroniKa

U nás | 7–8/2O12 | 9

OLYMPiÁDa s gePaRDeM
Maskota letošních olympijských 

her − geparda − navrhly nejstarší 
děti z  oddělení Berušek. Motivace 
tedy byla veliká − velké plyšové zví-
ře nás doprovázelo po celou dobu 
soutěžení. Jednotlivé disciplíny 
jsme si zkoušeli a trénovali i v příro-
dě. Kreslili jsme různé státní vlajky − 
máme u nás kamarády ze Slovenska, 
Anglie, Vietnamu, Ukrajiny, Číny. 

Při slavnostním zahájení na hřišti 
v  ulici Skalská nechyběl běh s  po-
chodní a nástup dětí s olympijskou 
vlajkou − symbolikou pěti navzájem 
propojených kruhů, které znázorňu-
jí jednotu pěti kontinentů a setkání 
závodníků celého světa – a s vlajkou 
České republiky i Slovenska.

MeDaiLe Za faiR PLaY 
Malí sportovci soutěžili ve smíše-

ných družstvech v pětiskoku, štafe-
tovém běhu, překážkové chůzi, há-
zeli do dálky i  na cíl, skákali v  pytli 
a svoji zručnost předváděli při jízdě 
na koloběžce. 

Za výkony, snahu a  soutěžení 
v  duchu přátelství a  fair play byly 
všechny děti odměněny medailí 
a diplomem. Tři vítězná družstva se 
radovala z krásných pohárů. 

Pro nás, dospělé, byla velkou od-
měnou spokojenost dětí a  podě-
kování od rodičů. Druhý den jsme 
také od dětí obdrželi medaile za to, 
„že jste nás tak dobře trénovali a my 
jsme vyhráli“.

PODĚKOVÁní
V rámci výzvy Dotačního progra-

mu Zdravá Libuš a Písnice a místní 

MŠ MEZi DoMY
VII. OLYMPIJSKÉ HRY
Po celý školní rok se snažíme v Mateřské škole Mezi Domy vést 
děti už od nejnižšího věku ke sportování, a tím přispívat k roz-
voji jejich vlastního zdraví. Vyvrcholením jsou na jaře sportov-
ní hry, které se konají v duchu olympijských tradic. Za pomoci 
rodičů pořádáme Olympijské hry s každoroční pravidelností již 
sedmým rokem. 

Agenda 21 vypracovala paní ře-
ditelka Irena Procházková projekt 
Olympijské hry dětí z  Mateřské 
školy Mezi Domy, který byl Radou 
MČ Praha-Libuš v  letošním roce 
schválen. Děkujeme za finanční pří-
spěvek.

Děkujeme také rodičům, kteří 
nám pomáhali s organizací při sou-
těžích, s  přípravou pohoštění pro 
malé závodníky i  za další sponzor-
ské dary a  krásné fotografie – paní 
Haškové, Čermákové, Ondové, Pr-
chalové, Srncové, Antonové, Hejlo-
vé, Pošustové, Barochové, Fatkové 
a Šotolové.

Věra Herdová, učitelka MŠ Mezi Domy
Foto: archiv MŠ Mezi domy
Další fotografie najdete na  

www.msmezidomy.cz.

NORDIC WALKING
Městská část Praha-Libuš připravila pro seniory naší městské 
části další lekce nordic walking.

Naši senioři si mohli 9. května 
a  6. června odpoledne vyzkou-
šet pod vedením zkušených lek-
torek společnosti Senior Help 
chůzi s použitím speciálních holí. 
Kdo neměl vlastní hůlky, mohl si 
je vypůjčit u  lektorky. Před vy-
cházkou proběhlo protažení 
svalů a  správné nastavení hů-
lek. Cesta směrem k Cholupicím 
a přes Písnici utekla velmi rychle. 

Eva Cochová, odbor správní a škol-
ství ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Matěj Stránský,  

Respekt Publishing, a. s., Praha 7

na PODZiM 
PRO seniORY 
PŘiPRaVuJeMe: 

→	 další lekce nordic 
walkingu

→	 finanční gramotnost
→	 zdravé a finančně dostup-

né stravování seniorů 
i s praktickými ukázkami 
a možností ochutnávky

Termíny se dozvíte v zářijovém čísle 
časopisu U nás nebo na webových 
stránkách Úřadu MČ Praha-Libuš.
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Byli jsme rozděleni do dvou sku-
pin ve dvou třídách, v  jedné nám 
ukazovali masáž srdce, ve druhé, 
jak pomáhat při autonehodě. Všem 
se asi víc líbilo na stanovišti, kde se 
ukazovalo, jak zdravotníci používají 
různé pomůcky. Mohli jsme si 
vyzkoušet zavázat zlomenou ruku 
nebo jsme nosili po škole raněného. 
Donesli jsme ho až k  vedení školy 
a  zpět. Pro představu: vedení školy 
je v  přízemí a  stanoviště bylo ve 
druhém patře; nosítka byla nafouklá 
a  byla to velká tíha. Bolely z  toho 
ruce. Masáž srdce proti tomu byla 
nic – z ní bolela jen zápěstí. 

„Učili jsme se první neboli laickou 
pomoc,“ popisuje Anna P. „Nejdřív 
jsme měli přijít ke zraněnému a  zjis-
tit, zda je při vědomí. Zaklepat s ním 
a  zkusit bolestivé body… Zaklonit 
hlavu, aby se neudusil svým vlast-
ním jazykem a mohl dýchat. Zavolat 

ZÁCHRANÁŘI V METEOROLOGICKÉ
Ve čtvrtek 31. května do Základní školy Meteorologická přijeli 
záchranáři a ukazovali, jak pomáhat zraněným. 

záchranku a  říct podrobné info. Do-
kud nepřijede, zkoušet resuscitovat. 
. . Nejlepší bylo, jak jsme zabalili Áďu 
do celofánu. “ 

Sama Aďa vzpomíná: „Ptali se, kdo 
by chtěl jít do takové červené věci. Tak 
jsem se hlásila, byla to nejlepší věc 
v mém životě!“

„Museli jsme ji dostat do nosítek 
zabalenou ve fólii a  donesli jsme ji 
až do kabinetu paní zástupkyně. Pak 
vyšel pan ředitel a byl velmi vyděšen, 
co se to děje,“ vypráví další účastník. 

„Pak jsme se vrátili, Áďu vyndali 
a  ona byla celá otlačená,“ doplňuje 
Michy. 

„Mě svázali, abych se nemohl hý-
bat a  při převozu se mi nestalo ještě 
něco horšího,“ popisuje další akční 
program Ondra. 

Týnka si myslí, že každý si něco 
zapamatoval a  alespoň trochu by 
si z  programu měl odnést. „Musím 

říct, že ti lidé, záchranáři, byli hodní. 
Tenhle den se mi opravdu líbil,“ shrnu-
je Natálie. A  Kačka Tran dodává: 
„Nemusíme se bát, že něco zvoráme, 
protože teď máme svoje vědomosti od 
záchranářů. Byla to jedna z nejlepších 
akcí ve škole. Hlavně bych chtěla 
poděkovat záchranářům i  paní 
učitelce, ale to všichni. “ 

„Chtěl bych, aby se taková akce 
konala zase,“ přeje si Cem M. Bayrak-
tar. 

Pro všechny to byla zábava a byli 
rádi, že se nemuseli učit. Přesto − 
všichni se něco nového naučili. 

Karel a další citovaní žáci  
ZŠ Meteorologická

Foto: archiv ZŠ Meteorologická

Celý týden bylo krásné počasí, sví-
tilo sluníčko, a tak jsme byli od rána 
do večera venku a zažili plno nové-
ho. Třeba na Liščí stezce jsme mu-
seli plnit různé úkoly. Jeden z nich 
byl prolézt liščí dírou − úkol splnila 
dokonce i paní učitelka Nina. Moc se 
mně líbilo u Mumlavských vodopá-
dů, u bobové letní dráhy, ale i u sko-
kanských můstků nebo jízda vyhlíd-

MŠ MEZi DoMY

MÍSTO ŠKOLY NA LIŠČÍ STEZCE
Odjela jsem 19. května s dětmi z Mš Mezi Domy na týdenní školku 
v přírodě do Harrachova. bylo to moc fajn − nemusela jsem do školy!

kovým vláčkem. Zajímavá byla i pro-
hlídka foukání skla v místní sklárně. 
Po prohlídce jsme dostali i zmrzku. 
Pěkně náročný byl výšlap až na Čer-
tovu horu, ale na trampolíně a hřiš-
ti nás únava brzy přešla. Každý den 
jsme si tělíčka rozcvičili břišním tan-
cem. Škoda, že zase musím do školy.

Marie Ludvíková, 2. C, ZŠ Horáčkova
Foto: archiv MŠ Mezi Domy
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VÝLeT DO PísKu 
a becHYnĚ 

Při plánovaném výletu do Písku 
a Bechyně bylo hodně co obdivovat.

V  Písku jsme viděli nejstarší ka-
menný most v  Čechách. Velkolepé 
muzeum v  části zámku a  dalších 
prostorách někteří prohlíželi až dvě 
hodiny. Ve  starší části hradu obdi-
vovali původní kresby na stěnách 
a  velké dobové obrazy. Další čas 
využívali výletníci různě, někteří 
se procházeli po městě, poseděli 
u  kamenného mostu, jiní se chtěli 
občerstvit. Paní Randová nám vždy 
něco pověděla – srovnávala minu-
lost a  to, co moderní doba přináší. 
Na předem sjednaný oběd jsme 
odjeli do Bechyně. Po dobrém obědě 
následovala hezká prohlídka − opět 
historie, tentokrát překrásného 
zámku Bechyně. Prohlídka s dobrým 
průvodcem je sama o sobě štěstím, 
a  to jsme měli. I  cestou k  domovu 
z  oken autobusu bylo co obdivovat 
na květnové přírodě. Mnozí budou 
vyprávět, co vše jsme se dověděli, 
těm, kdo nemohli s námi jet, dětem 
a vnoučatům.  Výletníci ocenili i to, že 
autobus jel přes Písnici a  postupně 
zastavoval, kde je potřeba, aby se 
dostali co nejdříve domů v pohodě. 
Vždyť toho za celý den bylo hodně. 

nÁVšTĚVa  
MLaDÝcH uMĚLcŮ

Velmi nás potěšila návštěva 
mladých umělců z Klubu Junior. 

Je to již tradice, kdy paní Ing. 
Lenka Koudelková přijde s  mladý-
mi hudebníky, kteří předvedou své 
krásné výkony a  jsou právě v  Klu-
bu Senior oceněni za výsledky ve 
čtyřech kategoriích. My potom za je-
jich přednes přidáme ještě nějakou 
sladkost. Výkony byly vynikající, 

KLUB SENIOR

eXKuRZe DO HisTORicKÉ 
buDOVY na Libuši

Exkurzi do budovy čp. 1, bývalé 
hospody na ulici Libušská přímo 
vedle dnešní optiky, jsme plánovali 
již delší dobu. 

Také občerstvení, které původně 
mělo být v restauraci Cham, nakonec 
po dohovoru s  panem vedoucím 
bylo s  donáškou přímo na místo. 
Mimochodem  − bylo velmi dobré. 
První na programu bylo vyprávění 
pana Matějovského, doplněné p. 
Ing. Řezáčem, jak došlo k  opravě 
objektu. Prostory jsou velmi pěkně 
zrekonstruované a  mohou sloužit 

pro různé účely. Městská část je 
připravena, jakmile budou mít další 
finanční podporu, dodělat ještě 
kuchyňku. A  to jistě nebude posled-
ní počin. V  současné době krásně 
opravená místnost, vybavená pro 
větší množství zasedajících, slouží 
například ke konání zastupitelstva, ale 
bude sloužit k různým přátelským set-
káváním atd. Podařená akce byla ch-
válená, jen my, senioři, jsme nevěděli, 
že se též uvažovalo o  tom, že by-
chom mohli také být účastníky a mít 
klub v  těchto prostorách. Děkujeme 
a  bude-li nějaká příležitost, jistě 
požádáme o  propůjčení, což máme 
přislíbeno i s opětným občerstvením 
z restaurace Cham. To je ale ještě bu-
doucnost, uvidíme. 

Zdena Prchlíková

↑  Z prohlídky Písku. 
Foto Zdena Prchlíková

zvláště vzhledem k tomu, že hudeb-
níci přišli přímo ze školy a  svůj 
přednes pro nás přímo vystřihli jako 
ze žurnálu. Děkujeme ještě jednou 
paní Koudelkové za její práci ve 
prospěch našich posluchačů, a  to 
právě v  době, kdy jsme smutnili za 
paní Kvapilovou, která se s  námi 
pět dní předtím rozloučila a  těšila 
se, že zde v klubu opět zazní dětské 
skladby. Snad to slyšela... Bylo to 
tentokráte především pro ni.

↓  Mladí hudebníci z Klubu Junior převzali ocenění v prostředí Klubu Senior. 
Foto Zdena Prchlíková

↓  Částečně zrekonstruovaná 
historická budova čp. 1 na Libuši.
Foto Matěj Kadlec
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Zájemci se vždy okamžitě přihla-
šují a těší se opět na hezký výlet se 
spoluobčany. Jen nám, organizační-
mu výboru, to dá moc práce, učinit 
aktuální výlet tím nejkrásnějším. 
Místa, kam by se mělo jet, dosud 
stále vybírají pan Braun a  pan Le-
hovec. Další práce pak čeká někoho 
z  nadšenců, který vše zorganizuje. 
Zabývá se přípravou od února do 
května, láme si hlavu, zda to bude 
dobré. A  když se to podaří, přijdou 
kladné odezvy, zůstane v  člověku 
krásný pocit na hodně dlouho.

Co jsme viděli tentokrát?

KROKODÝLí faRMa
Cestou na Lipno jsme navštívili 

zámek Březnice, opravený s  mno-
hými zajímavostmi a s krásným par-
kem. Při cestě, jak se stalo dobrým 
zvykem, paní Literová z  libušské 
cukrárny nabídla něco ze svých cuk-
rářských dovedností. 

Pokračovalo se do Protivína na 
krokodýlí farmu, kde jsme přímo 
strnuli nad unikáty chovaných kro-
kodýlů-obrů. V  současnosti na dvou 
pracovištích chovají celkem 22 dru-
hů, ale již brzy bude vše soustředěno 
jen v Protivíně, protože se dokončuje 
další patro. Jsou na svou krokodýlí 
farmu velmi hrdí. Obdivovali jsme, jak 
mohou mít chovatelé, zvláště ženy, 
takové vědomosti a  takovou lásku k   
nebezpečným obrům vážícím až 4,5 
tuny. Prostě to jen tak nevidí. 

sMĚR LiPnO
Pokračovali jsme přes Český 

Krumlov, kde jsme si na tuto velkou 
kulturní památku nechali tři hodi-
ny času. Ukázalo se ale stejně, že to 
bylo málo. Pak už nezbývalo než za-
stavit ve Frymburku, kde jsme došli 
až k přívozu. Ten byl již uzavřen, ale 
podařilo se nám přemluvit pracov-
níky a dát do pohybu tak loď, se kte-
rou nám provezli, a bylo to úžasné. 
Viděli jsme město i z druhé strany.  

V Přední Výtoni, v hotelu Barbor-
ka, už na nás čekali s večeří a s dob-
rým ubytováním. Někdo večer po-
seděl, jiní šli na procházku. Později 
jsme se sesedli a zpívali při harmo-
nice za doprovodu šestnáctiletého 
Jakuba Rouse, který nás již zná a rád 
si s námi zahraje i zazpívá.

VíTKŮV HRÁDeK 
a KRaTOcHVíLe

Druhý den jsme odjížděli v  8.30 
na Vítkův Hrádek. Viděli jsme opra-

KDYŽ SE ŘEKNE ZAHRÁDKÁŘSKÝ VÝLET…
…spousta lidí z Libuše a Písnice hned ví, o co jde. Vždyť za-
hrádkářské výlety se tu pořádají už 50 let!

vený kostel v malé osadě Sv. To-
máše, došli jsme asi 300 metrů 
k  hradní věži, kam jsme mohli 
vyjít asi po 80 schodech a vidět, 
zvláště za tak krásného počasí, až 
za hranice naší vlasti. Byl to úžas-
ný zážitek, který se nedal zkrátit. 

Další naše návštěva směřova-
la na zámek Kratochvíle u  neda-
lekých Netolic. Někteří výletníci 
upozorňovali, že tam nic není 
jen holé stěny, ale park je krásný, 
že se jen projdou… Udělali však 
chybu. Zámek byl obnoven se 
všemi svými unikáty a byl krásný. 
Ale to jsme ještě nevěděli, jakou 
uvidíme perlu později. 

LOMec – POuTní MísTO
Oběd byl sice se zpožděním, 

ale zajištěn a obsluha neuvěřitel-
ně rychlá. Následoval stejně rych-
lý odjezd na nedaleký Lomec, kde 
jsme měli spatřit kopii kostela sv. 
Pavla a Petra v Římě. Seděli jsme 
jako malí školáčci a vnímali krásu, 
prostor, provedení a  také zacho-
valou část okolo. Sestra Šipanová 
nám vyprávěla o historii a každý 
nejen zaplatil vstup, ale rád hodil 
i do pokladničky, zakoupil pohle-
dy nebo knížečky. Okolo bylo vše 
vzorně upravené pro bohoslužby 
konané venku. Staletý strom při-
pomínal dávné doby a nechyběl 
ani seznam všech pobožností, 
které se budou od června do září 
konat. V současnosti žije v klášte-
ře 17 Šedých sester, které se o vše 
starají. Toto posvátné místečko 
se nedalo jen tak opustit, a jsme 
vynechali ještě jedno zastavení, 
které uděláme při výletu s  Klu-
bem Senior. 

TĚšTe se, Zase PŘíšTí 
ROK

Bylo toho dosti, krásy mnoho, 
hrdosti na památky, velké nadše-
ní. Tak co si více přát!

Příští rok se chystáme vyjet 
opět, tip jsme již panu Braunovi 
a panu Lehovcovi sdělili při před-
kládání finančního výkazu zájez-
du. Můžete se tedy těšit. Budu-li 
zdráva, také vás nezklamu spolu 
s  organizačním výborem slože-
ným ze samých dobrovolníků, 
kteří rádi dělají nezištně ostatním 
radost.  

Za organizační výbor Zdena Prchlíková
Foto: p. Kudrna a autorka
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Zvažovali jsme, namlsáni výlety do 
Španělska, kam vycestovat. Nakonec 
padlo rozhodnutí na vzdálený ostrov 
− a nelitovali jsme. Výlet do teplých 
krajů s příspěvkem Evropské unie na 
Kypr byl pěkný, pobřeží Agia Napa na 
jihovýchodě ostrova kouzelné. 

Klidné místo, kdo chtěl, mohl 
se promenádovat na blízké hlavní 
třídě. Ubytování bylo 20 metrů od 
moře, a  ještě uprostřed naší oázy 
byl velký bazén, kde jsme mohli též 
si zaplavat, ráno nebo i pozdě večer. 
Restaurace přímo vedle, s  terasou, 
na které jsme se mohli občerstvit le-
dovým pitím nebo kávou.

Třebaže nám průvodkyně zdů-
razňovala, že na ostrově asi 25 dnů 
v  roce prší, deštík nás překvapil. 

NA KYPRU
Ze zájezdu seniorů z Libuše a Písnice.

Po velkém teplu byl však příjemný, 
zvláště na výletě. Zaujal nás také let 
padákem nad mořem; pouze jedni 
manželé ho chtěli zkusit, my ostat-
ní je šli doprovodit, ale nakonec nás 
bylo více „blázínků“, kteří letěli také. 
Byl to nezapomenutelný zážitek. 
Z fotek to vypadá přímo děsivě, ale 
když jste již nad mořem, nedá se nic 
dělat, jen si to užívat.

Při zpáteční cestě, kdy nás jeden 
z našich účastníků bavil přes mikro-
fon, jiné skupiny nám mohly jen zá-
vidět, jaká jsme parta a jak jsme si to 
celý týden společně užívali… A při-
jeli jsme z výletu, nic se nám nestalo, 
už jsme tu.

Zdena Prchlíková
Foto autorka

Naše libušská jednota se na akade-
mii podílela předvedením skladeb při-
pravovaných pro XV. všesokolský slet, 
a to skladbami „Česká suita“ pro ženy 
a „Ať žijí duchové“ pro rodiče s dětmi 

SoKoL LiBUŠ
PRAŽSKÉ SOKOLSKÉ SLAVNOSTI

součástí oslav 150. výročí založení sokola byla tělocvičná aka-
demie v sokolovně Královské Vinohrady, která se konala v neděli 
13. května. Oslavovala i T. J. sokol Libuš.

a  žactvo. V  programu se po nástupu 
praporečníků s  historickými prapory 
a po projevech zástupců ČOS a města 
Prahy střídaly ukázky sletových skla-
deb s  gymnastickými vystoupeními. 

Naši cvičenci svými vystoupeními při-
spěli ke zdárnému průběhu akademie. 
Zvláště musíme ocenit cvičitelky dětí, 
které se obětavě staraly o své svěřen-
ce po celý den při generální zkoušce 
i  slavnostním odpoledním programu. 
Náčelník naší jednoty působil v roli po-
řadatele. V závěru slavnostního odpo-
ledne byli vyhlašováni vítězové výtvar-

né soutěže sokolské mládeže ke 150. 
výročí založení Sokola, kde nejvyšší 
ocenění získaly ve svých kategoriích 
dvě naše žákyně. Rozcházeli jsme se 
do svých domovů s  dobrou náladou 
z vydařené společné akce.

Eva Stodolová, cvičitelka T. J. Sokol Libuš 
Foto: Lenka Zavadilová
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Obsahem rozpočtu jsou jeho 
vlastní příjmy, dotační vztahy 
mezi rozpočtem MČ Praha-Li-
buš a  Magistrátem hl. m. Prahy 
(MHMP), dotační vztahy státního 
rozpočtu k  rozpočtu hl. m. Pra-
hy, výdaje městské části a ostatní 
operace.

Příjmy rozpočtu městské 
části Praha-Libuš pro rok 
2012 tvoří:

Vlastní příjmy, tj. příjmy z míst-
ních daňových poplatků a  ne-
daňových příjmů – pro rok 2012 
v  předpokládané výši celkem 
3 760 000 Kč (podrobnější komen-
tář položek viz kapitola vlastní pří-
jmy tabulky Rozpočtu).

Dotační vztahy mezi rozpoč-
tem MČ Praha-Libuš a MHMP jsou 
dány stanovenými ukazateli:
→ počet obyvatel městské části: 

9 896 
→ rozloha území městské části: 

5,23 km2

→ počet žáků ZŠ a MŠ, kterých je 
městská část zřizovatelem: 719
Celková dotace z  MHMP pro 

MČ Praha-Libuš na rok 2012 činí 
23 750 000 Kč.

Dotační vztahy státního roz-
počtu k rozpočtu hl. m. Prahy ur-
čují dva příspěvky:
→ příspěvek na školství (minister-

stvo financí má za základ počet 
žáků v uplynulém školním roce 
a  tzv. propočtový ukazatel, tj. 
sazba příspěvku na 1 žáka/dítě)

→ příspěvek na výkon státní sprá-
vy dáno zákonem a  statutem 
hl. m. Prahy)
Celková dotace ze státního roz-

počtu pro MČ Praha-Libuš na rok 
2012 činí 1 225 000 Kč.

Výše příjmů rozpočtu MČ 
Praha-Libuš pro rok 2012 
činí celkem 49  995  000 Kč 
(podrobněji viz tabulka).

Objem výdajů rozpočtu 
MČ Praha-Libuš sestavené-
ho jako rozpočet vyrovna-
ný činí pro rok 2012 celkem 
49 995 000 Kč (viz tabulka).

Ing. Lenka Koudelková,  
zástupkyně starosty MČ Praha-Libuš

Ing. Marta Vachoušková, vedoucí 
ekonomického odboru Úřadu MČ 

Praha-Libuš

ROZPOČET MČ PRAHA-LIBUŠ V ROCE 2O12

Rozpočet MČ Praha-Libuš 
je finanční plán, kterým 
se řídí hospodaření měst-
ské části. Je sestavován 
na běžný kalendářní rok 
jako rozpočet vyrovnaný 
podle zákona č. 250/2000 
sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů. 

na základním běžném účtu je zůstatek za r. 2011:  21 790 000,00    

Revitalizace parku - investice  8 990 000,00    viz bod1)

Trh práce - neinvestiční  460 000,00    viz bod 2)

inv. prostř. z fondu Jeníček pro Zš Meteorologická  900 000,00    viz bod 3)

nedočerpaná investice na Rekonstrukci areálu Ke Kašně – zůstává na 
účtě a čeká na schválení ZHMP o ponechání do r. 2012  8 840 000,00    

Přebytek použitý do rozpočtu r. 2012  2 600 000,00    viz bod 4)

PŘíJMY
Kapitola –  položka Schvál.  

rozpočet 2011
Skutečnost 

2011
Návrh  

rozpočtu 2012 Poznámka Akční 
plán

Dotace MHMP neinvestiční  24 002 000,00     24 002 000,00     23 750 000,00    
Dotace stát. rozpočtu  1 188 000,00     1 188 000,00     1 225 000,00    

Daň z nemovitosti  7 400 000,00     3 412 208,63     6 600 000,00    
daň z nemovit. na území MČ Praha-
Libuš dle zák. 212/2011 Sb.

Posílení z vedl. hospod.činnosti  600 000,00     1 610 765,00     1 600 000,00    
posílení z vedl. hospod. činnosti za 
rok 2011

Posílení z fondu rezerv a rozvoje  400 000,00     515 000,00     -    
Sociální fond (z FRR)  115 000,00     143 884,50     110 000,00    
Zůstatek z minulého roku  1 600 000,00     2 210 000,00     2 600 000,00    4) 

Investič. dotace z MHMP  9 650 000,00     -    
9 100 tis. Kč areál Ke Kašně, 250 tis. 
Kč herní prvky, 300 tis. Kč
konvektomat pro školu L. Coňka

Investič. dotace ze SR  8 424 343,89     -    Investice na Revitalizaci parku
Ponechané investice  8 990 000,00    1) Revitalizace parku U Zahr.kolonie b. 16.

Projekt „Trh práce“- zůstatek  2 390 214,88     460 000,00    
2)Trh práce - zůstatek ze zálohy na 
projekt

Zůstatek invest. ZŠ Meteorolog.  900 000,00    3) škodní událost (Jeníček)
Dlouhodobé financování z MHMP  3 800 000,00     -    půjčka z MHMP
Ponechané inv. z r. 2010  886 180,00     -    bytová jednotka Ke Kašně
Ponechané inv. z r. 2010  220 051,00     -    zateplení Klub Junior

Neinvestič. dotace z MHMP  961 500,00     -    
integrace žáků ve školách + odměny 
pedagog.pracovníkům

 160 000,00     -    
neinv. dotace pro hasiče Písnice a 
Libuš

 900 000,00     -    neinv. dotace oprava hřiště L. Coňka

Neinvestič. dotace ze SR  618 815,00     -    
neinv. dotace na revitalizaci parku, 
sčítání lidu, bytů

b. 11.

Revolving  206 235,00     -    
vrácení proúčt. nákladů vůči projek-
tu RF MŽP - Zelené úřadování

b. 16.

Vlastní příjmy:
popl. za znečišťování prostředí  1 000,00     500,00     1 000,00    

poplatek ze psů  280 000,00     320 867,75     300 000,00    

poplatek za rekreační pobyt  4 000,00     16 849,50     10 000,00    
popl. za užívání veřej. prostranství  250 000,00     1 097 823,00     500 000,00    
poplatek ze vstupného  11 954,00     14 000,00    
poplatek z ubytovací kapacity  40 000,00     29 094,00     30 000,00    
popl. za provoz výher. hrací přístr.  1 700 000,00     2 255 124,00     1 500 000,00    
odvod výtěžku z výh. hrac. přístr.  500 000,00     323 029,30     -    
správní poplatky  1 300 000,00     410 980,00     300 000,00    
kurzovné Klub Junior  730 000,00     681 980,00     680 000,00    
příjmy ze služeb  170 000,00     123 946,23     120 000,00    
sankční platby  5 000,00     1 500,00     5 000,00    pokuty z přestupkových řízení
příjmy z úroků  50 000,00     60 108,73     40 000,00    
nahodilý příjem  50 000,00     3 066 977,07     100 000,00    
neinvestiční dary  165 000,00     100 000,00    

přijaté vratky  45 000,00     -    
vratka ZŠ L. Coňka z nedočerpané 
dotace

přijaté vratky z MHMP  39 841,90     -    
vratka z MHMP z finančního vypořá-
dání zar. 2010

školné  11 947,00    
úhrada neinv. nákladů mimopraž-
ských dětí

Splátka půjček zaměstn.  40 000,00    
pojistné události  702 181,00     60 000,00    
Příjmy celkem  40 385 000,00     70 703 901,38     49 995 000,00    
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VÝDaJe
Kapitola - položka Schvál. rozpočet 

2011
Skutečnost 

2011
Návrh rozpočtu 

2012 Poznámka Akční
plán

Komunikace
materiál  100 000,00     79 571,00     100 000,00    posypový materiál

služby  50 000,00     24 900,00     50 000,00    
dopravní studie na zklidnění lokality Předposlední, Zbudovská,
Mirotická - 25 tis. - AP bod 4 + dopravní řešení ul. Na Jezerách
a okolí - 25 tis. - AP bod 4

body 
3.,4.

opravy,údržba  600 000,00     247 999,60     600 000,00    

provizor. opravy komunikací (Realizace zklidnění dopravy v okolí ZŠ L.Coňka - 250 tis. - AP 
b5), dopravní značení (realizace  zklidnění zóny ulic Drůbežářská, Husařská, Chladírenská, 
V Koutě a Burianova systémem zjednosměrnění ulic, umístěním zpomalov. prahů a jiných 
prvků, např. polštářků, i v ul. K Lukám - 130 tis., AP - b2), čištění uličních vpustí

body 
2.,5.

celkem  750 000,00     352 470,60     750 000,00    
Předškolní zařízení
služby  28 560,00     -    
opravy, údržba  85 030,20     300 000,00    Lojovická 100 tis. Kč oplocení, Mezi Domy 200 tis. Kč oplocení + schody

dotace na provoz  3 900 000,00     4 213 400,00     3 900 000,00    
Ke Kašně 1200 tis. Kč Mezi Domy 950 tis. Kč
K Lukám 700 tis. Kč Lojovická 1050 tis. Kč

investice  255 305,00     -    
celkem  3 900 000,00     4 582 295,20     4 200 000,00    
Základní školy
služby  25 000,00     -    
materiál  12 058,00     -    
opravy, údržba  3 521 844,40     500 000,00    L. Coňka - elektroinstalace - opravy havarijních stavů b. 14.
dotace na provoz  5 750 000,00     6 503 100,00     5 750 000,00    L. Coňka 1150 tis. Kč, Meteorologická 4600 tis. Kč
investice  300 000,00     454 508,00     960 000,00    Meteorolog.- 900 tis. Kč, L. Coňka - 60 tis. - nový kotel
celkem  6 050 000,00     10 516 510,40     7 210 000,00    
Knihovnická činnost
knihy  5 000,00     1 485,00     5 000,00    nákup knih do místní knihovny
celkem  5 000,00     1 485,00     5 000,00    
Sportovní zařízení
investice přístroje  262 719,00     -    
celkem  262 719,00    
Sčítání lidu, domů a bytů
platy  38 839,00     -    
materiál  10 773,00     -    
služby  4 488,00     -    
celkem  54 100,00     -    
Zájmová činnost Klub Junior
ostatní osobní výdaje  490 000,00     605 221,00     480 000,00    odměny lektorů jednotlivých zájmových kroužků
služby  220 000,00     207 970,00     180 000,00    odměny lektorů jednotlivých zájmových kroužků - OSVČ
nájemné  1 500,00     -    
školení  1 900,00     -    
materiál  20 000,00     20 379,50     20 000,00    drobný materiál pro potřeby zájm.kroužků
pohoštění  245,00     -    
opravy  2 460,00     -    
investice  220 000,00     220 051,22     -    zateplení - ponechaná dotace z r. 2010
celkem  950 000,00     1 059 726,72     680 000,00    
Svoz komunálního odpadu
materiál  70 000,00     63 187,20     80 000,00    sáčky a koše na psí exkrementy
služby  500 000,00     438 054,48     625 000,00    velkoobjem. kontejnery, skartace, štěpkování větví pro občany
opravy, údržba  100 000,00     23 580,00     50 000,00    likvidace černých skládek
celkem  670 000,00     524 821,68     755 000,00    
Veřejná zeleň, vzhled obce
materiál  100 000,00     24 900,00     80 000,00    materiál na opravu městského mobiliáře (lavičky, odpadk. koše)
služby  10 000,00     112 344,40     50 000,00    roční revize dětských hřišť, posudky na dřeviny

opravy, údržba  1 390 000,00     1 374 485,50     1 400 000,00    
údržba zelených ploch ve správě MČ - sekání trávy, hrabání listí, řez keřů, ošetřování stromů, 
ostatní zahradnické práce

investice  8 989 000,00    
čerpání prostředků projektu Revitalizace parku U Zahr. kolonie a to prostředků samotné 
dotace - jedná se o pokračování v invest. akci z r. 2011, v r. 2012 bude vyčerpáno vše a v r. 
2013 bude vyúčtování

b. 11.

celkem  1 500 000,00     1 511 729,90     10 519 000,00    
Příspěvky sociál. potřebnosti
služby  30 000,00     30 000,00    sociální pomoc pro potřebné občany
celkem  30 000,00     30 000,00    
Požární ochrana
ochranné pomůcky  110 000,00     104 504,40     110 000,00    Libuš 40 tis. Kč,  Písnice 70 tis. Kč
drobný hmotný majetek  50 000,00     128 260,60     50 000,00    Libuš 50 tis. Kč
materiál  5 000,00     13 997,20     25 000,00    Libuš 5 tis. Kč,    Písnice 20 tis. Kč
pohonné hmoty  45 000,00     52 367,45     70 000,00    Libuš 10 tis. Kč,  Písnice 60 tis. Kč
pojištění osob  15 000,00     5 400,00     10 000,00    Písnice 10 tis. Kč
školení  40 000,00     8 900,00     30 000,00    Písnice 30 tis. Kč
služby  80 000,00     39 118,40     60 000,00    Písnice 60 tis. Kč
opravy, údržba  60 000,00     52 991,00     60 000,00    Písnice 60 tis. Kč
investice  45 600,00     80 000,00    Písnice 80 tis. Kč
celkem  405 000,00     451 139,05     495 000,00    
Zastupitelstvo obce
odměny členům zastupi-
telstva

 2 100 000,00     2 133 160,00     1 420 000,00    dle naříz.vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění

zdravotní pojištění  190 000,00     187 366,00     130 000,00    
sociální pojištění  160 000,00     146 172,00     150 000,00    
školení  5 684,00     -    
cestovné  3 080,00     -    
celkem  2 450 000,00     2 475 462,00     1 700 000,00    
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VÝDaJe
Kapitola - položka Schvál. rozpočet 

2011
Skutečnost 

2011
Návrh rozpočtu 

2012 Poznámka Akční
plán

Cyklostezky
investice  -     -     100 000,00    Příprava projektové dokumentace na budování cyklotras b. 9.
celkem  100 000,00    
Služby peněžních ústavů
služby peněžních ústavů  30 000,00     22 935,50     25 000,00    
pojištění majetku + dopr. 
prostř.

 270 000,00     430 261,00     430 000,00    
zhodnocení majetku se projevilo zvýšeným pojištěním majetku u ČPP, vozidla a stroje u 
Allianz

celkem  300 000,00     453 196,50     455 000,00    
Činnost místní správy
platy zaměstnanců  8 200 000,00     7 836 450,00     8 200 000,00    Naříz. vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění podle platových tříd a stupňů - Příloha č. 2
OON  600 000,00     1 310 618,00     700 000,00    uklízečky, kronikář, knihovník, vedení KJ, dohody a DPP
sociální pojištění  2 240 000,00     2 304 841,00     2 300 000,00    
zdravotní pojištění  830 000,00     824 883,00     835 000,00    
léky, zdravotn.materiál  4 000,00     1 760,00     4 000,00    
ochranný oděv  10 000,00     9 708,00     10 000,00    
tisk, knihy  15 000,00     16 265,00     10 000,00    
drobný hmotný dlouhod.
majetek

 250 000,00     791 025,00     300 000,00    
pořízení drobného kancelářského inventáře, přístrojů, nářadí apod.
Jsou to předměty do 40 tis. Kč pořizovací ceny, jejichž životnost je delší než 1 rok

materiál  400 000,00     616 317,22     400 000,00    
kancelář. potřeby, hygienické potřeby, materiál pro drobné opravy, úklidové prostředky a 
jiný všeobecný materiál

voda  130 000,00     109 226,00     130 000,00    
teplo  380 000,00     354 715,52     350 000,00    vytápění v Klubu Junior
plyn  900 000,00     647 265,00     650 000,00    
elektr.energie  350 000,00     377 387,00     300 000,00    
pohonné hmoty  130 000,00     132 280,00     140 000,00    nárůst pro stroje na sekání trávy a úklid sněhu
služby pošt  90 000,00     101 493,00     100 000,00    
služby telekomunikací  500 000,00     603 319,88     480 000,00    
zákonné pojištění zaměst-
nanců

 50 000,00     46 917,00     50 000,00    

nájemné  265 000,00     227 352,80     280 000,00    
nájem hřiště v Písnici - smlouva do r. 2016, nájem vánoč. osvětlení a kabelového vedeníElto-
do-smlouva od r. 1998 a končí 31.12.2013 nájem koberců do chodeb budov

konzult., poraden. a právní 
služby

 300 000,00     330 010,00     280 000,00    

školení, vzdělávání  60 000,00     76 520,00     75 000,00    

služby  1 500 000,00     2 322 956,02     1 500 000,00    
rozhlas. poplatky, praní prádla, mytí oken, čištění koberců, revize komínů, elektr. zařízení, 
plyn. kotlů, tisk časopisu U nás a jeho příprava, softwarové práce, www stránky, nákup 
stravenek, dodavatelské pořízení informací, které nemají povahu majetku

opravy, údržba  500 000,00     475 907,40     500 000,00    drobné opravy majetku, údržba hřišť, opravy střech, opravy tiskáren, kopírek apod.
programové vybavení  -     3 146,00     120 000,00    nákup software, dalších licencí, obnova PC
cestovné  40 000,00     103 468,64     40 000,00    MHD a služební cety
pohoštění  50 000,00     92 680,50     50 000,00    věci a služby, které slouží k pohoštění
nájem s právem koupě - auto  440 000,00     434 861,04     440 000,00    leasing vozidla Ford Connect-do XI/2013 a Magma Alficara - sypač vozovek - do VI/2015
ostatní náklady  75 000,00     31 688,00     75 000,00    čerpání ze sociál.fondu - smlouva z V/1995

neinv. transfery obyvatelstvu  529 000,00     578 478,00     745 000,00    
dětské akce 200 tis. Kč, Zdravá města 190 tis. Kč, péče o seniory 40 tis.Kč, repre fond 40 
tis. Kč, grantový program volnočas. aktivity 150 tis. Kč, životní jubilea 45 tis. Kč, grantový 
program školství 30 tis. Kč, vítání občánků 45 tis. Kč a žákovské zastupit. 5 tis. Kč

nákup kolků  5 000,00     350,00     5 000,00    
platby daní a polatků stát.
rozpoč.

 7 000,00     4 500,00     7 000,00    

náhrady mezd v nemoci  -     45 279,00     -    

Projekt „Trh práce“  -     1 930 200,00     460 000,00    
Čerpání prostředků projektu „Všichni společně na trhu práce“ nákl. středisko 51 a to zůstatku 
dosud vyplacených záloh z r. 2011 k čerpání v 2012, projekt končí až v r. 2013

rozpočt. rezerva - projekty  120 000,00     -     150 000,00    

Rezerva na financování projektů, které jsou připravené, je požá- dáno o dotaci, ale nejsou 
dosud schválené (nelze je plánovat do běžných rozpočtů. Rozšíření hřiště u ul. Na Okruhu - o 
skluzavku na lanovou pyramidu a kolotoč na místo původního kolotoče. Výše rezervy je 
taková, jakou umožňuje plánovaný roz- počet. Zařazení financování jednotlivých projektů 
do kapitol se  bude řešit na základě počtu schválených projektů: Rozšíření hřiště u ul. Na 
Okruhu (o skluzavku na lanovou pyramidu a kolotoč na místo původního kolotoče - případ-
ná spoluúčast = 30 %, jedná se o MČ do výše 140 tis. Kč, dále se jedná o participaci ČEZ na 
zbylou část - AP b.10, potenciálně i další připravené mimo AP, ještě neschválené

b. 10

investice - stavby  900 000,00     1 064 955,60     160 000,00    Zajistit bezpečný stav sportoviště Skalská - AP b.12 b. 12
PD - garáže  840 000,00     840 000,00     -    
splátka Klubu Junior + buňky  890 000,00     890 000,00     890 000,00    KJ do V/ 2014, buňka do XI/ 2014
splátka půjčky MHMP  -     -     300 000,00    r. 2013 - 1 200 tis. Kč a r. 2014 - 2 300 tis. Kč
platby za energii (Enesa)  915 000,00     913 131,00     915 000,00    smlouva do r. 2017

Revitalizace parku-spolufi-
nancov.

 450 000,00     66 480,00     850 000,00    
Čerpání prostředků projektu „Revitalizace parku U Zahr. kolonie“ a to schválené finanční 
spoluúčasti na projektu, čerpání prostředků samotné dotace na projekt - viz kap. Veřejná
zeleň - AP b. 11

b. 11

Revolvingový fond MŽP  70 000,00     95 000,00     150 000,00    

Čerpání prostředků projektu „Zelené úřadování“ v rámci aktivit  MA21 (Zajištění realizace 
projektu „Enviromentálně příznivé chová- ní institucí MČ Praha-Libuš - praktická cesta k 
udržitelnosti“, financováno ze 4. výzvy k čerpání revolvingového fondu MŽP) a  a to finanční 
spoluúčasti MČ na projektu - AP b. 16

b. 16

Měření intenzity hluku  -     -     80 000,00    hluk od dopravy v ul. K Vrtilce, Na Losách a Podchýšské v lednu

integr. politika + evrop. 
indikátory

 370 000,00     -     65 000,00    

Jedná se o 2 různé částky: 1) Vytvoření koncepce integrační po- litiky MČ (na MČ probíhá 
integrační projekt „Všichni společně na trhu práce“, zde se jedná o rezervu na aktivity 
spojené s podpo- rou integrace cizinců, které nelze jako uznatelné náklady zahrnout do 
tohoto projektu hrazeného jinak 100 % uznatelných nákladů z OPLZZ) - 40 tis. Kč AP b. 17 
2) Vyhodnocení evropských indikátorů A.1 - spokojenost obyvatel s místním společenstvím 
a A.3 Místní mobilita a přeprava cestujících souvisejících s projektem MA21-Zdravá Libuš a 
Písnice - 15 tis. Kč   AP b. 19

b. 17., 
b. 19

celkem  23 405 000,00     26 611 434,62     23 096 000,00    

Výdaje celkem  40 385 000,00     48 887 090,67     49 995 000,00    Na základním běžném účtu je zůstatek za r. 2011: 21 790 000,00   
VÝSLEDEK  -     21 816 810,71     -    rozdíl = 26 810,71 tj. 0,12%

ROZPOČET MČ PRAHA-LIBUŠ V ROCE 2O12
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Rada MČ Praha-Libuš:
 Jmenuje konkursní komisi pro 
konkurs na obsazení vedoucího pra-
covního místa ředitele/ky příspěvkové 
organizace zřizované MČ Praha-Libuš, 
Mateřská škola K  Lukám, se sídlem 
K  Lukám 664/1a, 142 00 Praha 4 – Li-
buš, IČ 49624628, ve složení: Mgr. Jiří 
Koubek (zástupce zřizovatele); členové 
komise: PaedDr. Jaroslava Adámková 
(zástupce zřizovatele), Mgr. Martina 
Alešová (zástupce krajského úřadu − 
MHMP), Mgr. Jana Vinterová (zástupce 
ČŠI), Mgr. Zuzana Soukupová (odborník 
v oblasti státní správy), PaedDr. Jarmila 
Kadeřábková (zástupce pedagogických 
pracovníků školy). Jmenuje do funkce 
tajemníka konkursní komise Ing. Ivanu 
Petříkovou, vedoucí odboru správního 
a školství Úřadu MČ Praha-Libuš.
 Jmenuje konkursní komisi pro 
konkurs na obsazení vedoucího pracov-
ního místa ředitele/ky příspěvkové or-
ganizace zřizované MČ Praha-Libuš, Ma-
teřská škola Mezi Domy, se sídlem Mezi 
Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ 
60437944, ve složení: Mgr. Jiří Koubek 
(zástupce zřizovatele); členové komise: 
PaedDr. Jaroslava Adámková (zástupce 
zřizovatele), Mgr. Martina Alešová (zá-
stupce krajského úřadu − MHMP), Mgr. 
Jana Vinterová (zástupce ČŠI), Mgr. Zuza-
na Soukupová (odborník v oblasti státní 
správy), Milena Fiedlerová (zástupce pe-
dagogických pracovníků školy). Jmenuje 
do funkce tajemníka konkursní komise 
Ing. Ivanu Petříkovou, vedoucí odboru 
správního a školství Úřadu MČ Praha-Li-
buš.
 Souhlasí s  termíny pro podání 
žádostí o  přijetí dětí k  předškolnímu 
vzdělávání na školní rok 2013/2014 do 
mateřských škol zřizovaných MČ Praha-
Libuš takto: 
 vyzvedávání žádostí v  jednotlivých 
mateřských školách: od 4. 3. 2013 do 8. 
3. 2013
 odevzdávání vyplněných žádostí 
v  jednotlivých mateřských školách: 11. 
3. a 12. 3. 2013 od 13.00 hod. do 17.00 
hodin
 roztřídění přihlášek ředitelkami MŠ 
na odboru správním a školství ÚMČ Pra-
ha-Libuš: 20. 3. 2013 od 10.00 hodin
 vyzvedávání rozhodnutí o  přijetí x 
nepřijetí dítěte do mateřské školy: od 2. 
4. do 6. 4. 2013 v konkrétních MŠ.
 Bere na vědomí Žádost o  zařa-
zení a  vyřazení členů JSDH Písnice ze 

neJbLiŽší 
TeRMínY JeDnÁní 
ZasTuPiTeLsTVa MČ 
PRaHa-Libuš
→ 26. září 2012 
→ 21. listopadu 2012
Jednání probíhají v zasedací 
místnosti Úřadu MČ Praha-Li-
buš, Libušská 1 (vedle pošty) 
od 18.00 hodin. 
Změna termínu vyhrazena 
– sledujte úřední desku na  
www.praha-libus.cz.

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 
24. 4. do 5. 6. 2012. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské 
části Praha-Libuš. na internetových stránkách Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního – http://nahlizenidokn.cuzk.
cz/ – jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsa-
ných v katastru nemovitostí.

dne 21. 2. 2012. Souhlasí se zrušením 
Dohody o členství v JSDH Písnice násle-
dujících členů: Martin Tománek, Pavel 
Árvai, Petr Kopic, Aleš Svoboda, Milan 
Kott, Petr Číž a  Martin Saip. Schvaluje 
Dohodu o  členství v  JSDH těchto no-
vých členů: Vlastislav Škoda, Pavel Re-
inisch, Milan Černý, Vladimír Kolouch 
a Jakub Suk.
 Schvaluje uzavření Smlouvy 
o  dlouhodobém pronájmu plynových 
lahví na svařování s firmou Linde Gas, a. 
s., U Technoplynu 1324, 198 00  Praha 9.
 Souhlasí s  předloženým ná-
vrhem úpravy Územního plánu HMP 
U 1016, na úpravu ÚPn SÚ HMP – zvý-
šení míry využití území z A na B (plocha 
OB – čistě obytné). Jedná se o pozem-
ky parc. č. 61/4, 67/4, 64/1, 67/3, 61/3, 
53/33, 67/2, 61/5, 61/9, 61/10, 67/8, 
67/9, st. 65, 67/1, 67/6, st. 66, 64/4, 
981/153, všechny v k. ú. Písnice. Pozem-
ky slouží pro výstavbu osmi RD v  roz-
sahu dle Návrhu úpravy ÚP SU HMP 
z  května 2011, zpracovaného Ing. Mi-
lanem Melicherem. Jde o přízemní ne-
podsklepené objekty s  obytným pod-
krovím. Výška hřebene sedlové střechy 
je 8,5 m. Napojení na inž. sítě (elektro, 
kanalizace, voda, plyn). Dešťové vody 
budou vsakovány. Nedílnou součást to-
hoto usnesení tvoří přílohy: Návrh úpra-
vy územního plánu SÚ HMP – úprava 
míry využití území – Praha 4 − Písnice 
– ulice K Vrtilce. Komunikační napojení 
bude na budoucí komunikace budova-
né investorem Luna Property, s. r. o. MČ 
požaduje minimální šířku komunikace 
6,0 m. Tento souhlas je podmíněn ma-
jetkoprávním vypořádáním u pozemků 
parc. č. 64/4 a 981/153 v k. ú. Písnice.
 Bere na vědomí informaci o sou-
časném stavu majetkoprávních vztahů 
k  pozemku parc. č. 210/2 k. ú. Písnice, 
obec Praha.
 Schvaluje platový výměr s účin-
ností od 1. 5. 2012 pro paní Mgr. Mi-
chaelu Pažoutovou, ředitelku ZŠ s  RJV 
L. Coňka, který je neveřejnou přílohou 
tohoto usnesení.
 Definuje umístění exotických 
rostlin panem Lešnerem na pozemku 
parc. č. 1132 a 1142/2, k. ú. Libuš, jako 
nepovolené s  rozhodnutím dodatečně 
povolit jejich umístění  nájemní smlou-
vou na předmětné pozemky. 
 Schvaluje přidělení dotace na 
projekty v  rámci výzvy Dotačního pro-
gramu pro rok 2012 projektu Zdravá 

Libuš a Písnice a místní Agenda 21 dle 
tabulky, která je nedílnou součástí to-
hoto usnesení. Pověřuje starostu MČ 
Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka k  pod-
pisu Darovací smlouvy mezi MČ Praha-
Libuš a těmito subjekty: ZŠ Meteorolo-
gická, Meteorologická 181 na částku 7 
000 Kč; Sdružení dobrovolných hasičů 
Čech, Moravy a  Slezska, SDH Písnice, 
Ladislava Coňka 318/6 na částku 38 000 
Kč; MŠ Mezi Domy na částku 15 000 Kč.
 Schvaluje doporučené projekty 
grantové komise v  rámci Grantového 
programu pro rok 2012 a  přiděluje fi-
nanční prostředky. Pověřuje starostu 
MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka 
k  podpisu Smluv o  poskytnutí finanč-
ních prostředků schválených projektů 
takto: Křížem Krážem, o. s., se sídlem Ke 
Kurtům 378, Praha 4, ve výši 15 000 Kč; 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a  Slez-
ska, SDH – Písnice, se sídlem Ladislava 
Coňka 318/6, Praha 4 – Písnice, ve výši 
17 000 Kč; Nashira, pěvecký sbor, o. s., se 
sídlem U Páté baterie 1429/44, Praha 6, 
ve výši 15 000 Kč; T. J. Sokol Libuš, se síd-
lem Libušská 294/129, Praha 4 – Libuš, 
ve výši 9 000Kč; Stable Donja Písnice, se 
sídlem Zátoňská 1/15, Praha 4 – Písnice, 
ve výši 15 000 Kč; Alt_R, o. s., se sídlem 
K Lukám 641/26, Praha 4 – Libuš, ve výši 
15  000 Kč; Alt_R, o. s., se sídlem K  Lu-
kám 641/26, Praha 4 – Libuš, ve výši 11 
000 Kč; SP Kolo, o. s., se sídlem U Vino-
hradské nemocnice 2/1719, Praha 3, ve 
výši 20 000 Kč; Mateřské centrum Kuřát-
ko, o. s, se sídlem Na Okruhu 395/1, Pra-
ha 4, ve výši 18 000 Kč; Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska, SDH – Libuš, se 
sídlem K Lukám 415, Praha 4 – Libuš, ve 
výši 15 000 Kč.
 Bere na vědomí informaci o pře-
vedení nevyčerpané investiční dotace 
MHMP ve výši 8,845 mil. Kč na rekon-
strukci areálu MŠ Ke Kašně z roku 2011 
na rok 2012. Schvaluje podání jedné 
výzvy s  variantami, podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce, pro podání 
nabídek na akci Rekonstrukce areálu MŠ 
Ke Kašně, která bude zpracována exter-
ní firmou.
 Schvaluje   smlouvu se společ-
ností PREdistribuce, a. s., se sídlem 
Svornosti 3199/19a, Praha 5, o  připo-
jení hřiště Klokotská, situovaného na 
pozemku parc. č. 557/1 v k. ú. Libuš, při 
komunikaci Mílová, na elektrickou síť 
NN. Ukládá vedoucí OE zajistit zaplace-
ní poplatku za požadovaný rezervovaný 
příkon dle vyhlášky Energetického re-
gulačního úřadu ve výši 12 500 Kč na 
účet společnosti PREdistribuce, a. s.
 Schvaluje dohodu o  ukončení 
nájmu bytu manželů Wosykových ke 
dni 30. 4. 2012, s předáním vyklizeného 
bytu dne 10. 5. 2012, přičemž text Do-
hody o  ukončení nájmu bytu je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.
 Revokuje usnesení RMČ Praha-

Libuš č. 259/2011 ze dne 13. 9. 2011 
takto: Bere zpět podanou žádost o na-
výšení kapacity dětí v MŠ K Lukám z 56 
na 84 od školního roku 2012/2013 ke 
krajskému úřadu, Magistrátu hl. m. 
Prahy.
 Schvaluje darovací smlouvu se 
společnostmi Uniklemp a DKNV staveb-
ní, s. r. o., na konání místních kulturně-
sportovních akcí pořádaných MČ Praha-
Libuš v roce 2012.
 Schvaluje hospodářský výsledek 
jednotlivých příspěvkových organizací 
MČ Praha-Libuš za rok 2011. Schvalu-
je   převedení hospodářského výsledku 
za rok 2011 jednotlivých příspěvkových 
organizací do peněžních fondů dle pří-
lohy, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 Schvaluje opravu ploché střechy 
na objektu MŠ K Lukám, v části nad by-
tem školníka o ploše cca 30 m2, firmou 
Psota František, Seidlova 476, 142 00 
Praha 4, za cenu 21 925 Kč vč. DPH. 
 Schvaluje Dodatek č. 2 ke smlou-
vě č. 2010084087 o nájmu domovnické-
ho bytu na dobu určitou o velikosti 2 + 
1 v MŠ Lojovická s panem Janem Šver-
mou.
 Schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene na uložení plynovodní 
přípojky do pozemku parc. č. 214 v k. ú. 
Libuš, obec Praha (ulice Jirčanská), mezi 
MČ Praha-Libuš, jako povinným, a paní 
Mgr. Jitkou Hrtánkovou, jako oprávně-
ným. Pozemek parc. č. 214 je uveden 
na LV 849 pro k. ú. Libuš, obec Praha ve 
vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeno MČ Pra-
ha- Libuš.
 Bere na vědomí rezignaci pana 
Mgr. Václava Kuthana, zástupce staros-
ty, z funkce předsedy komise pro územ-
ní plánování k datu 9. 5. 2012 na vlastní 
žádost. Jmenuje pana Mgr. Radka Ře-
zanku, člena zastupitelstva, předsedou 
komise pro územní plánování s  účin-
ností od 10. 5. 2012.
 Schvaluje Rozhodnutí zadava-
tele o  výběru nejvhodnější nabídky, 
a  to  v  souladu se Zápisem z  jednání 
komise pro otevírání obálek a  posou-
zení nabídek, jehož nedílnou součástí 
je cenová nabídka vítězného uchaze-
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če. Pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího 
Koubka podpisem tohoto Rozhod-
nutí, které je nedílnou součástí toho-
to usnesení. Schvaluje plné moci pro 
zastupování MČ ve věcech technic-
kých a  pro předávání podkladů pro 
výrobu jednotlivých čísel časopisu vy-
stavenou ke  smlouvě s  dodavatelem 
služeb pro akci „Tisk 22 čísel měsíční-
ku − informačního časopisu městské 
části Praha-Libuš U  nás“ společností 
Unipress, s. r. o., pro Ing. Ivo Pujma-
na a  Mgr. Hanu Kolářovou, které jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Schvaluje smlouvu s vítězným uchaze-
čem, společností Unipress, s. r. o., Svo-
bodova 1431, Turnov, IČ: 47282789, 
včetně všech příloh, které jsou nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.
 Revokuje bod č. 2 svého usne-
sení č. 108/2012 ze dne 24. 4. 2012. 
Schvaluje podání dvou samostatných 
výzev, pro podání nabídky na akci „Re-
konstrukce areálu MŠ Ke Kašně / hava-
rijní stav“: 1. Výzva k  účasti na VZMR 
− Zateplení a  výměna oken – zatep-
lení fasády hospodářského pavilonu, 
zateplení střech hospodářského a dět-
ského pavilonu, výměna oken v  hos-
podářském pavilonu MŠ Ke Kašně č. p. 
334, Praha-Písnice – veřejná zakázka 
malého rozsahu (dále VZMR) s limitem 
finančního plnění ve výši 2 584 000 Kč 
bez DPH. 2. Výzva k účasti na VZMR − 
Vytápění bez technologie – vytápění 
objektů a  navíc rozvody vody MŠ Ke 
Kašně č. p. 334, Praha-Písnice − VZMR 
s  limitem finančního plnění ve výši 
1 242 000 Kč bez DPH. Ukládá vedou-
címu OSMI Ing. Pujmanovi vypracovat 
úplné znění zadávací dokumentace 
k  oběma výše uvedeným VZMR a  za-
hájit neprodleně proces výběrového 
řízení pro tyto dvě VZMR.
 Schvaluje darovací smlouvu se 
společností Neoset, se sídlem Ke Březi-
ně 86, 142 00  Praha 4, na konání míst-
ních kulturně-sportovních akcí pořáda-
ných MČ Praha-Libuš v roce 2012.
 Bere na vědomí uzavření smlou-
vy o výpůjčce dýchací techniky Dräger 
PSS 90 pro JSDH Praha-Libuš od Hasič-
ského záchranného sboru hl. m. Prahy.
 Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlou-
vě č. 2011064055, o  nájmu služebního 
bytu o  velikosti 2 + 1 na dobu určitou 
jeden rok, od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 
v MŠ Mezi Domy, s paní Jitkou Saipovou 
a panem Martinem Saipem.
 Schvaluje smlouvu o  provedení 
lektorské činnosti s  panem Mgr. Jiřím 
Bartoněm v rámci projektu „Využití zku-
šeností zahraničních partnerů pro řeše-
ní problematiky začlenění cizinců na trh 
práce“, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/51.00067.
 Souhlasí s  provozem prázdni-
nové školičky mateřských škol zřizova-
ných MČ Praha-Libuš v měsíci červenci 
a srpnu 2012 takto: Prázdninový provoz 

v  termínu od 2. do 4. 7. a od 9. do 13. 
7. 2012 zajistí pro děti z  MČ Praha-Li-
buš MŠ Kunratice, se sídlem Předškolní 
880, Praha-Kunratice. MŠ K  Lukám za-
jistí prázdninový provoz v  termínu od 
20. do 24. 8. 2012, MŠ Mezi Domy zajistí 
prázdninový provoz v termínu od 27. do 
31. 8. 2012.
 Schvaluje text písemné výzvy 
k  podání nabídky a  prokázání splnění 
kvalifikace ve veřejné zakázce na sta-
vební práce – na dodavatele výměny 
ústředního vytápění, včetně zdroje tep-
la, za současné výměny rozvodů vody 
v  areálu MŠ Ke Kašně − jako zakázky 
malého rozsahu, a  to v  rámci: projektu 
financovaného z  OPŽP „Snižování spo-
třeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-
Libuš“, reg.  č.  CZ.1.02/3.1.00/11.12649. 
Z prostředků akce Rekonstrukce areálu 
MŠ Ke Kašně (havarijní stav), na akci č. 
41507, kterou obdržela MČ Praha-Libuš 
schválením usnesení Zastupitelstva hl. 
m. Prahy č. 7/50 ze dne 2. 6. 2011 jako 
uvolnění rezervy pro městské části hl. 
m. Prahy vytvořené v kap. 1016 rozpoč-
tu hl. m. Prahy na rok 2011, bude pro-
jekt spolufinancován.
 Schvaluje text písemné výzvy 
k  podání nabídky a  prokázání splnění 
kvalifikace ve veřejné zakázce na sta-
vební práce – zateplení objektů a  vý-
měn oken v areálu MŠ Ke Kašně − jako 
zakázky malého rozsahu v  rámci: pro-
jektu financovaného z  OPŽP „Snižo-
vání spotřeby energie v  MŠ Ke  Kašně 
MČ  Praha-Libuš“, reg.  č.  CZ.1.02/3.1.0
0/11.12649. Z  prostředků akce Rekon-
strukce areálu MŠ Ke Kašně (havarijní 
stav), na akci č. 41507, kterou obdržela 
MČ Praha-Libuš schválením usnesení 
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/50 ze 
dne 2. 6. 2011 jako uvolnění rezervy pro 
městské části hl. m. Prahy vytvořené 
v kap. 1016 rozpočtu hl. m. Prahy na rok 
2011, bude projekt spolufinancován.
 Souhlasí s objednáním a instala-
cí dopravního značení a zpomalovacích 
prvků na místní komunikaci K  Lukám 
v  rámci zklidnění dopravy u  firmy J.i.P. 
dopravní značení, s. r. o, se sídlem Jan-
kovcova 22, 170 00  Praha 7, za cenu ve 
výši 37 058 Kč bez DPH dle předložené 
cenové nabídky, která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení.
 Schvaluje nájemní smlouvu na 
pronájem na částech pozemků parc. č. 
1132 a 1142/2, k. ú. Libuš, za cenu od-
vozenou jako 0,09% podíl aktuální ceny 
pozemku dle cenové mapy za rok, tj. 
17 136 Kč.
 Souhlasí s  objednáním a  insta-
lací dopravního značení a  zpomalova-
cích prvků v rámci dopravního opatření 
zklidnění lokality ulic Drůbežářská, Hu-
sařská, V Koutě, Burianova a Chladíren-
ská u firmy J.i.P., s. r. o., se sídlem Větruši-
ce 13, 250 67 Klecany, za cenu ve výši 80 
699 Kč bez DPH dle předložené cenové 

nabídky, která je nedílnou součástí to-
hoto usnesení.
 Souhlasí s  dopravním řeše-
ním zajišťujícím zvýšení bezpečnosti, 
zklidnění a snížení dopravní zátěže ve 
prospěch místní a cyklistické dopravy 
v  lokalitě ulic Drůbežářská, Husařská, 
V  Koutě, Burianova a  Chladírenská, 
jehož součástí je vyznačení integrač-
ních dopravních opatření pro cyklisty, 
umístění prahů z  kruhových polštářů, 
vytvoření jednosměrných ulic a  zúže-
ní vozovek. Podporuje cyklistiku jako 
dopravní alternativu a  vnímá navrže-
né řešení jako opatření, jehož realizací 
dojde k  rozšíření, zkvalitnění a zvýše-
ní bezpečnosti cyklodopravy na úze-
mí MČ Praha-Libuš, a  jež navazuje na 
schválený Generel MČ a  je v  souladu 
se schválenou  Koncepcí rozvoje cyk-
listické dopravy a  rekreační cyklistiky 
v  hl. m. Praze do roku 2020. Kromě 
nezanedbatelného vlivu na zklidnění 
dopravy, zvýšení bezpečnosti účast-
níků provozu a zamezení nežádoucího 
průjezdu vozidel zajistí nové doprav-
ní značení další integraci dopravní 
cyklistiky jako rovnoprávného a  pro 
město výhodného druhu dopravy do 
dopravního prostředí města. Pověřu-
je starostu Jiřího Koubka jednáním 
s  kompetentním členem RHMP o  po-
moci při realizaci DZ, které zajistí bez-
pečnou integraci cyklistické dopravy 
a rekreační cyklistiky v tomto doprav-
ně zklidněném území, a to s vědomím 
faktu, že dotčené komunikace nejsou 
ve správě TSK hl. m. Prahy, ale bez-
pečná integrace cyklistické dopravy je 
v zájmu nejen MČ, ale i HMP ve smyslu 
naplňování zmíněné koncepce rozvo-
je pražské cyklistiky.
 Schvaluje zhotovitele projek-
tu na rekonstrukci elektrických vedení 
v  ZŠ L. Coňka: Ing. Ladislava Dintera, 
se sídlem Národní 21, 110 00  Praha 1 
– Staré Město, IČ: 15087255. Celková 
cena projektu nepřekročí částku 31 000 
Kč vč. DPH.
 Nesouhlasí s předloženou doku-
mentací pro územně plánovací infor-
maci, vypracovanou Ing. Janem Mrzíl-
kem, na novostavbu RD na pozemcích 
parc. č. 690 a 691, k. ú. Libuš. Záměr ne-
odpovídá dotvoření a rehabilitaci stáva-
jícího území.
 Bere na vědomí zprávu o  vý-
sledku přezkoumání hospodaření MČ 

Praha-Libuš za rok 2011 a  doporučuje 
ji projednat na zasedání zastupitelstva 
MČ.
 Souhlasí s rozborem hospodaře-
ní MČ Praha-Libuš za rok 2011 a dopo-
ručuje rozbor Zastupitelstvu MČ Praha-
Libuš ke schválení.
 Schvaluje text pojistné smlouvy 
č. 0016805178 s Českou podnikatelskou 
pojišťovnou, a. s., se sídlem Budějovická 
5, 140 21 Praha 4, na pojištění veřejné 
služby do konce roku 2012 v  částce 1 
849 Kč.
 Bere na vědomí rezignaci JUDr. 
Aleny Hiblerové, právníka ÚMČ Praha-
Libuš, z  funkce předsedy komise pro 
projednávání přestupků k  datu 31. 
května 2012 na základě ukončení pra-
covního poměru. Jmenuje Ing. Mária 
Koyše, bytem Krupná 2079/13, 143 00 
Praha 4 − Komořany předsedou komi-
se pro projednávání přestupků s účin-
ností od 6. června 2012.
 Schvaluje text výzvy veřejné za-
kázky malého rozsahu na „TDS stavební 
práce MŠ Ke Kašně“.
 Schvaluje pověření odboru 
správy majetku a  investic ÚMČ Pra-
ha-Libuš pro zveřejňování úmyslu bu-
doucího projednávání nakládání s ma-
jetkem svěřeným MČ Praha-Libuš ve 
vlastnictví hl. m. Prahy, kdykoliv toto 
zveřejnění vyžaduje zákon v  souladu 
s  § 94 a  103 zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, v platném zně-
ní a  zákona č. 55/2000 Sb., v  platném 
znění. Schvaluje pověření odboru ži-
votního prostředí a  dopravy ÚMČ Pra-
ha-Libuš pro udělování stanovisek MČ 
Praha-Libuš k pozemním komunikacím 
ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeným MČ 
Praha-Libuš pro potřeby rozhodnutí 
Silničního správního úřadu při ÚMČ 
Praha 12 (dle zákona o  pozemních 
komunikacích, dále jen zákon) v  sou-
ladu s  § 94 a  103 zákona č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, v platném 
znění a  zákona č. 55/2000 Sb., statut, 
v  platném znění ve věci: připojování 
pozemních komunikací (§ 10 zákona); 
omezení obecného užívání uzavírkami 
a  objížďkami (§ 24 zákona); zvláštní 
užívání místní komunikace v  majetku 
hl. m. Prahy, svěřené MČ Praha-Libuš (§ 
25 zákona).

K otištění připravily  
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová

gRanTY ROZDĚLenY – OPRaVa
V textu článku Granty rozděleny v časopisu U nás č. 2012/6 na str. 13 chy-

běly části textu. Omlouváme se a otiskujeme tyto části ve správné podobě:
Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska – SDH Písnice 

pořádá v červnu grafickou a literární soutěž pro školy a školky na téma 
Požární ochrana očima dětí a jako každoročně Sdružení hasičů Čech, Mo-
ravy a Slezska – SDH Libuš pořádá Pálení čarodějnic v Libušském lomu.

Ing. Ivana Petříková, vedoucí odboru správního a školství ÚMČ Praha-Libuš



raDnicE

 U nás | 7–8/2O12 | 19

V rámci různých anket nám toto sdě-
lujete. Současné s tím někdy kladete za 
vinu zástupcům obce, kteří v  té době 
rozhodovali, že bazén prodali soukro-
mému subjektu. Abych vám podala 
pravdivé informace, požádala jsem 
pracovníky odboru správy majetku a in-
vestic Úřadu MČ Praha-Libuš o veškeré 
listiny týkající se nabytí objektu v  ul. 
Na Okruhu čp. 487 včetně přilehlých 
pozemků, na základě kterých došlo 
k převodu tohoto majetku, evidované-
ho v Katastru nemovitostí. Protože jsou 
zde uvedeny zajímavé informace, do-
volte mi, abych se s vámi o ně podělila.

1973 − VYVLasTnĚní
Prvním dokumentem je Rozhodnu-

tí o  vyvlastnění pozemků, na kterých 
byla naplánována výstavba Mastného 
průmyslového závodu Praha-jih, z 28. 
2. 1973, který vydal Středočeský kraj-
ský národní výbor Praha. Vyvlastnění 
postihlo osm vlastníků, z  nichž čtyři 
se proti tomuto rozhodnutí odvola-
li. Cituji výňatek z  jednoho odvolání: 
„Žadatel neprokázal jasně, že by po-
kus o dobrovolný prodej nevedl k cíli.“ 
Můžeme tedy usuzovat, že s vlastníky 
se nejednalo o  odkupu a  pozemky 
byly rovnou vyvlastněny. Další odvolá-
ní obsahovala výhrady ke kupní ceně, 
ta se pohybovala v rozmezí mezi 0,40 
Kč – 4,00 Kč za 1 m2 pozemku. Veške-
rá odvolání byla zamítnuta, včetně 
žádosti o  přidělení dvou náhradních 
stavebních pozemků pro děti. Pouze 
jedné účastnici byla přiznána na část 
pozemku, na kterém IPS Praha provo-
zovaly obalovnu drtí, výše maximální, 
tedy 4,00 Kč za m2 pozemku. 

1978 – PRaŽsKÝ  
PRŮMYsL MasnÝ

Další převod se uskutečnil k  1. 1. 
1978. Pozemky, na nichž byla prove-
dena výstavba masokombinátu Pra-
ha-jih, byly na základě hospodářské 
smlouvy převedeny z  investora vý-
stavby − Generálního ředitelství mas-
ného průmyslu − na Pražský průmysl 
masný, n. p., Praha 4 − Písnice. 

1992 − MasOsPOL
Dnem 1. 7. 1990 vznikl z koncerno-

vého podniku Masný průmysl Písnice 
státní podnik. 

Ten byl vlastníkem do poloviny roku 
1992, tedy do doby schválení privati-
začního projektu čj. 3324, kdy se práv-
ním nástupcem státního podniku stala, 
dnes již neexistující, nově založená akci-
ová společnost Masospol, a. s., zapsaná 

JAK TO BYLO S BAZÉNEM V PÍSNICI?
Řadu z vás trápí, že v naší městské části není v  provozu bazén, 
ač zde dříve fungoval.

dne 6. 5. 1992 do  obchodního rejstříku 
Obvodního soudu pro Prahu 1, oddíl B, 
vložka 1588, IČ 452 74 738. Schválené 
znění privatizačního projektu, podepsa-
né ministrem Ježkem, otiskujeme.

1999 − aRgOnauT
Společnost Masospol, a. s., prodala 

dne 27. 9. 1999 objekt bazénu čp. 487 
na parcele č. 920/3 a  další přilehlé po-
zemky č. 921/14, 921/16, 921/17, zapsa-
né na LV 395 pro katastrální území Písni-
ce, dalšímu právnímu subjektu – společ-
nosti argonaut, s. r. o., IČ 63995786. 
Výňatek z kupní smlouvy rovněž otisku-
jeme (kupní cena 3 mil. Kč). 

2004 – Jia Yi, Yean,  
Quing Ye

Společnost Argonaut, s. r .o., vlast-
nila bazén pět let. 26. 4. 2004 proda-
la (za cenu 15 160 000,- Kč) 4/5 před-
mětných nemovitostí společnosti Jia 
Yi, s. r. o., IČ 27063071 (jednatel Liu 
Zong Ke, občan Čínské lidové republi-
ky). Zbývající 1/5 předmětných nemo-
vitostí odkoupila společnost Yean, 
s. r. o., IČ 26684144 (jednatelka Hu 
Chunzhu, občanka Čínské lidové re-
publiky).Tento podíl je nyní převeden 
na nabyvatele Qing Ye. Vzhledem 
k tomu, že jej nelze identifikovat, ne-
byl převod zatím v  katastru nemovi-
tostí proveden. 

Všechny výše uvedené společnos-
ti se zabývají obchodováním. Objekt 
užívají ke skladování zboží, ač dle 
územního plánu je zde sportoviště. Na 
tom, aby byl objekt užíván v  souladu 
s  územním plánem, trvá vedení obce 
již od doby, kdy byl provoz bazénu 
ukončen a bazén se změnil ve skladiš-
tě. Dnes je objekt v tak špatném tech-
nickém stavu, že obnovení provozu ba-
zénu by bylo finančně velmi náročné. 
Další stránkou věci je financování ta-
kového zařízení, jehož provoz by se bez 
poměrně značných dotací neobešel. 

baZÉn niKDY nebYL  
Ve VLasTnicTVí Obce

O  problematice této stavby z  hle-
diska stavebního vás budu informovat 
v některém z dalších vydání. Na závěr 
mi dovolte konstatovat, že objekt bý-
valého bazénu v ul. Na Okruhu čp. 487 
nikdy nebyl ve vlastnictví městské čás-
ti Praha-Libuš. resp. hlavního města 
Prahy. 

PaedDr. Jaroslava Adámková,  
zástupkyně starosty MČ Praha-Libuš
Foto: archiv odboru správy majetku  

a investic ÚMČ Praha-Libuš

Privatizaci písnického masokombinátu schvá-
lilo Ministerstvo pro správu národního majetku 
a jeho privatizaci ČR v roce 1992.

Úvodní část kupní smlouvy mezi Masospol, a. s., a Ar-
gonaut, s. r. o., podepsané 27. 9. 1999.
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Aby památník mohl být obnoven 
pokud možno v  původní podobě, 
prosíme občany, kteří by měli jeho 
historické fotografie, zejména v úpl-

VÝZVA OBČANŮM
Městská část Praha-Libuš připravuje opravu památníku na ná-
městíčku u pošty a radnice na Libuši.

Nejčastější problém, který se 
u  teenagerů objevuje u  normál-
ních laviček, je, že sedí na opě-
rátku a nohy mají na sedáku. Špi-
navý sedák pak rozčiluje ostatní 
občany, kteří si na lavičku chtějí 
sednout.

Pracovníci odboru životního 
prostředí a  dopravy ÚMČ Praha-
Libuš by chtěli umístit stejnou la-
vičku i na území Libuše a hledají 
pro ni vhodné místo. Pokud máte 
návrhy, kam ji umístit, můžete 
nám je poslat na naši e-mailovou 
adresu: ziv.prostredi@praha-li-
bus.cz.

V  naší městské části se ovšem 
objevila nejen tato lavička pro te-

NOVÁ LAVIČKA PRO TEENAGERY
na dětském hřišti u rybní-
ka Obecňák ve staré Písni-
ci se objevila nová, atypic-
ká lavička pro teenagery. 
Úřad MČ Praha-Libuš, kte-
rý lavičku nechal nainsta-
lovat, získal inspiraci od 
města Tábor, kde si mladší 
generace tento typ laviček 
velmi oblíbila. 

enagery. Vytipovali jsme i  vhodná 
místa celkem pro osm nových lavi-
ček, jejichž instalaci zajistila místní 
developerská společnost. 

Michal Paučík,  
odbor životního prostředí ÚMČ Praha-Libuš

Foto: autor

né podobě před tím, než byly odci-
zeny tabulky či plakety na podstavci, 
aby je poskytli úřadu městské části.

Kontakt: Ing. Ivo Pujman, vedou-
cí odboru správy majetku a investic 
Úřadu městské části Praha-Libuš. 
Pracoviště: K Lukám 664, Praha-Li-
buš. Tel. 244 401  638, e-mail: puj-
man@praha-libus.cz

Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš

Naší městskou částí tak budou 
procházet celkem dvě hlavní cyklis-
tické trasy. 

První z  nich, páteřní cyklotra-
sa A  42, jejíž směrové vedení bylo 
kompletně vyznačeno v  roce 2010, 
spojuje centrum města s  územím 

PRAŽSKÉ PÁTEŘNÍ CYKLOTRASY
Přes území městské části Praha-Libuš povede kromě pražské 
páteřní cyklotrasy a 42 ještě  a 21.

za hranicí Prahy ve směru na Hod-
kovice. Realizátorem i  správcem 
veškerého cykloznačení na této se-
verojižní trase (Palmovka – Vršovice 
– Spořilov – Kačerov – Libuš − Písni-
ce) je Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy. 

Odpovědný zástupce Technické 
správy komunikací přislíbil naší 
městské části vyznačit do konce 
letošního srpna i  první část další 
plánované cyklotrasy A  21, která 
spojí Modřany s Libuší a bude pro-
cházet chráněným územím Mod-
řanská rokle. Realizace je rozdě-
lena celkem do tří etap. Náklady 

na instalaci svislého dopravního 
značení a  vodorovné značení se 
předpokládají kolem půl milionů 
korun.

Anna Rusiňáková,  
vedoucí odboru životního prostředí  

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Mapa: DIPRO, spol. s r. o.



raDnicE

 U nás | 7–8/2O12 | 21

Ve stejném časovém období fir-
ma Dipro zpracovala projekt defini-
tivních úprav ulic L. Coňka, Na Ko-
nečné (část), K Vrtilce (část od ul. Na 
Konečné po Vltavickou), který řeší 
mj. dopravní uspořádání ulic, včet-
ně chodníků, zpomalovacích prvků, 
možnosti parkování a  nového do-

BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY: PROVIZORNĚ, NEBO DEFINITIVNĚ?
V uplynulém školním roce proběhlo vyhodnocení akce bezpečná 
cesta do školy v Zš L. coňka. V jejím rámci byla navržena opatře-
ní, která by zvýšila bezpečnost dětí docházejících do této školy.  
Přestože se jedná pouze o tzv. provizorní řešení, tyto návrhy 
jsou pro napjatý rozpočet městské části značně finančně nároč-
né a musí projít obvyklým schvalovacím procesem.

pravního značení. Předpokládané 
investiční náklady jsou cca 28 mili-
onů.

Navazující část ulice K  Vrtilce, tj. 
od Vltavické ulice k  Libušské, byla 
předmětem druhého projektu defi-
nitivních úprav. Předpokládané ná-
klady jsou cca 10 milionů.

Oba projekty byly zpracovány pro 
firmu Zavos, která zastupuje inves-
tora – tj. odbor městského investora 
Magistrátu hl. m. Prahy. V  případě 
prvního projektu již bylo vydáno 
územní rozhodnutí, připravuje se 
zahájení stavebního řízení, ve dru-
hém případě ještě územní řízení za-
hájeno nebylo.

Po zvážení všech možností řeše-
ní dopravní situace v okolí písnické 
základní školy, městská část zřejmě 
nepřistoupí k  finančně náročným 
provizorním řešení, ale bude usi-
lovat o  to, aby finanční prostředky 

přidělené Magistrátem hl. m. Prahy 
a  určené na vybudování technické 
vybavenosti naší městské části pri-
oritně směřovaly na realizaci defini-
tivních úprav ulice K Vrtilce a  Ladi-
slava Coňka. 

Na letošní rok bylo městské části 
Praha-Libuš přiděleno 10 milionů 
na vybudování technické vybave-
nosti a  v  současné době se vyřizují 
povolení, která jsou potřeba pro za-
hájení prací. 

Zuzana Kuryviálová,  
odbor životního prostředí a dopravy  

ÚMČ Praha-Libuš

Podle pravidel mohou své pro-
jekty v  dotačním programu podat 
právnické osoby neziskového cha-
rakteru, mateřské a  základní školy, 
které chtějí aktivitami zlepšit kva-
litu života v  Libuši a  Písnici nebo 
uspořádat zajímavou akci. Dotační 
program byl vytvořen k podpoře na-

ZDRAVÁ LIBUŠ A PÍSNICE – PODPOŘENÉ PROJEKTY
V rámci Dotačního programu Projektu Zdravá Libuš a Písnice 
a místní agenda 21 byla v únoru letošního roku vyhlášena výzva 
pro podání projektů. celková částka vyčleněná letos pro tento 
dotační program byla 60 tisíc korun.

plňování komunitního Plánu zdraví 
a  života Libuše a  Písnice a  je sou-
částí Projektu Zdravá Libuš a Písnice 
a místní Agenda 21. 

Do uzávěrky termínu podaly 
projekty celkem tři organizace. 
Předložené záměry následně po-
soudila Komise pro udržitelný roz-

voj MČ Praha-Libuš, doporučila je 
k odsouhlasení Radě městské části 
a  ta nakonec souhlasila s  přizná-
ním dotací. 

Podpořeny byly projekty SDH Pís-
nice, Základní školy Meteorologická 
a Mateřské školy Mezi Domy.

Co se týče využití prostředků, pís-
ničtí hasiči uspořádají vzdělávací 
a  poznávací program na jaře a  na 
podzim v  Rokytnici nad Jizerou, li-
bušská základní škola vybuduje 
pískoviště pro školní družinu a  Ma-

teřská škola Mezi Domy uspořádala 
sportovní olympijské hry. 

Více informací o projektech i do-
tačním programu naleznete na 
webových stránkách www.praha-li-
bus.cz, v sekci Zdravé město, složka 
Grantový program. 

Těším se na další spolupráci se 
všemi organizacemi působícími 
v naší městské části.

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

Co bude dál s byty ve vlastnictví ČEZ, a. s.
Vážení občané, bydlící na sídlišti v Písnici v bytových domech v majetku ČEZ, a. s.,
zavázali jsme se hájit Vaše zájmy při řešení vlastnických vztahů s vlastníkem těchto bytových domů − společností ČEZ, a. s. Chceme Vás 
informovat o aktuálním vývoji.
Do poloviny loňského roku se uskutečnilo několik jednání se zástupci ČEZ, a. s., s Ing. Lapinem a Ing. Kalinou. Zde bylo jasně 
deklarováno, že vedení spol. ČEZ, a. s., ve své strategii stanovilo bytový fond v Praze zachovat a bytů se nezbavovat. Další překážkou bylo 
to, že ještě nebyla dokončena analýza prodeje bytového fondu v Kadani.
V září 2011 se uskutečnilo další jednání s ředitelem divize Správa ČEZ, a. s., Ing. Lapinem ve snaze projednat možnosti zvratu rozhodnutí 
vedení ČEZ, a. s. Z jednání bylo vyvozeno, že hlavní překážkou, která bránila tomu opět zvážit případný prodej bytového fondu v Praze-
Písnici, byly doposud probíhající soudní spory bytových družstev, domáhajících se svých práv žalobou na ČEZ, a. s. V této době probíhaly 
čtyři soudní spory. Ve třech případech byla žalobcem bytová družstva a v jednom případě ČEZ, a. s.
V březnu 2012 obdržela PaedDr. Adámková, která je v této věci kontaktní osobou, informaci od posledního bytového družstva, že 
členská schůze schválila podání zpětvzetí žaloby na ČEZ, a. s. O měsíc později byl kontaktován ředitel úseku Správy nemovitostí, aby 
byla ze strany ČEZ, a. s., potvrzena skutečnost, že veškeré soudní spory byly ukončeny. Došlo k personálním změnám a správa majetku 
je nyní v kompetenci pana ředitele Bc. Petra Kroba. Ten potvrdil, že eviduje, že zastavení řízení z důvodu zpětvzetí ze stran žalobců byla 
podána, dosud neuplynula lhůta pro vyznačení doložky právní moci (stav ke dni 24. 4. 2012). To však nebylo překážkou k tomu, aby byla 
obnovena jednání o možném prodeji bytového fondu v majetku ČEZ, a. s., v Praze-Písnici.
Dne 3. 5. 2012 se uskutečnilo jednání za účasti Bc. Františka Adámka, PaedDr. Adámkové, ředitele úseku Správa nemovitostí ČEZ, Správa 
majetku, s. r. o., Bc. Petra Kroba a vedoucího odboru Správa nemovitostí ČEZ, Správa majetku, s. r. o., Ing. Ladislava Matějky. Obsahem 
tohoto jednání bylo zjistit aktuální záměry současného vedení ČEZ, a. s., s bytovým fondem v Praze-Písnici. 
Pan ředitel Krob konstatoval, že v současné době jsou byty v Písnici obsazeny zaměstnanci ČEZ, a. s., přibližně z 5 %. Informoval o výši 
investic do rekonstrukcí a oprav bytového fondu (výměna oken, výtahů a opravy střech) v řádu 100 mil. Kč. V současné době na žádost 
pana Ing. Martina Nováka, MBA, místopředsedy představenstva a ředitele divize finance, je zpracovávána analýza bytového fondu v 
Praze. Na základě tohoto materiálu by se mělo vedení ČEZ zabývat otázkou případného prodeje bytového fondu a v případě, že bude vůle 
k tomuto kroku, bude řešena forma prodeje. Analýza prodeje bytového fondu v Kadani byla vyhodnocena a tento model je možné použít 
i na prodej bytů v Písnici. 
Považujeme za vhodné sejít se během měsíce září  s předsedy jednotlivých bytových družstev za účelem projednání dalšího postupu. 
Jednání se uskuteční dne 19. 9. 2012 v 18 hod. v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Libuš, ul. Libušská čp. 1.

Bc. František Adámek, předseda OVV ČSSD Praha 12
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A teď už to bylo na mně:

1. Jako hard SF se označuje sci-
fi postavená na jakékoli přírodní 
vědě. Autoři hard science fiction 
se soustřeďují na popis nových 
technologií, fyzikálních a  astro-
nomických jevů a  jejich případ-
ných dopadů na okolní svět, snaží 
se o  konzistentnost svého díla se 
soudobými vědeckými poznatky. 
Dokonce i  v  alternativním vesmí-
ru s  odlišnými přírodními zákony 
se autor tohoto žánru literatury 
bude snažit o  věrohodnost tako-
vého vesmíru. Hard science fiction 
je převážně literární žánr, snad pro-
to, že jen kniha je schopná zachytit 
komplexnost světa pro něj potřeb-
nou. Situace se poněkud změnila 
na přelomu 20. a 21. století. Prvním 
reprezentantem hard sci-fi ve filmu 

LiBUŠSKÉ VirTUÁLnÍ KniHKUPEcTVÍ (75)

ROZHOVOR S RECENZÍ (RECENZE S ROZHOVOREM)
Tak teď jsem přišel k  recenzi jako slepý k houslím. Nejprve se mi ob-

jevila v elektronické poště takováhle zpráva: Vaše virtuální knihkupectví 
v časopise U nás se mi velmi líbí, a proto pro Vás mám námět na knihu, kte-
rou byste do něj mohl zařadit. (Což jsem byl potěšen a bodejť bych neza-
řadil) Jedná se o sci-fi román Zpráva z Hádu, jehož jsem autorkou. Jak jsem 
si všimla, sci-fi se nevyhýbáte (zase mám radost z  pozorného čtenáře), 
a pokud máte rád hard sci-fi s kosmickými loděmi, cizími planetami a vším, 
co k tomu patří, je to čtení právě pro Vás. Navíc by Vás tato kniha mohla 
zajímat i proto, že žiji na Libuši a mám takový dojem, že tu větší množství 
sci-fi spisovatelek nebydlí. Pokud byste měl o knihu zájem, mám tu pro Vás 
recenzní výtisk. Přeji hezký den! Edita Dufková

Nemohl jsem odpovědět jinak, než kladně. A  tak jsme se domluvili 
a jednoho dne u nás zazvonila tahle spisovatelka:

je kultovní 2001: Vesmírná odysea.
2. Edita Dufková se narodila roku 
1981. Vystudovala fakultu jadernou 
a fyzikálně inženýrskou ČVUT. Svou 
kariéru sci-fi spisovatelky zaháji-
la vítězstvím v  Ceně Karla Čapka 
v  kategorii krátká povídka s  prací 
Noční můry. Následovaly povídky 
Propadlé světy, Nebudeš mutan-
tem!, která v  ceně Ikaros skonči-
la pátá, a  O  mrtvém koni. V  Ceně 
Karla Čapka zabodovala roku 2002 
s  povídkou Věc Elina, která skon-
čila druhá a  byla nominována na 
cenu akademie SFFH. V Ceně Karla 
Čapka uspěla i v roce 2003, její Pi-
satelé osudu skončili druzí a Škví-
rové příšery třetí a za rok se umís-
tila s povídkou Za okraj světa pátá. 
Povídka obdržela také cenu Aero-
nautilus. Dále je autorkou napří-
klad povídek Soliton (ta Cenu Karla 

Čapka roku 2006 vyhrála), Džungle 
zlého kontinua, Hargibor, Zpíva-
jící prach nebo Chybějící deník. 
Část jejích povídek vyšla ve sbírce 
Za okraj světa (Laser-books, 2006).
3. Svou literární činnost Edita v le-
tošním roce korunovala vydáním 
svého prvního románu, který je na-
plněn napínavým dějem a nasycen 
výbornými nápady, jak o tom svěd-
čí i stručná anotace: Kosmická loď 
Proserpina je už takřka u  cíle své 
cesty, ve sluneční soustavě Delty 
Pavonis, kde doufá nalézt planetu 
vhodnou ke kolonizaci. Třicet ti-
síc cestujících se probouzí z kryo-
spánku, aby byli vzápětí postave-
ni před strašné zjištění - jejich loď 
je na kolizním kurzu s obří kome-
tou a srážka je neodvratná. Waco 
Teirange, navigátor a  z  nutnosti 
i kapitán lodi, má před sebou ne-
lehký úkol zachránit Proserpinu, 
osadníky i  celou misi. Než dora-
zí k  vysněné planetě, musí přežít 
ledové peklo zvané Hádes. Osob-
ně jsem po přečtení knihy Editě 
napsal: jakkoli hard sci-fi není šá-
lek mého čaje, považuji knihu za 
šikovně a  talentovaně napsanou 
a  v  místním periodiku za „recenze 
žádoucí“. A recenzi bych rád doplnil 
fotografií a  rozhovorem. Takže fo-
tografii vidíte a rozhovor si můžete 
teď přečíst:

Jak se stane, že dcera soutěžních 
tanečníků se kromě tance (i to 
jsem o vás zjistil) zabývá nejen 
těžkou science fiction, ale i těžkou 
vědou?

Moji rodiče mají tanec jako koní-
ček, stejně jako já, vzděláním jsou 
jaderný fyzik a elektrotechnik, tak-
že věda rozhodně byla vždy u  nás 
doma. Ke sci-fi mě pak přivedla ta-
tínkova knihovna plná klasiků žán-
ru, zatímco k  mému vědeckému 
zaměření (výzkum termonukleární 
fúze) mě pro změnu přivedlo sci-fi 
− hledala jsem vědecké podklady 
pro jednu připravovanou povídku 
a téma fúzních reaktorů mě chytlo 
natolik, že jsem na jednom začala 
pracovat. 

Řekněme, že povídky jsou věcí 
jakési nárazové inspirace, oka-
mžitého nápadu, samozřejmě 
kloudně rozpracovaného; román, 
který jste nyní vydala, vyžaduje 
mnohem více přípravy, studií 
a vlastně i nápadů, bez kterých by 
to byla – a vaše kniha rozhodně 

není – nuda. Do jaké míry vás ve 
tvorbě a zpracování sci-fi námětů 
inspiruje vaše profese?

Povídka rozhodně není věcí 
okamžitého nápadu, i  za několika-
stránkovou prací se skrývá spousta 
přemýšlení a  studia materiálů, ale 
rozhodně máte pravdu v  tom, že 
přípravy na román jsou trochu del-
ší a  rozsáhlejší. Moje profese mě 
neinspiruje, ale vědecké vzdělání 
mi umožňuje vkládat do příběhu 
věrohodné reálie z  nejrůznějších 
oborů − potřebovala jsem nejenom 
jadernou fyziku, ale i  biologii, neu-
rologii, teorii ledu, kvantovou fyziku, 
newtonovskou mechaniku, geneti-
ku a další − a na sepsání jedné věty 
bylo třeba často přečíst jednu knihu.

Jako sci-fi povídkářka jste se 
už dopracovala jistého statutu, 
Zprávou z Hádu jste také dokáza-
la, že zvládnete i větší plochy. Jak 
dále, zeptám se na rovinu?

Nejprve prodám Zprávu z  Hádu 
Polákům, pak Američanům a  na-
konec Hollywoodu, kde podle ní 
natočí kasovní trhák ;-) Ale vy jste 
se asi ptal, jestli napíšu další knihu 
nebo pokračování. Další román, 
který už je ve stádiu příprav a sběru 
materiálů, bude příběh ze světa in-
teligentních krys, volně navazující 
na povídku Za okraj Světa. Pokračo-
vání Zprávy z Hádu také nevyluču-
ji. A mezitím rozhodně chci napsat 
pár povídek.

Přiznávám, že se sci-fi literatu-
rou nejsem v běžném kontaktu. 
Zdá se, že plzeňské vydavatelství 
Laser-books, u kterého jste vyda-
la svou románovou prvotinu, je 
v současnosti v oblasti vydavate-
lů sci-fi, česky napsáno, lídrem. Je 
tomu tak, jak se nezasvěcenému 
recenzentovi jeví?

Netroufám si hodnotit kvalitu 
svého nakladatele, jisté však je, že 
Laser-books vydávají kvalitní za-
hraniční autory a můj román je z je-
jich strany experimentem, jestli se 
vyplatí vydávat také Čechy. Uvidí-
me, jak tento pokus dopadne.

Edito, děkuji za rozhovor, přeji 
vám spoustu dobrých sci-fi a dal-
ších nápadů i nadále otevřené pu-
blikační možnosti a aktuálně vám 
i všem čtenářům našeho časopisu 
pěkné a pohodové prázdniny.

Jiří Brixi

ISBN 978-80-7193-345-8
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DVanÁcTiLeTÝ MisTR 
ZRuČnOsTi, TRPĚLiVOsTi 
a ZVíDaVOsTi 

Petr Puč přišel do modelářské-
ho kroužku v  květnu 2007. Zají-
maly ho modely letadel. Po prv-
ních pokusech, kdy postavil pár 
začátečnických modelů, přemýšlel 
o  něčem složitějším. Jeho volba 
padla na letadlo, které se nesma-
zatelně zapsalo i  do naší historie, 
když na něm bojovali českosloven-
ští vojenští letci v  Anglii za druhé 
světové války. Zvolil si stavebnici 
Hawkeru Hurricane IIB a pro odbor-
níky dodáváme, že k  tomu přibral 
doplňkový set pro kokpit pilota 
firmy CMK a malou sadu tzv. Zoom 
fotoleptaných dílů firmy Eduard. 
V době stavby mu bylo 12 let a bylo 
to pro něj docela velké sousto. Mo-
del postupně stavěl od září 2008 až 
do května 2009. V průběhu stavby 
musel samozřejmě řešit řadu pro-
blémů. Jeden z nich byly například 
chybějící hlavně vnějších křídelních 
kulometů Browning ráže 7,62 mm, 
které výrobce modelu opomněl 
ztvárnit. Ale těch otazníků a  pro-
blémů bylo samozřejmě více. 

Plastikové soutěžní modely se 
bodují na soutěžích podle toho, 
jak dalece jejich tvůrce prokáže, že 
model postavil co možná nejvěr-
nější skutečnému letadlu. Proto se 
Petr musel dost důkladně ponořit 
do studia historických pramenů 
v  knihovnách, ale hlavně na inter-
netu, aby našel podklady skuteč-
ného stroje. V  jeho věku to bylo 
skutečně hodné obdivu. Nejenže si 
dokázal vyhledat všechny potřebné 
informace, obrázky a  výkresy, ale 
dokázal je také zužitkovat ve vý-
sledné podobě svého modelu. Na-
příklad chybějící kulomety nakonec 
nahradil odlévanými hlavněmi ze 
setu pro bombardér Avro Lancaster. 
Ke konečné  barevné úpravě použil 
stříkací pistoli a  šablony na kamu-
flážní schéma typu B pro britskou 
RAF. Pokusil se i poprvé ztvárnit bo-
jové opotřebení stroje (stopy výfu-
kových plynů) stříkací pistolí. Praco-

ZE ZÁKULiSÍ MoDELÁŘSTVÍ (1)
PETR PUČ A JEHO HURRICANE

Tímto článkem začínáme nepravidelnou sérii malých medailón-
ků o zajímavých a úspěšných dětech z kroužku plastikových mo-
delářů Křížem krážem, působícího v Klubu Junior. Věřte nebo ne, 
i tento koníček je náročným sportem a má vlastní mistry republi-
ky i světa v různých kategoriích. Jednoho mistra republiky z naší 
městské části vám právě představujeme.

val s velkým zaujetím a na výsledné 
podobě modelu to bylo znát.

V  červnu 2009 jel Petr a  dokon-
čený model na své první mistrov-
ství republiky žáků, které se tehdy 
konalo v  Brně. Tam dosáhl velkého 
úspěchu − zvítězil! Stal se mistrem 
republiky v  kategorii žáků, Letadla 
1/72 pro rok 2009. Jeho nový model 
Hawker Hurricane IIB neměl prostě 
konkurenci. Ještě za dva roky s tím-
to modelem vyhrával v  různých re-
gionálních soutěžích. Dnes má jeho 
úspěšný model čestné místo ve vit-
rínce v  klubovně a  dílně modelář-
ského klubu Křížem krážem v Klubu 

Junior. Na fotografiích si ho můžete 
prohlédnout i vy.

V celé této historii je důležité, že 
Petr nejen prokázal velkou manuál-
ní zručnost a  trpělivost, ale i  zvída-
vost a schopnost vyhledat si potřeb-
né informace a využít je. Ve dvanácti 
letech bravurně zvládl to, co jiní ne-
zvládají dodnes. Titul Mistra republi-
ky mu proto patří právem.

MeZi neJVÝZnaMnĚJšíMi 
sTíHaČKaMi Raf

Doplňme ještě několik údajů o le-
tadle, které si Petr Puč vybral jako 
model ke ztvárnění. 

Pro všechny, kdo se zajímají o le-
teckou historii, je Hawker Hurricane 
jedním z  nejvýznamnějších stíha-
cích strojů v historii britské RAF. Byl 
to první jednoplošný stíhací letoun 
ve službách RAF a první stíhačka vy-
zbrojená osmi kulomety. V kabinách 
Hurricanů urputně bojovali piloti 
Fighter Command RAF s  přesilou 
Luftwaffe, mezi nimi i mnozí Čecho-
slováci. Dnes hodnotíme Bitvu o Bri-
tánii v  roce 1940 jako nejvýznam-
nější leteckou bitvu druhé světové 
války a nelze než znovu připomínat, 
že rozhodující podíl na tomto vítěz-
ství RAF měly právě stíhací letouny 
Hawker Hurricane.

Hawker F.36/34, jak byl prototyp 
Hurricanu zpočátku označován, po-
prvé vzlétl 6. listopadu 1935. S mo-
torem Rolls Royce Merlin C o výkonu 

1030 koňských sil dosáhl maximální 
rychlost 315 mil (504 km) za hodinu 
ve výšce 6100 m. Proti svému bu-
doucímu konkurentu Bf-109 to byl 
poměrně velký letoun. Už v červenci 
1936 byla objednána výroba první 
série šesti set letounů, jež obdrže-
ly oficiální bojové jméno Hurrica-
ne. První sériový Hurricane Mk.l se 
vznesl 12. října 1937.

Během 2. pololetí roku 1938 vy-
cházelo z  linek dokonce osm stro-
jů týdně. V té době již mělo ve vý-
zbroji Hurricany osmnáct perutí. 
Byly v průběhu sériové výroby stále 
vylepšovány, od dubna devětatři-
cátého roku začaly mít například 
celokovový potah křídla. Zhruba 
v  téže době již byl pilotní prostor 
Hurricanů chráněn dvěma pancé-
řovými deskami a  neprůstřelným 
čelním sklem.

1. září 1939 vpadly nacistic-
ké ozbrojené síly do Polska.  Dva 
dny poté vyhlásily Velká Británie 
a Francie válku Německu. Do Fran-
cie byl vyslán britský expediční 
sbor a  s  ním i  čtyři  perutě Hurri-
canů. Když ale v  květnu 1940 Ně-
mecko napadlo Holandsko, Belgii 
a  Francii, Britové s  Francouzi se 
pouze bránili a ustupovali.

Několik měsíců předtím Hurrica-
ne poprvé okusil, jak chutná vítěz-
ství. V barvách 1. squadrony RAF se-
střelil 13. října 1939 letoun Dornier 
17. Ukázalo se, že Hurricane je velmi 

↑ Modelářský mistr republiky Petr Puč 
z písnického kroužku Křížem krážem.

→ Vítězný model Hawker Hurricane IIB.
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úspěšný v boji proti bombardérům, 
ale již první střetnutí s  německými 
Bf-109E prokázalo, že na ně do znač-
né míry nestačí.  

Přesto od začátku roku 1940 do 
září RAF získala 3774 Hurricanů. V té 
době začala firma Hawker produ-
kovat novou verzi Hurricanu s osmi 
kulomety, s  třílistou vrtulí Rotol 
a s vylepšeným motorem Merlin XX. 
Letoun s  maximální rychlostí okolo 
530 km/h byl označován jako Hurri-
cane Mk.IIA.

HuRRican V PRVní Linii
V legendární Bitvě o Británii se od 

léta 1940 snažili Němci získat nad 
Jižní Anglií převahu ve vzduchu pro 
umožnění své invaze, ale do konce 
podzimu se jim to nepodařilo. Bez 
ní musela být invaze wehrmachtu 
do Británie odložena. Jak se později 
ukázalo, navždy. 

Hurricane se v boji osvědčil, jeho 
pevná konstrukce byla schopná 
snést daleko větší poškození než 
u  jiných letadel, což z  něj, spolu 
s  velkou stabilitou při střelbě, uči-
nilo nejúspěšnější stíhací letoun bi-
tvy o  Británii. V  tomto stroji tehdy 
úspěšně bojovali i  čeští a  slovenští 
letci v Anglii v rámci 310, a 312. stí-
hací perutě RAF, či jednotlivci, jako 
byl slavný český seržant Josef Franti-
šek, eso celé Bitvy o Británii.

Od začátku bylo zřejmé, že zá-
kladní konstrukce Hurricanu má 
další vývojový potenciál. Instalací 
nového výkonnějšího motoru Mer-
lin 20 vznikla verze Hurricane II. Po 
skončení Bitvy o  Británii se stával 
Hurricane více bitevníkem či stíha-
cím bombardérem, přezdívaným  
Hurrybomber. Na počátku roku 
1941 nová verze Mk II SRS2 dosta-
la nové zesílené celokovové křídlo, 
umožňující instalovat mnoho vari-

Vzhledem k  tomu, že mnoho dr-
žitelů nezná přesně své povinnosti, 
často dochází k  porušování přísluš-
ných předpisů a  k  narušování ob-
čanského soužití. Z  tohoto důvodu 
uvádíme následující stručný přehled 
nejdůležitější právní úpravy, která se 
podmínkami chovu psů zabývá.

Držitel je povinen zabránit tomu, 
aby pes obtěžoval nebo omezoval 
jiné osoby nebo jiná zvířata. V přípa-
dě, že by nezabránil takovému cho-
vání psa, nebo ho k němu dokonce 
přiměl, může být jeho jednání po-
souzeno jako přestupek proti ob-
čanskému soužití.

Nikdo nesmí zvíře opustit s úmys-
lem se ho zbavit nebo je vyhnat. 
Každý držitel zvířat je povinen učinit 
opatření proti úniku zvířat. 

Zvíře nesmí znečišťovat veřejné 
prostranství − každý držitel je po-
vinen neprodleně odstranit znečiš-
tění veřejného prostranství, které 
způsobilo chované zvíře. Veřejným 
prostranstvím se myslí všechny ve-
řejné plochy (ulice, náměstí, mosty 
apod.), a  to včetně ploch veřejné 
zeleně. Na sběr psích exkrementů 
je možné využít např. mikroteno-
vé sáčky od pečiva. Navíc lze využít 
speciální papírové sáčky na psí ex-
krementy, které jsou na území měst-
ské části Praha-Libuš umístěny na 
stojanech s  odpadkovými koši. Ná-
sledně je možné exkrementy odklá-
dat do speciálních košů, které jsou 
uzavíratelné. 

POVINNOSTI DRŽITELŮ PSŮ
Každý držitel psa na území hlavního města Prahy musí dodržo-
vat všeobecná právní ustanovení, která se vztahují na chov zví-
řat. Zároveň musí dodržovat i vyhlášky hlavního města Prahy, ve 
kterých jsou dále upravovány povinnosti chovu psů.

Volné pobíhání psů na veřejných 
prostranstvích v  současnosti řeší 
pouze vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001 
Sb., o ochraně veřejné zeleně. Touto 
vyhláškou je přímo zakázáno vstu-
povat se psy na dětská hřiště a písko-
viště. Na ostatní plochy veřejné zele-
ně je vstup se psy sice povolen, ale 
není povoleno jejich volné pobíhání. 
To může správce ploch zeleně povo-
lit pouze výjimkou z tohoto zákazu. 
Zároveň je touto vyhláškou zakázá-
no poškozovat a znečišťovat porosty 
a  z  toho vyplývá povinnost držitelů 
zajistit úklid psích exkrementů. Na 
ostatních veřejných plochách není 
volné pobíhání psů prozatím nijak 
upraveno. Pes nemusí mít náhubek 
ani být na vodítku. Zároveň ale musí 
držitel psa dostatečně slovně ovlá-
dat tak, aby nedošlo k  obtěžování 
nebo omezování dalších lidí a zvířat 
(viz příslušná ustanovení občanské-
ho zákoníku). 

Michal Paučík,  
odbor životního prostředí  

ÚMČ Praha-Libuš
Foto: archiv MC Kuřátko

↓ Skutečný letoun Hurricane na leteckém dni v Pardubicích v roce 2011.

ant mohutnější výzbroje.  Varianta 
IIB měla pak 12 kulometů a závěsní-
ky pro dvě 250 či 500 librové pumy. 
A právě tuto verzi si náš Petr zvolil za 
předlohu svého vítězného modelu.

Tato verze však pochopitelně 
nebyla poslední. Následovala ji va-
rianta Mk. IIC, která byla vyzbroje-
na čtyřmi 20 mm kanóny Hispano 
a která se stala nejrozšířenější verzí 
Hurricanu. Celkem 80 perutí RAF 
bylo vyzbrojeno kanónovými Hurri-
cany Mk.IIC.

V roce 1942 již Hurrican jako stíhač 
u RAF prakticky nelétal. Stal se z něj 
čistokrevný bitevník a  stíhací bom-
bardér. Nové křídlo tomuto pozoru-
hodnému letadlu opět prodloužilo 
aktivní bojovou kariéru. Verze Mk.IID 
mohla být nyní vyzbrojena dvěma 
40mm protitankovými kanóny a jed-
ním synchronizovaným kulometem. 
Úspěch verze IID v  Africe při bojích 
s  tanky Rommelova Afrikakorpsu 
vedl k  vývoji ještě účinnější verze 
Mk.IV, která měla nové motory Mer-
lin 21 či 22 a  nové zpevněné křídlo. 
Převážná většina strojů nové verze 
Mk.IV létala v Indii a Barmě. Nové kří-
dlo z nich udělalo vysoce efektivní bi-
tevní letadlo. Mimořádnou palebnou 
sílu získal Hurrican také vyzbrojením 
osmi raketami zavěšenými pod kříd-
lem. Mk.IV se stal prvním ze všech zá-
padních spojeneckých letadel, které 
mělo rakety ve výzbroji. 

Hurricane bojoval v první linii od 
prvopočátku  až do konce 2. svě-
tové války. Teprve v  lednu 1947 se 
6. peruť RAF jako poslední vzdala 
svých Hurricanů. S  celkovým po-
čtem 14  543 postavených letadel 
to byl nepochybně jeden z  nejdů-
ležitějších válečných letounů druhé 
světové války.

Ing. Ivo Pujman
Foto: autor a Petr Šámal 

↓ Mateřské centrum Kuřátko nedávno 
uspořádalo průzkum čistoty veřejného 
zeleného prostranství před budovou, 
kam denně docházejí děti a rodiče 
do mateřského centra a Klubu Junior. 
Výsledek nebyl potěšující, jak ukazuje 
fotografie: každý fáborek označuje 
jeden nalezený psí exkrement. 
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Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 
v  částečně vyplněné tabulce. Tato tabulka je 
rozdělená na 9 x 9 polí, která jsou seskupe-
na do 9 čtverců (3 x 3). K předem vyplněným 
číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby 
platilo, že v  každé řadě, v  každém sloupci 
a v každém z devíti čtverců byla použita vždy 
všechna čísla jedna až devět. Pořadí čísel není 
důležité. Čísla se nesmí opakovat v  žádném 
sloupci, řadě nebo v malém čtverci.

Možností, jak za těchto podmínek vyplnit 
čtverec 9×9 polí, je 6 670 903 752 021 072 
936 960.

Obtížnost sudoku není dána počtem ne-
předvyplněných políček, ale jejich vzájem-
nými vazbami, které na první pohled nejsou 
vidět. Těžká sudoku mohou průměrně zku-
šenému luštiteli zabrat kolem 15–60 minut.

Nabízíme vám na prázdniny jednoduché 
a obtížné sudoku. Dobrou zábavu!

Připravil Martin Zikeš
Zdroj textu: Wikipedie

SUDOKU NA PRÁZDNINY Podle Wikipedie hru s doplňováním čísel do magického čtverce vy-
myslel americký architekt Howard garns v roce 1979. Velké obliby se 
dočkala v Japonsku, odkud se později rozšířila pod názvem sudoku. 

obtížNéJEDNoDuChé

i n z e r c e  

Hledáme pracovníka zajišťujícího zásobování firmy  
zejména elektronickými součástkami.  

Znalost oboru anebo alespoň vyučení v příbuzném oboru nezbytné. 
Požadujeme řidičský průkaz a znalost práce s PC ve Wordu a Exelu na 

kancelářské úrovni.

Partner mb, s. r. o., Na Domovině 690, 142 00 Praha 4 − Libuš
tel.: Ing. Březina – 603 571 258

i n z e r c e  

Zubní ordinace MUDr. Heleny Vrubelové
přijímá nové pacienty.

Těší se na Vás zubní lékařky  
MUDr. Helena Vrubelová a MDDr. Kateřina Culková.

Nabízíme kompletní péči o chrup, dentální hygienu, 
bělení zubů a zhotovování protetických náhrad ve 

vlastní zubní laboratoři.
 

Adresa: Sládkovičova 1236, Praha 4 – Krč,  
tel.: 241 719 518, 775 719 518, 737 396 940.

i n z e r c e  
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Vyklidíme váš byt, 
pozůstalosti, sklep 

či půdu.

Odvoz starého 
nábytku 

a jiného odpadu 
k likvidaci. 

Tel.: 777 227 840

i n z e r c e  

i n z e r c e  
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ZVeMe VÁs DO KLubu 
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. Součástí klubu je stolní fot-
bálek, ping-pongový stůl, spousta 
společenských her, internet a mno-
ho dalšího J
Kde nás najdete:
Smolkova 565, vstup společný se sou-
kr. SOU obchodu a služeb, Praha 12
Kontaktní informace: info@la-
che-chave.cz, +420 723 293 601
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 
hodin. Na základě domluvy je mož-
nost vytvořit si svůj osobní plán, na-
příklad ohledně pomoci se školou, 
s problémy ve vztazích aj. Pro dou-
čování máme vyhrazeny dny v úterý 
a pátek.

PRÁZDninOVÝ PROgRaM:
Na všechny akce konané mimo 

klub NZDM Rozhledna je nutno se 
hlásit předem, přihlášky je možné 
si vyzvednout přímo v  klubu Roz-
hledna.
2. 7. | Sportovní odpoledne
4. 7. | Vyrob si sám plyšáka
9. 7. | Geopátračka – geocashing 
v okolí Rozhledny
11. 7. | Malování na sklo
12. 7. | Karetní hry
16. 7. | Turnaj v ping-pongu

LAČHE ČHAVE

18. 7. | Korálkování
19. 7. | Výlet na minigolf (Stránčice) 
– nutná přihláška
23. 7. | Geopátračka – geocashing 
v okolí Rozhledny
25. 7. | Paličkování
26. 7. | Turnaj ve hře – Osadníci 
z katanu
28. 7. | SOBOTA | Geopátračka 
v Modřanské rokli – nutná přihláška
30. 7. | Výlet na Petřín (Zrcadlové 
bludiště) – nutná přihláška
1. 8. | Decoupage – udělej si krabič-
ku dle svého stylu
2. 8. | Turnaj ve fotbálku
6. 8. | Geopátračka – geocashing 
v okolí Rozhledny
8. 8. | Malování na trička
9. 8. | Karetní odpoledne
13. 8. | Piknik v Prokopském údolí – 
nutná přihláška
15. 8. | Film na přání
16. 8. | Deskohraní
20. 8. | Geopátračka – geocashing 
v okolí Rozhledny
22. 8. | Paličkování
23. 8. | Hra Bang aneb odhal ban-
dity
25. 8. | SOBOTA | Geopátračka 
v Modřanské rokli – nutná přihláška
27. 8. | Turnaj v badmintonu
29. 8. | Výlet Toulcův dvůr – pozná-
vejte netopýry – nutná přihláška
30. 8. | Hra Psí život aneb v kůži 
pejsků

Léto plné krásných zážitků a  slu-
níčka přejí:

Pracovníci o. s. Lačhe Čhave

ZÁPis DO KROuŽKŮ, 
KuRZŮ a ObORŮ na 
šKOLní ROK 2012/13

Klub Junior
www.klubjunior.cz
na Okruhu 1
142 00 Praha 4
kontakt: ing. Lenka Koudelková, 
604 273 968
kjunior@centrum.cz

Klub Junior volnočasových aktivit 
při MČ Praha-Libuš je pestré ote-
vřené centrum pro každý věk, které 
nabízí již třináctým rokem zájmové 
vzdělávání v  oblasti hudební, jazy-
kové, sportovní, odborně vzdělávací 
a umělecké tvorby. 

Aktuální nabídku jednotlivých zá-
jmových oborů nabízíme všem zá-
jemcům bez ohledu na míru talentu 
či dispozic:

aeRObiK
angLiČTina

ČešTina PRO ciZince
ČTení Psaní JaKO HRaní

fLÉTna
fRancOuZšTina

HOusLe
cHYsTÁMe se DO šKOLY

iTaLšTina
JÓga
JuDO

KLaVíR
KLÁVesY

KReaTiVní TVORba
KuRZY HubnuTí

KYTaRa
nĚMČina
Pc ObORY
RušTina

sPORTOVní HRY
šPanĚLšTina

TVOŘíneK
VÝTVaRnÁ TVORba

ZPĚV sÓLOVÝ
ZPĚV sbOROVÝ

Srdečně vás zveme na zápis ve 
středu 5. září od 18 hodin na adrese 
klubu Praha 4, ul. Na Okruhu 1, kde 
si zájemci mohou osobně pohovořit 
s lektory a domluvit si časový rozvrh 
docházky na vybrané obory a  se-
známit se s  plánem aktivit na celý 
školní rok 2012/13.

Lenka Koudelková a kolektiv lektorů

sKVĚLÉ  
VÝsLeDKY HubnuTí

Na konci února letošního roku 
jsme se poprvé společně setkaly na 
úvodní lekci Kurzu hubnutí. 

KLUB JUNIOR
Kurz probíhal každý čtvrtek od 

18 do19.30 hod v Klubu Junior na 
sídlišti v Písnici. Prvních 60 minut 
jsme věnovaly cvičení podporu-
jícímu spalování tuků a  zbýva-
jících 30 minut jsme věnovaly 
vážení, měření, dále klientky ob-
držely materiály, jak změnit jídel-
níček, jak cvičit, a společně jsme 
vše prodiskutovaly. Prvních spo-
lečně strávených 12 týdnů uteklo 
jako voda a my se nyní můžeme 
pochlubit výbornými výsledky.

Zásadním a  zajisté nejdůle-
žitějším krokem k  úspěšnému 
hubnutí je vlastní rozhodnutí 
zhubnout − pak je celý proces 
snadnější a trvalejší. Naším cílem 
nebyla honba za co největším 
počtem shozených kilogramů, 
ale trvalá změna životosprávy, 
hubnutí není o  utrpení, ale na-
opak o příjemných pocitech, na-
učit se zdravě a  nenásilně hub-
nout a do budoucna si svou váhu 
umět udržet. Jsem přesvědčená, 
že pokud se budou klientky dr-
žet všech doporučení a  pohyb 
se stane součástí životního stylu, 
mají velkou šanci se vyhnout tzv. 
jo-jo efektu.

Průměrný úbytek váhy činil 
3 kg, průměrný úbytek obvodu 
přes boky 5 cm, v pase 8 cm. Pro 
hodnocení výsledků je úbytek 
čistého tuku mnohem důležitější 
než absolutní počet shozených 
kilogramů. Ukazuje totiž, že kli-
entky ztrácí čistý tuk, a  ne sva-
lovou hmotu. Samotná svalová 
hmota je totiž těžší než tuk. Kli-
entky nehladověly, ale zásadním 
způsobem upravily svůj jídelní-
ček a cvičí. A to bylo přesně naší 
prioritou.

Všem moc gratuluji − bylo to 
opravdu příjemných společných 
12 setkání.

Pokud i  vy bojujete s  nadvá-
hou, nebo cítíte, že se k  ní brzy 
postupně propracujete, neudě-
láte-li nějakou zásadní změnu, 
tak neváhejte a  navštivte nás, 
moc ráda vás uvidím na dalším 
kurzu, který odstartujeme kon-
cem září. Již teď si můžete re-
zervovat své místo v kurzu. Více 
najdete na webových stránkách 
Klubu Junior.

Neplýtvejte silami při svém 
boji s  kilogramy! A  platí, že ve 
dvou se to lépe táhne!

Kontakt:  Bc. Eliška Froňková,  
tel.776 018 191,  

eliska.fronek@email.cz
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soutěž je vyhlášena ve 4 kategoriích:
1. kategorie: rozkvetlé okno (balkón) v panelových domech
2. kategorie: rozkvetlé okno (balkón) v rodinných domech
3. kategorie: úprava předzahrádky/zahrádky a okolí domu
4. kategorie: úprava a zajímavá květinová výzdoba firmy a jejího okolí 

V kategoriích 1.–3. vítěz obdrží dárkové poukázky:
1. místo 1 500 Kč  | 2. místo 1 000 Kč | 3. místo 500 Kč

Dárkové poukázky v uvedených hodnotách poskytli tito sponzoři:
Jana Hejtmánková Bodypoint – nákup zboží v květinářství Bodypoint, T&V Loukotovi – 
nákup rostlin dle vlastního výběru v Zahradnictví Jan Smitka Vestec, Zahrady a zeleň, 
s. r. o. – nákup rostlin dle vlastního výběru v zahradnictví Kunratice, Úřad městské části 
Praha-Libuš

Podmínky soutěže:
Do libovolné kategorie může být přihlášeno jakékoliv soutěžní rozkvetlé místo (bal-
kón, okno, předzahrádka, zahrádka, firma) v Libuši a Písnici. 
Soutěžní místo může přihlásit kdokoliv (majitel, sousedé, kolemjdoucí apod.) po do-
mluvě s majitelem. Po vyhodnocení budou majitelé vybraných rozkvetlých míst oslo-
veni k účasti 
na předání 
cen. Ceny 
předá do 
konce
roku 2012 
starosta MČ 
Praha-Libuš 
a zástupci 
sponzor-
ských firem.

i n z e r c e  

i n z e r c e  

Přihlášení může být uskutečněno prostřednictvím:
webu: www.praha-libus.cz − Rozkvetlá Libuš a Písnice 
e-mailu: martinkova@praha-libus.cz
telefonicky: 244 021 429
kontaktní osoba: Jana Martínková, koordinátorka projektu Zdravá Libuš 
a Písnice a MA21

Přihlášení musí obsahovat:
1. Určení kategorie.
2. Označení místa, které je přihlášeno do soutěže (název ulice s určením 
čísla popisného u rodinných domů, u panelových domů s bližším určením 
okna – balkónu).
3. Po přihlášení do soutěže je nutné doložit fotografii přihlášeného místa. 
V případě, že nebude moci být fotografie doložena, může o její zhotovení 
být požádáno u kontaktní osoby.

Způsob hodnocení:
1. Rada MČ Praha-Libuš ustanoví hodnotící komisi složenou z pracovníka 
úřadu, zastupitele MČ, sponzorských firem, mateřského centra Kuřátko 
a komise pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš.
2. Zaslané fotografie budou (z důvodu ochrany soukromého majetku bez 
uvedení bližšího určení místa) průběžně zveřejňovány na internetové adre-
se www.praha-libus.cz − Rozkvetlá Libuš a Písnice, nejlepší též v časopisu 
U nás.
3. Hodnocení bude prováděno na základě předložených fotografií.
4. Komise bude hodnotit zejména celkový vzhled, dojem a nápaditost.
5. Celkové vyhodnocení provede hodnotící komise po ukončení soutěže, tj. 
po 30. 9. 2012 s určením pořadí.
6. Kontaktní osoba následně zjistí zájem majitele vybraného místa o pře-
vzetí či nepřevzetí ceny – dárkové poukázky. V případě odmítnutí bude 
osloven majitel následujícího vybraného místa.
7. Slavnostní předání dárkových poukázek starostou MČ Praha-Libuš a zá-
stupci sponzorských firem se uskuteční do konce roku 2012.
8. Závěrečné výsledky budou uveřejněny v časopisu U nás a na internetové 
adrese www.praha-libus.cz. 

Věříme, že společně s vámi přispějeme touto soutěží k lepšímu 
vzhledu naší městské části.
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ADRESÁŘ  
MÍSTNÍCH SLUŽEB

Podnikatelé a živnostníci působící v Libuši a Písnici mohou v adresáři ZDaRMa in-
formovat o své nabídce občanům. Příjem inzerce na e-mailu: hana.kolarova@tiscali.cz 
nebo na papíru na sekretariátu ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, s označením ADRESÁŘ. 
Prosíme též dosavadní inzerenty, aby nás v případě změny údajů infor-
movali. Inzeráty prosíme v rozsahu max. 160 písmen (znaků bez mezer).

Pizzeria DonPablo – 
svatební  hostiny, kuřácký i 
nekuřácký salónek, příjemné 
posezení, rozvoz jídel domů

Libuš, Libušská 
394/227
denně 11.00–23.00

244 470 290
rozvoz 731 154 006
vedoucí 731 154 000
donpablo@donpablo.cz
www.donpablo.cz

cukrárna DonPablo – 
vlastní domácí výroba dortů 
všech druhu a tvarů i na 
zakázku. Po dohodě možný 
i dovoz domů. Objednávky 
tel. nebo e-mailem.

Libuš, Libušská 
394/227

denně 8.00–19.00

244 470 359
rozvoz 731 154 006
vedoucí 731 154 000
donpablo@donpablo.cz
www.donpablo.cz

Jídelna DonPablo – 
zajišťujeme stravování 
– snídaně, svačiny, obědy. 
Již od 7.00 teplá polévka a 
guláš. Výběr jídel na oběd z 8 
druhů. Rozvoz jídel domů. 

Libuš, Libušská 
394/227
Po–Pá 7.00–14.00

244 470 359
rozvoz 731 154 006
vedoucí 731 154 000
donpablo@donpablo.cz
www.donpablo.cz

HPV gastop, s. r. o. – 
plynařské, topenářské a 
instalatér. práce, plombování 
a montáž plynoměrů

Libuš, U Libušské 
sokolovny 373/11

602 305 061
hpv_panyrek@post.cz
www.hpv-gastop.cz

Půjčovna strojů na čištění 
koberců a čalounění – 
stroje Kärcher na čištění 
mokrou cestou, možnost 
dovozu.

Libuš, Výletní 
362, otevřeno po 
telefonické dohodě

732 96 58 96

Mandl – příjímáme suché 
prádlo k vymandlování

Libuš, Libušská 
330/152 
Po–Pá 14.00–18.00

Zdenka Troníčková
604 649 574

Textil, galanterie – široký 
výběr vln, šicích potřeb, 
háčkovacích přízí

Libuš, Libušská 
330/152
Po–Pá 14.00–18.00

Zdenka Troníčková
604 649 574

Marek bahenský, 
podlahářské práce – 
pokládka plovoucích 
podlah, PVC, kobreců

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

Ladislav nekola – zednictví
zednické a obkladačské 
práce

Libuš, Šátalská 211/17 606 141 844

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

Libuš, K novému 
sídlišti 246/36

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

instalatérské potřeby, 
voda, topení, plyn, vybavení 
koupelen

Libuš, Výletní 17, za 
sokolovnou
Po-Pá 7-16, po tel. 
dohodě i jindy 

261 910 238,  
602 275 744
kvelb@kvelb.net
www.kvelb.net

fazapra, s. r. o. – veškeré 
stavební práce, včetně 
zateplení fasád, obklady 
a dlažby, výměna oken, 
rekonstrukce bytů atd.

Libuš, Libušská 
294/129

605 443 483,  
722 919 622 
horacekjano@seznam.
cz

Účetní – s mnohaletou praxí 
(mezinárodní certifikace  
Daňový profesionál a 
Účetní specialista), vedení 
účetnictví ve vaší firmě nebo 
externě

Libuš Kasková 
724 002 087

ing – životní a úrazové 
pojištění pro děti i dospělé, 
penzijní fond, investice, 
poradenství

Sídliště Písnice, 
Na Okruhu 393

606 431 925
daniela.sramkova@
poradce.ing.cz

Název firmy, 
poskytované služby Adresa, otvírací doba Kontakty Název firmy, 

poskytované služby Adresa, otvírací doba Kontakty

Kadeřnictví Jarka 
– kadeřnické služby, 
partnerský salon Loreal 
Professionnel

Písnice, Výletní 351,
Po, Pá 7.00–14.00
Út, St, Čt 12.00–19.30

606 901 772, 
261 910 565
jarkles@seznam.cz

Kadeřnictví iva – dámské, 
pánské, dětské

Písnice, Ke Kurtům 381
Po–Čt 13.00–19.00
Pá 13.00–17.00

723 001 485

Kadeřnictví  Libuš, Mirotická 12 
na objednání

732 213 310,  
739 291 954 
www.bodypoint.wz.cz

Kadeřnictví Rubia – pánské, 
dámské, dětské

Libuš, Libušská 
334/150
Po, Út, Čt 9.00−18.00
St 13.00−18.00
Pá 9.00−13.00

Katka Kuricová 
775 305 627

Pedikúra blanka – celkové 
ošetření nohou klasickou 
mokrou metodou

Libuš, Novodvorská 
740/19, stanice MHD 
Přírodní, 
Po, Út, Čt 14.00–18.00
St, Pá 9.00–12.00

Blanka Šorelová
605 259 331, 
244 471 238

Kosmetika Michaela 
nováková – kosmetické 
služby za příznivé ceny, 
kvalitní kosmetikou Alcina

Libuš, K lesu 42 728 173 336
novak9@volny.cz

Lucie štěpánová – péče o 
vaše tělo, kosmetická péče, 
manikúra, pedikúra

Sídliště Písnice, 
Libušská 400, náměstí 
s prodejnou Albert, dle 
telefonické dohody

604 400 042
www.peceovasetelo.cz

nicola brůžková, Dis. – 
dentální hygiena, airflow, 
bělení zubů, odstraňování 
zubního kamene a 
pigmentací

Libuš, Libušská 149/60
Po–St 10.00–16.30

241 471 861
nicola.bruzkova@
email.cz

Masáže – reflexní, Hot 
stones aj. Tradiční medicína, 
bylinky, poradenství. 
Obnova tělesného a 
duševního zdraví.

Libuš, KM Studio – K 
novému sídlišti 246/36

608 709 932         www.
alternativni-medicina.
stranky1.cz

Masáže irina – relaxační, 
rekondiční a sportovní 
masáže

Libuš, Libušská 
294/129, T. J. Sokol 
Libuš 
Po–Pá 10.00–21.00

732 759 458 
hirina@seznam.cz
www.masaze-irina.
webnode.cz

ivana Kopáčková – 
kosmetika, manikúra. 
Německá kosmetika 
Alcina, japonská manikúra 
P-shine, parafínové zábaly, 
lymfodrenáže

Sídliště Písnice, Ke 
Kurtům 379

737 252 558, 607 514 
940

Modeláž nehtů Lenka 
Lešnerová
Kadeřnictví B. Matlasová

Libuš, Opařanská 51 www.nehty-lenka.cz

fitness bodypoint – 
Aerobik, Jogataneční kurzy, 
cvičení s dětmi, Zumba, 
Spinning, Pilates, Bosu, 
solárium, masáže

Libuš, Mirotická 12 
cvičíme každý den dle 
rozvrhu

recepce 241 727 756
mobil 602 249 285
info@bodypoint.cz
www.bodypoint.cz

Výuka břišního tance – 
lektorka Ing. Magdalena 
Skalníková

Sídliště Písnice, MC 
Kuřátko, Na Okruhu 
1/395

777 626 426
http://www.
brisnitance-magdalena.
cz/pravidelne-kurzy-
v-praze

Wellness poradce − 
redukce váhy a zdravý 
životní styl

Sídliště Písnice, Ke 
Kurtům 375

739 359 780 
www.energy-fit.cz
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axa − penzijní fond, Axa 
banka, životní a rizikové 
pojiště, poradenství

Sídliště Písnice,
Ke Kurtům 375

739 359 780
anna.jirankova@axa-
partner.cz

Česká pjišťovna, a. 
s.,  pojištění – životní, 
majetkové, úrazy, penzijní 
apod.

Písnice, Výletní 396 Po, 
Út, Čt 11.00–18.00
St 11.00–19.00

732 317 680,  
224 403 904  
ffris@servis.cpoj.cz

Kontakt-servis, JUDr. 
Šimáček & JUDr. Šimáčková, 
realitní kancelář pro Prahu 4

Libuš, Klokotská 
833/1a
Jednání dle dohody

603 483 771
simacek-reality@iol.cz
www.simacek-reality.cz

avareal – chcete prodat 
dům, byt, chatu či pozemek?

Písnice, Výletní 396 Po, 
Út, Čt 11.00–18.00
St 11.00–19.00

732 317 680,  
224 403 904
www.fris.avareal.cz 

archinvea, s. r. o. – 
architektonická a projekční 
kancelář

Libuš, Burianova 956/6 233 311 552,  
774 413 778
jirat@archinvea.cz
www.archinvea.cz

ing. Daniela baierová 
– stavební poradenství – 
v rozsahu stavebního zákona 
a příslušné části správního 
řádu

Libuš, Zahrádecká 371 261 911 074
baierova.daniela@
email.cz

ing. arch. Ondřej Hronek − 
návrhy a projekty obytných 
budov, rodinných domů a 
interiérů

Písnice,
Velká lada 503/4

hronek.architect@
gmail.com

Marek Konfršt – nezávislý 
finanční poradce, zdarma 
finanční poradenství

Písnice, Hoštická 
256/18
nonstop

602 709 854

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

Písnice,
Velká lada 503/4

Ing. Hronek
724 083 282
datacomp@seznam.cz

servis – opravy: počítače, 
mobilní telefony – nákup, 
prodej, příslušenství – nové, 
použité

Libuš, Libušská188/52,
Po–Pá 9.00–18.00
So 9.00–12.00

775 680 898

ing. antonín Vlk – levné 
počítače pro rodinu, děti 
i seniory, výběr PC, nákup, 
úprava, instalace, internet, 
wifi, údržba

Písnice, Mezi Domy 
368

603 151558
222 944 741
antonin.vlk@seznam.cz

Truhlářství Dolejš – výroba, 
opravy oken a nábytku, 
montáže

Písnice, U Jednoty 
75/3,
telefonicky dle dohody

603 984 394
www.dolejs-truhlarstvi.
wbs.cz

Rendl – piana – prodej, 
opravy, ladění, dlouhodobý 
i krátkodobý pronájem, 
prodej příslušenství.

Písnice, Libušská 
128/62

775 133 177
info@rendl-piana.cz
www.rendl-piana.cz

Černá e. – výroba, 
prodej péřových dek a 
polštářů různých velikostí i 
z doneseného materiálu

Libuš, Hvězdonická 
122/5
Po–Čt 10.00–12.00
14.00–17.00

241 712 810, 774 034 
566

autoškola Zdeněk Vojáček 
– Zeus – výcvik sk. An, A1, 
Ao, An, B, B+E, C, C+E, D, 
D+E, T

Libuš, Libušská 77 603 444 160
www.autoskola-
vojacek.cz

cyklo emap – prodejna, 
servis jízdních kol

Písnice, K Vrtilce 317,
Po, Út, St, Pá 10.00–
18.00
Čt 12.00–20.00
So 9.00–14.00
(zimní soboty od 
listopadu do února –
zavřeno)

261 911 452, 
721 414 810
obchod@emap-praha.
cz
www.emap-praha.cz

Teniservis nekola
Výplety a opravy raket na 
tenis a squash. Vybavení 
a údržba tenisových dvorců. 
Trenérská čínnost a pořádání 
turnajů.

Cyklo Emap, 
nebo kdekoliv dle 
telefonické domluvy

PaedDr. Ivan Nekola
603 235 030
ivan@tenis-nekola.cz

ing. ewa Klosová – 
polština; korektury, 
překlady

Libuš, Mašovická 160 721 837 202, 241 
710 439
ewa.klosova@quick.cz

Hana Konfrštová 
– psychologie, 
psychoterapie, mezilidské 
vztahy – poradenská a 
konzultační činnost 

Písnice, Hoštická 
256/18 
Po, St, Pá 12.00–19.00

261 910 711
lockman@seznam.cz

fidelio, s. r. o. – slevový 
portál, slevy 33 % a 
více – kultura, cestování, 
gastronomie a další; 
koncertní agentura na 
klasickou, jazzovou a 
swingovou hudbu

Libuš, Mirotická 4 777 044 683
www.vyhodnacena.cz
www.fidelio.estranky.cz

MDDr. Kateřina Petříková 
– praktické zubní lékařství, 
přijímá nové pacienty

Libuš, Meteorologická 
987/21 

732 60 80 80

Jaroslav Konfršt – služby 
DDD, deratizace, dezinsekce, 
dezinfekce; vyklízení sklepů, 
výtahových šachet a půd, 
záruka 6 měsíců

Písnice, Hoštická 
256/18  
nonstop

602 353 486
lockman@seznam.cz

DDD servis, s. r. o. – 
poradenství v problematice 
ochrany rostlin, deratizace, 
dezinfekce a dezinsekce

Písnice, 
Libušská  104/313
Po-Pá 8.00-17.00

261910149, 261911774 
dddservis@pestcontrol.
cz

Travino, v. o. s. –  deratizace, 
desinsekce, dezinfekce, 
ochrana budov proti usedání 
ptactva 

Libuš, U Pejřárny 932 602 625 860
travino@volny.cz

Květinářství Libuš, Mirotická 12
Po–Pá 10–19.30
So 8.30–13.30
Ne 10.00–15.00

241 727 756, 602 
249 285
www.bodypoint.wz.cz

Tabák DonPablo – cigarety, 
časopisy, sazka, doutníky 
atd.

Libuš, Libušská 
394/227
Po–Pá 7.00–16.00

244 471 330
vedoucí 731 154 000
donpablo@donpablo.cz
www.donpablo.cz

Jaroslav Růžička – 
zpracování a úprava 
vašeho videa – sestřih, 
titulky, ozvučení na nosič 
DVD z dovolené, rodinných 
akcí či slavností

Libuš, K lukám  649  725 057 232
ruzicka.jarosl@tiscali.cz

Petboom – internetový 
obchod zaměřený na 
prodej jezdeckých potřeb 
a chovatelských potřeb pro 
psy a kočky

Písnice, (rozvoz Libuš a 
Písnice zdarma)

734 457 743
info@petboom.cz
www.petboom.cz

ADRESÁŘ  
MÍSTNÍCH SLUŽEB

Název firmy, 
poskytované služby Adresa, otvírací doba Kontakty Název firmy, 

poskytované služby Adresa, otvírací doba Kontakty

Připravil Vojtěch Kolář
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Výkup protiúčtem

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

AMB ADVANTAGE

Limitovaná série vozů!
FORD FIESTA, FORD FOCUS, FORD MONDEO

jen v AMB Praha!
 FIESTA, FORD FIESTA, 

jen v AMB Praha!

 
Fota jsou pouze ilustrační. 
Kombinovaná spotřeba: Fiesta 3,6-6,5 l/100 km, Focus 4,2-6,4l /100 km, Mondeo 4,3-10,3l /100 km.
Emise CO2: Fiesta 95-154 g/km, Focus 109-149 g/km, Mondeo 114-184 g/km

AMB-Tennis A5.indd   1 18.05.12   14:15
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 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha fi rmy vzhledem k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů v panelových domech

 rychlý nástup na opravy

 vyprošťovací služba non-stop

 servisní práce i o víkendech a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:

Jalodvorská 831, Praha 4

INFO:

tel. 241 724 600

fax. 241 724 599

GSM: 774 00 11 22

e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz


