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DRAKIÁDA A DUATLON 2012
ZMĚNY VE VEDENÍ ŠKOL
STANOVISKO ZASTUPITELSTVA  
K BYTOVÉMU DOMU NOVODVORSKÁ
ZMĚNY V MHD
NABÍDKA PRO VOLNÝ ČAS

1  Z 1. ročníku soutěže Táta, naše rodina a já.
2 na Všesokolském sletu cvičily i ženy 

z Libuše a Písnice.
3  americký fotbal na hřišti Fsc Libuš.
4  Křest nové knihy písnického spisovatele Petra 

Procházky.
5  Občanské sdružení alt_R představuje své 

divadelní studio. 

Foto: archiv MC Kuřátko, archiv Zdeny Prchlíkové, 
Ronald Hilmar Jr., Kryštof Štafl, archiv Alt_R, o. s.
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Program:
1500–1530 
přihlášky  

soutěžních draků
1530–1730 

vlastní soutěž
1730–1930 
grilování,  

jízda na ponících,  
ceny pro vítěze

Soutěžíme v kategoriích:
→ nejkrásnější létajíci drak

→ nejoriginálnější drak
→ nejdéle létající drak

SOUTĚŽ – SOUTĚŽ – SOUTĚŽ – SOUTĚŽ – SOUTĚŽ – SOUTĚŽ

Zahrady, předzahrádky, okna, 
balkóny, dvory a firemní 
prostory jsou teď na konci 
léta v plném květu a dělají 
radost celému okolí. Vyfoťte 
je a přihlaste se do soutěže 
Rozkvetlá Libuš a Písnice, 
která je otevřená pro vaše 
fotografické příspěvky  
do 30. září 2012. 
První tři vítězové v každé 
kategorii získávají hodnotné 
peněžní poukázky od našich sponzorů. Neváhejte a zaregistrujte se. 
Na webových stránkách www.praha-libus.cz v rubrice soutěž naleznete 
přihlašovací formulář. Jsou zde uvedeny i podrobnosti a podmínky soutěže. 
Informace je možné získat také na telefonním čísle 244 021 429 nebo na 
e-mailu: martinkova@praha-libus.cz.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21

SOUTĚŽ  
PRO VŠECHNY

DUATLON
Libušsko-písnický

dětí a mládeže 2012

MČ Praha-Libuš Vás zve na

6. října 
2012

Pořadatel: 
MČ Praha-Libuš 

(hlavní organizátor Ing. Zdeněk Horčík)
Místo startu: 

Smyčka před Klubem Junior,  
sídliště Písnice, Na Okruhu 395

Časový program:
830 začátek prezentace 
930 hod. start kategorie do 7 let
1000 start kategorií 8–9 a 10–11 let
1030 start kategorií 12–13 a 14–15 let

Prezentace: 
V místě startu, končí vždy 15 minut před startem 
kategorie. Předběžné přihlášky lze pro urychlení 

prezentace zaslat předem písemně nebo e-mailem na 
adresy pořadatelů (MČ Praha-Libuš, Libušská 35,  

142 00 Praha-Libuš, e-mail horcik@quick.cz)

Disciplíny: 
Běh—kolo—běh, příp. běh—kolo.  

Povrch asfalt, šotolina, zámková dlažba.  
Doporučujeme horské nebo trekingové kolo

Podmínky účasti: 
Respektování pravidel a pokynů pořadatelů,  

cyklistická přilba pro cyklistickou část.

Závodí se podle pravidel duatlonu v disciplínách dle 
kategorie bez přestávek, seznámení s tratí a poučení 

bude provedeno před startem příslušné kategorie. 
S výjimkou kategorie do 7 let (ročník 2005 a mladší) 

není dovolena jakákoliv pomoc nebo doprovod na trati. 
Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. Za děti 

zodpovídají jejich rodiče, pořadatel nezodpovídá za škody 
způsobené závodníky nebo vzniklé závodníkům.

Kategorie: 
Zařazení do kategorie je určeno  
podle roku narození závodníka.
→	Děti	do	7	let: 

běh 300 m, kolo 1,2 km
→	Děti	8–9	let:	

běh 600 m, kolo 3,2 km
→	Děti	10–11	let: 

běh 600 m, kolo 3,2 km
→	Mladší	žáci	12–13	let: 

běh 1200 m, kolo 6,4 km, běh 600 m
→	Starší	žáci	14–15	let: 

běh 1200 m, kolo 6,4 km, běh 600 m

Při malém počtu závodníků v kategorii bude 
její start spojen se sousední kategorií  
a příp. budou upraveny délky tratí

1.–3. místo v každé kategorii  
bude oceněno

Vyhlášení výsledků: 
Do 1/2 hodiny po dojezdu poslední kategorie.

CYKLISTICKÝ ZÁVOD 
HORSKÝCH KOL
V neděli 9. září pořádá cyklistický oddíl 
sK Velo Praha za podpory MČ Praha-Libuš 
cyklistický závod horských kol: cRaFT − 
O pohár MČ Praha-Libuš.

Závod je určen pro nejmladší děti, školáky, ale 
i dospělé cyklisty. Tratě budou odpovídat věkovým 
kategoriím. Zázemí pro závod poskytla restaurace 
Kamený Dvůr, Putimská 6/13, Praha-Písnice. Pre-
zentace závodu je od 9 hodin. Časový program 
závodu, přihlášku a propozice najdete aktuálně na 
webu cyklistického oddílu: www.skvelopraha.cz.

Pro všechny kategorie budou připraveny zaji-
mavé ceny a  také tombola. Přijďte strávit pěkný 
den s kolem.

Karel Kubín
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Vážení občané, prázdniny 
jsou především vhodnou do-
bou k odpočinku, pro nás byly 

naopak tyto dva měsíce, kdy školy 
zůstaly opuštěné, příležitostí ke zvý-
šenému úsilí. V  areálu Mateřské 
školy Ke Kašně jsme začali s rekon-
strukcí, která bude probíhat ve dvou 
etapách. V  první se zatepluje hos-

SLOVO  
STAROSTY
podářská budova, ve druhé dojde 
k výměně tepelného zdroje. Souběh 
obou akcí znemožnila nedostateč-
ná projektová dokumentace, která 
se uspokojivě nevypořádala s  az-
bestem, který se v  budově nachází. 
Abychom neohrozili chod školky, 
rada městské části nakonec rozhodla 
o odložení druhé etapy na příští rok. 
V  srpnu se začalo s  rekonstrukcí 
venkovního prostranství před 
Zš Meteorologická za bezmála 
dva miliony korun a v dalších rekon-
strukcích ve  škole budeme pokra-
čovat i  v  průběhu školního roku. Po 
několika měsících také končí revi-
talizace parku u  Zahrádkářské 
kolonie. Tím získala dříve neudr-
žovaná část Kamýku novou podo-

V  tomto místě je vzrostlé stro-
mořadí topolů. Nájemci stromy po-
stupně obestavěli plechovými kon-
tejnery, které posléze přebudovali 
na provozovny. Vzrostlé dřeviny tím 
byly silně omezeny ve svém přiroze-
ném růstu a došlo i k jejich poškoze-
ní. Vzrůstalo riziko, že mohou ohro-
zit návštěvníky areálu. Výslednému 
rozhodnutí o jejich odstranění před-
cházelo mnohaměsíční správní říze-
ní, které nakonec vyústilo v rozhod-
nutí o vůbec prvním bourání uvnitř 
této tržnice. Ačkoliv pravomocné 
rozhodnutí nabylo platnosti začát-
kem února, ještě několik týdnů poté 
je majitelé areálu ignorovali a  pro-
vozovny v  těchto budovách byly 

V SAPĚ ODSTRANĚNY PRVNÍ ČERNÉ STAVBY
V květnovém čísle časopisu u nás jsem vás informoval o pravo-
mocném rozhodnutí magistrátu k odstranění několika černých 
staveb ve východní části areálu sapa.  

v činnosti i nadále. Po řadě jednání 
jsme nakonec získali příslib, že bu-
dovy budou odstraněny nejpozději 

Černé stavby kolem vzrostlých topolů.

během léta. Jak je patrné z fotogra-
fií, jejich existence je již minulostí. 
Jejich odstranění šlo na vrub pod-
nikatelských subjektů v tržnici a ne-
stálo daňové poplatníky ani korunu. 
Podobných objektů je však v  tržni-
ci více a  odbor výstavby Prahy 12 

v současné době vede vícero řízení 
o odstranění dalších nepovolených 
staveb. Některé z nich čeká podob-
ný osud, byť samotná řízení potr-
vají ve složitějších případech i roky.  

Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš
Foto: Kryštof Štafl

Totéž místo po odstranění staveb.

bu a  atraktivitu pro trávení volného 
času. Z  městské části navíc zmizelo 
další místo přitahující bezdomovce 
a  lákající ke tvorbě černých skládek. 
Na konci června jsme uskutečnili 
první etapu zklidnění dopravy 
v lokalitě ulic Drůbežářská, Hu-
sařská, V Koutě. Dosáhli jsme toho 
tím, že jsme v  některých ulicích za-
vedli jednosměrný provoz a rozmísti-
li zpomalovací polštáře. I přes snahu 
některých řidičů porušovat předpisy 
je jasně viditelné omezení nežádoucí 
dopravy v této lokalitě. Zvýšený po-
prázdninový provoz jistě bude svá-
dět mnohé řidiče k tomu, aby si i na-
dále zkracovali cestu přes křižovatku 
ulic Dobronická a Libušská i za cenu 
porušení dopravních předpisů (jinak 
to už nyní ze směru od Kunratic ne-
lze). Ve spolupráci s městskou policií 
jistě kýženého zklidnění lokality do-
sáhneme. Cyklisté se během něko-
lika týdnů dočkají dodatečného do-
pravního značení, které jim umožní 

jízdu v jednosměrných ulicích i v pro-
tisměru. Všem spolupracovníkům 
z úřadu, kteří na výše uvedených akcí 
a v minulých měsících strávili hodiny 
navíc, upřímně děkuji.

Výrazné změny v MHD se dotkly 
také naší městské části. Za nejvíce 
problematické ještě před spuštěním 
těchto změn považuji omezení pá-
teřní linky 113 a její částečné nahra-
zení linkami 331 a 333. Spolu s vámi 
budeme pozorně sledovat dopad 
těchto změn na náš každodenní 
život. Více se dočtete uvnitř čísla. 
V říjnu budeme formou ankety a ve-
řejného projednání sbírat podněty 
k formulování našeho stanoviska.

Všem dětem a  pedagogům přeji 
úspěšný start do nového školního 
roku!

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

TÁTA, NAŠE RODINA A JÁ
V červnu 2012 vyhlásilo místní libušské občanské sdružení Ma-
teřské centrum Kuřátko 1. ročník soutěže „Táta, naše rodina a já“. 
soutěž měla za cíl upozornit na opomíjený svátek mezinárodní-
ho dne otců, který každoročně připadá na třetí červnovou neděli 
a na roli otců v rodinách očima dětí. 

Děti i dospělí mohli ztvárnit dané 
téma volnou metodou – výtvarně, 
fotograficky, textem apod. Do sou-
těže se převážně s výtvarnými pra-
cemi přihlásilo celkem 53 dětí z MŠ 
Mezi Domy a  ZŠ Meteorologická. 

Poděkování patří mimo jiné také 
učitelkám, které se dětem při pří-
pravě prací věnovaly. 

Odměny v  podobě hodnotných 
knih pro tři vylosované účastníky 
v  každé kategorii byly rozdány 28. 

června 2012. V  kategorii 3−6 let 
(MŠ) se štěstí usmálo na Tomáše 
Břeňka, Nicol Ondovou a Sophii Lo-
dinovou, v kategorii 1.−5. třída (ZŠ) 
pak knížka potěšila Adélu Exlerovou, 

Filipa Koloucha a  Terezu Váňovou. 
Mimořádná cena za fotografickou 
koláž „Když ho miluju, není co řešit“ 
v  kategorii 0−3 roky potěšila pat-
náctiměsíční Káťu K. s maminkou. 

Ve spolupráci s pracovníky Úřadu 
MČ Praha-Libuš budou tyto a  další 
vybrané práce na podzim ke zhléd-
nutí ve vestibulu úřadu městské 
části v ulici K Lukám. Přijďte si je se 
svými dětmi prohlédnout i vy − jsou 
moc krásné!

Kateřina Tomešová
Foto: archiv MC Kuřátko
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Výsledky konkurzů  
v mateřských školách

Vyhlášení konkurzů en bloc je 
krok, který je kontroverzní a vyvolá 
mnoho otázek i spekulací. Z tohoto 
důvodu některé městské části kon-
kurzy vyhlásily buď formálně, nebo 
vůbec ne. Rada naší městské části se 
po mnoha týdnech zvažování roz-
hodla pro jejich vyhlášení. Byla jme-
nována šestičlenná komise, ve které 
spolu se mnou a  místostarostkou 
PaedDr. Jaroslavou Adámkovou za-
sedly tři pracovnice z oblasti školství 
(zástupkyně České školní inspek-
ce, pražského magistrátu, ředitelka 
mateřské školy z Prahy 6) a zvolená 
zástupkyně předmětné školy. Naším 
cílem bylo, aby v  komisi byl dosta-
tečný počet odborníků. 

Komise následně doporučila, aby 
v  případě Mateřské školy Lojovická 
své místo obhájila paní ředitelka 
Ivana Sýkorová, do funkce ředitelky 
MŠ Ke Kašně navrhla jmenovat paní 
učitelku Ivanu Koutnou (dosavadní 
ředitelka Jana Vosátková se rozhod-
la konkurzu nezúčastnit). V případě 
Mateřské školy Mezi Domy komise 
nedoporučila jmenovat žádnou ze 
dvou uchazeček, včetně stávající 

ZMĚNY VE VEDENÍ ŠKOL
Městská část Praha-Libuš je zřizovatelem celkem šesti školských 
zařízení − dvou základních a čtyř mateřských škol. novela škol-
ského zákona umožnila zřizovatelům, aby u ředitelů, kteří jsou 
ve funkci déle než šest let, vyhlásili na tyto řídící pozice konkur-
zy. V případě naší městské části se tato možnost nabízela pouze 
u ředitelek mateřských škol. 

paní ředitelky Ireny Procházkové, 
a u Mateřské školy K Lukám komise 
nedoporučila pro další šestileté ob-
dobí jmenovat jedinou uchazečku, 
dosavadní ředitelku Miroslavu Ma-
jerovou. 

Konečné rozhodnutí bylo na radě 
městské části, a  ta se rozhodla re-
spektovat doporučení komise odbor-
níků. Na šest let byly jmenovány paní 
ředitelky Ivana Sýkorová (MŠ Lojo-
vická) a Ivana Koutná (MŠ Ke Kašně); 
oběma paním ředitelkám blahopřeji. 

Po rozhovorech s dosavadními ře-
ditelkami Irenou Procházkovou (MŠ 
Mezi Domy) a  Miroslavou Majero-
vou (MŠ K  Lukám) a  zvážení všech 
okolností ohledně dalšího fungování 
těchto zařízení jsem na konci června 
svolal mimořádné zasedání rady a na-
vrhl obě ředitelky pověřit vedením 
mateřských školek na další rok. Klad-
né rozhodnutí rady bylo jednomysl-
né. Věřím, že toto řešení, s nímž sou-
hlasily obě paní ředitelky, přispěje ke 
zklidnění emocí, které se kolem kon-
kurzů v reakcích rodičů objevovaly.

Základní škola v Písnici

Na samém konci června dala vý-
pověď z funkce ředitelky ZŠ L. Coňka 

v  Písnici paní Michaela Pažoutová 
a spolu s ní odešlo i několik pedago-
gů. Pověření vedením školy v Písnici 
se ujala paní Blanka Chýlová, která 
doposud působila v  základní škole 
v Kunraticích. Už její první kroky při 
výběru spolupracovníků dávají na-
ději, že škola ve staré Písnici získala 
dobré vedení. Všem jmenovaným 
a  pověřeným ředitelkám přeji hod-
ně sil ke zvládnutí všech úkolů, které 
před nimi stojí.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

PODĚKOVÁní Za 
MnOHaLeTÉ VeDení 

Výjimečných dvacet let řídila paní 
Mgr. Jana Vosátková Mateřskou 
školu Ke Kašně a řídila ji mimořádně 
úspěšně.

Za tuto dobu absolvovaly před-
školní vzdělávací program, který 
paní ředitelka s  týmem pedagogů 
vytvořila, stovky a  stovky dětí, jež 
na tento úspěšný vzdělávací základ 
později navázaly dalším studijním 
programem či konkrétním profes-
ním vzděláváním. Dnes jsou mnohé 
z dětí studenty vysokých škol, šikov-
ní řemeslníci svých oborů, nadějní 
sportovci či budoucí lékaři.

Po celá tato uplynulá léta vedla 
paní Mgr. Jana Vosátková Mateřskou 
školku Ke Kašně – rozsahem nevel-
kou, svou pověstí ale daleko pře-
sahující − láskyplně, avšak pevně, 
s  velkým pochopením pro starosti 

Byla to práce náročná jak pro or-
ganizátory, tak pro cvičence, jak 
poznamenala a  děkovala paní sta-
rostka České obce sokolské Hana 
Moučková. Vyznačovala se ale též 
velkým množstvím nadšených cvi-
čenců z celé České republiky s účast-
níky z dalších 22 států. Na tento rok 
se zvláště připravovali, aby se mohli 
co nejlépe představit ve své dříve 
rodné zemi a  strhli s  sebou i  další 
přátele Sokola. V celé své šíři to bylo 
úžasné, přátelské vystoupení.

Kdo nikdy necvičil, nemohl zažít 
takovou atmosféru a sílu nadšenců. 
Krásné byla i  nacvičování, secvičo-
vání, vystoupení v  krajských měs-
tech ještě před finálním v  Praze 10 
v  Edenu. Je za tím mnoho večerů 

VŠESOKOLSKÝ SLET
„nechť žije XVi. všesokolský slet v roce 2018!“ Těmito slovy je 
možno uzavřít oslavy letošního 150. výročí sokola.

poctivé práce s  nácvikem, stálého 
opakování i  nácviku změn od loň-
ského září až do vystoupení 5. a  6. 
července 2012. Výsledek jste mohli 
spatřit i v televizi. Pro ty, kdo byli v té 
době na dovolené, záznam existuje 
a nabízí úplnou podívanou ze všech 
stran, ale atmosféru, která panovala 
v zákulisí, nenahradí. 

Také Sokol Libuš se každým ro-
kem účastní nacvičování skladeb, 
a tak vstupuje do povědomí, že exis-
tujeme v  Praze-Libuši, že se s  námi 
i nadále počítá a zařazuje se i k vět-
ším městům, se kterými secvičujeme 
skladby jako celek (Č. Brod, Radotín, 
Vinohrady, Votice a  jiné). Již se po-
znáváme a  hlásíme se k  sobě, a  to 
je krásný pocit. Letos byla vybraná 

i  radosti mnoha rodin malých svě-
řenců. 

Vedení obce vysoce oceňuje 
profesionální přístup paní ředitel-
ky Vosátkové ke kolektivu pedago-
gů, s  nimiž dokázala vždy vytvořit 
tvůrčí atmosféru ve školce. V  tak-
to pozitivním prostředí nacházely 
děti opravdovou oporu a  zázemí 
každodenního mnohahodinové-
ho pobytu mimo domov současně 
se zajištěním jejich osobnostního 
rozvoje s  důrazem na individuální 
schopnosti – to vše při současném 
osvojení si komunikačních doved-
ností každého dítěte v předškolním 
kolektivu.

Městská část Praha-Libuš si dovo-
luje tímto poděkovat paní ředitelce 
Mgr. Janě Vosátkové za její mimo-
řádné nasazení ve dvacetileté prá-
ci na pozici ředitelky MŠ Ke Kašně 
a  přeje jí i  nadále mnoho úspěchů, 
pevné zdraví, elán a životní pohodu.

Další poděkování směřuje vede-
ní městské části paní ředitelce ZŠ 
Ladislava Coňka Mgr. Michaele 
Pažoutové, která ukončila svůj 
pracovní úvazek k 28. červnu toho-
to roku. Městská část Praha-Libuš 
děkuje paní Mgr. Michaele Pažou-
tové za uplynulých pět let vzájemné 
spolupráce a za další rozvoj základ-
ní školy v  Písnici s  přáním mnoha 
osobních i  pracovních úspěchů 
v novém působišti.

Za Radu městské části Praha-Libuš  
Lenka Koudelková

skladba pro nejmenší s  rodiči a  pro 
ženy skladba Česká suita. Nejmladší 
cvičenci jsou z pohledu nás, starších, 
nástupci − další generace Sokola. 
Jsme pyšní, že u nás na Libuši Sokol 
existuje, že se zde cvičí ve prospěch 
zdraví, přátelství i lásky.

Poděkování patří všem cvičencům 
z naší městské části, kteří mají jasný cíl 
a smělé plány účastnit se dalšího sletu 

za šest let. Přejeme tedy všem cvičen-
cům hodně zdaru, pevného zdraví, 
dobré nálady, neztrácet naději do bu-
doucna s heslem „Cvičením ke zdraví“!

Tak tedy: Zdar XVI. všesokolské-
mu sletu opět v Praze v roce 2018!

Zdena Prchlíková,  
jedna z 18 účastnic skladby pro ženy

Foto: autorka a její archív 
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Po odjezdu strávíme půl noci 
v autobusu, se třemi zastávkami ale 
vždy utečou jako voda. Po odpočin-
ku v  termálních lázních Bešeňová 
již cestujeme osvěžení a  netrpělivě 
očekáváme uvítání našich pečova-
telů. Na uvítanou jim chceme vyjá-
dřit vděk za to, že se nám vynikají-
cím způsobem věnují, a i  za velmi 
přijatelnou cenu, a věříme, že tak to 
bude i příští rok.  

Splnili jsme vše, co bylo v progra-
movém plánu, jen projížďka lodí na 
Liptovské Maře nevyšla z  důvodů, 
které neznáme.

Vybrali jsme opět z několika skan-
zenů, dále návštěvu rekonstruova-
ného Liptovského Hrádku a doporu-
čenou salaš v Bobrovci, která vyrábí 
čerstvé chutné sýry, kde jsme si též 
nakoupili.

Hlavním bodem programu byla 
cesta k Mořskému oku. Hodinová jíz-
da koňkou byla zpestřením. Po čas jíz-
dy jsme se radovali i veselili, pak jsme 
se mohli občerstvit v restauraci a dále 
jsme pokračovali pěšmo až k  jezeru. 
Výška okolních skal kolem mořského 
oka byla impozantní. Načerpali jsme 
sílu z těchto krásných méně známých 
míst. Stálo to opravdu za to.

Další cesta vedla zpět do Smo-
kovce, kde byl dostatečný prostor 

SLOVENSKÉ KRÁSY
Každým rokem se vydáváme za krásami slovenska, do Západ-
ních Tater, odkud vyjíždíme na místa, která vždy překvapí. 

k nákupu i možnost zajít tradičně na 
kávu a dort do cukrárny. Čekalo nás 
promítání zde natočených snímků 
o přírodě, o medvědech a jiných ži-
vočichů a také přednáška pana Ďu-
riška, člena Horské služby. Taneční 
večer s  místní skupinou hudebníků 
byl pro nás překvapením. Klávesy 
a harmonika se zpěvem českých pís-
niček byly přímo výzvou ke zpěvu 
i k tanci nás všech. 

Před odjezdem z  překrásných 
míst nás pan vedoucí doprovodil 
až k autobusu a připojil několik slov 
o  naší skupině a  o  tom, že se mu 
bude po nás stýkat, a  tím nás vel-
mi potěšil. Vždyť na rozlučkový ve-
čer bylo pro nás připraveno hezké 
a milé pohoštění. Dalším překvape-
ním bylo, že asi za hodinu po odjez-
du se spustil silný déšť, ale nám to již 
nevadilo − my jsme zažili šest dnů 
sluníčka, které z  blízkých hustých 
lesů vynášelo krásnou horskou vůni.

Návštěvu dalšího skanzenu jsme 
pro déšť z programu vypustili a mí-
řili dříve domů. Loučení bylo stejně 
smutné jako každým rokem. Výzva 
však zůstává: Buďte zdrávi a opatruj-
te se, čeká nás opět rok 2013!

Zdena Prchlíková
Foto: autorka

Někteří zámek viděli již v loňském 
roce, z důvodu malého prostoru při 
první návštěvě jsme si slíbili, že se 
do něj za rok podíváme opět. Všech-
no jsme si vynahradili a zapomenu-
té oživili. Moc jsme obdivovali nejen 
kopie krásných výrobků, ale i výběr 
a  sladění. Vše působilo jako zámek 
právě dokončený v historické době 
18. století. Pan průvodce se dočista 
nechával vzhledem k  našemu zá-
jmu unášet vyprávěním a poodkryl 
i některé organizační záležitosti při 
koupi pozemku a vše kolem vytvo-
ření znamenitého díla. Jedna polo-
vina z nás obdivovala vnitřní vyba-
vení zámku, druhá polovina krásně 
upravený zámecký park, kde bylo 
možno posedět i  objednat si čaj 
nebo kávu. Doporučujeme ostat-

KLUB Senior
JABLONNÁ A RADÍČ

Klubová setkání jsme před prázdninami zakončili vý-
letem do překrásného zámku Jablonná nad Vltavou 
u neveklova a zámečku Radíč nedaleko sedlčan. 

ním seniorům z  naší 
městské části, cena 
pro důchodce 70 Kč.

Nezbývalo již mno-
ho času, abychom se dostali na plá-
novaný oběd do malé vesničky Na-
horuby u rekreační oblasti Nová Ži-
vohošť. Připravené posezení s  obě-
dem u  manželů Novákových, s  pří-
pitkem na památku právě zesnulé 
paní Kvapilové, vedoucí Klubu Se-
nior, jako milou pozorností od jejího 
syna, který tato místa také navštívil. 
Posezení bylo nevšední, jídlo chut-
né, ani se nám nechtělo odjíždět. 

Ale objednáno bylo další zhléd-
nutí právě dokončené adaptace zá-
mečku Radíč nedaleko Sedlčan. Mís-
to nám přímo vyrazilo dech. Parta 
schopných kumštýřů celých dvacet 

let usilovně pracovala po vlastním 
zaměstnání. Každou sobotu a  ne-
děli věnovali veškerý svůj čas tomu, 
aby obnovili barokní zámeček Radíč 
s atmosférou pohody romantického 
venkova. Ihned nás upoutala zá-
mecká zahrada pro každodenní od-
počinek dospělých i dětí. 

Na Radíči umožňují zážitkové pro-
hlídky − aneb ochutnejte na vlastní 
kůži, jak vypadá, zní a  voní zámek 
Radíč. Jsou to první prohlídky zám-
ku bez bariér, kde se i  dětský ná-
vštěvník nejen dívá, ale i dotýká ex-
ponátů, ochutnává, čichá a  naslou-
chá. I my jsme ochutnali − posvícen-
ské koláčky, zvláště dobře vypečené 

a pro nás připravené. Nejvíce obdi-
vu sklízely stropy, které byly restau-
rovány profesorem vysoké umělec-
ké školy a  jeho dcerou, také malíř-
kou, která provádí návštěvníky. Umí 
hezky vyprávět o  historii stropních 
maleb a příjemným zjevem v malíř-
ském kroji nadchne celou výpravu.  

Milá hodinová návštěva byla 
tečkou za naším výletem i  pro ty, 
kteří v  zahradě zámečku poseděli, 
popovídali i odpočívali při hřejivém 
sluníčku. Doporučujeme zhlédnout, 
cena pro důchodce je 75 Kč.

Zbývalo ještě rozloučit se s výlet-
níky v  autobuse před prázdninami. 
K  tomu jsme přidali pozvánku na 
koncert pěveckého souboru Libuš-
ka při Sokole Libuš, který e konal 
v Kunratickém kostele dne 29. červ-
na v 18:00 hodin.

A  samozřejmě zveme opět na 
program Klubu Senior po prázdni-
nách – začínáme 4. září.

Zdena Prchlíková
Foto: p. Kudrna
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č. 16/2012

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš:
 Schvaluje prodej části pozemku 

parc. č. 259/1, v k. ú. Písnice, obec Praha, 
o výměře 6 m2, ostatní plocha, defino-
vaného v návrhu GP číslo 1205-21/2011 
vyhotoveného spol. Geodeti EU, s. r. o., 
pod parc. č. 259/5 panu Ing. Jaroslavu 
Šebestovi, bytem Praha-Písnice, a to za 
cenu dle cenové mapy ve výši 18 960 Kč 
a za úhradu částky dle zákona za beze-
smluvní užívání zpětně za dva roky ve 
výši 3 413 Kč, tj. celkem 22 373 Kč.  
 Schvaluje prodej části pozem-

ku parc. č. 259/1, v  k.ú. Písnice, obec 
Praha o výměře 13 m2, ostatní plocha, 
definovaného v návrhu GP číslo 1205-
21/2011 vyhotoveného spol. Geodeti 
EU, s. r. o., pod parc. č. 259/6 panu Ing. 
Jaroslavu Šebestovi, bytem Praha-Pís-
nice, a  to za cenu dle cenové mapy 
v celkové výši 41 080 Kč.
 Schvaluje  majetkoprávní na-

rovnání sporného rozhraní pozemků 
parc. č. 75/1 a parc. č. 81/1, vše v k. ú. 
Písnice, obec Praha, institutem „sou-
hlasného prohlášení“ a  zápisem do 
katastru nemovitostí bez vzájemné 
majetkové kompenzace, tj. uznáním 
nové vlastnické hranice mezi pozemky 
parc. č. 75/1 a 81/1 dle návrhu geome-
trického plánu číslo 1205-21/2011.
 Schvaluje platnost tohoto usne-

sení po dobu platnosti cenové mapy 
pro dané území, tj. do 31. 12. 2012.
 Pověřuje pana starostu Mgr. Ji-

řího Koubka uzavřením kupní smlou-
vy, jejíž text vycházející ze vzorové 
smlouvy je nedílnou součástí tohoto 
usnesení, a  podpisem „souhlasného 
prohlášení“.

č. 17/2012

ZMČ Praha-Libuš: 
 Bere na vědomí Zprávu o výsled-

ku přezkoumání hospodaření MČ Pra-
ha-Libuš za rok 2011. Ukládá panu sta-
rostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi připravit 
opatření k  nápravě chyb a  nedostatků 
uvedených v této zprávě.

č. 18/2012

ZMČ Praha-Libuš: 
 Schvaluje závěrečný účet celoroč-

ního hospodaření MČ Praha-Libuš za 
rok 2011, který je nedílnou součástí to-
hoto usnesení, s výhradou nedostatků 
uvedených ve Zprávě o  výsledku pře-
zkoumání hospodaření.

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 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.

usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 
27. 6. 2012 (usnesení včetně kompletních příloh jsou dostupná 
na www.praha-libus.cz):

č. 19/2012

ZMČ Praha-Libuš: 
 Schvaluje  rozpočtovou změnu 

č. 1 rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 
2012, která je nedílnou součástí toho-
to usnesení, ve všech bodech a polož-
kách.

č. 20/2012

ZMČ Praha-Libuš:
 a) žádá o vydání nesouhlasné-

ho stanoviska k  záměru „Bytový dům 
Novodvorská, Praha-Libuš v  procesu 
posuzování vlivů záměru na životní 
prostředí, přepracování Dokumentace 
o hodnocení vlivů na životní prostředí 
a  vypracování nového posudku k  zá-
měru, a  to z  důvodu, že dokumen-
tace eia vykazuje v  dopravním 
řešení nedostatky, které byly 
nezávisle na sobě zmíněny v růz-
ných vyjádřeních k  dokumen-
taci. Posudek některé z  uvedených 
připomínek naprosto nedostatečně 
vypořádává, a  to s  odkazem na text 
dokumentace EIA a jejich příloh, které 
byly právě předmětem připomínek ve 
vyjádřeních. Od vypořádání se očeká-
valo jejich konkrétní vysvětlení, nikoli 
pouze konstatování, že to tak je v do-
kumentaci EIA. V tomto smyslu posu-
dek některé připomínky vlastně žád-
ným způsobem neřeší, neplní funkci 
objektivního posudku a  ani neukládá 
v  návrhu stanoviska důsledné řešení 
připomínek v  dalších stupních doku-
mentace.
Konkrétně vznášíme tyto námitky:
1. Doprava v klidu v období prů-
běhu stavby, nedostatek parko-
vacích stání
Tento aspekt je zmíněn ve více vyjá-
dřeních, konkrétně: MČ Praha 12 (str. 
61, bod 2.1.1.), MČ Praha-Libuš (str. 67, 
bod 11f), Společenství vlastníků bytů 
Zbudovská čp. 763 a 764 a Mgr. Radek 
Řezanka (str. 90, odst. 1).
Posudek na str. 62 odst. 6 konstatu-
je v  odpovědi MČ Praha 12, že bude 
zřízeno dočasné parkoviště o  kapaci-
tě 34 parkovacích stání na pozemku 
č. 1123/43 (shodná odpověď je i  pro 
Společenství vlastníků na str. 91). Po-
sudek opomíjí fakt, že není doložena 
reálnost využití uvedeného pozemku 
(např. smlouva o  budoucím proná-
jmu), rovněž posudek opomíjí fakt, 
že je navrženo pouze 34 parkovacích 
stání, což je naprosto nedostatečný 
počet. Na str. 73 odst. C.11.f ) posudek 

v  odpovědi na MČ Praha-Libuš kon-
statuje, že počet stání vyšel z analýzy 
dopravy v  klidu v  dokumentaci EIA. 
Toto konstatování není pravdivé. Ana-
lýza dopravy v klidu (příloha EIA) tuto 
hodnotu žádným způsobem neodů-
vodňuje. Informace o  dočasném par-
kovišti je obsažena pouze v dokumen-
taci EIA na str. 46. Posudek na str. 73 
odst. C.11.f ) a shodně i v textu návrhu 
usnesení na str. 103 bod 3 posudek 
konstatuje, že v územním řízení je tře-
ba prověřit náhradu za zrušená parko-
vací stání po dobu výstavby. Obdobně 
pro fázi realizace uvedeno totéž v po-
sudku na str. 106 bod 37. S potřebou 
takového prověření souhlasíme, avšak 
domníváme se, že na základě zjištěné-
ho nedostatku je diskutabilní vydání 
souhlasného stanoviska k  dokumen-
taci EIA, která žádné takové prověření 
neobsahuje.
2. Doprava v klidu po dokončení 
stavby, nedostatek parkovacích 
stání 
Tento aspekt je obsažen ve více vyjá-
dřeních, konkrétně MČ Praha 12 (str. 
61, bod 2.1.1.), MČ Praha-Libuš (str. 67, 
bod C.11.c).
Posudek uvedenou připomínku vypo-
řádává opakovaně pro různé subjekty 
textem interpretujícím Analýzu do-
pravy v  klidu a  pasport parkovacích 
stání (Promika, s. r. o., 7/2011) a  na 
tuto analýzu přímo odkazujícím. Po-
sudek v tomto případě nedbá na zpo-
chybnění této Analýzy ve vyjádřeních 
(MČ Praha-Libuš, str. 67, bod C.11.g) 
a  prohlašuje ji za platnou, včetně její 
zásadní chyby, kterou je uvažování 
celé kapacity provozovaného parko-
vacího domu „Ojgar“ pro rezidenty 
předmětné oblasti. Tuto interpretaci 
analýzy, včetně jejích chyb, posudek 
uvádí zejména v  reakci na připomín-
ky MČ Praha 12 na str. 61 a 62. Posu-
dek uvádí jako relevantní opatření na 
str. 62 a  dále na str. 72 odst. C.11.c 
a v souvislosti i na str. 73, odst. C.11.g 
a následně i v návrhu stanoviska k do-
kumentaci EIA na str. 103 bod 2 pro-
vést kontrolní dopravní průzkum pro 
ověření stávající disponibilní kapacity 
parkovacích stání v  řešeném území. 
Posudek neukládá postup v  případě, 
že nový objektivní posudek poskytne 
výsledky potvrzující deficit parkova-
cích stání, na který je poukazováno 
ve vyjádřeních. Proto nelze s  formu-
lací posudku souhlasit a  připomínky 
nelze považovat za dostatečně vypo-
řádané. Podmínkou souhlasného sta-
noviska musí být dostatečná náhra-
da trvalých parkovacích míst, nikoli 
pouze pořízení průzkumu. Posudek 
se odkazuje na oznamovatelem dolo-

žené Stanovisko ČKA, viz Příloha č. 5 
posudku, toto stanovisko však v otáz-
ce výpočtu parkovacích stání po reali-
zaci záměru pouze rekapituluje údaje 
z Analýzy dopravy z dokumentace EIA, 
a to včetně zásadní chyby ve výpočtu 
počtu stání (dle vyhlášky č. 26/1999 
Sb. HMP o  OTTP), kterou je uvažová-
ní celé kapacity provozovaného par-
kovacího domu „Ojgar“ pro rezidenty 
předmětné oblasti. Tato chyba nebyla 
přes výslovné upozornění ve stanovis-
ku MČ Praha-Libuš (str. 66, bod C.11.c) 
odpovídajícím způsobem vysvětlena. 
MČ Praha-Libuš proto nadále požadu-
je alespoň náhradu rušených stání na 
povrchu novými bezplatnými stáními, 
a to v počtu 66 ks.
3. analýza dopravy v  klidu v  do-
kumentaci eia
MČ Praha-Libuš zpochybňuje předlo-
ženou Analýzu dopravy v  klidu (čás-
tečně str. 66, bod C.11.c, komplexně 
str. 67, bod C.11.g). Analýza například 
uvádí o  cca 10 % nižší počet vozidel, 
než je ve skutečnosti, a  zcela chybně 
uvažuje, že mohou být pro reziden-
ty oblasti využita všechna parkovací 
stání v  garážích „Ojgar“ (viz výše po-
čty stání). Posudek ukládá provést 
kontrolní dopravní průzkum (opako-
vaně v  dílčích vypořádáních i  v  ná-
vrhu usnesení). Návrh usnesení však 
neurčuje, jak má oznamovatel nalo-
žit s  nově získanými daty. Pokud by 
nová analýza zohlednila v parkovacím 
domě “Ojgar” skutečné stávající i mož-
né budoucí využití pro rezidenty, za-
jisté by bylo zjištěno, že v oblasti je již 
dnes deficit parkovacích míst. Analýzu 
dopravy v klidu zpochybňuje nezávis-
le na MČ Praha-Libuš i Ing. Lucie Šavel-
ková, Ph.D., (str. 85) a p. Pavel Vosádlo, 
Dis., (str. 93), připomínky jsou vypořá-
dány obdobně (str. 85 a str. 93). 
4. cyklistická doprava v úseku ul. 
novodvorské
Ve vyjádření hl. m. Prahy je na str. 58 
odst. 7 požadováno dořešení celo-
městsky významné cyklotrasy v  ul. 
Novodvorská. Posudek na str. 60 od-
povídá, že v  územním řešení je tře-
ba řešit aspekty cyklistické dopravy. 
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Stejná formulace je zopakována v ná-
vrhu usnesení na str. 104 bod 16. To 
považujeme za nedostatečné, mělo 
by být výslovně uvedeno, že se bude 
jednat o  vedení cyklistické dopravy 
v Novodvorské ulici v rámci celoměst-
sky významné cyklotrasy. Text návrhu 
usnesení dává investorovi zbytečnou 
volnost. Vedení cyklotrasy může mít 
vliv na jiné, již navržené prvky, se kte-
rými investor počítá (např. zeleň, par-
kovací místa v  Novodvorské apod.). 
Upozorňujeme, že zde se předpokládá 
dle platného UPn souběh cyklistické 
stezky A42 v přidruženém dopravním 
prostoru a  současně zřízení cyklistic-
kých pruhů v ul. Novodvorská.
5. Přechod pro chodce přes ul. 
Mirotická
MČ Praha-Libuš požaduje ponechat 
přechod pro chodce přes ul. Mirotická 
a  upravit jej dle ČSN 736110. (str. 65, 
bod C.10.b). Posudek konstatuje na 
str. 72 bod C.10.b, že přechod bude 
ponechán ve stávajícím stavu. Toto vy-
pořádání připomínky je nedostatečné 
a nemá oporu v dokumentaci stavby, 
která v  situačních výkresech navrhu-
je úpravy obrub přímo u  stávajícího 
přechodu a  přechod v  situacích není 
v  novém stavu zakreslen. Požaduje-
me doplnit do stanoviska podmínku 
územního řízení: „Pro přístup pěších 
od zastávek autobusů v  ul. Novod-
vorská na severní stranu ul. Mirotic-
ká bude navržena odpovídající trasa, 
např. obnovením stávajícího přecho-
du pro chodce v podobě odpovídající 
ČSN 736110“. 
6. Zřízení kolmých stání namísto 
podélných v ul. Mirotická
MČ Praha-Libuš upozornila na ne-
dostatky spojené s  návrhem nových 
kolmých parkovacích míst v Mirotické 
ul. (str. 67, čl. C.11.d), a  to stavebně-
-technické i  majetkoprávní. Posudek 
ve vypořádání na str. 73 bod C.11.d 
konstatuje, že byla zpracována studie, 
která prokazuje, že potřebu pro par-
kování je možné pokrýt na veřejných 
komunikacích. Toto vypořádání vůbec 
nereaguje na uvedenou připomín-
ku, která tedy zůstává nevypořádána 
a nadále trvá.
7. Požadavek navýšení počtu 
parkovacích stání pro nový ob-
jekt nad rámec OTTP
MČ Praha-Libuš požaduje navýšení po-
čtu stání pro nový objekt nad rámec 
OTTP (str. 67, bod C.11.e). Ve vypořá-
dání připomínky došlo zřejmě k omylu, 
neboť je vypořádána konstatováním, 
že nemá právní oporu, a  odůvodně-
ním pro případ, kdyby byl požadavek 
směrován na stávající byty, je zopako-
ván chybný výpočet parkovacích stání 
v  lokalitě dle analýzy v  dokumentaci 
EIA. Připomínka tedy není vypořádána, 
neboť zřejmě nebyla správně interpre-

tována. Požadavku nebylo vyhověno, 
a  tak dle usnesení MČ nadále trvá, 
jeho odůvodnění vychází z  vyhlášky 
26/1999, čl. 10, odst. (5) b) 2. (navrho-
vaná stavba se nachází v zóně 4).
8. Zachování veřejných neplace-
ných parkovacích míst náhradou 
za zrušená stání
Tento požadavek je v  mnoha vyjád-
řeních – MČ Praha-Libuš (str. 66, odst. 
C.11.c), ve vyjádření Společenství vlast-
níků jednotek Zbudovská 768 (str. 77, 
bod V.), Společenství vlastníků jedno-
tek Zbudovská 761, Zbudovská 763 
(str. 86, odst. IV.). Posudek ve vypořádá-
ní jednak odkazuje na Analýzu dopravy 
v klidu (str. 73, odst. C.11.c), dále kon-
statuje, že na pozemku není evidováno 
věcné břemeno ohledně bezplatných 
parkovacích míst (str. 79, odst. V., str. 
88, odst. IV.).   
Posudek však k  tomuto tvrzení odka-
zuje pouze na oznamovatelem dolo-
žené Stanovisko ČKA (viz. Příloha č. 
5 posudku), které ovšem ve věcech 
technických vychází opět z  chybných 
hodnot z analýzy dopravy a ve věcech 
právních zdůrazňuje, že správní orgá-
ny mají postupovat v souladu s veřej-
ným zájmem. Právě v tomto veřejném 
zájmu v dané věci postupuje MČ Pra-
ha-Libuš, která chrání zájmy stávají-
cích obyvatel lokality, u nichž je důvod 
se domnívat, že budou výstavbou ob-
jektu v podobě navržené v předložené 
dokumentaci poškozeni. MČ Praha-Li-
buš nechce za žádných okolností klást 
investorovi BD Novodvorská diskri-
minační požadavky, avšak v  souladu 
s  veřejným zájmem musí hájit zájmy 
stávajících obyvatel, a to zejména tak, 
že bude požadovat, aby pro stávají-
cí obyvatele byly zachovány alespoň 
takové podmínky, jako před výstav-
bou BD Novodvorská. V  tomto smys-
lu MČ Praha-Libuš postupovala tak, 
aby byl zjištěn stav věci, a na základě 
vlastních průzkumů získala důvodné 
pochybnosti o správnosti analýzy do-
pravy v  klidu, která je součástí doku-
mentace EIA. Tyto své pochybnosti MČ 
Praha-Libuš řádně přednesla ve svém 
písemném vyjádření k  dokumenta-
ci EIA (posudek str. 67, bod C.11.g), 
avšak tato připomínka nebyla v  po-
sudku vypořádána. Za těchto okolnos-
tí musí MČ Praha-Libuš hájit veřejný 
zájem dalšími dostupnými prostředky, 
a musí tedy požadovat vydání nesou-
hlasného stanoviska k  dokumentaci 
EIA předloženého záměru.

spolu s  námitkami k  dopravní-
mu řešení vznášíme tyto další 
připomínky:

9. Zásadně trváme na snížení min. 
v jižní sekci počtu podlaží – ustu-
pující podlaží 10-9-8 NP. Požadavek na 

snížení objektů tedy trvá, nesouhlasí-
me s návrhem stanoviska (dále NS) 
resp. s  odkazem na pouhé „prověření 
možnosti snížení jižní sekce“. 
10. Kompenzace pro obyvatele – 
požadujeme jasné smluvní vztahy na 
konkrétní kompenzace již nyní, trvá-
me na doplnění znění NS, že „investor 
ihned navrhne a kladně projedná kon-
krétní kompenzační opatření s přísluš-
nými subjekty“  jak v rámci lokality, tak 
i s městskou částí.
11. Trváme na tom, že stále chybí 
celková koncepce širšího území 
– v  nejbližším okolí je dle dokumen-
tace nyní cca 1 500 obyvatel. Trváme 
na posouzení celkové koncepce širší-
ho území. 
Jde o stabilizované území – nesoulad 
s UPn – v předmětném území je mož-
né pouze zachování, dotvoření a  re-
habilitace stávající urbanistické struk-
tury, což je v  rozporu s  navrhovanou 
hmotou objektu.
12. nevyjasněné (nedořešené) 
vlastnické vztahy − stále trvá po-
užívání pozemků, které nejsou ve 
vlastnictví investora (A-G str. 14): ga-
ráže čp. 760 − zde patří Hercesa jen 
94,88 % (+11 FO + PRE), pozemek p. 
č. 1123/116 má jiné vlastníky (cca 48 
FO), p. č. 1123/60 je spoluvlastnictví 
(obdoba jako čp. 760).
Požadujeme, aby v NS byl bod, že do 
definitivního dořešení vlastnických 
vztahů nebude v  EIA pokračováno, 
tedy že nebude vydáno stanovisko. 
13. Pracovní doba při realizaci – 
MČ je požadováno  Po−Pá  8.00–
19.00
(A-G str. 43). Tento požadavek nebyl 
zohledněn. Souhlasíme s  tím, co je 
uvedeno v NS: „Dokumentace pro sta-
vební řízení musí obsahovat podrobné 
vyhodnocení hluku ze stavební čin-
nosti," ale na požadavku pětidenního 
pracovního týdne (Po−Pá) MČ trvá.
14. Zohlednění vlivu MÚK Dolní 
břežany na pražském silničním okru-
hu – žádali jsme o  přepracování stu-
die (zde uvedená data jsou nereálná). 
Souhlasíme ale s  tím, že v  NS je uve-
deno: „Před zahájením územního říze-
ní bude prověřena možnost realizace 
východního obchvatu Písnice v  hori-
zontu roku 2015 a bude aktualizován 
modelový výpočet intenzit dopravy."
15. nesoulad ve vymezení počtu 
ovlivněných obyvatel – není zo-
hledněno 8 z  12 sekcí u  panelových 
domů (A−G str. 105 a  H07 str. 10 + 
HO8 str. 3 – zde uvedeno jen několik 
vchodů). V NS neřešeno, MČ na poža-
davku trvá.
16. Hluková studie – 49,9 dB ne-
převyšuje 50dB – neuvažuje se možná 
odchylka měření  (H08 str. 32). V NS je 
uvedeno, že dokumentace pro staveb-
ní řízení musí obsahovat posouzení 

účinnosti zapracovaných protihluko-
vých opatření proti hluku z  dopravy 
a  návrh akustických opatření na sta-
cionárních zdrojích, vč. dieselagregátů 
tak, aby byly splněny hyg. limity i pro 
noční dobu ve venkovním a  vnitřním 
chráněném prostoru staveb. Připo-
mínka trvá.
17. Veřejná doprava 
Metro – objekt bude realizován dříve 
než tunely. V  NS doporučeno návrh 
vibroizolace v  tunelech metra právně 
zajistit smlouvou. Při návrhu nosných 
konstrukcí bytového domu zohlednit 
výstavbu tunelů metra, s ohledem na 
možné změny ve vedení trasy metra 
(výškové i směrové). V dalších projekč-
ních stupních bude nutno specifikovat 
i  další vlivy výstavby a  provozování 
metra. Předložit PD pro UR zpracova-
teli projektu metra Metroprojekt, a. s.
MČ požaduje, aby bylo doloženo vyjá-
dření Metroprojektu, a. s., o stabilizaci 
trasy I D metra, která byla v nedávné 
době úpravou územního plánu Zastu-
pitelstvem hlavního města Prahy sta-
bilizována.
Tram a bus – nárůst počtu cestujících 
v  ranní špičce v  počtu 40−50 cestují-
cích neovlivní kvalitu cestování. ROPID 
pravidelně sleduje potřeby a jeho vy-
jádření bude součástí projednání DUR 
(dokumentace pro územní řízení). 
18. inženýrské sítě
Vyjádření MČ odmítnuto. Přeložky bu-
dou řešeny v dalších stupních projek-
tové dokumentace. MČ trvá na předlo-
žení podrobnějšího řešení.
19. Zeleň
V případě navýšení PS v Mirotické bude 
zahrnuto do dendrologického průzku-
mu 7 ks stromů. Pokud bude přijata na-
bídka na 14 PS, bude vypracován pro 
DUR dendrologický průzkum.
Lipová alej u  Novodvorské ulici bude 
doplněna během realizace na maxi-
mum možných stromů odpovídající-
ho vzrůstu (obvod kmene minimálně 
18−20 cm). Vysázeny budou dřeviny 
se zemním balem. Výsadba bude pro-
vedena s 50% výměnou zeminy, stro-
my budou ukotveny třemi kůly, kmí-
nek obalen jutou, bude vybudována 
závlahová mísa, dřeviny budou zamul-
čovány a  při výsadbě se provede vý-
sadbový řez koruny a zálivka. Násled-
ná péče o  dřeviny bude v  délce pěti 
let. V  následujících letech bude zajiš-
těna výměna stromů, které uhynou.
Požadavek MČ sepsat dohodu s vlast-
níky pozemku 1123/116 na záměr vý-
sadby zeleně.
20. Odpady
Kontejnery na směsný odpad mohou 
být po domluvě se svozovou společ-
ností a poskytnutí dostatečného počtu 
klíčů uvnitř objektu. Minimální počet 
kontejnerů bude tak, aby vycházelo 
5−7 l na osobu na den.
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Na separovaný odpad budou 
vytvořena dvě nová stání na 
pozemku investora a  půjde 
o    typizované nádoby, které 
poskytuje Magistrát hl. m. 
Prahy. Velikost kontejnerů 
plast, kartonové nápoje 1 100 
l, sklo dělené kontejner 3 350 
l a na papír typu Schäfer o ve-
likosti 3  200 l. Na velikosti 
kontejnerů se bere zřetel 
i  četnost jejich vývozu. Stání 
na separované kontejnery, 
které se nachází částečně na 
pozemku investora v Mirotic-
ké ulici, bude částečně posu-
nuto tak, aby neomezovalo 
bezbariérový přístup k  za-
stávce MHD.
Nelze počítat s  úpravou stá-
vajícího stání ve Zbudov-
ské ulici ve vlastnictví SVJ. 
V  případě, že bude počítáno 
s  jeho úpravou, bude sepsá-
na dohoda (smlouva) s  SVJ. 
MČ trvá na vytvoření nových 
stanovišť na separovaný od-
pad na území ve vlastnictví 
investora v  požadované veli-
kosti. V případě, že se umístě-
ní kontejnerů a  nové výsad-
by dotkne vlastnictví třetích 
osob, žádáme předložit do-
hody s vlastníky.  
21. Prašnost při výstavbě
Součástí dokumentace je roz-
ptylová studie. V  NS je uve-
deno: specifikovat opatření 
k  omezení prašných emisí. 
Požadujeme aktualizovat roz-
ptylovou studii pro období 
výstavby a provozu záměru.
 b) pověřuje starostu 

Mgr. Jiřího Koubka odesláním 
tohoto usnesení zástupcům 
OŽP MHMP. 

č. 21/2012

ZMČ Praha-Libuš: 
 Schvaluje změnu č. 1 

Jednacího řádu Zastupitel-
stva MČ Praha-Libuš ze dne 
22. 6. 2011, spočívající v dopl-
nění čl. 3 bod 1 a čl. 4, bod 3 − 
viz příloha, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

č. 22/2012

ZMČ Praha-Libuš: 
 Bere na vědomí zprávu 

o činnosti rady městské části 
za období od 13. 3. 2012 do 
5. 6. 2012.

K otištění připravily  
Michaela Kratochvílová 

a Hana Kolářová

Rada MČ Praha-Libuš:
 Souhlasí s  navrženým programem 

zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, 
konaného dne 27. 6. 2012.
 Souhlasí se zakoupením síťové ver-

ze programu pro pořizování a  údržbu 
technického pasportu místních komuni-
kací Tepaos u  firmy CDSw, s. r. o., Nepra-
videlná 156/2, 102 00 Praha 10 za cenu 
54 390 Kč bez DPH. 
 Souhlasí s  proplacením opravy ha-

varijního stavu spočívající v opravě ople-
chování atik střechy ve výši 10 300 Kč 
a  provedení vrat výjezdu na střechu za 
účelem zabránění vnikání dešťové vody 
ze střechy ve výši 16 500 Kč v objektu ga-
ráží Dobronická čp. 694, které provedl stá-
vající nájemce State Administration Con-
sulting, s. r. o.
 Schvaluje  text smlouvy o  zřízení 

věcného břemene uložení kabelového 
vedení 1 kV k  pozemkům parc. č. 303/12, 
304/1, 1123/84, 1123/109 a  1123/111, 
všechny v  k. ú. Libuš, obec hl. m. Pra-
ha, svěřených do správy MČ Praha-Libuš 
a  uvedených na LV 849 pro k. ú. Libuš, 
s  PREdistribucí, a. s., se sídlem Praha 5, 
Svornosti 3199/19a, PSČ  150 00, pro akci: 
„Stavba kabelové části NN pro lokalitu vý-
stavby 9-ti řadových domů mezi ulicemi 
Předposlední a V Hrobech, k. ú. Libuš, Pra-
ha 4 – Libuš“.
 Ruší své usnesení č. 52/2012 ze 

dne 13. 3. 2012 z  důvodů novely zákona 
č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, 
platné od 1. dubna 2012. Schvaluje celko-
vý počet členů komisí pro otevírání obálek 
a  komisí pro vyhodnocení nabídek a  vý-
běr dodavatele zadané formou veřejné 
zakázky malého rozsahu – v předpokláda-
né finanční hodnotě vyšší než 100 000,- Kč 
bez DPH, do předpokládané hodnoty 3,0 
mil. Kč u  dodávek stavebních prací bez 
DPH, do předpokládané hodnoty 1,0 mil. 
Kč dodávek služeb bez DPH na pět s účin-
ností od  21.  6. 2012. S  účinností od 1. 1. 
2013 se předpokládaná hodnota u dodá-
vek stavebních prací snižuje do 1,0 mil. Kč 
bez DPH. Schvaluje vzor jmenování členů 
komise pro otevírání obálek a komise pro 
vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele 
zadané formou veřejné zakázky malého 
rozsahu, vypsaných zadavatelem, MČ Pra-
ha-Libuš, s  účinností od  21.  6. 2012, kte-
rý je  nedílnou součástí tohoto  usnesení. 
Pověřuje starostu Jiřího Koubka v  rozho-
dování při jmenování konkrétních členů 
a náhradníků komisí pro otevírání obálek 

a  komisi pro  vyhodnocení nabídek a  vý-
běr dodavatele zadané formou veřejné 
zakázky malého rozsahu z řad zaměstnan-
ců jednotlivých odborů Úřadu MČ Praha-
Libuš a  externích odborníků se zvláštní 
odbornou způsobilostí podle povahy ve-
řejné zakázky s  účinností od  21.  6. 2012. 
Pověřuje starostu Jiřího Koubka podpisem 
jmenování členů a náhradníků komisí pro 
otevírání obálek a  komisí pro vyhodno-
cení nabídek a  výběr dodavatele zadané 
formou veřejné zakázky malého rozsahu 
s účinností od 21. 6. 2012.
 Souhlasí s předloženou projektovou 

dokumentací na revitalizaci panelového 
domu K  Lukám čp. 648 s  podmínkou, že 
pro zateplení fasád bude od společen-
ství vlastníků jednotek (Společenství pro 
dům čp. 648 v Praze 4 – Libuši) následně 
požadovat odkoupení stavbou dotčené 
části pozemku parc. č. 557/30, k. ú. Libuš. 
Veškeré náklady spojené s  prodejem do-
tčené části pozemku (geometrické zamě-
ření, znalecký posudek, vklad do Katastru 
nemovitostí atd.) bude hradit strana ku-
pující. Ukládá starostovi Jiřímu Koubkovi 
projednat na zasedání Zastupitelstva MČ 
zveřejnění záměru na prodej stavbou do-
tčené části pozemku parc. č. 557/30, k. ú. 
Libuš.
 Schvaluje novou Dohodu o členství 

v  JSDH těchto členů: Stašek Ondřej, Svo-
boda Aleš, Bohuslávek Pavel, Svoboda To-
máš, Mráz Radek, Árvai Pavel, Souček Jan, 
Číž Pavel, Konfršt Jaroslav, Mráz Pavel, Bu-
dil Ondřej, Troníček Václav, Michálek Jan, 
Kott Milan, Zdvíhal Evžen, Korbel Michal.
 Schvaluje   text smlouvy o  budoucí 

smlouvě o  zřízení věcného břemene na 
uložení podzemního kabelového vede-
ní 22 kV do  pozemků parc. č. 974, 13/1, 
517/5 a  516/1, všechny v  k. ú. Písnice, 
obec hl. m. Praha, svěřených do správy MČ 
Praha-Libuš a uvedených na LV 530 pro k. 
ú. Písnice, s PREdistribucí, a. s., se sídlem 
Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, 
pro akci „Rekonstrukce kabelů VN, ul. Hoš-
tická, Praha 12, Písnice“.
 Schvaluje text darovací smlouvy se 

společností Esselte, s. r. o., V  Lužích 818, 
na konání místních kulturně-sportovních 
akcí pořádaných MČ Praha-Libuš v  roce 
2012.
 Pověřuje OSMI přípravou smlou-

vy o dílo na projekční práce Jednoduché 
projektové dokumentace (JPD) do úrov-
ně Dokumentace pro stavební povolení 
(DPS) na akci „Oprava havarijního stavu 

předprostoru, nové napojení hydrantů ZŠ 
Meteorologická“.
 Schvaluje výši odměn ředitelům zá-

kladních a  mateřských škol zřizovaných 
MČ Praha-Libuš za hospodaření v ekono-
mické oblasti za rok 2011 dle přílohy, která 
je neveřejnou přílohou tohoto usnesení.
 Bere na vědomí Zápis o  průběhu 

konkurzu na funkci ředitele MŠ Ke Kašně 
ze dne 12. června 2012. Jmenuje na zá-
kladě výsledků konkurzního řízení, v sou-
ladu s  ust. § 94 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 131/2000 Sb., o  hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů, ve spojení 
s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon, ve znění pozdějších před-
pisů ředitelkou MŠ Ke Kašně paní Mgr. 
Ivanu Koutnou, s  účinností od 1. 8. 2012 
na dobu 6 let, tj. do 31. 7. 2018. Stanovuje 
paní Mgr. Ivaně Koutné, ředitelce Mateř-
ské školy Ke Kašně, plat s účinností od 1. 8. 
2012 podle textu uvedeného v neveřejné 
příloze tohoto usnesení.
Bere na vědomí Zápis o průběhu konkur-
zu na funkci ředitele MŠ Lojovická ze dne 
12. 6. 2012. Jmenuje na základě výsledků 
konkurzního řízení ředitelkou MŠ Lojovic-
ká paní Ivanu Sýkorovou s účinností od 1. 
8. 2012 na dobu 6 let, tj. do 31. 7. 2018. 
Stanovuje paní Ivaně Sýkorové, ředitelce 
MŠ Lojovická plat s účinností od 1. 8. 2012 
podle textu uvedeného v neveřejné přílo-
ze tohoto usnesení.
Bere na vědomí Zápis o průběhu konkur-
zu na funkci ředitele MŠ K  Lukám a  MŠ 
Mezi Domy ze dne 12. 6. 2012. Ukládá 
starostovi Jiřímu Koubkovi předložit na 
příštím zasedání RMČ návrh na pověření 
vedením MŠ K Lukám a MŠ Mezi Domy do 
doby jmenování nových ředitelů nebo ře-
ditelek MŠ.
 Schvaluje Rozhodnutí zadavatele 

o výběru nejvhodnější nabídky, a to v sou-
ladu se Zprávou o posouzení a hodnocení 
nabídek. Pověřuje starostu Jiřího Koub-
ka podpisem tohoto rozhodnutí, které 
je nedílnou součástí usnesení. Schvaluje 
cenovou nabídku vítězného uchazeče ve 
výši 38 000 Kč bez DPH, kterou předložil 
v  rámci veřejné zakázky. Schvaluje plné 
moci pro zastupování MČ ve věcech tech-
nických vystavené ke  smlouvě s  dodava-
telem služeb „TDS − stavební práce MŠ 
Ke Kašně“, fyzickou osobou Martinem Mi-
chálkem, Senohrabská 2943/10, Praha 4, 
IČ: 42567980, pro Ing. Jindřicha Sochůrka 
a Ing. arch. Zdeňka Kříže, které jsou nedíl-
nou součástí tohoto usnesení. Schvaluje 

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 6. 6. do 26. 7. 2012. Plná znění jsou k dis-
pozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičské-
ho a katastrálního – http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budo-
vách zapsaných v katastru nemovitostí.

Poznámka redakce: Rada MČ Praha-Libuš se na svých zasedáních 5. a 19. 6. 2012 přijala stanovisko k záměru výstavby Bytového 
domu Novodvorská. Usnesení k této záležitosti otiskujeme ve znění schváleném Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš 27. 6. 2012.
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smlouvu s vítězným uchazečem − fyzic-
kou osobou Martinem Michálkem, včet-
ně všech příloh.
 Schvaluje Rozhodnutí zadava-

tele o  výběru nejvhodnější nabídky, 
a  to  v  souladu se Zprávou o  posouzení 
a hodnocení nabídek. Pověřuje starostu 
Jiřího Koubka podpisem tohoto rozhod-
nutí, které je nedílnou součástí usnesení. 
Schvaluje cenovou nabídku vítězného 
uchazeče, kterou předložil v  rámci ve-
řejné zakázky. Schvaluje plné moci pro 
zastupování MČ ve věcech technických 
vystavené ke  smlouvě s  dodavatelem 
služeb „Snižování spotřeby energie v MŠ 
Ke Kašně MČ  Praha-Libuš – zateplením 
objektů a  výměnou oken“ firmou Au-
lický Invest spol., s  r. o., Moskevská 12, 
470 01 Česká Lípa, IČ:25008382, DIČ: 
CZ25008382, zastoupenou Ing. Jiřím 
Aulickým, pro Ing. Jindřicha Sochůrka 
a  Ing. arch. Zdeňka Kříže, které jsou ne-
dílnou součástí tohoto usnesení. Schva-
luje smlouvu s  vítězným uchazečem − 
firmou Aulický Invest spol., s r. o., včetně 
všech příloh, které jsou nedílnou součás-
tí tohoto usnesení.
 Pověřuje dočasným řízením MŠ 

K Lukám stávající paní ředitelku PaedDr. 
Miroslavu Majerovou na dobu jednoho 
roku, s účinností od 1. 8. 2012 do 31. 7. 
2013 a stanovuje jí platový výměr, který 
je neveřejnou přílohou tohoto usnesení.
Pověřuje dočasným řízením MŠ Mezi 
Domy stávající paní ředitelku Irenu 
Procházkovou na dobu jednoho roku, 
s účinností od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2013 
a stanovuje jí platový výměr, který je ne-
veřejnou přílohou tohoto usnesení.
 Souhlasí s  umístěním stavby (ve-

dením trasy) pro územní řízení k akci „F.1 
– SO 300 – Výtlak splaškové kanalizace“ 
– výstavba výtlaku splaškové kanalizace 
umístěné souběžně se stávající tlakovou 
kanalizací na pozemcích parc. č. 910/1, 
910/53, 934/9, 934/10, 934/28, 933/2, 
933/1, 932/4, všechny v k. ú. Písnice, pro 
investora – společnost Pelti, a. s., Mod-
řanská 621/72, 143 01 Praha 4. Řešení 
majetkoprávních vztahů není předmě-
tem toho vyjádření.
 Schvaluje uzavření Kupní smlouvy 

na koupi pianina Nocturno 109795 pro 
Klub Junior za cenu 8 000 Kč od paní Ire-
ny Tylšarové.
 Schvaluje objednání opravy částí 

místních komunikací v  ulicích K  Lukám, 
K Novému sídlišti, Skalská, Putimská, Na 

Konečné, K  Vrtilce a  L. Coňka metodou 
bezespárové opravy (ITHR) u firmy Asfalt 
servis, Kirstone, a. s., se sídlem Na Truh-
lářce 25/1581, Praha 8, za cenu 45 475,60 
Kč bez DPH, dle předložené cenové na-
bídky, která je součástí tohoto usnesení.
 Schvaluje  zřízení věcného břeme-

ne za úplatu − uložení kabelového ve-
dení 1 kV k pozemku parc. č. 1135/1 v k. 
ú. Libuš, obec hl.m. Praha, svěřeného do 
správy MČ Praha-Libuš a uvedeného na 
LV 849 pro k. ú. Libuš, s  PREdistribucí, a. 
s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, 
pro akci „Přípojka elektro kNN pro zajiš-
tění příkonu pro výstavbu RD na pozem-
cích parc. č. 17/2 a 17/4, při ulici Kolek-
tivní“ v k. ú. Libuš, a podepsání smlouvy 
o  zřízení věcného břemene. Cena před-
mětného věcného břemene činí dle 
znaleckého posudku č. 3877/26/2012 
vypracovaného Ing. Vladimírem Leebem 
48 120 Kč.
 Schvaluje uzavření smlouvy o bu-

doucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne na uložení kabelového vedení 22 kV 
do pozemků parc. č. 1056/1, 1122, 1139, 
317/1, 318, 319, všechny v  k. ú. Libuš, 
obec hl. m. Praha, svěřených do správy 
MČ Praha-Libuš a uvedených na LV 849 
pro k. ú. Libuš, s  PREdistribucí, a. s., se 
sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, pro 
akci „Praha 12 − Libuš Úprava napájecí 
sítě 22 kV Krč a okolí, SPP: S-133487“.
 Schvaluje rozhodnutí zadava-

tele o  zrušení zadávacího řízení ve-
řejné zakázky „Snižování spotřeby 
energie v  MŠ Ke  Kašně MČ  Praha-Li-
buš – výměnou ústředního vytápění 
včetně zdroje tepla za současné vý-
měny rozvodů vody“ v  rámci projek-
tu CZ.1.02/3.1.00/11.12649 v  souladu 
se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
dle § 84 odst. 1, písm. e), z  důvodu, že 
obdržel pouze jednu nabídku.
 Schvaluje vypsání výzvy na zakáz-

ku malého rozsahu na zajištění opravy 
havarijního stavu prostranství před ZŠ 
a  požárního vodovodu ZŠ Meteorolo-
gická v  projektované variantě: a) Před-
pokládaná cena zakázky 1  400 000 Kč 
bez DPH, b) Předpokládaná cena zakáz-
ky 1 900 000 Kč bez DPH. Schvaluje text 
Výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu 
„ZŠ Meteorologická – oprava havarijního 
stavu prostranství před ZŠ a  požárního 
vodovodu“, která je nedílnou součástí to-
hoto usnesení.

 Bere na vědomí výpověď paní ře-
ditelky Mgr. Michaely Pažoutové a  její 
zástupkyně Mgr. Kamily Látalové ke 
dni 31. 8. 2012. Vyhlašuje konkurz na 
obsazení vedoucího pracovního mís-
ta ředitele/ky příspěvkové organizace 
zřizované městskou částí Praha-Libuš 
ZŠ L. Coňka. Schvaluje text vyhlášení 
konkurzu, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.
 Schvaluje Rozhodnutí zadava-

tele o  výběru nejvhodnější nabídky, 
a  to  v  souladu se Zprávou o  posouzení 
a hodnocení nabídek ze dne 20. 7. 2012. 
Schvaluje cenovou nabídku vítězného 
uchazeče, kterou předložil v  rámci ve-
řejné zakázky. Schvaluje plné moci pro 
zastupování MČ ve věcech technických 
vystavené ke  smlouvě s  dodavatelem 
služeb „ZŠ Meteorologická – oprava 
havarijního stavu prostranství před ZŠ 
a  požárního vodovodu“ v  části: „varian-
ta A“, firmou − Ekologické a  inženýrské 
stavby, spol. s  r. o., pro Ing. Jindřicha 
Sochůrka a  Ing.  Ivo Pujmana. Schvaluje 
smlouvu s  vítězným uchazečem − fir-
mou − Ekologické a  inženýrské stavby, 
spol. s r. o., (zkratka EKIS), IČ: 18626084, 
DIČ: CZ 18626084, Náchodská 2421, 193 
00 Praha 9 – Horní Počernice, zastoupe-
ná dvěma jednateli společnosti, panem 
Pavlem Smětákem a Ing. Milošem Smo-
líkem, včetně všech příloh.
 Schvaluje text Smlouvy o  výko-

nu technického dozoru stavebníka „TDS 
- stavební práce ZŠ Meteorologická“ pro 
připravovanou akci „ZŠ  Meteorologická 
– oprava havarijního stavu prostranství 
před  ZŠ a  požárního vodovodu“ s  pa-
nem Martinem Michálkem, Senohrabská 

2943/10, Praha 4, IČ: 42567980 včetně 
všech příloh. Schvaluje plné moci pro 
zastupování MČ ve věcech technických 
vystavené k této Smlouvě o technickém 
dozoru stavebníka pro Ing. Jindřicha So-
chůrka a Ing. Ivo Pujmana.
 Schvaluje výši odměn členům re-

dakční rady časopisu U  nás za 2. čtvrt-
letí 2012, která je neveřejnou přílohou 
usnesení.
 Schvaluje Pojistnou smlouvu pro 

Autopojištění Combi Plus II na havarij-
ní pojištění vozidla Ford Transit 350L RZ 
2AH 47-22, užívaného JSDH Písnice, se 
společností Česká podnikatelská pojiš-
ťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se 
sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8 
za roční cenu 22 636 Kč.
 Bere na vědomí přidělení stát-

ní dotace v  celkové výši 1  164 880 Kč 
pro  realizaci projektu  MČ „Podpora so-
ciální a kulturní integrace dětí, mládeže 
a  dospělých na území MČ Praha-Libuš“ 
získané prostřednictvím MV ČR v  rámci 
programu „Emergentní projekty na pod-
poru integrace cizinců na lokální úrovni 
v  roce 2012“, dle MV ČR − Rozhodnutí 
o poskytnutí neinvestiční dotace ze stát-
ního rozpočtu ČR na rok 2012 č. 6/2012 
ze dne 29. 5. 2012 a  zahájení realizace 
projektu na realizaci subprojektů těmi-
to realizátory: ZŠ Meteorologická; ZŠ L. 
Coňka; MŠ K Lukám; Občanské sdružení 
Lačhe Čhave, Rovnoběžná 1053/34, 140 
00 Praha 4 – Nusle; Info-dráček, o. s., Li-
bušská 319, 142 00 Praha 4 - Libuš. 

K otištění připravily  
Michaela Kratochvílová 

 a Hana Kolářová
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Linky se přizpůsobují aktuálním 
potřebám lidí, nový systém bude jed-
nodušší a  přehlednější díky menšímu 
počtu linek, které však budou mít kratší 
intervaly. Na mnoha místech nabídne 
nová metropolitní síť nové možnosti 
cestování díky přímým a rychlejším lin-
kám po obvodu města. Přetížené linky 
budou posíleny na úkor některých málo 
využitých spojů. Systém bude také efek-
tivnější a bude stát daňové poplatníky 
méně peněz. Více vyhrazených pruhů 
pro autobusy a delší zelená na semafo-
rech pro tramvaje i  autobusy pomůže 
lépe dodržovat jízdní řády i  v  přeprav-
ních špičkách. (citováno z  informač-
ních materiálů společnosti ROPID)

Městské části Praha-Libuš se tý-
kají tyto konkrétní změny:
▶ Dochází ke sloučení linek 197 a 198 
do metropolitní autobusové linky 197 
při zachování stejného počtu spojů.
▶ Autobusová linka 113 bude mít v mi-
mošpičkových obdobích prodlouženy 
intervaly a  bude více koordinována 
s linkami 331 a 333, které budou posíle-
ny a ve směru do centra nově ukončeny 
na Kačerově – stejně jako nyní linka 113.

ZMĚNY V MHD
Od 1. září 2012 dochází k významným změnám v jízdních řá-
dech pražských tramvají a autobusů.

▶ Autobusová linka č. 117 bude zru-
šena, nahrazena linkami č. 165 a 215.
▶ Autobusová linka č. 165 bude zkrá-
cena o úsek Zbraslavské náměstí – Ce-
mentárna Radotín (mimo území MČ 
Praha-Libuš).
▶ Autobusové linky č. 331 a  333 bu-
dou nově ukončeny v  zastávce Kače-
rov, dojde ke zkrácení intervalů v pra-
covní dny dopoledne, o  víkendech 
a večer. Stále platí, že na území Prahy 
je u těchto autobusů ve směru na Ka-
čerov umožněn nástup všemi dveřmi.

Veškeré potřebné informace lze 
najít na zastávkách, stanicích met-
ra, na internetu (www.dpp.cz, www.
ropid.cz) nebo na telefonní infolince 
Dopravního podniku hl. m. Prahy: 
296 19 18 17.

Další užitečné odkazy:
▶ vyhledání spojení: 

http://pid.idos.cz
▶ zastávkové jízdní řády: 

http://portalpid.cz

Zuzana Kuryviálová,  
odbor životního prostředí a dopravy  

ÚMČ Praha-Libuš

KOnTeJneRY na ODPaD OD PRaŽsKÉHO MaGisTRÁTu
Na druhou polovinu letošního roku přidělil Magistrát hl. m. Prahy naší měst-

ské části 16 velkoobjemových kontejnerů na odpad. Umístěny budou na stej-
ných místech jako při minulém přistavení kontejnerů, a to vždy od 14 do 18 
hodin, v pracovní dny. Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání 
odpadů tak, aby se maximálně využil celý objem velkoobjemového kontejneru. 
Do kontejnerů je zakázáno odkládat bioodpad a živnostenský odpad.
▶ 18. září − Ohrobecká, K Lukám, Zahrádecká, K Vrtilce
▶ 16. října − Zbudovská, K Novému sídlišti (u ul. Šátalská), Ke Kurtům, Ke Kašně
▶ 13. listopadu −  Na Domovině, Na Močále, Výletní, Hoštická (u ul. Olšovická)
▶ 11. prosince − Zbudovská, Na Okruhu, K Vrtilce, V Koutě 

KOnTeJneRY na biOODPaD a šTĚPKOVaČ
Na bioodpad budou přistavovány speciální kontejnery v jiných termínech. Ma-

gistrát hlavního města schválil kvótu 12 kusů velkoobjemových kontejnerů na bio- 
odpad. Bylo vybráno šest stanovišť, na každé stanoviště budou dva kontejnery. 
Přistaveny budou vždy v sobotu odpoledne od 13 do 16 hodin. 

Než budou přistaveny kontejnery, je možnost si nechat naštěpkovat odpad 
pro vlastní potřebu. Obsluha štěpkovače bude na místě již od 10 hodin až 
do doby, než se kontejnery odvezou. 
▶ 6. října − Ohrobecká (u ul. Lojovická)
▶ 13. října − K Vrtilce (naproti ulice Putimská − u kontejnerů na separovaný 

odpad) 
▶ 20. října − K Novému sídlišti (ul. Šátalská − u kontejnerů separovaný odpad) 
▶ 27. října − Ke Kašně (u ul. Vacovská − u kontejnerů na separovaný odpad) 
▶ 3. listopadu − Třebějická − Paběnická 
▶ 10. listopadu − Husařská − V Koutě

KOnTeJneRY PLacenÉ Z ROZPOČTu MČ PRaHa-Libuš
Kontejnery hrazené z rozpočtu městské části Praha-Libuš budou k dispozici 

v září a v listopadu. Tyto kontejnery budou přistaveny vždy v pátek do 16 hodin. 
Na každé stanoviště jsou přiděleny dva kontejnery. Po naplnění prvního kon-
tejneru bude přistaven druhý. Po naplnění druhého kontejneru již jiný nebude 
přistaven. 
▶ 7.−9. září − Betáňská, Na Konečné, Na Močále, Výletní
▶ 14.−16. září − Hoštická, Drůbežářská, Na Okruhu, Zbudovská
▶ 21.−23. září − Ke Kašně, K Novému sídlišti, U Bazénu, V Koutě
▶ 28.−30. září − K Lukám, Ke Kurtům, K Vrtilce, Ohrobecká
▶ 2.−4. listopadu − Na Konečné, Na Močále, Výletní, V Zákopech
▶ 9.−11. listopadu − Hoštická, K Novému sídlišti, Ohrobecká, Zahrádecká 
▶ 16.−18. listopadu − Betáňská, K Lukám, K Vrtilce, U Bazénu
▶ 23.−25. listopad − Ke Kašně, Na Konečné, Na Okruhu, Ohrobecká  

sbĚRnÉ DVORY
Nadměrný odpad a bioodpad můžete rovněž odvážet bezplatně do sběrných 

dvorů hl. m. Prahy:
▶ Sběrný dvůr v Modřanech, ul. Generála Šišky, tel. 244 400 164
▶ Sběrný dvůr v ulici Dobronické 892, vjezd z ul. Obrataňské, tel. 605 079 049

Michal Paučík, odbor životního prostředí a dopravy, ÚMČ Praha-Libuš

KAM S ODPADEM
Ve druhém pololetí 2012 bude pro občany MČ Praha-Libuš k dis-
pozici více velkoobjemových kontejnerů na odpad, dále kontej-
nery na bioodpad a štěpkovač. Mapu s umístěním najdete na 
internetových stránkách městské části www.praha-libus.cz.

Jak projekt funguje? Jako v kaž-
dé instituci a  firmě i  u  nás při vy-
užívání tiskáren zůstávají prázdné 
tiskové kazety. Dosud se tonery 
vracely zpět prodejci. Poté, co 
jsme získali informace o  projektu 
Sbírej-toner.cz, jsme se rozhodli 
změnit zavedený systém a  vstou-
pit do projektu. Do dodaných 

POMÁHÁME MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM
Úřad městské části Praha-Libuš se od června letošního roku  
připojil k projektu sbírej toner.cz. Jedná se o ekologicko-charita-
tivní aktivitu, v jejímž rámci sbíráním prázdných tiskových kazet 
určených k renovaci shromažďujeme peníze pro námi vybranou 
organizaci mentálně postižených. 

krabic sbíráme prázdné originální 
tonery a  po naplnění je zdarma 
odváží spediční firma. Na konci 
roku můžeme zjistit, jaká celková 
částka bude připsána občanské-
mu sdružení Pohoda, jak se na-
zývá společnost pro normální ži-
vot lidí s  postižením,  které jsme 
se rozhodli podpořit. Posláním 

občanského sdružení Pohoda je 
poskytování sociálních služeb na 
podporu normálního, důstojného 
a  plnohodnotného života obča-
nů s mentálním a kombinovaným 
postižením, případně organickým 
postižením mozku v místní komu-
nitě. Jde o služby, které maximálně 
posilují jejich soběstačnost a vlast-

ní kompetence a  respektují jejich 
osobnost, názory a  individuální 
potřeby. 

Pomáhejte s  námi i  vy. Více in-
formací naleznete na www.sbirej-
toner.cz.

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

POZOR – anKeTa!
V souvislosti se změnami MHD pořádá Žákovské zastupitelstvo Praha-Libuš 

společně s Úřadem městské částí Praha-Libuš anketu o vlivu změn městské hro-
madné dopravy na každodenní cestování obyvatel. Anketní lístek bude přílohou 
říjnového vydání časopisu U nás a bude uveřejněn k hlasování i na webových 
stránkách městské části. Vyjádřete se v  této anketě, vaše zkušenosti s novými 
změnami jsou pro formulování našich připomínek důležité!

V říjnu   plánujeme uspořádat na toto téma veřejné projednání (místo a čas 
bude upřesněno v říjnovém čísle časopisu U nás), kde budou moci občané přímo 
diskutovat se zástupci společnosti ROPID. Během listopadu bude také vyhodno-
cena anketa a  její výsledky předány zástupcům Hlavního města Prahy a orga-
nizaci ROPID, aby naše připomínky z ankety i veřejného projednání mohly být 
zapracovány do definitivních změn jízdních řádů od ledna 2013.
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„…jedenkrát za sto let se z průzračných vod Vnitřního moře jako hadí 
hřbet vynoří ještě jeden ostrov. Jako by tam byl odjakživa – jeho pobřeží 
je pokryté vysokými stromy, i  když v  korunách nezazpívá ani ptáček. Na 
půlnoční straně ostrova vystupují z vln příkré stěny Hory, jejíž vrcholek věn-
čený tenkým pramínkem kouře se čas od času zbarví do rubínova či sma-
ragdova ohněm z hlubin. A v nich, ukrytá před zraky lidí, leží dračí říše, kde 
drakům z  diamantového trůnu vládne mocný císař, který ve slujích pod-
zemního světa střeží poklady nevýslovné ceny a krásy.“

Těmito slovy uvádí Petr Procházka (1960), Ing. ekonom, Csc., soused 
z  písnického sídliště, seriózní bankéř a  starostlivý otec neustále hrom-
sky rostoucích dětí, svou fantasy trilogii Hic sunt dracones, jejíž název 
právem evokuje bílá místa starých map, na kterých starý geograf kra-
sopisným písmem poznamenával Hic sunt leones (Zde jsou lvi pro ne-
latiníky, jichž je s postupující civilizací mezi námi většina). Víc starému 
kartografovi nedovolilo ani jeho poslání, ani jeho fantazie, jakkoli obě 
sdělení mají totožnou informační hodnotu – především podněcují uživa-
telovu fantazii a provokují i k zamyšlení, vydat-li se do těch zatrachtilých 
končin čili nic. Mimochodem a abych nevypadal jako ignorant, některý 
starý topograf taky napsal Hic sunt dracones a mezi fantasy-áky má to-
hle úsloví další významy (viz internet), ale pro účely recenze mi vyhovuje 
charakteristika, jak jsem ji provedl.

Je to už pět let, kdy jsem na stránkách tohoto časopisu přivítal Petrovu 
prvotinu Firfix (ISBN: 978-80-242-2062-8), v  níž mladý pasáček Jakub, 
který má „spadeno“ na dceru knížete Karolínu, najde místo zatoulané 
ovečky právě vylíhnutého dráčka, s nímž se potom vypraví do tajemné 
dračí říše. Tam prožijí spoustu dobrodružství, a protože se autor původ-
ně domníval, že píše pohádku, všechno dobře dopadne. Ale neskončí. Již 
tehdy mi Petr říkal, že si jeho postavy žijí dál a  jemu nezbývá, než ten 
jejich další život zaznamenávat. A tak byl v letošním létě pokřtěn druhý 
díl plánované trilogie:

LiBUŠSKÉ virTUÁLnÍ KniHKUPecTvÍ (76)

PO DRUHÉ ZA SEBOU Z LIBUŠSKÝCH ZDROJŮ

Zlopoustevník Šáchor, 
ISBN 978-80-26o-2373-9.

Takže jsem dostal uprostřed 
prázdnin pozvání na slavnostní 
křest původní české fantasy, druhé-
ho dílu trilogie Hic sunt dracones, 
který proběhl v pondělí 16. červen-
ce 2012 v 17 hodin v knihkupectví 
Aurora ve Spálené ulici č. 53 v Pra-
ze. Zbuntoval jsem ještě Krtyštofa 
Štafla kvůli fotkám, a tak měla naše 
místní část na vernisáži solidní za-
stoupení – Petr, jeho paní, Kryštof, 
já, nehledě k  tomu, že šéfem Au-

rory je přítel mé sousedky Zuzany, 
která tam samozřejmě byla také…

Zlopoustevník Šáchor čtenáře 
znovu zavádí na samý konec Sta-
rého světa – na nevelké panství 
vladyky Karla, jehož dceru Karolí-
nu a malou část dračího pokladu si 
hlavní hrdina příběhu ovčák Jakub 
přes nepřízeň osudu vybojoval díky 
věrnosti a odvaze, s jakou po boku 
synů dračího císaře Salamandra – 
Firfixe a Pancíře – dokázal vzdoro-
vat záludné a moci chtivé čaroděj-
nici Hedeře. 

V  tomhle Zlopoustevníkovi na-

růstá pod horami v  Kamenici ta-
jemné zlo, které touží po návratu 
k  moci. Při cestě za svým cílem 
dokáže ovládat a  manipulovat jak 
těmi, kdo − jako zhrzený rytíř Bal-
van či závistí sžíraný Bartoš − touží 
po dračím zlatě či po zadostiučině-
ní, tak těmi, kteří vlastně původ-
ně toužili konat dobro. Zlo v  boji 
o  moc vzbuzuje strach a  hrůzu 
a využívá ty nejtemnější vlastnosti 
všech, se kterými se potká a  kteří 
mu podlehnou…

Zatímco ve Firfixovi se vyprá-
ví především o  hlavním hrdinovi, 
který tu poznává sám sebe, bojuje 
o  lásku a  slávu a  vlastně i  moc, je 
druhý díl trilogie především vyprá-
věním o  jeho zápase o  potvrzení 
a udržení toho, co dobyl, i o záchra-
nu toho nejcennějšího, co na světě 
má – milované ženy a sotva naro-
zených dětí.

Ani v druhém díle autor nezkla-
mal – děj je napínavý, nápady ori-
ginální a neotřelé, čeština lepší než 
ta čítanková, text sice rozsáhlý, ale 
přehledně členěný do kapitol ve-
černíčkovského rozsahu. Ilustrace 

osvědčené Jany Šípkové Rollo opět 
úhledné až roztomilé a  závěrem 
mohu jen dodat, že už jsem spíše 
starší, ale na třetí díl trilogie, kte-
rý má vyjít ještě letos, se už těším 
a včas na něj upozorním.

Zmiňovaný křest byl spojen s au-
togramiádou a  hele jak spisovatel 
podepisoval výtisk recenzentovi:

Jiří Brixi
Foto: Kryštof Štafl
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Ano, určitě jste poznali, že nejde 
o  evropský fotbal, tedy kopanou, ale 
o  jejího amerického bratrance, ame-
rický fotbal. I když spíš než o bratran-
ce jde v  případě amerického fotbalu 
o  syna. Historie amerického fotbalu 
totiž sahá zpět do 19. století, kdy se 
v  Anglii z  tehdejší kopané oddělily 
nejprve ragby, a  pak v  roce 1876 na 
základě jednání mezi hráči z  Harvar-
dovy univerzity a  z  Yale University 
o  nových pravidlech a  herních úpra-
vách, vznikla i raná verze amerického 
fotbalu. Následně pak přišel s několika 
úpravami pravidel hráč Walter Camp, 
a tak vznikla „moderní“ pravidla nové-
ho sportu – amerického fotbalu.

Ačkoliv si spousta Evropanů stě-
žuje, že pravidla amerického fotbalu 
jsou zmatená a že jde jen o bezduché 
strkání a mlácení se, opak je pravdou. 
Ne nadarmo jsou quarterbaci – kapi-
táni týmů – většinou hráči s nadprů-
měrnou inteligencí. V  krátkosti jsou 
pravidla dokonce jednodušší než 
u  většiny ostatních sportů. V  obdél-
níkovém poli se proti sobě postaví 
dva týmy po jedenácti hráčích a úto-
čící tým má čyři pokusy, aby buď 
během, nebo passem (nahrávkou 
vzduchem) přemístil míč od místa 
rozehrávky alespoň o 10 yardů, tedy 
o 9 m a 20 cm.

Tým skóruje, pokud takto dopraví 
balón do end zóny soupeře, pak jde 
o touchdown a počítá se za 6 bodů. 
Tým může skórovat ještě tím, že po 
touchdownu se pokusí o extra point, 
tedy že kopem pošlou míč ze země 
do brány, to je za 1 bod. Nebo místo 
kopu provedou náročnější conver- 
sion, tedy znovu dopraví míč do end 
zóny za 2 body. Pokud se týmu nepo-
daří donést míč do end zóny, mohou 
se z  pole pokusit o  field goal za 3 
body, nebo se mohou pokusit zatla-
čit útok soupeře na jeho vlastní end 
zónu a složit hráče s míčem, pak jde 
o tzv. safety za 2 body.

Bodování je trochu složitější, ale 
věřte tomu, že mu přijdete během 
pár chvil na kloub. Když tedy dáte 
americkému fotbalu šanci. 

A kde? No v tom je právě ten vtip. 
Nové družstvo amerického fotbalu 
se dalo dohromady kolem party klu-
ků z Libuše a Modřan, kteří se začali 
pravidelně scházet na hřišti FSC Li-
buš. A  kluci se od začátku pořádně 
opřeli do tréninků, takže každý čtvr-

AŤ ŽIJE FOTBAL
Dvakrát jedenáct urostlých chlapů se na zeleném poli honí za 
míčem. chvilku má míč v držení jedna strana, pak zase druhá. 
něco Vám to připomíná? Pak vězte, že tihle fotbalisté jsou napříč 
světem považováni za nejlépe placené profesionály a superfiná-
le ligy patří k nejsledovanějším událostem v televizi. 

tek od sedmi večer můžete vidět až 
dvacet mladých hráčů, kteří si navzá-
jem procvičují přihrávky, běhy nebo 
blokování.

Po jednom takovém tréninku jsem 
si odchytnul oba zakladatele týmu, 
Petra a  Michala, a  trochu je vyzpo-
vídal.

Ahoj kluci, koukal jsem se na 
trénink a zjistil, že tým není úplně 
nový. Jak to s vámi tedy je?

Petr: Hroši nejsou tým, který by 
začínal úplně od začátku. Na začátku 
stál nápad dát dohromady pohodo-
vý a kamarádský tým z kluků, kteří si 
z nejrůznějších důvodů nemůžou za-
hrát v první lize.

A takových je hodně?
Michal: No málo rozhodně ne. 

Jenom u  nás v  týmu je určitě mini-
málně deset kluků, kteří se poznali 
v  týmech první ligy a  kteří dlouhou 
dobu nehráli, a tak se sebrali a hrajou 
s Hrochama.

Takže tým se jmenuje Hroši?
Petr a Michal: Ano, tým je oficiálně 

registrován jako Prague Hippos, ale 
pro nás jsou to prostě a  jednoduše 
Hroši.

A jak je to u vás s fotbalem? Kde 
jste začínali?

Petr: Já mám za sebou fungování 
u  Prague Panters a  Mustangů. (Po-
známka autora: Prague Panters jsou 
dlouhodobě nejlepší tým české ligy 
amerického fotbalu a  dlouhodobý 
účastník Evropské ligy amerického 
fotbalu, Prague Mustang jsou pak 
dlouholetým účastníkem C ligy ame-
rického fotbalu v ČR.)

Proč jsi odešel?
Petr: Chtěl jsem postavit tým, kde 

bude na prvním místě parta, a pak až 
výsledky. Já vím, že se to takhle krás-
ně říká, ale u nás jde fakt v první řadě 
o fotbal a pak až o to, jestli vyhráváme. 
Ale netvrdím, že nevyhráváme rádi.

Jaké jsou plány Hrochů na nad-
cházející sezónu?

Michal: Určitě bychom chtěli stabi-
lizovat tým. Nechceme se soustředit 
na A  ligu, tedy na jedenáctkový fot-
bal. Je to strašně náročné na peníze 
i na tým. Díváme se spíš ven a chce-

me hrát fotbal, který se bude líbit li-
dem. Takže zatím budujeme tzv. sed-
mičkový tým. (Poznámka autora: Na 
hřišti je sedm místo jedenácti hráčů, 
hřiště je menší a  fotbal je tak živěj-
ší.) Ale do budoucna bychom chtěli 
zkusit iniciovat vznik ligy v osmičko-
vém fotbale, který je v Evropě hodně 
populární a  z  kterého vychází třeba 
i  v  zámoří velmi oblíbená varianta 
Arena Football League.

Co ale znamená to „stabilizovat“ 
tým. Vždyť na tréninku jsem viděl 
skoro dvacet hráčů.

Michal: Na hřišti nás sice bylo dva-
cet, ale to je do toho započítaný i náš 
dvorní fotograf Ronald, dva hráči na 
marodce a  jeden vodonoš, mimo 
jiné nejmladší člen týmu. Pro dobrý 
tým je potřeba mít v sestavě tak dva-
advacet aktivních hráčů. Pak má tre-
nér jistotu, že ho nemůže skoro nic 
překvapit a vždycky bude mít v poli 
kvalitní hráče. No a když chcete mít 
dvaadvacet hráčů na každý zápas, 
potřebujete alespoň třiatřicet hráčů 
na tréninku. Protože nikdo z nás není 
profík, musíme se kromě fotbalu vě-
novat i zaměstnání a rodinám. Nebo 
škole, protože je v  týmu ještě dost 
kluků školou povinných.

Jaké hráče hledáte?
Petr: Hlavně takové, co se nebojí 

toho, že by si odřeli kolínko. I  když 

se nám zatím závažnější úrazy vyhý-
bají, fotbal bolí. A hlavně na začátku. 
Ale na druhou stranu fotbal je skoro 
pro každého, kdo je tohle ochotný 
skousnout. Silný kluky, a to i ty silný 
v  pase, potřebujeme do obou lajn 
(pozn. autora:– to jsou ti obři, kteří 
se do sebe pouští hned jako první 
kolem míče), rychlý kluci se šikovnej-
ma rukama zase najdou uplatnění na 
křídlech. V  tomhle je fotbal férovej. 
Možná nejférovější ze všech sportů, 
co znám. Dá šanci každýmu.

Jaké vybavení potřebuje nováček 
na začátek?

Michal: Na tréninky nemusí mít 
hned celou výstroj. Ta se skládá z hel-
my, ramen, krycího trika a  kalhot 
s chráničema. Úplně na začátek stačí 
věci na běhání, kvalitní boty na umě-
lou trávu. Vybavení jde dokupovat 
postupně a úplně nové se dá sehnat 
kolem deseti tisíc. Použité kvalitní i za 
polovinu.

A jak dál?
Petr: No pak už se stačí zvednout 

od televize a přijít ve čtvrtek od sed-
mi hodin na hřiště FSC Libuš nebo se 
podívat na naše stránky, které během 
září spustíme na adrese praguehip-
pos.cz. Takže se budeme těšit.

Michal Hnaťuk
Foto: Ronald Hilmar Jr.
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ZÁŘí 2012  
(výběr z programu)

10. 9. PO | Vítáme vás po prázdninách aneb povídání 
u kafe o tom, co jste zažili.
11. 9. ÚT | Korálkování 100 x jinak s Ivetou a Luckou 
− během září budeme pracovat s korálky různých tvarů, 
barev, velikostí, materiálů. Korálky z těstovin, z modelíny, 
zažehlovací... Korálky vás budou bavit!
12. 9. ST  | sportovně-hudební rytmika pro rodiče 
a děti (od 1−1,5 roku) s Karolínou a Janou. 
13. 9. ČT | Vzpomínáme na prázdniny s Míšou – ko-
lážová výtvarná aktivita.
17. 9. PO | Hudební a pohybová rytmika s Hankou.
18. 9. ÚT | Korálkování 100 x jinak − 2. část.
20. 9. ČT | Rámečky na fotky zdobené mušlemi a ka-
mínky.

TÝDen OTeVŘenÝcH DVeŘí 24.−27. 9. 2012
Přijďte se k nám podívat a vyzkoušet naše služby. Po celý 
týden vám budou k dispozici lektorky a vedoucí pracov-
nice Kuřátka. Zeptejte se nás na cokoliv, řekněte nám, co 
byste v  Kuřátku rádi. Seznamte se s  podzimním plánem 
našich akcí. Vstupné dobrovolné.

24. 9. PO | Divadélko aneb (ne)známá maňásková po-
hádka s Katkou.
25. 9. ÚT | Výtvarné dílny Kuřátka s  ivetou a Luc-
kou. Pestrá směs aktivit, podívejte se, co vše jsme s dětmi 
vyráběli a na co se ještě chystáme v průběhu podzimu.
26. 9. ST | sportovně-hudební rytmika s  Janou 
a Karolínou. Přijďte vyzkoušet!
27. 9. ČT | Výtvarné dílny Kuřátka – s Míšou a Katkou.
ČT | Montessori herna – pro rodiče s dětmi od 1 roku.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Kompletní nabídku programů, služeb a  aktivit nalez-

nete na adrese www.kuratko.mistecko.cz. Případné 
změny a detaily k vybraným  programům naleznete taktéž 
na webu MC či na nástěnce v centru Kuřátko.

Za MC Kuřátko Kateřina Tomešová

MATEřSKÉ CENTRUM  
KUřÁTKO

aDResa: Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4-Libuš, 
Web: www.kuratko.mistecko.cz
KOnTaKT: kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719 
OTeVíRací DOba: pondělí až čtvrtek 9.30−12.00,  
Montessori herna: čtvrtek 10−12 hod.
ZÁKLaDní PROGRaM vč. doprovodných doplňkových 
služeb (např. stálá burza, knihovnička pro rodiče): PO – 
hudební rytmika, ÚT a ČT − výtvarná dílnička, ST − spor-
tování pro nejmenší
PObYTnÉ a systém předplatného: jednorázové: 50 Kč 
za rodinu a dopoledne (včetně programu); permanent-
ka: 10 vstupů − 400 Kč. Montessori herna: jednorázo-
vé 100 Kč/rodinu, předplatné: 10 vstupů za 600 Kč.

Připomínáme možnost registrace do kurzu  respektu-
jící výchovy „efektivního rodičovství“ vhodného pro 
ty z vás, kteří byste rádi věděli, „jak se nezbláznit (nejen) na 
rodičovské“ a jak dopřát sobě i dítěti více svobody, rodinné 
pohody a štěstí. Termíny 3 celodenních seminářů jsou vždy 
v  sobotu: 20. 10., 10. 11. a  24. 11. Cena 1600/osobu 
a kurz, sleva pro páry! Více informací naleznete v MC a na 
našem webu.

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,  
tel. 604 273 968
kjunior@centrum.cz

Klub Junior volnočasových aktivit při MČ Pra-
ha-Libuš je pestré otevřené centrum pro kaž-
dý věk, které nabízí již třináctým rokem zájmové 
vzdělávání v oblasti hudební, jazykové, sportov-
ní, odborně vzdělávací a umělecké tvorby. 

LK

KLUB JUNIOR

Srdečně vás zveme na 

ZÁPis 
ve středu 5. září od 18 hodin
 na adrese klubu − Praha 4,  

ul. na Okruhu 1
Zájemci si zde mohou osobně poho-

vořit s lektory, domluvit časový rozvrh 
docházky na vybrané obory a seznámit se 
s plánem aktivit na celý školní rok 2012/13.

aktuální nabídku jednotli-
vých zájmových oborů nabízí-
me všem zájemcům bez ohledu 
na věk či míru talentu a dispozic:
AEROBIK
ANGLIČTINA
ANGLIČTINA  
S RODILÝM MLUVČÍM
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, SBOROVÝ

Od letošního května působí ICP pod sloganem 
„Metropole všech“ v  oblasti integrace cizinců ze 
třetích zemí na území hl. m. Prahy. Na Praze 12 ICP 
spolupracuje s občanským sdružením InBáze Berkat, 
které se dlouhodobě zabývá pomocí pro cizince a je 
ve své činnosti na poli integrace velmi úspěšné. 

Cílem ICP je především podpora integrace cizinců 
do majoritní společnosti na lokální úrovni a navázání 
přátelských sousedských vztahů. ICP cizincům ze tře-
tích zemí zdarma nabízí sociální a právní poradenství, 
kurzy českého jazyka a kurzy socio-kulturní orienta-
ce, psychologické poradenství pro rodiny s dětmi.

Každé pondělí je na pobočce přítomna kulturní 
mediátorka pro vietnamsky hovořící klienty, která 
poskytuje základní poradenství a dále zajišťuje bez-
problémovou komunikaci klientů při jednáních na 
úřadech.

Pobočka v  Modřanech bude spolupracovat s  čes-
kými spoluobčany, které by chtěla přizvat k mnohým 
kulturním aktivitám, které se uskuteční v  průběhu 
roku. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Působnost pobočky se nevztahuje pouze na Mod-
řany, ale také na Libuš, Písnici a další přilehlé části. 

Bc. Alžběta Jirásková,  
vedoucí pobočky Integračního  

centra Praha v Modřanech

INTEGRAČNÍ CENTRUM V MODřANECH
Začátkem měsíce srpna byla v prostorách úřa-
du městské části Prahy 12 Modřanech otevře-
na pobočka integračního centra Praha (icP), 
kde jsme již přivítali své první klienty. 

inTeGRaČní cenTRuM 
PRaHa,  

PObOČKa PRaHa 12

sociální poradenství:
Pondělí 9.00−17.00 
Středa 9.00−17.00

Právní poradenství:
Středa 13.00−17.00

Kulturní mediátor pro 
vietnamsky hovořící 

klienty:
Pondělí 11.00−19.00

Adresa: Integrační centrum 
Praha, o. p. s. – pobočka Pra-
ha 12, Sofijské náměstí 3400 

(budova Prioru, 2. patro),  
143 00  Praha 12 – Modřany

Tel. +420 775 791 202,  
e-mail: praha12@icpraha.com, 

www.icpraha.com
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KLub ROZHLeDna
Jsme volnočasový klub pro 

děti a mládež ve věku 6–15 let.
Můžeš s  námi trávit svůj volný 

čas, během klubu můžeš kdykoliv 
přijít nebo odejít. Součástí klubu je 
stolní fotbálek, ping-pongový stůl, 
spousta společenských her, internet 
a mnoho dalšího.

KDe nÁs naJDeTe
Smolkova 565, vstup společný se sou-
kr. SOU obchodu a služeb, Praha 12
Kontaktní informace: info@lache-
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.

PROGRaM  
nZDM ROZHLeDna  
na MĚsíc ZÁŘí
3. 9. | pondělí | film na přání
6. 9. | čtvrtek | výroba přáníček
10. 9. | pondělí | odpoledne desko-
vých her
13. 9. | čtvrtek | výlet na minigolf 
Stránčice − nutná přihláška (vstup 
75 Kč)

LAČHE ČHAVE
17. 9. | pondělí | turnaj ve stolním 
fotbálku
20. 9. | čtvrtek | ekopřednáška – di-
vočina ve městě
22. 9 | sobota | Pohádkový les 
v Modřanské rokli 10.00−13.00
26. 9. | středa | Malování interiérů 
klubu Rozhledna v rámci akce „Tady 
nízkoprahy”
27. 9. | čtvrtek | turnaj ve hře Dosti-
hy a sázky

Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na vás!

PROGRaM sas DOMinO 
na MĚsíc ZÁŘí

Domino – sociálně aktivizační 
služba pro rodiny s dětmi sídlí v hlav-
ní budově Sapa, Libušská 319/126, 
v  6. patře. Otevírací doba: středa 
8−13 h. Návštěvu mimo otevírací 
dobu je nutno předem domluvit či 
objednat: tel. +420 774 344 321, e-
mail: info@lache-chave.cz
5. 9. | povídání o létě (9.00–12.00)
12. 9. | výlet na Vyšehrad (9.00–
12.00), sraz v 9.00 v budově Sapa – 
vrátnice
14. 9. | oslava 15 let o. s. Lačhe Čha-
ve od 14.00 v klubu Rozhledna
19. 9. | minikurz češtiny – téma 
„u lékaře“ (9.00–12.00)
20. 9. | Veletrh sociálních služeb 
Prahy 12 – Sofijské Náměstí, 10.00–
16.00
22. 9. | sobota | Pohádkový les 
v Modřanské rokli, 10.00–13.00

Renáta Chrenová

První hodina nordic walking se 
uskuteční ve středu 3. října 2012 
od 14 do 15 hodin. Druhá pak 17. 
října 2012 také od 14 do 15 hodin. 
Hodinu povede zkušená lektorka ze 
společnosti Senior Help a trasa bude 
přizpůsobena možnostem účast-
níků. Kdo nemá své hůlky, může si 
je vypůjčit u  lektorky. Lekce je pro 
seniory z  MČ Praha-Libuš zdarma. 
Sraz je jako obvykle před prodejnou 
Cykloemap – stanice autobusu 113, 
zastávka Ke Březině.

Zájemci se mohou hlásit do 
27. září 2012 na odboru správním 
a  školství ÚMČ Praha-Libuš, K  Lu-

PRO SENIORY: NORDIC WALKING
Městská část Praha-Libuš pořádá pro seniory Z Libuše 
a Písnice další lekce nordic walking.

kám 664/1 osobně nebo telefonicky 
na čísle 244 021 421 a 244 021 423.

V LisTOPaDu PRO 
seniORY PŘiPRaVuJeMe 
▶ finanční gramotnost
▶ zdravé a  finančně dostup-
né stravování seniorů i  s  prak-
tickými ukázkami a  možností 
ochutnávky

Termíny se dozvíte v říjnovém čís-
le časopisu U nás nebo na webových 
stránkách Úřadu MČ Praha-Libuš.

Eva Cochová,  
odbor správní a školství ÚMČ Praha-Libuš

PROGRaM KLubu  
V ZÁŘí 2012

Srdečně zveme všechny přátele 
Klubu Senior na připravený program 
a těšíme se na vás po prázdninách.
4. 9. | Zahájení klubu s přivítáním.
11. 9. | Proběhnou plánované vol-
by Klubu senior v zasedací místnosti 
městské části Libuš a Písnice v čp. 1 
vedle pošty od 14.00 hodin, vyvola-
né samotnou městskou částí.
18. 9. | Na podzimní výlet do již-
ních Čech srdečně zveme. Přihlásit 
se můžete v klubu − jen pro evido-
vané členy KS. (Připravujeme zámek 

KLUB SENIOR
Dub, Lomec u Netolic a jiné.) Odjezd 
v 9.00 hodin od Eimů.
25. 9. | Volná zábava a zamyšlení 
nad plánovanými akcemi v klubu.

Pro velké čtenáře z naší městské 
části oznamujeme, že knihovna je 
stále k  dispozici − s téměř 10 000 
knihami, z kterých si jistě vyberete. 
Pan Nosek, náš velmi dobrý knihov-
ník, vám velmi rád poradí a bude se 
s vámi radovat, bude-li výběr právě 
takový, který vás zajímá. Otevřeno 
vždy od 14.00 hodin do 18.00 hodin.

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

SENIOR FEST
Ve dnech 5.–6. října 2012 se v Praze na Výstavišti v Holešovicích 
koná veletrh pro péči a aktivní život seniorů senior Praha a kul-
turní festival senior Fest, vždy od 10 do 18 hodin.

Na veletrhu a  festivalu vystoupí 
Eva Pilarová, Karel Štědrý, Pavlína Fi-
lipovská, Naďa Konvalinková, Květa 
Fialová, Eva a Vašek, Václav Postrá-
necký a  další umělci. Pestrá bude 
nabídka lázeňských pobytů, zájez-
dů, zdravotních pomůcek a  potřeb 
či léčebné kosmetiky za speciální 
veletržní ceny. 

K  dispozici budou bezplatné po-
radny na téma péče o  zdraví, zrak, 
chrup, výživové poradenství, první 
pomoc či cvičení pro seniory. Na-
vštívit můžete přednášku MUDr. 
Martina Fučíka, primáře pražské 
oční kliniky Gemini –  očního chirur-
ga s dlouholetou praxí v operativní 

léčbě šedého zákalu. Klinika Gemi-
ni jako první v  ČR začala operovat 
šedý zákal laserem. MUDr. Tamara 
Tošnerová provede zájemce před-
náškovým blokem Tvořivost celým 
životem, Ing. Danuše Steinová před-
staví možnosti trénování paměti. 
V mobilním edukačním centru ústní 
hygieny Corega budou k  dispozici 
odborníci na péči o  zubní náhrady 
a  nositelé zubních náhrad získají 
vzorek produktu zdarma.

Své programy pro seniory i  pro 
děti představí Policie ČR či Hasičský 
záchranný sbor. 

Na stánku organizace Život 90 
najdete informace o  široké škále 

služeb tohoto občanského sdruže-
ní, jakými je např. bezplatná krizová 
telefonní linka Senior telefon, jedi-
nečný systém tísňové péče pomocí 
SOS tlačítka nebo pobytové cent-
rum. Dozvíte se i o aktuální nabídce 
kurzů, procházek a  dalších aktivit 
Centra denních služeb, včetně ak-
tuálního programu seniorského Di-
vadla U Valšů.

Na stánku Českého červeného kří-
že získáte informace o  poskytování 
laické první pomoci, jak se zachovat 
v  krizové situaci, jak volat záchran-
nou službu a  o  dalších aktivitách 
ČČK pro seniory (kluby, výlety, pečo-
vatelské domy).

Společnost Emporia v rámci prak-
tického školení „Jak na mobil“ po-
může seniorům porozumět mobilní-
mu telefonu. 

Druhý den proběhne populární 
běh seniorů Seniorská míle, jehož 
patronkou je paní Dana Zátopková. 
Běh krásným prostředím Královské 
obory – Stromovky je obohacen 
i o procházku a také o kratší běh se-
niorů s vnoučaty – Minimíli. Progra-
mem po oba dny provede Eduard 
Hrubeš. Vstupné na veletrh a  festi-
val je pouhých 20 Kč, a  navíc v  pá-
tek i  v  sobotu proběhne slosování 
vstupenek o  krásné ceny. Společně 
oslavíme Mezinárodní den seniorů, 
proto vezměte i  své přátele, rodinu 
a známé s sebou a přijďte si zpříjem-
nit podzimní dny. 

Více informací naleznete na  
www.seniorpraha.cz.

Zdroj: Senior Praha, upraveno (red)
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Víte, že letos o prázdninách to bude 
rok, kdy na Libuši jedno malé divadel-
ní studio působí? Nevíte? No ono se 
není čemu divit, protože naše divadlo 
Alt_R se docela dlouho hledalo, ale 
v  současné době se stabilizovalo na 
devíti kmenových hercích a  jednom 
režisérovi. A  tak se o sto šest zkouší, 
abychom vás byli schopni před Váno-
ci pozvat na libušskou premiéru. Ale 
o našich zkouškách až jindy.

Teď bychom chtěli mladší 18 let 
nebo jejich babičky, maminky, ta-
tínky a dědečky povzbudit k tomu, 
aby sebrali odvahu a přišli mezi nás. 
Hledáme totiž mladé a nadějné di-
vadelníky od devíti do osmnácti let, 
aby se s  námi spojili a  dali vznik-
nout novému divadelnímu projektu 
Povinná četba pro dospělé. V  tom-
to projektu chceme spojit dětskou 
bezelstnost a  geniální schopnost 
řízené improvizace s  těžkými kusy 
literatury, kterou by měl každý do-
spělý znát. Ale díky možnostem al-

KAM PO PRÁZDNINÁCH NA DIVADLO
Také jste už přemýšleli o tom, jaké by to bylo, kdybyste v divadle 
místo v hledišti mohli být na jevišti? a co vaše dítko či vnouče? 
nezkouší si před zrcadlem básničku, aby bylo nejlepší ve třídě 
anebo je třídní hvězdou, která paroduje celý učitelský sbor? 
a nestálo by za to toho pořádně využít?

ternativního divadla rozhodně ne-
čekáme, že Viktorka bude u  splavu 
jen bezmocně vzlykat nebo že válku 
s mloky opravdu mloci vyhrají.

Divadlo má totiž tu kouzelnou 
schopnost, že pokud mu dá mladý 
člověk alespoň malou šanci, doká-
že i z neplavce udělat Mika Phelpse 
a  každá slečna se na jeho prknech 
může lehce stát ježibabou stejně 
jako princeznou. Na naše studio je 
navíc navázaná celá řada dalších ak-
tivit, které dokáží pomoci i v dalších 
oblastech, které právě dospěláci po-
kládají za nezbytné.

Máme kroužky bilingvních her, 
kde si děti jednoduše procvičí svoje 
jazykové schopnosti. Díky dlouhole-
té praxi Šárky dokážeme během pár 
hodin rozmluvit a  rozehrát i  toho, 
nad kým všechny ostatní jazykové 
kurzy zlomily hůl. Zuzka zase jako 
dlouholetá tanečnice pomáhá mla-
dým hercům zvládnout techniku je-
vištního pohybu a scénického vyjad-

Karel Hájek z projektu DeKa v rámci 
zkoušky projektu The Gate.

řovaní tělem. A není mezi námi ten, 
který by neocenil výhody ladného 
pohybu. Pokud máte dítě na spodní 
hranici našeho věku nebo dokonce 
kus pod ní, a  přesto chcete, aby se 
s  divadlem seznámilo a  osvojilo si 
dovednosti samostatného projevu, 
zkuste ho poslat k naší druhé Zuzce 
do kroužku loutkohraní. Stejně tak 
tu najdou zázemí všechny výtvarně 
nadané děti, protože s tímto krouž-
kem spolupracujeme při výrobě 
kulis a  rekvizit pro divadelní před-
stavení. A  když se zrovna nevyrábí 
do ostatních her, zkouší se pohád-
ky s  loutkami, které před tím často 
vznikají právě v  této dílničce. A na-
konec, ale určitě ne naposled, jsou 
tu naši rytíři. Pod vedením Michalů 
se potkávají kluci (i pár děvčat) a se-
znamují se s  naší historií a  tím, jak 
se v  které době šermovalo. Naučí 
se nejen základy šermu, ale hlavně 
scénického pohybu a scénické gym-
nastiky. A  kromě toho se famózně 
vyřádí a unaví.

Všichni pak společně secvičují 
jedno velké, předprázdninové vy-
stoupení.

V  září nás najdete každé úterý 
a  čtvrtek od 16 do 18 hodin v  pro-
storách Klubu Junior nad Mateřským 
centrem Kuřátko. Pokud budou dole 
otevřené dveře, přijďte do prvního 
patra a ptejte se. Od října pak budou 
vypsány pravidelné zkoušky každého 
kroužku.

Michal Hnaťuk
Foto: Alt_R, o. s.

Zahradnické služby
Návrhy, realizace a údržby zahrad, 

závlahové systémy, rizikové
kácení, komplexní péče o dřeviny

Tomáš Kostečka, Ládví 115
Mobil: 603 14 89 74

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, bě-
lení 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.
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▶ Zveme děti i dospělé na cvičení do sokolovny.
▶ Zahájení cvičebního roku 2012/2013 dle pravidelného rozvr-
hu: pondělí 3. září 2012 – DOsPĚLí
pondělí 10. září − DĚTi
▶ Od středy 5. září nově JÓGa (klasická) od 18.00 do 
19.00 hodin (cvičitelka jógy III. třídy Eliška Leblová)
▶ Úterky Z-Dance (zumba) od 20.00 do 21.00 hodin 
(fitness instruktor Lenka Landová − www.crazyzumba.cz)

Zaměření cvičení a  náplň cvičebních hodin – s  přihlédnutím 
k  věku, zájmu a  schopnostem cvičenců. Všestranná pohybová 
průprava zahrnující prvky gymnastiky, atletiky a  míčových her. 
Důraz je kladen na rozvoj obratnosti, síly, rychlosti, vytrvalosti, ko-
ordinaci pohybu a správné držení těla. Náplň cvičebních hodin: 
zahájení, rozcvičení, rozběhání, cvičení v  družstvech dle výkon-
nosti, závodivé hry, míčové hry – vybíjená, přehazovaná, kopaná, 
florbal, košíková, volejbal, softball, zakončení hodiny, zklidnění.

Celoroční členský příspěvek: děti a mládež do 18 let včetně 
a  senioři starší 65 let ve výši 100 Kč/rok, ostatní členové ČOS 
ve výši 300 Kč/rok (v září 2012 platí pouze nový člen Sokola). 
V členských příspěvcích je zahrnuto úrazové pojištění. Oddílo-
vý příspěvek za 1 hod. cvičení se pohybuje od 15 do 38 Kč dle 
jednotlivých cvičících kategorií a může se platit 2 x za rok (1 x za 
6 měsíců – leden až červen, 1 x za 4 měsíce – září až prosinec).

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

Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš

T. J. SOKOL LIBUŠ
Libušská 294/129, Praha 4 – Libuš
Tel.: 261 912 456 (od 800 do 1200 hod.) nebo 723 502 191
e-mail: sokollibus@volny.cz, www.sokollibus.cz

Předškolní 
děti 

všestranný 
tělocvik 4–7 let pondělí a středa 16:00–17:00 hod.

Mladší 
a starší žáci

všestranný 
tělocvik 7–15 let úterý a čtvrtek 17:00–18:00 hod.

Mladší 
žákyně

všestranný 
tělocvik 7–11 let pondělí 17:00–18:00 hod.

Starší 
žákyně

všestranný 
tělocvik 12–15 let pondělí 18:00–19:00 hod.

Mladší 
a starší 
žákyně

všestranný 
tělocvik 7–15 let středa 17:00–18:00 hod.

Rodiče 
a děti

všestranný 
tělocvik 2–5 let pondělí 10:00–11:00 hod.

Rodiče 
a děti

všestranný 
tělocvik 2–5 let úterý a čtvrtek 16:00–17:00 hod.

Ženy zdravotní tělocvik pondělí 19:00–20:00 hod.

Ženy fitball pondělí 20:00–21:00 hod.

Ženy Z-Dance 
(zumba) úterý 20:00–21:00 hod.

Ženy JÓGa klasická středa 18:00–19:00 hod.

Ženy všestranný 
tělocvik středa 19:00−20:00 hod.

Muži a ženy rekreační volejbal pondělí 21:00–22:00 hod.

Muži a ženy rekreační volejbal středa 20:00–21:00 hod.

Muži a ženy rekreační volejbal čtvrtek 20:00–22:00 hod.

Muži a ženy rekreační volejbal pátek 20:00–21:30 hod.

Muži registr. volejbal (soutěž 
PVS) úterý 18:00–20:00 hod.

Muži registr. volejbal (soutěž 
PVS) pátek 18:00–20:00 hod.

Ženy registr. volejbal (soutěž 
PVS) čtvrtek 18:00–20:00 hod.

PŘi MeRiDa 2012  
sLeVY!!!

na vybraný textil až 30% sleva 

www.emap-praha.cz

Písnice – K VRTILCE 317 – Praha 4,  
tel. 261 911 452 | mobil 721 414 810 

e-mail: obchod@emap-praha.cz

Otevírací doba: Po, Út, St 10–18,  
Čt 12–20, Pá 10–18, So 9–14          

od listopadu do února – zimní soboty zavřeno

i n z e r c e  
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www.fordamb.cz
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
Kombinovaná spotřeba: 5,5 l/100 km, Emise: 127 g/km

sleva až 130 000 Kč dle modelu

5 let záruka ZDARMA

0% navýšení u FCE Credit

náhradní auto VŽDY ZDARMA

asistenční služba ZDARMA

Výkup protiúčtem

Edition AMB 210x148 New.indd   1 19.07.12   11:11

PŘÍMÝ VÝROBCE 
REKLAMY NA 

PRAZE 4

vosa
výroba a instalace reklamy

velkoplošný 
digitální tisk

řezná 
gra ka

potisk 
triček

webové 
stránky

tel.: 603 226 226, www.vvosareklama.cz

V Jesenici Ve sLanÉ 
MOŘsKÉ VODĚ!

cena kurzu 2800 Kč, sleva 15 % na 
druhé dítě, věrnostní sleva 5 %!!!
Přijímání přihlášek a informace na: 

recepce 743 143 806, 775 606 896, 739 
353 161, iv.hladikova@seznam.cz, www.

vodnideti.cz
→  kurzy plavání kojenců, batolat, 

předškoláků, školáků do 11 let věku 
s hlídáním dětí zdarma

→  plavecká škola dětí bez rodičů 
od 4 let věku

→  aquabelink, šnorchlování a ploutvové 
plavání 

→  plavání pro školky a školy 
→  cvičení Bolavá záda a Aqua-fit pro ženy 

s hlídáním dětí zdarma
→  Step, Swing, Street dance, taneční 

školička pro nejmenší, hudební projekt 
Divočiny, Joga

→  pronájem tělocvičny, herny, bazénů, 
narozeninové párty

 i n z e r c e

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

 i n z e r c e

6. ROČNÍK PRAŽSKÉHO CYKLOZVONĚNÍ
Třetí zářijovou sobotu v tomto školním 
roce 2012/13 vyrazí z několika míst Prahy 
cyklistické pelotony velkých i malých příz-
nivců cykloturistiky, které pojedou společ-
ně do cílového místa − oddechové louky 
u soutoku v Praze-Modřanech. na tuto 
cykloprojížďku po pražských stezkách na-
váže odpolední program pro děti i dospělé.

Tradiční akce Pražské cyklozvo-
nění, která se koná vždy na podzim 
v rámci Evropského týdne mobility, 
představí Pražanům opět síť bez-
pečných cyklotras pro cesty do prá-
ce, do školy i na rodinnou vyjížďku. 
Akci pořádají společně městské čás-
ti Praha 11, 12, 13, 4, 5, Libuš, Slive-

nec a Řeporyje ve spolupráci s Na-
dací Partnerství a s hlavním městem 
Prahou.

Sraz všech cyklistů jedoucích 
z městské části Praha-Libuš je v so-
botu 15. září v  10 hodin před Klu-
bem Junior.

Později se připojí cyklistický 
peloton sousední městské části.

Každý účastník obdrží již tra-
dičně cyklistický zvonek a  trič-
ko s  logem Cyklozvonění. Ať se 
kola točí!

Lenka Koudelková

CYKLOZVO NEN I
PRAZSKE 

15 . 9. 2012

Oddechova louka na soutoku Berounky a Vltavy  www.cyklozvoneni.cz

Celodenní 
program 
pro malé 
i velké...

U Soutoku
,

Praha 12
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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


