
Libuš a  Písnice

2 0 1 33

LIBUŠSKÁ ŠKOLA  
MÁ KONTAKTY V MADRIDU
KONTEJNERY NA BIOODPAD
PRŮZKUM DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
VELIKONOČNÍ ROZHOVOR
NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

1 Zápis do 1. třídy v písnické škole.
2 V libušské škole proběhla olympiáda v angličtině.

3 Pěvecký sbor při T.J. Sokol Libuš vystoupil v Klubu Senior.
4 Americký fotbal v Libuši a Písnici.
5 10. března 2013: Vlajka pro Tibet.

6 K masopustu patří maškarní – MŠ Mezi Domy.

Foto: Marie Štaflová, Veronika Kočová, Zdena Prchlíková,  
archiv Alt_R, o. s., Irena Procházková
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Příjemné večerní posezení za příjemné ceny
V TEODORU

www.teodoro.cz
tel.:  774 959 324

244 913 342

ROZVOZY
•

OSLAVY
•

VEČÍRKY
•

DĚTSKÝ KOUTEK

(AREÁL BDX) Kunratická spojka

Nový FORD KUGA
Důmyslné SUV již v AMB Praha! 

· inteligentní pohon všech kol
· otevírání 5. dveří bez použití 
 rukou 
· SYNC – při dopravní nehodě 
 vůz automaticky telefonuje na 
 tísňovou linku

již od 565 940 Kč vč. DPH

Foto je pouze ilustrační.  Kombinovaná spotřeba: 5,3 – 7,7 l/100 km, Emise CO2: 139 – 179 g/km 

Výprodej stávající verze KUGA 

se slevou až 28%

Výkup protiúčtem

AMB KUGA A5 210x148.indd   1 28.01.13   16:23
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...vyřešme  
je společně

problémů libuše  
a písnice

úterý 16. dubna 2013
od 17.00 hodin / tělocvična Klubu Junior

Vážení spoluobčané, po-
dělím se dnes s vámi o dvě 
rozdílné zkušenosti 
s  Magistrátem hlavního 

města Prahy (MHMP). Únorové za-
sedání Rady městské části Praha-Li-
buš se vyjadřovalo k předložené do-
kumentaci pro územní rozhodnutí 
plánovaného bytového domu Novo-
dvorská. Je to již třetí projekt špa-
nělské společnosti Hercesa, pro 
kterou nyní pracuje bývalý primátor 
architekt Jan Kasl. Náměstek primá-
tora Tomáš Hudeček při své návštěvě 
u nás na radnici před rokem slíbil, že 
v  klíčových projektech bude MHMP 
zajímat názor městských částí. 
A  skutečně, aniž bych se musel při-
pomínat, ozvali se sami magistrátní 
úředníci a  požádali mě o  naše sta-
novisko k  předložené dokumentaci, 
dříve než vydají své vlastní. Na zákla-
dě našich připomínek k tomuto pro-
jektu vypracoval Útvar rozvoje hlav-
ního města Prahy 3D model, který 
prokázal naši opakovaně vyřčenou 
výhradu o  předimenzovanosti 
tohoto objektu. S  naším usnese-
ním a s postojem dalších dotčených 
orgánů k tomuto megaprojektu vás 
detailněji seznámím v  dubnovém 
čísle. Jakkoliv nelze předjímat, jak se 
projekt bude dále vyvíjet, oceňuji už 
nyní, že na magistrátu jsou odbory, 
které městské části při okraji Prahy 
přestaly brát jako obtížný hmyz (jak 
to bylo v minulosti), ale berou je jako 
své partnery.

To ovšem nelze říci o odboru sta-
vebním MHMP, který ani za součas-
ného primátora nenapravil nic ze 
své pověsti. Již v minulém čísle jsem 
uvedl, že tento odbor rozhodl o vy-

puštění podmínky z  územního 
rozhodnutí i  stavebního povo-
lení, která stanoví, že se křižovatka 
mezi Písnicí a Dolními Břežany zpro-
vozní až po vybudování obchvatu 
Písnice. Ten je žel v nedohlednu. Pro-
ti rozhodnutí z 3. ledna jsme podali 
odvolání a doručili jej na MHMP 24. 
ledna. Data uvádím záměrně, neboť 
jsou důležitá, jak je patrné z dalšího 
textu. Napadli jsme několik skuteč-
ností. Stavební odbor MHMP napří-
klad neodůvodnil, proč vydal sou-
hlas. Zpochybnil posudek vypraco-
vaný odborníky z ČVUT z roku 2004 
o nárůstu intenzity dopravy v Písnici 
a Libuši, aniž by sdělil, v čem je posu-
dek chybný. Ignoroval negativní sta-
novisko odboru životního prostředí 
a dopravy Úřadu MČ Praha 12, kdy se 
z našeho pohledu jedná o stanovis-
ko dotčeného silničního správního 
úřadu, a  tudíž je magistrát povinen 
k  tomuto nesouhlasu přihlédnout. 
Odbor stavební si do svého rozhod-
nutí dovolil napsat prokazatelnou 
lež, že námitky účastníků nebyly po-
dány, čímž arogantně ignoroval mi-
nimálně pět našich námitek. 

K  našemu překvapení stavební 
odbor vydal 18. ledna opravné roz-
hodnutí. Nám však bylo datovou 
schránkou doručeno až 28. ledna, 
tedy deset dní po jeho údajném se-
psání (byť datová schránka funguje 
stejně rychle jako například e-mai-
lová pošta), a tedy čtyři dny poté, co 
jsme podali odvolání proti původní-
mu rozhodnutí! Domníváme se tudíž, 
že toto opravné rozhodnutí bylo fak-
ticky antedatováno, vypořádává se 
nově totiž i s našimi námitkami, které 
jsme podali v našem odvolání a které 

SLOVO STAROSTY

v  době údajného sepsání magistrát 
mít nemohl. Podle zákona opravné 
rozhodnutí může obsahovat pouze 
opravu zjevných nesprávností a pře-
klepů. Magistrát ovšem do tohoto 
rozhodnutí vložil zcela nový výrok 
a bezmála stránku a půl zdůvodnění. 
Navíc opravné rozhodnutí bylo vy-
dáno ve chvíli, kdy třem účastníkům 
řízení (Dolním Břežanům, Vestci a Ře-
ditelství silnic a  dálnic) již vypršela 
lhůta k odvolání se proti původnímu 
rozhodnutí. Podle judikátu Nejvyš-
šího správního soudu se opravným 
rozhodnutím nezakládá nová lhů-
ta pro odvolání (neboť v  opravném 
rozhodnutí nemohou být uvedeny 
nové skutečnosti). Odbor staveb-
ní MHMP z  našeho pohledu zcela 
nestydatě porušil zákon, a  proto 
jsme podali odvolání pro zjevnou 
nezákonnost takového postupu. Je 
neskutečné, že z  peněz daňových 
poplatníků jsou placeni úředníci, kte-
ří bez skrupulí porušují zákon, a nám 
nezbývá než (opět z peněz daňových 
poplatníků) platit právníka a  těmto 
nepravostem čelit. O tom, že s našimi 
odvoláními uspějeme, ani na minutu 

nepochybuji. Odvolání podalo také 
několik občanů staré Písnice, tímto 
jim za jejich příkladnou angažova-
nost děkuji. 

K  pražskému okruhu ještě jednu 
informaci. Spolu s obcemi obcí Dolní 
Břežany, Zlatníky-Hodkovice, Vest-
ce a  městskou částí Praha 12 jsme 
podali žádost o  snížení povolené 
rychlosti nákladních i  osobních 
automobilů v  nočních hodinách na 
Pražském okruhu v úseku Cholupic-
ký tunel – Jesenice. Toto opatření, 
které není nijak investičně náročné, 
by podle našeho názoru v  nočních 
hodinách přispělo ke snížení hluku 
v  této hustě obydlené části Praž-
ského okruhu. U  Ministerstva do-
pravy ani odboru dopravních agend 
MHMP jsme (prozatím) neuspěli 
a  spolu s  dalšími místními samo-
správami zvažujeme další postup.

Pěkné březnové dny vám přeje 

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

bROnZOVÁ cena

Městská část Praha-Libuš 
získala ocenění za kvalitu 
ve veřejné správě.

Ministerstvo vnitra každým ro-
kem oceňuje místní samosprávy 
z celé České republiky za kvalitu 
a inovaci ve veřejné správě. Cílem 
je podpořit ty úřady, které si vý-
znam kvality ve své práci nejen 
uvědomují, ale také hledají a na-
cházejí cesty jejího dosahování.

Naše městská část navázala na 
úspěchy z  minulých let a  poda-
řilo se jí získat bronzovou cenu 
Ministerstva vnitra za uplatňo-
vání místní Agendy 21, což v pra-
xi znamená uplatňování zásad 
udržitelného rozvoje a  aktivní 

spolupráci úřadu s  veřejností. 
Významnou aktivitou, která se 
v  tomto ocenění promítla, byla 
realizace projektu zelené úřado-
vání v uplynulých dvou letech. 

Slavnostní ceremoniál se ko-
nal v úterý 19. února 2013 v Brně 
v rámci 9. Národní konference kva-
lity ve veřejné správě pořádané 
Ministerstvem vnitra ČR. Za měst-
skou část převzal ocenění starosta 
MČ Praha-Libuš Jiří Koubek.

Ocenění je pro nás o  to vý-
znamnější, že z pražských měst-
ských částí si pro uznání kvality 
vystoupaly už jen dvě další – Pra-
ha 13 a Praha 21.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu Zdravá Libuš 

a Písnice a místní Agenda 21
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ZÁPis
Stejně jako jiné školy i ta naše po-

řádala zápis do 1. tříd. Probíhal ve 
dvou termínech; první den přišlo více 
dětí než v den druhý. Zápis se ale vy-
dařil nejen počtem zapsaných žáků.

Zajímavostí bylo, alespoň pro nás 
– deváťáky, že jsme mohli porov-
návat se zápisem z  minulého roku. 
Tuším, že přišlo sice méně dětí, ale 
sám odhaduji naplnění dvou nebo 
tří tříd. Dalším úkazem, který jsme 
mohli s  minulým zápisem porov-
návat, bylo chování budoucí prv-
ňáčků − nic se nezměnilo. Byli tací, 
kteří nás vyvedli z  míry svými, na 
svůj věk, obdivuhodnými znalostmi. 
Někteří uměli počítat s velkými čísly, 
jiní uměli napočítat do 10 v několika 
jazycích! Pochopitelně byli i  ti, kte-
rým se malinko nevedlo, ale pevně 
věřím, že i  ti své spolužáky brzy ve 
škole doženou.

Za žáky Jan Vláčil, 9.A

PŘíPRaVnÁ TŘíDa se 
OTeVíRÁ JiŽ nĚKOLiK LeT

Přípravná třída při ZŠ Meteorolo-
gická umožňuje dětem plynulý pře-
chod mezi hraním ve školce a  uče-
ním se ve škole. Tento záměr se daří 
nejen díky nižšímu počtu žáků ve tří-
dě, který nám dává dostatek prosto-
ru na individuální práci s  dětmi, ale 
zejména možnost respektování jejich 
pracovního tempa i osobních zájmů.

Během našeho vyučování se vě-
nujeme společným projektům i  sa-
mostatné práci každého z  dětí na 
jeho „plánu“. Plán se vytváří podle 
možností dětí a vzájemné domluvy. 
Někdo tedy může malovat, tvořit, 
jiný se v  tu chvíli raději věnuje pís-
menkům, další číslům…

Společné aktivity vždy plánujeme 
tak, abychom jedním tématem do-

kázali obsáhnout co nejvíce oblastí 
vývoje dítěte – čteme, porovnává-
me filmy, vyjadřujeme se dramati-
zací, počítáme s  reálnými příklady, 
vaříme a  nadšeně podnikáme akce 
mimo školu.

Mezi nejvydařenější akce za uply-
nulé pololetí patřily návštěva 1. mu-
zea čokolády a  čokoládových obra-
zů, muzea Kampa, Národopisného 
muzea, Zoo Praha a  moc se nám 
také líbí programy Toulcova dvo-
ra. Nejčerstvější nadšení v  nás však 
vzbudila účast na plaveckém kurzu, 
kde se pořádně vyřádíme.

Pavlína Povondrová
Foto: Monika Exnerová

OLYMPiÁDa V anGLicKÉM 
JaZYce

Koncem ledna v  ZŠ Meteorolo-
gická proběhlo školní kolo olym-
piády v anglickém jazyce. Namísto 
cvičení z gramatiky soutěžili účast-
níci v  poslechu a  anglické kon-
verzaci. Oceňujeme výkon všech 
účastníků, z  nichž ani jeden kvůli 
trémě.  Vítězi, kteří postupují do 
obvodního kola soutěže, jsou: za 
mladší kategorii Nikola Adámko-
vá (7.A) a  za starší kategorii Linda 
Hoang (8.A). Gratulujeme a držíme 
palce v obvodním kole.

Veronika Kočová,  
učitelka anglického jazyka

DaLší POROVnÁVÁní siL
Na přelomu pololetí probíhala 

obvodní kola olympiády z  dějepisu 
a  z  českého jazyka, kde naší školu 
reprezentovali Jan Vláčil z 9.A a Ka-
teřina Štolová z 8.A.

Uskutečnilo se i  testování Kalib-
ro, kterého se účastní žáci deváté 
a  páté třídy, v  několika oblastech: 
český jazyk, matematika, humanitní 

základ, přírodovědný základ a  eko-
nomické dovednosti. Výsledky se 
dozvíme pravděpodobně v dubnu.

Probíhá také školní kolo mate-
matické olympiády − od páté tří-
dy, které se zatím účastnili dva žáci 
páté třídy.

Na konec února jsme připravili ze-
měpisnou olympiádu a Pythagoriadu.

Monika Exnerová
Foto: autorka

O VÁnOcícH 
a VeLiKOnOcícH 
s MaDRiDsKÝMi 
GYMnaZisTY

Základní škola Meteorologická se 
připojila k  evropské komunitě škol, 
které v  rámci programu eTwinning 
realizují mezinárodní projekty.

Náš první úspěšně dokonče-
ný projekt nese název Christmas 
Project. Skupina dvanácti žáků 
6.A  a  skupina stejně starých žáků 
ze španělského gymnázia Colegio 
Balder v Madridu v něm po dobu tří 
měsíců komunikovala v  anglickém 
jazyce na téma Vánoc. Žáci se do-
zvěděli zajímavosti při porovnávání 
českých a  španělských vánočních 
tradic a vyzkoušeli si různé nástroje 
informační a komunikační technolo-
gie. V závěru projektu si žáci vymě-
nili vlastnoručně vyrobená vánoční 
přání a vánoční sladkosti.

Přestože tento projekt skončil, 
žáci mají možnost dále si dopisovat 
se svými španělskými přáteli. Výsle-
dek projektu si můžete prohlédnout 
na našem česko-španělském blogu 
http://christmas-project.weebly.
com/. Projekt získal ve Španělsku 
ocenění a  certifikát kvality eTwi-
nning Quality Label.

Partnerství se španělskou školou 
Colegio Balder se natolik osvědčilo, 
že jsme rozhodli pokračovat ve spo-
lupráci. V  dalším letošním projektu 
se budeme věnovat tématu Veliko-
noc. Už teď jsme zvědaví, jak moc se 
české a španělské velikonoční tradi-
ce liší a co mají společného.

Veronika Kočová,  
učitelka anglického jazyka

LiDice
Jako každá devátá třída i my jsme 

se vypravili na návštěvu do Lidic, do 
místa, které bude navždy tmavou 
a  velmi smutnou událostí našich 
dějin.

Po krátké cestě jsme stanuli před 
památníkem, kousek od mýtiny, kde 
se původně tato vesnice nacházela, 
a vstoupili jsme do muzea uvnitř pa-
mátníku. V první místností bylo malé 
kino, jehož film nám osvětlil základ-
ní informace o  dění v  Protektorátu, 
které vedlo k  vyhlazení Lidic. Po-
kračovali jsme do velkého sálu, kde 
se nacházely fotografie, předměty 
a na panelech i filmy. Z filmů na nás 
shlíželi nejen nacističtí pohlaváři, 
ale postupně se objevovaly i  ukáz-
ky dopisů dětí, které byly odděleny 
od svých rodin a ve většině případů 
posléze zabitých. V  poslední sekci 
muzea jsme zhlédli film o přeživších 
a  jejich svědectvích. Následovala 
návštěva počítačové místnosti, kde 
jsme si prohlíželi digitalizované fo-
tografie z dob, kdy Lidice žily svým 
životem, z  doby vyhlazování i  po 
tomto ukrutném řádění.

Poslední částí programu byla pro-
cházka po mýtině, kde se vesnice 
rozkládala. Měli jsme možnost stát 
vedle hromadného hrobu mužů, 
kteří byli zabiti u stěny statku zastře-
lením. Viděli jsme základy obytné 
části statku, včetně oné stěny. Stáli 
jsme na místě, kde byl původně ryb-
ník, kteří nacisté při svém nelidském 
ničení zasypali. Mimo jiné vyndavali 
mrtvoly z hrobů! Z Lidic nesmělo nic 
zbýt. Zastavili jsme se u základů kos-
tela a  školy, kde byly shromážděny 
ženy a děti před transportem. Nako-
nec jsme pobyli u pomníku dětí.

Na dění a  násilí nejen za druhé, 
ale i za první světové války bychom 
neměli zapomínat. Šlo o činy, které 
neměly nic společného s lidskou dů-
stojností ani se základními lidskými 
právy. Dodnes nedovedu pochopit, 
jak může být někdo, kdo se může 
něčeho takového dopustit. Je to 
strašné.

Jan Vláčil, 9.A

ZŠ METEOROLOGICKÁ
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ZÁPis – PŘíJeMnÉ 
seTKÁní s RODiČi 
a buDOucíMi šKOLÁKY

V Základní škole s  rozšířenou vý-
ukou jazyků Ladislava Coňka pro-
běhl 4. února tohoto roku zápis 40 
dětí do 1. ročníku pro školní rok 
2013/2014. Zápis byl příjemným se-
tkáním s rodiči a budoucími školáky.

Děti přicházely společně se svými 
rodiči. Nejprve rodiče vyplnili nemá-
lo potřebných dokumentů a potom 
s dětmi přicházeli k samotnému zá-
pisu. Ten byl zaměřen především na 
sociální zralost předškoláků. Paní 
učitelky zjišťovaly, do jaké míry jsou 
děti schopné rozmlouvat s  nezná-
mým dospělým člověkem, jestli zna-
jí své jméno a příjmení a také místo 

svého bydliště. Dále děti plnily úkoly 
zaměřené na hrubou a jemnou mo-
toriku, matematickou představivost. 
Někteří se představili v roli zpěváků 
nebo recitátorů. Důležité bylo také 
prověření správné výslovnosti dětí 
s  případným doporučením návště-
vy logopeda. Nakonec si budoucí 
prvňáčci vybrali jeden z dárků, kte-
ré pro ně vyrobili žáci naší školy. Po 
zápise měli rodiče a  děti možnost 
prohlédnout si v  doprovodu žákyň 
páté třídy celou školu, nahlédnout 
do učebnic pro 1. ročník a pohovořit 
s vedením školy.

Většina předškoláků zdárně plnila 
všechny úkoly, mnoho z  dětí se při 
nich i dobře bavilo. U žádného z dětí 
se neobjevily slzičky, i  když některé 

musely jistě překonávat ostych. Na-
konec téměř všichni adepti na školá-
ky prokázali připravenost ke vzdělá-
vání na základní škole. Velký podíl na 
tom nesou samozřejmě rodiče a paní 
učitelky z  mateřských škol, jejichž 
práce s dětmi si velmi vážíme a děku-
jeme jim za ni. Ale protože nový škol-
ní rok začíná až 2. září, mají i ty děti, 
kterým se plnění úkolů nedařilo, ještě 
dostatečný čas na přípravu.

HRaní na šKOLu  
a DaLší POZVÁní

Na budoucí prvňáčky se celý náš 
pedagogický sbor i  žáci naší školy 
těší. Věříme, že se budeme společně 
setkávat již při hodinách Hraní na 
školu, které budou probíhat jednou 
měsíčně vždy v úterý.

Seznámení se školou se bude ko-
nat 5. 3., 9. 4., 14. 5. od 14 do 

15 hodin. Paní učitelky si pro děti 
připravují zajímavý program. Doufá-
me, že tato setkání přispějí k dobré-
mu startu školačky či školáka.

informační schůzka pro rodi-
če budoucích prvňáčků se bude 
konat 5. 6. 2013 v 17 hodin v pří-
zemí budovy školy.

Fotografie některých šikulů si mů-
žete prohlédnout na webových strán-
kách školy www.zspisnice.info.

březen − měsíc knihy bude 
ve znamení 1. ročníku recitační pře-
hlídky. Název společného setkání re-
citátorů je zatím tajný.

Tradiční školní Velikonoční jar-
mark se uskuteční 25. 3. 2013 od 
15 do 17 hodin.

Mgr. Kamila Adamová, učitelka 2.A
Foto: Marie Štaflová

ZŠ PÍSNICE

současný životní trend „pro-
špikovaný“ mnoha technický-
mi vymoženostmi (televize, in-
ternet, počítačové hry a  další) 
nás vede k  sedavému a  poho-
dlnému způsobu života. nejvíc 
alarmující je, že si tento způsob 
života zažívají již od raného 
věku naše děti.

A tak mezi všemi aktivitami, které 
děti v Mateřské škole Lojovická mo-
hou zažít, nezapomínáme na to nej-
základnější – zdravý pohyb.

Vědomí současného životního 
stylu nás vede k  tomu, že stále in-
tenzivněji zařazujeme do denního 
programu kromě každodenního 
pobytu venku pravidelná cvičení, 
např. ve formě jógy pro děti. Jde 

o zcela jednoduché cviky, které při-
rozeně udržují dětské tělo ohebné 
a  pružné, podporují jejich zdravý 
tělesný vývoj, pomáhají snižovat 
případné svalové napětí, mimoto 
ale také pomáhají přirozeně stimu-
lovat psychické rozpoložení dětí, učí 
je soustředěnosti i  – v  dnešní hek-
tické době − tolik potřebné relaxa-
ci. V  praxi to vypadá jako obyčejná 
rozcvička, která mnohým může při-
padat jako přežitek, ale opak by vám 
jistě potvrdila nejedna rehabilitační 
sestra, která se snaží našim dětem 
narovnat záda.

A přitom stačí tak málo! A my na 
to pamatujeme.

Radka Juránková, MŠ Lojovická
Foto: archiv MŠ Lojovick

MŠ LOJOVICKÁ

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH!
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Příchod Masopustu jsme v Ma-
teřské škole Mezi Domy oslavi-
li se vším všudy.

Tedy abych byla konkrétní, všech-
no začalo už ráno. Ve třídách se 
postupně objevovali princezny, 
skřítkové, princové, víly, různá les-
ní i  jiná zvířátka, králové, rytíři, du-
chové, indiáni, piráti a také vyslanci 
mimozemských civilizací. A  hned 

po svačině se všichni dali do tance, 
který nebral konce. Samozřejmě 
jsme se také hodně bavili u různých 
her a aktivit korespondujících právě 
s masopustem. Dovolím si na závěr 
citovat děti z mé třídy: „Byla to pro-
stě paráda.“

Mgr. Markéta Kecová,  
učitelka MŠ Mezi Domy

Foto: Irena Procházková

MASOPUST

Lesní pedagogika v Mateřské 
škole Mezi Domy.

Děti z MŠ Mezi Domy se 15. led-
na zúčastnily výukového programu 
s  lesníkem ze střediska ekologické 
výchovy Lesů hlavního města Prahy. 
Zaujal je vyprávěním o životě zvířat 
v našich lesích, doplněným fotogra-
fiemi a  názornými ukázkami mysli-
veckých trofejí.

Děti si mohly pohladit kožešiny 
lišky, kuny, vydry či tchoře. S  vel-
kým zájmen braly do rukou zvířecí 
drápky, kančí zuby, lebky medvěda 
a  vlka, srnčí, dančí a  mufloní paro-
ží. Každý se podivil, jak těžké a roz-
měrné je paroží největší vysoké 
zvěře našich lesů – jelena. Všem se 
zatajil dech, když se třídou ozývaly 
tajemné zvuky – divokého prasete, 
naříkání zajíce i troubení jelena. Malí 
a  odvážní účastníci si sami vyzkou-
šeli zvuk vábničky.

Bohatý interaktivní program se 
dětem líbil, načerpaly mnoho no-
vých poznatků, a mohou si tak lépe 
utvářet kladný vztah k přírodě, jejím 
obyvatelům a  k  lidem, kteří zvířa-
tům ve volné přírodě pomáhají. Tě-
šíme se na další pořady, které nás 
povedou po stopách zvířat.

Jarmila Budková,  
MČ Mezi Domy, třída Sluníčka

Foto: Irena Procházková 

VÍTE, KDO POVOZIL  
BUDULÍNKA NA OCÁSKU?

na programu odpoledního 
posezení v Klubu senior 12. 
února bylo vystoupení sboru 
při TJ sokol Libuš s vybranými 
písněmi.

Přáním a  snahou sboru je roz-
dávat svými písněmi radost a  také 
obnovení krásné tradice sborových 
zpěvů, příkladně i  pro mladou ge-
neraci. Pro nepřízeň počasí, která 
se v  tento den zčistajasna přihna-
la, účast seniorů, pro které bylo vše 
připraveno, byla sice menší, ale oce-
nění potleskem bylo i tak nemalé.  
Sbor si posluchače očividně získal 
svými skladbami, a to od vánočních, 
lidových až k  mladším písním vlas-
teneckým. Mezi zpívajícími a senio-
ry potom byla navozena krásná at-

mosféra, vždyť jsme všichni z jedné 
velké rodiny.

Děkujeme tímto hlavně p. profe-
sorce Kaněrové, která se nám věnuje 
a předává své umělecké vlohy a zku-
šenosti amatérům, kteří interpretu-
jí k poslechu i k radosti písně, které 
vždy potěší.

Zdena Prchlíková
Foto: autorka

SBOR V KLUBU SENIOR

Vážení příznivci iniciativy 
Zelená zóna Písnice, odpovídám 
tímto na vaše dotazy ohledně dal-
ších aktivit občanského sdružení, 
mlčícího webu, vašeho zájmu o  sá-
zení stromů a rovněž na ohlas pana 
X., který měl zájem naše občanské 
sdružení finančně event. podpořit.

Touto zprávou uzavírám své třinác-
tileté úsilí, které jsem věnovala Písni-
ci. Občanská iniciativa Zelená zóna 
Písnice s koncem roku 2012 skončila*.

Celý text a  zdůvodnění tohoto 
rozhodnutí najdete na stránkách 
Sdružení pro životní prostředí Stro-
my www.os-stromy.info.

Mgr. Daniela Partlová, předseda o. s.
Foto: archiv autorky

* Sdružení pro životní prostředí Stro-
my zůstává nadále právnickou oso-
bou, hlavním předmětem činnosti je 
ochrana přírody a krajiny.  

ZELENÁ ZÓNA PÍSNICE  
PO TŘINÁCTI LETECH KONČÍ

V  sobotu 26. ledna pořádal 
výbor T. J. sokola Libuš v  sále 
sokolovny na Libuši tradiční 
sokolský ples.

K tanci a poslechu hrála hudební 
skupina Bueno. Ples se podle ohla-
sů účastníků a  rovněž pořadatelů 
vydařil.

Těšíme se na příštím Sokolském 
plese, který se bude konat v sobotu 
25. ledna 2014. K  tanci a  poslechu 
bude opět hrát hudební skupina 
Bueno.

Výbor jednoty děkuje všem dár-
cům, kteří přispěli dary do tomboly.

Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš

SOKOLSKÝ PLES
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Rada MČ Praha-Libuš:
 Schvaluje navýšení počtu dětí 

v  mateřských školách zřizovaných MČ 
Praha-Libuš nad 24 dětí ve třídě na 
školní rok 2013/2014 dle přílohy, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení.

 Schvaluje odměny členům re-
dakční rady časopisu U nás za 4. čtvrtle-
tí 2012, které jsou neveřejnou přílohou 
tohoto usnesení. 

 Souhlasí s  návrhem rozpočtu MČ 
Praha-Libuš na rok 2013 v  objemu pří-
jmů ve výši 36 499 tis. Kč, financování 
ve výši 3 310 tis. Kč a objemu výdajů ve 
výši 39 809 tis. Kč. Návrh rozpočtu je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení. Sou-
hlasí v  ekonomické činnosti MČ v  roce 
2013 s výnosy ve výši 2 200 tis. Kč, s ná-
klady ve výši 1 000 tis. Kč a  s  hrubým 
provozním výsledkem ve výši 1 200 tis. 
Kč. Doporučuje postoupit návrh rozpoč-
tu MČ pro rok 2013 Zastupitelstvu MČ 
Praha-Libuš k projednání.

 Souhlasí s rozpočtovou změnou č. 
4 rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2012 
ve všech rozpočtových opatřeních, kte-
rá je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-
-Libuš rozpočtovou změnu schválit.

 Souhlasí s navrženým programem 
zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Li-
buš, konaného dne 27. 2. 2013.

 Schvaluje Výroční zprávu dle zá-
kona č. 106/1999 Sb. o svobodném pří-
stupu k  informacím za rok 2012, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Pověřuje tajemníka ÚMČ jejím zveřej-
něním.

 Schvaluje provedení sanace 
azbestu v  MŠ Ke Kašně – dětský pavi-
lon, v  předpokládané ceně 1 600 000 
Kč bez DPH, v  rozsahu odstranění 911 
m2 azbestové příčky zakonzervované 
sádrokartonem, 456 m2 azbestových 
příček, osazení 37 topných těles na 
azbestovou stěnu, 11 prostupů přes zeď 
a  podlahu dle rámcového projektu fir-
my Foster Bohemia, s. r. o., mezi Rolemi 
54/10, 158 00 Praha 5 − Jinonice ze dne 
19. 12. 2012.

 Souhlasí s  legalizací stávající ka-
nalizační přípojky v  pozemcích parc. č. 
422/6 a parc. č. 1143, oba v k. ú. Libuš, 
ve správě MČ Praha-Libuš, pro odvod 
splaškových a dešťových vod z pozem-
ků parc. č. 421/1 a  parc. č. 421/2, oba 
v  k. ú. Libuš, a  následně s  opravou její 
části v pozemku parc. č. 422/6 a parc. č. 
421/1 bez zásahu do komunikace Drů-
bežářská dle předložené projektové 

dokumentace z  10/2012 vyhotovené 
Václavem Čuřínem. Souhlasí s  novou 
vodovodní přípojkou vedenou v  tra-
se přípojky rušené v  pozemku parc. č. 
1132 v  k. ú. Libuš, ve správě MČ Praha 
Libuš, bez zásahu do povrchu komuni-
kace Libušská, parc. č. 1131 v k. ú. Libuš, 
k objektu parc. č. 421/1 v k. ú. Libuš dle 
předložené projektové dokumentace 
z  10/2012 vyhotovené Václavem Čuří-
nem. Za splnění následující podmínky: 
Stavebník bude postupovat v  souladu 
se schválenými „Zásadami pro zřizová-
ní věcných břemen a stanovení náhrad 
za jejich zřízení“. Tento souhlas se vydá-
vá za správce pozemků parc. č. 422/6 
a 1132, oba v k. ú. Libuš, a nenahrazuje 
vyjádření vlastníků sítí infrastruktury, 
vyjádření k výkopovým pracím a neřeší 
zábor veřejného prostranství.

 Schvaluje zaplacení poplatku ve 
výši 12 500 Kč na zajištění rezervované-
ho příkonu dle smlouvy o smlouvě bu-
doucí o  připojení na napěťové hladině 
NN s PREdistribuce, a. s., se sídlem Svor-
nosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, na při-
pojení bytového objektu v MŠ Ke Kašně. 
Souhlasí s  udělením výjimky z  Vnitřní 
směrnice MČ Praha-Libuš č.1/2012 Zá-
sady a  postupy při zadávání veřejných 
zakázek, čl. I. a  čl. V, a  schvaluje přímý 
výběr realizační firmy AVE Elektro – Jelí-
nek, s. r. o., Na Radosti 322/17, Praha 5, 
a  její předloženou cenovou nabídku ze 
dne 18. 1. 2013 ve výši 56 207,29 Kč bez 
DPH za kompletní realizaci napojení na 
rozvody NN bytového objektu v  areálu 
MŠ Ke Kašně čp. 334, 142 00 Praha 4 – 
Písnice. Pověřuje starostu Jiřího Koubka 
podpisem smlouvy, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

 Souhlasí se záměrem na využi-
tí nového hřiště Klokotská občanským 
sdružením Lačhe Čhave, se sídlem Rov-
noběžná 34, Praha 4 − Nusle, pro spor-
tovní využití a rozvoj mládeže a dospě-
lých. Záměr je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. Ukládá odboru správy majet-
ku a investic ÚMČ Praha-Libuš připravit 
návrh nájemní smlouvy a  předložit ho 
Radě MČ k projednání.

 Souhlasí s umístěním reklamního 
zařízení paní Zuzany Bendové do ve-
likosti 0,6 m2 za podmínek daných ve 
stanovisku silničního správního úřadu 
ÚMČ Praha 12 ze dne 28. 11. 2012, ve-
deného pod čj. P12 31409/2012-OŽD/
Ba. Schvaluje nájemní smlouvu mezi 
MČ Praha-Libuš a paní Zuzanou Bendo-
vou na pronájem části pozemku parc. č. 

318 v k. ú. Libuš o výměře 1 m2 na umís-
tění reklamního zařízení o  rozměrech 
do 0,6 m2 při místní komunikaci v ulice 
Jalodvorská v  Praze 4 – Libuš s  účin-
ností od 1. 2. 2013 na dobu neurčitou. 
Výše ročního nájemného je 3 650 Kč 
bez DPH. Pronajímatel je oprávněn ka-
ždoročně výši nájemného jednostranně 
zvýšit podle roční míry inflace vyjád-
řené přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen za 12 měsíců roku 
sledovaného proti průměru 12 měsíců 
roku předešlého v ČR.

 Nesouhlasí s  předloženým zámě-
rem na povolení výjimečně přípustné 
funkce bydlení – přestavba stodoly na 
rodinný domek na pozemku parc. č. 
334/2 v  k. ú. Písnice. Předložený návrh 
je pro MČ neakceptovatelný ve způso-
bu připojení rodinného domku na ve-
řejnou komunikaci (vjezd ze západu). 
Požadujeme předložit studii celkové-
ho řešení komplexu pěti rodinných 
domků (na pozemcích parc. č. 334/2, 
334/1, 335/1 a 333, všechny v k. ú. Pís-
nice, ve vlastnictví společnosti Capital 
Management Company, a. s., a  na po-
zemcích parc. č. 334/3, 339, 335/2, 4/2 
a  340, všechny v  k. ú. Písnice, ve vlast-
nictví pana Ing. Pavla Sehnala) ve všech 
základních oblastech. Toto vyjádření 
městské části nenahrazuje vyjádření 
k případnému územnímu (nebo slouče-
nému) řízení.

 Souhlasí s  návrhem celoměstsky 
významné změny č. Z  2833/00 územ-
ního plánu hl. m. Prahy bez zásadních 
připomínek. Pověřuje vedoucího OSMI 
zasláním tohoto usnesení na odbor 
územního plánu Magistrátu hl. m. Pra-
hy. Termín doručení na Magistrát hlav-
ního města Prahy je do 7. 2. 2013.

 Souhlasí s  umístěním stavby (ve-
dením trasy) v  územním řízení k  akci: 
„Optické připojení lokalit T-Mobile 
na území Prahy 4“ – investor T-Sys-
tems Czech Republic, a. s., Na Pankráci 
1685/19, 140 21 Praha 4, IČ 61059382, 
v  pozemcích parc. č. 1122, 1123/87, 
1123/90, 1123/95, 1123/99, 1123/104, 
1123/109 a  1123/4, všechny v  k.ú. Li-
buš, za splnění následujících podmínek: 
1. Pro uložení vedení telekomunikač-
ních optických kabelů do pozemků ve 
vlastnictví hl. m. Prahy, ve správě MČ 
Praha-Libuš (pozemky parc. č. 1122, 
1123/87, 1123/90 a  1123/109, všech-
ny v  k. ú. Libuš), budou se všemi bu-
doucími uživateli před zahájením prací 
uzavřeny smlouvy o  smlouvě budoucí 
o úplatném zřízení věcných břemen na 
těchto pozemcích v souladu se Zásada-
mi zřizování věcných břemen a  stano-
vení náhrad za jejich zřízení. 2. Při vstu-
pu do místních komunikací a chodníků 
bude zachován jejich trvalý průjezd 

a  průchod, včetně zachování přístupu 
do všech nemovitostí a na všechny do-
tčené pozemky. 3. Po dokončení stavby 
budou pozemky dotčené stavbou uve-
deny do původního stavu. 4. Při zásahu 
do povrchu chodníků budou tyto chod-
níky obnoveny v jejich celé šíři a délce.

 Schvaluje výjimku z Vnitřní směr-
nice MČ Praha-Libuš č. 1/2012 Zásady 
a  postupy při zadávání veřejných za-
kázek z  čl. V  a  schvaluje přímý výběr 
dodavatele služeb na základě předlo-
ženého návrhu Smlouvy o  poskytnutí 
a  odborném zajištění překladatelských 
a  tlumočnických služeb s  OSVČ, Mgr. 
Jiřím Kocourkem, a  to za stejných ce-
nových podmínek, jako byla uzavřena 
předchozí smlouva ze dne 14. 2. 2011 
na základě výběrového řízení, tedy 283 
Kč za normostranu odborného překla-
du a  v  potřebném objemu prací vyčís-
leném vedením projektu, tj. překlad 
679 normostran odborných textů, vše 
v celkové výši 192 157 Kč, včetně DPH, 
za kompletní dodávku až do konce 
realizace projektu „Využití zkušenos-
tí zahraničních partnerů pro řešení 
problematiky začlenění cizinců měst-
ské části Praha-Libuš na trh práce“ č. 
CZ.1.04/5.1.01/51.00067.

 Schvaluje Smlouvu o  provede-
ní lektorské činnosti s  panem Mgr. Ji-
řím Bartákem v  rámci projektu „Využití 
zkušeností zahraničních partnerů pro 
řešení problematiky začlenění cizinců 
městské části Praha-Libuš na trh práce“ 
č. CZ.1.04/5.1.01/51.00067.

 Postupuje zřizovací listinu pří-
spěvkové organizace Klub Junior, se 
sídlem Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 
4 − Písnice, ke schválení na zasedání Za-
stupitelstva MČ Praha-Libuš.

 Souhlasí se změnou stavby před 
dokončením na místní komunikaci 
v  ulici K Vrtilce v  rámci stavby Písnické 
rezidence Vrtilka, investor Luna Proper-
ty, s. r. o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 
140 00 Praha 4, zastoupena na základě 
plné moci společností Loxia, a. s., se 

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY neJbLiŽší TeRMínY  
JeDnÁní  ZasTuPiTeL-
sTVa MČ PRaHa-Libuš

27. března 2013
19. června 2013
11. září 2013
4. prosince 2013

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.

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 8. do 28. 
1. 2013. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. 
na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrál-
ního – http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – jsou veřejně dostupné údaje o par-
celách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.
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V  loňském roce městská 
část Praha-Libuš zrealizova-
la projekt zklidnění lokality 
ulic Drůbežářská, Husařská, 
V  Koutě, burianova a  chladí-
renská. spočíval ve vytvoření 
zóny se zklidněným provozem, 
tj. umístění vjezdových prahů 
z  kulatých polštářů, vytvoření 
jednosměrných ulic se zacho-
váním obousměrného provozu 
cyklistů a  snížení rychlosti na 
30 km/hod.

Abychom zjistili, jak jsou obča-
né spokojeni a  zda nové dopravní 
opatření vyhovuje obyvatelům lo-
kality, probíhala v    prosinci 2012 
a  lednu 2013 na toto téma anketa, 
které se zúčastnilo 54 respondentů, 
z nich 38 obyvatel nebo podnikate-
lů z této lokality. 

A výsledky?
→	 74 % respondentů je přesvědče-

no, že průjezd vozidel lokalitou 
se výrazně snížil

→	 69 % respondentů vyhovuje 
nový systém jednosměrek ve vy-
braných ulicích

→	 54 % respondentů odpovědělo, 
že kontrola dodržování doprav-
ních předpisů Městskou policií 
v lokalitě je nedostačující

Poslední část projektu, kdy by 
měly být na komunikacích umístě-
ny velké květináče, které by sloužily 
k  lokálnímu zúžení a  rozvlnění pří-
mých úseků ulic, se stále zvažuje. 
S  největší pravděpodobností akce 
nebude moci být v letošním roce rea- 
lizována z  rozpočtu městské části. 
Se žádostí o  grant u  Nadace Part-
nerství jsme v  roce 2012, bohužel, 
neuspěli. Pokusíme se však, v  pří-
padě vyhlášení obdobné výzvy na 
podporu dopravních opatření, opět 
zažádat o poskytnutí dotace.

Zuzana Kuryviálová,  
odbor životního prostředí  

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: archiv OŽPD ÚMČ Praha-Libuš

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI  
S NOVÝM DOPRAVNÍM ŘEŠENÍM

Pro první polovinu roku má 
městská část Praha-Libuš přidě-
lenu od Magistrátu hl. m. Prahy 
kvótu na přistavení velkoobje-
mových kontejnerů na biood-
pad, a to čtyři kusy. Kvóty byly 
stanoveny s  ohledem na počet 
obyvatel, dostupnost sběrných 
dvorů a  převažující typ obytné 
zástavby v městské části.

Režim přistavení obsluhy a  svo-
zu kontejnerů na bioodpad bude 
stejný jako v předešlých letech. Při-

stavení bude probíhat o  sobotách 
v  časech od 13.00 do 16.00. Přista-
vené kontejnery budou s obsluhou. 
V  případě naplnění před koncem 
určené doby přistavení budou kon-
tejnery měněny za prázdné.

6. 4. Zahrádecká
6. 4. Ke Kašně
13. 4. Hoštická
13. 4. Ohrobecká

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

KONTEJNERY NA BIOODPAD

Mezinárodní kampaň Vlaj-
ka pro Tibet 10. března 2013 
připomíná 54. výročí povstání 
Tibeťanů proti čínské okupaci 
Tibetu a poukazuje na dlouho-
dobé porušování lidských práv 
v Tibetu. 

Při povstání zemřelo 80 000 Tibe-
ťanů, více než milion jich zemřelo 
v  následujících letech ve vězeních, 
pracovních táborech, důsledku hla-
domoru apod. Za poslední tři roky 
zvolilo 95 Tibeťanů sebeupálení 
jako nejkrajnější formu protestu 
proti politickému, kulturnímu a ná-
boženskému útlaku.

Loni v ČR vyvěsilo tibetskou vlaj-
ku 410 obcí, měst, městských čás-
tí nebo krajů. Úřad městské části 
Praha-Libuš letos 10. března opět 
vyvěsí tibetskou vlajku. Podrobné 
informace najdete na internetových 
stránkách: www.tibinfo.cz. 

Zdroj: o. s. Lungta, ÚMČ Praha-Libuš

VLAJKA  
PRO TIBET
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GRANTOVÝ 
PROGRAM

Máte zájem ucházet se v roce 
2013 o grant v rámci grantové-
ho programu na podporu kul-
tury, sportu a volnočasových 
aktivit v MČ Praha-Libuš?

Více informací naleznete na 
webových stránkách www.praha-li-
bus.cz, v sekci EU, dotace, granty – 
výzvy nebo v sekci aktuality.

Ivana Petříková, odbor správní a školství 
ÚMČ Praha-Libuš

sídlem Perucká 26, 120 00 Praha 2, 
s  využitím pozemků parc. č. 53/1, 
53/6 a  53/32, všechny v  k. ú. Písni-
ce, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svě-
řená správa MČ Praha-Libuš, v  roz-
sahu a  za podmínek uvedených ve 
Smlouvě o  právu provést stavbu, 
která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

 Nesouhlasí s  dodatečným 
povolením stavebních úprav na 
změnu užívání stavby z  restaurace 
a  prodejny nápojů na sklad potra-
vin v ulici Drůbežářská čp. 551. Zá-
měr užívání stavby není v  souladu 
s platným územním plánem, území 
OV – všeobecně obytné – je úze-
mí sloužící pro bydlení s  možností 
umisťovat další funkce pro obsluhu 
obyvatel. Sklad potravin neslouží 
pro potřeby obyvatel v  tomto kon-
krétním území. Dále požadujeme, 
aby toto centrum obce bylo doprav-
ně zklidněné, což sklad potravin 
rozhodně nesplňuje. Upozorňuje, 
že nelze tříděný odpad likvidovat 
ve veřejných kontejnerech, ale řešit 
prostřednictvím vlastního plánu od-
padového hospodářství. Již vydala 
své nesouhlasné stanovisko v před-
mětné věci na změnu užívání stav-
by z prodejny a restaurace na sklad 
potravin, předloženou společností 
Czech building, s. r. o., Ostrovského 
1213/23, 150 00 Praha 5 – viz usne-
sení č. 205/2012 ze dne 18. 9. 2012. 
Trvá na svém požadavku uvést sou-
časný stav do souladu s  platným 
stavebním zákonem, řešit stavbu 
jako celek, včetně odstranění ne-
povolené severní přístavby. Ukládá 
zaslat na odbor výstavby ÚMČ Praha 
12 toto usnesení jako námitku proti 
způsobu užívání stavby.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová  

a Hana Kolářová
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Jednoduše – v  prvním kole nega-
tivně proti Fišerovi a ve druhém po 
tom, co jsem v  tom prvním vyhrál, 
nijak – jednoho kandidáta jsem vo-
lit prostě z pochopitelných nemohl 
a druhého (z týchž důvodů) nechtěl.

A abych držel slovo, tou slibova-
nou novinko je dnes titul:

Michal Rejžo Pavlík:  
Kurvy nepláčou
ISBN 978-0737-632-51
Teprve dva-

cetiletý autor ve 
své próze nahlíží 
do západočes-
kého pohraničí, 
kraje, který po 
odsunu němec-
kého obyvatel-
stva zůstal jako-
by odstrčen od 
zbytku republiky. Neobyčejně ta-
lentovaná próza, která nabízí auten-
tický pohled na porevoluční dobu 
očima dospívající generace, zasaze-
ný navíc do „oblasti mimo všechno“, 
která se musí pořád ještě vyrovná-
vat s  posledními dějinnými zvraty. 
Pro doplnění pohledu na ožehavé 
problémy současnosti četbu knihy 
vřele doporučuji.

Jiří Brixi

Miloš Zeman - Zpověď infor-
movaného optimisty. Rozho-
vor s Petrem Žantovským. 
ISBN: 978-80-87470-85-5
„Jako člověk 

jsem spokoje-
ný, jako občan 
ne.“„Jsem eu-
r o f e d e ra l i s t a , 
a  tedy odpůrce 
evropského su-
perstrátu.“ Miloš 
Zeman je v  roz-
hovoru otevřený, 
nespoléhá jen na své tu dobře znějí-
cí, tu obhroublé bonmoty. Hodnotí 
tu jakoby zvenčí, ale přesto zainte-
resovaně posledních deset let života 
v našem státě, kdy nebyl ve vysoké 
politice. Také tu (jako kovaný pro-
gnostik) prezentuje své myšlenky 
týkající se úřadu prezidenta a  své 
pojetí výkonu nejvyšší ústavní funk-
ce. Dává upřímně (?) nahlédnout do 
svého soukromí, provádí nás úska-
lími své osobnosti, pojmenovává 
své slabosti a  celé vyprávění koru-
nuje vyznáním svým dvěma dětem. 
Zkrátka nám tu autor prezentuje Ze-

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ 82

TEDA PĚKNĚ S KŘÍŽKEM PO FUNUSE…
…povzdychne si nejspíš čtenář, až si přečte tohle knihkupectví. No 

ano, prezidentská volba a všechny s ní spojené hysterie a nechutnosti už 
proběhly… Tohle knihkupectví se, až na jednu novinku, zabývá kniha-
mi o finalistech prezidentského klání. V každém případě jde o osobnosti 
vcelku dobře charakterizující naše současné dějiny, z  nichž jedna bude 
díky opatrnickému uvažování lidu – voliče následujích pět let sídlit na 
Hradě, odkud bude zajisté rozdávat lidu své moudrosti, a druhá díky ur-
čité rozporuplnosti především své rodinné historie (živené navíc – v kon-
trastu k  jeho gentlemanskému profilu − dost agresivní antipropagací) 
doslouží jako ministr zahraničí a místopředseda nejneoblíbenější popře-
vratové vlády, se pak asi odebere na své panství a bude moci dělat vcelku 
v pohodě nezainteresovaného chytrého odtamtud…

Městská část Praha-Libuš pořá-
dá pravidelně pro právě naroze-
né děti s trvalým pobytem v naší 
městské části vítání občánků.

Prosíme rodiče dětí narozených od 
března 2012 do února 2013, jejichž 
děti ještě nebyly přivítány a kteří mají 
o vítání zájem, aby dali zprávu na od-
bor správní a  školství Úřadu městské 
části Praha-Libuš: 

Renata Sobíšková, tel. 244 021 421-3,  
e-mail: sobiskova@praha-libus.cz 

Foto z  vítání občánků v říjnu 2012:  
Hana Findejsová
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mana jako jakéhosi upřímného a las-
kavého „tatíčka“. Ale nezapomeňme, 
prosím, že je také autorem do jisté 
míry mnoho lidí dehonestující kni-
hy Jak jsem se mýlil v  politice 
(ISBN 80-7360-260-1). Vzpomněl 
jsem si při její četbě na jeden Ze-
manův předvolební plakát (i ten mu 
nakonec dopomohl k  funkci premi-
éra), kde vytvořil jakousi levicovou 
„svatou trojici“ s „línou“ Petrou a se 
Standou, o  kterém podává v  této 
knize výstižné svědectví: „Když se 
ho redaktorka Lidových novin ze-
ptala, co soudí o  Špidlově kritice 
jedné poslankyně, že je infantilní, 
udiveně opáčil, že není žádný inte-
lektuál a že neví, co slovo infantilní 
znamená”. Nevím vlastně, je-li toto 
autentické svědectví dehonestující. 
A je-li, nedehonestuje-li samotného 
informovaného optimistu…

barbara Tóthová: Karel 
schwarzenberg – životopis
ISBN: 80-7215-327-5
To „schwarzenberská“ kniha ra-

kouské novinářky a spisovatelky Bar-
bary Tóthové (*1975), která přibližuje 

čtenářům život-
ní cestu Karla 
Schwarzenberga 
(*1937), je trochu 
jiná káva. V  citli-
vě vykresleném 
portrétu sleduje 
prvních jedenáct 
let jeho života 
v  Čechách, dra-
matický odchod do exilu v Rakousku 
roku 1948, první krůčky v  politice, 
nevšední rodinný život, působení 
v  Mezinárodním helsinském výboru 
i politické angažmá po boku Václava 
Havla v  90. letech. Kniha zachycuje 
více než jen jeden život − vystudova-
ná historička tu shromáždila mnoho 
historického materiálů o životě rodu 
Schwarzenbergů po dobu několika 
staletí, zachytila nezaměnitelné ro-
dové tradice a  hodnoty. Podává tu 
objektivní obraz českého šlechtice 
(byť šlechtictví v  Československu 
zrušil už Masaryk), jehož morální 
a  obecně lidské kvality jej na post 
prezidenta předurčují, o  jehož poli-
tických schopnostech se ale vlastně 
nevyjadřuje…

Myslím, že když se tak opožděně 
pouštím do volební diskuze, mohl 
bych prozradit, jak jsem volil sám. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

SUDOKU
Správné řešení najdete na str. 19. Připravil Martin Zikeš
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Jsme poměrně malá městská část 
Prahy, a přesto jsme součástí hned tří 
římskokatolických farností – kunra-
tické, modřanské a lhotecké. Přesněji: 
Libuš „obhospodařuje“ Benedikt Hu-
dema, administrátor farnosti z  kos-
tela sv. Jakuba Většího v Kunraticích, 
Písnici má na starosti páter Josef 
Pecinovský z  modřanského kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, a  Kamýk 
spadá pod Mgr. MUDr. Jiřího Kordu, 
administrátora farnosti Panny Marie 
Královny míru na Lhotce.
Každý kostel má svou zajímavou his-
torii a jejich farnosti také. 

Kostel sv. Jakuba Většího 
v Kunraticích 

Patří k  nejzdobnějším kostelům 
v Čechách. Původně byl raně gotic-
ký. Z  té doby se dochovala pouze 
čtvercová sakristie s freskami ze 14. 
století. Do dnešní barokní podoby 
byl přestavěn v  letech 1730−1736, 
a  to zásluhou tehdejšího pána 
Kunratic, Jana Arnošta Václava Gol-
če. Středem tohoto barokního kos-
tela je rozměrná rotunda, která je 
zaklenutá kopulí s lucernou. Interiér 
kostela zdobí barokní plastiky, bo-
hatá vnitřní výzdoba a fresky. V roce 
2003 byla v  kostele nainstalována 
Křížová cesta od akademického ma-
líře Vjačeslava Iljušenka. Do této far-
nosti již od roku 1747 spadá Libuš.
Foto: archiv farnosti

Kostel Panny Marie 
Královny Míru na Lhotce
Vysvěcen byl v roce 1937. Je jedním 
z dvanácti svatostánků, které necha-

li pražští katolíci postavit po roce 
1918 na paměť tehdy poraženého 
Mariánského sloupu na Staroměst-
ském náměstí. (Mariánský sloup byl 
krátce po vyhlášení samostatnosti 
Československa zničen dnes již ne-
chvalně známým Frantou Sauerem, 
který jej považoval za symbol habs-
burského mocnářství.) Sochař Břeti-
slav Benda proto zhotovil pro tento 
kostel přesnou kopii staroměstské 
Madony, která stojí v  presbytáři. 
Loď kostela je také vyzdobena vý-
jimečnou Křížovou cestou od aka-
demického sochaře Karla Stádníka 
z roku 1973, která je považována za 
moderní umělecké dílo minimálně 
celostátního významu. Ulice na Ka-
mýku (avšak spadající pod MČ Pra-
ha-Libuš) jsou součástí této farnos-
ti od roku 1937. Před tímto rokem 
spadaly pod Kunratice (1747−1784) 
a  od roku 1825 pod Modřany. (Ob-
dobí 1784−1825 se autorovi nepo-
dařilo dohledat.)
Foto: archiv farnosti

Kostel nanebevzetí  
Panny Marie v Modřanech 

Původně románský kostel, o  němž 
je první nepřímá zmínka z roku 1329 
(kdy na listině vydané scholastiky 
Pražské kapituly je podepsán jako 
svědek Vojtěch, plebán z  Modřan), 
má poměrně pohnutou historii. 
V roce 1420 byl vypleněn a posléze 
zapálen husity, kteří táhli na zbra-
slavský klášter. Po roce 1620 byl čás-
tečně opraven, zůstal však bez fará-
ře. V roce 1631 byl vydrancován Sasy 
a o osm roků později si v něm Švé-
dové zřídili skladiště zbraní a  stře-
liva. Po skončení třicetileté války 
zbraslavští cisterciáci kostel opravili 
do nynější podoby, kdy z  původní 
stavby zůstaly jen jižní a  severní 
boční stěny. O  století později byla 
znovu postavena zvonice se zvo-
nem sv. Václav a  Jan Nepomucký 
z  roku 1726 a  k  němu byl pořízen 

VELIKONOČNÍ ROZHOVOR
blíží se Velikonoce – pro někoho jsou symbolem jara, pro jiné zas 
uvědomění, že Kristus vstal z mrtvých a přinesl tak spásu lidem. 
(Čtenáři snad prominou poněkud zjednodušenou charakteristiku nejvýznam-
nějšího křesťanského svátku v roce.)

ještě další zvon Marie. Ty však byly 
během I. světové války zrekvírová-
ny. Osud zvonů se opakoval též 13. 
dubna 1942, kdy byly pro potřeby 
německé armády sňaty a odvezeny. 
Pod tento farní kostel spadá Písnice, 

avšak vždycky tomu tak nebylo: v le-
tech 1713−1787 patřila pod Zbra-
slav, v  letech 1747−1828 byla také 
ve farnosti Kunratic a od roku 1787 
je pod modřanskou farností.
Foto: archiv farnosti

↑  P. Jiří Korda (při rozsvěcení vánočního stromu na sídlišti Písnice v prosinci 
2012). Foto: Kryštof Štafl

Jak se stalo, že jste si vybral kněž-
ské povolání?

benedikt Hudema: Cesta byla 
poměrně dlouhá. Nevyrostl jsem 
v křesťanské rodině, o otázky spoje-
né s vírou jsem se začal zajímat až na 
gymnáziu a teprve v 18 letech jsem 
byl pokřtěný. Trvalo mi více než 10 
let, než jsem poznal svoje povolání 
a  začal se připravovat ke kněžství. 
Důležité je, aby člověk poznal, kde 
skutečně může být šťastný. Podob-
ně jako manželství je kněžství povo-
lání, nikoli zaměstnání a mně trvalo 

dosti dlouho, než jsem tuto nabídku 
ze strany Boží vzal vážně.
Jiří Korda: Jako dospívající jsem se 
začal zajímat o víru, ale byl jsem pře-
svědčen, že rozhodně nebudu ka-
tolíkem. Když jsem uvěřil, tak jsem 
si řekl, dobrá, budu katolíkem, ale 
rozhodně ne knězem. A  pak jsem 
jednou po dvanáctihodinové smě-
ně v  nemocnici šel do kostela. Tam 
jsem unaveně seděl a  najednou 
jsem měl silný dojem, že mě Bůh 
volá, abych se stal knězem. A i když 
jsem se snažil tohoto pocitu zbavit 
sebevíc, stále přetrvával.

Na otázky redakce časopisu U nás odpověděli: P. benedikt Hude-
ma z farnosti Praha-Kunratice a P. Mgr. MuDr. Jiří Korda z farnosti 
Praha-Lhotka.
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↑  P. Benedikt Hudema.
Foto: archiv farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice

Letos připadají Velikonoce na 
přelom března a dubna. Máte rád 
Velikonoce? 

benedikt Hudema: Ano.
Jiří Korda: Svatý týden (Květná 
neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek) 
a Velikonoce mám raději než Váno-
ce. Jsou to nejvýznamnější křesťan-
ské svátky, v kostele jsou krásné ob-
řady plné hluboké symboliky.

Jaký je význam Velikonoc z vašeho 
pohledu?

benedikt Hudema: Jsou to nej-
důležitější a nejkrásnější křesťanské 
svátky. Bez sentimentu dávají mož-
nost hledat odpověď po smyslu na-
šeho života, lidské bolesti a utrpení. 
Ukazují, že lež, zlo a smrt nemají po-
slední slovo.
Jiří Korda: Věříme, že Bůh se stal 
jedním z  nás, člověkem Ježíšem (to 
je smysl Vánoc). O  Svatém týdnu 
a  Velikonocích si připomínáme, že 
tento Ježíš se z lásky k nám obětoval, 
za nás zemřel, a co je pro mnohé úpl-
ně nepochopitelné, vstal z mrtvých.

O českém národě se říká, že je jed-
ním z nejateističtějších na světě. 
V čem vidíte důvody?

benedikt Hudema: Dle mé osob-
ní zkušenosti jde o nepravdivou frá-
zi. Stačí se podívat na návštěvníky 
vánočních bohoslužeb, o dušičkách 
zajít na hřbitovy, případně jen pose-
dět s mládeží u piva. 
Jiří Korda: Velkou roli hrají dějiny. 
Jsme místem, kde se střetávaly již od 
pradávna různé kultury, náboženství 
a posléze různé křesťanské směry.

Přestali lidé věřit v Někoho nebo 
v Něco? Je na prvním místě kon-
zumní přístup k životu?

benedikt Hudema: Možná jen 
hledáme jednodušší cestu – příliš 
nehledat, příliš se neptat, abychom 
něco nemuseli ve svém životě mě-
nit. Když přijde nějaká krize, třeba 
smrt blízkého člověka nebo rozpad 
vztahu, rodiny, je to příležitost zved-
nout oči od řízku a piva o něco výše. 
To není otázka víry, ale odvahy a ro-
zumu: Ptát se, hledat, nespokojit se 
s jednoduchou odpovědí.
Jiří Korda: Nemám rád nějaké jed-
noduché závěry. V  lidech je pořád 
hodně dobrého, to jsem viděl na-
příklad při povodních v  roce 2002. 
Slovo věřit je v řečtině, ve které byl 
napsán Nový zákon, totéž co důvě-
řovat. Nejde podle mne tedy v naší 
společnosti na prvním místě o pro-
blém konzumu, ale že nevěříme, 

nedůvěřujeme Bohu. Nemyslím teď 
nějakou vesmírnou energii nebo dě-
dečka na obláčku, ale Někoho, kdo 
stojí za tímto světem. O  něm nám 
vypráví a svědčí právě Ježíš Kristus.

Myslíte si, že přesto je stále dost 
lidí, kteří nacházejí útěchu a in-
spiraci u Boha, ať už při modlitbě 
v kostele, nebo čistě v soukromí?

benedikt Hudema: Ano. Já osob-
ně nemám tak silnou víru, abych 
logickým rozumem přijal, že tenhle 
vesmír, s  jeho neskutečnou krásou, 
řádem a  složitostí života, vznikl 
jen náhodou. Zkuste míchat milio-
ny a  miliardy let různé sloučeniny 
a čekat, že vám „náhodou“ vypadne 
jedna buňka, nebo dokonce fungu-
jící lidský organismus. Ale poznání 
Boha samo o sobě nestačí, je potře-
ba zakusit, že je osobou a je možné 
s ním sdílet vztah. Asi podobně jako 
četba knihy o  lidském těle je něco 
jiného než zkušenost s  láskou (mi-
lovat a být milován konkrétním člo-
věkem).
Jiří Korda: Doufám. Modlitba, to je 
rozhovor s  Bohem, děkování, pros-
ba, třeba i  hádání se s  ním, nebo 
odevzdané spočinutí v jeho přítom-
nosti.

Hodně lidí odrazuje skutečnost, 
že katolická církev se staví značně 
kriticky například k antikoncepci, 
sňatkům mezi jedinci stejného 
pohlaví nebo potratům. Jaký je 
váš názor?

benedikt Hudema: Na tuhle škálu 
otázek nelze odpovědět na pár řád-
ků. U potratů jde jen o nepochope-
ní podstaty. Je přece jedno, jestli je 
někdo katolickým křesťanem, nebo 
ne. Musím se ptát, kdy vlastně začí-
ná lidský život, a pokud je to lidský 
život, pak si zaslouží ochranu a úcty.
Jiří Korda: To jsou často jen výmlu-
vy. Vždyť mnoho kritiků ani pořádně 
neví, co církev o vámi zmíněných vě-
cech učí. Zeptejte se těch lidí, jak by 
reagovali, kdyby jejich blízká zemře-
la na plicní embolii jako následek 
nežádoucích účinků hormonální an-
tikoncepce. Byli by pak jednoznačně 
pro? Myslíte si, že nevěřící žena je 
odvázaná z  toho, že šla na potrat? 
Skutečně si myslíte, že když se mají 
dva kluci rádi a bydlí spolu, že jsou 
manželé? Církev nahlas často říká to, 
co si mnozí myslí, jen se to bojí říkat 
nahlas. Mohli by být totiž považová-
ni za „nekorektní“.

Značná část společnosti je proti 
vrácení ukradeného majetku círk-
vím a náboženským hnutím. My-

slíte si, že církve se po restitucích 
budou lépe starat o tento majetek, 
o své svatostánky, kláštery, lesy 
a polnosti, než tomu doposud 
bylo?

benedikt Hudema: Představte si, 
že vám někdo ukradne auto, zloděje 
chytneme, auto je sice v dosti špat-
ném stavu, ale víme, kde je. Měli 
bychom dát hlasovat nebo zjišťo-
vat veřejnou anketou, zda ho máme 
vrátit zpátky vám jako původnímu 
majiteli a prověřovat jestli jste dob-
rý nebo špatný řidič?
Jiří Korda: Zmínil jste i  kláštery. 
Ty už ale majetky dostaly zpátky na 
počátku devadesátých let. Jděte se 
podívat například na Strahov, jak 
vzkvétá. Pro mne osobně je ale nej-
důležitější, že stát snad přestane mít 
nepatřičnou kontrolu nad církvemi. 
Nezapomínejme prosím na jed-
nu věc, přijaté vypořádání není na 
prvním místě o majetcích. Příslušný 
zákon říká, že Parlament jej schválil 
„veden snahou zmírnit následky ně-
kterých majetkových a  jiných křivd, 
které byly spáchány komunistickým 

režimem“ a že chce „umožnit tak ob-
novením majetkové základny církví 
a  náboženských společností svo-
bodné a  nezávislé postavení církví 
a náboženských společností, jejichž 
existenci a působení pokládá za ne-
zbytný prvek demokratické společ-
nosti“. Pořád se mluví o církvích, jako 
kdyby v nich nikdo nebyl. Ale vždyť 
v dobrovolném údaji při sčítání lidu 
se k církvím přihlásilo více jak deset 
procent populace!

Letos uplyne 1150 let od příchodu 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Jak 
se na toto výročí připravujete? 
Chystáte ve vaší farnosti akce, kte-
rých se mohou zúčastnit také lidé 
z řad nevěřících?

benedikt Hudema: Výročí je pří-
ležitostí uvědomit si naše kořeny, to 
z  čeho vyrůstá naše společnost, náš 
stát, náš národ. V  naší farnosti stále 
probíhá celá řada akcí, které jsou ote-
vřené široké veřejnosti. Nabízíme na-
příklad i programy pro školy, je mož-
né domluvit návštěvu přímo ve škole 
nebo navštívit naši farní budovu. 
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Kontakt najdete na naší stránce: 
www.farnostkunratice.cz.
Jiří Korda: Společně s dalšími 
církvemi budeme v  polovině 
června pořádat bohoslužbu 
slova pod širým nebem. Jinak 
pořádáme ve farnosti dlouho-
době aktivity otevřené i  veřej-
nosti. Noc kostelů, farní akade-
mie s hosty, koncerty, karneval, 
ples. Ročně zhruba pět set dětí 
přijde do kostela na programy 
s  vánoční a  velikonoční tema-
tikou. Samozřejmě všechny 
bohoslužby i setkávání věřících 
jsou přístupná. Například i ne-
katolíci chodí na společenství 
maminek, setkávání chlapů 
a otců, alfa kurzy (základy víry), 
společenství duševně nemoc-
ných apod.

Kam se mohou obrátit lidé 
ohledně křtu svého dítěte 
a co by pro to měli udělat?

benedikt Hudema: Stačí 
kontaktovat kněze, nejlépe te-
lefonicky nebo e-mailem. Ná-
sledně domluvit osobní setká-
ní, kde rád sdělí vše potřebné.
Jiří Korda: Kontakty i podrob-
nější informace naleznou na 
www.lhoteckafarnost.cz. Po-
chopitelně se na křest mohou 
připravovat i  dospělí. Letos 
o Velikonocích budeme křtít je-
denáct dospěláků. 

Je možné u vašeho kostela 
nebo na vaší faře navštěvo-
vat hodiny biblické výuky? 
Jak často?

benedikt Hudema: Máme 
pravidelné Biblické hodiny, ka-
ždé pondělí od 19 hodin, Hovo-
ry o víře pro mládež ve středu 
od 19.15 a  samozřejmě probí-
hají i individuální setkání, která 
je možné domluvit telefonicky.
Jiří Korda: Bible se systema-
ticky čte a  diskutuje během 
kurzu přípravy dospělých na 
křest a na společenství věřících 
s  duševním onemocněním. 
Dále pořádáme kratší kurzy na 
různá témata, mimo jiné i bib-
lická. Můžeme ale říct, že není 
možné se vyhnout Bibli na ja-
kémkoliv společenství věřících, 
od nejmladších po nejstarší.

Může vás člověk požádat ve 
své poslední hodince o roz-
hřešení a poslední pomazání, 
případně i účast na pohřbu? 
Může to udělat, i když byl 
dosud nevěřící?

benedikt Hudema: Samo-
zřejmě ano, stejně jako „jen“ 
o návštěvu u nemocného nebo 
umírajícího, ať už doma, nebo 
v nemocnici. V případě pohřbu 
či posledního rozloučení je 
lepší nejprve zavolat a dohod-
nout termín a následně domlu-
vit detaily s pohřební službou. 
Upřímně řečeno nemám moc 
rád dělení na „věřící“ a „nevěří-
cí“. Neodpovídá to realitě, spíše 
můžeme mluvit o tom, jestli se 
dotyčný snaží žít jako křesťan, 
nebo nikoli. Zavolat kněze si 
může kdokoli a  on také rád, 
pokud to bude alespoň trochu 
časově možné, přijde co nej-
dříve.
Jiří Korda: Občas v nemocni-
cích i  křtím. Bůh není nemilo-
srdný úchyl, který čeká, kdy nás 
načape při nějaké chybě, aby 
nás poslal do pekla. Je to milu-
jící otec. Do ničeho nás nenutí, 
respektuje naši svobodu, trpě-
livě čeká. Jakmile ale projevíme 
zájem o smíření s ním a  lidmi, 
doslova nám běží naproti.

Jakou lidskou vlastnost pova-
žujete za nejhorší a proč?

benedikt Hudema: Pýchu. 
Pak si totiž myslíme, že jsme 
středem světa a  nikoho a  nic 
tak zvaně nepotřebujeme. 
Není horší omyl.
Jiří Korda: Hřích Adama a Evy 
byla pýcha. Budeme jako Bůh 
a budeme žít, jako by Boha ne-
bylo. Já mám vždycky pravdu 
a ty ostatní jsou úplní blbečci.

Redakce časopisu U  nás přeje 
všem čtenářům krásné prožití 
velikonočních svátků. Věříme, 
že tento článek přispěje ke svá-
teční náladě spojené s  přícho-
dem jara. Na závěr připojujeme 
pro zájemce kontakty na naše 
farnosti:
Kunratice: P. Benedikt Hude-
ma, e-mail: farnostkunrati-
ce@atlas.cz, tel.: 244 910 469,  
724 209  774, www.farnost-
kunratice.cz
Lhotka: P. Mgr. MUDr. Jiří Kor-
da, e-mail: lhotecka.farnost@
seznam.cz, tel.: 241 490 910, 
725 797  561, www.lhotecka-
farnost.cz 
Modřany: P. Josef Pecinovský, e-
-mail: j.pecinovsky@seznam.cz, 
tel.: 733 741 505, www.mod-
ranska.farnost.cz

Martin Zikeš
Spolupráce Hana Kolářová

Vzácný snímek jsme získali v archi-
vu Praha-západ a ani zde nevědí, kde 
stavba stojí. Pokud byste se jich zepta-
li, dozvíte se jen, že jde o budovu prá-
vě postavené školky z  roku 1956. Ani 
my jsme bez konzultace s  pamětníky 
nemohli místo poznat. Hlavní vchod 
z fotografie totiž podlehl pozdější pří-
stavbě, která tuto původní budovu vý-
razně pohledově zakrývá. Přesto ji ně-
kteří z nás téměř denně navštěvovali. 
K vidění je také pro některé voliče naší 
městské části při cestě k volebním ur-
nám. Přesně v  půlce května ji budou 
mít příležitost spatřit a navštívit všich-
ni. Souvisí totiž s místem, kde se bude 
slavit. A to je z nápověd vše. Přejeme 
hodně štěstí v hádání!  

Bezesporu se jedná o doposud nej-
těžší fotohádanku. Proto tentokrát 
výjimečně vyhrává každý soutěžící, 
který správně odpoví na otázku: Kde 
přesně zobrazená budova stojí? 

Své tipy zasílejte nejlépe na e-mai-
lovou adresu kadlec.m@seznam.cz 
(do předmětu uveďte Fotohádanka 
12) nebo prostřednictvím sms na tel. 
604 266 025 (zprávu začněte: „Foto-
hádanka 12“). Uzávěrka soutěže je v 
pátek 15. března. Tak neváhejte a há-
dejte!

Matěj Kadlec
Foto: archiv autora

Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE

FOTOHÁDANKA Z HISTORIE (12)
nejtěžší fotohádanka.

V  průběhu uplynulých dvou let 
jsem pracovala na měření hluku, vě-
novala se srovnání některých stavebně 
technických podkladů, problematice 
hlukových limitů a  společnému po-
stupu s  okolními obcemi. Soustředi-
la jsem se na možnost docílit alespoň 
dílčího zlepšení s  odvoláním na to, že 
použitý povrch je jiný, než s  jakým se 
pracovalo během posuzování stavby, 
a  skutečnosti, že stavba nebyla dosud 
zkolaudována.

Bohužel, součinnost rady a  úřa-
du se mnou (jakožto pověřeným za-

stupitelem) byla zcela nedostatečná 
a v poslední době jsem vůbec nevědě-
la, co se v dané věci děje, resp. jak MČ 
Praha Libuš koná. (O obsahu části kore-
spondence nejsem zpravena dodnes.)

Proto jsem na zasedání zastupitel-
stva v  prosinci 2012 požádala, aby 
moje „pověření“ bylo vzhledem k  ne-
dostatečnému informování radou 
a úřadem MČ ukončeno, neboť nemů-
že být plněno a postrádá smysl.

O omezení hluku se budu nadále za-
jímat.

Mgr. Daniela Partlová

O HLUKU (4)
Dne 7. 12. 2010 jsem byla usnesením rady č. 284/2010 pověřena, 
abych se věnovala problematice hluku ze silničního okruhu a práci 
na opatřeních, směřujících k omezení negativního vlivu silničního 
okruhu v oblasti Písnice.
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cViČení a HubnuTí 
V JeDnOM

Potřebujete shodit po vánocích 
pár kilogramů? Chcete se cítit ko-
nečně fit a  v  dobré náladě? Máte 
oblíbené kousky oblečení, které vás 
škrtí a rádi byste je ještě nosili? Rádi 
byste se dozvěděli, jak si správně se-
stavit jídelníček? Nemáte dostatek 
vůle a odhodlání zhubnout sami?

Pokud jste odpověděli alespoň 
jednou ano, přijďte to zkusit s námi.

Kurz hubnutí začínáme ve 
čtvrtek 28. března 2013 v tělo-
cvičně Klubu Junior (Na Okruhu 

395/1, Praha 4 − Libuš), pak vždy 
ve čtvrtky 17.30−19.00 hod. takto: 
17.30−18.30 cvičení podporující spa-
lování tuků, 18.30−19.00 přednáška, 
diskuze, společné měření a vážení.

Veškeré další informace vám ráda 
sdělím na e-mailu: eliska.fronek@
email.cz nebo na tel. 776 018 191.

Cena desetitýdenního kurzu je 
990 Kč. Každá úspěšná účastnice 
kurzu obdrží na poslední hodině 
dárek.

Moc se na vás těší vaše cvičitelka 
a fyzioterapeutka:

Bc. Eliška Froňková

DĚTSKÝ KARNEVAL
Dne 16. března 2013 se od 14.00 hodin

koná v Libušské sokolovně dětský maškarní karneval.
Pro všechny účastníky, zejména pro ty malé, je zde
připraveno občerstvení, bohatá tombola a hudba.

Vstupné: 
Děti bez masky 50 Kč

Pro dospělé 100 Kč
Děti s maskou vstup zdarma

Pořádá SDH Libuš

KLUB JUNIOR
www.klubjunior.cz
Kontakt: ing. Lenka Koudelková, 604 273 968
kjunior@centrum.cz

spojené s přednáškou na téma: Víte, kdy a na co konkrétně máte v roce 2013 nárok od státu?

Setkání se uskuteční

ve čtvrtek 14. března 2013 od 13 do 15 hodin
v zasedací místnosti městské části Praha-Libuš, Libušská 1 (zelená budova vedle pošty).
Pozvání na setkání přijal také starosta městské části pan Jiří Koubek.

Program setkání: 
→ zahájení
→ vyhodnocení výsledků anketního průzkumu na téma Volný čas seniorů,  

výhled aktivit na rok 2013
→ představení bezplatného kurzu obsluhy počítače, informace k průběhu kurzu
→ přestávka
→ hudební vystoupení dětí
→ přednáška na téma: Víte, kdy a na co konkrétně máte v roce 2013 nárok od státu?
→ slosování výherců ankety
→ diskuse, občerstvení

Vstup volný.
Ing. Lenka Koudelková, zástupkyně starosty MČ Praha-Libuš

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat na společné setkání 
k vyhodnocení anketního průzkumu

VOLNÝ ČAS SENIORŮ 2013

VyhoDnocení AnKeTního PrůZKuMu
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80. výročí otevření 
Základní školy 
Meteorologická

Vážení obyvatelé Libuše 
a Písnice, bývalí žáci školy 

a všichni ostatní,

zveme vás na oslavu  
80. výročí otevření  

základní školy na Libuši.

Oslava se uskuteční

ve středu  

15. května 2013  
od 15 hodin v areálu školy.

Žáci a zaměstnanci Základní školy 
Meteorologická

Původní budova Základní školy 
Meteorologická

Navštivte samoobslužné mycí centrum ve Vestci u Prahy, Vídeňská ul., 
u Alberta. K dispozici jsou 4 mycí boxy pro osobní, užitková i nákladní 
auta. Umyjete zde i motorky, jízdní kola, přívěsné vozíky, karavany 
apod. V mycím centru jsou k dispozici 3 výkonné vysavače, myčka 
autokoberců, tepovač čalounění, parfémovač interiéru, pneukompresor. 
Mycí centrum je otevřeno celoročně nonstop. Další informace, návody, 
videa najdete na www.myciboxy.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu!

SAMOOBSLUŽNÉ MYCÍ CENTRUM

i n z e r c e  

POZOR – nePŘeHLÉD-
nĚTe! Mateřské centrum 
bude na základě výsledků 
průzkumu mezi docházejícími 
rodiči prozatím fungovat stá-
le stejně, přechod na formu 
kroužků se prozatím odkládá.

bŘeZen 2013  
(výběr z programu)
2. 3. | SO 
Tradiční masopustní karne-
valová party pro (pra)rodi-
če a děti každého věku. Čekají 
vás disco, písničky a hrátky, 
soutěže a odměny. Kostýmy-
-masky vítány!
4. 3. | PO 
Rytmika a zpívání – zatan-
číme si, zazpíváme a zahraje-
me na nástroječky
5. 3. | ÚT 
Ptáčci v budkách  
– lepení a stříhání
6. 3. | ST 
sportovně-hudební do-
poledne − děti i maminky 
(jak děti dovolí) s Janou
7. 3. | ČT 

Výtvarná dílnička  
pro malé tvořílky
12. 3. | ÚT 
Malování zimy
14. 3. | ČT
Výtvarničení  
pro nejmenší
19. 3. | ÚT 
svícen zdobený ubrousky
20. 3. | ST 
sportováníčko  
pro malé i velké
21. 3. | ČT 
Těšíme se na Velikonoce
25. 3. | PO 
Tanečky a písničky pro 
kluky i holčičky s Hankou

26. 3. | ÚT 
Veselé kočky – malování 
a trocha lepení
27. 3. | ČT 
Velikonoční tvoření

Těšíme se na vaši návštěvu!
Kompletní nabídku programů, 
služeb a  aktivit naleznete na 
adrese www.kuratko.mistec-
ko.cz. Případné změny a detai-
ly k vybraným programům na-
leznete taktéž na webu MC či 
na nástěnce v centru Kuřátko.

Za MC Kuřátko Hana Kendíková
Foto: archiv MC Kuřátko

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 − sportování pro nejmenší
PObYTnÉ a systém předplatného: Jednorázové 50 Kč za rodinu a dopoledne (včetně pro-
gramu), permanentka 10 vstupů − 400 Kč. Montessori herna: jednorázové 100 Kč/rodi-
nu, předplatné 10 vstupů za 600 Kč.
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PROGRaM V bŘeZnu 2013
Zveme co nejsrdečněji všechny 

seniory, nejen členy Klubu Senior.
 5. 3. Malá oslava svátku žen, kte-
rá se stále slaví. Mezinárodní den žen 
má i z historického hlediska v našem 
klubu již svoji nezastupitelnou tradi-
ci. A  něco navíc − tento významný 
svátek shrne pí. Randová, naše klu-
bová historička. Přijďte k tomuto vý-
znamnému dni posedět a popovídat!
 12. 3. Další pokračování aktualit 
z  internetu. Převážně – vážně i  ne-
vážně.
 19. 3. Návštěva Vinohradského 
divadla, vstupenky podle počtu zá-
jemců. V tento den je klub uzavřen. 
Příští návštěvu Vinohradského di-
vadla uskutečníme dopoledne od 
10.30 za cenu 100 Kč. Včas ozná-
míme v  dubnovém čísle časopisu 
U  nás. Budete-li mít zájem o  diva-
dlo, můžete se již předem nahlásit. 
Posléze sdělíme název představení 
a den konání.
 26. 3. Výlet do Vlašimi − pro 
velký zájem opakujeme návštěvu 
hvězdárny, neuvěřitelná přednáška, 
neuvěřitelné promítání. A  to jsme 
ještě neviděli vše. Odjezd z  Libuše 
v 10 hodin, návštěva zámku v 11.00 

hodin, ve 12.30 oběd v nově otevře-
né a doporučené zámecké restaura-
ci. V 15.30 návštěva hvězdárny, kde 
strávíme asi 2 hodiny. Každý si může 
vybrat − kdo zámek viděl, projde si 
městečkem, půjde na oběd. Uvidíte, 
že nebudete litovat. Odjezd z Vlaši-
mi cca v 18.00 hodin.
 2. 4. Plánujeme povelikonoční 
odpolední posezení s  příjemným 
připomenutím významu tohoto 
svátku.
 9. 4. Návštěva senátu ČR. Ob-
jednáno u pí. Hánové v sekretariátu 
pana Grulicha, který nám přislíbil 
svoji účast. Odjezd z Libuše ve 13.00 
hodin. Uvažujeme odjet autobusem 
podle počtu zájemců. Kdo má zá-
jem, nechť se ihned přihlásí v klubu.

KniHOVna
Jsme rádi, že naši knihovnu stá-

le více navštěvují čtenáři z  Prahy-
-Libuše a  děkujeme tímto, našemu 
knihovníkovi, který umí čtenáře za-
ujmout, poradit i  s  nimi popovídat. 
Knihovna otevřena vždy v úterý od 
14.00 do 18.00 hodin.

Za organizační výbor  
Klubu Senior Zdena Prchlíková

KLUB SENIOR
POZVÁNKA

na volební valnou hromadu
Tělocvičné jednoty Sokol Libuš,

která se koná

v  pátek  22. března 2O13   
v 18.OO hodin v sokolovně

Prezence přítomných v 17:30 hodin.

Program: 
 1. Zahájení  VH 
 2. Schválení programu
 3. Návrh a schválení komisí
 4. Úvodní zpráva o činnosti jednoty za rok 2012
 5. Zprávy náčelníka a náčelnice o činnosti odboru všestrannosti
 6. Zpráva o činnosti odboru sportu – volejbal
 7. Zpráva o hospodaření v r. 2012  a návrh rozpočtu na r. 2013
 8. Zpráva kontrolní komise
 9. Zpráva o členské základně
 10. Zpráva vzdělavatele
 11. Vystoupení hostů
 12. Rozprava ke zprávám a jejich schválení
 13. Volba starosty a členů výboru
 14. Návrh usnesení
 15. Schválení usnesení a závěr

Výbor T.J. Sokol Libuš

V  rámci Národního týdne tréno-
vání paměti pořádá MČ Praha-Libuš 
seminář s  praktickými ukázkami. 
Přednáška je určena nejen pro se-
niory, nýbrž pro celou širokou ve-
řejnost. Je zdarma. Proběhne v úte-
rý 12. března 2013 od 14.00 hodin 
v  zasedací místnosti MČ Praha-Li-
buš, Libušská 1. Těšíme se na vás!

Odbor správní a školství  
ÚMČ Praha-Libuš

NÁRODNÍ 
TÝDEN 
TRÉNOVÁNÍ 
PAMĚTI
akce pro veřejnost.

VOLnOČasOVÝ 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 fot-
bálek, ping-pongový stůl, spousta 
společenských her, internet a mno-
ho 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 do-
učování máme vyhrazeny dny v úte-
rý a pátek.

Program na měsíc březen:
7. 3. (čtvrtek) | Co je to Meziná-
rodní den žen a které země ho slaví
14. 3. (čtvrtek) | Vystoupení pro 
seniory − zasedací místnost Libuš-
ská 1 
18. 3. (pondělí) | Global village − 
Světová vesnice, cizinci představí své 
státy (vlajky, soutěže, tradiční jídla)
20. 3. (středa) | Navruz − oslava 
Nového roku (východních zemí), 
přednáška o Kazachstánu
28. 3. (čtvrtek) | Ozdobme si uši – 
workshop na výrobu náušnic

Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na www.

lache-chave.cz nebo na FB profilu 
NZDM Rozhledna. 

Těší se na vás:
Jana, Alina, Verča a Markéta

KLub DOMinO – sLuŽba 
PRO RODinY s DĚTMi

Klub Domino je určen pro rodi-
če s dětmi ve věku 1 měsíc až 7 let. 
V  klubu pracuje sociální pracovník 
a tlumočnice. Služby jsou poskytová-
ny zdarma, projekt je financován Mi-
nisterstvem práce a sociálních věci.

adresa: Libušská 319/126, Pra-
ha-Libuš, 6. patro hlavní budo-
vy saPa
Otevírací doba: středa 9−13 h
návštěvu mimo otevírací dobu 
je nutno předem domluvit či 
objednat.
Telefon: +420 774 344 321
Webová stránka: http://www.lache-
-chave.cz
E-mail: info@lache-chave.cz

Program na měsíc březen:
6. 3. | Téma jaro − tvoření z papí-
ru, říkanky
13. 3. | Systém zdravotnictví v ČR
14. 3. | Vystoupení pro seniory − 
zasedací místnost Libušská 1 
20. 3. | Mini lidičky z celého světa 
− Česká republika 
27. 3. | Povídaní o Velikonocích – 
tradice
3.4. | Výlet do leteckého muzea

Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na www.

lache-chave.cz.
Těší se na vás:

Veronika, Markéta 

LAČHE ČHAVE
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Nemusí. Fotbal totiž může být 
zábavou úplně pro každého. Fot-
balista může vážit klidně i  105 kilo 
a  být hvězdou týmu. A  hlavně, míč 
už nemusí být kulatý. Protože, když 
nemusí být kulatá země, proč by 
měl být míč?

Přesně tak, řeč je o  americkém 
fotbalu. O trochu mladším bráchovi 
fotbalu evropského, socceru. Ame-
rický fotbal sice není v České repub-
lice moc rozšířený, ale to se každý 
rok mění a  v  Čechách i  Evropě se 
americkému fotbalu blýská na lepší 
časy. A to je právě výzva pro všech-
ny kluky a holky široko daleko. Jaká?

PRaGue HiPPOs
O  Pražských hroších už jste si 

mohli v  časopise U  nás přečíst. 
A  Hroši rostou a  taky stárnou. 
A nová genem není na dohled. Tak-
že co s tím? No přece si Hrochy vy-
chovat. A tak hledáme kluky i holky, 
kteří s  námi propadnou šílenství 
amerického fotbalu a vymění kula-
tý nesmysl za šišatou mičudu. Proč?

Protože fotbal je sranda. Navíc 
můžete být u  začátku něčeho vět-
šího, nebo spíš velkého. Prague Hi-
ppos Jr a  jejich týmy Angry Hippos 
a Brave Hippos jsou jedny z prvních 
v  České republice. A  pokud by se 
ukázalo, že dokážeme postavit tým 
jen z „Libušáků a  Písničáků“, máme 
v záloze připravenou variantu třetího 
týmu, a to Rattlesnakes Libuš.

A v čem se bude soutěžit? Jak se 
bude hrát?

FLaG
Flag football je bezkontaktní va-

riantou amerického fotbalu, kde se 
pětičlenný smíšený tým snaží do-
stat míč podle pravidel amerického 
fotbalu do end-zóny soupeře, a  tak 
skórovat touchdown. Protivník se 
tomu snaží zabránit tím, že se sna-
ží strhnout flag z pásku toho hráče, 
který nese míč.

Flag má jako varianta fotbalu tu 
výhodu, že díky bezkontaktnímu 
charakteru dovoluje trénink už i do-
cela malým dětem. V Americe se mu 
běžně věnují kluci a  holky kolem 
pěti let. Trénují správné držení míče. 
Jak s  míčem házet a  jak míč chytit. 
Navíc se učí, jak se s míčem vyhnout 
strhnutí své vlajky nebo jak naopak 

vlajku soupeři strhnout. A učí se vy-
hrávat i snášet prohry.

PŘiJďTe na TRÉninK
Jste dost otrlí na to, abyste zkusili 

být mimo dav a dali své srdce do ně-
čeho nového? Máte dost rychlé nohy 
na to, aby vás jen tak někdo nechytil? 
A dokážete se zapřít nohama tak, že 
vás jen tak nikdo neporazí na zem. 
Tak už neváhejte a  přijďte na jeden 
z našich tréninků. Ty máme v pondělí 
od 17 do 18 hodin v ZŠ Zárubova, ve 
velké tělocvičně, a  ve čtvrtek od 15 
do 16 hodin tamtéž. A potom v pátek 
v tělocvičně Klubu Junior od 16.30.

Ani cena našich kroužků není straš-
ná. Klubový příspěvek na každý zača-
tý školní rok je 500 Kč, za tréninky se 
platí 1500 Kč na pololetí a na vybave-
ní se dává zápisné 400 Kč, za které do-
stanete před prvním zápasem vlastní 
dres s číslem a jménem a vlajku.

sOuTĚŽ  
O sTiPenDiuM na ROK

Ale pokud se vám to zdá hod-
ně, zkuste se zúčastnit naší soutěže 
o  ceny. Na flag@pragehippos.cz 
pošlete odpovědi na následující tři 
otázky a my z došlých odpovědí vy-
losujeme jedno plné stipendium na 
rok, dvě poukázky na roční trénink 
zdarma a dvě zápisné.

Michal Hnaťuk
Foto: Alt_R, o. s.

AMERICKÝ FOTBAL
Všichni ti lhali: Kdo nosí na Vánoce dárky pod stromeček? a co 
děti? Kdo donese šťastným rodičům novorozeňátka? Ježíšek? 
Vrána s čápem? samá voda. Je čas podívat se světu zpříma do 
očí a uvědomit si, že ne všechno, co jste slyšeli, musí být pravda. 
Třeba fotbal. Opravdu musí být fotbalista šlachovitý týpek, který 
se prohání 90 minut po hřišti za kulatým černobílým balónem?

1. Jak se jmenuje největší utkání amerického fotbalu, v kterém 
se proti sobě postaví nejlepší tým AFL a NFL?
a) Davis Cup
b) Super Ball
c) Super Bowl

2. V letošním roce se spojily dva nejlepší týmy českého ame-
rického fotbalu a daly vzniknout novému týmu Black Panters. 
Byly to týmy:
a) Black Sabath a Prague Panthers
b) Prague Panthers a Prague Black Hawk
c) Prague Black Hawk a Lions Praha

3. Soutěže v mini-flagu v České republice se budou hrát ve 
formátu:
a) 5 vs. 5
b) 8 vs. 8
c) 11 vs. 11
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název firmy, poskytované 
služby

adresa,  
otvírací doba Kontakty

Kadeřnictví Jarka – kadeřnické 
služby, partnerský salon Loreal 
Professionnel

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

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

Kadeřnictví Iva – dámské, pánské, 
dětské

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

723 001 485

Kadeřnictví  Libuš, Mirotická 12 
na objednání

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

Kadeřnictví Rubia – pánské, 
dámské, dětské

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

Katka Kuricová 
775 305 627

Pedikúra Blanka – celkové 
ošetření nohou klasickou mokrou 
metodou

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

Blanka Šorelová
605 259 331, 
244 471 238

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

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

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

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

604 400 042
www.peceovasetelo.cz

Nicola Brůžková, Dis. – dentální 
hygiena, airflow, bělení zubů, 
odstraňování zubního kamene 
a pigmentací

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

241 471 861
nicola.bruzkova@
email.cz

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

Libuš, KM Studio – 
K novému sídlišti 
246/36

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

Masáže Irina – relaxační, 
rekondiční a sportovní masáže

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

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

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

Sídliště Písnice, Ke 
Kurtům 379

737 252 558,  
607 514 940

Modeláž nehtů Lenka Lešnerová
Kadeřnictví B. Matlasová

Libuš, Opařanská 
51

www.nehty-lenka.cz

Fitness Bodypoint – aerobik, jóga, 
taneční kurzy, cvičení s dětmi, 
zumba, spinning, pilates, bosu, 
solárium, masáže, TRX

Libuš, Mirotická 12 
cvičíme každý den 
dle rozvrhu

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

Výuka břišního tance – lektorka 
Ing. Magdalena Skalníková

Sídliště Písnice, MC 
Kuřátko, Na Okruhu 
1/395

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

Wellness poradce − redukce váhy 
a zdravý životní styl

Sídliště Písnice, Ke 
Kurtům 375

739 359 780 
www.energy-fit.cz

ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB

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

název firmy, poskytované 
služby

adresa,  
otvírací doba Kontakty

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

Libuš, Libušská 
394/227
denně 11.00–23.00

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

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

Libuš, Libušská 
394/227

denně 8.00–19.00

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

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

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

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

Hostinec Ve Mlýně − česká, 
zážitková restaurace nově 
v provozu

Jalodvorská 16, 
Praha 4
Po−Pá 11.00−23.00

777 447 066
info@vemlyne.cz

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

Libuš, U Libušské 
sokolovny 373/11

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

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

Libuš, Výletní 
362, otevřeno po 
telefonické dohodě

732 96 58 96

Mandl – příjímáme suché prádlo 
k vymandlování

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

Zdenka Troníčková
604 649 574

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

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

Zdenka Troníčková
604 649 574

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

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

Ladislav Nekola – zednictví
zednické a obkladačské práce

Libuš, Šátalská 
211/17

606 141 844

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

Libuš, K novému 
sídlišti 246/36

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

Instalatérské potřeby, voda, 
topení, plyn, vybavení koupelen

Libuš, Výletní 17, za 
sokolovnou
Po−Pá 7.00−16.00, 
po tel. dohodě 
i jindy 

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

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

Libuš, Libušská 
294/129

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

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

Libuš Kasková 
724 002 087

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

Sídliště Písnice, 
Na Okruhu 393

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

Axa − penzijní fond, Axa banka, 
životní a rizikové pojiště, 
poradenství

Sídliště Písnice,
Ke Kurtům 375

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

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

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

732 317 680,  
224 403 904  
ffris@servis.cpoj.cz
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název firmy, poskytované 
služby

adresa,  
otvírací doba Kontakty

Allianz pojišťovna, a. s., 
pojištění − životní, majetkové, 
úrazy, penzijní apod., Miroslava 
Menšíková

Písnice, Libušská 
95/75

773 476 465,  
244 467 283
miroslava.mensikova@
iallianz.cz

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

Libuš, Klokotská 
833/1a
Jednání dle 
dohody

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

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

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

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

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

Libuš, Burianova 
956/6

233 311 552,  
774 413 778
jirat@archinvea.cz
www.archinvea.cz

Ing. Daniela Baierová – stavební 
poradenství – v rozsahu 
stavebního zákona a příslušné 
části správního řádu

Libuš, Zahrádecká 
371

261 911 074
baierova.daniela@
email.cz

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

Písnice,
Velká lada 503/4

hronek.architect 
@gmail.com

Ing. Adolf Cerhák − projektování 
staveb - projekty rodinných 
domů, přístavby atd.

Písnice, Výletní 363 737 359 497
a.cerhak@email.cz

Marek Konfršt – nezávislý 
finanční poradce, zdarma finanční 
poradenství

Písnice, Hoštická 
256/18
nonstop

602 709 854

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

Písnice,
Velká lada 503/4

Ing. Hronek
724 083 282
datacomp@seznam.cz

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

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

775 680 898

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

Písnice, Mezi Domy 
368

603 151 558
222 944 741
antonin.vlk@seznam.cz

Truhlářství Dolejš – výroba, 
opravy oken a nábytku, montáže

Písnice, U Jednoty 
75/3,
telefonicky dle 
dohody

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

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

Písnice, Libušská 
128/62

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

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

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

241 712 810,  
774 034 566

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

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

Cyklo Emap – prodejna, servis 
jízdních kol

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

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

název firmy, poskytované 
služby

adresa,  
otvírací doba Kontakty

TeniServis Nekola
Výplety a opravy raket na tenis 
a squash. Vybavení a údržba 
tenisových dvorců. 
Trenérská činnost a pořádání 
turnajů.

Cyklo Emap, 
nebo kdekoliv 
dle telefonické 
domluvy

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

František Holík – tenis, 
diplomovaný trenér, naučí 
základy tenisu; sparing též možný

Chladírenská 272
Po−Ne 8.00–21.00

604 844 077
frantisekholik 
@gmail.com

Ing. Ewa Klosová – polština; 
korektury, překlady

Libuš, Mašovická 
160

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

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

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

261 910 711
lockman@seznam.cz

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

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

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

Libuš, 
Meteorologická 
987/21 

732 60 80 80

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

Písnice, Hoštická 
256/18  
nonstop

602 353 486
lockman@seznam.cz

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

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

261 910 149,  
261 911 774  
dddservis@pestcontrol.cz

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

Libuš, U Pejřárny 
932

602 625 860
travino@volny.cz

Květinářství a zahradnictví 
Bodypoint

Libuš, Mirotická 12
Po–Pá 9.00–19.30
So 8.30–15.00
Ne 10.00–15.00

241 727 756,  
602 249 285
www.kvetinybodypoint.cz

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

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

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

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

Libuš, K lukám  649  736 520 577
email.ruzicka@email.cz

Kristina Thaler − profesionální 
fotografka se zaměřením na 
focení dětí, svatební fotografie, 
portrét, těhotenské, partnerské 
a rodinné foto

Libuš, Mašovická 
154/2

777 177 228
www.kristinathaler.com

Mgr. Hana Kolářová – redakční 
práce – zpracování a úpravy textů, 
psaní článků, tiskové zprávy, 
editace publikací, korektury

Stará Písnice, 
K Mejtu 200/22

731 179 913
hana.kolarova@tiscali.cz

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

Písnice, (rozvoz 
Libuš a Písnice 
zdarma)

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

Barvy, laky, drogerie (zastoupení 
fy Ryor), papírnictví, hračky, dárky, 
rybářské drobnosti (červi, žížaly, 
rousnice), nože Wegner

Libušská 42/190
Po−Pá 9.15−18.00
So 8.30−12.00

606 752 298

Připravil Vojtěch Kolář

ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB
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Vaše prodejna zdravých potravin a výrobku...

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

VíTÁMe VÁs  
V nOVÉ seZOnĚ!!!
PRODeJ a seRVis JíZDnícH KOL a DOPLňKů

aKČní cenY na DOPRODeJ sTaRšícH KOLeKcí

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  

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  

 „Nejlepší ze všech domácích 

prostedk je dobrá hospodyn.“ 
Daphne du Maurierová 

 

Nabízím pravidelný, 

profesionální úklid domácností 
kompletní úklid zón (sociální zaízení, 

koupelna, kuchy, obývací prostory, 

šatna), tj. odstraování  prachu a neistot, 

ošetování povrch, istní  spár, 

odmašování ploch, ištní trouby, 

dezinfekce odpad, odstraování vodního 

kamene, mopování podlah, leštní zrcadel, 

úklid lednice, vycídní nádobí,  mytí dveí 
a oken  

plus žehlení, vaení, pée o dti 
cena za pravidelný úklid 1x týdn 1200 K 
 

tel: +420 702 402 169 

email: ivana@uklizenydomov.cz 

suDOKu / Řešení ze str. 9
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 i n z e r c e

 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha fi rmy vzhledem k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů v panelových domech

 rychlý nástup na opravy

 vyprošťovací služba non-stop

 servisní práce i o víkendech a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:

Jalodvorská 831, Praha 4

INFO:

tel. 241 724 600

fax. 241 724 599

GSM: 774 00 11 22

e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz


