
Libuš a  Písnice
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OTEVÍRÁ SE HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ
LIBUŠSKÁ ŠKOLA OSLAVÍ 80 LET
VÝSLEDKY ANKETY O VOLNÉM ČASE SENIORŮ
ŽIVÁ VODA PRO VŠECHNY 23. DUBNA
BEZPLATNÝ POČÍTAČOVÝ KURZ

1 Děti z MŠ Lojovická si užily velkou tělocvičnu.
2  Ze setkání seniorů a zástupců libušské radnice.
3  V družině ZŠ Meteorologická děti pletly košíčky z pedigu.
4  Jednu únorovou sobotu se ZŠ Písnice otevřela pro všechny, kdo chtěli tvořit 

keramiku.
5  Z rozsáhlé zprávy o současném stavu projektu bytových domů Novodvorská.
6  Fotbalový klub FSC Libuš letos slaví 90 let.

Foto: Helena Böhmová, archiv ÚMČ Praha-Libuš, Ilona Kiliánková,  
Blanka Chýlová, ÚRM hl. m. Prahy, archiv FSC Libuš

1 2

3 4

5
6



zveme

2 | U nás | 4/2O13

Přijďte diskutovat o  problémech, 
které vás trápí. Vy víte, co je v Libu-
ši třeba udělat, aby se tu dobře žilo. 
Zajímají nás vaše názory, podněty 
a  řešení. Dozvíte se, jaké problémy 
se od posledního fóra v  roce 2012 
podařilo vyřešit.

Fórum se koná v úterý 16. dub-
na 2013 od 17 hodin v  tělo-
cvičně Klubu Junior, Na Okruhu 
395/1, Praha 4 – Písnice.

Do diskuze se můžete zapojit v te-
matických oblastech zahrnujících 
život na Libuši a  v  Písnici. Jedná se 
o  rozvoj městské části, bezpečnost, 
podnikání, služby, zdravotnictví, so-
ciální služby, školství, volný čas, ži-
votní prostředí a dopravu. 

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravé město a místní Agenda 21

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

Veřejné fórum 2013
Vaše názory / společná diskuze / cesta k řešení

úterý 16. dubna 2013
od 17:00 hodin / tělocvična Klubu Junior

Na Okruhu 395/1, Praha-Písnice

Více info na 

www.praha-libus.cz

z problémů sdělených 
na fóru bude následně 

sestavena anketa

i n z e r c e  
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Vážení spoluobčané,  do 
únorového čísla časopisu 
U  nás jsme vložili anket-
ní lístek určený senio-

rům, abychom zjistili jejich případ-
ný zájem o bezplatný kurz práce na 
počítači či další volnočasové akti-
vity. Výsledky z  došlých odpovědí 
jsme představili zájemcům z  řad 
seniorů v  polovině března v  zase-
dací místnosti úřadu a  v  tomto čís-
le je přetiskujeme na str. 14. Získali 
jsme spoustu podnětů od skupiny 
občanů, kteří tvoří stále větší podíl 
na populaci. Mnoho let u  nás fun-
guje Klub Senior, do jehož činnosti 
se zapojují desítky z  vás. Jak jsem 
měl možnost se při náhodných roz-
hovorech v uplynulých dvou letech 
přesvědčit, je ale mnoho seniorů, 
kteří touží i  po dalších aktivitách, 
než které najdou v  nabídce Klubu 

SLOVO STAROSTY
Senior. Hledáme proto cesty, jak 
nabídnout i další činnosti, které bu-
dou organizovány nad rámec Klubu 
Senior a přinesou radost všem, kteří 
touží po tvůrčí náplni svého volné-
ho času. Předloni na podzim jsme 
poblíž vstupu do Modřanské rokle 
od sídliště v  Písnici za velkého zá-
jmu veřejnosti otevřeli několik spor-
tovních herních prvků pro dospělé, 
v  loňském roce navázali opakova-
nými kurzy nordic walking a  kurzy 
tréninku paměti. Máme radost, že se 
podařilo přilákat zájem dalších spo-
luobčanů. I  na zmíněném setkání 
v březnu jsem viděl mnoho nových 
tváří. Věřím, že dalšími aktivitami 
bude tento trend pokračovat a  že 
oslovíme i  ty z vás, kteří jste dosud 
stáli stranou dění.  

Téměř šedesát vrácených dotaz-
níků není pro začátek málo a výsled-
ky ankety mě příjemně překvapily. 
Polovina dotazovaných odpovědě-
la, že jejich volný čas není dostateč-
ně vyplněn. Drtivá většina z oslove-
ných přivítala nabídku výuky na po-
čítači, přičemž dvě třetiny respon-
dentů mají doma počítač. Čtyřicet 
procent uvedlo, že mají zkušenost 
s  počítači či v  minulosti již nějaký 
kurz absolvovali. Tomuto zájmu rádi 
vycházíme vstříc a počínaje 11. dub-
nem tohoto roku tento bezplatný 

počítačový kurz zahajujeme (po-
zvánku najdete na str. 24). 

Samostatnou kapitolu v  anketě 
tvoří odpovědi na otázku, jakých ji-
ných aktivit by se respondenti rádi 
zúčastnili, kdyby je městská část po-
řádala. Nejvíce kladných ohlasů se 
sešlo na činnosti vyžadující aktivní 
pohyb, jako jsou pěší túry, plavá-
ní, historické procházky. Zájem jste 
také projevili o  kulturu a  jazykové 
vzdělávání. Děkuji všem, kteří si na-
šli čas odpovědět na anketní otázky 
a  také se zúčastnili jeho vyhodno-
cení. Poděkování patří také členům 
občanského sdružení Lačhe Čhave, 
kteří se aktivně spolupodíleli nejen 
na anketě, ale také na doplňkovém 
programu odpoledního setkání se-
niorů, jehož součástí byla přednáška 
na téma sociálních dávek a pěvecké 
vystoupení dětí z  nízkoprahového 
klubu Rozhledna. Potěšilo všechny 
přítomné. 

S jarními měsíci v našich plánech 
nezapomínáme ani na děti a mládež 
a jejich sportovní vyžití. Po třech le-
tech od dokončení se nám podařilo 
zkolaudovat hřiště při ulici Klo-
kotská a  na zkušební dobu šesti 
měsíců jsme dohodli spolupráci s již 
zmíněným občanským sdružením 
Lačhe Čhave, které se nabídlo tři-
krát do týdně hřiště provozovat pro 

děti a mládež. Před více než rokem 
jsme byli nuceni z  hřiště při ulici 
skalská odstranit U-rampu, která 
byla poničena vandaly. Protože hřiš-
tě nemělo svého stálého správce ani 
provozovatele a nebylo trvale spor-
tovně využíváno, pronajali jsme je 
nyní za symbolickou cenu lukostře-
leckému oddílu CERE. Obě uvedená 
hřiště, do kterých bylo v  minulosti 
investováno nemálo finančních pro-
středků, aniž by bylo zřejmé, v jakém 
režimu budou po výstavbě provozo-
vána, byla dosud spíše ostudou než 
prostorem k  aktivnímu sportování. 
Věřím, že s  novými subjekty, které 
se od dubna provozování ujaly, se to 
změní a hřiště najdou po letech své 
smysluplné využití. 

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

Na libušské radnici se 14. března sešli na příjemném a užitečném setkání zástupci městské části se seniory.  
Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš

OMLUVA
V  únorovém čísle časopisu 
U  nás došlo k  tiskové chybě 
a  nesprávnému uvedení fi-
nanční částky, kterou se na 
rekonstrukci parku U Zahrád-
kářské kolonie podílel Evrop-
ský fond regionálního rozvo-
je. Skutečný díl financování 
z tohoto fondu byl 8,3 milio-
nu korun. Za uvedení mylné 
informace se omlouváme. 
Příspěvek MČ Praha-Libuš ve 
výši 0,7 milionu korun a hlav-
ního města Prahy výši 0,7 mi-
lionu korun byl již v  článku 
uveden přesně.
Upřesnění:
Na základě závěrečného vyúč-
tování projektu zpracovaného 
v  březnu t. r. je zřejmé, že fi-
nanční částka za realizaci celé-
ho projektu činila ve výsledku 
6,9 milionu korun. K  úspoře 
2,8 milionu korun došlo pře-
devším díky veřejné soutěži na 
dodavatele z roku 2011.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21
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Účastníci setkání se zároveň moh-
li seznámit s  nabídkou konkrétních 
aktivit. Zájemci měli možnost disku-
tovat se zástupci radnice. Dostali in-
formace o nabídce sociálních dávek. 
Také si poslechli hudební vystoupe-
ní dětí ze sdružení Lačche Čhave. Na 
závěr bylo vylosováno pět výherců, 
kteří získali poukázky do knihkupec-
tví Neoluxor 

Vyplněné anketní lístky s náměty, 
osobní účast na setkání i  následná 

živá diskuse jsou pro zástupce měst-
ské části Praha-Libuš důležitým 
podkladem při plánování dalších 
aktivit pro tuto věkovou skupinu.

Čtenáři časopisu U nás se mohou 
seznámit s výsledky ankety v článku 
na str. 14.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Jana Martínková, Jana Cvrčková 

a Veronika Vašiová 

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ SE SENIORY NA RADNICI
Výsledky anketního průzkumu o volném čase seniorů byly hlav-
ním tématem setkání zástupců městské části Praha-Libuš se 
seniory, které se uskutečnilo 14. března 2013.

S  historií tohoto svátku jsme se 
seznamovali v  minulých letech, 
a proto jsme se tentokrát 5. března 
v klubu zaměřili na některé problé-
my, které přináší dnešní doba.

Na jedné straně zdaleka nejsou 
naplněny požadavky např. práva na 
práci v době velké nezaměstnanosti, 
která se dotýká výrazně právě žen. 
Stejně tak účast na veřejném živo-
tě a ve veřejných funkcích na všech 
úrovních je pro ženy mnohem obtíž-
nější. Na straně druhé se setkáváme 
s přehnaným feminismem, který ve 
svém důsledku vedl k tomu, že bude 
určováno procento žen v  různých 
funkcích, jak zaznělo z EU.

V řadě zemí zejména Afriky a Asie 
ještě zdaleka nejsou naplněna ta 

nejzákladnější práva žen a  dětí.  
Uvědomujeme si, že některé levné 
výrobky z  těchto oblastí jsou pro-
duktem levné práce žen a  dětí. Si-
tuace ve světě v současné etapě vý-
voje je označována za přelomovou – 
krizovou − a v této souvislosti bude 
potřeba posilovat úlohu rodiny jako 
pevného zázemí.

Při naší oslavě MDŽ nás navštívil 
pan starosta, který nám k tomu-
to svátku popřál vše nejlepší. Naše 
společné sváteční odpoledne dopl-
nila paní MUDr. B. Mastná svými me-
lodiemi věčně živými pro dokreslení 
krásné odpolední atmosféry. 

Zdena Prchlíková
Foto: Jana Vladyková

KLUB SENIOR

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Jako každý rok i letos jsme si v Klubu senior připomněli Meziná-
rodní den žen.
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eXTRa TŘíDa 8. a
Na podzim loňského roku jsme se 

díky tomu, že naše škola je zapojena 
do sítě škol Rodiče vítáni v rámci spo-
lečnosti EDUin, o. p. s., mohli zapojit 
do nového projektu Extra třída. Pro-
jekt je určen pro žáky 8. tříd a má být 
zaměřen na místní komunitu. Díky 
paním učitelkám, které nám tuto 
šanci nabídly, jsme přemýšleli o  ně-
čem, co bychom mohli udělat. Na-
padlo nás připravit 80. výročí založe-
ní školy, protože naše škola je jedinou 
v obci a chodilo do ní hodně zdejších 
obyvatel. Mohli by se tedy v  rámci 
oslavy sejít společně zavzpomínat. 
Začali jsme postupně plnit jednotli-
vé kroky projektu – od příprav přes 
konkrétní údaje, co vše budeme dě-
lat a jak si rozdělíme své funkce. Také 
velmi důležitá je propagace našeho 
projektu. Náš projekt jsme pojmeno-
vali Setkání „Libušáků“ u  příležitosti 
80. výročí školy. Po určitých úpravách 
byl náš projekt schválen.

Co nás všechno čeká? Projít kro-
niky školy a  vypsat zajímavé infor-
mace pro vytvoření výstavy, která 
zmapuje dění ve škole během 80 
let a  ukáže i  vazby na obec. Naším 
dalším úkolem bylo najít nějaké pa-
mětníky a  udělat s  nimi rozhovory 
o tom, na co v souvislosti se školou 
nejvíce vzpomínají. Jejich vzpomín-
ky také budou součástí výstavy. Rov-
něž jsme požádali přes místní tisk 
bývalé žáky o zapůjčení dokumentů 
hodících se k výstavě. Vytvořili jsme 
plakát na tuto akci, který rozneseme 
po obci a také umístíme v nejbližším 

Tescu. Nejvíce práce nás ale tepr-
ve čeká. Připravit výstavu, kulturní 
program, pozvat na akci důležité 
lidi z obce. Samozřejmě připravíme 
odměny pro účinkující a  návštěvní-
ky oslav.

Protože je to hodně práce a úkolů, 
tak nám v přípravě pomáhají i ostat-
ní učitelé a jejich žáci. Také nám po-
máhá pan Kadlec, a  to s  tříděním 
materiálů z kronik a tvorbou výstavy.

Za práci na našem projektu jsme 
si mohli i něco přát. Přejeme si nový 
počítač do třídy. Ten si můžeme 
opatřit za dar od lidí, které náš pro-
jekt oslovil. Bližší informace o  na-
šem projektu najdete na webových 
stránkách extratřídy. Podpořte nás.

Vaše Extra třída 8.A

MY Z KOČKOVa
V  naší škole máme jeden hezký 

zvyk – prvňáčci mají vždy v erbu ně-
jaké zvířátko. No a  my jsme koťata. 
Sídlíme v Kočkově, sousedíme s Ža-
bičkovicemi, na návštěvu trefíme 
i do Krtkova a k Veverkám. Zvládáme 
všechny důležité prvňákovské práce 
na jedničku. A pravidelně, za odmě-
nu nebo jen pro radost, vyrazíme ně-
kam do světa. Za poznáním nebo za 
zábavou. Tento měsíc jsme navštívili 
malé i velké divadlo. Viděli jsme dvě 
krásná představení. Nejprve nám 
v  KC12 Noční skřítek Hračkožrout 
ukázal, jak důležité je uklízet si svoje 
věci, a teď muzikál Kapka medu pro 
Verunku! (Jaký byl, si přečtěte v kul-
turní rubrice U nás na str. 20) 

S dětmi sepsala Hedvika Mašková

ZPRÁVY Z 5.a
Testování Kalibro

V  ZŠ Meteorologická se uskuteč-
nilo ve dnech  5. 2. – 21. 2. testování 
žáků pátých tříd. Žáci byli testováni 
z českého a anglického jazyka, příro-
dovědy, matematiky, ekonomického 
a humanitního základu. Prověřování 

znalostí zorganizovalo Ministerstvo 
školství pod názvem Kalibro. Cílem 
bylo zjistit znalosti žáků pátých tříd 
v celé České republice.

Já jsem se testování zúčastnil 
také, mně osobně přišlo docela jed-
noduché.

Lukáš Hozäpfl

Prasklé potrubí
V Libuši 6. února 2013 prasklo vo-

dovodní potrubí. Žáci ZŠ Meteorolo-
gická se to dozvěděli při testování 
Kalibro. Všichni žáci i učitelé museli 
opustit školu z  hygienických důvo-
dů. Začalo obvolávání rodičů. Učite-
lé volali všem rodičům žáků od první 
do deváté třídy. Příčina prasknutí je 
zatím neznámá.

Lucie Hatiarová

Lichožrouti u nás doma
U nás doma se lichožrouti vyskytli 

15. července 2012. V   tu dobu jsem 
začala číst knihu Lichožrouti. U táty 
jsem ztratila jednu ponožku. Stalo 
se to proto, že jsem se začetla do 
této knihy. V knize se píše o žroutech 
ponožek a i mě začalo zajímat, jestli 
se nám ponožky ztrácí. Zjistila jsem, 
že skutečně ano. I my máme občas 
od každé jen jednu. To znamená, že 
i u nás musí lichožrouti být. Táta mi 
ale říká, že se občas nějaká ponožka 
ztratí nebo zatoulá při praní. Tak teď 
nevím, jestli lichožrouti existují.

Lucka Jirsáková

Odměna za vysvědčení
Žáci prvního stupně ZŠ Meteoro-

logická šli 4. února do kina na Kozí 
příběh se sýrem. Mladší žáci jeli au-
tobusem, starší šli pěšky k tramvajo-
vé zastávce a pak nasedli na tramvaj. 
Filmové představení bylo v Modřan-
ském biografu. Po skončení bylo vi-
dět všem dětem na očích, že se jim 
příběh líbil. Akce se konala jako od-
měna za vysvědčení. 

Anna Phamová

PROMíTÁní Ve TŘíDĚ  
nÁs baVí 

Na začátku roku 2013 byla naše tří-
da nově vybavena dataprojektorem. 
Jsme moc rádi. Hned během krátké 
doby se totiž ukázalo, jak nám bude 
k  užitku. Snadno a  rychle můžu dě-
tem prezentovat a  názorně demon-
strovat probírané učivo nebo nějaké 
zajímavosti navíc. V  návaznosti na 
aktuální učivo ČvS jsme si pouštěli 
některé díly seriálu Byl jednou jeden 
život. Musím říct, že děti jej sledova-
ly s  velkým zájmem. Taktéž projek-
tor využíváme při výuce ČJ a M, kdy 

promítám dětem některá doplňovací 
cvičení a  společně je vypracovává-
me. Anebo naopak děti pracují sa-
mostatně v  lavicích a  řešení si poté 
společně promítneme na projektoru. 
Promítat nás zkrátka baví…

Mgr. Eva Hrubá, tř. učitelka 2.A

PYTHaGORiÁDa 
a ZeMĚPisnÁ OLYMPiÁDa

Matematická soutěž Pythagoriá-
da je soutěž je určena pro žáky 5.−8. 
ročníku. Školní kolo Pythagoriády 
proběhlo na ZŠ Meteorologická 26. 
února. Nejlepšími řešiteli v 5. roční-
ku byli N. Onderková, M. Orabinec, L. 
Holzäpfl a M. Provazník. V 6. ročníku 
to byl V. Voplakal. V  7. ročníku byli 
nejlepší H. Tomáško a  N. Adámko-
vá, v 8. ročníku Hoang Hanh Linh, V. 
Mährischlová a M. Kašík. Nejlepší ře-
šitelé postupují do obvodního kola, 
které se koná 14. května 2013.

Proběhlo také školní kolo ze-
měpisné olympiády. Do obvodní-
ho kola, které se konalo 14. března 
2013, postoupili Karel Černý z  6.A, 
Hynek Tomáško ze 7.A  a  Kateřina 
Obrazová z 9.A. V obvodním kole ze-
měpisné olympiády skončil Hynek 
Tomáško na krásném 3. místě.

Eva Hájková

ObVODní KOLO 
OLYMPiÁDY V anGLiČTinĚ

Ve středu 27. února proběhlo 
na ZŠ s  RVJ Filosofská v  Praze 4 za 
účasti našich dvou vítězek školní-
ho kola obvodní kolo (Praha 4, 11 
a 12) anglické konverzační soutěže. 
Dívky prokazovaly své schopnos-
ti v  porozumění poslechové části 
a  v  části konverzační – vylosovaly 
si partnera pro komunikaci a  s  ním 
pak předvedli rozhovor, ve kterém 
se vzájemně představovali, hovo-
řili na vylosované téma a  nakonec 
sehráli krátkou scénku na zadanou 
situaci. Obě děvčata si vedla skvěle, 
Nikola Adámková ze 7.A  se při své 
první účasti na soutěži umístila na 
pěkném 12. místě a  Linda Hoang 
z 8.A obvodní kolo dokonce vyhrála! 
Moc gratulujeme a  Lindě budeme 
držet palce v  březnovém kole, ten-
tokrát již celopražském.

Alena Stehlíková, učitelka AJ

DRuŽinOVÝ KaRneVaL
Jako každý rok v  únoru jsme ve 

školní jídelně měli družinový kar-
neval. Jako každý rok jsme přivítali 
milou návštěvu dětí ze ZŠ L. Coňka 
a  jako každý rok jsme měli od paní 
kuchařek občerstvení. Bylo také 
plno odměn a  různých sladkostí. 

ZŠ METEOROLOGICKÁ

Beseda s pamětníkem školy.
Foto: Monika Exnerová
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Dostavilo se spoustu krásných ma-
sek, které tančily a  soutěžily až do 
roztrhání těla.

„Nejvíc se nám líbilo tancování na 
super písničky. Byly tam moc hezké 
masky a taky soutěže. Nejlepší bylo 
šlapání na balonky. Moc nám chut-
naly bonbony a sušenky. Přišel taky 
zazpívat sboreček z Meteo. Už chce-
me, aby byl další karneval, třeba na 
ukončení školního roku,“ zhodnotily 
karneval děti z 1. oddělení.

„Družinový karneval byl super. 
Přišly i  děti ze staré Písnice. Tanco-
vali jsme a  předváděli masky, které 
jsme si vyrobili, byly hezké. Nejvíce 
bylo spidermanů, princezen, ča-
rodějů a  čarodějnic, rytířů, pirátů 
a  spoustu dalších. Také jsme měli 
soutěže a  vybírali jsme si odměny 
a sladkosti,“ shodli se Evička Nguyen 
z 3.B, Terka Adamová z 3.A a David 
Tesař z 3.A.

Ilona Kiliánková
Foto: Ilona Kiliánková

PLeTení Z PeDiGu
V průběhu února a března v naší 

školní družině pleteme s paní Váňo-
vou z  výtvarné dílny Cuřínek ba-
revné košíčky z  pedigu. Pletení se 
v  domluvených termínech zúčast-
ní všechna oddělení. Každé plete-
ní začíná malou besedou o historii 

a významu košíkářství. Děti si domů 
odnesou hotový košíček a naučí se 
novou výtvarnou techniku. A jak se 
dětem dařilo? Celá práce se mi líbi-
la a dařila. Také se mi líbilo povídání 
o pletení košíků. 

Nikola Nováková, 1.C

Pro mě bylo lehké pletení i ukon-
čení košíku. Měl jsem první uplete-
no. Můj košík byl zeleno-fialovo-žlu-
tý a moc vysoký.

Jan Papuga, 1.C
Foto: Ilona Kiliánková

sObOTa Ve šKOLe?
Ano, v sobotu 23. února se třídy 

naší školy proměnily v keramickou 
dílnu. Do lavic zasedli nejen děti, 
ale i maminky a tatínkové a všichni 
se s  chutí pustili do tvoření. S  po-
mocí lektorek si mohli vyzkoušet 
různé keramické techniky a nadše-
ně beztvaré hroudě hlíny vdecho-
vali život. Pod šikovnýma rukama 
se rodili beránci, slepičky, motýli 
a  jiné drobnosti pro jarní výzdobu 
domovů.

Točení na kruhu jsme museli od-
ložit do doby, než bude dokončena 
keramická dílna, ve které se pak mů-
žeme pravidelně scházet na kera-
mických kurzech.
Radmila Vlčková, vychovatelka, ZŠ Písnice

Foto: Blanka Chýlová

HRa na šKOLu − DíL 1.
V  Základní škole s  rozšířenou 

výukou jazyků Ladislava Coňka se 
sešlo 5. března odpoledne poprvé 
16 budoucích školáků. Děti i  jejich 
doprovod přivítala paní ředitelka 
Mgr. Blanka Chýlová. Předškoláci se 
samostatně přezuli a natěšení vešli 
do učebny. Děti se navzájem před-
stavily, některé známě mrkly na ka-
maráda z  mateřské školy. Nesmělé 
pokukování vystřídalo soustředění. 
Chytit a hodit míč. K tomu ještě po-
jmenovat spoluhráče!

Matematické soutěže bavily klu-
ky i děvčata. Nejprve si děti hrály ve 
dvou skupinách, každá s  jinou paní 
učitelkou. Po krátkém protažení se 
všichni předškoláci usadili do lavic 
a  dokreslovali neúplným obrázkům 

druhou polovinu. 
Většina dětí zvlád-
la úkol bez pomo-
ci. Budoucí školá-
ci uměli s jistotou 
slabikovat různě 
dlouhá slova, 
rozpoznali i  dél-
ku slabiky.

Paní učitel-
ky byly mile překvapené, že se děti 
uměly přihlásit a  ze školky věděly, 
co je přestávka a vyučování.

Po práci vsedě následovalo zpí-
vání a  taneček s  doprovodem paní 
učitelky Olgy Kretíkové. Aby měli 
školáčci na společné setkání památ-
ku, vykreslili si papírovou kraslici. 
Nakonec si společně připomněli pár 
velikonočních koled. Děvčata i kluci 
se divili, jak rychle jim společná ho-
dina uběhla.

Těšíme se na další setkání 9. dub-
na a 14. května od 14 do 15 hodin.

Mgr. Jitka Jandová, učitelka 1.A

seTKÁní DĚTí Z MísTnícH 
ZÁKLaDnícH šKOL

Již se stalo hezkou tradicí, že nás 
děti a  paní vychovatelky ze školní 
družiny ZŠ Meteorologická každý 
rok v  době masopustu pozvou na 
svůj karneval. Nejinak tomu bylo 
i  letos. A  tak jsme si jedno únoro-
vé odpoledne vyrazili pořádně užít 
s našimi kamarády. A jak se nám tam 
líbilo? Posuďte sami. Takhle hezky 
vyjádřily poděkování naše děti:

Foto: Marie Štaflová

ZŠ PÍSNICE



KroniKa

U nás | 4/2O13 | 7

V  souladu s  potřebami obyvatel 
MČ Praha-Libuš došlo k  vytvoření 
nového projektu Hřiště Klokotská, 
který si klade za cíl podpořit spor-
tovní aktivity občanů všech věko-
vých kategorií. Na provozu hřiště se 
spolu s MČ Praha-Libuš bude podí-
let také občanské sdružení Lačhe 
Čhave. Tyto dva subjekty tak nava-
zují na několikaletou úspěšnou spo-
lupráci v oblasti integraci cizinců.

Provoz nového sportovního hřiš-
tě bude slavnostně zahájen dne 3. 
dubna 2013. Ve 14 hodin přestřih-
ne pan starosta Jiří Koubek pásku 
a  prostor se otevře k  užívání široké 
veřejnosti. Připojte se k  nám a  do-
stanete nejen symbolickou placku 
občanského sdružení, ale dozvíte 
se také více o provozu hřiště, o mož-
nostech zapůjčení sportovního vy-
bavení, o  programu a  mnoho dal-
ších důležitých informací. Následná 
sportovní soutěž bude tou nejlepší 
příležitostí k seznámení se s prosto-
rem sportoviště.

Hřiště Klokotská je projekt, ve kte-
rém naše sdružení vidí obrovský po-
tenciál, který je využitelný jak pro děti 
a  mládež z  blízkého okolí, tak i  pro 
rodiče, dospělé a  starší občany MČ 
Praha-Libuš či přilehlých částí v rámci 
aktivního využití volného času. Toto 
hřiště bude jedním z mála v okolí, kte-
ré je uzamykatelné, má svého správ-
ce, toalety a disponuje velkou škálou 
sportovního vybavení. Budeme hřiště 
využívat hlavně pro soutěžní nebo 
přátelské zápasy mezi organizacemi, 
školami či městskými částmi hlavní-
ho města Prahy. Aktivity na hřišti bu-
deme také pravidelně zařazovat do 
programu s dětmi a rodinami v rámci 
našich služeb. Zkrátka nepřijdou ani 
zájemci z řad veřejnosti. Ti budou mít 
například možnost, zahrát si v  pod-
večerních hodinách zápas ve fotbale 
nebo házené se sousedy či kolegy 
z  práce. Všichni jste vítaní, těší-
me se na vás!

Markéta Foltýnková,  
předsedkyně o. s. Lačhe Čhave

OTEVÍRÁ SE

MČ Praha-Libuš a občanské sdružení Lačhe Čhave v dubnu oteví-
rají nové sportovní hřiště v Klokotské.

„Jen co se nasvačíme.“ „Já si při-
dám, ať mám sílu.“ Je 9:20, tak batůž-
ky na záda a vyrážíme do tělocvičny. 

Nástup, pozdrav a začínáme. Pět 
koleček kolem tělocvičny, vydýchá-
ní, lezení, plazení, skoky a poskoky, 
zdravotní cviky, relaxace. A teď nej-
zábavnější část: houpání na kru-
zích, lezení po žebřinách, skákání 
ze švédské bedny a  hlavně cvičení 
s padákem. V  tělocvičně má padák 
hodně místa, a tak ho můžeme ne-
chat vyletět až ke stropu. A když na 

padáku necháme poskakovat míč-
ky, to je teprve zábava. 

Čtvrteční hodina utekla jako 
voda. Dětem se nechce do škol-
ky, ale vždyť zase přijdeme. Při 
odchodu ze školy zdravíme pana 
ředitele, kterému tímto děkuje-
me, že našim dětem již několik let 
umožňuje zacvičit si v  tělocvičně 
ZŠ Smolkova.

Helena Böhmová, MŠ Lojovická
Foto: autorka

MŠ LOJOVICKÁ

HURÁ DO TĚLOCVIČNY
Je čtvrtek ráno a předškoláci z Mateřské školy Lojovická už se 
nemohou dočkat: „Kdy už půjdeme?“ 

Dopoledne přijeli do mateřské 
školy studenti oboru zubního lékař-
ství a dentální hygieny z 1. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy. Nenu-
cenou a  zábavnou formou pohád-
ky vysvětlili dětem v  jednotlivých 
třídách vznik zubního kazu. Jako 
pomůcka posloužil plyšák − drá-
ček Fráček. Opravdovým zrcátkem 
si měly děti možnost zkontrolovat, 
jestli někde na zoubku náhodou 
není bacil Cecil nebo jestli má drá-
ček zuby bez kazu.

Klíčovou pasáží celého progra-
mu byl individuální nácvik techniky 
správného čištění zoubků a kontrola 
zubních kartáčků, které děti v  ma-
teřské škole používají. Zubní kartá-
ček musí totiž splňovat několik kri-
térií. Proto každé dítě jeden kvalitní 
kartáček obdrželo. Díky tomuto pro-
jektu mohou i  pedagogové přispět 

ke zlepšení úrovně v  péči o  zuby 
dětí a podílet se tak na snížení jejich 
kazivosti.

Irena Procházková,  
ředitelka MŠ Mezi Domy

Foto: autorka

ZOUBKY JAKO PERLIČKY
Různými aktivitami se snažíme v Mš Mezi Domy vést děti ke 
zdravému životnímu stylu. Proto jsme se rádi zúčastnili projektu 
„nechci kazy šKOLKa“, který vznikl jako reakce na špatný stav 
zubní hygieny u dětí předškolního věku.
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Zatím posledním je arch. Jan Kasl, 
který v  loňském roce předložil stu-
dii, která oproti předchozím verzím 
přinesla výraznou změnu v  celkové 
koncepci v podobě výstavby tří by-
tových komplexů, nikoliv jedné mo-
nolitické stavby, úbytku pater, tedy 
výšky objektu (dnes projektováno 
10-9-9 pater), a  tudíž i  počtu bytů, 
dopravního napojení z  Novodvor-
ské ulice bez narušení vnitrobloku 
panelového komplexu a  některé 
další úpravy. Projekt v  létě loňské-
ho roku získal souhlas v tzv. procesu 
EIA, tedy posouzení stavby na život-
ní prostředí.

Nyní je MČ předložena již po-
drobnější dokumentace, určená pro 
územní řízení. Jakkoliv je v projektu 
znát velký posun oproti předchozím 
předloženým záměrům, MČ Praha-
-Libuš prostřednictvím usnesení 
rady i  zastupitelstva k  tomuto pro-
jektu vznesla desítky připomínek. Ty 

nejvážnější se týkají i nadále celkové 
hmotnosti objektu, požadavku na-
hrazení všech garážových stání stá-
vajícího garážového domu, omezení 
výstavby na dobu pouze pracovních 
dní pondělí až pátek, splnění pod-
mínek uložených v souhlasném sta-
novisku procesu EIA, zahrnutí úprav 
silnice Novodvorská do společného 
územního řízení s bytovým domem.

Útvar rozvoje města vypracoval 
3D modely plánovaného objektu, 
které otiskujeme.

Veškeré naše připomínky jsou 
uvedeny v  usnesení zastupitelstva 
1/2013, které je rozšířenější varian-
tou usnesením rady 42/2013. Vzhle-
dem k délce obou usnesení v časo-
pise přetiskujeme pouze usnesení 
zastupitelstva.

Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš
Vizualizace: Útvar rozvoje hlavního města 

Prahy

STANOVISKO MČ PRAHA-LIBUŠ  
K PROJEKTU SPOLEČNOSTI HERCESA
společnost Hercesa koncem loňského roku předložila městské 
části Praha-Libuš dokumentaci svého plánovaného záměru vý-
stavby bytového domu novodvorská. Jedná se již o několikátý 
projekt několikátého architekta.

 č. 1/2013: Zastupitelstvo MČ 
Praha-Libuš:
A  Městská část Praha-Libuš ne-

souhlasí s předloženou projektovou 
dokumentací k  územnímu řízení 
z níže uvedených důvodů:
1) Opakovaně požadujeme snížení 

celkové hmotnosti objektu. Plá-
novaný BD Novodvorská je situo- 
ván do stabilizovaného území, 
kdy je možné pouze zachování, 
dotvoření a  rehabilitace stávající 
urbanistické struktury. Navržený 
objekt a jeho celková hmotnost je 
s výše uvedeným v rozporu. Z vy-
pracovaných 3D modelů Útvarem 
rozvoje města MHMP vyplývá 
jednoznačně předimenzování 
tohoto objektu, a  tedy i  rozpor 
s územním plánem.

2) Nadále není doložen souhlas 
spoluvlastníků objektu garáží č. 
p. 760 a pozemku parc. č. 1123/60 
v k. ú. Libuš s předloženou doku-

mentací k územnímu řízení.
3) Požadujeme v dokumentaci pro 

územní řízení zohlednit vliv na 
všech 12 sekcí panelových domů, 
a nikoliv jen na nejbližší čtyři sek-
ce, neboť dotčenou oblastí jsou 
tři stávající panelové domy.

4) Požadujeme předložit smlouvu 
na zajištění vytápění stávajících 
objektů panelových domů.

5) Požadujeme předložení podrob-
ného řešení přeložek jednotlivých 
inženýrských sítí již v  této doku-
mentaci pro územní řízení, nikoliv 
až v dalších stupních řízeních.

6) Na základě požadavku občanů 
nadále trváme na pracovní době 
při výstavbě objektu pouze v pra-
covní dny pondělí až pátek od 
8.00 do 19.00 hodin. Požadujeme 
o  zapracování do dokumentace 
pro územní řízení.

7) Požadujeme zakreslit a  popsat 
do dokumentace pro územní ří-

zení opatření na omezení odrazu 
hluku směrem ke stávající zástav-
bě s  odkazem na text na straně 
119, kde je zmíněna hluk pohltivá 
stěna na hranici pozemku s vnit-
roblokem SVJ.

8) V  předložené dokumentaci po-
strádáme následující části a úda-
je (předepsaný obsah a  rozsah 
k  projektové dokumentaci k  žá-
dosti o vydání rozhodnutí o umís-
tění stavby, ve smyslu vyhlášky č. 
503/2006 Sb. v platném znění):

a) Údaje o  splnění požadavků do-
tčených orgánů

b) Napojení stavebního pozemku 
v  době přípravy výstavby a  po 
dobu výstavby na zdroje vody, 
energií a  včetně odvodnění sta-
vebního pozemku

c) Vyřešení požadavků na kapacity 
elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě

d) Ve výkresové dokumentaci hra-

nici dočasného a  trvalého stave-
niště, vjezd na stavební pozemek, 
výkres požárně nebezpečného 
prostoru řešené stavby a soused-
ních objektů a  vyznačení přístu-
pových komunikací a zásahových 
cest

e) V  dokladové části zprávu o  za-
pracování závazných stanovi-
sek dotčených orgánů, stanovi-
sek vlastníků veřejné dopravní 
a  technické infrastruktury, popř. 
vyjádření účastníků řízení (a  při-
ložení těchto dokumentů)

9) Nebyla splněna podmínka pro 

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 
27. 2 2013 (usnesení včetně kompletních příloh jsou dostupná 
na www.praha-libus.cz):

neJbLiŽší TeRMínY  
JeDnÁní  ZasTuPiTeL-
sTVa MČ PRaHa-Libuš

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.
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územní řízení č. 2 uvedená ve sta-
novisku k posouzení vlivů prove-
dení záměru na životní prostředí 
ze dne 9. 8. 2012 ve znění: „Pro-
vést k územnímu řízení kontrolní 
dopravní průzkum pro ověření 
disponibilní kapacity parkovacích 
stání v řešeném území a jeho vý-
sledky zapracovat do projektové 
dokumentace“.

Tento požadavek se zpracovatel do-
kumentace DUR snaží vypořádat 
pouze doložením aktualizované-
ho dopravního průzkumu (Aktu-
alizace analýzy dopravy v  klidu 
v  lokalitě Novodvorská mezi uli-
cemi Zbudovská, Mirotická a  Či-
melická, Atelier Promika, s r. o., 29. 
5. 2012), obsahujícího v porovná-
ní s  podklady doloženými v  EIA 
navíc pouze prosté sčítání počtu 
vozidel na komunikacích v  loka-
litě ve dvou dnech v květnu 2012.

Opět však není doložena skutečná 
obsazenost parkovacího domu 
„Ojgar“ ani podíl rezidentů loka-
lity mezi klienty tohoto parkova-
cího domu. Ve stavu po dostavbě 
BD Novodvorská je opět uvažo-
váno s  celou kapacitou (všemi 
parkovacími místy) parkovacího 
domu „Ojgar“ pro rezidenty ob-
lasti. aktualizovaná analýza 
dopravy v  klidu, doložená 
jako vypořádání připomín-
ky vzešlé z řízení eia, se do-
pouští opět stejné závažné 
chyby jako původní analýza 
dopravy v klidu z roku 2011, 
doporučená na základě této 
chyby k  přepracování. uve-
denou podmínku souhlasné-
ho stanoviska eia tedy nelze 
považovat za vypořádanou. 
V  předloženém průzkumu také 
není aktualizován stav v ulici Zbu-
dovská, kde vznikla nová křižo-
vatka u  ulice Předposlední a  ne-
jsou zohledněna místa pro pře-
cházení ve východní části   ulice 
Zbudovská.

10) Nebyla splněna podmínka pro 
územní řízení č. 3 uvedená ve sta-
novisku k posouzení vlivů prove-
dení záměru na životní prostředí 
ze dne 9. 8. 2012 ve znění: „Navrh-
nout možné umístění dalších par-
kovacích stání na povrchu v areá-
lu pro místní obyvatele jako ná-
hradu za zrušená parkovací stání“.
Vzhledem k  tomu, že záměr v ÚŘ 
navrhuje 27 nových parkovacích 
stání (resp. včetně úprav mimo ÚŘ 
40 parkovacích stání) a dokumen-
tace předložená k  posouzení EIA 
navrhovala 44 nových parkovacích 
stání, nelze považovat příslušnou 
podmínku souhlasného stanovis-
ka EIA za vypořádanou. Projekto-

vá dokumentace DUR nenavrhla 
nová možná umístění parkovacích 
stání na povrchu v porovnání s do-
kumentací předloženou v  rámci 
řízení EIA, počet navržených par-
kovacích stání na povrchu byl do-
konce snížen! Podmínku nelze po-
važovat za vypořádanou.

11) Nebyla splněna podmínka pro 
územní řízení č. 4 uvedená ve sta-
novisku k posouzení vlivů prove-
dení záměru na životní prostředí 
ze dne 9. 8. 2012 ve znění: „Pro-
jednat s SVJ Zbudovská-Mirotická 
možnost změny podélných stání 
na kolmá“.

12) Nebyla splněna podmínka 
pro územní řízení č. 15 uvedená 
ve stanovisku k  posouzení vlivů 
provedení záměru na životní pro-
středí ze dne 9. 8. 2012 ve znění: 
„V dokumentaci pro územní říze-
ní řešit vedení cyklistické dopravy 
v Novodvorské ulici v rámci celo-
městsky významné trasy“.
Ve výkresové části nejsou vyhra-
zené pruhy nebo stezka navrženy. 
Pokud investor nedoloží stanovis-
ko MHMP, TSK a URM, že se cyklo-
trasa nepožaduje, nelze podmín-
ku považovat za vypořádanou.

13) Předložená dokumentace neřeší 
plnohodnotnou náhradu rušených 
bezplatných parkovacích stání.

14) Po výstavbě BD Novodvorská 
bude v  přilehlých ulicích výraz-
ný převis poptávky po parkování 
nad nabídkou bezplatných parko-
vacích míst.
Předložená dokumentace neřeší 
navýšení počtu parkovacích stání 
pro nový objekt nad rámec OTPP.
Tento požadavek byl MČ Praha-
-Libuš vznesen v předchozích říze-
ních, požadavku nebylo vyhověno, 
a tak nadále trvá, jeho odůvodnění 
vychází z vyhlášky 26/1999, čl. 10, 
odst. (5) b) 2. (navrhovaná stavba 
se nachází v zóně 4).

15) Dočasné parkoviště po dobu 
výstavby je zcela nevhodně nově 
navrženo na pozemku parc. č. 
873/82 v k. ú. Libuš. Má malou ka-
pacitu a  je situováno v  neakcep-
tovatelné vzdálenosti od lokality.
Tento pozemek se nachází vzduš-
nou čarou cca 300 metrů jižním 
směrem od krajní zástavby loka-
lity (ul. Zbudovská), a  to až u ná-
sledující zastávky MHD. Nejkratší 
pěší trasa na dočasné parkoviště 
z  nejbližšího krajního domu v  ul. 
Zbudovská (čp. 761/3) je dlou-
há cca 450 metrů a  z  nejbližšího 
krajního domu v ul. Mirotická (čp. 
772/2) dokonce cca 550 metrů 
s nutností obcházet staveniště BD 
Novodvorská. Je tedy zjevné, že 
v porovnání s polohou dočasného 

parkoviště uvažovanou v EIA (pří-
mo u  jižní strany ul. Zbudovská) 
došlo ke zjevnému zhoršení polo-
hy. Lze předpokládat, že namísto 
využívání nevhodně umístěného 
dočasného parkoviště bude bě-
hem stavby BD Novodvorská v ul. 
Mirotická a  Zbudovská výrazný 
převis poptávky po parkování nad 
nabídkou parkovacích míst a tato 
skutečnost bude přímo zaviněna 
výstavbou BD Novodvorská.

16) Předložená dokumentace ne-
řeší bezbariérovou úpravu pře-
chodu pro chodce přes ulici Miro-
tická nebo jiný návrh bezbariéro-
vého přechodu.
V  ulici Mirotická se v  současné 
době nachází přechod pro chod-
ce ze severní strany ulice vstřícně 
bariérovému přístupu (schodiš-
ti) na zastávku autobusu v  ulici 
Novodvorská. Tento přechod pro 
chodce byl diskutován na veřej-
ném projednání EIA a  investor 
zde sdělil, že přechod přes ul. Mi-
rotickou bude zřízen (může být 
i v jiné poloze). Předložená doku-
mentace však tento příslib inves-
tora neobsahuje.

17) U  povrchových parkovacích 
stání jsou zjevné rozměrové ne-
dostatky.
Dokumentace navrhuje (byť v ne-
dostatečném rozsahu) úpravy 
parkovacích míst v  ul. Mirotická, 
úpravy jsou znázorněny v příloze 
06.1 – Dopravní řešení – situace 
úprav komunikací v  ÚŘ. Je navr-
ženo nové parkoviště o kapacitě 8 
parkovacích stání na místě dneš-
ní křižovatky ul. Zbudovské a Mi-
rotické. Krajní stání z  šestice kol-
mých stání jsou navržena chybně 
v šířce pouze 2,50 metru (v rozpo-
ru s ČSN 73 6056).

18) Z  předložené dokumentace 
nejsou zřejmé parametry nových 
kolmých parkovacích stání na-
vržených v  ulici Mirotická, není 
vyznačena jejich délka, není spe-
cifikován pojem „betonový man-
tinel“, který má být zřízen pro 
oddělení chodníku a  navržených 
parkovacích stání (není zakres-
len, nejsou známy jeho parame-
try a  nelze jej v  územním řízení 
umístit).

19) Z  předložené dokumentace 
není zřejmé odvodnění nové plo-
chy určené pro parkování 8 vo-
zidel na místě dnešní křižovatky 
ulice Zbudovská a Mirotická. Od-
vodnění může vyžadovat zásah 
do dešťové kanalizace.

20) Není vyřešen dopravní režim 
a chybí dopravní značení, a to ze-
jména v ulici Zbudovská u vjezdu 
do garáží BD Novodvorská.

Z  předložené dokumentace není 
zřejmé provedení dopravního 
značení na komunikacích v  no-
vém stavu, kdy se ruší obousměr-
ný úsek ulice Zbudovská před stá-
vajícími nefunkčními garážemi, 
ruší se parkoviště podél ulice No-
vodvorská a  je zřízen nový vjezd 
do garáží novostavby BD Novo-
dvorská, přičemž zákaz vjezdu do 
jednosměrného úseku ulice Zbu-
dovská zůstává zachován. Uvede-
ný stav je z  dopravního hlediska 
nepřípustný a  dokumentace jej 
žádným způsobem neřeší.

21) Ve výkresu 6.3 jsou chybně za-
kresleny rozhledové trojúhelníky 
u vjezdu do garáží.

22) Je nedostatečně řešeno ve-
řejné osvětlení, zejména v  místě 
u vjezdu do nových garáží BD No-
vodvorská.
V  ulici Zbudovská je v  současné 
době její úsek u  křižovatky s  ul. 
Novodvorská osvětlen svítidlem 
VO č. 418956, nacházejícím se 
v  prostoru části ul. Zbudovská 
v  místě navržené budovy. Tento 
stožár je tedy zjevně stavbou do-
tčen a zrušen, není však navržena 
náhrada. Nejbližší zachovaný sto-
žár č.  418957 v  ul. Zbudovská je 
vzdálen od ul. Novodvorská cca 
60 metrů a vzhledem k úseku ul. 
Zbudovská před budovou A navr-
ženého objektu je v  zákrytu. Na-
vržený stav veřejného osvětlení 
tedy vyvolá zastínění ulice Zbu-
dovská v místě vjezdu do garáže 
nové budovy. Záměr dle dolože-
ných příloh (např. 05 – koordinač-
ní situace, 43 a  44 – počítačový 
model − vizualizace) zjevně neu-
važuje s osvětlením tohoto úseku 
komunikace, a vytváří tak poten-
ciálně nebezpečnou situaci. 

23) Návrh podzemních garáží BD 
Novodvorská nesplňuje ve vybra-
ných technických aspektech plat-
né normy.

– Návrh obsahuje závislá stání 
a značné množství stání s reduko-
vanou šířkou, což však je možné 
a prodej nebo pronájem takových 
stání s  omezením možnosti vyu-
žití je samozřejmě věcí dohody. 
V  návrhu však není u  některých 
stání dodržena podmínka dle 
ČSN 73 6058 čl. 7.2.2 a obr. 5, kdy 
šířka krajního stání v řadě má být 
2,75 m. Nevyhovují např. stání č. 
31 a 145 v 1. PP, ale i některá další 
stání. Uvedená podmínka vychá-
zí z  manipulačních možností při 
zajíždění do stání dle obalových 
křivek a je tedy poměrně zásadní.

– V návrhu není u některých atypic-
kých stání prokazatelně doložena 
obalovými křivkami možnost vý-
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jezdu ze stání. Například u stání č. 
30 (v  obou podlažích) je dolože-
na obalová křivka výjezdu vozidla 
a  jeho vyhýbání se nevhodně si-
tuovanému sloupu, tato obalová 
křivka však zasahuje cca 30 cm do 
stání č. 29. Vzhledem k  tomu, že 
stání č. 29 je již navrženo v  šířce 
2,325 metru, lze předpokládat, že 
zde bude stát vozidlo až ke kraji 
stání. Doložení obalová křivka vý-
jezdu ze stání č. 30 je tedy nega-
tivním průkazem nereálnosti ře-
šení parkovacích stání č. 29 a 30.

– Do 1. PP s  garáží je navržena 
rampa o podélném sklonu 13 %. 
Z  dokumentace není zřejmé, ja-
kou funkci plní, jedná se však asi 
o  bezbariérový přístup do garáží 
z  venkovního prostoru, případně 
o  bezbariérovou únikovou cestu. 
Rampa však nesplňuje přísluš-
né podmínky dle platné ČSN 73 
4130 Schodiště a  šikmé rampy – 
základní požadavky.

24) Do územního řízení nejsou za-
řazeny komunikační úpravy na 
ulici Novodvorská.
Dokumentace konstatuje, že 
úpravy na ul. Novodvorská ne-
jsou předmětem ÚR, protože jde 
o  stavební úpravy v  rámci umís-
těné dopravní stavby (např. viz 
část A  – úvodní údaje nebo část 
B Průvodní zpráva, odst. 2.3.2). Na 
základě výkresové přílohy (06.2. − 
Dopravní řešení – celkové úpravy 
vč. Novodvorské) uvedených opat-
ření na ul. Novodvorská však není 
jednoznačně doloženo, že lze tuto 
úpravu provést bez potřeby územ-
ního řízení. Jedná se konkrétně 
o  stavbu kruhového objezdu, po-
sun přechodu pro chodce a zastá-
vek autobusů. Navržené stavební 
úpravy u  budoucí okružní křižo-
vatky na ul. Novodvorská zasahují 
do povrchových znaků inženýr-
ských sítí (přesuny uličních vpustí 
a  novostavba vozovky na místě 
stávajících kanalizačních šachet 
v  zeleni) a  mohou vyvolat i  další 
úpravy sítí, např. přesun čekárny 
BUS nebo přisvícení nově upra-
vovaných přechodů pro chodce 
(lze očekávat tento požadavek ze 
strany PČR z  důvodu bezpečnos-
ti). Pokud budou vyvolané úpravy 
vyžadovat umístění nových kabe-
lových vedení či jiné přeložky in-
ženýrských sítí, bude požadováno 
jejich umístění v  územním řízení. 
Investor tato fakta zanedbává, což 
může způsobit zpoždění realizace 
úprav na ul. Novodvorská.
Rozdělení úprav komunikací na 
vlastní BD Novodvorská a  jeho 
okolí (je součástí ÚR) a  stavební 
úpravy ul. Novodvorská (nejsou 

součástí ÚR) v  praxi znamená, že 
v případě vydání ÚR není výhledo-
vé řešení ul. Novodvorská dle pří-
lohy 06.2. − Dopravní řešení – cel-
kové úpravy vč. Novodvorské pro 
investora závazné, neboť není sou-
částí ÚR. Toto řešení může být tedy 
investorem v  následujícím stupni 
měněno, např. výrazně reduková-
no. Přitom návrh stavby BD Novo-
dvorská s řešením ulice Novodvor-
ská dle přílohy 06.2 v rámci příloh, 
které jsou součástí ÚR, již počítá, 
např. v  bilanci počtu parkovacích 
stání (část C Souhrnná technická 
zpráva, odst. 3.2.1). Z  tohoto jed-
noznačně plyne, že stavební úpra-
vy ulice Novodvorská měly být za-
hrnuty do územního řízení stavby 
BD Novodvorská (nebo by zahrnu-
tí realizace úprav ulice Novodvor-
ské do dokumentace ke staveb-
nímu povolení BD Novodvorská 
v podobě dle návrhu obsaženého 
v  příloze 06.2. − Dopravní řešení 
– celkové úpravy vč. Novodvorské 
měla být podmínkou vydání ÚR 
stavby BD Novodvorská).

25) Předložená dokumentace neře-
ší plnohodnotnou náhradu 191 ks 
parkovacích míst v rušených hro-
madných garážích.
Záměr stavby BD Novodvorská 
ruší původní parkovací dům, který 
byl navržen a kolaudován jako ře-
šení dopravy v klidu pro panelové 
domy v ulici Mirotická a Zbudov-
ská. V  současné době nefunkční 
parkovací dům komplikuje dopra-
vu v klidu v lokalitě a lze předpo-
kládat, že v budoucnosti se počet 
automobilů rezidentů v  oblasti 
bude zvyšovat, a tím poroste po-
ptávka po parkovacích místech.
Blok panelových domů ohraniče-
ný ulicemi Mirotická, Zbudovská 
a  Novodvorská, byl od počátku 
projektové přípravy uvažován 
jako jedna stavba společně s par-
kovacím domem. Stavba s  ná-
zvem „288 bytových jednotek 
v Praze 4 – Libuši“ získala dne 20. 
11. 1987 rozhodnutí o  umístě-
ní stavby. Podmínkou umístění 
stavby bylo potvrzeno, že sou-
částí stavby osmi bytových domů 
bude rovněž parkovací dům a po-
vrchové parkoviště před ním. Při 
dodržení této podmínky získala 
stavba dne 25. 11. 1988 stavební 
povolení a po výstavbě byla v le-
tech 1993 a  1994 kolaudována. 
Stavební objekt „SO10 hromad-
né garáže“ byl kolaudován dne 
30. 3. 1994. Změna užívání toho-
to stavebního objektu způsobila 
snížení počtu parkovacích míst 
pro přilehlou zástavbu, které se 
projevuje dlouhodobě převisem 

poptávky po parkování nad na-
bídkou povrchových parkovacích 
míst. Změna užívání stavebního 
objektu hromadných garáží je be-
zesporu změnou užívání celé ko-
laudované stavby „288 bytových 
jednotek v Praze 4 – Libuši“ a ten-
to stav by měl být napraven.

26) V dokumentaci k územnímu říze-
ní nebyly doloženy souhlasy vlast-
níků pozemků s kácením dřevin.

27) V dokumentaci k územnímu říze-
ní nebyly doloženy dohody s vlast-
níky pozemků, na kterých je pláno-
vána oprava kontejnerových stání 
v ul. Mirotická a Zbudovská.

28) Požadujeme předložit vyjád-
ření odboru životního prostředí 
MHMP k  odvodu dešťových vod 
s  ohledem na dodržení hodnot 
specifického odtoku.

29) Požadujeme rozpracovat harmo-
nogram realizace sadových úprav 
do jednotlivých etap, nikoliv je re-
alizovat až v poslední 5. etapě.

30) Požadujeme doložit v  doku-
mentaci uváděná jednání s  RO-
PIDem ohledně posunu zastávky 
MHD v ulici Novodvorská.

31) Požadujeme doložit projedná-
ní s  Dopravním podnikem HMP 
o souběhu trasy metra D a BD No-
vodvorská a doložit vyjádření Me-
troprojektu, že výstavbou BD No-
vodvorská nedojde k  prodražení 
plánované stavby metra D. Podle 
dokumentace ochrana před hlu-
kem a  vibracemi není řešena a  je 
ponechána zcela na straně inves-
tora metra. Požadujeme k této sku-
tečnosti vyjádření Metroprojektu.

32) Trváme na požadavku výpočtu 
intenzit dopravy při zohlednění 
otevření mimoúrovňové křižovat-
ky MÚK Dolní Břežany mezi Písni-
cí a  Dolními Břežany. Požadavek 
na aktualizaci dat trvá, neboť 
odbor stavební MHMP 3. 1. 2013 
rozhodl o otevření této MÚK.

33) Požadujeme doložit hydrogeo-
logický posudek, který není v do-
kumentaci předložen.

B  Městská část Praha-Libuš 
požaduje:
a) zahrnutí stavebních úprav 

ulice novodvorská do územ-
ního řízení stavby bD novo-
dvorská.

b) doplnění dokumentace 
k  územnímu řízení dle bodů 
tohoto usnesení a  následné 
předložení k  opětovnému 
posouzení.

C  Městská část Praha-Libuš 
nesouhlasí:
a) se stavbou „bytový dům no-

vodvorská“ jako   vlastník 

(správce) pozemku parc. č. 
1122, k. ú. Libuš, do doby vyře-
šení připomínek městské části 
Praha-Libuš k  dokumentaci 
pro územní řízení.

b)  s  připojením stavby „by-
tový dům novodvorská“ na 
místní komunikaci v  ulici 
Zbudovská do doby vyřeše-
ní připomínek městské části 
Praha-Libuš k  dokumentaci 
pro územní řízení.

 č. 2/2013: Zastupitelstvo 
MČ Praha-Libuš:
1. projednalo a  schvaluje na zá-

kladě ustanovení §9 odst. 17 zá-
kona č.139/2002 Sb. (povinnost 
projednání pozemkových úprav na 
veřejném zasedání zastupitelstva 
obce) předložený návrh nového 
uspořádání pozemků, které jsou 
v současné době vedeny na LV 1, LV 
2 a LV 530 pro k. ú. Písnice, ve věci 
komplexních pozemkových úprav 
v  k. ú. Písnice, předložený zhoto-
vitelem GIS, spol. s  r. o., se sídlem 
Kleinerova čp. 1504, 272 01 Kladno. 
Dokumentace návrhu komplex-
ních pozemkových úprav je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení;

2. projednalo a schvaluje na zá-
kladě ustanovení §9 odst. 9 záko-
na č. 139/2002 Sb. aktualizovaný 
plán společných zařízení KPÚ Pís-
nice, obec Praha;

3. pověřuje starostu MČ Praha-Li-
buš pana Mgr. Jiřího Koubka pod-
pisem návrhu nového uspořádání 
pozemků a  aktualizovaného plá-
nu společných zařízení KPÚ Pís-
nice, které jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení.
 č. 3/2013: Zastupitelstvo 

MČ Praha-Libuš schvaluje
1. rozpočet městské části Praha-Li-

buš na rok 2013 v objemu příjmů 
36 499 tis. Kč, objemu výdajů ve 
výši 39 809 tis. Kč a financování ve 
výši 3 310 tis. Kč. Návrh rozpočtu je 
nedílnou součástí tohoto usnesení,

2. v ekonomické činnosti MČ v roce 
2013 s výnosy ve výši 2 200 tis. Kč, 
s náklady 1 000 tis. Kč a s hrubým 
provozním výsledkem ve výši 
1 200 tis. Kč.
 č. 4/2013: Zastupitelstvo 

MČ Praha-Libuš: schvaluje  roz-
počtovou změnu č. 4 rozpočtu 
městské části Praha-Libuš pro rok 
2012 ve všech bodech a položkách, 
která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

 č. 5/2012: Zastupitelstvo 
MČ Praha-Libuš:
1. schvaluje Grantový program na 

podporu, kultury, sportu a volno-
časových aktivit v  městské části 
Praha-Libuš pro rok 2013 (zásady 
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a výzvu), které jsou nedílnou sou-
částí tohoto usnesení,

2. vyhlašuje termín pro ukončení 
přijímání žádostí o  grant pro rok 
2013, a to do 29. 3. 2013 do 10.00 
hodin. Finanční částka pro Gran-
tový program je stanovena schvá-
leným rozpočtem MČ Praha-Libuš 
pro rok 2013 ve výši 250 tis. Kč,

3. jmenuje členy grantové komise 
ve složení: 
Mgr. Radek Řezanka − zastupitel 
MČ Praha-Libuš
Jan Duben − zastupitel MČ Praha-
-Libuš
Eva Fortinová – občan MČ Praha-
-Libuš
Alena Stehlíková − zástupce ZŠ 
Meteorologická
Ladislava Ondrouchová − zástup-
ce ZŠ Ladislava Coňka
Ing. Ivana Petříková − pracovník 
ÚMČ Praha-Libuš
Marcela Gürlichová − zástupce Ko-
mise pro udržitelný rozvoj
Eva Cochová − zapisovatel granto-
vé komise

4. pověřuje pracovníka ÚMČ Pra-
ha-Libuš Ing. Ivanu Petříkovou 
svoláním 1. zasedání grantové 
komise.
 č. 6/2013: ZMČ Praha-Libuš:

1. schvaluje kupní smlouvu na  pro-
dej pozemku parc. č. 1059/3 o vý-
měře 2m2 v k. ú. Libuš dle geome-
trického plánu č. 1500-38/2012 ze 
dne 18. 10. 2012 ve prospěch pana 
Martina Löflera, bytem Nechvílova 
1853/14, 148 00 Praha 11 – Cho-
dov, a to za cenu dle cenové mapy 
ve výši 9 140 Kč,

2. pověřuje starostu MČ Praha-Li-
buš Mgr. Jiřího Koubka podepsá-
ním kupní smlouvy, která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.
 č. 7/2013: ZMČ Praha-Libuš:

1. jmenuje paní Jaroslavu Forino-
vou, bytem Ke Kurtům 379, 142 00 
Praha 4 – Písnice, přísedící u Ob-
vodního soudu pro Prahu 4, 
se sídlem 28. pluku 1533/29 
b, 100 83 Praha 10, na čtyřleté 
období – tj. od 25. 6. 2013 do 24. 
6. 2017;

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího 
Koubka podpisem jmenování pří-
sedícího u soudu, které je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.
 č. 8/2012: ZMČ Praha-Libuš 

bere na vědomí zprávu o  činnosti 
rady městské části za období od 13. 
11. 2012 do 28. 1. 2013.

 č. 9/2012: ZMČ Praha-Libuš 
bere na vědomí zprávu o  činnosti 
Finančního výboru zastupitelstva MČ 
za rok 2012.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová

Rada MČ Praha-Libuš:
 Revokuje usnesení Rady MČ 

Praha-Libuš č. 207/2012 ze dne 26. 
9. 2012: Bere zpět podanou žádost 
o  navýšení kapacity dětí v  MŠ Ke 
Kašně z 56 na 84 i navýšení kapaci-
ty školní jídelny z 60 na 100 obědů 
a navýšení kapacity dětí v MŠ K Lu-
kám z  56 na 84 od školního roku 
2013/2014 ke krajskému úřadu, 
Magistrátu hl. m. Prahy, Jungma-
nnova 29/35, 110 00 Praha 1.

 Schvaluje uzavření smlou-
vy s  Nadací Partnerství, se sídlem 
Údolní 33, 602 00 Brno, na ošetře-
ní stromů v rámci projektu Zdravé 
stromy pro zítřek.

 Souhlasí s výpovědí dohodou 
z nájemní smlouvy č. 2010084087 
o nájmu domovnického bytu o ve-
likosti 2+1 v MŠ Lojovická s panem 
Janem Švermou k datu 31. 3. 2013. 
Pověřuje odbor správy majetku 
a investic ÚMČ zveřejněním zámě-
ru pronájmu tohoto bytu za pře-
dem stanovených podmínek.

 Schvaluje Dodatek č. 1 k  ná-
jemní smlouvě uzavřené dne 1. 3. 
2010 mezi MČ Praha-Libuš a  paní 
Janou Hejtmánkovou na pronájem 
části pozemku parc. č. 317/1, k. ú. 
Libuš, obec Praha, o  výměře 1 m2 
na umístění reklamního zařízení 
o rozměrech 0,58 x 0,98 m při kři-
žovatce ulic Libušská – Mirotická 
v  Praze-Libuši s  účinností od 1. 3. 
2013 na dobu neurčitou.

 Schvaluje Smlouvu o  organi-
zaci a výkonu veřejné služby s Úřa-
dem práce ČR – krajská pobočka 
pro hl. m. Prahu, se sídlem Domaž-
lická 1139/11, 130 00 Praha 3.

 Souhlasí s  umístěním stav-
by horské vpusti (jako součásti 
řešení likvidace dešťových vod 
z ulice Jalodvorská) v územním ří-
zení k  akci RD Nové Dvory − tato 
stavba je na k. ú. Krč, investorem 
je společnost Arco Slavík, s. r. o., 
Sokolovská 5/205, 109 00 Praha 9 
– Vysočany − na pozemcích parc. č. 
317/2 a 317/3, oba v k. ú. Libuš, za 
splnění následujících podmínek: 
Pro umístění stavby horské vpusti 
na pozemcích ve vlastnictví hl. m. 
Prahy, ve správě MČ Praha-Libuš, 
bude s  investorem společností 
Arco Slavík, s. r. o., před zahájením 
prací uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o úplatném zřízení věcné-
ho břemene na těchto pozemcích 

v  souladu se Zásadami zřizování 
věcných břemen a  stanovení ná-
hrad za jejich zřízení. Po dokonče-
ní stavby budou pozemky dotčené 
stavbou uvedeny do původního 
stavu.

 Souhlasí s  přeložkami kabe-
lů sítě elektronických komunikací 
Telefónica, vyvolaných stavebními 
úpravami komunikací ulic Ke Bře-
zině, K Vrtilce, Vacovská, K Pomní-
ku, V Kálku, U Jednoty, Klenovická 
a  Modravská, v  územním řízení – 
investor Odbor městského inves-
tora MHMP, v zastoupení Zavos, s. 
r. o., Františka Kadlece 16, 180 00 
Praha 8, projektant Pro-consult, s. 
r. o., Dělnická 30, Praha 7 − za spl-
nění následujících podmínek: Pro 
uložení vedení kabelů sítě elektro-
nických komunikací do pozemků 
ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve sprá-
vě MČ Praha-Libuš (pozemky parc. 
č. 381, 259/1, 290/1, 13/1, 787, 231, 
835/145, 210/1, duplicitní vlastnic-
tví parc. č. 777, 210/2, všechny po-
zemky v  k. ú. Písnice), bude před 
zahájením prací uzavřena smlou-
va o smlouvě budoucí (s vlastníky 
kabelů) o úplatném zřízení věcné-
ho břemene na těchto pozemcích 
v  souladu se Zásadami zřizování 
věcných břemen a  stanovení ná-
hrad za jejich zřízení. Při vstupu do 
místních komunikací a  chodníků 
bude zachován jejich trvalý prů-
jezd a  průchod, včetně zachová-
ní přístupu do všech nemovitostí 
a  na všechny dotčené pozemky. 
Stavba bude koordinována a bude 
realizována před (nebo součas-
ně) se stavbou č. 0088 – TV Libuš, 
etapa 0008 – komunikace Písnice, 
rekonstrukce ulic Ke Březině, K Vr-
tilce, Vacovská, K Pomníku, V Kálku, 
U  Jednoty, Klenovická a  Modrav-
ská, dle projektové dokumentace 
firmy Pro-consult z  02/2009. In-
vestor před realizací prověří ma-
jetkoprávní vztahy k  pozemkům 
v  ulicích Klenovická, Modravská 
a U Jednoty.

 Schvaluje výjimku z  vnitřní 
směrnice MČ Praha-Libuš č. 1/2012 
Zásady a postupy při zadávání ve-
řejných zakázek, z čl. V, a schvalu-
je přímý výběr dodavatele služeb 
na základě předložené nabídky 
na vypracování projektové doku-
mentace, včetně výkazu výměr na 
stavební část, v dětském pavilonu 

po sanaci azbestu v  MŠ Ke Kašně 
společností Mafep energo, s. r. o., 
se sídlem Verdek  61, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem, za cenu 55 000 
Kč bez DPH. Pověřuje starostu Jiří-
ho Koubka podpisem objednávky, 
která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

 Schvaluje rozhodnutí výběro-
vé komise na pronájem bytové jed-
notky v ZŠ L. Coňka panu Richardu 
Wustingerovi.

 Souhlasí s  opakovaným zve-
řejněním nabídky pronájmu byto-
vého objektu v areálu MŠ Ke Kašně 
na dobu určitou za podmínek defi-
novaných v přiložené výzvě.

 Souhlasí se záměrem hl. m. 
Prahy pronajmout nemovitost 
– pozemek parc. č. 867/1 v  k. ú. 
Libuš, obec Praha − za účelem 
rozšíření sportovního zázemí ná-
jemci English International School 
Prague, s. r. o., se sídlem Brunelo-
va 960/12, 142 00 Praha 4, pokud 
bude tento, dle platného územní-
ho plánu, využit bez oplocení jako 
zeleň s  rekreačními a  sportovními 
aktivitami, které podstatně nena-
rušují přírodní charakter území. Po-
zemek je uveden na LV 461 pro k. 
ú. Libuš, obec Praha, ve vlastnictví 
hl. m. Prahy. Ukládá OSMI ÚMČ za-
jistit odeslání odpovědi na Odbor 
evidence, správy a využití majetku 
MHMP.

 Souhlasí s vydáním dodateč-
ného povolení stavby − umístění 
přípojek inženýrských sítí do po-
zemků parc. č. 353/3, 353/4 a 355/1 
v  k. ú. Libuš pro rodinný dům čp. 
139 v ulici Božejovická a Třebějická 
dle GP č. 1506-159/2012. Schvalu-
je uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí na zřízení věcného břemene.

 Schvaluje vypsání výzvy na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
na zajištění údržby veřejné zeleně 
v  MČ Praha-Libuš. Schvaluje text 
výzvy. Ukládá OSMI ÚMČ administ-
rativně realizovat celý proces výbě-
rového řízení.

 Schvaluje mandátní smlouvu 
na zajištění a administraci zjedno-
dušeného podlimitního řízení na 
podlimitní veřejnou zakázku: „Poří-
zením zametacího vozu k čistému 
vzduchu v  Libuši“ se společností 
BlueFort, s. r. o., se sídlem Lázeňská 
41, 542 25 Jánské Lázně. Schvalu-
je mandátní smlouvu na dotační 

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 29. 1. do 11. 3. 2013. Plná 
znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. na internetových stránkách 
Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního – http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – jsou 
veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.
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management projektu „Pořízením 
zametacího vozu k čistému vzduchu 
v Libuši“ se společností BlueFort.

 Bere na vědomí uzavření do-
datku č. 8 k  pojistné smlouvě č. 
0006572960 pro povinné pojištění 
majetku pořízeného v  rámci pro-
jektu Revitalizace parku U  Zahrád-
kářské kolonie v  rámci projektu 
CZ.2.16//2.1.00/27001 s  Českou 
podnikatelskou pojišťovnou, a. s., 
Vienna Insurance Group, Budějovic-
ká 5, 140 21 Praha 4.

 Nesouhlasí s  dodatečným po-
volením přístavby u  čp. 551 v  ulici 
Drůbežářská na pozemku parc. č. 
422/2, k. ú. Libuš – rozšíření kapa-
city objektu čp. 551 jako prodejního 
skladu nepotravinářského spotřeb-
ního zboží z důvodů: Záměr užívání 
přístavby není v souladu s platným 
územním plánem, území OV – vše-
obecně obytné – je území sloužící 
pro bydlení s  možností umisťovat 
další funkce pro obsluhu obyvatel. 
Sklad nepotravinářského spotřeb-
ního zboží by nesloužil pro potřeby 
obyvatel v tomto konkrétním území. 
Je požadováno, aby toto historické 
centrum obce bylo dopravně zklid-
něné, což sklad nepotravinářského 
spotřebního zboží rozhodně nespl-
ňuje. Připomíná, že městská část 
požadovala odstranění nepovolené 
severní přístavby již usnesením rady 
MČ č. 205/2012 ze dne 18. 9. 2012. 
Trvá na svém požadavku řešit stav-
bu jako celek, včetně odstranění 
této nepovolené severní přístavby.

 Schvaluje přijetí nadačního 
příspěvku ve výši 30 400 Kč od Na-
dačního fondu Tesco, se sídlem Vr-
šovická 1527/68 b, 100 00 Praha 10 
– Vršovice, pro ZŠ Meteorologická.

 Nesouhlasí s  předloženou 
dokumentací k  plánovanému BD 
Novodvorská. (Usnesení rady je ob-
sahově shodné s  usnesením zastu-
pitelstva, které je otištěno v  tomto 

čísle časopisu U nás a je rovněž do-
stupné na www.praha-libus.cz.)

 Schvaluje Smlouvu o  spolu-
práci na využití hřiště Klokotská ob-
čanským sdružením Lačhe Čhave, 
se sídlem Rovnoběžná 34, Praha 4 
– Nusle, 140 00, IČ: 66004284, pro 
sportovní vyžití a  rozvoj mládeže 
a  dospělých dle Smlouvy o  spolu-
práci. Ukládá OSMI ÚMČ Praha-Li-
buš zajistit realizaci závazků MČ, 
plynoucích z uzavřené smlouvy.

 Souhlasí se zveřejněním výzvy 
na pronájem služebního bytu o ve-
likosti 2+1 v  objektu MŠ Lojovická 
o celkové výměře 48 m2.

 Revokuje usnesení RMČ č. 
21/2013 ze dne 28. 1. 2013 takto: 
Bere na vědomí uzavření Smlou-
vy o  provedení lektorské činnosti 
s  Mgr. Jiřím Bartákem v  rámci pro-
jektu „Využití zkušeností zahranič-
ních partnerů pro řešení proble-
matiky začlenění cizinců městské 
části Praha-Libuš na trh práce“ č. 
CZ.1.04/5.1.01/51.00067.

 Vyhlašuje konkurz na obsaze-
ní vedoucího pracovního místa ře-
ditele/ky příspěvkových organizací 
zřizovaných městskou částí Praha-
-Libuš:
Mateřská škola Mezi Domy, se síd-
lem Mezi Domy 373, 142 00 Praha 
4 – Písnice, IČO 60437944,
Mateřská škola K  Lukám, se sídlem 
K  Lukám 664/1a, 142 00 Praha 4 – 
Libuš, IČO 49624628,
Základní škola s  rozšířenou výukou 
jazyků Ladislava Coňka, se sídlem 
Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 
4 – Písnice, IČO 60437936.
Schvaluje texty vyhlášení konkurzů 
na výše uvedené příspěvkové orga-
nizace, které jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

 Schvaluje uzavření Pojistné 
smlouvy pro Autopojištění Combi 
Plus II na havarijní pojištění vozidla 
Ford Transit 350L RZ 3AE2886, uží-

vaného JSDH Libuš, se společností 
Česká podnikatelská pojišťovna, a. 
s., Vienna Insurance Group, se síd-
lem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 
8 za cenu 19 607 Kč/rok.

 Schvaluje Dodatek č. 9 ke 
Smlouvě o dílo č. 101/96 se společ-
ností Gepro, spol. s  r. o., se sídlem 
Štéfánikova 52, 150 00 Praha 5, na 
dodávku a  údržbu geografického 
informačního systému MISYS dle 
ustanovení § 536 až 565 obchodní-
ho zákoníku v platném znění.

 Bere na vědomí přerušení pro-
vozu mateřských škol zřizovaných 
MČ Praha-Libuš v měsících červenec 
a srpen 2013 v souladu s vyhláškou 
č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdě-
lávání.

 Bere na vědomí výši úplaty za 
předškolní a  zájmové vzdělávání 
v  mateřských a  základních školách 
zřizovaných MČ Praha-Libuš na škol-
ní rok 2013/2014, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

 Schvaluje přípravu projektu 
a  přípravu žádosti o  dotaci na sní-
žení energetické náročnosti objektu 
MŠ Lojovická v rámci výzev Operač-
ního programu Životní prostředí.

 Schvaluje doplněné znění Do-
tačního programu Projektu Zdravá 
Libuš a Písnice a místní Agenda 21, 
který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. Vyhlašuje Programy na 
podporu veřejně prospěšných ak-
tivit v  rámci Projektu Zdravá Libuš 
a Písnice a místní Agenda 21 na rok 
2013, které jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

 Schvaluje „Průběžnou zprávu 
o  energeticky úsporných opatře-
ních v  objektech MČ Praha-Libuš“ 
předloženou firmou Enesa, a. s., se 
sídlem U Voborníků 852/10, 190 00 
Praha 9, za období od 1. 9. 2011 do 
31. 8. 2012.

 Schvaluje darovací smlouvu 
se společností SK Velo, o. s., U Vino-

hradské nemocnice 2/1719, 130 00 
Praha 3, pro Klub Junior na jím pořá-
dané akce pro děti a mládež v roce 
2013.

 Souhlasí s  navrženým progra-
mem zasedání Zastupitelstva MČ 
Praha-Libuš, konaného dne 27. 3. 
2013, který je nedílnou součástí to-
hoto usnesení.

 Schvaluje přípravu projektu 
a přípravu žádosti o dotaci ve Výzvě 
pro financování projektů obcí na 
podporu integrace cizinců na lokál-
ní úrovni v roce 2013 financovaných 
ze státního rozpočtu prostřednic-
tvím Ministerstva vnitra České re-
publiky za podmínky spolufinanco-
vání minimálně ve výši 10 % organi-
zacemi zapojenými jako realizátoři 
subprojektů.

 Souhlasí s  udělením výjim-
ky z  ustanovení Vnitřní směrnice 
č. 1/2012 Zásady a  postupy při za-
dávání veřejných zakázek podle čl. 
VII, odstavce 6, bodu a), na nákup 
univerzálního stroje Rider Stiga 
Park Pro 21 4WD s  příslušenstvím 
a  z  předložených 4 nabídek vybírá 
nabídku předloženou panem Jose-
fem Staňkem, Vnější 8, 141 00 Praha 
4 za celkovou cenu 192 150 Kč včet-
ně 21 % DPH.

 Schvaluje Plán zlepšování pro-
jektu Zdravá Libuš a Písnice a místní 
Agendy 21 pro rok 2013.

 Souhlasí s  udělením výjim-
ky z  ustanovení Vnitřní směrnice 
č. 1/2012 Zásady a  postupy při za-
dávání veřejných zakázek podle čl. 
VII, odstavec 6, bodu a), a z předlo-
žených 5 nabídek vybírá společnost 
A-Sport Serbis, Horní Chaloupky 
17/6, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, 
IČ 71277510, jako dodavatele vyčiš-
tění plochy hřiště Klokotská, která 
předložila nejnižší cenovou nabídku 
ve výši 48 650 Kč.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová

Rada MČ Praha-Libuš vyhlašuje 

KOnKuRZní ŘíZení 
na obsazení funkce ředitele/ky 

Mš K Lukám 664 a Mš Mezi Domy 373 
(vzdělávací program Montessori). 

Přihlášky lze podávat do 30. 4. 2013. 
Více informací na adrese: www.praha-libus.cz − aktuality.

Rada MČ Praha-Libuš vyhlašuje 

KOnKuRZní ŘíZení 
na obsazení funkce ředitele/ky Zš 

s rozšířenou výukou jazyků, L. coňka 40, Praha 4 − Písnice.
Přihlášky lze podávat do 30. 4. 2013. Více informací na adrese: 

www.praha-libus.cz − aktuality.
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Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Celkem

Jméno zastupitele Počet 
jednání Účast Počet 

jednání Účast Počet 
jednání Účast Počet 

jednání Účast Účast 
v %

Mgr. Jiří Koubek 2 2 7 7 8 8 17 17 100 %

Ing. Lenka Koudelková 2 2 7 7 8 8 17 17 100 %

PaedDr. Jaroslava Adámková 2 2 7 7 8 8 17 17 100 %

Mgr. Václav Kuthan 2 2 7 7 8 8 17 17 100 %

MUDr. Daniela Horčíková 2 2 7 7 8 8 17 17 100 %

Ing. Pavel Macháček 2 2 7 6 8 8 17 16 94 %

Ing. František Herc 2 2 7 7 8 7 17 16 94 %

Miroslav Štajner 2 2 7 7 8 7 17 16 94 %

Mgr. Radek Řezanka 2 2 7 7 8 7 17 16 94 %

Ing. Ivo Řezáč 2 2 7 7 8 7 17 16 94 %

Mgr. Daniela Partlová 2 2 7 4 8 6 17 12 71 %

Petr Mráz 2 1 7 6 8 5 17 12 71 %

Michal Hnaťuk, Dis. 2 2 7 5 8 5 17 12 71 %

MUDr. Soňa Procházková 2 2 7 5 8 5 17 12 71 %

Jan Duben 2 2 7 4 8 5 17 11 65 %

Ing. Jitka Pilařová, MBA 2 1 7 6 8 4 17 11 65 %

PhDr. Pavla Jedličková 2 2 7 7 8 1 17 10 59 %

Zpracovala kancelář odboru starosty MČ Praha-Libuš − Michaela Kratochvílová

JAK SE ZASTUPITELÉ ZÚČASTŇUJÍ  
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA?
V následující tabulce zveřejňujeme přehled účasti zastupitelů na jednáních Zastupitelstva MČ Praha-Libuš zhruba za první polovinu 
současného volebního období – od voleb v říjnu 2010.

Žadatelé mohou podávat projek-
ty v těchto vyhlášených oblastech:

Komunikace a informovanost
Zdravý životní styl
Životní prostředí

Dotační program je systémem 
podpory organizacím, institucím 
a aktivním občanům, tedy těm, kdo 
se chtějí účastnit na rozvoji městské 
části a zlepšení kvality života v ní.

Předkladatelem projektů může 
být právnická osoba prokazatelně 

neziskového charakteru – občan-
ské sdružení, nadace, obecně pro-
spěšná společnost, škola, školské 
zařízení.

Pravidla vymezující Dotační pro-
gram a  podrobné informace jsou 
zveřejněny na webových strán-
kách http://www.praha-libus.
cz/ nebo http://zdravemesto.
praha-libus.cz/ v  sekci Grantový 
program.

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

DOTACE NA PODPORU  
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH AKTIVIT
Rada městské části Praha-Libuš vyhlásila dne 12. března 2013 
programy na podporu veřejně prospěšných aktivit v rámci Do-
tačního programu projektu Zdravá Libuš a Písnice.

uzávěrka pro podání projektů je 12. dubna 2013 do 10 hodin.

Kontejnery budou přistaveny na 
vybraná stanoviště v pátek v odpo-
ledních hodinách a po naplnění bu-
dou odvezeny. Na každé stanoviště 
jsou přiděleny dva kontejnery. Pro-
síme vás, abyste odpad dávali pou-
ze do kontejneru. Do těchto kontej-
nerů nepatří nebezpečný odpad, 
jako jsou lednice, pračky, mrazáky 
a  autobaterie − tento odpad sváží 
v jiných termínech speciální svozy.

Mapu s  umístěním kontejnerů 
najdete na internetových stránkách 
městské části.

Nadměrný odpad a  bioodpad 
můžete rovněž odvážet bezplatně 
do sběrných dvorů hl. m. Prahy: 
→  Sběrný dvůr v Modřanech, ul. Ge-
nerála Šišky, tel. 244 400 164.

→  Sběrný dvůr v ulici Dobronické 
892, vjezd z ul. Obrataňské, tel. 
605 079 049.

Velkoobjemové kontejnery 
pro jarní úklid:

26.−28. 4. Betáňská, Ke Kurtům, 
K Novému sídlišti, K Vrtilce

3.−5. 5. Ohrobecká, Drůbežářská, 
V Zákopech, Zahrádecká

10.−12. 5. Hoštická, K  Lukám, Na 
Močále, Na Okruhu

17.−19. 5. Ke Lhoteckému lesu, K Je-
zírku, Ke Kašně, Na Domovině

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

KONTEJNERY PRO JARNÍ ÚKLID
Vážení občané, v rámci akce „jarní úklid“ budou přistaveny jako 
každý rok velkoobjemové kontejnery hrazené z rozpočtu měst-
ské části.



téma

14 | U nás | 4/2O13

ANKETA VOLNÝ ČAS SENIORŮ 2O13 A JEJÍ VÝSLEDKY
během měsíce února letoš-
ního roku proběhl mezi se-
niory z městské části Praha-
-Libuš anketní průzkum ke 
zjištění zájmu o volnočasové 
aktivity a kurz obsluhy po-
čítače. Výsledky ankety jsou 
pro pracovníky městské části 
důležité při plánování nabíd-
ky nejen činností v letošním 
roce, ale i v letech příštích. 
Proto děkujeme všem, kte-
ří do ankety přispěli svým 
názorem a odpovědí. a nyní 
k výsledkům a konkrétním 
číslům a námětům.

Anketa byla distribuována jako 
příloha časopisu U nás a byla ote-
vřená i  pro hlasování na webo-
vých stránkách městské části Pra-
ha-Libuš v  termínu od 3. února 
do 25. února 2013. Pro vyplnění 
využili senioři pouze papírovou 
formu ankety.

Celkem se vrátilo 58 vyplně-
ných dotazníků. 

36 seniorů napsalo náměty na 
aktivity, kterých by se rádi účast-
nili. 

Zájem o konkrétní kurz – bez-
platný kurz obsluhy počítače – 
projevilo 50 seniorů.

V  otázce číslo 1 byl prostor 
pro vypsání konkrétních aktivit. 
V  procentním vyjádření to do-
padlo takto:

18 % výlety a pěší túry
16 % kultura
11 % kurz obsluhy počítače
8 % plavání
7 % historické procházky
5 % vzdělávání
4 % jazykové kurzy
4 % keramika
3 % přednášky o zahradě
3 % zdravé stravování
3 % pohybové aktivity
3 % zdravotní cvičení
3 % nordic walking
1 % literatura
1 % přednášky
1 % hudební večery
1 % spotřebitelské rady
1 % kino
1 % návštěvy muzeí
1 % tvořivé dílny (advent, Veliko-
noce, pedig)
1 % karetní kroužek
1 % návštěva botanické zahrady

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21

1  Je váš čas vyplněn dostatečně?

3  Máte zájem o kurz, ve kterém byste se 
naučil/a, jak s počítačem přirozeně pracovat 
(od zapnutí přístroje přes ovládání klávesnice 
a „myši“ až po práci s dokumenty a internetem)?

2  Máte doma funkční počítač?

5  Vyhovoval by vám více dopolední nebo 
odpolední kurz?

6  Vyhovovalo by vám, aby kurz probíhal kaž-
dý týden po dobu 2–3 měsíců?

4  navštěvoval/a jste někdy podobný kurz 
zaměřený na práci s počítačem? Jak dlouhý? 
V kterém roce?

VÝsLeDKY K JeDnOTLiVÝM OTÁZKÁM s POČTY HLasů:

Délka kurzu: různé 
Roky: 1989 až 2011

47 % anO

41 % anO

34 %  
dopolední

68 % anO

94 % anO88 % anO

53 % ne

59 % ne

28 %  
odpolední

38 %  
nemá  

preference

32 % ne

12 % ne 6 % ne
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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

i n z e r c e  

Jak oslaví FSC Libuš letošních 90 
let od svého založení?

Zatím nic napevno sjednaného 
nemáme, ale počítáme s tím, že buď 
na konci jarní sezony, nebo na za-
čátku podzimní části soutěží uspo-
řádáme slavnostní odpoledne k vý-
ročí našeho klubu spojené nejspíše 
s fotbalovým zápasem s mužstvem, 
které bude atraktivní i  pro naše fa-
noušky a návštěvníky.

Můžete připomenout zajímavé 
události z historie klubu?

Největší vzestup libušského fotba-
lu nastal po roce 1990 a nejvíce pak 
v  roce 1993. V  tomto roce mužstvo 
dospělých postoupilo do Pražské-
ho přeboru. Ještě větší pozornost 
však v  tomto roce vzbudili fotbalis-
té svojí účastí ve čtvrtfinále Poháru 
ČMFS, kdy jsme podlehli na našem 
hřišti ligovému Baníku Ostrava nej-
těsnějším rozdílem 0 : 1, ale před-
tím postupně vyřadili o  dvě třídy 
výše hrající Mladou Boleslav a  v  tu 
dobu prvoligovou Duklu Praha. Je-
den z dalších úspěchů zažil náš klub 
v sezóně 2001/2002, kdy jsme suve-
rénním způsobem zvítězili v  soutěži 
Pražského přeboru a  postoupili do 
divize. O to více nás těší fakt, že pře-
vážná část mužstva byla vždy složena 
z vlastních odchovanců klubu.

A nejslavnější výsledky fotbalo-
vých utkání FSC Libuš za celou 
dobu jeho existence?

Odpověď je totožná jako na otáz-
ku z historie.

ROZHOVOR

FOTBAL NA LIBUŠI: OD ČTYŘLETÝCH PO STAROU GARDU
na otázky časopisu u nás odpovídá prezident fotbalového klu-
bu Fsc Libuš Václav Hrdlička. Historie Fsc Libuš se začala psát 
v roce 1923, kdy parta nadšenců z řad sokola Libuš založila fot-
balový klub, tehdy ještě na periferii hlavního města Prahy.

Máte nějaké zajímavé památky 
z minulosti klubu, kterých si zvláš-
tě považujete, například původní 
zápisy ze schůzí apod.?

Bohužel nic podobného se nám 
nezachovalo. Nejstarší dokument, 
který vlastníme, je pamětní kniha 
klubu z roku 1973.

Povedlo se libušskému klubu v mi-
nulosti odchovat nějakého slav-
nějšího fotbalistu?

Těch jmen je celá řada. Z  těch 
starších bych rád připomenul jmé-
na jako Petr Rada, Tomáš Klinka, 
Michal Slavík, bratři Petrákové, Jiří 
Müller a další. Ze současných hráčů 
bychom mohli jmenovat např. Jirku 
Havránka (Bohemians Praha 1905), 
Dominika Rodingera (Slovan Brati-
slava), Ondru Vrzala (Dukla Praha). 
Velice nás těší, že tito hráči na náš 
klub nezapomínají a  vrací se tře-
ba na závěr kariéry nebo i  v  jejím 
průběhu pomoci našemu klubu jak 
hráčsky, tak i  trenérsky. Například 
Tomáš Klinka hrál za náš klub v mi-
nulém roce, Dominik Rodinger při-
šel teď na jarní část sezóny a  Jirka 
Havránek u  nás trénuje brankáře 
v žákovských kategoriích.

Dále bych rád připomenul i  dal-
ší fotbalové osobnosti jako Milan 
Veselý, Jiří Ondra, Svatopluk Bouš-
ka, Jiří Rosický st., Miloš Beznoska, 
Juraj Šimurka, Jaroslav Marčík, Ivan 
Voborník nebo v současnosti trenér 
„A  mužstva“ Zdeněk Hruška, kteří 
v našem klubu působili jako trenéři 
nebo funkcionáři.

Čím se libušský fotbalový klub 
odlišuje od jiných?

Řekl bych hlavně tím, že si buduje 
vlastní širokou mládežnickou základ-
nu s možností pro hráče postoupit od 
věkově nejmladších kategorií až do 
mužstva dospělých v  jednom klubu 
za udržení slušné sportovní úrovně. 
V našem „A mužstvu“ hraje velké pro-
cento vlastních odchovanců a  snaží-
me se doplňovat mužstvo především 
z  vlastních hráčů. Další důležitá věc 
v našem klubu je skvělá parta dospě-
lých, a to trenérů, vedoucích mužstev 
i funkcionářů všech věkových katego-
rií, kteří se u nás věnují fotbalu ve ve 
svém volném čase a  dokážou spolu 
vycházet nejen po fotbalové stránce.

Na jaké skupiny se FSC Libuš dělí?
V  současnosti máme v  klubu 

„A  mužstvo“ dospělých, mužstva 
staršího a  mladšího dorostu, star-
ších a mladších žáků, starší a mladší 
přípravky a  tzv. předpřípravku pro 
nejmenší děti.

Máte i skupinu „stará garda“. Jed-
ná se jen o muže, kteří ve FSC Libuš 
fotbalově vyrostli? Nebo se do ní 
může přihlásit i třeba ten, kdo se 
přistěhuje odjinud nebo prostě 
nikdy ve vašem klubu nehrál?

Základ staré gardy tvoří samozřejmě 
bývalí hráči Libuše, ale rádi přivítáme 
každého, kdo bude mít chuť si přijít za-
hrát. Stará garda se schází pravidelně 
na našem stadionu v pondělí navečer.

Má „stará garda“ nějaké věkové 
limity?

Horní věkový limit není stanoven, 
ale hráč „staré gardy“ by měl být 
starší 35 let.

A na opačné věkové straně: Vaše 
předpřípravka pro děti, tuším, od 
4 let – je to zvláštnost?

Určitá zvláštnost to je, i  když 
v mnoha sportech se začíná již tak-
to brzy. Spíše je zvláštnost, že u nás 
se této kategorii věnuje samostatný 
trenér, který by měl v  tomto věku 
rozvíjet nejen fotbalové umění, ale 
hlavně celkovou pohybovou do-
vednost. Kategorie předpříprav-
ky nehraje žádné soutěžní zápasy, 
není tedy pod žádným tlakem, spíše 
chceme tyto děti pomalu zvykat na 
pohybovou a sportovní zátěž spoje-
nou samozřejmě také s  rozvíjením 
fotbalových dovedností.

Je dostatečný zájem o fotbal na Li-
buši ze strany dětí a mladých lidí?

Bohužel, zájem dlouhodobě kle-
sá. Není to však specifický problém 
Libuše, máme informace i  z  ostat-
ních klubů, a nejenom z Prahy, které 
mají problém stejně jako my s dopl-
ňováním zájemců o fotbal.

Jaké nároky máte na nové zájem-
ce o členství ve vašem klubu?

Jediným požadavkem je chuť 
a odhodlání zájemce věnovat se fot-
balu.

Přijímáte i dívky?
Dívky samozřejmě přijímáme, 

do 12 let hrají děvčata společně 
s  chlapci. Po překročení tohoto 
věku dívky mohou přejít do něko-
lika klubů v  Praze, které se na dív-
čí kopanou specializují, a  s  tímto 
přechodem jim také samozřejmě 
rádi pomůžeme a  doporučíme ten 
nejvhodnější klub pro každého jed-
notlivce.
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Jsou ve vašich mládežnických vý-
běrech dnes nějací opravdu šikov-
ní kluci s velkým potenciálem?

Dovolím si tvrdit, že v  každém 
mužstvu mládeže jsou minimálně 
dva až tři hráči, kteří mají svojí výkon-
ností na to hrát fotbal na profesio- 
nální úrovni. Záleží jenom na jejich 
přístupu, jak daleko to ve fotbale 
dotáhnou.

Jaká je strategie klubu v udržová-
ní talentovaných hráčů na Libuši?

Je to jistě dlouhodobý a  pravi-
delný zájem o  růst každého jed-
notlivce. Hráč si musí být vědom, 
že pokud se fotbalu poctivě věnu-
je, v našem klubu má jistotu mož-
nosti pravidelně hrát a nastupovat 
v  soutěži slušné sportovní úrov-
ně, většinou na úrovni krajských 
soutěží. A  pokud je výkonnostně 
schopný hrát i  soutěže vyšší úrov-
ně, nikdy jsme z naší strany hráčům 
nebránili v odchodu. Hráče potom 
i  nadále sledujeme, jak se mu po 
sportovní stránce daří, a má u nás 
jistotu, že v případě neúspěchu se 
může k  nám, do svého „mateřské-
ho klubu“ kdykoliv vrátit a  pokra-
čovat.

Je a není to dávno, co Libuš pora-
zila v poháru nějaký známý ligový 
klub. Jak vypadají její pohárové 
aktivity v současnosti?

Naše mužstva, včetně mládeže, 
pravidelně hrají Pohár pražského 
fotbalového svazu. V  posledních 
zhruba 10 letech jsme získali pohár 
jednou v kategorii dorostu a dvakrát 
v  kategorii žáků. U „A  mužstva“ se 
nám už tak nedaří, před třemi lety 
jsme sice došli až do finále Praž-
ského poháru, kde jsme prohráli 
s  Radotínem, jinak končíme okolo 
čtvrtfinále.

Jak se daří vašim mužstvům v sou-
těžích v letošní sezóně?

Mužstvo mužů skončilo po pod-
zimní části přeboru Prahy na 5. mís-
tě, v  zimní přestávce jsme doplnili 
mužstvo na několika pozicích a  na 
jaře chceme hrát co nejvýše v tabul-
ce. Náš dorost je zhruba uprostřed 
tabulky v přeboru na 7. místě.

Jaké cíle má FSC Libuš do příštích 
let?

Co se týká sportovních cílů, rádi 
bychom u  mládeže udrželi alespoň 
současný počet mužstev a tomu od-
povídající soutěže. U mužstva mužů 
nevylučujeme, že bychom se v nej-
bližších sezonách pokusili získat pro 
Libuš opět vyšší soutěž, tedy divizi. 
Záleží to však na mnoha okolnos-
tech, nejenom na sportovní stránce, 
ale také je třeba dobudovat zázemí 
a  zajistit k  tomu odpovídající chod 
klubu.

Kdyby se FSC Libuš v blízké době 
podařilo získat větší obnos peněz, 
na co by byly primárně použity?

Zcela jistě na vylepšení zázemí 
pro sportovce a návštěvníky našeho 
stadionu, popřípadě na zkvalitnění 
sportovišť.

Můžete říci více o vašem sportov-
ním areálu? Nemýlím-li se, je to 
největší sportoviště na území MČ 
Praha-Libuš.

V  celém areálu se negativně 
projevily dlouhodobé komplikace 
s  vyřešením majetkových vztahů 
k pozemkům stadionu a jeho oko-
lí. To ve svém důsledku znamena-
lo, že už skoro 15 let není mož-
né v  areálu nic nového postavit. 
Veškeré budovy, tribunu a  zázemí 
tedy jenom udržujeme a  provádí-
me pouze nutné opravy tak, aby-

chom zajistili nutný provoz. Co se 
týká sportovních ploch, povedlo se 
nám vybudovat tréninkovou plo-
chu s  umělým trávníkem a  osvět-
lením, kterou můžeme využívat 
celou zimu. Také travnatou plochu 
se nám podařilo výrazně zkvalitnit 
a snažíme se udržovat ji v takovém 
stavu, aby se na ní dalo bez problé-
mů hrát a trénovat.

Jak se vám daří spolupráce se 
sponzory v současné ekonomické 
situaci?

Jako všem ostatním velice těžko. 
Máme několik stálých sponzorů, se 
kterými spolupracujeme už delší 
dobu, a  získávat nové se nám daří 
stále hůře. Budu rád, kdyby se nám 
ozvaly místní společnosti a  podni-
katelé z  Libuše třeba i  s  minimální 
podporou, na spolupráci se určitě 
domluvíme.

Jak funguje spolupráce – přede-
vším ta nefinanční − s městskou 
částí Praha-Libuš?

Myslím, že v  této oblasti máme 
ještě veliké rezervy. Skutečností je, 
že když jsem na Libuši začínal, při-
padalo mi, že městská část o  naší 
existenci ani neví. To se v  poslední 
době zlepšilo, obě strany spolu za-
čaly komunikovat a snažíme se najít 
společnou cestu k řešení problémů, 
které máme. My se snažíme měst-
skou část pravidelně informovat 
o tom, co se u nás děje a jakým smě-
rem se situace s naším klubem bude 
pravděpodobně vyvíjet. Také samo-
zřejmě nabízíme náš sportovní are-
ál za dodržení určitých podmínek 
(hlavně termínových a  terénních) 
městské části Praha-Libuš k  dispo-
zici pro její akce. To bylo v minulých 
letech několikrát využito, doufám, 
že k oboustranné spokojenosti. Vě-

řím, že se nám podaří spolupráci 
ještě dále rozšiřovat, máme již ně-
kolik nových myšlenek, např. spo-
lečné zprovoznění a využívání hřiš-
tě ve Skalské ulici. Také bych si přál, 
aby se nám povedlo získat nějakou 
finanční podporu pro provoz klubu.

Jak dlouho jste prezidentem FSC 
Libuš?

Od roku 2003, tedy 10 let.

Proč jste se jím stal?
Výbor FSC Libuš si mě zvolil do 

svého čela.

Co si myslíte o dosti rozšířeném 
společenském názoru v součas-
nosti, že fotbal je zženštilý sport 
plný simulací zranění a podobně.

S tímto názorem nesouhlasím.

Pozorujete takové tendence na 
úrovni dorostu?

Ne.

Žijete na Libuši?
Bydlím v Jesenici, ale na hřišti na 

Libuši jsem denně.

Co se vám osobně nejvíc líbí na 
Libuši a Písnici?

Nejhezčí na těchto místech je po-
měrně hodně zeleně.

Na co se právě těšíte?
Na zahájení jarní sezony na do-

mácím hřišti.

Děkujeme za vaše odpovědi. A pro 
čtenáře dodáváme, že více o fot-
balovém klubu FSC Libuš najdou 
na: www.fsclibus.cz.

Ptali se: Jiří Brixi, Matěj Kadlec, Hana Kolá-
řová, Jana Leichterová, František Novotný

Foto: archiv Václava Hrdličky
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Dvanáctá fotohádanka má sedm 
výherců, kteří správně poznali dnes 
výrazně upravenou a zároveň mlad-
ší přístavbou zakrytou „školičku“. Ta 
stojí na  pravé straně od hlavního 
vchodu původní budovy libušské 
školy. Děkujeme všem, kteří se zú-
častnili, a  především těm, kteří se 
rozepsali a  podělili se s  námi o  své 
znalosti a  zážitky v  této budově. 
Cenu získávají: A. Langmüllerová, 
Zd. Troníčková, D. Dušková, Vl. Ku-
drna, V. Vydřihostová, Hamrovi a M. 
Vimerová.

neDOsTaTeK TŘíD  
Ve šKOLe

Již začátkem 50. let libušská ško-
la bojovala s  nedostatkem místa. 
V  této době zde totiž nesídlila jen 
pětiletá národní (základní) škola, 
ale také škola střední o čtyřech roč-

nících. V těchto letech společně do-
sahovaly počtu 12−13 tříd s celkem 
více než 350 žáky.

Již pro školní rok 1953−1954 škol-
ní kronika uvádí, „že veškerý pro-
voz bylo nutno rozplánovat velmi 
hospodárně, aby se využilo každé 
místnosti a každé minuty“. Denně se 
tak vyučovalo po 45 minutových vy-
učovacích hodinách od osmi až do 
půl páté odpoledne. Pouze v sobo-
tu se končilo dříve. Škola nemohla 
poskytovat čas ani místo na zájmo-
vé kroužky a  školní jídelna na tom 
nebyla kapacitně lépe. Tuto situaci 
měla vyřešit nová stavba.

sTaVba TZV. šKOLiČKY
„Koncem roku 1956 oznámil 

ONV, že by bylo možno žádat o po-
volení přístavby školy v rámci akce 
,Z´, tj. svépomocí (brigádami) obča-

nů.“ Škola zorganizovala upisovací 
akci na závazky brigádnických ho-
din. Tímto způsobem brzy získala 
na 10  000 pracovních hodin zdar-
ma, nejvíce z Libuše, ale i z přidru-
žených obcí Písnice, Hodkovic, Cho-
lupic, Zlatník, Dolních Břežan nebo 
Lhotky. 16. března 1957 vytyčila 
ustanovená stavební komise místo 
a  trasu stavby a  začalo se s  kopá-
ním základů a sklepů pod kuchyní. 
„Potom se pracovalo každou sobo-
tu odpoledne a  v  neděli dopoled-
ne. Průměrně bylo na brigádě vždy 
kolem 16 lidí. Jen tři zedníci pracují 
za plat.“

Organizace celé akce se ujal 
předseda MNV Ludvík Kubeš, který 
organizoval práce, opatřoval ma-
teriál a  odpracoval nejvíce brigád-
nických hodin. Dozor na stavbě pak 
zastával školník Václav Bernard. Do 

léta byla stavba již dva metry nad 
zemí a pokračovalo se i přes prázd-
niny. Dostavěly se zdi a  střecha. 
Odpracováno bylo 6 000 brigádnic-
kých hodin. Zbývalo ještě vnitřní 
zařízení. Rozpočet celé stavby byl 
205 000 Kč.

ZaHÁJení PROVOZu  
V nOVé sTaVbĚ

Zahájení školního roku 
1958−1959 bylo zvláště slavnostní, 
protože byla současně předána do 
užívání i nová stavba. Po roce a půl 
budování byla tzv. školička hotova. 
Za přítomnosti všech učitelů, žáků, 
rodičů a zástupců obcí zhodnotil ře-
ditel školy význam rozšíření prosto-
rů školy a poděkoval všem, kteří tak 
pomohli situaci školy zlepšit. Novou 
budovu otevřel hlavní vedoucí stav-
by a předseda MNV Ludvík Kubeš.

Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE

FOTOHÁDANKA Z HISTORIE (12)
Vyhodnocení z minulého čísla: školička, přístavba Zš Meteorologická.

Současný pohled na „školičku“ od západu. V pozadí původní budova a nové 
přístavby.

Přístavba chodby a tělocvičny z let 1972−1975. Fotografie po dokončení. V první řadě z leva Vladimír Lísa a Jindráček, za nimi Jan Kokeš a Magdalena 
Koksteinová, ve třetí řadě Martin Chott a Pavel Micka, zezadu Josef Fousek.

Typické letní odpoledne plné dobrovolníků při stavbě školičky.
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Do školičky se přestěhovala ku-
chyně, která měla k  dispozici vlast-
ní vchod a  sklepení. Sídlila v  pravé 
části z pohledu od hlavního vchodu. 
Uprostřed byla jídelna a v  levé čás-
ti učebna 1. třídy, která měla nižší 
lavice i  židličky. Pamětníci uvádějí, 
že v  chodbičce u  vchodu byly po 
stranách lavice coby šatna a  v  bu-
dově snad nechybělo ani sociální 
zařízení. Přestěhováním kuchyně 
se uvolnilo místo ve škole a  tento 
prostor byl předělán na třídu. Jak 
popisuje školní kronika: „Přístavbou 
tedy přibyly vedle kuchyně a jídelny 
další 2 třídy, 2 kabinety a  do 1. 11. 
přistavěna ještě za školičkou dílna 
(jen 4 x 7 m.). Tím se ve škole znač-
ně uvolnilo a na střídání zbyly již jen 
2 třídy.“ S  novými prostory vznikl 
i nový pracovní půl úvazek pro zim-
ní topné období, které získal manžel 
paní školnice pan Karel Vlček. Paní 
Vydřihostová vzpomíná: „Pamatuji 
si dobře, jak pan školník Vlček při-
kládal do velikých kamen z chodby.“ 
Pan Vodrážka pak uvádí, že první 
třídu v roce 1959 učila paní učitelka 
Květoňová, a paní Vimerová připoju-
je, že v  letech 1962−1966 zde učila 
paní učitelka Zora Tichá, dlouholetá 
pracovnice na prvním stupni školy. 
První třída měla vždy jen dopolední 
vyučování a  do družiny děti chodi-
ly mimo školu, např. do domu čp. 3 
na křižovatce ulic K Novému sídlišti 
a Libušská.

nOVé ÚPRaVY, 
TĚLOcViČna  
a PROPOJení se šKOLOu

Ve školním roce 1972−1973 byla 
v  první třídě školičky nově polože-
na guma na podlahu. Významněj-
ším zlepšením však bylo započetí 
další přístavby, opět v  rámci akce 
„Z“, která propojila školičku se sta-
rou budovou školy. V  srpnu 1973 
byla již v hrubých rysech dokončena 
a  v  podzimních měsících byla ho-

tova a  dána do provozu spojovací 
chodba, které padl za oběť výrazný 
vchod školičky. Připravena k provo-
zu byla také menší tělocvična, která 
mohla být pro mírnou zimu využí-
vána i  bez zapojeného ústředního 
topení. Vznikl také nový tělovýchov-
ný kabinet. Do konce školního roku 
byla též dokončena učebna, zapoje-
na voda a  dodělána fasáda. Na do-
končovacích a úklidových pracích se 
podíleli také žáci, kteří odpracovali 
560 brigádnických hodin a  učitelé 
se 145 hodinami práce.

Od školního roku 1974−1975 již 
byla přístavba plně užívána. Děti 
nemusely ztrácet čas docházením 
na dvouhodinovou výuku tělesné 
výchovy do sokolovny a měly běž-
né „hodinovky“. Rovněž cestování 
žáků mezi školou a jídelnou ve ško-
ličce již nebylo ztěžováno meteo-
rologickými podmínky. První třídu 
v novém školním roce přivítala paní 
učitelka Hana Čermáková, později 
Klečáková, která učila na škole ce-
lou svoji kariéru a dodnes s ní spo-
lupracuje.

Další přestavba školičky přišla až 
s  velkou přístavbou nové části ško-
ly, tělocvičen a  jídelny započatou 
v roce 1983.

Jak vypadá školička dnes zvenku 
i zevnitř, můžete vidět při příležitos-
ti oslav 80. výročí od otevření školy. 
Budou také vystaveny všechny his-
torické  fotografie a  nejen budov. 
K  dostání bude mnoho upomín-
kových předmětů, včetně pamětní 
brožury s  dosud nepublikovanými 
fotografiemi.

Vysvětlivky:
ONV (Okresní národní výbor)
MNV (Místní národní výbor)
N. N. (nomen nescio – jméno ne-
znám)

Matěj Kadlec
Foto: archiv autora

Dokončovací práce a vybavení nové kuchyně.

LETOPISECKÁ KOMISE (1) 
VZPOMínKY na šKOLu

Vzpomínáte si ještě, jak vypadala 
libušská škola a cesta k ní, když jste 
ji navštěvovali? A proč škola stojí tak 
daleko od původní zástavby obce? 
A víte něco o koupališti pod školou 
a koupali jste se v něm někdy?…  

Přijďte s  námi zavzpomínat na 
svou školní docházku a  zároveň se 
dozvědět něco nového z  historie 
libušské školy. Mnoho jsme zjisti-
li z  kronik a  archivních materiálů, 
a  přece není nic pozoruhodnějšího 
než vzpomínky těch z  vás, kteří do 

školy chodili a něco v ní prožili. Po-
mozte nám tímto pátrat po událos-
tech uplynulých 80 let libušské školy. 

Setkání proběhne v pondělí 15. 4. 
od 17 hodin v Klubu Senior na adre-
se: K  lukám 664/1, 142 00 Praha 4, 
Praha 4 − Libuš. Svoji účast, prosím, 
potvrďte na tel. čísle: 604  266  025. 
V  případě zájmu je možné zajistit 
odvoz na setkání a zpět. 

Matěj Kadlec
Fotoarchiv autora

PíSNICe

K nÁKuPu JíZDníHO KOLa 2013  
si MůŽeTe VYbRaT DOPLŇKY  

V HODnOTĚ 500 KČ
(neplatí pro dětská kola)

VÝPRODeJ LOŇsKÝcH MODeLů KOL, 
ObLeČení, PŘiLeb aTD.

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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isaac asimov  
– Konec věčnosti
ISBN: 978-80-257-0833
O tom, že mám 

rád sci-fi litera-
turu jsem už na 
stránkách tohoto 
časopisu podal 
nejeden důkaz, 
naposled recenzi 
a  rozhovor s  naší 
„krajankou“ Editou Dufkovou v loň-
ském roce. Tentokrát mohu uvítat 
nové (třetí) vydání Konce věčnosti 
Issaca Asimova (1920–1992), jedno-
ho z nejplodnějších a nejslavnějších 
mistrů science fiction. Jeho nejzná-
mějším dílem jsou tzv. dějiny bu-
doucnosti, skládající se ze dvou pro-
slulých cyklů – Robotů a  Nadace 
(za ten druhý získal oku 1966 cenu 
Hugo). Nepominutelná je i jeho po-
vídková tvorba, zejména dvaatřicet 
povídek, v nichž již ve 40. letech mi-
nulého století zformuloval tři záko-
ny robotiky, které dodnes dodržuje 
většina dobrých autorů sci-fi: 

Robot nesmí nikdy ublížit člověku 
nebo svou nečinností dovolit, aby 
k této situaci došlo.

Robot musí vždy poslechnout 
každý příkaz člověka, pokud není 
v rozporu s prvním zákonem.

Robot musí chránit sám sebe 
před zničením. Jedinou výjimkou je 
situace, kdy hrozí porušení prvního 
či druhého zákona.

Byl to vlastně Asimov, kdo způso-
bil i „duševní“ traumata robotů do-
sud nestvořených, tedy vlastně způ-
sobil možnost pojednávat o lidských 
traumatech jakoby odlidštěně…

Ve 24. století je vědcem Malanso-
nem vynalezeno časové pole, které 
dokáže spotřebovat během několi-
ka sekund energii vyprodukovanou 
jedinou elektrárnou za celý den. 
Vědci brzy zjistí, že časovým polem 
lze čerpat energii ze supernovy slun-
ce, která dodává lidem nevyčerpa-
telné množství energie. A  tak v  27. 
století vzniká organizace nazývající 
se Věčnost a  řídí pomocí cesty ča-
sem osudy lidstva. Vymazává z dějin 
války, katastrofy, ale také vědecký 

a  technický pokrok. A  to zaviní, že 
se lidstvo přestane vyvíjet. Je to sice 
četba relaxační, ale klade na čtenáře 
určité nároky – aby si čtenář oprav-
du vychutnal fascinující děj až k údi-
vu, jak mohl tento dokonalý příběh 
autor utkat, když literární tvorba 
tohoto vědce netvořila ani 10 pro-
cent jeho zájmu. Vychutnal včetně 
nebezpečí, že komplikovaný příběh 
napoprvé nepochopí, jako se to sta-
lo mně (k mání je také nové vydání) 
u setkání s Rámou jiného klasika 
sci-fi artura c. clarka, které jsem 
musel přečíst několikrát, abych se 
v  jeho ne zcela jednoduchém ději 
dokázal zorientovat. A  ještě jednu 
poznámku si dovolím. Další známý 
autor sci-fi John Wyndham vy-
tvořil už někdy v  50. letech pojem 
chronoklasmus pro situaci, kdy 
lidé cestující do minulosti vytvoří 
svým zásahem okolnosti s  nečeka-
nými následky v  budoucnosti, tedy 
v  jejich přítomnosti, a vymažou tak 
ze světa třeba i sami sebe (viz v tro-
chu jiné rovině i Červený trpaslík). 
A  právě tento zde nepojmenovaný 
problém je pro Konec Věčnosti mož-
ná zásadní. Může vlastně existovat 
nějaká věčnost, když je stále poru-
šována její kontinuita?

Pawel Huelle  
– Poslední večeře
ISBN: 978-80-87162-52-1

Autor románu 
Poslední večere, 
polský spisova-
tel Paweł Huelle 
(* 10. 9. 1957 
v  Gdaňsku), ab-
solvoval Fakultu 
polské filologie 
na Gdaňské uni-
verzitě, předná-
šel filosofii na Lékařské akademii, 
v  letech 1994–1999 působil jako 
ředitel Gdaňského centra Polské te-
levize. Gdaňský rodák se ve většině 
své tvorby věnuje rodnému městu 
a záležitostem s ním spojeným. Ne-
jinak je tomu v tomto románu, který 
se svou atmosférou blíží jakési socio- 
logické sci-fi. Děj se odehrává bě-
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TAK VÁŽNÉ TÉMA…
… s  jehož důsledky se budeme chtě nechtě potýkat dalších pět let, 

máme za sebou a teď už se můžeme v pohodě věnovat jednomu z témat, 
pro něž je literatura prvořadě určena, pro které si knihy kupujeme a které 
nikdy plnohodnotně nemůže nahradit obcování s počítači a  jinými au-
diovizuálními náhražkami, totiž odpočinku a  relaxaci. Vzhledem k  no-
toricky a  všeobecně rozšířenému handicapu lidí této doby, nedostatku 
času, vybírám i z oblasti vysloveně oddechových žánrů kvalitní a literár-
ně hodnotné tituly – posuďte sami. 

hem jednoho dne v Gdaňsku, v blíže 
neurčené, avšak blízké budoucnosti. 
Ve městě došlo k řadě změn: něko-
lik ulic bylo opět přejmenováno, 
vedle kostelů vyrostly mešity, život 
obyvatel každou chvíli paralyzují ta-
jemné výbuchy, v nichž někteří vidí 
útoky islámských fundamentalistů, 
jiní jednání šílence a  další sabotáž 
výrobce vína. Osudy hrdinů, v nichž 
se může jako v  zrcadle spatřit celá 
současná generace Poláků, tvoří jen 
jednu z  vrstev tohoto neobyčejně 

hutného románu. Jeho dalším moti-
vem je také aktuální spor o moderní 
umění a celý děj je poznamenán tře-
tím důležitým tématem − rostoucím 
významem islámu v Evropě, překra-
čujícím hranice stále nových zemí. 
Zkrátka přínosná četba pro milov-
níky sci-fi i sociální problematiky…

Tolik něco málo o sci-fi a příště se 
pustíme do detektivek…

Jiří Brixi
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SUDOKU
Správné řešení najdete na str. 24.
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Připravil Martin Zikeš

MOJE PILI

Pili je křeččice,
malá uličnice,
je tak hebounká,
má v domečku okénka,
dělá binec každou noc,
od jara až do Vánoc.
Pili chroupe jablíčka,
jako malá holčička,
hrušku hami hamičky,
dá si jí do tlamičky,
a pak rychle v kolotoči,
dokola se pořád točí.
Nemá ani kamaráda,
kterého by měla ráda,
ale jí to nevadí,
takhle se víc parádí.
Pili má ostré zoubky,
často dělá chroupky chroupky.

Barunka Spálenská

LOVEC

Orel letí nad loukou,
vidí myšku šeďounkou.
Chce ji chytit, ale jak?
Slétne dolů jako drak.

Honzík Horčík

•••
Slon, slon, slůneček,
dělá v zemi důleček.
Musí hrabat celý den,
aby nebyl nalezen.

Alan Atie

•••
Viděla jsem veverku,
hrála si tam na štěrku.
Viděla jsem myš,
táhla sebou plyš.

Johanka Zívrová

Básničky o zvířátkách skládaly děti ze 3.B ZŠ Meteorologická.
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Je to příběh, ve kterém najdeme 
všechno, co má mít správná pohád-
ka. A nenápadně něco navíc – vtip-
né „dloubnutí“ do nás, lidí, abychom 
si neničili naši krásnou planetu. Bylo 
super i to, že na muzikál s námi, prv-
ňáky z  Kočkova ze Základní školy 
Meteorologická, šlo i  několik do-
spěláků. Rodiče vyměnili na jedno 
dopoledne práci za možnost užít 
si s námi legrace. A možná i  trochu 
poučení. Když vodníčci, skřítci, víly, 
a dokonce i pekelníci vědí, co Zemi 
škodí, určitě to pochopíme i my, lidé.

a cO se neJVíc LíbiLO? 
TaK naPŘíKLaD:

Bára T.: „Líbila se mi Kapeska.“ 
Klára: „Mně se líbilo, jak zpívali a jak 
tancovali.“ 
Terka S.: „Líbil se mi malý vodníček.“ 
Filip K.: „Moc hezké! Super! Líbilo se 
mi to!“
Originální záznamy myšlenek najde-
te na webu třídy 1.A.

S dětmi sepsala Hedvika Mašková, třídní 
učitelka 1.A, ZŠ Meteorologická

Foto: Hedvika Mašková

KAPKA MEDU PRO VERUNKU
Rodinný muzikál Kapka medu pro Verunku v divadle Hybernia 
nás okouzlil. 

Muzikál Kapka medu pro Verunku se odehrá-
val na ostrově ve třech královstvích: Popelkov, 
Zlatovláskov a Honzovsko. Každé království 
nějak škodilo přírodě. Královně Kapesce, vlád-
kyni přírody, se to nelíbilo, proto vyslala jed-
nu včelu, aby někoho z lidí píchla. Včela píchla 
princeznu Verunku. Princové a myslivec našli 
Verunku, jak usnula na sto let. Dozvěděl se 
to i otec Verunky a vyslal prince a myslivce, 
aby šli za Kapeskou, ale nejdřív museli udělat 
Kapesčin lék pro Verunku. Potřebovali máslo, 
pomazánku a med. Jediné z toho neměli, med, 
a proto šli pro něj ke Kapesce. Zažili na cestě 
hodně příhod. Nejprve byli u čarodějnice, pak 
u víl, u vodníků, potom v pekle a ještě v ba-
žině. Nakonec došli ke Kapesce, omluvili se za 
nečistoty v přírodě, vzali med a zachránili Ve-
runku. Dobře to dopadlo a moc se mi to líbilo.

David, 3.A

V muzikálu Kapka medu pro Verunku, který 
byl zajímavý a dobrodružný, hráli například 
Bára Basiková jako Kapeska nebo Kamil Stři-
havka jako král Zlatovláskova. Bylo to moc 
dobré a moc bych vám přála, abyste tam byli 
taky.

Alexis, 3.A

Byl jeden ostrov a na něm tři království: Po-
pelkov, Zlatovláskov a Honzovsko. Ve Zlatovlás-
kově bydlela princezna Verunka, v Popelkově 
princ Mirek a v Honzovsku princ Honza. A rodi-
če se snažili je vdát. Ale jejich království ničila 
ovzduší. A proto matka Příroda poslala včely, 
aby je uspaly na sto let. Verunka na včelu sáh-
la, včelka Meduňka ji píchla do ruky a Verunka 
usnula. Princové Honza a Mirek a myslivec Jir-
ka šli hledat lék pro Verunku do dobrodružné 
cesty. Až došli ke Kapesce, královně přírodních 
sil, a prosili ji o med pro Verunku. Když se vrá-
tili, trochu dali Verunce a ona se probudila. 
Všichni tři zachránci ji měli dostat za ženu, ale 
vyhrál myslivec Jirka.

Martík, 3.A
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V minulých letech senioři z Libuše 
a  Písnice navštívili ve Valdštejnské 
jízdárně výstavu Jožky Uprky, v Ko-
nírně Pražského hradu 300 let Ro-
manovců, v  Belvederu výstavu Fer-
dinand − poslední český král, v Kut-
né Hoře výstavu Jagellonců. Letos 
20. února to byla Slovanská epopej 
ve Veletržním paláci.

V  roce 2012 byla Slovanská epo-
pej z Moravského Krumlova vrácena 
do Prahy. Toto své významné dílo 
věnoval malíř Alfons Mucha v  roce 
1928 městu Praze. Jde o 20 obrazů 
mimořádně velkého formátu, jejichž 
tématem je život Slovanů od pravě-
ku do 20. století.

Prohlížet si takové dílo předpo-
kládá seznámit se s životem a prací 
pozoruhodného českého malíře Al-
fonse Muchy (1860–1939). Návště-
vě výstavy proto předcházela před-
náška pí. Randové v našem klubu 5. 
února. Seznámili jsme se s umělec-
kou dráhou Alfonse Muchy, s  jeho 
úspěchy v Paříži i v USA koncem 19. 
a začátkem 20. století. Po návratu do 
vlasti tvořil 20 let na Zbirohu obrazy 
Slovanské epopeje. Životy Alfonse 
Muchy, jeho rodiny a zejména syna 
Jiřího (1915−1993) byly plné dra-
matických zvratů a  odrážejí složi-
tosti doby, ve které žili. Jiří byl ma-
nažerem, vynikajícím spisovatelem, 
ale také politickým vězněm 50. let. 
Propagoval dílo svého otce ve světě, 
zejména v Japonsku a USA.

Výkladu Slovanské epopeje jsme 
se v  klubu věnovali 19. února. Tak 
rozsáhlé a  mimořádné dílo vyvola-
lo rozporné názory jak v  době své-
ho vzniku, tak i v současnosti. Jeden 
z článků k otevření výstavy v Národ-
ní galerii nesl název: Nechtěné dítě 

se vrací. Jak už to v životě a v umě-
ní bývá, časový odstup umožňuje 
objektivnější pohled na Slovanskou 
epopej, na umělce i jeho dílo. Takže 
v  jiném článku jsme si přečetli, že 
Slovanská epopej může být pova-
žována za Sixtinskou kapli Slovanů.

V  plánovaný den návštěvy Slo-
vanské epopeje se sešla před Vele-
tržním palácem zhruba třetina čle-
nů Klubu Senior. Pro všechny z  nás 
to byl nezapomenutelný umělecký 
zážitek.

Výstava v  Národní galerii potrvá 
ještě do r. 2014. Je o ni mimořádný 
zájem. Všem doporučujeme ji vidět. 
Využijte tuto příležitost, protože pro 
naši generaci je to pravděpodobně 
poslední možnost zhlédnout toto 
veledílo zde v  Praze, neboť mnoho 
let bude potom reprezentovat naši 
zemi ve světě. Po ukončení výstavy 
v Praze má být instalována v Japon-
sku, v USA i v Paříži. 

Do té doby se naše hlavní město 
jistě dokáže postarat o  její důstoj-
né umístění. Jde o  mimořádný dar 
malíře městu Praze a  české zemi, 
který nemá ve světě obdoby. Autor 
Alfons Mucha řekl: „Údělem mého 
díla nikdy nebylo bořit, ale stavět, 
spojovat, neboť nás všechny musí 
živit naděje, že celé lidstvo se sblíží, 
a to tím spíše, čím lépe se poznáme 
navzájem.”

V  Obecním domě je výstava pla-
kátů Alfonse Muchy z jeho pařížské-
ho období. Předpokládáme, že bude 
opět zájem a  že bychom též tuto 
výstavu navštívili, pravděpodobně 
v  květnu. Bližší informace budou 
sděleny v Klubu Senior.

Zdena Prchlíková

SLOVANSKÁ EPOPEJ
součástí kulturního života v Praze i v okolí je stále řada zají-
mavých výstav. Klub senior se snaží organizovat návštěvy těch 
nejpřitažlivějších.

JÓGOu K JaRníMu 
ZešTíHLení 

Jóga je životní filozofie a  věda 
o pohybu stará tisíce let, díky které 
se může o své duševní i fyzické zdra-
ví bez ohledu na věk a  ohebnost 
postarat úplně každý. Pravidelné 
cvičení jógy přináší pocit příjemně 
protaženého, posíleného těla a  zá-
roveň větší duševní vyrovnanosti, 
klidu a  odolnosti. Jóga propojuje 
vzájemně dechová cvičení, vlastní 

jógová cvičení, cvičení koncentrace 
i  relaxaci. Z  pravidelných lekcí jógy 
odcházíte spokojeni, příjemně nala-
děni, plní energie a pohody.

Přijďte si zacvičit − ve čtvrtek 
od 17.45 či od 19.00 na 70 mi-
nutovou lekci do Klubu Junior, Na 
Okruhu 1.

S  sebou nezapomeňte pohodlné 
oblečení a dostatek pití.

Lektorka Mgr. Lenka Havlíková-Grušecká

Uplynulé ročníky již tradičně 
ukázaly opravdový talent mnoha 
účastníků. Zastoupeni byli flétnisté, 
kytaristé, klavíristé i zpěváci. Přihlásí 
se také letos ti, kteří muzicírují i jin-
de než v Klubu Junior? Budou jejich 
kvality takové jako předcházející 
ročníky? Udělali mladí virtuosové 
další pokroky?

Soutěžit mohou všichni hudební 
zájemci, kteří si připraví libovolnou 
píseň či skladbu.

Disciplíny:
A. flétna*
B. klavír, keyboard
C. kytara 
D. zpěv*

Věkové kategorie:
1. do 6 let
2. 7–10 let
3. 11−15 let
4. 15 a více let
5. začátečníci (výuka od roku 2013)

 

*) V  případě sólového charakteru 
těchto dvou disciplín je možné účast-
nit se soutěže za doprovodu dalšího 
hudebního nástroje.

I letos budou v  porotě zasedat 
lektoři hudebních oborů Klubu Ju-
nior, kteří budou mít nelehký úkol – 
vybrat ty, které ocení diplomem a ví-
těze hodnotnou cenou! Nerozhodu-
je však pouze talent a výběr skladby, 
ale celkový projev mladého umělce.

Přátelské klání se uskuteční v ne-
děli 19. května 2013 v  prostorách 
Klubu Junior, Na Okruhu 395/1.

Bližší informace: Ing. Lenka Koudelková, 
tel. 604 273 968

KLUB JUNIOR

KLUB JUNIOR

LIBHUSH 2O13
Již devátý rok je tu Libhush alias Libušská hudební show, soutěž 
hudebních dovedností dětí a mládeže.

Přihláška do soutěže Klubu JuniOR – LibHush

Jméno a příjmení ............................................................................................................
Telefon ................................................................................................................................
e-mail adresa  ...................................................................................................................

*Disciplína:  *Kategorie:
A. flétna  1. do 6 let
B. klavír, keyboard 2. 7−10 let
C. kytara  3. 11−15 let
D. zpěv 4. 15 a více let
 5. začátečníci (výuka od roku 2013)

Přihlášku je nutno doručit do 19. 4. 2013 e-mailem na adresu: 
kjunior@centrum.cz či osobně do Klubu Junior.

*zakroužkujte

SALON

U nás | 4/2O13 | 21



zveme

22 | U nás | 4/2O13

Také letos se u  nás slaví Den 
Země, a  to spoustou akcí a  aktivit 
ve školách, školkách, spolcích a také 
několika akcemi společnými a hlav-
ně veřejnými, na které vás zveme.

Mezinárodní kampaň Den Země 
je zaměřená na ochranu životního 
prostředí v  globálních i  místních 
souvislostech, je oslavou naší plane-
ty Země. Připadá vždy na 22. dubna 
a slaví se už přes 40 let. V současné 
době se do kampaně zapojuje na 
celém světě více než miliarda lidí, 
v  České republice se oslavy konají 
více než 20 let.

PeRníKOVÁ cHaLOuPKa
Pojďte s  námi projít cestu plnou 

soutěží a  hádanek, dobrodružství 
a  překvapení. cesta za Perníko-
vou chaloupkou do Modřanské 
rokle určitě stojí za to. A kdy? Akce 
se koná ve čtvrtek 25. dubna 
2013 od 15 do 17 hodin, start 
je před prodejnou albert na 
sídlišti Písnice a směřuje se k ná-
drži v  Modřanské rokli. Vítány jsou 
děti jakéhokoli věku i  s  rodiči. Pro 
soutěžící budou připravena stanovi-
ště s tematikou přírody a její ochra-
ny. Cestu do Perníkové chaloupky 
organizují spolky a  sdružení, které 
působí v naší městské části.

ŽiVÁ VODa
Letos jsme pro veřejnost připra-

vili ještě zajímavou novinku. V úte-
rý 23. dubna 2013 od 9 do 16 
hodin se na prostranství před 
prodejnou albert na sídlišti 
Písnice uskuteční akce, kterou jsme 
nazvali Živá voda a  která souvisí 
s  ochranou životního prostředí, tří-
děním odpadů a dalšími ekologický-
mi tématy. Po celý den budou u jed-
notlivých stanovišť probíhat aktivity 
a soutěže pro děti, dospělí tu nalez-
nou zajímavé informace k  systému 
třídění a  recyklace v  Praze, k  téma-
tu chráněných území, lesních celků 
a vodních toků. Speciální téma je le-
tos věnováno vodě (proto jsme akci 
nazvali Živá voda), protože rok 2013 
byl vyhlášen Mezinárodním rokem 
vodní spolupráce.

akce je určena pro širokou 
veřejnost a  může ji navštívit 
každý.

šKOLKY a šKOLY
Ve školkách a  školách budou 

probíhat různé akce, například eko 
program Dřevíčkovo dřevíčko-

vání, což je zábavnou formou po-
psaná cesta dřevíčka od semínka až 
ke stromu a od stromu až k výrobě 
hraček. Pořádají se různé ekologic-
ké a  vlastivědné procházky a  ne-
chybí ani tradiční jarní úklid škol-
ních zahrad ve spolupráci s  rodiči. 
Ani v  letošním roce nebude chybět 
sázení stromů, keřů a  úprava okolí 
škol a školek. Školy zařadily do výu-
ky i tzv. projektové dny, které věnují 
ochraně přírody a ekologii.

MaTeŘsKé cenTRuM 
KuŘÁTKO

V  MC Kuřátko se opakovaně bu-
dou věnovat stále aktuálnímu zne-
čišťování travnatých ploch na sídlišti 
Písnice psími výkaly. Upozorňujících 
akcí na toto téma není nikdy dost, 
protože reálný stav trávníků v  na-
šem okolí je hrozivý. Další z mnoha 
akcí ke kampani jsou například spo-
lečné „pokusy“ Voda, Země, Vzduch 
aneb Věda nás baví.

sTROMY našicH 
ObČÁnKů

Tak se jmenuje naše nová akce, 
která poprvé proběhne 11. dubnu 
letošního roku v  parku K  Jezírku. 
Městská část od nynějška kromě 
oficiálního vítání narozených libuš-
ských a  písnických dětí nabídne 
jejich rodičům i  možnost zasadit 
za narozené dítě strom. Cílem této 

snahy je upevnit vztah veřejnosti 
k místu, kde lidé žijí, a k zeleni, která 
je obklopuje. Jedná se o symbolické 
zapuštění kořenů a  oslovení mladé 
generace rodičů, a tím i jejich dětí.

ZDRaVé sTROMY PRO 
ZíTŘeK

V rámci společného projektu Na-
dace Partnerství, Společnosti pro 

zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., 
a  Lesnické dřevařské fakulty Men-
delovy univerzity v  Brně s  názvem 
Zdravé stromy pro zítřek provedou 
kvalifikovaní arboristé ošetření stro-
mů před budovou úřadu MČ Praha-
-Libuš. 

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravé město a místní Agenda 21

MÍSTNÍ AKCE KE DNI ZEMĚ
Živá voda pro všechny, Perníková chaloupka v Modřanské rokli a mnohé další.

Perníková  
chaloupka
aneb Cesta pohádkovým lesem 

akce  
ke Dni Země  

čtvrtek 25. dubna 2013

určeno pro děti  
libovolného věku 
v kočárku, na kole i pěšky (trasu si 

může projít kdokoliv). 

start kdykoliv  
od 15.00 do 16.15 

před prodejnou Albert na  

sídlišti Písnice (konec se  

předpokládá do 17.15 hodin). 

Koná se  
za každého počasí  

v případě deště  
v nedaleké sokolovně

AKCE  ZDARMA

Pořádá T. J. Sokol Libuš ve spolupráci s humanitárním sdružením ProTebe, MC Kuřátko, SDH Libuš, SDH Písnice, Obvodním mysliveckým spolkem ČMMJ Praha 4, MČ Praha-Libuš, Klubem Junior,  Alt_R.

Informačně vzdělávací akce  
pro veřejnost

na téma ochrana životního  
prostředí, odpady  

a udržitelná spotřeba

Živá voda
pro všechny

úterý 

23. 4. 2013 
od 1000 do 1600 hodin

prostranství před prodejnou 
Albert na sídlišti Písnice
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PROGRaM KLubu  
na Duben 2013

Srdečně zveme všechny seniory 
z městské části Praha – Libuš a Písni-
ce do klubu na následující program.
 2. 4. Povelikonoční odpoledne 
– malá oslava začátku jara v  dobré 
náladě.
 5.–7. 4. Odjezd účastníků do Jív-
ky − za historií i do Polska. Odjezd ve 
12.00 hodin z Písnice (předposlední 
stanice 113).
 9. 4. Zveme všechny zájemce na 
exkurzi do Senátu ČR, sraz na Kače-
rově ve 13.00 hodin. Doba trvání: 
cca 2 hodiny.
 16. 4. Volná zábava.
 23. 4. Zajímavosti z internetu.
 30. 4. Výlet do Příbrami – Svatá 
Hora, s  plánovaným obědem. Od-
jezd z  Libuše v  10 hodin od Eimů. 
Přihlášky v klubu.
 7. 5. Volná zábava s  popovídá-
ním mezi přáteli při kávě a čaji. Při-
pomenutí Svátku matek s  krátkým 
pásmem paní prof. Kaněrové.
 14. 5. Volná zábava. Na večer plá-
nujeme návštěvu Branického divadla, 
opět po dvou letech koncert operetní 
pěvkyně P. Břínkové s J. Ježkem. Cena 
vstupenky 200 Kč. Zakoupíme vstu-
penky podle počtu zájemců, objed-
návejte přímo v klubu a do 10. 4. u p. 
Vladykové na tel. 604 731 127.

KniHOVna
Pro milovníky literatury oznamu-

jeme, že knihovna je stále k dispozi-
ci: každé úterý od 14 do 18 hodin.

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková 

ZÁJeZDY  
− uPOZORnĚní

Zájemce o naše tří- až sedmiden-
ní zájezdy v  roce 2013 upozorňuje-
me, že je nutné se přihlásit, pokud 
možno co nejdříve, neboť nebude-li 
autobus naplněn, naplníme menší 
autobus a  na pozdější zájemce ne-
bude brán zřetel. V tomto roce chtějí 
hotely vzhledem ke krizové situaci 
zálohy na ubytování do konce dub-
na. Nebudeme nadále naše známé 
účastníky obvolávat a utrácet za te-
lefony. Proto sledujte časopis a  bu-
dete-li se rozhodovat, přijďte do klu-
bu, rádi sdělíme.

Ještě volná místa:
 Harrachov 9.–12. 5. − 10 míst 
(2 000 Kč, polopenze, s  výletem, 
pěkné ubytování)
 Zahrádkáři 25.−26. 5. – 10 
míst (1 200 Kč, polopenze, devět za-
stavení)
 Františkovy Lázně 13.−16. 6. 
− 15 míst (4 300 Kč, polopenze, s vý-
letem, pěkné ubytování, procedury 
a jiné)

Všechny částky jsou spočteny 
včetně ceny za autobus s jednoden-
ním výletem.

Dále v  červnu sdělíme další vol-
ná místa na Slovensko a  Maďarsko 
s programem.

Těšíme se, že ke stávajícímu ko-
lektivu přibudou i další zájemci z Li-
buše a Písnice.

Za organizační výbor Zdena Prchlíková, 
Slávka Urbanová, František Novotný

KLUB SENIOR

Duben 2013  
(VÝbĚR Z PROGRaMu)

Měsíc ve znamení příchodu 
jara a  oslav Dne Země – Mc 
Kuřátko naleznete i  na dalších 
akcích, které bude ke Dni Země 
pořádat MČ Praha-Libuš.
2. 4. | ÚT | sádrový odlitek – vy-
robíme a namalujeme
3. 4. | ST | sportovně-hudební 
dopoledne pro děti i maminky (jak 
děti dovolí) s Janou

4. 4. | ČT | broučci v  trávě: pří-
roda se probouzí – pro malé tvořílky
9. 4. | ÚT | Zvířátko do květináče
10. 4. | ST | sportování a  ná-
vštěva spřáteleného libušského ob-
čanského sdružení Lačhe Čhave
11. 4. | ČT | Výroba dalekohle-
du: ať jsou nám hvězdy blíž
15. 4. | PO | Tanečky a  písnič-
ky pro kluky i holčičky s Hankou
16. 4. | ÚT | Včelky na pověšení
17. 4. | ST | 11 hod., posezení 
s novým pediatrem na Libuši, MuDr. 

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 do-
poledne (včetně programu), permanentka 10 vstupů − 400 Kč. Montes-
sori herna: jednorázové 100 Kč/rodinu, předplatné 10 vstupů za 600 Kč.

FSC LIBUŠ
Kompletní rozpis fotbalových utká-
ní Pražská teplárenská přeboru 
mužů – jaro 2013.

Datum Den Čas utkání

  9. 3. SO 10.15 Meteor ,,B“ − FSC

16. 3. SO 10.15 FSC – Bohemians ,,B“

23. 3. SO 10.15 Uhelné sklady − FSC

30. 3. SO 10.15 FSC − Třeboradice

  6. 4. SO 16.30 FC Tempo − FSC

10. 4. ST 16.30 Pohár PFS – 3. kolo − Sparta Krč 
– FSC Libuš

13. 4. SO 10.15 FSC − Uhříněves

20. 4. SO 10.30 ČAFC − FSC

27. 4. SO 10.15 FSC – FC Háje

  5. 5. Ne 17.00 Viktoria Žižkov ,,B“ − FSC

12. 5. Ne 17.00 Zbraslav − FSC

18. 5. SO 10.15 FSC – SK Královice

25. 5. SO 10.30 Union Vršovice − FSC

  1. 6. SO 10.15 FSC − Zličín

  8. 6. SO 17.00 Bílá Hora − FSC

15. 6. SO 10.30 FSC – Motorlet ,,B“

Připravil Miroslav Hruška, FSC Libuš

J. Pohlem, téma: opakované re-
spirační infekty, alergie a imunita 
na jaře, před přednáškou si zaspor-
tujeme
18. 4. | ČT | Zábavná věda 
k tématu Dne Země: chrlící sopka
23. 4. | ÚT | Zábavná věda: bal-
zám na nervy – měnící se kapalina, 
za hezkého počasí navštívíme akci 
MČ Praha-Libuš ke Dni Země na pro-
stranství před Albertem na písnic-
kém sídlišti
24. 4. | ST | 16−18.30 hod. Ča-
rodějnické slavnosti – soutěže 
a hry pro rodiče i děti. Grilování 
párků a  zeleniny. Vstupné 100 Kč / 
rodinu. Účastníky prosíme o  před-
běžnou přihlášku na: registrace.

kuratkomc@seznam.cz. akce se 
koná na zahradě (skoro) za kaž-
dého počasí (déšť − MC)
25. 4. | ČT | Další zábavný po-
kus
29. 4. | PO | Divadélko pro nej-
menší
30. 4. | ÚT | Vyrobíme naši 
Zemi

Těšíme se na vaši návštěvu!
Kompletní nabídku programů, 

služeb a aktivit naleznete na adrese 
www.kuratko.mistecko.cz. Případné 
změny a  detaily k  vybraným   pro-
gramům naleznete taktéž na webu 
MC či na nástěnce v centru Kuřátko.

Za MC Kuřátko Hana Kendíková
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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 ode-
jít. Součástí klubu je stolní fotbálek, 
ping-pongový stůl, spousta společen-
ských her, internet a mnoho dalšího.

Kde nás najdete:
Smolkova 565, vstup spol. se soukr. 
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 ho-
din. Na základě domluvy je možnost 
vytvořit si svůj osobní plán, například 
ohledně pomoci se školou, s  pro-
blémy ve vztazích aj. Pro doučování 
máme vyhrazeny dny v úterý a pátek.

Program na měsíc duben:
4. 4. (čtvrtek) | Květina pro jaro − 
vytváření ozdoby v podobě květu
11. 4. (čtvrtek) | Bylo nebylo − 
modelujeme pohádkové postavy 
z plastelíny
18. 4. (čtvrtek) | Hra na téma 
Všichni máme stejná práva
25. 4. (čtvrtek) | Kočičí svět 
− pátrání po tom, kde se vzala 
rozmanitost kočičích plemen
30. 4. (úterý) | Čarodějnice − Café 
Na půl cesty

Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na www.

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

Těší se na vás:
Jana, Alina 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 poskyto-
vány zdarma, projekt je financován 
Ministerstvem práce a  sociálních 
věcí.

adresa: Libušská 319/126, Praha-
-Libuš, 6. patro hlavní budovy SAPA
Otevírací doba: středa 9−13 h
Návštěvu mimo otevírací dobu je 
nutno předem domluvit či objed-
nat.
Telefon: +420 774 344 321
Webová stránka:  
http://www.lache-chave.cz
E-mail: info@lache-chave.cz

Program na měsíc duben:
3. 4.  | Výlet do leteckého muzea
10. 4. | Návštěva MC Kuřátko
17. 4. | Víte, co všechno se dá vyro-
bit z papírových talířů? (jednoduché 
jarní tvoření pro maminky s dětmi)
24. 4. | Naučme se bubnovat (jed-
noduché a  rytmické říkanky a  pís-
ničky)

Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na www.

lache-chave.cz.
Těší se na vás:

Verča a Pavla 

LAČHE ČHAVE

Zveme všechny zájemce 
o  bezplatný počítačový kurz 
na úvodní hodinu, která se 
bude konat 11. dubna 2013 
od 10 hodin v zasedací míst-
nosti městské části Praha-Li-
buš, Libušská 1, (vedle pošty).

Pro více informací kon-
taktujte: Jana cvrčková, 
tel. 723  293  601 nebo  
info@lache-chave.cz

BEZPLATNÝ 
POČÍTAČOVÝ 
KURZ

SUDOKU
Řešení ze str. 19

6 4 7 1 2 9 5 3 8
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2 8 9 5 3 6 7 1 4

9 1 2 6 5 8 4 7 3

7 6 5 2 4 3 9 8 1
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5 2 3 9 1 7 8 4 6
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HŘišTĚ KLOKOTsKÁ
Občanské sdružení Lačhe Čhave, 

ve spolupráci s  MČ Praha-Libuš, se 
od dubna letošního roku podílí na 
provozu nově otevřeného sportov-
ního hřiště v ulici Klokotská.

Hřiště je určeno pro širokou ve-
řejnost.

Program na hřišti organizuje-
me vždy ve středu, pátek a  neděli 
v  době 10–18 hodin (na nedělní 
program je nutno odevzdat vypl-
něnou přihlášku alespoň 48 ho-
din před konáním akce). Jedná se 
o sportovní kroužky, turnaje a výlety 
do okolí. Detailní program nalezne-
te na nástěnce před hřištěm.

Program na měsíc duben:
3. 4. (středa) | Slavnostní otevře-
ní – po přestřihnutí pásky starostou 
MČ Praha-Libuš panem Jiřím Koub-
kem, ke kterému dojde ve 14.00 
hodin, bude následovat sportovní 
soutěž.

Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na www.

lache-chave.cz.
Těší se na vás:

Lukáš a Anna
Foto: archiv o. s. Lačhe Čhave
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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, 
liftingové masáže

Sídliště Písnice,  
Ke Kurtům 379
Po–Čt 11.30–18.00
Pá 6.00–14.00

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−Čt 7.00−18.00
Pá 7.00–15.00
So 8.00–12.00

261 910 238,  
261 221 032
info@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

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

Půjčovna přívěsů Jan Doleček 
− půjčování nákladních přívěsů 
a vozíků za osobní automobily

Libuš, Libušská 
319/126
Po−Ne 7.00−21.00

602 258 744
www.pujcovna-privesu.cz

Připravil Vojtěch Kolář

ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB
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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

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

Byty ve vlastnictví 
ČEZ, a. s.
Vážení občané, bydlící na sídlišti v Pís-
nici v  bytových domech v  majetku 
ČEZ, a. s.,
na podzim loňského roku jsme Vás in-
formovali o  tom, že byla zpracovávána 
analýza bytového fondu v Praze. Na zá-
kladě tohoto materiálu by se mělo vedení 
ČEZ zabývat otázkou případného prode-
je bytového fondu a v případě, že bude 
vůle k tomuto kroku, bude řešena forma 
prodeje. Termín projednání byl odhadnut 
do konce roku 2012. Protože se tak ne-
stalo a  materiál nebyl představenstvem 
ČEZ, a. s., projednán, kontaktovali jsme 
počátkem ledna sekretariát společ-
nosti ČEZ Správa majetku, s. r. o., od 
1. 1. 2013 zapsané v obchodním rejstříku 
pod jménem ČEZ Korporátní služby, s. r. 
o., s žádostí o termín schůzky. Obdrželi 
jsme sdělení, že společné jednání je plá-
nováno až po projednání zpracovaného 
materiálu příslušnými orgány, které by 
mělo proběhnout během  prvního čtvrt-
letí tohoto roku. V polovině března jsme 
opakovaně požádali o  termín schůzky 
a  o  sdělení, kdy bude materiál projed-
nán. V době uzávěrky tohoto vydání jsme 
zatím neobdrželi odpověď. Mrzí nás, že 
zatím nemáme příznivější informace. 
Jakmile bude materiál projednán, bude-
me Vás informovat.

Jarka a František Adámkovi
OVV ČSSD Praha 12

5. LETNÍ BASEBALLOVÝ KEMP
8.–12. 7. 2013

Přijď si užít týden sportů. Očekávej zábavu a kvalitní trénink od amerických trenérů (s překladem).
Kemp se koná v baseballovém areálu TJ Tempo Praha (v Praze 12).

Více informací najdete na: http://www.cb.cz/skalka/baseball
Larry Davies, 739 731 775, urodalibus@gmail.com
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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


