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KONEC HAZARDU NA LIBUŠI A PÍSNICI SE BLÍŽÍ
KONTEJNERY NA PODZIM
BUĎ LÍNÝ – SVOZ ELEKTROODPADU
ROZHOVOR S TRENÉREM JUDO
VELKÁ NABÍDKA AKCÍ, KURZŮ  
A DALŠÍCH PROGRAMŮ PRO VEŘEJNOST

1  Počítačové kurzy v rámci projektu 
informovaný senior.

2  Hry přátelství v Mš Mezi Domy.
3  Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 

150 m3 bahna. stálo to jen 50 000 
korun.

4  Výlet Klubu senior do Častolovic a 
Opočna propršel, ale líbil se.

5  akademický sochař Petr Polák zre-
novoval rozcestníky ve staré Písnici.

6  staré stromy v Písnici ošetřil odbor-
ník arborista.

Foto: Jana Šimková. MŠ Mezi Domy,  
Kryštof Štafl, Vladimír Kudrna,  
OŽPD ÚMČ Praha-Libuš  
a Anna Rusiňáková.
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Vážení občané, i  když 
v  čase prázdnin obvyk-
le ve školách ustane 
každodenní shon, le-
tošní prázdniny patři-

ly v  obou dvou našich základ-
ních školách k  těm rušnějším, ne-
boť v nich probíhala rekonstruk-
ce. V ZŠ Meteorologická bylo začát-
kem prázdnin vyměněno zhruba 350 
osvětlovacích těles, která byla za hra-
nou své životnosti nebo nevyhovo-
vala současným hygienickým nor-
mám na osvětlení prostor školy. Nové 
osvětlení nejenže poskytne větší svě-
telný komfort ve   třídách, na chod-
bách a v kabinetech, ale navíc podle 
propočtů ušetří ročně zhruba 200 ti-
síc Kč za elektrickou energii. Půlmilio- 
nová investice se tedy vrátí již do tří 
let. Následně byly zrekonstruovány 
vstupní dveře a  podlaha zásobovací 
chodby školní kuchyně, která se na-
cházela v havarijním stavu, a byly vy-
měněny tři chladicí boxy na maso, 
zeleninu a ovoce.

Obnovy se dočkala také zchátra-
lá elektroinstalace a datová síť v Zá-
kladní škole L. Coňka ve staré Písnici 
v celkové částce více než půl milionu 
korun. Zrekonstruovali jsme – nebo-

jím se říci na pohled ostudné – so-
ciální místnosti, které kazily jinak 
velmi dobrý dojem, který tato škola 
v každém návštěvníkovi zanechává. 
Podobně školu hodnotil i radní hl. 
m. Prahy Lukáš Manhart, který 
se v  létě přijel detailněji seznámit 
s městskou částí a poznat naše kaž- 
dodenní problémy. 

Po více než čtvrtstoletí jsme se 
rozloučili s ředitelkou Mateřské ško-
ly K Lukám paní Miroslavou Ma-
jerou. Rád bych jí do dalších let po-
přál jen to nejlepší a  pevné zdraví. 
Vítám tímto novou paní ředitel-
ku Martu Hrubou, která v uplynu-
lých sedmi letech působila jako ře-
ditelka v mateřské škole v Šeberově. 
Věřím, že se jí u nás bude líbit a děti 
ji budou mít rády, stejně jako tomu 
bylo i v nedaleké městské části.

Před více než rokem se v hasičské 
zbrojnici v  Písnici uskutečnilo setká-
ní s  občany na téma, zda a  jak od-
bahnit rybník Obecňák. Minu-
lé vedení obce pod vedením před-
chozího starosty Petra Mráze přijalo 
usnesení o  odsvěření rybníku zpět 
do správy hlavního města Prahy. Ote-
vřela se tak možnost odbahnit a revi-
talizovat bezprostřední okolí rybníka 

z prostředků magistrátu, nikoliv z roz-
počtu městské části, který na větší 
obnovu peníze nemá. Občané se však 
obávali, že odsvěřením ztratíme nad 
rybníkem kontrolu, a  proces odsvě-
ření tak nebyl dokončen nezbytným 
souhlasem zastupitelů. Ačkoliv jsem 
tyto obavy nesdílel a  líbil se mi plán 
obnovy rybníka tak, jak byl odborníky 
na revitalizaci vodních ploch z magis-
trátu prezentován, nebyl jsem scho-
pen garantovat, kdy k této revitaliza-
ci dojde a  jaký bude následný osud 
rybníka. Protože jsem vnímal váž-
né obavy starousedlíků, hledali jsme 
společně jiné cesty, jak dosáhnout 
odbahnění i  bez nutnosti odsvěření 
rybníka zpět do vlastnictví hlavního 
města. Původní nabídky v částce půl 
až jednoho milionu korun pro nás ne-
byly akceptovatelné. Nakonec došlo 
k  dohodě se společností Agro Jese-
nice a za aktivní spolupráce místních 
občanů jsme dosáhli skvělého vý-
sledku − odbahnění za pouhou dese-
tinu(!) částky, než kterou požadovaly 
Lesy hl. m. Prahy, tedy zhruba 50 tisíc 
Kč. Považuji to za malý zázrak a děkuji 
všem, kteří se na akci podíleli.

Spolu se školním rokem přichází 
i  pestrá nabídka podzimních akcí 

pro všechny naše občany. Kvůli ne-
příznivému počasí jsme z června pře-
ložili cvičení pro seniory Fit 55+ 
na září. Předem upozorňuji, že le-
tošní drakiáda a duatlon se usku-
teční o týden později, než je uvede-
no v kalendáři městské části, tedy 12. 
října; pozvánku najdete i  v  časopisu 
U nás. Dovolím si také z tohoto mís-
ta poukázat na dvě nové akce. Získa-
li jsme grant z ministerstva vnitra na 
podporu komunitního života a  Ob-
čanské komunitní fórum ve spolu-
práci s občanským sdružením Lačhe 
Čhave připravilo bezplatné jazy-
kové kurzy. Na setkání s  vámi se 
budu těšit na Jablkobraní, které se 
uskuteční 27. září na Kamýku v parku 
U  zahrádkářské kolonie, který jsme 
loni revitalizovali. Vzhledem k poloze 
jde o společnou akci s městskou čás-
tí Praha 12. Všechny, kdo rádi pečou, 
zkušené i ty začínající, zveme k sou-
těži o nejlepší jablkový koláč či štrúdl! 
Budu-li požádán, s potěšením přijmu 
místo v porotě.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

SLOVO STAROSTY

→  O novele vyhlášky k hazardu, případné novele vyhlášky o volném 
pobíhání psů a dalších reálných problémech, které se dotýkají Libuše 

a Písnice, přijel v létě diskutovat radní hlavního města Mgr. Lukáš 
Manhart, jehož kompetencí je transparentní veřejná správa, legislativa, 
sport a volný čas. Byl se podívat i na hřiště u školy ve staré Písnici, odkud 

je fotografie. Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš

Nulová tolerance není pochopi-
telně řešením pro Prahu jako celek, 
ale současně není důvod, aby v naší 
městské části byl počet hazardních 
strojů dvacetkrát vyšší než v  sou-
sedních Kunraticích a v přepočtu na 
obyvatele bylo nejvíce těchto strojů 
na hlavu hned po Praze 1. Tam je ale 
podstatná část tohoto byznysu sou-
středěna v  luxusních hotelech a  je-
jich provozovateli je přirozeně re-
gulován počet a typ návštěvníků. To 
u nás není, největší množství hazar-
du se nachází v Sapě a na Libušské 
ulici, zejména v  její centrální části 
mezi poštou a sokolovnou.

V  září na zastupitelstvu hlavního 
města Prahy bude schvalována nove-
la vyhlášky, která reguluje místa a čas, 
kde a  kdy je možné hazard v  Praze 
provozovat. Zatímco Praha celkově 
chystá úbytek hazardních míst, ně-
které velké městské části opět zača-
ly místa hazardu navyšovat. Vedení 
naší městské části jednomyslně trvá 

na vymýcení veškerého hazardu. Ač-
koliv vyhláška vstoupila v platnost již 
od 1. ledna 2012, kvůli přechodné tří-
leté lhůtě stanovené ministerstvem 
financí nebylo možné rušit hazard 
dříve než od 1. ledna 2015. S  tímto 
postojem nesouhlasilo několik obcí, 
které se obrátily na Ústavní soud, aby 
posoudil zákonnost tohoto kroku. 
Ústavní soud na jaře letošního roku 
svým usnesením dal za pravdu opo-
nentům a  označil přechodnou lhůtu 
za nezákonnou. Hazardní společnos-
ti v návaznosti na to pohrozily arbit-
rážemi proti České republice. Ať už 
bude vývoj v  tomto ohledu jakýko-
liv, my se dočkáme ukončení hazardu 
dříve než na konci příštího roku.

KONEC HAZARDU NA LIBUŠI A PÍSNICI SE BLÍŽÍ
O nulové toleranci k hazardním hrám v naší městské části jsme 
psali již několikrát. s tímto požadavkem jsme poprvé obrátili na 
hlavní město Praha, v jejíž kompetenci regulace hazardu jako 
obce je, na podzim roku 2011.

Před dvěma lety jsem vyzval vede-
ní společnosti Saparia, a. s., aby samo 
aktivně přispělo k  redukci hazar-
du v  areálu Sapa. Byl mi dán příslib 
o  neprodloužení nájemních smluv, 
které byly na dobu určitou. Někte-
rým skončila platnost na jaře letoš-
ního roku. Jak jsem měl možnost se 
v červnu přesvědčit na vlast-
ní oči za přítomnosti nejvyš-
ších představitelů společ-
nosti Saparia, vedení tržnice 
svůj slib dodrželo. V průběhu 
května a června svou činnost 
ukončila první tři kasina.

Po zářijové novele vy-
hlášky hlavní město Praha 
požádá ministerstvo finan-
cí o ukončení těch provozo-
ven, které nejsou ve vyhláš-
ce uvedeny, a  ministerstvo 
financí začne licence odebí-
rat. První výsledky bychom 

měli v  centru naší obce poznat již 
za několik málo měsíců. Věřím, že 
s tímto krokem začne ubývat i počet 
drogových dealerů. Jsou navázáni 
nejen na Sapu, ale i na tato kasina.

Jiří Koubek, starosta
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Problémy, jež by chtěli přednost-
ně řešit, do ankety vytipovali obča-
né, kteří se zúčastnili veřejného fóra 
pořádaného libušskou radnicí v dub-
nu letošního roku. Jakou podporu 
tyto problémy nalezly mezi širokým 
spektrem obyvatel, můžete posoudit 
sami v přehledu. Jsou v něm zazna-
menány problémy, které jak v anke-
tě, tak i na fóru získaly nejvíce hlasů. 
Na zářijovém zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha-Libuš se o  sou-
hrnných výsledcích hlasování bude 
jednat. Jednotlivým problémům se 

nyní budou věnovat kompetentní zá-
stupci starosty a odborní zaměstnan-
ci úřadu. O průběhu řešení problémů 
vás budeme informovat.

Souběžně s  výše zmíněnou ak-
tivitou probíhalo i  obdobné se-
tkání se žáky a  studenty (byli jste 
o něm informováni v minulých vy-
dáních časopisu). Také oni hlaso-
vali o  problémech. Jejich priority 
byly v  několika námětech shodné 
s  problémy vytipovanými nejširší 
veřejností. Ostatně, posuďte sami, 
i  tento přehled výsledků nyní zve-

řejňujeme. Problémy mladých rov-
něž bereme v  potaz a  snažíme se 
najít řešení.

Jana Martínková, koordinátorka projektu  
Zdravá Libuš a Písnice a MA21 

Foto: Kryštof Štafl

VÝSLEDKY ANKETNÍHO HLASOVÁNÍ O PROBLÉMECH LIBUŠE A PÍSNICE 2O13
Letos na jaře měli obyvatelé naší městské části možnost hlaso-
vat v anketě o problémech Libuše a Písnice a sami se tak vyjádřit 
k tomu, co je u nás potřeba prioritně změnit. 

PRObLÉMY MČ PRaHa-Libuš ROKu 2013
(ověřené anketou otevřenou všem obyvatelům městské části)

Rekonstruovat ulici Libušská v Písnici, včetně kruhového objezdu na 
křižovatce s Kunratickou spojkou (například zpomalení deformací 
směrového vedení)

Zamezit prodeji a distribuci drog na území městské části

Regulovat a usměrňovat novou výstavbu v dlouhodobém horizontu 
(50 let)

Zaměřit se na osvětu majitelů psů, zvýšit kontroly městské policie

Instalovat bezpečnostní kamery na kritická místa

Zajistit dodržování rychlosti 40 km/h v ulici Libušská a Meteorologická 
v Libuši (např. řídit provoz dalšími semafory, instalovat ukazatele 
okamžité rychlosti, vybudovat další přechody pro chodce)

Sjednotit úřad do jedné budovy

Vybudovat venkovní sportoviště pro všechny věkové kategorie

Zpracovat přehled poskytovaných služeb v objektu Sapy a v městské 
části

Navrátit sochu „Alenky“ zpět před základní školu Meteorologická

sTuDenTsKÉ PRObLÉMY MČ PRaHa-Libuš ROKu 2013

Snažit se zajistit rychlejší výstavbu trasy metra D a návazné dopravy 
(prodloužení tramvajového spojení z Modřan)

Zřídit v městské části letní kino nebo promítat v Sokolovně Libuš

Zvýšit počet policejních hlídek a sledovat konkrétní problematická 
místa a osoby

Pořádat výměnné pobyty do zahraničí pro žáky základních a středních 
škol 

Otevřít diskotéku pro mladé (např. v prostoru nad restaurací Modrá 
ryba na sídlišti Písnice)

Zkulturnit podchod u autobusové zastávky Pavlíkova

Vrátit sochu „Alenky“ před budovu ZŠ Meteorologická 

Dohlížet na veřejný pořádek na hřišti u lezecké pyramidy v ulici Na 
Okruhu 

Stanovit ke každé autobusové lince s konečnou zastávkou samostatné 
číslo spoje (např. jako byla dříve linka 197 a 198)

Zajistit ve školách pro výuku jazyků rodilé mluvčí

O  rybníku v  centru staré Písnice 
se loni v  červnu jednalo na veřej-
ném fóru za účasti občanů – jak má 
místní veřejná správa s Obecňákem, 
který potřebuje odbahnit, nakládat? 

Ještě v  témže měsíci pak zástupci 
místního úřadu jednali o  Obecňáku 
s  odborníky z  pražského magistrátu. 
Podařilo se zajistit zaměření mocnos-
ti sedimentu a chemický rozbor a na 
základě získaných údajů zajistit ceno-
vou nabídku na odtěžení materiálu 
z rybníku. Pokud by se bahno odváže-
lo na skládku, cena by pro městskou 
část byla výrazně vyšší než v případě 
uložení na vhodný pozemek.

Letos se nám podařilo ve spolu-
práci se společností Agro Jesenice 
takovýto pozemek sehnat. Následo-
valo snížení hladiny v  rybníku a  po 
několika málo týdnech mohly být 
v dohodnutý den − 2. srpna 2013 – 
práce zahájeny. Celkem se odtěžilo 
150 m3 sedimentu.

Ráda bych touto cestou poděko-
vala panu Štanclovi a panu Zedníko-
vi z Písnice, kteří nám v průběhu celé 
akce byli v mnohém nápomocni.

Anna Rusiňáková, odbor životního pro-
středí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Kryštof Štafl

OBECŇÁK PO 12 LETECH ODBAHNĚN
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Kurzy probíhaly pravidelně v  za-
sedací místnosti úřadu, která je vy-
bavena moderními notebooky s po-
třebným softwarovým vybavením. 
Senioři byli rozděleni do dvou os-
mičlenných skupin a  pravidelně se 
zúčastňovali čtvrteční výuky. Kurzy 
byly koncipovány jako sociálně ak-
tivizační setkávání pro uživatele-za-
čátečníky. Každá skupina absolvo-
vala deset výukových dnů, během 
kterých si účastníci osvojili základy 
práce s  PC – od zapnutí a  vypnutí 
přístroje přes orientaci na klávesnici 
a  práci s  počítačovou myší, použí-
vání klávesových zkratek a obsluhu 
nejpoužívanějších programů až po 
vyhledávání informací na interne-
tu a používání internetu k písemné 
i hlasové komunikaci. Nechyběla ani 
teoretická část zaměřená na stěžejní 
pojmy týkající se PC a jeho technic-
ké i programové výbavy.

V  rámci tohoto tříměsíčního 
běhu byly pro širokou seniorskou 
veřejnost z  Libuše a  Písnice uspo-
řádány dvě tematické přednášky. 
V dubnu proběhla první přednáška 

na téma „Volný čas seniorů“, kterou 
skvěle koncipovala a  vedla před-
sedkyně o. s. Lačhe Čhave Markéta 
Fišarová (dříve Foltýnková) spolu 
s  Janou Martínkovou z  úřadu MČ 
Praha-Libuš. V  červenci se senioři 
mohli dozvědět od odborníka na 
informační technologie, jak postu-
povat při výběru a koupi vhodného 
počítače. Nechyběl ani prostor pro 
obecné či konkrétní dotazy, které 
mimo jiné dozrály v rámci kurzu při 
prohlubování kontaktu s  informač-
ní technologií.

Kurz byl zakončen 11. července 
v  zasedací místnosti. Pan starosta 
Jiří Koubek, který seniory v  dub-
nu na první hodině výuky přivítal, 
s námi také slavnostně kurz obsluhy 
počítače uzavřel. Spolu s lektorkami 
předal seniorům certifikát potvrzu-
jící úspěšné absolvování kurzu.

Děkujeme všem našim studen-
tům za nebojácnost a  nadšení, se 
kterým se pustili do práce s nezná-
mou technikou. Atmosféra během 
hodin byla velmi přátelská a senioři 
každou hodinu prokazovali, že se ve 

světě moderních technologií roz-
hodně neztratí.

Díky příslibu dalších finančních 
prostředků můžeme plně pokrýt po-
ptávku zájemců z řad seniorů. Od 3. 
října 2013 zahájíme další 4 kur-
zy (pro začátečníky i pokročilé), které 
budou probíhat vždy ve čtvrtek v do-
poledních i odpoledních hodinách.

Úvodní setkání, kde se zájemci 
dovědí detaily k  jednotlivým kur-

zům, se koná ve středu 25. září 
2013 od 18 h (setkání se plánu-
je na zhruba 30 minut) v zaseda-
cí místnosti Úřadu MČ Praha-Libuš, 
Libušská čp. 1, kde bude v době od 
16 do 18 h probíhat „Seminář ne-
jen pro seniory na téma předváděcí 
akce a podomní prodej“.

Za tým o. s. Lačhe Čhave Jana Šimková
Foto: Jana Šimková, Lačhe Čhave

PROJEKT: INFORMOVANÝ SENIOR

NEJEN KURZ OBSLUHY POČÍTAČE
Od dubna letošního roku probíhal první běh kurzu obsluhy počí-
tače, který byl určen pro seniory z městské části Praha-Libuš.

zVEME

Pokud ano, pak jsou tu pro vás, 
seniory, připraveny podzimní akce 
a kurzy, na nichž si můžete zdarma 
vyzkoušet, co všechno stále ovládá-
te, a  naopak – doplnit si, co byste 
rádi poznali, zažili, dozvěděli se či 
si osvojili.

nabídka podzimních akcí 
a kurzů je tu pro všechny se-
niory bez rozdílu věku či dis-
pozic →

 fitness zdravotní tělocvik 
  cvičení s posilováním na 

balančních míčích
 cyklus setkávání „Zdravý 

životní styl na penzi“ aneb 
„co všechno může ovlivňo-
vat naše zdraví“

 výuka cizích jazyků 
 trénování paměti zábavnou 

formou
 nordic walking chůze v teré-

nu s odborným lektorem se 
zapůjčením hůlek

Toto vše dle vašich dotazů a přání 
je pro vás nyní připraveno – nevá-
hejte a přijďte si vyzkoušet!

Začínáme ve středu 9. října, 
pro přesné časy a místa jednotlivých 
aktivit volejte od úterý 8. října na te-
lefon: 604 273 968.

Těším se na společné zážitky!

Ing. Lenka Koudelková,  
zástupkyně starosty pro oblast  

vzdělávání, školství a tělovýchovy

PRO VŠECHNY SENIORY NAŠÍ OBCE
 chcete si zavzpomínat a posadit se po letech zase do lavic?

 Dychtíte vyzkoušet si, jaké to je a co všechno si ještě pamatujete?

 Toužíte oprášit své dřívější vědomosti?

 Zůstáváte sám doma?
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Samozřejmě, že změna ve vedení 
mateřské školy není pro nikoho ze 
zúčastněných lehká, všichni jistě mají 
určité obavy, očekávání. Pro mne 
skončilo sedmileté působení v  ma-
teřské škole v Šeberově, kde také žiji. 
Novým začátkem je pro mne příchod 
do Mateřské školy K Lukám. Libuš je 
místem, kam sahají kořeny naší rodi-
ny, zde jsem navštěvovala druhý stu-
peň základní školy a zde mám spous-
tu kamarádů z tohoto období, proto 
je mi Libuš blízká.

Mým prvořadým úkolem, snahou 
bude, aby nový začátek pro celý ko-
lektiv mateřské školy byl příjemný. 
Pro dobrý chod jakékoliv organiza-
ce jsou důležité vztahy uvnitř orga-
nizace. Tolerance, zodpovědnost, 
ochota, tvořivost, spolupráce, pozi-
tivní motivace – to jsou vlastnosti, 
kterými by měla být organizace pro-
dchnuta.

V mateřské škole je stabilní kolek-
tiv a je na první pohled vidět, že zde 
vládnou pěkné vzájemné vztahy. 
Proto mou snahou bude tyto vzta-
hy udržovat, upevňovat a  přesvěd-
čovat stávající kolektiv, že nám jde 
o  společnou věc – spokojené děti, 
rodiče, zaměstnance.

Mým záměrem bude vytvořit 
podnětné, hravé, přátelské prostře-
dí, komplexně rozvíjet osobnost 
dítěte, a to v prostředí plném lásky, 
pochopení, důvěry. Mou snahou je, 
aby děti poznaly místo svého bydliš-
tě, aby místo, kde žijí, měly rády, aby 
získaly co nejvíce přiměřených in-
formací, aby dovedly chránit život-
ní prostředí. Chtěla bych navazovat 
spolupráci s  ostatními mateřskými 
školami v  Libuši, se základní ško-
lou, s  pedagogicko-psychologickou 
poradnou, logopedem, městskými 
strážníky a dalšími institucemi.

Aktivity, které bych chtěla zařa-
dit do výchovně vzdělávací činnos-
ti a  které budou napomáhat plnit 
naše cíle:
→ ve spolupráci s  pedagogicko-
-psychologickou poradnou prová-
dět s dětmi test specifických poruch 
čtení a psaní;
→ návštěvy speciálních pedagogů, 
psycholožky ve třídách;
→ pravidelná divadelní představení;
→ podzimní a jarní spaní ve školce;
→ společné oslavy s rodiči – vánoční 
posezení, posezení k svátku maminek;
→ návštěva Mikuláše;
→ Mikulášská, velikonoční dílna;

→ sběr papíru − soutěž;
→ ekologické programy, preventiv-
ní programy;
→ podzimní, jarní výlety do vzdále-
nějších míst;
→ výlety, vycházky v blízkém okolí;
→ školka v přírodě;
→ cvičení v tělocvičně či sokolovně;
→ pravidelné příspěvky, týkající se 
výchovně-vzdělávacího procesu, no-
vinek, zajímavostí z  oblasti psycho-
logie, pedagogiky. (Tyto příspěvky 
budou vyvěšovány na nástěnkách, 
rodiče si mohou zapůjčit, ofotit.)

Nadstandardní aktivity jsou zá-
vislé na zájmu rodičů. V přední řadě 
budou nabízeny aktivity, které jsou 
ochotny vést paní učitelky, aktivity, 
které jsou jim blízké.

Dále bych ráda nabídla pohybové 
kroužky, angličtinu, plavání, solnou 
jeskyni, lyžování – ve spolupráci 
s dalšími školkami.

Tím jsem trochu nastínila, jakým 
směrem se bude ubírat naše školka, 
podrobnější informace budete moci 
získávat na našich webových strán-
kách: www.msklukam.cz a v příspěv-
cích v dalších číslech časopisu U  nás.

Mou velkou výhodou je to, že 
moje práce je mým koníčkem a po-

sláním. Již se těším na setkávání 
s dětmi a jejich rodiči v měsíci září.

chtěla bych poděkovat paní 
ředitelce M. Majerové za vlíd-
né, vstřícné přijetí a za předání 
mateřské školy. Přeji jí hodně 
dobré nálady, pohody a zdraví.

Všem přeji krásný konec léta. 

Marta Hrubá, ředitelka MŠ K Lukám

PŘEDSTAVUJE SE NOVÁ ŘEDITELKA MŠ K LUKÁM
Pro Mateřskou školu K Lukám je letošní začátek nového školního roku ve znamení velké změny – 
odchází paní ředitelka Miroslava Majerová a nastupuje nová paní ředitelka Marta Hrubá. cO bY MĚLO DíTĚ  

uMĚT PŘi VsTuPu  
DO MaTeŘsKÉ šKOLY

→ Zvykejte dítě na pravi-
delný režim dne – ranní 
vstávání, pravidelné jídlo, 
odpočinek. 

→ Ve školce je dítě bez plí-
nek, a to i při spaní. 

→ Naučte dítě základy hygie-
ny – mytí rukou, utírání do 
ručníku, smrkat při rýmě. 

→ Ve školce musí umět jíst 
lžičkou, pít z hrnečku. 

→ Dítě ve třech letech by 
mělo být schopné se čás-
tečně obléci samo. 

→ Pořiďte dětem boty na 
suché zipy.

Celým projektem se prolínalo mo-
tto: „Všichni žijeme na jedné planetě.“ 
Výchovný program v  jednotlivých 
třídách byl koncipován s přihlédnu-
tím k  zastoupení odlišných kultur, 
ze kterých pocházejí naši kamarádi. 
A tak se ve školce rozléhaly neznámé 
hymny a  písně, z  ochutnávek exo-
tických a  lákavých pokrmů se linuly 

libé vůně. Společně se vyráběly vlaj-
ky, zakreslovaly mapy, dokonce se 
bubnovalo na africké bubny, tančily 
se velmi nevšední tance.

Děti měly možnost poznat zvyky 
a  tradice ze Slovenska, Polska, Ukra-
jiny, Ruska, Číny, Vietnamu, Turecka 
a Nigérie. Završením celého projektu 
bylo sportovní soustředění na hřišti 

Skalská. Děti byly rozděleny do spor-
tovních týmů tak, aby v každém týmu 
byly zastoupeny děti ze všech tříd. 
Malí sportovci se zúčastnili celkem 12 
sportovních disciplín, kde byl kladen 
největší důraz na dodržení pravidla 
fair play. A to se podařilo beze zbytku.

Pevně věříme, že se nám touto 
akcí podařilo vytvořit základy sociál-
ní soudržnosti a vzájemné tolerance 
a přátelství.

Mgr. Markéta Kecová,  
učitelka, MŠ Mezi Domy

Foto: MŠ Mezi Domy

VŠICHNI ŽIJEME NA JEDNÉ PLANETĚ
Díky dotačnímu programu Úřadu MČ Praha-Libuš „Zdravý životní 
styl“, probíhal na konci května a začátkem června v Mš Mezi Domy 
projekt s názvem Hry přátelství a společného partnerství dětí.
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KROuŽKY V nOVÉM ROce
Nabídku kroužků a  přihlášky na 

nové pololetí najdete na webových 
stránkách školy: www.meteo.cz 
nebo na recepci ve škole. Kroužky 
jsou určeny nejen pro žáky školy, 
ale i  pro ostatní obyvatele a  přáte-
le školy. Některé jsou vhodné i  pro 
dospělé. 

Monika Exnerová, koordinátorka

sbĚR VYsLOuŽiLÝcH 
DRObnÝcH 
eLeKTROsPOTŘebiČŮ

I v novém školním roce bude naše 
škola ZŠ Meteorologická sbírat staré 
vysloužilé elektrospotřebiče. Nebu-
deme však již shromažďovat a ode-
vzdávat velké spotřebiče (lednice, 
pračky, myčky). Po úpravě pravidel 
od odběratele je to již nevýhodné.

Pokud budete mít možnost a chuť 
přispět naší škole nějakým starým fé-
nem, konvicí, vysavačem atd., dones-
te ho, prosím, do školy kdykoli během 
dne a odevzdejte na recepci školy.

Za body, které škola tímto sběrem 
získá, obstaráme nové pomůcky pro 
žáky.

Monika Exnerová

DOPRaVní HŘišTĚ
Byli jsme na dopravním hřišti. 

Už jsme si nepovídali o  dopravě, 
ale jezdili jsme na kolech. Nejdříve 
nám všechno vysvětlili, seřídili kola 
a upevnili helmy. Potom jsme začali 
jezdit. Ale po chvilce zapískali a  my 
jsme se zastavili. A  řekli, že jsme 
jezdili úplně špatně. Tak nám to vy-
světlili a  ukázali znovu. Pak jsme šli 
zase jezdit. Potom opět zapískali, 
abychom se zastavili. Pak nám dali 

10 kartiček. Byly na to, že nám jednu 
seberou, když uděláme chybu. Mně 
sebrali jenom jednu. Bylo to suprové.

Olga Románová, 4.A

Na dopravním hřišti se mi líbilo, 
až na to, že na nás křičeli. Já jsem 
měla červené kolo, stejné jako Olči 
a  Áni. Jezdilo se na něm dobře, je-
nom jsem měla moc nízko sedátko. 
Na krk nám dali 10 kartiček, jednu 
mi sebrali, protože jsem se neroz-
hlédla, a druhou mi sebrali za to, že 
jsem blbě zastavila. Ale měli to vy-
myšlené dobře.

Martina Hrůzová, 4.A
Foto: Jindra Němečková

šKOLa V PŘíRODĚ
Je 5. června 2013. Kolem půl dru-

hé odpoledne odjíždíme na školu 

v přírodě. Kluci jedou v jiném auto-
buse než my, holky. Mně je to cel-
kem jedno. Jedeme do Svoru u No-
vého Boru, konkrétně do rekreační-
ho střediska Svor. Už se moc těším, 
ale to asi všichni. Cesta je hrozně 
dlouhá, teda aspoň mně se to tak 
zdá. Mně i  některým dalším dětem 
se dělá v  autobuse nevolno, tak si 
dáváme půlhodinovou pauzu.

Jupí! Už jsme tu. Všichni jdeme 
do jídelny a  sedáme si. Hlavní vy-
chovatelka Eva nás zde vítá, přidělí 
nám vychovatele a  poté se jdeme 
ubytovat. Měli jsme být v bungalo-
vech, ale nakonec jsme v chatkách. 
Odložíme si kufry a jdeme si pro po-
vlečení. Povlékneme si postele a pak 
jdeme na večeři. Večer si ještě vyba-
lujeme a poté jdeme spát. Bude nás 
každou noc kontrolovat noční hlídač 
a  všichni jsme na něj moc zvědaví, 
takže na něj první večer čekáme.

Moc si to tu všichni užíváme a je 
tu většinou velká legrace. Připra-
vili nám tu táborovou hru „Velká 
čtyřka a  vesmírný mazel“. Má čtyři 
etapy a  je k  ní i  film a  také jsme si 
k ní vyrobili amulety. První etapa je 
vyráběcí, druhá − vesmírné panny, 
třetí − vesmírní červi a čtvrtá − boj 
o diamanty.

Měli jsme tu Bingo, hráli jsme 
mini golf a floorball v bazénu, vyšli 
na vyhaslou sopku Klíč (teda aspoň 
kluci tvrdí, že je to vyhaslá sopka, 
ale jestli je to pravda, netuším), měli 
jsme i  dvakrát diskotéku, šli asi 12 
km do sklárny v  Lindavě a  měli je-
den den službu, což znamená, že 
jsme prostírali pro ostatní a nalévali 
jim pití, když se přihlásili, a to je asi 
všechno, ale i tak to stačí. Myslím, že 

můžu mluvit za všechny z naší třídy, 
když řeknu, že jsme si to tu všichni 
skvěle užili. Ale velké díky patří hlav-
ně paní učitelkám, které nám pobyt 
zde zařídily − děkujeme vám.

Určitě pojedu příští rok na školu 
v přírodě znovu!

Jana Svobodová, 4.A

JaK PŘeŽíT 4. TŘíDu 
aneb RaDY PRO MLaDší 
sPOLuŽÁKY

Ahoj mladší spolužáci, tady je pro 
vás pár rad, jak přežít 4. třídu:

První − nejdůležitější: Nezlobte 
paní učitelku! Nemusí se vám to vy-
platit.

Na začátku školního roku si dej-
te předsevzetí (např. že se budete 
učit), které se snažte dodržet.

Plňte si poctivě domácí úkoly, kte-
ré vám paní učitelka zadá.

Známku na vysvědčení si můžete 
trochu vylepšit tím, že si připraví-
te referát na to, co právě probíráte 
(např. na vydru říční), a  pokud si ji 
nevylepšíte, budete mít zaručeně 
u paní učitelky aspoň plus.

Nikdy nespoléhejte na to, že když 
vám něco jde nebo si něco jednou 
zopakujete, tak to automaticky umíte.

Učte se průběžně − učiva pořád 
přibývá, takže si probrané učivo 
opakujte každý den a nové se prostě 
naučte.

Doufám, že ve 4. třídě prožijete 
tolik legrace a něco se naučíte, stej-
ně jako my.

Takže na závěr vám přeju pěkné 
prožití 4. třídy a  pěkné vysvědčení, 
samé nejlepší známky.

Mějte se hezky a ahoj.
Jana Svobodová, 4.A

ZŠ METEOROLOGICKÁ

Anna Rusiňáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: archiv OŽPD ÚMČ Praha-Libuš

ROZCESTNÍKY VE STARÉ PÍSNICI
akademický sochař Petr Polák zrenovoval na náklady městské části Praha-Libuš rozcestníky v Písnici.

Rozcestník na křižovatce ulic  
Hoštická a Ke Březině.

Zátoňská – Putimská. Zátoňská – K Vrtilce. Velká Lada – K Vrtilce.
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Počasí nám nepřálo, ale dvoupo-
schoďový autobus, pohodlné sezení 
a  krásný výhled do přírody uděla-
lo své. Ráno v  dešti jsme nemuseli 
s deštníky čekat na příjezd autobu-
su, byl přistaven již půl hodiny před 
odjezdem. Po celou dobu jízdy se 
povídalo − o  historii, anekdoty, za-
jímavé čtení atd.

Zámek Častolovice je jeden z nej-
krásnějších zámků na severu Čech. 
Majitelé Sternbergové mají tento 
zámek v  držení už přes 400 let. Za 
německé okupace zámek muse-
li opustit a  byla ustanovena jeho 
nucená správa. Leopold Stenberg 
se s manželkou Cecílií, rozenou Re-
ventlow-Criminil, a  dcerou Dianou 
odstěhovali na čas do Prahy a vrátili 
se po válce. Bohužel ne na dlouhou 
dobu, protože roku 1948 byl zámek 
Častolovice zkonfiskován státem. 
Rodina musela opět opustit rodinné 
sídlo a  odešla do USA. V  roce 1953 
se přestěhovali na Jamajku. Pod 

správou státu byla v zámku zřízena 
internátní škola a  muzeum pro ve-
řejnost. Nevhodné stavební úpravy 
napáchaly více škody než užitku.

Franziska Diana Stenbergová-Phi-
pps . nar. roku 1936 ve Vídni se vrá-
tila po roce 1989 do Čech a v resti-
tuci jí byl zámek Častolovice vrácen. 
Díky její velké snaze a lásce a finanč-
ní podpoře a  umění designerství 
začal mít zámek stále lepší podobu 
a ožíval. V současné době má zámek 
Častolovice reprezentativní vzhled 
a stále se tady pořádá něco zajíma-
vého.

Oběd jsme měli objednán v míst-
ní restauraci Beseda hned vedle 
zámku. Jídlo dobré a čas na něj vy-
hrazený byl skoro dvě hodiny. Poté 
jsme se v autobuse domlouvali, zda 
máme pro některé zájemce usku-
tečnit cestu do pravděpodobně roz-
moklé Zoo Dvůr Králové. Zvítězila 
návštěva blízkého zámku Opočno 
a  samotného městečka Opočno, 

s  hezkou prohlídkou s  průvodcem, 
s nádhernými interiéry. Některým se 
zdálo, že je bohatší než v Častolovi-
cích. Samotné městečko Opočno je 
rok od roku krásnější. Byla zde upra-
vena pěší zóna, a  tak jsme cestou 
k zámku mohli prohlížet obchůdky, 
cukrárnu a restaurace.

Počasí se umírnilo, zmrzlinou jsme 
si osladili život a s nástupem do au-
tobusu jsme mohli již konstatovat, 
že přes deštivé počasí se výlet zdařil. 

Zastávka v  motorestu se sice pro-
dloužila, ale byla přijata s pochope-
ním účastníky zájezdu. Ochotný pan 
řidič jel tak, aby poskytl všem účast-
níkům výstup co nejblíže k domovu.

Děkujeme organizačnímu výboru 
za hezký den strávený v kruhu přá-
tel z  celé naší městské části Libuš 
a  Písnice na závěr před samotnými 
prázdninami. 

Zdena Prchlíková 
Foto: Vladimír Kudrna

KLUB SENIOR
setkávání Klubu senior jsme před prázdninami zakončili výle-
tem na zámek Častolovice a do Opočna.

Termální lázně Bešeňová jsou stá-
le krásnější a nás vždy vábí k odpo-
činku po noční cestě, a to k plavání, 
osvěžení či prostě posezení v  léči-
vých bazénech, teplých či studených.

Jako rybičky osvěženi se potom 
ubíráme krásnou horskou krajinou 
k  cíli naší cesty, k  pobytu v  hotelu 
Spojar. Nemůžeme si zde na nic stě-
žovat. Zachází se s námi jako s nej-
milejšími hosty. Program dotváříme 
na místě podle počasí a  letos toho 
bylo mnohem více než obvykle. Pro-
to se tam rádi vracíme – na příhod-
né a pohodlné místo s vyhlídkou na 
horské masivy a  v  blízkosti Žiarské 
chaty, Barance, Vysokých Tater. A tak 
zahajujeme pobyt s radostí a končí-
me ještě s větší. Na navázaná přátel-
ství, a zde dokonce československé, 
se nikdy nezapomíná.

Letos jsme si mohli plánovat 
individuálně i  další výlety. Pan ve-
doucí zařizuje za slušnou cenu i mi-
krobus, se kterým se dá nad rámec 

našich plánovaných zájezdů vyjet 
v  počtu deseti osob. K  vykoupání 
na Liptovskou Maru, nebo do Lip-
tovského Jána nebo k  lanovce na 
Lomnický štít. 

Vyjeli jsme po třech letech opět 
až na vrcholek Nízkých Tater Cho-
pok otevřenou lanovkou s  přestu-
pem na unikátní vláček, dále s pře-
stupem na vysokohorskou lanovku. 
Byl to zážitek. Stavební práce zde 
pokračují, ale již nyní je to velmi 
pěkné. Další výjezd byl do Vysokých 
Tater – do Smokovce, na Hrebie-
nok, na Spišský hrad, který se svojí 
rozlohou řadí na jedno z  předních 
míst na Slovensku. Ti, kdo nemohli 
pro velké teplo hrad navštívit, moh-
li přímo z  parkoviště na něj vzhlí-
žet. A  byl to velmi pěkný zážitek. 
Průvodkyně se zajímavými histor-
kami nás upoutala. Z  posledního 
bylo zřejmé, že Turci, ač mnohokrát 
o  dobytí hradu usilovali, nikdy ho 
nedobyli.

Potom již násle-
doval odjezd. A  tak 
jsme tradičně smut-
nili, že odjíždíme. 
Opět za rok? To je 
v  životě seniora až 
příliš dlouhá doba, 
tak uvidíme. Ter-
mín je již dohodnut 
a  budeme-li zdrávi, 
výjezd do Tater nás 
opět zláká.

Zdena Prchlíková
Foto: archiv  

Klubu Senior

KLUB SENIOR

TRADIČNÍ SLOVENSKO
Když zazní, „plánujeme opět slovensko“, je rázem autobus napl-
něn. Obdivujeme na slovensku vše: krásné lesy pastviny s ovcemi, 
s nedalekými velehorami, houbovo-borůvkovým vzduchem. Vše 
známe a vždy nás to znovu uchvátí. nebylo tomu jinak i tentokrát.
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Františkovy Lázně nás okamžitě 
nadchly − lidská práce zasazená do 
krásné scenérie přírody v  klidném 
parkovém prostředí je přímo určena 
pro léčení pacientů hlavně se srdeč-
ními potížemi. Klid, procházky, pitná 
léčba z  pramenů, množství kavár-
niček s  večerní hudbou, odpolední 
hudební produkce v  altáncích, pro-
jížďky místních vláčků, vystupování 
mažoretek s  živou hudbou ozývající 
se vždy o víkendu dopoledne po ce-
lých lázních − to vše pro hosty k obo-
hacení léčebných pobytů. Seznámit 
jsme se mohli i s historií zdejších láz-
ní díky  průvodkyni přímo z  hotelu, 
která nás svým vypravováním velmi 
zaujala. K  vidění a  obdivování toho 
bylo mnoho. V programu jsme si sami 
naplánovali jednodenní výlet a  ze 
strany hotelu Bohemia jsme využívali 
připravené procedury, včetně dvou-
hodinového koupání v Aquaforu. Vše 
do sebe dobře zapadalo a  vše bylo 
dobře připraveno. Na konci pobytu 
bylo všem líto, že odjíždíme. Chtělo 
by se ještě při hezkém počasí v parku 
posedět, všechno vnímat, cítit vůni 
rozkvetlých keřů, spatřit celkovou 
krásu místa.

Krásné malé Františkovy Lázně 
jsou se svými cca 6 000 obyvateli 
skoro jako naše městská část Libuš 
a Písnice. Od paní průvodkyně, kte-
rá nás po dvě hodiny městečkem 

provázela, jsme ale vyslechli stesk, 
že domy zakoupené a opravené za-
čátkem 90. let toho času zejí prázd-
notou, neboť světová krize i zde uči-
nila své. Což potvrzuje známé poře-
kadlo – kdo chce vydělávat hodně, 
nakonec nemá nic. Přáli bychom 
Františkovým Lázním, aby odezně-
lo to negativní, aby lidé v  dnešním 
tempu a ustarané době mohli lázně 
opět využívat, aby zde opět nalezli 
klid a  odpočinek k  navrácení zdra-
ví, rekonvalescenci, ku spokojenosti 
a  přátelství i  vzájemnému nadná-
rodnostnímu pochopení.

Františkovy Lázně a okolní zacho-
valá příroda, to je perla západočes-
kých lázní − můžeme potvrdit. Také 
moderní Aquaforum k doplnění po-
skytované léčby je na vysoké úrovni 
a  nabízené termální bazény posky-
tují pacientům výborné léčení. Klub 
seniorů to zažil a doufáme, že v příš-
tím roce se sem opět vypravíme. 
Nemusíte se obávat svých zdravot-
ních potíží, zde je pamatováno i na 
to, že se někdy musí využít lékařské 
pomoci či odvoz do nemocnice. Ne-
byl ani problém zapůjčit vozík pro 
potřebu tělesně postižených k  od-
vozu do centra na prohlídku nebo 
k  vláčku. Zacházelo se s  námi jako 
v bavlnce.

K pěknému zájezdu patří také to, 
že naše parta je schopná vlastní zá-

bavy s přispěním účastníků, s dáreč-
ky všem, kteří si to zaslouží, s vlast-
ním hodnocením, které připravila 
paní Petrová. Byla z toho opravdová 
show. Navíc hrála živá hudba z hote-
lu k poslechu i k tanci.

Na závěr jen přání všem hodně 
zdraví, abychom si mohli takovéto 

zájezdy plánovat ještě dlouho, a  to 
nejen pro zábavu, ale udělat též 
něco pro zdraví, nechat se hýčkat 
léčebnými procedurami spojenými 
s využíváním zdejšího koupání.

Zdena Prchlíková
Foto: autorka

O FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
Organizátoři zájezdů pro seniory z městské části Praha-Libuš 
vybrali tentokrát rekreační pobyt ve Františkových Lázních.

Cílem bylo zlepšit provozní bez-
pečnost dřevin v  uvedené lokalitě. 
Práce provedl arborista pan Ondřej 
Mourek, odborník s  mezinárodním 
certifikátem European Tree Worker.

V době zveřejnění této informace 
by již měly být ošetřeny i další stro-
my v Písnici − duby na ulici Libušská, 
rostoucí po pravé straně na konci 
Písnice ve směru z  centra. Zdravot-
ní řezy na stromech by měly přede-
jít pádu odumřelých větví v  místě 
s  velkou koncentrací projíždějících 
automobilů.

Po červnových povodních jsme 
nechali zrevidovat také vzrostlé 
topoly lemující Písnický potok po-
dél  ulice K  Vrtilce. Stromy ošetřo-
vala naposledy v  roce 2009 firma 
Baobab. V  rámci letošní červnové 

revize se hodnotila reakce stromů 
na poslední provedený zásah a  je-
jich aktuální provozní bezpečnost 
s  přihlédnutím k  faktu, že stromy 
byly zaplaveny vzedmutím potoka. 
Podle závěru revize ukotvení stro-
mů nevykazovalo žádné viditelné 
příznaky nestability a  nebyla zjiš-
těna ani nadměrná eroze břehů. 
I  přes tyto závěry je perspektiva 
stromů pouze krátkodobá. Jedná se 
o  krátkověké dřeviny, které již jsou 
na hranici své životnosti. Odstraně-
ní revidovaných topolů arboristická 
společnost navrhuje v  horizontu 
5−10 let.

Anna Rusiňáková, odbor životního pro-
středí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Anna Rusiňáková

OŠETŘENY STROMY V PÍSNICI
šest vzrostlých stromů − 3 vrby a 3 topoly − v ulici Zátoňská 
ošetřil koncem července odborník-arborista.
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 č. 15/2013: Zastupitelstvo 
MČ Praha-Libuš bere na vědomí 
zprávu o  výsledku přezkoumání 
hospodaření MČ Praha-Libuš za 
rok 2012. Ukládá starostovi při-
pravit opatření k  nápravě chyb 
a  nedostatků uvedených v  této 
zprávě.
 č. 16/2013: ZMČ Praha-

-Libuš schvaluje výsledek rozboru 
hospodaření MČ Praha-Libuš za 
rok 2012 s  výhradou nedostatků 
uvedených ve zprávě o  výsledku 
přezkoumání hospodaření. Uklá-
dá starostovi zajistit nápravu zjiš-
těných nedostatků.

 č. 17/2013: ZMČ Praha-
-Libuš souhlasí s  rozpočtovou 
změnou č. 1 v  roce 2013 ve 
všech bodech nebo položkách, 
která je nedílnou součástí toho-
to usnesení.
 č. 18/2013: ZMČ Praha-Li-

buš bere na vědomí vyhodnocení 
plnění Akčního plánu MČ Praha-
-Libuš z roku 2012. Schvaluje Akč-
ní plán MČ Praha-Libuš na roky 
2013−2014.
 č. 19/2013: ZMČ Praha-

-Libuš schvaluje text Dohody 
a  uzavření Dohody o  uznání 
a  narovnání vlastnického práva 
k  nemovitosti, pozemku parc. č. 
210/2 o  celkové výměře 166 m2 
v k. ú. Písnice, obec Praha, zapsa-
né v duplicitním zápisu vlastnictví 
na LV 1296 pro k. ú. Písnice, obec 
Praha, mezi účastníky MČ Praha-
-Libuš a paní Miladou Coňkovou, 
Písnice. Pověřuje starostu pana 
Mgr. Jiřího Koubka podpisem této 
Dohody o  uznání a  narovnání 
vlastnického práva k nemovitosti, 
která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.  
 č. 20/2013: ZMČ Praha-

-Libuš schvaluje text Dohody 
a  uzavření Dohody o  uznání 
a  narovnání vlastnického práva 
k  nemovitosti, pozemku parc. 
č. 418/6 o  výměře 48 m2 v  k. ú. 
Písnice, obec Praha, zapsané 
v  duplicitním zápisu vlastnic-
tví na LV 1305 pro k. ú. Písnice, 
mezi účastníky MČ Praha-Libuš 
a manželi v SJM panem Josefem 
Luxem a paní Boženou Luxovou, 
Písnice. Pověřuje starostu pana 
Mgr. Jiřího Koubka podpisem 
této Dohody o uznání a narovná-
ní vlastnického práva k  nemovi-
tosti, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

 č. 21/2013: ZMČ Praha-
-Libuš schvaluje text smlouvy 
a  uzavření smlouvy na prodej 
části pozemku parc. č. 557/27 
o výměře 8 m2 v k. ú. Libuš, obec 

Praha, dle geometrického plánu 
č. 1514-12/2013, se společností 
Luka 646, s. r. o., se sídlem K Lu-
kám čp. 646, 142 00 Praha 4 − 
Libuš, IČ: 61467120, za cenu dle 
znaleckého posudku 17 000 Kč 
a  náklady spojené s  převodem. 
Pověřuje starostu MČ Praha-Li-
buš Mgr. Jiřího Koubka pode-
psáním kupní smlouvy, která je 
nedílnou součástí tohoto usne-
sení.

 č. 22/2013: ZMČ Praha-
-Libuš schvaluje text smlouvy 
a  uzavření smlouvy na směnu 
pozemků parc. č. 912/9 v  k. ú. 
Libuš, obec Praha, o  výměře 
60 m2, ve vlastnictví hl. m. Pra-
hy, svěřeno MČ Praha-Libuš, za 
pozemek parc. č. 914/4 v  k. ú. 
Libuš o výměře 60 m2, ve vlast-
nictví pana Vítězslava Stejskala 
a  paní Marcely Stejskalové dle 
návrhu geometrického plánu 
ze dne 15. 11. 2012 vypracova-
ného Ing. Z. Strakovou č. 1504-
34/2012. Pověřuje starostu MČ 
Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka 
podepsáním směnné smlouvy, 
která je nedílnou součástí toho-
to usnesení.
 č. 23/2013: ZMČ Praha-

-Libuš bere na vědomí převod 
členství v  Bytovém družstvu Li-
buš z člena paní Terezy Burešové, 
nájemce bytu A  303, byt č. 9, na 
paní Michaelu Bílkovou.
 č. 24/2013: ZMČ Praha-Li-

buš bere na vědomí zprávu o čin-
nosti Rady městské části za obdo-
bí od 11. 4. do 13. 5. 2013.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová  

a Hana Kolářová

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ) ze 
dne 19. 6. 2013 (usnesení včetně kompletních příloh jsou 
dostupná na www.praha-libus.cz):

neJbLiŽší TeRMínY  
JeDnÁní   
ZasTuPiTeLsTVa  
MČ PRaHa-Libuš

11. září 2013
4. prosince 2013

Jednání probíhají v za-
sedací místnosti Úřadu 
MČ Praha-Libuš, Libuš-
ská 1 (vedle pošty) od 
18.00 hodin. 

Změna termínu vyhrazena  
– sledujte úřední desku na  

www.praha-libus.cz.

Rada MČ Praha-Libuš:
 Schvaluje smlouvu a  uzavření Smlouvy 

o  Roznášce informačních materiálů s  Českou 
poštou, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 
225 99 Praha 1, na roznos časopisu U nás na dobu 
určitou do 31. 12. 2013.

 Bere na vědomí Zápis o průběhu konkurzu 
na funkci ředitele/lky MŠ Mezi Domy ze dne 12. 
června 2013. Konkurz na funkci ředitele/lky MŠ 
Mezi Domy ruší. Pověřuje dočasným řízením MŠ 
Mezi Domy stávající paní ředitelku Irenu Procház-
kovou na dobu jednoho roku, s účinností od 1. 8. 
2013 do 30. 7. 2014, a stanovuje jí platový výměr, 
který je neveřejnou přílohou tohoto usnesení.

 Bere na vědomí Zápis o průběhu konkurzu 
na funkci ředitele MŠ K Lukám ze dne 12. červ-
na 2013. Jmenuje na základě výsledků konkurz-
ního řízení, v souladu s ustanovení § 94 odst. 2 
písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení 
s ustanovením. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpi-
sů ředitelkou MŠ K  Lukám paní Martu Hrubou, 
s účinností od 1. 8. 2013 na dobu 6 let, tj. do 31. 
7. 2019. Stanovuje paní Martě Hrubé, ředitelce 
MŠ K  Lukám plat s  účinností od 1. 8. 2013 po-
dle textu uvedeného v neveřejné příloze tohoto 
usnesení.

 Bere na vědomí Zápis o průběhu konkurzu 
na funkci ředitele ZŠ s  RJV L. Coňka ze dne 12. 
června 2013. Jmenuje na základě výsledků kon-
kurzního řízení, v  souladu s  ustanovením § 94 
odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlav-
ním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
ve spojení s  ustanovením § 166 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozděj-
ších předpisů, ředitelkou ZŠ L. Coňka paní Mgr. 
Blanku Chýlovou s účinností od 1. srpna 2013 na 
dobu 6 let, tj. do 31. 7. 2019. Stanovuje paní Mgr 
Blance Chýlové, ředitelce ZŠ L. Coňka, plat s účin-
ností od 1. srpna 2013 podle textu uvedeného 
v neveřejné příloze tohoto usnesení.

 Souhlasí s  částečným využitím místnos-
ti Klubu Senior pro realizaci projektu „Podpora 
multikulturního soužití celé občanské společnos-
ti na území MČ Praha-Libuš v roce 2013“ realizá-
torem dílčího projektu občanským sdružením In-
fo-Dráček, Libušská 319, 142 00 Praha 4 − Libuš, 
IČ: 228 37 558, za účelem workshopů českého ja-
zyka pro cizince, a to v období od 25. 6. do 20. 12. 
2013 dvakrát týdně ve večerních hodinách (Út 
a Čt). Schvaluje text dohody a uzavření dohody 
o bezplatném zapůjčení Klubu Senior pro realiza-
ci dílčího projektu v rámci projektu MČ „Podpora 
multikulturního soužití celé občanské společnos-
ti na území MČ Praha-Libuš v roce 2013“, finan-
covaného prostřednictvím dotace MV ČR, pro 
Info-Dráček, o. s.

 Schvaluje vypsání Výzvy na zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „ZŠ L. Coňka – 
rekonstrukce sociálního zařízení v  přízemí a  1. 
patře a úpravy rozvodů ÚT“. Schvaluje text Výzvy 
a zveřejnění Výzvy k této veřejné zakázce.

 Schvaluje účetní závěrky jednotlivých pří-
spěvkových organizací za rok 2012, které jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

 Schvaluje dodatek č. 9 k pojistné smlouvě 
číslo 000657960 s Českou podnikatelskou pojiš-
ťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, Budějo-
vická 5, 140 21 Praha 4, kterým se zvyšuje roční 
pojistné o 1 760 Kč na celkovou pojistnou částku 
272 390 Kč z  důvodu pojištění dalšího majetku 
(sekačka motorová, křovinořez, přívěsný vozík, 
sběrač trávy, rozmetadlo, přetlakový ventilátor, 
nafukovací stan) v  celkové hodnotě nově pojiš-
těného majetku v hodnotě 160 041 Kč, specifiko-
vané v příloze č. 6.

 Souhlasí se změnou provedení povrchu 
stavby „Prodloužení ulice Betáňská – příjezd k po-
zemku parc. č. 561/1, v k. ú. Libuš“ z asfaltobeto-
nové směsi (ABS) na povrch z betonové dlažby.

 Schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu „Oprava místních komunikací metodou 
ITHR na území městské části Praha-Libuš“, a  to 
v souladu s Protokolem o posouzení a hodnocení 
nabídek. Schvaluje návrh smlouvy o  dílo na re-
alizaci této stavby a uzavření Smlouvy o dílo se 
společností Parol, s. r. o., se sídlem Na Truhlářce 
25/1581, 180 00  Praha 8, IČ: 63990857, za cel-
kovou cenu 149 574,15 Kč včetně DPH. Schvaluje 
plné moci pro zastupování MČ ve věcech tech-
nických vystavené k smlouvě o dílo s dodavate-
lem prací pro Ing. Annu Rusiňákovou a Ing. Zuza-
nu Kuryviálovou.

 Schvaluje text smlouvy a uzavření smlouvy 
o  budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene 
STL přípojky plynu do pozemku parc. č. 1120/1 
v k. ú. Libuš, obec Praha, zapsaného u Katastrál-
ního úřadu pro hl. m. Prahu na LV č. 849 pro obec 
Praha, k. ú. Libuš, mezi budoucím oprávněným 
z  věcného břemene Městské vily Libuš, a. s., se 
sídlem Meteorologická 978/19, 142 00 Praha 4 
– Libuš, a  budoucím povinným z  věcného bře-
mene MČ Praha-Libuš dle schválených Zásad 
zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za 
jejich zřízení, která bude uzavřena před započe-
tím prací.

 Souhlasí s pronájmem části pozemku parc. 
č. 558/1 v k. ú. Písnice, obec Praha, o výměře 60 
m2 panu Pavlu Šťastnému. Pozemek je veden 
jako ostatní plocha na LV 530 pro k. ú. Písnice, 
obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřen MČ 
Praha-Libuš. Schvaluje text smlouvy a  uzavření 
smlouvy o  nájmu tohoto pozemku MČ Praha-
-Libuš a panem Pavlem Šťastným za účelem za-
hrádky u jeho rodinného domku s účinností od 1. 
7. 2013 na dobu neurčitou za cenu 33 Kč/m2/rok. 
Nájemné bude každoročně valorizováno o míru 
inflace.

 Bere na vědomí protokol o otevírání obá-
lek a  protokol hodnocení nabídek k  výběrové-
mu řízení „ZŠ Ladislava Coňka – rekonstrukce 
elektrorozvodů a  datové sítě objektu základní 
školy“. Schvaluje rozhodnutí zadavatele o výbě-
ru nejvhodnější nabídky u  této veřejné zakázky 
malého rozsahu, a  to v  souladu s  Protokolem 
o hodnocení nabídek. Schvaluje cenovou nabíd-
ku vítězného uchazeče společnosti Lenia, s. r. o., 
U  Hostivařského nádraží 556/12, 102 00 Praha 
10, IČ: 411 86 176, ve výši 558 493,50 Kč bez DPH, 
kterou předložil v rámci veřejné zakázky. Schva-

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 4. 6. do 30. 7. 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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luje plné moci pro zastupování MČ ve vě-
cech technických vystavené ke smlouvě 
o dílo s vítězným dodavatelem firmou Le-
nia, s. r. o., pro pí Šárku Pichovou a Ing. Ivo 
Pujmana. Schvaluje smlouvu a  uzavření 
smlouvy o dílo se společností Lenia, s. r. o.

 Souhlasí s  umístěním stavby (vede-
ním trasy) v  územním řízení k  akci: „Sdě-
lovací optická trasa RS 3180 – RS 3658“ 
– investor PREdistribuce, a. s. (nástupce 
PRE, a. s.), se sídlem Svornosti 3199/19 a, 
150 00  Praha 5, v pozemcích ve vlastnictví 
HMP a ve správě MČ parc. č. 855/5, 864/1, 
1118/3, 1138/3 a  1149/1, všechny v  k. ú. 
Libuš, za splnění následujících podmínek: 
Pro uložení vedení telekomunikačních op-
tických kabelů do pozemků ve vlastnictví 
hl. m. Prahy, ve správě MČ Praha-Libuš, 
bude s budoucím uživatelem před zaháje-
ním prací uzavřena smlouva o smlouvě bu-
doucí o úplatném zřízení věcných břemen 
na těchto pozemcích v souladu se Zásada-
mi zřizování věcných břemen a  stanovení 
náhrad za jejich zřízení. Při vstupu do míst-
ních komunikací a  chodníků bude zacho-
ván jejich trvalý průjezd a průchod, včetně 
zachování přístupu do všech přilehlých 
nemovitostí a na všechny přilehlé pozem-
ky. Po dokončení stavby budou pozemky 
dotčené stavbou uvedeny do původního 
stavu. Povrchy chodníků budou obnove-
ny v celé šíři a délce chodníku dotčeného 
stavbou. Upozorňuje, že u  parc. č. 855/5 
– Meteorologická ulice, a u parc. č. 1118/3 
– Novodvorská ulice, oba k. ú. Libuš, je MČ 
Praha-Libuš správcem pozemku, ale správ-
cem vlastních chodníků je TSK hl. m. Prahy.

 Souhlasí s  umístěním stavby (vede-
ním tras) pro územní souhlas k akci: vodo-
vodní přípojka a  přípojka dešťové kanali-
zace – napojení polyfunkčního domu na 
pozemku parc. č. 553/2 v k. ú. Libuš na vo-
dovodní síť a na veřejnou dešťovou kana-
lizaci – žadatel Miloslava Čiháková, Libuš, 
v pozemcích parc. č. 557/51, 557/50 a 551, 
vše v  k. ú. Libuš, za splnění následujících 
podmínek: Pro uložení vedení přípojek 
do pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve 
správě MČ Praha-Libuš, bude s budoucím 
uživatelem před zahájením prací uzavře-
na smlouva o  smlouvě budoucí o  zřízení 
věcného břemene na těchto pozemcích, 
v  souladu se Zásadami zřizování věcných 
břemen a  stanovení náhrad za jejich zří-
zení. Při vstupu do místních komunikací 
a  chodníků bude zachován jejich trvalý 
průjezd a  průchod, včetně zachování pří-
stupu do všech přilehlých nemovitostí a na 
všechny přilehlé pozemky. Po dokončení 
stavby budou pozemky dotčené stavbou 
uvedeny do původního stavu. Povrchy 
chodníků budou obnoveny v celé šíři a dél-
ce chodníku dotčeného stavbou. Tento 
souhlas nenahrazuje povolení výkopových 
prací ani není souhlasem s užíváním veřej-
ného prostranství.

 Bere na vědomí přidělení státní do-
tace pro realizaci projektu MČ „Podpora 
multikulturního soužití celé občanské spo-
lečnosti na území MČ Praha-Libuš v  roce 
2013“ získané prostřednictvím Minister-
stva vnitra v  rámci dotačního programu 
Projekty obcí na podporu integrace cizinců 
na lokální úrovni v  roce 2013 realizované 
v souladu s usnesení vlády ČR č. 99 ze dne 

9. 2. 2011, Aktualizovaná Koncepce inte-
grace cizinců – společné soužití, zahájení 
supervize městskou částí a dílčích projektů 
těmito realizátory:
Občanské sdružení Lačhe Čhave, Rov-
noběžná 34, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 
66004284,
> MŠ Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 
Praha 4 – Písnice, IČ: 60437944,
> Základní škola s rozšířenou výukou jazy-
ků, L. Coňka 40, 142 00 Praha 4 – Písnice, 
IČ: 604 379 360,
> MŠ Ke Kašně, Ke Kašně 334, 142 00 Pra-
ha 4 – Písnice,
> Občanské sdružení Info-dráček, o. s., Li-
bušská 319, 142 00 Praha 4 - Libuš, IČ: 228 
37 558,
> Mateřské centrum Kuřátko, občanské 
sdružení, Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 
4 – Písnice, IČ: 26593084,
> FSC Libuš (fotbalový sportovní klub), 
Meteorologická 533, 142 00 Praha 4, IČ: 
15270351.

 Souhlasí, aby hl. m. Praha přijalo 
obecně závaznou vyhlášku „O  stanovení 
pravidel pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství na území hlavního města Prahy“, 
včetně ploch pro volný pohyb psů. Ukládá 
vedoucí OŽPD ÚMČ zaslat toto usnesení 
městské části Praha 4, která jej postoupí 
radnímu hlavního města Prahy Mgr. Lukáši 
Manhartovi.

 Na základě doporučení hodnoti-
cí komise ruší výběrové řízení vyhlášené 
MČ Praha-Libuš na základě usnesení Rady 
MČ č. 132/2013 Výzvou k veřejné zakázce 
malého rozsahu „ZŠ Meteorologická – ha-
varijní oprava podlahy zásobovací chod-
by školní kuchyně, vč. výměny vstupních 
venkovních dveří“, zveřejněnou dne 3. 6. 
2013 z  důvodu neobdržení žádné nabíd-
ky. Schvaluje vypsání nové Výzvy na za-
dání veřejné zakázky malého rozsahu na 
zajištění havarijní opravy podlahy záso-
bovací chodby školní kuchyně, vč. výměny 
vstupních venkovních dveří a rekonstrukce 
technologie chladicích boxů v  budově ZŠ 
Meteorologická. Schvaluje text a zveřejně-
ní Výzvy na zadání veřejné zakázky malé-
ho rozsahu „ZŠ Meteorologická – havarijní 
oprava podlahy zásobovací chodby školní 
kuchyně vč. výměny vstupních venkovních 
dveří a  rekonstrukce technologie chladi-
cích boxů“.

 Schvaluje přijetí nadačního příspěv-
ku ve výši 1 500 Kč od Nadačního fondu 
Tesco, se sídlem Vršovická 1527/68 b, 100 
00 Praha 10 – Vršovice, pro ZŠ Meteorolo-
gická.

 Schvaluje výjimku z Vnitřní směrnice 
MČ Praha-Libuš č. 1/2012 Zásady a postu-
py při zadávání veřejných zakázek, z  čl. V, 
a  schvaluje přímý výběr dodavatele prací 
na základě předložené nabídky na opravu 
havarijního stavu části komunikace v ulici 
K  Vrtilce poškozené při povodních 2013 
společností Machido, s. r. o., se sídlem 
V  Hranicích 155, 252 41 Dolní Břežany za 
cenu 77 000 Kč bez DPH.

 Bere na vědomí zprávu o  počtu 
odpracovaných hodin členů Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Libuš a  Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů Písnice 
při zásahu během povodní 2013 v první 
polovině června 2013. Vyjadřuje uznání 

členům obou JSDH, kteří se svým mimo-
řádným nasazením podíleli na zmírnění 
škod a  jejich následků spojených s  po-
vodněmi 2013. Bere na vědomí dopis 
adresovaný Odboru bezpečnosti a  kri-
zového řízení MHMP o  předběžných 
nákladech spojených s  odstraňováním 
povodňových škod JSDH Libuš a  JSDH 
Písnice. Bere na vědomí dopis adreso-
vaný zástupci ředitele MHMP ohledně 
předběžného vyčíslení škod na majet-
ku svěřeného městské části Praha-Libuš 
způsobeného při povodni 2013.

 Souhlasí s  umístěním soukromé zá-
kladní česko-anglické školy v  MČ Praha-
-Libuš, na adrese Dobronická 1257, 142 00 
Praha 4 – Libuš.

 Souhlasí s pronájmem části pozem-
ku parc. č. 1143 v  k. ú. Libuš (komunika-
ce Drůbežářská) o  výměře 36 m2, která 
tvoří předzahrádku restaurace, umístěné 
v  domě čp. 11, paní Michaele Šarochové 
na dobu neurčitou od 1. 8. 2013, za cenu 
1 274 Kč/měsíc, s  právem pronajímatele 
valorizovat výši nájmu každoročně po-
dle oficiálního inflačního indexu vydané-
ho ČSÚ. Schvaluje text nájemní smlouvy 
a uzavření nájemní smlouvy. Vydává sou-
hlasné stanovisko k  dodatečnému povo-
lení stavby předzahrádky na části pozem-
ku parc. č. 1143 v k. ú. Libuš, obec Praha, 
dle předložené projektové dokumentace 
zpracované v  měsíci červnu 2013 firmou 
Evropos, s. r. o., Libušská 115/213, 142 00 
Praha 4.

 Nesouhlasí s  pronájmem části po-
zemku parc. č. 689/1 v k. ú. Libuš, obec Pra-
ha, o výměře 2 x 4 m panu Saleem Muham-
madovi na umístění automobilu na prodej 
exotického ovoce z vozu.

 Souhlasí s umístění přípojky NN roz-
vodů do pozemků parc. č. 853/2 a  853/3, 
oba v k. ú. Libuš, ve správě MČ Praha-Libuš, 
pro vybudování zázemí hřiště v ulici Skal-
ská v Praze-Libuši. Schvaluje text smlouvy 
a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na 
připojení se společností PREdistribuce, a. 
s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 155 00  
Praha 5, o  připojení na napěťové hladině 
NN pro hřiště Skalská.

 Schvaluje text smlouvy a  uzavření 
Darovací smlouvy na poskytnutí sponzor-
ského finančního daru od paní Mgr. Ladi-
slavy Ondrouchové pro Klub Junior v hod-
notě 1 500 Kč.

 Souhlasí s realizací havarijní opravy 
střechy na spojovacím krčku v  MŠ Lojo-
vická dle předložené cenové nabídky ze 
dne 1. 7. 2013 firmou Psota František, 
Seidlova 476, Praha 4, v  ceně 25 392 Kč 
bez DPH s  realizací v  co možná nejkrat-
ším termínu.

 Schvaluje navýšení ročního pří-
spěvku pro ZŠ L. Coňka o  částku ve výši 
50 400 Kč z důvodů úhrady provozních ná-
kladů na plavání pro rok 2013.

 Nesouhlasí s  navrženou změnou 
územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy, na pozemcích parc. č. 845/1, 
845/17, 845/108 a  846/1, všechny v  k. ú. 
Písnice, změna z  funkční plochy OP/OB 
(orná půda, výhledově čistě obytná) na 
funkční plochu OB (čistě obytná). Důvo-
dem je absolutní nepřipravenost lokality 
pro funkční využití OB.

 Souhlasí s  předloženým návrhem 
odboru územního plánu MHMP na úpra-
vu sídelního útvaru hl. m. Prahy – zvýše-
ní míry využití území z  B na C, č. úpravy 
U  1158. Podmínkou je, že pozemek parc. 
č. 402/12 nebude oplocen. Nedílnou sou-
částí tohoto usnesení jsou přílohy: situace, 
půdorys a řez.

 Souhlasí s  předloženým návrhem 
odboru územního plánu MHMP na úpra-
vu územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy – zvýšení míry využití území z B 
na C, č. úpravy U  1166. Podmínkou je, že 
pozemek parc. č. 401/32 nebude oplocen. 
Nedílnou součástí tohoto usnesení jsou 
přílohy: situace, půdorysy a řez.

 Nesouhlasí s  předloženou studií 
a  s  navrženými stavebními úpravami ob-
jektu vybavenosti Libušská čp. 1031, umís-
těného na pozemku parc. č. 618/3 v  k. ú. 
Libuš, spočívající v přístavbě do dvora (za-
stavení celého pozemku parc. č. 618/3 v k. 
ú. Libuš) a nástavbě podkroví (vietnamské 
občerstvení).

 Souhlasí s  předloženým návrhem 
odboru územního plánu MHMP na úpra-
vu územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Praha – zvýšení míry využití území z A na C, 
č. úpravy U 1152. Nedílnou součástí tohoto 
usnesení jsou přílohy: situace a řez.

 Souhlasí s  předloženým návrhem 
odboru územního plánu MHMP na úpra-
vu územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Praha – zvýšení míry využití území z A na C, 
č. úpravy U 1160. Nedílnou součástí tohoto 
usnesení jsou přílohy: půdorysy a řez.

 Souhlasí s  předloženým návrhem 
odboru územního plánu MHMP na úpra-
vu územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Praha – zvýšení míry využití území z A na C, 
č. úpravy U 1157. Nedílnou součástí tohoto 
usnesení jsou přílohy: půdorysy a řezy.

 Schvaluje odměny členům redakč-
ní rady časopisu U nás za 2. Q. 2013, které 
jsou neveřejnou přílohou tohoto usnesení.

 Bere na vědomí vyhlášení a admini-
straci zjednodušeného podlimitního řízení 
na realizaci veřejné zakázky na dodávky 
v rámci projektu „Pořízení zametacího vozu 
k  čistému vzduchu v  Libuši“ prostřednic-
tvím firmy BlueFort, s. r. o., se sídlem Lázeň-
ská 41, 542 25 Janské Lázně, IČ: 287 98 058.

 Schvaluje jmenování obálkové 
a  hodnoticí komise pro veřejnou zakázku 
ve zjednodušeném podlimitním řízení „Po-
řízením zametacího vozu k  čistému vzdu-
chu v Libuši“ ve složení uvedeném v přílo-
ze, která je nedílnou součástí usnesení.

 Odvolává paní Martinu Hurníko-
vou z funkce členky redakční rady časopi-
su U  nás k  datu 15. července 2013 na její 
vlastní žádost. Jmenuje slečnu Kateřinu 
Chobotovou členkou redakční rady časopi-
su U nás s účinnosti od 16. července 2013.

 Nesouhlasí s  napojením na vodo-
vodní řad v  pozemku parc. č. 167 v  k. ú. 
Libuš pro „Bytové domy v ulici Novodvor-
ská“ pro žadatele společnost UAS, s. r. o, se 
sídlem Nad Obcí II 1930/7, 140 00 Praha 4.

 Schvaluje text Výzvy a  zveřejnění 
Výzvy na zakázku malého rozsahu na do-
dávku odborných překladatelských služeb 
v  rámci projektu „Využití zkušeností za-
hraničních partnerů pro řešení problema-
tiky začlenění cizinců městské části Pra-
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ha-Libuš na trh práce“ č. CZ.1.04/5.1.01/ 
51.00067. Schvaluje výjimku z  Vnitřní 
směrnice MČ Praha-Libuš č. 1/2012 Zása-
dy a postupy při zadávání veřejných zaká-
zek dle čl. VI, odst. 2, a stanovuje minimál-
ní počet oslovených uchazečů na tři.

 Bere na vědomí protokol o  ote-
vírání obálek a  protokol o  posouzení 
a hodnocení nabídek z výběrového říze-
ní „ZŠ L.Coňka – rekonstrukce sociálního 
zařízení v  přízemí a  1. patře a  úpravy 
rozvodů ÚT“. Schvaluje Rozhodnutí za-
davatele o výběru nejvhodnější nabídky 
u  této veřejné zakázky a  určuje vítěze 
firmu: Vladislav Skalník, IČ: 480 83 488, 
se sídlem Křivá 2160/13, 130 00 Praha 3. 
Schvaluje cenovou nabídku vítězného 
uchazeče, kterou předložil v rámci veřej-
né zakázky, ve výši 336 168 Kč bez DPH. 
Schvaluje smlouvu a  uzavření smlouvy 
o  dílo s  Vladislavem Skalníkem za uve-
denou cenu. Schvaluje plné moci pro 
zastupování MČ ve věcech technických 
vystavené ke smlouvě o dílo s vítězným 
dodavatelem pro pí Šárku Pichovou 
a Ing. Ivo Pujmana.

 Bere na vědomí protokol o otevírání 
obálek a protokol o posouzení a hodnoce-
ní nabídek z výběrového řízení „ZŠ Mete-
orologická havarijní oprava podlahy záso-
bovací chodby školní kuchyně vč. výměny 
vstupních venkovních dveří a rekonstruk-
ce technologie chladicích boxů“. Schvaluje 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhod-
nější nabídky u této veřejné zakázky a ur-
čuje vítěze: firmu CJP, s. r. o., IČ: 24726940, 
se sídlem Milín 136, 262 31 Milín. Schvalu-
je cenovou nabídku vítězného uchazeče, 
kterou předložil v  rámci veřejné zakázky, 
ve výši 855 500 Kč bez DPH. Schvaluje 
smlouvu a uzavření smlouvy o dílo s CJP, 
s. r. o., za uvedenou cenu. Schvaluje plné 
moci pro zastupování MČ ve věcech tech-
nických pro pí Šárku Pichovou a  Ing. Ivo 
Pujmana.

 Schvaluje text Dodatku č. 1 a  uza-
vření Dodatku č. 1 k  darovací smlouvě 
se společností TBG Metrostav, s. r. o., Ko-
želužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, 
jehož předmětem je změna účelu po-
skytnutí daru – dar může být použit na 
jakýkoli z  účelů stanovených zákonem 
o dani z příjmu, resp. § 20 odst. 8 zákona 
č. 586/1992 Sb., a  to darování finančních 
prostředků ve výši 40 000 Kč a dále daro-
vání movitých věcí v  hodnotě částky ve 
výši 7 000 Kč.

 Schvaluje Rozhodnutí zadavatele 
o výběru nejvhodnější nabídky, a to v sou-
ladu se Zprávou o posouzení a hodnocení 
nabídek. Schvaluje celkovou cenovou na-
bídku vítězného uchazeče, kterou před-
ložil v  rámci veřejné zakázky. Schvaluje 
plné moci pro zastupování MČ ve věcech 
technických vystavené ke smlouvě s  do-
davatelem služeb „Pořízení zametacího 
vozu k čistému vzduchu v Libuši“, s firmou 
Kärcher, spol. s r. o., 251 01 Modletice 141, 
IČ: 48535761, pro Ing. Jindřicha Sochůrka 
a Ing. Ivo Pujmana. Schvaluje text smlouvy 
a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem 
- firmou Kärcher, včetně všech příloh za cel-
kovou cenu 1 998 753 Kč včetně 21% DPH.

 Uděluje souhlas zřizovatele 
s  umístěním sídla subjektu G.A.P. edu-

cation střední škola, s. r. o., se sídlem 
V Podhoří 285/2, 171 00  Praha 7 – Troja, 
na adrese Meteorologická 181/2, 142 00  
Praha 4 – Libuš. Uděluje souhlas s  uza-
vřením dodatku č. 3 ke Smlouvě o  ná-
jmu nebytových prostor mezi ZŠ Mete-
orologická a nájemcem G.A.P. education 
střední škola.

 Bere na vědomí informaci o  čerpá-
ní finančních prostředků v rámci projektu  
„Všichni společně na trhu práce“.

 Souhlasí s navýšením počtu výtisků 
časopisu U  nás z  dosavadních 4 000 na 
4  200 kusů měsíčně s  účinností od vytiš-
tění čísla 9/2013. Schvaluje text Dodatku 
č. 2 a  uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o dílo číslo 2012064049 ze dne 9. 5. 2012 
se společnosti Unipress, s. r. o., se sídlem 
Svobodova 1431, 511 01 Turnov.

 Schvaluje seznam požadavků na 
investiční dotace hl. m. Prahy v roce 2014 
a s výhledem do roku 2019 ve dvou sku-
pinách: požadavky na nové investiční 
akce a  akce rozestavěné. Jejich seznam 
je přílohou tohoto usnesení. Pověřuje 
starostu Jiřího Koubka podpisem se-
znamu požadavků na investiční dotace 
a  jeho odesláním v  požadovaném ter-
mínu a  v  předepsané podobě na odbor 
rozpočtu MHMP.

 Schvaluje text Dodatku č. 1 a  uza-
vření Dodatku č. 1 ke smlouvě o  dílo 
č. 2011024002 ze dne 24. 1. 2011 s  fir-
mou CTS corp., s. r. o., Nad Košíkem 8, 
101 00 Praha 10, IČ: 27099873, v  rám-
ci projektu „Pořízení zametacího vozu 
k  čistému vzduchu v  Libuši“ reg. č. CZ 
1.02/2.1.00/110002, který upravuje aktu-
ální výši DPH a změnu sídla firmy.

 Schvaluje text Dodatku č. 1 a uza-
vření Dodatku č. 1 k  mandátní smlouvě 
č. 2013034016 ze dne 1. 3. 2013 se spo-
lečností BlueFort, s. r. o., se sídlem Lázeň-
ská 41, 542 25 Janské Lázně. Předmětem 
dodatku je doplnění bodu do mandátní 
smlouvy v  tomto znění: dle § 2 e) záko-
na č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, v platném znění, je man-
datář osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly.

 Schvaluje Rozhodnutí zadava-
tele o  výběru nejvhodnější nabídky, 
a  to v  souladu se Zprávou o  posouzení 
a  hodnocení nabídek. Schvaluje celko-
vou cenovou nabídku vítězného ucha-
zeče, kterou předložil v rámci veřejné za-
kázky. Schvaluje text smlouvy a uzavření 
smlouvy s  vítězným uchazečem: Mgr. 
Jiří Kocourek, Na Sídlišti III/411, 252 43 
Průhonice, IČ: 70745358, včetně všech 
příloh za celkovou cenu 142 915,50 Kč 
včetně 21% DPH.

 Souhlasí se změnou ceny zakázky 
„ZŠ Ladislava Coňka – rekonstrukce elek-
trorozvodů a  datové sítě objektu základ-
ní školy“ s  konečným navýšením částky 
o 23 531,60 Kč, z čehož vícepráce činily 43 
531,60 Kč a méněpráce 20 000 Kč. Schva-
luje text Dodatku č. 1 a uzavření Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o  dílo číslo 2013074076 
ze dne 27. 6. 2013 se společností Lenia, 
s.  r.  o., se sídlem Záhořanského 2008/5, 
150 00 Praha 5.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY  
NA PODZIM
naše městská část pro vás připravila i v letošním roce ze 
svého rozpočtu přistavení kontejnerů v rámci již tradiční 
akce: Podzimní úklid.

Kontejner bude přistaven na vybrané stanoviště v pátek v odpo-
ledních hodinách (nejpozději do 16.00 hod.), po naplnění bude od-
vezen a přistaven další. Na každé stanoviště budou umístěny maxi-
málně dvě sběrné nádoby. Neodkládejte uložení svého odpadu do 
kontejneru až na neděli. Může se totiž stát, že v neděli na stanovišti 
již žádný kontejner nebude. Odpad, prosím, nedávejte mimo kontej-
ner. Způsobuje nám to problémy se zajišťováním následného úklidu.

6.−8. 9.  ........................V Rohu, Ke Kurtům, K Novému sídlišti, K Vrtilce
4.−6. 10.  ..............................Hoštická, K Lukám, Na Močále, Na Okruhu
8.−10. 11.  ............. Ohrobecká, Drůbežářská, Zbudovská, Zahrádecká
6.−8. 12.  ..... Ke Lhoteckému lesu, K Jezírku, Ke Kašně, Na Domovině

KONTEJNERY NA BIOODPAD V ŘÍJNU
na druhou polovinu roku 2013 má městská část Praha-Libuš 
přiděleno od magistrátu 8 velkoobjemových kontejnerů na 
bioodpad.

Kvóty stanovuje magistrát s ohledem na počet obyvatel, dostup-
nost sběrných dvorů hl. m. Prahy a převažující typ zástavby v dané 
městské části.

Svůj odpad budete moci odevzdávat obsluze kontejneru v době 
od 13.00 do 16.00 hodin. V případě naplnění před koncem vyme-
zené doby budou kontejnery měněny za prázdné.

5. 10.  .............................................................................................. Ohrobecká
5. 10.  ...................................................... K Vrtilce (naproti ulice Putimská)
12. 10.  ..........................................................................................Zahrádecká
12. 10.  ..........................Ke Kašně (u kontejnerů na separovaný odpad)
19. 10.  ............................................................ Třebějická (u ul. Na Močále)
19. 10.  ............................................... K Novému sídlišti (u ulice Šátalská)
26. 10.  .......................................................K Jezírku (u ulice Vyšebrodská)
26. 10.  .............................................................Hoštická (u ulice Olšovická)

Objemný odpad a  bioodpad můžete rovněž bezplatně odevzdat 
ve sběrných dvorech hl. m. Prahy:

Sběrný dvůr v Modřanech, ulice Generála Šišky, tel.: 244 400 164
Sběrný dvůr v ulici Dobronická 892, vjezd z ulice Obrataňská, tel.: 

605 079 049.
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

i n z e r c e  
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Společnost Hercesa CZ, s. r. o., 
která již několik let plánuje vý-
stavbu bytového domu na rozhra-
ní ulic Novodvorská, Zbudovská, 
Mirotická, na konci dubna poda-
la na odboru výstavby ÚMČ Pra-
ha 12 žádost o  vydání rozhodnutí 
o  umístění stavby. Dokumentace 
byla důsledně zpřipomínkována ra-
dou i zastupitelstvem MČ Praha-Li-
buš desítkami námitek, viz časopis 
U nás 4/2013.

Odbor výstavby posoudil předlo-
ženou dokumentaci a  žádost o  vy-
dání územního rozhodnutí zamítl. 
Ve svém odůvodnění uvedl několik 
zásadních argumentů. Tím prvním 
je skutečnost, na kterou dlouho-
době a  opakovaně upozorňujeme, 
že výstavba je plánována ve sta-
bilizovaném území vedle stávající 
zástavby, kde je možné pouze za-
chování, dotvoření a  rehabilitace 
stávající urbanistické struktury bez 
možnosti další rozsáhlé činnosti. 
Odbor výstavby se odvolává na ak-
tuální územně analytické podklady, 
které připouštějí v tomto místě výš-
kovou hladinu zástavby 15–18 me-
trů, zatímco předložený projekt má 
mít výšku cca 32 metrů od úrovně 

stávajícího terénu. Odbor výstavby 
také odmítl „nalepení“ objektu až 
na samotnou ulici Novodvorskou, 
požaduje zachování odstupu od 
této komunikace. Odbor výstavby 
dále zpochybnil možnost umístění 
dočasného parkoviště pro 55 míst 
na pozemku naproti obchodnímu 
centru Obzor z  důvodu nesouladu 
s platným územním plánem. Záměr 
také není v souladu s požadavky vy-
hlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, 
o  obecných technických požadav-
cích na výstavbu v hl. m. Praze, jako 
jsou odstupové vzdálenosti proti-
lehlých stěn objektů či nedostateč-
ná náhrada rušených parkovacích 
míst a  některé další nesrovnalosti 
s uvedenou vyhláškou.

MČ Praha-Libuš se projektu dů-
sledně věnovala a formou usnesení 
s  podrobnými připomínkami jsme 
stavební odbor upozornili na mno-
hé nesrovnalosti, které napomohly 
k  tomuto zamítavému stanovisku 
odboru výstavby ÚMČ v  Modřa-
nech. Nic však nekončí, společnost 
Hercesa CZ, s. r. o., se proti tomuto 
zamítavému rozhodnutí odvolala.

Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš

BYTOVÝ DŮM HERCESA
Odbor výstavby zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí.

Letní měsíce pro setkání s občany 
nejsou nejvhodnější, ale s ohledem 
na to, že na odboru výstavby v Mod-
řanech již byla podána žádost o vy-
dání rozhodnutí o  umístění stavby, 
začal nás tlačit čas. Do tělocvičny 
Klubu Junior přišlo na šest desítek 
obyvatel z  blízkého okolí. Mé po-
zvání přijal Ing. arch. Petr Mazáček, 
který jménem investora představil 
plánovaný objekt a vystavil se desít-
kám kritických otázek a podnětů. Za 
předsednickým stolem byl přítomen 
vedoucí odboru výstavby Úřadu MČ 
Praha 12 Ing. Vladimír Cupal, který 
v  lokalitě v  uplynulých dvou letech 
bydlel a jehož odbor posuzuje před-
loženou dokumentaci k  územnímu 
řízení. Do diskuse přispěl také Ing. 
Filip Jiřík z  firmy Dipro, s. r. o., kte-
rý v  obdobných případech figuruje 
jako externí konzultant naší radni-
ce. Jeho vystoupení mělo mezi pří-

tomnými občany velký ohlas již na 
místě.

Není v kompetenci městské části 
Praha-Libuš zastavit výstavbu to-
hoto bytového domu, máme však 
právo posuzovat předloženou do-
kumentaci a  poukázat na negativa 
pro okolní zástavbu a  jako účastník 
řízení tak i  budeme činit. Osobně 
zástavbu těchto pozemků považuji 
za špatnou, ale bohužel jde o záměr, 
který je v  souladu s  územním plá-
nem a  netřeba ani souhlas s  úpra-
vou koeficientů. Námitky na cizo-
krajný původ investora považuji za 
liché. Vzhledem k tomu, že na tomto 
pozemku nemá být postavena uby-
tovna, ale jde o klasický developer-
ský záměr (investovat – postavit 
− prodat se ziskem), je zcela jedno, 
zda investorem je česká, španělská 
nebo vietnamská společnost, jako 
v tomto případě.

Setkání s veřejností jsem svolal za 
účelem získat co nejvíce poznatků 
od obyvatel, kteří se v dané lokalitě 
dennodenně pohybují. Jak již pre-
zentoval Ing. Filip Jiřík, zadali jsme si 
u tohoto odborníka na dopravu ana-
lýzu dopravy v klidu, neboť již v této 
chvíli stejně jako na jiných sídlištích 
je nedostatek parkovacích míst a ja-
kýmkoliv zahuštěním výstavby se si-
tuace jenom může zhoršit. Z diskuse 
vyplynula nutnost objednat studie 
šíření hluku při výstavbě i  násled-
ném běžném provozu po výstavbě 
objektu, včetně návrhu opatření pro 
ochranu okolních domů. Obě studie 
jsme zadali a jejich výsledky zahrne-
me do připomínek, které na podzim 
odešleme odboru výstavby ÚMČ 
Praha 12. Se zněním usnesení vás 
seznámíme v  některém z  podzim-
ních čísel časopisu U nás.

Nevzdávám se ani myšlenky, že 

by se daná lokalita nemusela za-
stavět vůbec. Vyzval jsem majitele 
obou pozemků, aby sdělili, za jakých 
okolností by uvažovali, že by tento 
developerský záměr nerealizovali. 
Znamenalo by to odkup pozem-
ků či jeho směnu za jiné pozemky. 
MČ Praha-Libuš nedisponuje ani 
finančními prostředky, ani vhodný-
mi pozemky ke směně. Jako vhod-
ný investor se jeví pouze společ-
nost ČEZ, a. s., která pro podzimní 
jednání představenstva připravuje 
dlouho očekávanou a  odkládanou 
privatizaci místního bytového fon-
du. Představitelům ČEZ Správa ma-
jetku, a. s., jsem prezentoval objekt 
a  vliv jeho výstavby na okolní byty 
v  jejich vlastnictví. Majitelé pozem-
ků již zpřesnili své požadavky. Další 
jednání se uskuteční v následujících 
týdnech.

Jiří Koubek, starosta

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ  
PLÁNOVANÉ VÝSTAVBY BD PÍSNICE
V polovině července jsem svolal veřejné projednání plánovaného 
bytového domu Písnice na rozhraní ulic Ke Kurtům a u bazénu. 

Za celé období se nasbíralo přes 
2,5 tuny drobných spotřebičů, díky 
čemuž bylo životnímu prostředí 
ušetřeno přes 1 200 kg CO2. Stejné 
množství vyprodukuje malé auto při 
najetí 8 500 km.

Ve spolupráci se společnos-
tí Rema Systém, a. s., rozšíříme na 
přelomu září a  října letošního roku 
možnosti likvidace elektrozařízení 
v rámci projektu „Buď líný“. Budete-
-li mít v  domácnosti nebo v  rámci 
společenství vlastníků bytových 
jednotek alespoň 25 kg vysloužilých 
spotřebičů, budete moci zdarma 

požádat o odvoz „vysloužilců“ přímo 
z místa bydliště, v termínu po indivi-
duální domluvě.

Služba je určena pro všechny, kte-
ří mají zájem o ekologickou likvidaci 
svých nepotřebných elektrozařízení 
(vše, co funguje na elektrický proud, 
např. monitor, televize, pračka, led-
nička, mikrovlnná trouba, varná 
konvice, sekačka, vrtačka, autobate-
rie, CD a DVD přehrávač), ale i bate-
rií, zářivek, tonerů, CD a DVD médií.

Anna Rusiňáková, odbor životního pro-
středí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

SBĚR ELEKTROODPADU
Drobné spotřebiče fungující na elektrický proud a baterie je 
možné již čtyři roky odevzdávat do kontejneru na elektroodpad. 
V současné době je umístěn na Libuši ve dvoře za poštou na ad-
rese Libušská čp. 1.
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Info-dráček zároveň prostřednictvím bezplatné-
ho poradenstvím poskytuje Vietnamcům informace 
o   platných zákonech, pravidlech a normách České 
republiky a  formou pravidelné osvěty je vede k  je-
jich dodržování.  

„Jedním z   cílů občanského sdružení Info-
-dráček je vzájemné poznání a chápání dvou na-
prosto odlišných kultur, tradic a  zvyklostí,“ říká 
předsedkyně sdružení Zdenka Dubová a dodává: 
„Mezi další cíle činnosti naší organizace patří na-
příklad podpora aktivit vedoucích ke komplex-
nímu vnímání vietnamské komunity majoritní 
společností, podpora vzdělávacích, tělovýchov-
ných, kulturních a volnočasových aktivit pro děti 
a mládež.“

Na území městské části Praha-Libuš pořádá In-
fo-dráček již druhým rokem workshopy českého 
jazyka v rámci projektu „Podpora sociální a kulturní 
integrace dětí, mládeže a  dospělých na území MČ 
Praha-Libuš“. Projekt je financován Ministerstvem 
vnitra ČR a hlavním cílem je seznámit Vietnamce se 
základní slovní a  větnou zásobou. Vietnamci, kteří 
úspěšně absolvují tento workshop, budou schopni 
samostatně si vyřídit své osobní záležitosti, a nebu-
dou tak zneužíváni pochybnými agenturami.

Info-dráček se dále rozvíjí. V letošním roce otevřel 
Rodinné centrum v Tyršově ulici č. 1, Praha 2. Zde se 
budou moci setkávat mladé české a vietnamské ro-
diny a  vyměňovat si své zkušenosti. V  nabídce dě-
tem bude i možnost aktivně trávit volný čas.

Sdružení se aktivně zapojilo do protidrogové pre-
vence a získalo dotaci Ministerstva vnitra na projekt 
„Peníze z drog nechci!“. Partnerem projektu je PhDr. 
Ivan Douda ze společnosti Drop In. Projekt se reali-
zuje v Jihočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji.

Petra Kratošková
Foto: archiv Info-dráček, o. s.

číslo projektu: neinvestiční státní dotace č. 8/2013 ze státního rozpočtu ČR na rok 2013
program MV ČR: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2013

Podpora multikulturního soužití celé občanské společnosti  
na území MČ Praha-Libuš v roce 2013

Fotbalový klub FSC Libuš
pořádá ve dnech

22.7.2013—26.7.2013 
na svém stadionu na adrese Meteorologická 533, Praha 4 – Libuš

VEŘEJNÝ SPORTOVNÍ KEMP
se zaměřením na fotbal / kemp je určen pro děti všech národností.

Zájemci se mohou hlásit na adrese: fsckemp2013@volny.cz
nebo na tel. čísle 773 690 440

Jsi holka nebo kluk ve věku 6 až 14 let? Baví tě fotbal? 

Nejsi ještě registrovaný v žádném klubu? 

Pokud jsi odpověděl ANO,  
hledáme právě tebe!

MULTIKULTURNÍ SOUŽITÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V MČ PRAHA-LIBUŠ

ZVEME
Začíná školní rok a my se připo-
jujeme s  nabídkou volnočaso-
vých a kulturních aktivit pro širo-
kou veřejnost.

 Od 16. září pro vás při-
pravujeme bezplatné ja-
zykové kurzy anglického, 
vietnamského a ruského 
jazyka.

 27. září pořádáme Jabl-
kobraní v parku Kamýk 
a soutěž O nejlepší 
jablečný koláč.

Fotografie a  zprávy z  letních 
výletů a akcí naleznete na webu 
www.lache-chave.cz v  Novin-
kách a na webu MČ Praha-Libuš.
V  ZŠ L. Coňka, MŠ Mezi Domy 
a v MŠ Ke Kašně se děti i rodiče-
-cizinci mohou těšit na kurzy čes-
kého jazyka a  tlumočení úvod-
ních a  třídních schůzek. Více se 
dozvíte z osobních reportů, které 
uveřejníme v  dalších číslech ča-
sopisu.
V řijnu pro vás připravujeme ak-
tivity MC Kuřátko a FSC Libuš.

Za realizační tým Markéta Fišarová, 
asistentka projektu

OBČANSKÉ  
KOMUNITNÍ FÓRUM

Pro občanské komunitní 
fórum na Praze-Libuši a v Pís-
nici stále hledáme aktivní 
občany a  dobrovolníky, kteří 
by se chtěli zapojit do orga-
nizace komunitního života 
v  naší městské části. Čeká 
nás příprava nespočtu kul-
turních a  zábavných aktivit, 
výletů, svátků a  mnoho dal-
šího. V případě vašeho zájmu 
nás, prosím, kontaktujte na e-
-mail: okforum1@gmail.com 
nebo na tel.: 774 871 203. 
Za váš zájem předem děku-
jeme. Naleznete nás také na 
Facebooku, do vyhledávání 
si zadejte „Občanské komu-
nitní fórum Praha 4 − Libuš 
a Písnice“.

 Za Lačhe Čhave, o. s.,  
Alžběta Smith

INFO-DRÁČEK POMÁHÁ ŘEŠIT KULTURNÍ INTEGRACI VIETNAMCŮ
Občanské sdružení info-dráček vzniklo v roce 2009 na základě 
potřeby sdělení, jednoduchou a srozumitelnou formou, základ-
ních informací vietnamské komunitě. Jedním z hlavních cílů 
sdružení je pomoci překlenout jazykovou bariéru všem věkovým 
kategoriím a formou různých aktivit pomoci vietnamské komuni-
tě začlenit se do majoritní společnosti. 

Občanské sdružení Info-dráček pořádá na Libuši 
workshopy českého jazyka pro Vietnamce.

Pozvánky na akce v rámci projektu najdete v tomto čísle časopisu u nás v rubrice Zveme.
Další součástí projektu „Podpora multikulturního soužití celé občanské společnosti na úze-
mí MČ Praha Libuš v roce 2013“ jsou aktivity Mateřské školy Mezi Domy, o nichž se dočtete 
v článku „Děti jsou mentalitou stejné, ať mluví jakýmkoli jazykem“ na následující straně.
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číslo projektu: neinvestiční státní dotace č. 8/2013 ze státního rozpočtu ČR na rok 2013
program MV ČR: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2013

Podpora multikulturního soužití celé občanské společnosti  
na území MČ Praha-Libuš v roce 2013

Fotbalový klub FSC Libuš
pořádá ve dnech

22.7.2013—26.7.2013 
na svém stadionu na adrese Meteorologická 533, Praha 4 – Libuš

VEŘEJNÝ SPORTOVNÍ KEMP
se zaměřením na fotbal / kemp je určen pro děti všech národností.

Zájemci se mohou hlásit na adrese: fsckemp2013@volny.cz
nebo na tel. čísle 773 690 440

Jsi holka nebo kluk ve věku 6 až 14 let? Baví tě fotbal? 

Nejsi ještě registrovaný v žádném klubu? 

Pokud jsi odpověděl ANO,  
hledáme právě tebe!

Výhodná poloha Mateřské 
školy Mezi Domy, která se nachá-
zí v  těsné blízkosti obchodního 
a kulturního centra Sapa, ale také 
nová výstavba v okolí a volné byty 
na sídlišti v Písnici jsou důvodem 
stále se zvyšujícího zájmu cizinců 
o  umístění dětí do našeho před-
školního zařízení.

Nejedná se pouze o  děti viet-
namské národnosti, ale také čín-
ské, ruské, ukrajinské, slovenské… 
Komunikace s dětmi, které k nám 
přicházejí z jiného jazykového pro-
středí, je pro nás pedagogy velmi 
obtížná. Často nerealizovatelná je 
i domluva s jejich rodiči, kteří pře-
vážně také nehovoří česky. Problé-
my se objevují již při samotných 
zápisech do mateřské školy a jaká-
koli další spolupráce i během roku 
je prakticky nemožná.

Na všechny děti cizinců, bez 
ohledu na formu pobytu a sociál- 
ně-ekonomickou situaci rodiny, 
se vztahuje povinná školní do-
cházka. A právě, aby se maximál-
ně snížilo riziko problémů dítěte 
z  odlišného jazykového prostředí 
na počátku jeho vzdělávací dráhy, 
mělo by se účastnit předškolního 
vzdělávání.

České děti na vstup do školky 
připraví většinou jejich rodiče, 
kteří s ní mají bohaté zkušenosti, 
ale žáky-cizince nemá na české 
školství kdo připravit. Mnohdy 
chodili jejich rodiče do školy tře-
ba na opačné polokouli. Cizincům 
chybí v  různé míře i  základní in-
formace, jejichž užitečnost či ne-
zbytnost si ani nemusíme uvědo-
movat, protože nám je prostředí 
školy důvěrně známé. Základním 
předpokladem pro snadnější o- 
rientaci cizinců v  českém vzdě-
lávacím systému je předávání 
informací o  organizaci a  provo-
zu, o  jejich možnostech, právech 
a povinnostech. Rodiče často ne-
zaznamenají důležité a klíčové in-
formace o schůzkách, besídkách, 
výletech, lékařských vyšetřeních, 
kulturních a  sportovních akcích, 
a  to nám každodenní náročnou 
práci velmi komplikuje.

Všechny děti jsou v  podstatě 
svou mentalitou stejné, ať mluví 
jakýmkoli jazykem. Každé dítě si 
chce hrát, mít kamarády, má sna-
hu komunikovat, poznávat, učit 
se, rozumět věcem a  dění kolem 
sebe. Jinak tomu není ani u  dětí, 
které vyrůstají v  jazykově cizím 
prostředí. Ale dítě, které nerozumí 
učitelce z důvodu jazykové barié- 
ry, vyžaduje individuální péči, a to 
především při tom, co se po něm 
žádá. Učitelky dovedou rozpoznat 
vzdělávací potřeby dětí, odha-
lovat nedostatky v  jejich rozvo-
ji a  učení a  pracovat s  dětmi tak, 
aby byly jejich potřeby uspoko-
jovány a  nedostatky vyrovnává-
ny. Avšak vzhledem k  maximální 
naplněnosti našich čtyř tříd není 
možnost pro individuální přístup 
a  řešení tohoto problému pou-
ze pedagogickými pracovnicemi 
v mateřské škole.

Zapojením se do projektu 
„Podpora multikulturního sou-
žití celé občanské společnosti 
na území MČ Praha Libuš v  roce 
2013“ očekáváme zlepšení situa- 
ce. Díky schválené dotaci nám 
bude od září do prosince ná-
pomocna alespoň několik ho-
din týdně asistentka pedagoga 
a  v  případě potřeby tlumočník. 
Pro děti s  odlišným mateřským 
jazykem a  jejich rodiče budeme 
pořádat jednou týdně odpoled-
ne kroužek českého jazyka. Na 
stránkách www.msmezidomy.cz 
bude pro cizince školní řád i v  ji-
ných jazycích, rovněž tak budou 
mít rodiče k  dispozici přihlášky 
na různé nadstandardní aktivity 
a kroužky, které pořádáme.

Hlavně však vidím jako po-
třebné zajistit tyto služby i do bu-
doucna, a tak bude nutno hledat 
pro ně další zdroje financování.

Irena Procházková,  
ředitelka mateřské školy

Článek je součástí projektu „Podpora 
multikulturního soužití celé občan-
ské společnosti na území MČ Praha 
Libuš v roce 2013“.

INKUzIVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA

DĚTI JSOU MENTALITOU STEJNÉ,  
AŤ MLUVÍ JAKÝMKOLI JAZYKEM
V celé společnosti, nejenom ve školství, se musíme vyrovnávat se 
specifiky sociokulturních odlišností, potírat diskriminaci ve všech 
formách a podporovat toleranci, rozvíjet akceptaci a kultivovat se 
ve vnímání jinakostí. Písnice

PRODeJ a seRVis  
JíZDnícH KOL,

přileb, doplňků, dresů

VÝPRODeJ MODeLŮ KOL 2013  
a starších

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  

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST  
+ DĚTSKÝ PNEUMOLOG

MUDr. Jindřich Pohl

Ke Kurtům 3/383, Praha 4 – Písnice 
Tel. 261 910 072, 777 200 582  
E-mail: dr.pohl@seznam.cz
www.pediatrie-pohl.cz
Přijímá pacienty do zrekonstruované ordinace.

Ordinační hodiny:

Nemocní
Prevence + 
poradna pro 
kojence

Po
8.00–10.00
12.00–13.00

10.00–12.00

Út 8.00–11.00 14.00–18.00
St 8.30–10.30

Čt
8.00–10.00
12.00−13.00

10.00–12.00

Pá
8.00–10.00
12.00−13.00

10.00−12.00

V urgentních případech ve dnech: úterý 11.00−13.00 a středa 
10.30−13.00 mě zastihnete na Pediatrické klinice v Thomayerově 
nemocnici, pavilon G2, 1. patro − plicní ambulance.

ZDRAVOTNICTVÍ
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Co znamená judo pro vás osob-
ně?

Judo pro mě znamená jakýsi ži-
votní styl podporující mou fyzickou 
i  psychickou stránku. Pomáhá mi 
získat větší odolnost jak v osobním 
životě, tak v podnikání.

Jde vlastně nejen o fyzický sport, 
ale o umění, bojové umění. Judo 
má tedy jakési duchovní zázemí. 
Povězte něco o něm.

Jigoro Kano, zakladatel juda říkal: 
Chovejte se tak, aby každý den byl 
pro vás svátkem. Je to v dnešní době 
poměrně těžké, nicméně výchovou 
judistů pozitivně ovlivňujeme jejich 
chování a sebejistotu. Naše chování 
vychází z našeho nitra, z naší duše. 
Judisté se učí, jak se chovat k  dru-
hým, jak se starat o sebe, jak správně 
posilovat tělo.

Čím se judo liší od jiných bojo-
vých umění?

Judo je v  překladu jemná cesta. 
Využívá pohybu soupeře, ale také 
se snaží do pohybu soupeře dostat. 
Nepoužívá údery, kopy. Cílem je 
přemoci soupeře hodem na záda, či 
ho udržet na zemi, aby nemohl vstát 
po určitý čas. K tomu slouží několik 
desítek technik jak v  boji v  postoji, 
tak na zemi.

Oddíl Judo Dragons slaví letos 
10 let své existence. Jaká je jeho 
stručná historie od samého 
počátku?

Začínali jsme v  roce 2003 v  Klu-
bu Junior v  bývalé malé tělocvič-
ně. Spolu s  Ladislavem Potměšilem 
jsme vedli první tréninky. Po roce 
jsem přizval svého dobrého příte-
le Martina Vondrouše, který mě na 
vysoké škole k judu vlastně přivedl, 
aby mi s tréninky pomohl. Tréninky 

se staly bohatší a během těch 9 let 
jsme si vybudovali trenérský styl 
tak, abychom zaujali děti již od út-
lého věku, což se podařilo, protože 
ze zhruba 10 dětí, se kterými jsme 
začínali, se klub rozšířil na několik 
desítek.

Jak dlouho trénujete Judo Dra-
gons vy?

Trénuji tam od úplného začátku.

Letos jste poprvé zamířili i na za-
hraniční závody – do Rakouska. 
Považujete druhé místo, které 
jste tam vybojovali v soutěži 
oddílů, za úspěch?

Ano, je to velký úspěch. Bylo to ve-
lice těžké pro všechny účastníky, pro-
tože v Rakousku neuznávají přechod-
ná pravidla a používají u nás zakáza-
né techniky. My jsme to ale ustáli.

Co pro vás vyplynulo ze srovná-
ní s dalšími zahraničními kluby 
judo?

Každá země má takový svůj vlast-
ní styl, ale v  základě je judo všude 
stejné. My musíme hlavně hodně 
trénovat a  podpořit to ještě letním 
soustředěním, které pořádáme, 
a možná letos i zimním.

Jak si stojíte v rámci českých 
soutěží?

Někdy slyším na závodech, jak si 
judisté povídají mezi sebou, a zasle-
chl jsem větu: „Hele, přijeli z Dragons, 
ti jsou dobří.“ To charakterizuje vše.

Kolik dětí či mladých lidí prošlo 
oddílem za celou jeho existenci?

Několik desítek, možná 100−150.

Kolik členů mají Judo Dragons 
v současné době?

Kolem 60.

Přibližte, prosím, laikům výkon-
nostní systém juda − význam 
barevných pásků apod.

Barvy pásků: Bílý, žlutobílý, žlutý, 
žlutooranžový, oranžový, oranžovo-
zelený, zelený, modrý, hnědý (tedy 
6. − 1. kyu – žákovské výkonnosti), 
potom černý 1. dan – 12. dan. Na ka-
ždý pás musí judista umět sestavu 
chvatů pro boj na zemi i  v  postoji, 
názvosloví, etiku, kombinace chva-
tů, ale musí dosáhnout i  určitých 
úspěchů na závodech.

Jaké úrovně jste dosáhl jako 
závodník?

Účastnil jsem se akademického 
mistrovství republiky a regionálních 
soutěží na univerzitě. Nyní uvažuji, 
že se vrátím opět k závodění. Po le-
tech závodní nečinnosti, je třeba se 
dobře připravit, takže na tom pracuji.

A jaká je vaše trenérská kvalifi-
kace a zkušenost?

Mám třídu trenéra III a  desetile-
tou zkušenost. Samozřejmě se stá-
le vzdělávám a  navštěvuji tréninky 
Václava Nováka, 5. dan, který vycho-
val již několik reprezentantů. A dále 
trénuji s  Lucií Chytrou, 3. dan, naši 
nejúspěšnější reprezentantkou

Co vám dává práce s malými 
judisty?

Odreagování od všedních a  pra-
covních záležitostí. Těší mě, jak se 
zlepšují, jak vítězí na závodech a že 
je to baví. Myslím, že zažijeme mimo 
judistických cvičení i nějakou legraci.

Co jste vystudoval, čím jste pro-
fesně?

Studoval jsem elektrotechnickou 
fakultu na Západočeské univerzitě 
v Plzni. Mám svoji firmu, takže pod-
nikám.

Jak se judo doplňuje s vaším 
zaměstnáním?

Posiluje mě to.

Judo Dragons jsou smíšený oddíl 
a mají tu přednost, že společně 
s vámi vede děti i trenérka Moni-
ka. Můžete ji představit?

Monča je moje přítelkyně a sama 
dělala judo v  minulosti, a  to velice 
úspěšně, byla i sportovcem roku na 
Klatovsku, také trénovala děti v mi-
nulosti. Tedy je velkou posilou, dává 
do toho tu ženskou část juda. Za to 
jí děkuji.

Jak staré děti mohou s judem 
začínat?

Dá se říci, že od 5 let můžou začít 
s přípravným cvičením.

Můžete judistický talent dovést 
až na jeho možný výkonnostní 
vrchol, nebo by musel na určité 
úrovni odejít trénovat jinam?

V  současné době jsme schopni 
pokrýt úrovně, které v klubu máme, 
ale doporučujeme některým talen-
tům navštěvovat otevřené tréninky 
v  renomovaných klubech. To není 
nikdy na škodu.

Vzešli z Judo Dragons nějací 
úspěšní závodníci?

Máme několik úspěšných závod-
níků, letos připravujeme nominační 
závody, aby se naši úspěšní mohli 
srovnat například s  judisty na mist-
rovství republiky.

Jaký máte vztah k Libuši a Písnici?
Vlastně mě s ní pojí vztah s judis-

ty a jejich rodiči. A oceňuji podporu 
MČ Praha Libuš.

Rozhovor připravila Hana Kolářová
Foto: archiv Oldřicha Ježka

ROzHOVOR

JUDO – JEMNÁ CESTA
Judo jako úpolový sport vychází ze starého bojové-
ho umění jiu-jitsu. u dětí a mladých cvičenců pod-
poruje vyrovnaný rozvoj pohybových vlastností 
a dovedností. Povahou tréninků se jedná o kolek-
tivní sport, kdy cvičenci trénují spolu, podporují 
se a zároveň se učí respektu jeden ke druhému. na 
druhou stranu během zápasu jde o čistě individuál- 
ní prosazení se každého jedince. Děti se učí použí-
vat všechny své fyzické předpoklady a dispozice, 
přičemž snahou je zde přemoci protivníka techni-
kou, ale i taktickou převahou. Judo ale není jen tě-
lovýchovný systém, judo je především i velice účin-
né sebeobranné umění. – Tak charakterizují judo 
internetové stránky oddílu Judo Dragons při Klubu 
Junior. Trenéra ing. Oldřicha Ježka jsme se zeptali:
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eric chaline:  
Předpovědi, které nevyšly
ISBN: 978-80-89552-19-1
Říká se, že jedním z  rysů, které 

odlišují člověka od zvířat, je jeho 
schopnost předvídat budoucnost. 
Pes se v „myšlenkách“ snad dostane 
k nejbližšímu jídlu, ale člověk si do-
káže představit budoucnost ne na 
hodiny, ale na mnoho let dopředu. 
Od nejstarších dob má lidská civili-
zace své proroky a  vizionáře, ale ať 
už se spoléhali na božské vnuknu-
tí, nebo se jejich předpovědi opíra-
ly o  vědecké premisy či vycházely 
z  ekonomických modelů, případně 
pramenily z  vlastní imaginace, po 
přečtení 50 kapitol v knize Předpo-
vědi, které nevyšly zjistíte, že i ti nej-
kvalifikovanější proroci občas měli 
téměř nadpřirozenou schopnost 
trefit úplně vedle.

Mark Owen, Kevin Maurer: 
nelehký den
ISBN: 978-80-242-3896-8s
Kniha bývalého člena zvláštní 

jednotky amerického námořnictva 
Navy Seals, který se účastnil operace 
vedoucí k  zabití Usámy bin Ládina, 
popisuje nejen tuto operaci s krycím 
názvem Neptunův trojzubec, ale 
i  řadu předchozích nasazení svého 
týmu, především v Iráku a Afghánis-
tánu. Otevřená výpověď nabízí prů-
běh zabití bin Ládina z pohledu oči-
tého svědka, především je to však 
zajímavá zpráva o  výcviku, každo-
denním životě i  náročných úkolech 
příslušníků speciálních jednotek.

Příjemné poučení s dobrými kniha-
mi přeje:

Jiří Brixi

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (87)

POPULÁRNĚ NAUČNÁ  
LITERATURA

Už v minulém příspěvku jsem se pokusil dokázat, že pro čtení ve vol-
ném čase nemusí člověk nutně sáhnout jen po krásné literatuře. Romá-
ny, thrillery či detektivky nejsou jedinou volbou. Tzv. populárně naučná 
literatura skýtá dostatek příležitostí pro potěšení ducha hladovějícího po 
vědění. Je stejně různorodá jako beletrie, a dokáže se tak vlichotit kaž-
dému, kdo touží po poznání, a její přidanou hodnotou je bezesporu také 
prohlubování znalostí koncového uživatele (čtenáře). Populárně nauč-
ná literatura je ve své podstatě odborná literatura psaná s přihlédnutím 
k potřebám a možnostem více či méně poučeného laika.

Koupit knihy tohoto žánru lze dnes v kterémkoli obchodě s knihami, 
„kamenném“, internetovém, či dokonce mobilním. Dnešní doba ostatně 
nabízí vůbec spoustu možností, jak si obstarat kvalitní čtivo.

Mezi knihy, které jistě zaujmou především mužské čtenářstvo (včetně 
nevojáků a pacifistů, k  nimž se hlásím, přestože jsem byl na vojně), řa-
díme tradičně naučné knihy s vojenskou a válečnou tematikou. Ty patří 
obvykle na vrchol pomyslného žebříčku prodávanosti v tomto typu lite-
ratury spolu s jazykovými publikacemi – učebnicemi a slovníky a slovníky 
naučnými. U žen tvoří jedno z největších procent koupených naučných 
knih kuchařky a knihy o domácích pracích obecně.

Populárně naučná literatura má nesmírně široké spektrum oblastí, 
které pokrývá. Patří sem vše od přírody a přírodních věd přes vesmír, živo-
čišnou říši, podmořský svět, historické epochy, události i osobnosti až po 
cestovatelské průvodce po zemích světa, ale i třeba po českých památ-
kách, takže by bylo skutečně s podivem, kdyby se nenašlo nic, co by si 
aspoň někdo nechtěl přečíst.

Pokusím se vám v dnešním knihkupectví nabídnout dva tituly tohoto 
typu literatury, schválně, jestli se chytíte…

Se svým stabilním odborným 
kolektivem pedagogů, s  nímž po 
dlouhá léta působila v  této škol-
ce, dokázala vytvořit tvůrčí atmo-
sféru každodenního života dětí 
v  mateřské škole i  tolik důležité 
podnětné prostředí předškolní-
ho vzdělávání na   naší obci. Svojí 
logopedickou praxí a  odborností 
byla a dodnes je paní Dr. Majerová 
blízkou oporou mnoha rodinám, 
s nimiž vždy úzce poradensky spo-
lupracovala.

Městská část Praha-Libuš si do-
voluje tímto poděkovat paní ředi-
telce PhDr. Miroslavě Majerové za 
její dlouholetou pedagogickou čin-
nost, za neúnavnou práci pro naše 
nejmenší. Dovolte popřát do dalších 
let především pevné zdraví, životní 
pohodu, elán a spokojenost.

Za Radu městské části Praha-Libuš  
Ing. Lenka Koudelková,  

zástupkyně starosty pro oblast  
vzdělávání, školství a tělovýchovy

PODĚKOVÁNÍ  
ZA MNOHALETOU PRÁCI
Vedení městské části Praha-Libuš děkuje paní ředitelce PhDr. 
Miroslavě Majerové za dlouholetou obětavou práci na pozici 
ředitelky v Mateřské škole K Lukám.

PODĚKOVÁní LibušsKÝM HasiČŮM

Dovolte mi, abych touto cestou moc poděkovala místnímu sboru ha-
sičů na Praze-Libuši, kteří mi v neděli 4. 8. 2013 po větrné bouři ve 
večerních hodinách odstranili vzrostlý smrk, který se vyvrátil. Hrozilo, 
že se skácí a způsobí velké škody majitelům sousedních domků. Moc 
si vážím vaší obětavosti a velmi namáhavé práce. Ještě jednou, hoši, 
velké díky vám.

Jaroslava Baťová, Jirčanská ulice, Libuš

PODĚKOVÁní Panu MiLOsLaVu POsPíšiLOVi

Děkujeme panu Miloslavu Pospíšilovi z Písnice, který ve svém volném 
čase a na své náklady opravil a zrenovoval lavičku na autobusové za-
stávce Lipovická ve směru do centra. Myslím, že zvláštní pozornost 
zasluhuje vlastní iniciativa a chuť udělat něco pro své okolí.

Anna Rusiňáková,  
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Ve vyjádření ke své rezigna-
ci (VI. 2013 U  nás) jsem uvedla, že 
k  některým nastíněným tématům 
se blíže vrátím. S prázdninovým od-
stupem tak činím. Texty (I.−X.) mo-
hou zájemci najít na www.os-stro-
my.info. Příspěvky jsou výsledkem 
mé zkušenosti a  práce pro to, aby 
i  Písnice mohla být pěkným a  pro-
sperujícím místem. Nikoli na papí-

ře, v  oslavných prezentacích ZLP, 
v prázdnotě (minulých i nadcházejí-
cích) volebních slibů, ale v reálném 
prostředí. 

Mým záměrem je navodit zájem 
o  věci kolem nás. Přispět k  odvaze 
UVAŽOVAT a  PTÁT SE, PROČ jinde 
to jde, zatímco tady je situace roky 
stejná a stejně beznadějná.

D.P.

dEBATA Příspěvky v rubrice Debata ne-
musejí vyjadřovat názor redakce 
nebo vydavatele. Texty v této rub-
rice jsou otiskovány bez redakční 
a jazykové úpravy, pokud o ni 
autor nepožádá.

ČTení  
K PŘeMÝšLení
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ZÁŘí 2013
(výběr z programu)
9. 9. | PO | Vítáme Vás po 
prázdninách aneb Povídání u čaje 
a kafíčka o tom, co jsme zažili
10. 9. | ÚT | Omotáváme a tvo-
říme hady s Luckou
11. 9. | ST | sportovní dopole-
dne s Janou
12. 9. | ČT | Kelímek na pastel-
ky s Martinou a Míšou
17. 9. | ÚT | indiánská síť dob-
rých snů nad postýlku
19. 9. | ST | Malování na sádro-
vé odlitky

TÝDen OTeVŘenÝcH 
DVeŘí 23.–27. 9. 2013
Přijďte se k  nám podívat a  vyzkou-
šet naše služby. Po celý týden vám 
budou k dispozici lektorky a vedoucí 
pracovnice Kuřátka. Zeptejte se nás 
na cokoliv, řekněte nám, co byste 
v  Kuřátku rádi. Seznamte se s  pod-
zimním plánem našich akcí. Vstup-
né dobrovolné.

23. 9. PO | Tanečky a  rytmika 
s Hankou
24. 9. ÚT | Výtvarné dílny Ku-
řátka – s Luckou, pestrá směs ak-
tivit, podívejte se, co vše jsme s dět-
mi vyráběli a na co se ještě chystáme 
v průběhu podzimu
25. 9. ST | sportovně-hudební 
rytmika s Janou a Karolínou
26. 9. ČT | Výtvarné dílny Ku-
řátka – quilling pro maminky 
s Míšou a výtvarné aktivity pro děti 
s Martinou
            ČT | Montessori herna – 
pro rodiče s dětmi od 1 roku

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

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: I nadále pomáháme naplňovat a vy-
tvářet kvalitní program pro vás i vaše děti za rozumnou cenu. Zachovává-
me filozofii poskytovat zázemí a kvalitní program pro pohodové 
prožití dopoledního času za méně než 25 Kč za hodinu a rodinu. 
Z důvodu navýšení běžných provozních nákladů mateřského centra (dle ná-
kladů roku 2012 a výhledu na rok 2013) jsme ovšem nuceni zvýšit s plat-
ností od ZÁŘí 2013 pobytné o 10 Kč na program, a to následovně: 
jednorázový vstup 60 Kč, permanentka na 10 vstupů na program MC 
ze 400 Kč na 500 Kč, Montessori herna: jednorázové 110 Kč, předplatné na 
10 vstupů 700 Kč.

ZÁPis
Srdečně vás zveme na Zápis do zá-
jmových kroužků, kurzů a obo-
rů na školní rok 2013/14
ve středu 4. září od 18 hodin
v prostorách tělocvičny Klubu Juni-
or, ul. Na Okruhu 1, Praha 4.
Všichni zájemci zde najdou příleži-
tost osobně si pohovořit s  lektory, 
domluvit časový rozvrh docházky 
na vybraný obor a seznámit se s plá-
nem aktivit na celý školní rok.

Výukové obory v roce 2013/14:

AEROBIK
ANGLIČTINA
ČEŠTINA PRO CIZINCE
ČTENÍ PSANÍ JAKO HRANÍ
DRAMATICKÝ OBOR
FLÉTNA
FRANCOUZŠTINA
HOUSLE
CHYSTÁME SE DO ŠKOLY
ITALŠTINA
JÓGA
JUDO
KLAVÍR
KLÁVESY
KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
KREATIVNÍ TVORBA
KURZ HOLKY V POHYBU
KURZ ODĚVNÍ TVORBY A DESIGNU
KURZ SEXY V 15 MINUTÁCH
KURZY HUBNUTÍ
KYTARA
NĚMČINA
PC OBORY
RUŠTINA
SPORTOVNÍ HRY
ŠPANĚLŠTINA
TENIS
TVOŘÍNEK
VIOLA
VÝTVARNÁ TVORBA – DÍLNY
ZPĚV SÓLOVÝ, SBOROVÝ

Podrobněji na: www.klubjunior.cz.

Ing. Lenka Koudelková a kolektiv lektorů, 
kontakt: 604 273 968, kjunior@centrum.cz

ZÁKLaDY Tenisu
Klub Junior otevírá ve škol-

ním roce 2013/14 nový spor-
tovní oddíl: Základy tenisu.

Již od vzniku této nádherné spor-
tovní disciplíny se traduje, že se jed-
ná o hru „džentlmenů“. Zájemci mají 
příležitost proniknout do jejích tajů 
a  odhalit zatím nepoznané před-
poklady a skryté talenty budoucích 
tenistů.

Oddíl Základy tenisu, na rozdíl 
od běžných komerčních tenisových 
školiček, nabízí již od prvních krůč-

ků malých tenistů individuální pří-
stup ke každému účastníkovi, který 
je zajištěn, vedle vysoké odbornosti 
trenéra a  propracované metodiky, 
také malým počtem svěřenců ve 
skupině.

Tréninky 2x týdně – úte-
rý a  čtvrtek podle skupin v  čase 
od 13.00 do 18.00 hodin, (tzn. 
jednotlivé skupiny 13.00−13.55, 
14.00−14.55, atd.) 12 tréninkových 
jednotek − 55 min, maximálně v po-
čtu 4 dětí.

Cena za 1 jeden kurs: 12 x 125 Kč 
= 1 500 Kč (dětem budou zapůjčeny 
rakety, event. pálky).

Po absolvování základní části této 
výuky dle úrovně zvládnutých teni-
sových dovedností bude navržen −
pro každé dítě individuálně − další 
nejvhodnější plán tréninků na ná-
sledující období.
Rozpis termínů:
1. běh – od 10. září 2013  
do 17. října 2013
2. běh – od 22. října 2013  
do 3. prosince 2013
3. běh − od 5. prosince 2013  
do 28. ledna 2014

Přijďte se informovat při zápisu 
do kroužků, kurzů a oborů Klubu Ju-
nior ve středu 4. září v 18 hodin 
do tělocvičny KJ, Na Okruhu 1, příp. 
na níže uvedených kontaktech.

Těším se na vás.

PaedDr. Ivan Nekola,  
trenér (absolvent PedF UK a FTVS UK − 

trenérství tenis 1. třída), tel.: 603 235 030, 
e-mail: ivan@tenis-nekola.cz

Foto: archiv Ivana Nekoly

KLUB JUNIOR
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fotbalové hřiště  

v Písnici ul. Švihovská

SOUČÁSTÍ 
PROGRAMU  

BUDOU I SOUTĚŽE  
PRO DĚTI 

Z TRADIČNÍHO DNE DĚTÍ

Program:

→ Dračí soutěž
→ Zábavné soutěže o ceny

→ Doprovodný program (jízda na 
ponících, malování na obličej)
→ Aktivity z oblasti zdravého  

životního stylu a prevence nemocí
→ Ukázka z činnosti  

občanských sdružení a spolků
→ A další zábavné i vzdělávací aktivity

Občerstvení pro děti ZDARMA.

Dračí soutěž:

14.30–15.00 přihlášky
15.00–17.00 soutěž

17.30 vyhlášení vítězů  
jednotlivých kategorií

Kategorie dračí soutěže:

1. Nejkrásnější létající drak
2. Nejdéle létající drak

3. Nejoriginálnější drak 

&
den PRO ZdRAVÍ  
A eneRgetiku
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Zaměření cvičení a  náplň cvi-
čebních hodin – s  přihlédnutím 
k  věku, zájmu a  schopnostem cvi-
čenců. Všestranná pohybová prů-
prava zahrnující prvky gymnastiky, 
atletiky a  míčových her. Důraz je 
kladen na rozvoj obratnosti, síly, 
rychlosti, vytrvalosti, koordina-
ci pohybu a  správné držení těla. 

Náplň cvičebních hodin: zaháje-
ní, rozcvičení, rozběhání, cvičení 
v  družstvech dle výkonnosti, zá-
vodivé hry, míčové hry – vybíjená, 
přehazovaná, kopaná, florbal, koší-
ková, volejbal, softball, zakončení 
hodiny, zklidnění.

Celoroční členský příspěvek: děti 
a mládež do 18 let včetně a senioři 
starší 65 let ve výši 100 Kč/rok, ostat-
ní členové ČOS ve výši 300 Kč/rok 
(v  září 2013 platí pouze nový člen 
Sokola). V  členských příspěvcích je 
zahrnuto úrazové pojištění. Oddí-
lový příspěvek za 1 hod. cvičení se 
pohybuje od 15 do 38 Kč dle jednot-
livých cvičících kategorií a  může se 
platit 2 x za rok (1 x za 6 měsíců – le-
den až červen, 1 x za 4 měsíce – září 
až prosinec).

Cvičenci se mohou zúčastňo-
vat závodů sokolské všestrannosti 
a  různých turnajů a závodů organi-
zovaných sokolskou župou a Českou 
obcí sokolskou, dále sobotních do-
plňkových činností dětí i dospělých 
(např. plavání, turistika).

Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš

T. J. SOKOL LIBUŠ
T. J. SOKOL LIBUŠ, Libušská 294/129, Praha 4 – Libuš
Tel.: 261 912 456 od 8.00 do 12.00 hodin nebo 723 502 191
E-mail: sokollibus@volny.cz, www.sokollibus.cz

Zveme děti i dospělé na cvičení do sokolovny.
Zahájení cvičebního roku 2013/2014 dle pravidelného rozvrhu:
pondělí 2. září 2013 – DOsPĚLí
pondělí 9. září 2013 − DĚTi
Od pondělí 9. září 2013 změna v rozvrhu!
PD – 16:30–17:30 hodin
žákyně – 17:30–18:30 hodin
následující pondělní cvičení a ostatní dny zůstává rozvrh 
tělocvičny beze změn!

Předškolní děti všestranný tělocvik 4–7 let pondělí 16:30–17:30 hod.
Předškolní děti Všestranný tělocvik 4–7 let středa 16:00–17:00 hod.
Mladší a starší žáci všestranný tělocvik 7–15 let úterý a čtvrtek 17:00–18:00 hod.
Mladší a starší žákyně všestranný tělocvik 7–15 let pondělí 17:30–18:30 hod.
Mladší a starší žákyně všestranný tělocvik 7–15 let středa 17:00–18:00 hod.
Rodiče a děti všestranný tělocvik 2–5 let pondělí 10:00–11:00 hod.
Rodiče a děti všestranný tělocvik 2–5 let úterý a čtvrtek 16:00–17:00 hod.
Ženy zdravotní tělocvik pondělí 19:00–20:00 hod.
Ženy fitball pondělí 20:00–21:00 hod.
Ženy a muži jóga klasická středa 18:00–19:00 hod.
Ženy všestranný tělocvik středa 19:00–20:00 hod.
Ženy a muži rekreační volejbal pondělí 21:00–22:00 hod.
Ženy a muži rekreační volejbal středa 20:00–21:00 hod.
Ženy a muži rekreační volejbal čtvrtek 20:00–22:00 hod.
Muži registrovaný volejbal (soutěž PVS) úterý 18:00–20:00 hod.
Ženy registrovaný volejbal (soutěž PVS) čtvrtek 18:00–20:00 hod.

Připomínáme, že stále máte 
možnost poslat fotografie do 
jednotlivých kategorií letošního 
ročníku fotosoutěže „Tak to vi-
dím já“ a také do soutěže „Roz-
kvetlá Libuš a Písnice“.

Přihlásit se můžete na webo-
vých stránkách www.praha-
-libus.cz v  rubrice soutěž, kde 
naleznete přihlašovací formulář. 
Jsou zde uvedeny i podrobnosti 
a podmínky soutěže. Informace 
je možné získat také na telefon-
ním čísle: 244 021 429 nebo na 
e-mailu: martinkova@praha-li-
bus.cz. 

Své fotografické příspěvky 
můžete posílat do 30. září 
2013.

Vítěz v  každé kategorii získá 
ceny od sponzorů. Neváhejte 
a zaregistrujte se.

Jana Martínková, koordinátorka pro-
jektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21

F OTO S O U T Ě Ž  –  F OTO S O U T Ě Ž  –  F OTO S O U T Ě Ž  –  F OTO S O U T Ě Ž  –  F OTO S O U T Ě Ž  –  F OTO S O U T Ě Ž  –  F OTO S O U T Ě Ž  –  F OTO S O U T Ě Ž

TAK TO VIDÍM JÁ A ROZKVETLÁ LIBUŠ A PÍSNICE – SOUTĚŽ PRO VŠECHNY
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PROGRaM
Srdečně zveme naše milé seniory 

na program připravený na druhou 
polovinu roku 2013. Doufáme, že si 
něco z něj vyberete.
3. 9. | Zahájení klubu. Zveme na 
milé posezení při malém občerst-
vení, kde si samozřejmě můžeme 
popovídat o  svém prázdninovém 
vyžití.
10. 9. | Zajímavé čtení − něco se 
dozvědět a také se pobavit.
17. 9. | Na odpoledne jsme opět 
pozvali znalce z České mykologické 
společnosti pana. Ing. Jiřího Baiera 
společně s  jeho kamarádem a  také 
znalcem ve vyhledávání jedlých hub 
panem MUDr. Jaroslavem Henzlem. 
Společně nám k  tomuto stále živé-
mu tématu rádi předají další zkuše-
nosti.
23. 9. | Odjezd účastníků zájezdu 
do maďarského Hévízu – na dobu 
jednoho týdne.
24. 9. | Volná zábava a  popoví-
dání mezi svými, posezení při kávě 
nebo čaji.
1. 10. | Celodenní výlet do zoosa-
fari ve Dvoře Králové. Odjezd z Libu-
še v  8.00 hodin od Eimů. Závazné 
přihlášky v klubu proti zaplacení do-
hodnuté částky.
8. 10. | Volná zábava, malé popo-
vídání mezi přáteli.

15. 10. | Celodenní výlet do Sta-
rého Plzence s obědem. Stále živé 
téma: politická padesátá léta a je-
jich útrapy. „Již nikdy válka, již ni-
kdy žádné oběti.“ Dále plánujeme 
dvouhodinovou zastávku ve  měs-
tě Beroun, podle zájmu i  něco 
z  historie. Odjezd opět od Eimů 
v  9.00 hodin. Závazné přihlášky 
v klubu proti zaplacení požadova-
né částky.

Přejeme všem klubovým senio-
rům, aby si našli vždy čas na naše 
úterky se  zábavou, poučením a  též 
prostě k tomu být mezi svými stejně 
mladými nadšenými seniory, kteří 
to jen tak nevzdávají a  chtějí ještě 
od života hodně. Je to správné a my 
jim fandíme.

KniHOVna
Knihovna je stále otevřená a věří-

me, že opět bude co nejvíce využí-
vaná. Máme radost, že pan Nosek se 
již na své stálé čtenáře moc těší!

Knihovna otevřena každé úterý 
od 14.00 hodin do 18.00 hodin.

PŘiPRaVuJeMe
Dvoudenní výlet na Moravu za-

čátkem října − zájemci, hlaste se 
3. 9. v klubu.

Za Klub Senior Zdena Prchlíková

KLUB SENIOR

Městská část Praha-Libuš zve seniory 55+ na 
ukázkové cvičení, které pro ně připravuje tým 
speciálně vyškolených trenérů pod vedením 
Davida Hufa a které se stalo oblíbené již i na 
jiných místech v Praze.

Původně naplánovaná ukázková hodina 
byla z důvodů špatného počasí zrušena, 
proto ji přesouváme na nový termín.

Ukázková hodiny:

v pátky 
6. a 20. září 2013  
od 10 hodin
u fitness prvků na Sídlišti Písnice před 
vstupem do Modřanské rokle (ulice na 
okruhu)

Délka cvičení je 50 minut.
Během ukázkové hodiny bude možnost 
vyzkoušet si dechové, protahovací, 
mobilizační a nenáročné posilovací cviky 
s využitím fitnessových venkovních prvků. 
Intenzita a náročnost je přizpůsobena pro 
seniory 55+. 
Akci připravuje městská část Praha-Libuš 
v návaznosti na výsledky ankety „Volný čas 
seniorů 2013“ a je bezplatná. V případě zájmu 
seniorů se akce bude opakovat. 

Více informací o tomto cvičení:  
www.budfitseniore.cz.

FIT 55+
Cvičení pro seniory ZDARMA na venkovních fitness prvcích s Davidem Hufem. 

Evropský rok občanů 2013
www.europa.eu/citizens-2013

Evropský rok občanů 2013
www.europa.eu/citizens-2013

Zveme všechny zájemce z řad seniorů,  
ale i mladší generace na setkání a následnou diskuzi 

s vedoucím právní poradny časopisu dTest  
Lukášem Zeleným a právní poradkyní Janou Fialovou.

ve středu 25. září 2O13  
od 16 hodin

v zasedací místnosti Úřadu Praha-Libuš,
Libušská 1, Praha 4 – Libuš (vedle pošty).

Tématem bude aktuální problém dnešní doby – nástrahy 
předváděcích akcí a podomního prodeje. 
Vedle ukázky  doprovodného materiálu k filmu Šmejdi 
a zajímavé reportáže o podomním prodeji bude dostatek 
prostoru pro diskuzi o praktikách, lžích a promyšlené 
manipulaci, se kterou se senioři na předváděcích akcích 
setkávají. Hosté se zmíní o zkušenostech, které zažili 
a kterých byli svědky, a v návaznosti na to i o konkrétních 
radách, jak situaci řešit.

AKCE JE ZDARMA.
Setkání je pořádáno v rámci Evropského roku občanů − 
mezinárodně vyhlášeného tématu roku 2013.

Pozvánka na setkání s aktuálním tématem:

NÁSTRAHY PŘEDVÁDĚCÍCH AKCÍ  
A PODOMNÍHO PRODEJE

 

s Městskou částí Praha 12 a Městskou částí Praha Libuš 
společně s dalšími partnery pořádají 

v sobotu 5. října5. října5. října5. října na podporu komunitního života 
pro všechny věkové i výkonnostní kategorie 

zážitkové sportovně relaxační putování 
 

Start:Start:Start:Start:    
průběžný 9.30 – 10.00 h 

ul. Na Okruhu 1 před Klubem JUNIOR 
v Praze Libuši 

Cíl:Cíl:Cíl:Cíl: průběžný 11.00 – 17.00 h na Obchodním náměstí  
v Praze Modřanech, kde na Vás čeká Modřanský jarmark, koncerty 
a další atrakce.  
Kategorie: Kategorie: Kategorie: Kategorie:     
● kolmo (na kočárku, koloběžce, kole,           inv. vozíku, …) 
● pěšky (s možností využití autobusů 
MHD č.165 a dopomoci  
pořadatelské služby 
při nástupu a 
výstupu). 
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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 
odejít. Součástí klubu je stolní fot-
bálek, ping-pongový stůl, spousta 
společenských her, internet a mno-
ho dalšího.

Kde nás najdete:
Smolkova 565, vstup společný se sou-
kr. SOU obchodu a služeb, Praha 12
Telefon: +420 723 293 601
Email: info@lache-chave.cz
Webová stránka:  
www.lache-chave.cz

Za návštěvu klubu se nic neplatí, 
nemusíš říkat ani svoje jméno, pro 
oslovování můžeš zvolit přezdívku. 
Klub je otevřen v  pondělí, středu 
a  čtvrtek vždy od 14.00 do 18.00 
hodin. Na základě domluvy je mož-
nost vytvořit si svůj osobní plán, na-
příklad ohledně pomoci se školou, 
s  problémy ve vztazích aj. Pro do-
učování máme vyhrazeny dny úterý 
a pátek.

Program na měsíc září:
5. 9. | Hurá do školy! – povídání 
o tom, na co se v  letošním školním 
roce nejvíce těšíme
12. 9. | Vzpomínka na prázdniny – 
výtvarný workshop
17. 9. | Bezpečnost na internetu 
– 15.00−17.00 hodin. Workshop pro 
děti od 7 do 15 let. Lačhe Čhave, o. 
s., vás zve na příjemné odpoledne, 
během kterého si budeme povídat 
o tom, jaká nebezpečí nám hrozí při 
našich cestách internetem. Každý 
budete mít k dispozici počítač, a tak 
si můžete všechny užitečné návo-

dy rovnou vyzkoušet. Místo konání: 
Libušská 1. Na akci je nutné se pře-
dem přihlásit.
18. 9. | Den kultury: bavorská 
kultura a Oktoberfest – povídání se 
zajímavým hostem z Německa (pře-
klad do češtiny zajištěn) 
21. 9. | Pohádkový les – 10.00−15.00 
hodin. Zveme vás na 6. ročník Pohád-
kového lesa. Na cestě lesem čeká na 
děti spousta pohádkových postav, 
překvapení a zábavných soutěží. Start 
i cíl je ve dvoře Kulturního centra „12“, 
Pertoldova 3346, Praha 4 – Modřany. 
Registrace do 13.00 hod. Po celý den 
se koná doprovodný program.
26. 9. | Kde se rodí slunce – po-
hádky z východu (Rusko)

Výlet:
22. 9. | Kutná Hora − prozkoumej-
me historii peněz v Kutné Hoře. Od 
10.00 do 18.00 hodin. Na akci je nut-
né se předem přihlásit.

společenské akce:
1. 9. | Společenský večer na Li-
buši o  Evropě − přijďte ochutnat 
tradiční evropské pokrmy, poslech-
nout si vyprávění o  krásách a  zají-
mavostech evropských zemí a  za-
hrát si zábavné hry pro děti i  do-
spělé! Od 16.00 do 20.00 hodin na 
hřišti Go Green.
27. 9. | Jablkobraní − živá hudba, 
ochutnávka burčáku a  jablečného 
moštu, české i světové tradice, sou-
těž o největšího jedlíka jablečných 
koláčů a  mnoho dalšího! V  parku 
Kamýk od 16.00 do 22.00 hodin.

Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na www.

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

Těší se na vás:
Jana a Alina

KLub DOMinO – sLuŽba 
PRO RODinY s DĚTMi

Klub Domino je určen pro rodiče 
s dětmi ve věku 0 až 6 let. V klubu pra-
cuje sociální pracovník a tlumočnice. 
Služby jsou poskytovány zdarma.

Adresa: Libušská 319/126, Praha-Li-
buš, 6. patro hlavní budovy Sapa
Otevírací doba: středa 9.00−13.00 
hodin
Návštěvu mimo otevírací dobu je 
nutno předem domluvit či objednat.
Telefon: +420 776 112 219
E-mail: info@lache-chave.cz 
Webová stránka: http://www.lache-
-chave.cz

Program na měsíc září:
4. 9. | Pohybové hry a soutěže na 
hřišti
11. 9. | Co je školní zralost (před-
náška)
18. 9. | Vytvořme si svoji zoo – 
modelování z Fimo hmoty
21. 9. | Pohádkový les – 10.00−15.00 
hodin, viz Klub Rozhledna.
25. 9. | Tisk na textil – výroba jed-
noduchých razítek

Kurzy českého jazyka v klubu 
Domino:

Kurz ČJ pro děti (5−7 let): 18. − 
20. 9., 15.00−18.00 hodin

Kurz ČJ pro maminky s  dětmi: 
23. − 24. 9., 9.00−12.00 hodin 

Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na 

www.lache-chave.cz.
Těší se na vás:

Veronika a Pavla

HŘišTĚ GO GReen
Občanské sdružení Lačhe Čhave, 

ve spolupráci s  MČ Praha-Libuš, se 
od dubna letošního roku podílí na 

provozu nově otevřeného sportov-
ního hřiště, které se nachází na rohu 
ulic Klokotská a Mílová.

Hřiště je určeno pro širokou ve-
řejnost.

Na hřišti nás najdete každý den 
v době 14.00−18.00 hodin (v nedě-
li od 10.00 − na nedělní program je 
nutno odevzdat vyplněnou přihláš-
ku alespoň 48 hodin před konáním 
akce). Jedná se o sportovní kroužky, 
turnaje a  výlety do okolí. Detailní 
program naleznete na nástěnce 
před hřištěm.

Program na měsíc září:
4. 9. | Fotbalové vychytávky
6. 9. | Soutěž v hodu na koš
11. 9. | Nohejbal
13. 9. | Fotbal
17. 9. | Bezpečnost na internetu 
– 15.00−17.00 hodin. Workshop pro 
děti od 7 do 15 let. Lačhe Čhave, o. 
s., vás zve na příjemné odpoledne, 
během kterého si budeme povídat 
o tom, jaká nebezpečí nám hrozí při 
našich cestách internetem. Každý 
budete mít k dispozici počítač, a tak 
si můžete všechny užitečné návo-
dy rovnou vyzkoušet. Místo konání: 
Libušská 1. Na akci je nutné se pře-
dem přihlásit.
18. 9. | Zajímavé hry
20. 9. | Přehazovaná a volejbal
21. 9. | Pohádkový les – 10.00−15.00 
hodin, viz Klub Rozhledna.
25. 9. | Fotbalové vychytávky
27. 9. | Nohejbal

Výlet a společenské akce:
1., 22. a 29. 9. − společné s Klubem 
Rozhledna

Změna programu vyhrazena.
Těší se na vás:

Lukáš, Tonny a Soňa

LAČHE ČHAVE

Akce Pražské cyklozvonění, která 
se koná již tradičně v září jako součást 
Evropského týdne mobility, předsta-
vuje Pražanům síť bezpečných cyk-
lotras pro cesty do práce, školy i  na 
rodinnou vyjížďku. Hlavním pořa-

datelem v letošním roce je Praha 11 
a dále partneři Praha 12, 13, 4, 5, Pra-
ha-Libuš, Slivenec, Řeporyje, Velká 
Chuchle, Újezd a letos nově i Kunra-
tice, Šeberov nebo obec Průhonice. 
V cíli cesty u stanice metra Opatov na 

návštěvníky čeká bohatý program, 
který potěší celou rodinu. K  vidění 
tu budou například exhibice odváž-
ných skoků na kolech, freestyle nebo 
testovací dráhy, kde si každý bude 
moci vyzkoušet jízdu na tandemu či 

jednokolce. Na nejmenší návštěvníky 
čekají trampolíny, skákací hrady, pro-
jížďky na ponících či divadlo.

Ve 12 hodin odstartuje rodinný zá-
vod okolo Jižního Města. Jeho cílem 
bude nasbírat co nejvíce bodů na 

CYKLOZVONĚNÍ BUDE LETOS V PARKU U METRA OPATOV
V sobotu 14. září se už posedmé uskuteční tradiční akce Pražské 
cyklozvonění. Z několika míst Prahy i z okolních obcí vyrazí cyk-
listické pelotony, které budou směřovat k  centrálnímu parku 
u stanice metra Opatov. na cykloprojížď ku po pražských stez-
kách naváže odpolední program pro děti i dospělé. Je možné 
absolvovat rodinný cyklistický závod okolo Jižního Města či vy-
zkoušet si jízdy na jednokolce anebo zhlédnout umění cyklistů 
ve freestyle. na účastníky akce čeká ale i mnoho dalšího.
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soutěžních stanovištích, která jsou 
rozmístěna po celé trase závodu. 
Vítězové mají šanci odvézt si domů 
užitečné cyklistické doplňky – mezi 
výhrami jsou cyklistické přilby, cyk-
locomputery, světla na kolo či cyklis-
tické lahve. Registrace bude otevřena 
na startu závodu od 11 hodin.

sraz všech cyklistů a  cyk-
loturistů z  Libuše a  Písnice, 
kteří si chtějí společně v  pelotonu 
projet trasu do Centrálního parku 
Opatov (viz mapa na http://goo.gl/
maps/g2YGj ), je v sobotu 14. září 
v 9.15 hodin před Klubem Juni-
or, Na Okruhu 1, sídliště Písnice.

S  sebou nezapomeňte: cyklistic-
kou helmu, pití a dobrou náladu!

Účastníci obdrží cyklistický zvo-
nek a tričko s logem akce zdarma.

Akce se koná za asistence  Měst-
ské policie, včetně území naší obce.

Podrobnější informace o  do-
pravě na kole i  bez kola, program 
akce, místa a  časy odjezdů cyklis-
tických skupin najdete na adrese:  
www.cyklozvoneni.cz.

Ať se kola točí!

Ing. Lenka Koudelková
Foto: archiv Cyklozvonění

DUATLON
Libušsko-písnický

dětí a mládeže

MČ Praha-Libuš Vás zve na

12. října  
2013

Pořadatel:  
MČ Praha-Libuš 

(hlavní organizátor Ing. Zdeněk Horčík)
Místo startu:  

Smyčka před Klubem Junior,  
sídliště Písnice, Na Okruhu 395

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

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

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

142 00 Praha-Libuš, e-mail horcik@gmail.com)

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

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

Podmínky účasti: 
Respektování pravidel a pokynů pořadatelů,  

cyklistická přilba pro cyklistickou část.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

běh 1200 m, kolo 6,4 km, běh 600 m

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

1.–3. místo v každé kategorii  
bude oceněno

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

kolarova@tiscali.cz nebo na papíru na sekretariátu ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, s označením ADRESÁŘ. Prosíme též dosavadní inzerenty, aby nás 
v případě změny údajů informovali. Inzeráty prosíme v rozsahu max. 160 písmen (znaků bez mezer).

Název firmy, poskytované služby
Adresa, otvírací 

doba
Kontakty

Kadeřnictví Jarka – kadeřnické 
služby, partnerský salon L'Oréal 
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

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.zhubnete-trvale.cz

Keto, s. r. o., Masáže, ultrazvuk. 
liposukce, lymfodrenáže – 
příjemný zážitek za příznivé ceny

Libuš, K Lukám 
647/8
Po−Pá dle tel. 
objednávek

604 293 466
info@masaze-liposukce.cz
ww.masaze-liposukce.cz

Kosmetika – J. Víchová
Kosmetické služby – ošetření fr. 
kosmetikou Gernétic za příznivé 
ceny

Libuš, Zbudovská 
1001/14
Dle telefonické 
dohody

714 245 973
malva.sylvestris@
seznam.cz

EF BHV, s. r. o. – e-shop, bio 
a přírodní produkty z Provence

Libuš, Zbudovská 
1001/14
Dle telefonické 
dohody

714 245 973
malva.sylvestris@
seznam.cz
www.kvetinyprozdravi.cz

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

Cukrárna Kavárna Pekárna Nugát 
− domácí výrobna dortů, zákusků 
a chlebíčků. Čerstvé pečivo, 
zmrzlina. Posezení, prodej s sebou, 
výroba na zakázku.

Libuš, Libušská 216, 
Praha 4
Po−Pá 7.30–19.30
So−Ne 8.30–19.30

775 280 783

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
Bahensky3@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

Blesk - stavební řemesla, s. r. o. − 
kompletní rekonstrukce a úprava 
interiéru/exteriéru

Libuš, Dobronická 
50/9
po tel. dohodě

602 641 382
fablesk@volny.cz
www.fablesk.cz

Hasa Group, s. r. o. − kamenný 
a internetový obchod se 
spojovacím materiálem, revize 
regálů

Libuš, Obrataňská
Po−Čt 7.15−16.00
Pá 7.15−14.00

244 910 014
731 150 229
objednavky@hasagroup.
cz
www.hasagroup.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
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Název firmy, poskytované služby
Adresa, otvírací 

doba
Kontakty

Česká pojišťovna, 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

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

Mirax – nábytek, matrace, židle Libuš, 
Meteorologická 
95/14
Po−Pá 8.00−17.00

241 713 594
728 351 534
info@mirax.cz
www.mirax.cz
www.matrace-rosty-
postele.com
www.kancelarske-zidle.com

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

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

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

Mgr. Anna Kučerová
německý jazyk − překlady 
a tlumočení, soudně ověřené 
překlady 

Libuš, Na Okruhu 5 607 808 103

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 4 777 918 077
www.vyhodnacena.cz
www.fideliokoncerty.cz

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

Libuš, 
Meteorologická 
987/21 

732 608 080

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

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

Ipak tonery, s. r. o. – levné 
náplně, originální, alternativní 
a renovované tonery a inkousty 
do tiskáren, kopírek a faxů. Výkup 
prázdných cartridgí. Tiskárny 
a multifunkce.

Libuš, Libušská 
12/189
Po−Čt 8.00−17.00
Pá 8.00−15.00

241 729 645
777 568 576
jana.krckova@ipak.cz
www.ipak.cz

Keto, s. r. o. − veřejné sklady, 
dlouhodobé i krátkodobé 
uskladnění zboží, materiálu, 
nábytku, pneumatik, pro firmy 
i občany

Libuš, Obrataňská
Po–Pá 7.30–15.30

603 885 382
info@skladylibus.cz

 Připravil Vojtěch Kolář
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LUKOSTŘELBA
Je skvělá zábava pro každého.

Už jsi někdy střílel z luku?  
Jestli ne, je tady pro Tebe zajímavá příležitost. 

Lukostřelba je víc než jen zábavný způsob trávení 
volného času s Tvými kamarády, je to také sport, který se 

ti určitě zalíbí.

Přijď si to vyzkoušet na náborové odpoledne.

Kam: Sportovní areál Skalská, Praha-Libuš
Kdy: úterý 10. září 2013 od 17 do19 hodin 

Těšíme se na Tebe.
www.lkcere.cz

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

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  

      

Psí salon Petty
                                    

- úprava psích kamarádů
- koupání kvalitní kosmetikou 

- střih dle přání 
- trimování

Kontaktujte nás  602 202 562
Více www.psi-salon-petty.cz
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i n z e r c e  i n z e r c e  

Libušská  1995/276,  Praha  4
Kontakty:  Larry  Davies  739  731  775,  urodalibus@gmail.com

 V  září  2010  otevřela  společ-
nost  auto  MOTOL  BENI  a.s.  na 
pražském  Ořechu  svou  novou 
provozovnu  AMB  Praha,  kte-
rou  ustanovila  svým  hlavním 
autocentrem.    Co  tato  dvouletá 
zkušenost pro vyznavače značky 
Ford znamená?
Musím říci, že naše firma se 
s příchodem na Ořech probou-
zí a revitalizuje k novým akti-
vitám a toto oživení by mělo 
přinést pozitivní výsledky pře-
vážně  našim stávajícím klien-

tům a přivést do našich provo-
zoven klienty nové. Chceme se 
stát partnerem každého z na-
šich zákazníků – nikoli pouze 
dodavatelem, ale i poradcem 
a pomocníkem.  Po dvou letech 
působení zde na Ořechu jsme 
dospěli ke změnám, které by 
měly jak zlepšit služby pro stá-
vající zákazníky, tak usnadnit 
přístup k těm novým. Věřím, 
že s tímto vstřícným a transpa-
rentním přístupem se na nás 
začnou obracet i zákazníci ze 

širšího okolí hledající profesio-
nalitu  se zachováním „rodin-
né“ atmosféry.
 Nabízí AMB Praha na Ořechu 
kromě  prodeje  a  servisu  vozů 
také něco nového?
Kromě zlepšení služeb také 
dochází k jejich značnému 
rozšíření. Navíc ke standard-
nímu prodeji nových a ojetých 
vozů a jejich servisu přibyla 
například půjčovna vozidel 
nově také na dobu 8 hodin za 
symbolickou cenu, půjčovna 
příslušenství na vozy, vyzved-
nutí vozu k opravě u zákazní-
ka, transport klientů ke koupi 
nového vozu (z metra apod.) 
a další. Na naší pobočce máme 
také specialisty na prodej 
vozů firemní klientele  (tvorba 
a správa vozových parků) s vy-
soce profesionálním a indivi-
duálním přístupem.
 Jaké  místo  zaujímá  Ford 
AMB  Praha  na  Ořechu  mezi 
ostatními zastoupeními znač-
ky v Čechách?
S naším vstřícným přístupem 
a snahou postarat se o kaž-
dého zákazníka souvisí i sna-
ha těmito službami pokrýt co 
největší část trhu, rozrůstat se. 
Hledáme nová působiště Ford 
v Praze a okolí a nové obchod-
ní příležitosti. Ford AMB Praha 

se aktuálně stává třetím nej-
větším dealerem značky Ford 
v republice. Naše ambice jsou 
vysoké a v roce 2013 se chce-
me posunout na druhou příč-
ku. Věříme, že nám k tomu 
přispěje i fakt, že autosalon na 
Ořechu je jedním z nejmoder-
nějších autosalonů Ford v Čes-
ké republice.
 To  jsou  ambiciozní  plány. 
Jakými  prostředky  jich  chcete 
dosáhnout?
Mimo již zmíněného rozšiřová-
ní a zkvalitňování našich služeb, 
osobnímu přístupu k zákazní-
kům a maximální transparent-
nosti našeho obchodu, má naše 
společnost velice silné zázemí 

ve formě holdingu MVC Auto-
motive Group B.V., který vlast-
ní rovněž pobočky v Rakousku 
a Belgii. V současnosti MVC 
Automotive Group B.V. nabízí 
k prodeji pět různých značek, 
ovšem značka Ford má jasnou 
prioritu. Fúze se společnos-
tí MVC Automotive Group B.V. 
a auto MOTOL BENI a.s. naší 
firmě jednoznačně prospě-
la a to se odráží v rostoucích 
výsledcích naší společnosti. 
Věříme, že naše neutuchající 
snaha zlepšovat se, nám po-
může dosáhnout nastavených 
cílů a v následujích letech se 
staneme leaderem značky Ford 
v České republice. (red)

Michal Suk, obchodní a marketingový ředitel

Ford model T 1921

Třetí rok na Ořechu 
a stále lépe! 

Provozovna AMB Praha
Severní 321, 252 25 Ořech – Praha západ, Tel. 234 234 111 
www.fordamb.cz

Nabídka služeb:
• prodej nových vozů
• prodej ojetých vozů
• autorizovaný servis 
 vozidel Ford
• servis vozidel ostatních 

značek
• profesionální klempírna 

a lakovna
• prodej náhradních dílů 

a příslušenství
• půjčovna náhradních vozidel 

od 250 Kč
• půjčovna běžných vozidel 

od 650 Kč
• půjčovna příslušenství 

(střešní boxy,nosiče a další)
• vyzvednutí auta k opravě 

(pick-up service) 
• transport klientů na náš 

autosalon a zpět
• financování nových 
 a ojetých vozů
• pojištění vozů
• prodloužená záruka do 5 let
• prodej vozů firemní klientele 

a správa vozových parků

i n z e r c e  

Dům dětí  a  mládeže Praha 12 -  Monet

do zájmových kroužků

2013/2014

Nové zájmové kroužky začínají 16. září 2013.
Platba pouze na pololetí.

Kde: Herrmannova 2016/24
 Kdy: 2. - 13. září 2013

2. 9. od 10.00 do 19.00 hod.
3. - 13. 9. od 14.00 do 19.00 hod.

Zápis

www.ddmmonet.cz

do zájmových kroužků 

na školní rok 

Tel.: 244 400 334



 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


