
ROZHOVOR S ŘEDITELEM MĚSTSKÉ POLICIE

ROZPOČET NA ROK 2014

PRAHA-LIBUŠ ZÍSKALA PRESTIŽNÍ CENU

POZVÁNÍ NA JARNÍ KERAMICKOU DÍLNU

NOČNÍ ŽIVOT PRAŽSKÝCH LESŮ

3 | 2014

Libuš  

a Písnice

1| Festival lunárního roku a masopustu přilákal spoustu lidí.

2| Mateřskou školu Lojovická navštívil tvůrce Čtyřlístku  

Jaroslav němeček.

3| starou Písnicí prošel masopustní průvod ze základní školy.

4| Letošní zdejší Tříkrálová sbírka byla rekordní.

5| nejstarší nalezený matriční zápis pro obec Písnici – matrika 

farnosti Zlatníky č. 01, 20. 2. 1656.

Foto: Kryštof Štafl, Ivana Sýkorová, Marie Štaflová, Martin Tůma,  

Státní oblastní archiv v Praze.
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Fotoreportáž Kryštofa štafla.
Podrobnosti na str. 3

FESTIVAL LUNÁRNÍHO ROKU A MASOPUSTU



KroniKa

U nás | 3/2O14 | 3

Vážení občané, od úno-
ra se počet strážníků 
městské policie na Libu-
ši a v Písnici zvyšuje o dva 

na celkových osm. S Ing. Eduardem 
Šustrem, novým celoměstským ře-
ditelem, a Mgr. Gejzou Úlehlou, 
ředitelem městské policie obvodu 

Prahy 12, kam naši strážníci patří, se 
nám podařilo navýšit počet mužů 
zákona, kteří se budou věnovat naší 
lokalitě. Součástí koncepce nového 
celopražského ředitele je posílení 
počtu strážníků v ulicích a místních 
služebnách na úkor administrativ-
ních pracovníků na centrále. Tato 
koncepce se naplňuje a  my jsme 
jedna z  prvních městských částí, 
která z  ní těží. Díky tomu je mož-
né rozšířit rozpis služeb i  na noční 
služby v  naší lokalitě, kde jsme 
v noci dosud neměli stálé zastoupe-
ní. Dalšímu nárůstu brání nevhodné 
prostory ve služebně v  Zahrádecké 
ulici, jejíž současný objekt je nevy-
hovující a  neumožňuje ani rozšíře-
ní. Nechali jsme vypracovat studii, 
s kterou budeme apelovat na vede-
ní hlavního města, aby poskytlo pro-
středky na výstavbu nové služebny 
městské policie na volném pozemku 
vedle stávající služebny. Je to vize na 

SLOVO STAROSTY

Soubor aktivit, za které jsme byli 
odměněni, představuje mimo jiné 
i  tříletý projekt na začleňování ci-
zích státních příslušníků na trh práce, 
kurzy češtiny pro cizince, aktivity ve 
školách a školkách a v během posled-
ních dvou let realizované emergentní 
projekty. V rámci nich se v roce 2013 
uskutečnilo například Jablkobraní či 
Svatomikulášské oslavy, výlety a  vý-
uka cizích jazyků, semináře s prohlíd-
kou obchodního centra Sapa. 

Předání cen se uskutečnilo v rám-
ci 10. Národní konference kvality ve 
veřejné správě dne 18. února 2014 

během slavnostního ceremoniálu 
v Hradci Králové. Naši městskou část 
na oficiálním večeru zastupovaly paní 
Jana Martínková a paní Šárka Frunco-
vá Vlčková, zaměstnankyně úřadu. 

Městská část Praha-Libuš měla 
též možnost představit oceněný 
projekt přítomným. Tohoto čestné-
ho úkolu se během druhého dne 
konference zhostila paní Fruncová 
Vlčková. 

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

Foto: NSZM

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ 
ZÍSKALA PRESTIŽNÍ CENU
Již deset let Ministerstvo vnitra oceňuje samosprávy měst a obcí 
z celé České republiky za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. Po 
několika oceněních za kvalitu se naší městské části letos podaři-
lo získat prestižní ocenění za inovaci, a to konkrétně za projekty 
z posledních let v oblasti integrace. 

...vyřešme  
je společně

problémů libuše  
a písnice

pondělí 14. dubna 2014
od 17.00 hodin / tělocvična Klubu Junior

několik příštích let, ale s ohledem na 
rozvojové plochy a případnou stav-
bu metra D musíme i v této oblasti 
plánovat se značným předstihem.

Na únorovém zasedání zastupi-
telstva městské části byl bez větší 
diskuse schválen rozpočet, kte-
rý je stejně jako v  minulých letech 
koncipován jako vyrovnaný. Oproti 
loňsku je sice letošní předpokládaný 
objem příjmů o něco větší, ale dlou-
hodobý trend je bohužel opačný 
a v následujících letech bude mno-
hem hůř. I přesto, že se od roku 2010 
celkové příjmy rozpočtu snižují, 
v uplynulých letech jsme každoroč-
ně hospodařili s  rozpočtem papí-
rově vyrovnaným, ale fakticky  mír-
ně přebytkovým. V  letošním roce 
máme v rozpočtu naplánované po-
slední splátky, které městskou část 
v uplynulých letech zatěžovaly. Ne-
celý milion splácíme škole, od které 
jsme před mnoha lety převzali do 
péče objekt Klubu Junior. Úplně po-
slední splátkou ve výši 2,3 milionu 
korun umořujeme nezaviněný dluh 
vůči hlavnímu městu, který vznikl na 
základě prohraného soudního spo-
ru o výši odvodu daně z nemovitosti 
mezi finančním úřadem a daňovým 
subjektem Saparia, a. s. I přes veške-
ré překážky, které jsme v uplynulých 
letech řešili, zanechá vedení měst-
ské části před letošními podzimními 
komunálními volbami hospodaře-
ní městské části bez dluhů.

V  rozpočtu na letošní rok jsme 
opět navýšili prostředky pro nezis-
kové organizace v kapitole grantové 
programy pro volný čas. Za poslední 
dva roky je to nárůst ze 150 tisíc Kč 
na letošních 280 tisíc Kč. Můžeme 
tak místním spolkům nabídnout fi-
nancování aktivit, které jsou určeny 

pro naše občany. I  letos udržujeme 
dotaci našim školským zařízením na 
srovnatelné úrovni s minulými lety, 
přestože rozumím požadavkům 
ředitelů, kteří by rádi hospodařili 
s  vyššími dotacemi. To my ostatně 
také. V  rozpočtu navyšujeme pro-
středky na likvidaci odpadu a na zá-
kladě četných požadavků nově i na 
štěpkování větví. Mírný nárůst do-
tací na provoz poplyne našim jed-
notkám dobrovolných hasičů, kteří 
v  loňském roce odvedli obrovský 
kus práce spojený především s  po-
vodněmi.

Dlouhodobě nejsme schopni 
z vlastních zdrojů financovat opravy 
komunikací, které jsou v žalostném 
stavu, a  stejně jako ostatní men-
ší městské části jsme odkázáni na 
investice z  rozpočtu hlavního měs-
ta Prahy. Magistrát pro letošní rok 
uvolnil prostředky na opravu ulice 
Ke Kašně, která patří dlouhodobě 
k těm nejhorším a přitom je jednou 
z  nejvytíženějších ulic v  Písnici, ne-
boť je v ní umístěna mateřská škola. 
Konečně máme stavební povolení 
i  finanční prostředky. Nyní se ak-
tualizuje dokumentace pro výběr 
zhotovitele, aby mohlo na tuto plá-
novanou opravu včas proběhnout 
výběrové řízení a  na podzim finál-
ní rekonstrukce povrchu. Bude to 
po mnoha letech první vlaštovka 
v nápravě zanedbané technické vy-
bavenosti naší městské části. Spolu 
s  vámi věřím, že rozhodně ne po-
slední. Projektů k  realizaci máme 
dostatek.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice
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Bohatý program obou národů 
ve velkém sále restaurace Dong 
Do v Sapě se v průběhu odpoledne 
a  večera mísil a  proměňoval, a  tak 
bylo možné zhlédnout úžasný vi-
etnamský lví tanec a tanec klobou-
kový, ale také veselý a  podmanivý 
tanec valašského folklórního sou-
boru a  poslouchat libé tóny lidové 
muziky s  cimbálem. K  masopustu 
nesměly chybět živé masopustní 
masky a napínavý příběh o původu 
Morany v  podání loutkového diva-
dla. Zpět do vietnamských tradic 
účastníky festivalu přenesl lidový 
soubor, který zazpíval původní pís-
ně a  představil obřad obětování 
bohům. Důležitou součástí progra-

mu bylo finále Multikulturní sou-
těže talentů, které mělo dvě kola 
a soutěžící se představili v pěvecké 
a  taneční kategorii. Velký potlesk 
publika sklidila pětiletá zpívající 
Anežka, ale také ruská zpěvačka Ali-
ja, běloruská tanečnice Nitya a kap-
verdský tanečník Vitor. Složení bylo 
opravdu mezinárodní. A  zastoupe-
ní reprezentativní − moderátorké 
vietnamsko-české trio přivítalo na 
festivalu významné hosty: viet-
namského velvyslance v ČR Truong 
Manh Sona, starostu MČ Praha-Li-
buš a poslance Jiřího Koubka, před-
sedu Svazu Vietnamců v ČR Hoang 
Dinh Thanga a starostu MČ Praha 12 
Petra Prchala.

Zájem přítomných se soustředil 
na ochutnávky české masopustní za-
bijačky a tradičních sladkých koblih, 
božích milostí a  tvarohových myši-
ček. Vietnamské novoroční speciality 
zastoupily závitky s různými náplně-
mi a rýžový koláč. Nechyběla ani vi-
etnamská káva a čaj. Lidé obdivovali 
umění vietnamského kuchaře, který 
vykrajoval květy z exotického ovoce. 
Návštěvníci také soustředěně sle-
dovali umění kaligrafického písma, 
a  dokonce si mohli domů odnést 
origiální výtvory. Zájem byl rovněž 
o dílny starých řemesel, jako je drá-
tování a výroba zavařenin. 

Festival bylo možné připravit 
a  uskutečnit díky ochotě a  spolu-
práci mnoha lidí, konkrétně dobro-
volníků Občanského komunitního 
fóra, kteří pomohli s přípravou a or-
ganizací akce, a kuchařek ze školní 
jídelny Základní školy L. Coňka, kte-

ré napekly vynikající známé, ale také 
již pozapomenuté druhy masopust-
ních koláčů a dobrot. O masopustní 
zabijačku se na festivalu postaralo 
libušské řeznictví pana Melichara, 
z Muzea Jílové u Prahy přijela histo-
rička paní Mikolášková, masopustní 
masky zapůjčilo občanské sdruže-
ní Roztoč z  Roztok a  Sdružení lido-
vé tvorby zastupovala paní Jarmila 
Horná se starým řemeslem drátová-
ním. Všem jmenovaným patří naše 
poděkování.

Festival se uskutečnil díky spolu-
práci partnerů MČ Praha-Libuš, Sva-
zu Vietnamců v  ČR, společnosti Sa-
paria, a. s., a díky podpoře z progra-
mu Think Big, který realizuje Nadace 
Telefónica ve spolupráci s  Nadací 
rozvoje občanské společnosti.

Jana Martínková, Koordinátorka projektu 
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

FESTIVAL LUNÁRNÍHO ROKU A MASOPUSTU  
PŘILÁKAL PLNO LIDÍ
Za nečekaně velkého zájmu návštěvníků se v Praze-Libuši v pá-
tek 14. února 2014 konal Festival tradic asijského lunárního 
roku a staročeského masopustu.

S  paní učitelkou Hankou jsme se 
domluvili, že vyrazíme s  předško-
láky jedno páteční dopoledne na 
Vyšehrad za poznáním historických 
míst Prahy.

Počasí ale také dalo prostor pro 
šíření nejrůznějších bacilů a  ty si 
zřejmě vybraly děti z naší školky. Pá-
teční ráno zvonil nepřetržitě telefon 
a  rodiče omlouvali z  důvodu veliké 
horečky většinu dětí ze třídy Měsí-
ček. Zůstalo pouze deset dětí a  ani 
jeden předškolák.

Změnili jsme plán a dohodli se, že 
vyrazíme všichni zdraví ze školky do 
blízkého okolí. Děti se nadchly nápa-
dem, že jim paní ředitelka ukáže, kde 
bydlí. Tak jsme autobusem číslo 165 
zamířili do Šeberova. Děti jízdu auto-
busem milují. Cestou viděly několik 
rybníků, v poli bažanty a největší zá-
žitek byl Cowley, pes paní ředitelky, 
který za plotem ukázal, co umí.

Poté jsme se všichni vydali Šebero-
vem ke sportovnímu areálu, kde děti 
pozorovaly srnky, kozy a ovce, na ryb-
níku Brůdku kachny. Musely ozkou-

šet herní prvky na hřišti, a  protože 
čas rychle utekl, vydali jsme se zpět 
na nejbližší stanici a hurá na oběd.

Leden se přehoupl do druhé po-
loviny a pár dnů jsme si mohli užívat 
sněhu, stavění malých sněhuláků 
a báboviček ze sněhu. Stále věříme, 
že sníh nás ještě obdaří, ve školce 
stále takovou nadílku přičarovává-
me: zpíváme písničky o  sněhových 
koulích, říkáme básničky o vločkách, 
vyrábíme sněhuláky do oken, malu-
jeme sněhové koule, střiháme sně-
hové vločky… To by bylo, abychom 
tu pravou zimu nepřivolali!

Koncem ledna za námi přijely Zpí-
vánky se skřivánkem Oskárkem. Zpí-

MŠ K LUKÁM

ČAROVÁNÍ S POČASÍM,  
VOZEMBOUCH A BLÍZKÉ PLÁNY
První polovina ledna vůbec nepřinesla zimní počasí. spíš to vy-
padalo, že přijde jaro. nezvyklé teplo lákalo na nějaký pěkný 
výlet.

Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12,  
Praha-Libuš, tel. 241 471 378

ZÁPis
DO Mš LOJOVicKÁ

se koná od 3. do 7. 3. 2014
aKTiViTY a KROuŽKY:

sportovní třída − plavání, bruslení, inline bruslení, cyklojízdy, 
zumba, cvičení v tělocvičně v ZŠ, hokejbal

výtvarná třída − keramika, výtvarný kroužek, účast ve výtvarných 
soutěžích, pořady s ilustrátory, výtvarné výstavy společně s rodiči, 
malování čokoládou, výtvarné dílničky – adventní věnce, návštěva 

galerií
hudební třída − hudební kroužek, účast na hudebních vystou-

peních, hudební pořady – koncerty, dechové nástroje, bubnování, 
hudební pohádky, autorská čtení, vítání občánků

Dle zájmu dětí se vyučuje kvalitně angličtina.
klub předškoláka − ekologické vycházky, vlastivědné vycházky − 

poznávání Prahy, Škola před školou, výtvarný kroužek
Více na www.mslojovicka.cz − Archiv akcí

vánky udělaly radost všem – pěkně 
jsme si zazpívali a  poznali jsme na 
vlastní oči tak velké hudební ná-
stroje, jako je basa, vozembouch, 
housle, kytara a  další. A  ještě jsme 
pomohli skřivánkovi nalézt jeho 
ptačí zpěv.

Ve třídě Měsíček se všichni těší-
me z  nové šatny. Šatní skříňky jsou 
prostorné a děti si pohodlně mohou 
uložit své věci.

Co nás čeká v  nejbližší době? 
Připravujeme plavání pro děti ve 
Vodním světě v  Jesenici, stále na-
vštěvujeme sokolovnu, připravuje-
me víkend na horách s rodiči, dětmi 
a školkou.

Zkrátka ve školce K Lukám se ne-
nudíme.

Marta Hrubá
Foto: autorka
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DecHOVÉ TRiO accORDO
V  lednu nás již tradičně navštívila 

hudební skupina Accordo, aby před-
stavila nejmenším posluchačům jeden 
ze svých hudebních programů. Nejen-
že děti byly poučeny hravou formou, 
jak se chovat na koncertech vážné 
hudby, ale také si zazpívaly písničky 
na téma „řemesla“ a seznámily se s hu-
debními nástroji − klarinetem, hobo-
jem, příčnou flétnou a kytarou. Nechy-
běly hudební hádanky a  pohádkové 
písně. Závěrečná hudební pohádka   
O třech prasátkách se líbila jak dětem, 
tak i paním učitelkám. Společně jsme 
se zasmáli, poučili i zazpívali.

Gabriela Vidová, učitelka MŠ Mezi Domy

ZÁPis  
DO MaTeŘsKÉ šKOLY

Mateřská škola Mezi Domy 
373, 142 00 Praha 4 − Písnice
4 třídy − v každé třídě může být 
zapsáno do 28 dětí
Ředitelka školy: Irena Procházková
Tel.: 261 910 122
E-mail: reditelka@msmezidomy.cz
www.msmezidomy.cz 
Provoz: 6.45−17.00 hod.
Školné: 900,- Kč měsíčně (Stanove-
ná částka se za dobu nepřítomnos-
ti dítěte v MŠ nesnižuje!)
Stravné: t. č. 29,- (32,-) Kč / den
„Zdravě a  hravě se učíme poznávat 
svět kolem nás“
Celý náš výchovný systém je orien-

tován na maximální péči o zdraví dětí 
v  tom nejširším smyslu slova. Dle vol-
né kapacity mají rodiče možnost vy-
brat si ze dvou vzdělávacích programů. 
V obou programech usilujeme o to, aby 
si děti trvale osvojily soubory prožit-
ků, zkušeností, dovedností, poznatků, 
hodnot a postojů, které přesahují školní 
prostředí, a byly připraveny je uplatňo-
vat i v dalším vzdělávání a životě.
 Program Montessori
1 třída
Motto: „Pomoz mi, abych to do-
kázal sám“

Děti jsou zde věkově smíšené − 
mladší děti pozorují starší a starší děti 
mají zase příležitost upevnit své vědo-
mosti tím, že se o ně podělí s mladšími. 
Učí se tak vycházet s  dětmi různého 
věku a různých schopností.

Montessori pedagogika vznika-
la před sto lety. Marie Montessori 
(1870–1952) vytvořila ucelený vzdě-
lávací systém, který respektuje záko-
ny života a zákonitosti dětského vývo-
je, a proto je využívaný ve vzdělávání 
dětí na celém světě.
Pedagogika Marie Montessori:

Poskytuje dětem zcela specific-
ky připravené prostředí, kde vládne 

zdravá a klidná pracovní atmosféra.
Nabízí dětem speciální učební po-

můcky, které jim umožňují samostat-
né poznávání světa kolem a porozu-
mění dějům v něm.

Pomůcky jsou uloženy systematicky 
v  policích podle jednotlivých oblastí, 
jsou estetické, příjemné na pohmat, 
svým vzhledem pro děti přitažlivé. Po-
můcky obsahují prvek kontroly, děti si 
mohou svoji činnost zkontrolovat samy, 
nepotřebují hodnocení dospělého.

Děti pracují na koberečcích – vy-
mezují si svůj prostor.

Pomůcky si dítě vybírá samo a pra-
cuje s  nimi samostatně nebo v  malé 
skupince.

Učí se tak respektovat práci a pro-
stor ostatních, získává nezávislost, se-
beúctu i úctu k ostatním.

Pracuje svým tempem, osvoboze-
né od časové tísně.

Pomůcky na sebe navazují – s  po-
dobnými pomůckami se může dítě se-
tkat i v  ZŠ Montessori (Meteorologic-
ká 191, Praha 4, www.zsmeteo.cz), 
jeho přechod do ZŠ je tak jen malým 
krůčkem k dalšímu poznávání.

Učitelka je pro dítě partnerem, kte-
rý mu pomůže (bude-li o to požádána) 
a  která nenásilnou formou motivuje 
dítě k jednotlivým činnostem.

Na koberci je znázorněna elipsa 
– slouží k  setkávání dětí, ke cvičení 
chůze, koncentrace, klidu a  ticha, ke 
společným činnostem dětí, děti se 
zde učí respektovat jedno druhé.

Didaktický materiál je rozdělen do 
pěti oblastí:
1)  Praktický život (zahrnuje činnosti 

z  běžného života – nabírání, za-
metání, nalévání…): a) suchý ma-
teriál, b) mokrý materiál

2) Smyslový materiál
3) Jazyková výchova
4) Matematika
5)  Kosmická výchova (zahrnuje pří-

rodovědné, zeměpisné a další ob-
lasti)

 Program se zaměřením na 
sportovní aktivity a specifické 
činnosti související s tělesnou 
výchovou a celkovým rozvojem 
pohybových dovedností
3 třídy

V tomto programu preferujeme:
•  Hru − jako přirozenou potřebu 
dítěte, která je i  základní metodou 
vzdělávání dětí předškolního věku. 
Při hře se dítě učí, aktivizuje se, mo-
deluje životní situace, cvičí základní 
dovednosti, rozvíjí vyjadřování, hu-
dební i výtvarné vlohy a kompenzuje 
si náročnost současného života.
•  Pohyb − je pro dítě prvním učením, 
jak ovládnout své tělo, jak si poradit 

s okolím, a tím nabýt potřebné zkuše-
nosti. Pohybem je pěstována orientace 
v tělním schématu, orientace v prosto-
ru, rovnováha a koordinace, jemná mo-
torika, schopnost soustředit se − tedy 
vlastnosti, které jsou prevencí poruch 
učení. U  šestiletých dětí je motorická 
vyspělost jedním z  dominantních kri-
térií školní zralosti. Pohybová aktivita 
v  předškolním věku je důležitým fak-
torem všestranného rozvoje dítěte. 
Díky odvaze a nadšení pracovnic patří 
již několik roků v naší školce k nadstan-
dardním aktivitám pravidelné cvičení 
na nářadí v TJ Sokol Libuš, delší turis-
tické vycházky a výlety, jízdy na tříkol-
kách, koloběžkách, ale i kolech (k zajiš-
tění bezpečnosti dětí je předpokladem 
ukázněné chování, reakce na povel 
a spolupráce s rodiči). I proto jsou děti 
v  tomto programu rozděleny do tříd 
podle věku a fyzických možností.
•  Vzdělávání − probíhá především 
na základě prožitkového učení, se 
zaměřením na citlivé střídání spon-
tánních a řízených činností, s využitím 
velkého množství didaktických po-
můcek a materiálů. Uskutečňuje se při 
všech činnostech a situacích, které se 
v průběhu dne v MŠ vyskytnou, které 
si učitelka plánuje.
 co slyším, to zapomenu. co 
vidím, si pamatuji. co si vyzkou-
ším, tomu rozumím. 
Člověk si pamatuje 10 % informa-
cí, které slyší, 20 % informací, které 
vidí, 50 % informací, které slyší a vidí, 
a 80 % z toho, co si sám vyzkouší.

Během celého školního roku je dě-
tem zajišťován dostatek kulturních 
akcí, výletů, společných oslav a  se-
tkání − Mikuláš s  nadílkou, Vánoce, 
hledání pokladu na školní zahradě, 
přespání ve školce, karneval, MDD, 
divadelní představení, koncerty, vý-
chovné programy…

Pro zájemce pořádáme placené 
kurzy angličtiny, keramiky, flétny, pla-
vání, solnou jeskyni, tanečky, ozdrav-
ný pobyt mimo Prahu a další.

Cílem vzdělávání je rozvíjet samo-
statné a zdravé děti cestou přirozené 
výchovy, na základě jejich možností, 
zájmů a  potřeb. Důraz je kladen na 
rozvoj zdravých životních návyků 

a postojů, na rozvoj osobních a cito-
vých vlastností. Děti by si měly trvale 
osvojit soubory dovedností, poznat-
ků, prožitků, zkušeností a  hodnot, 
a měly by být připraveny je uplatňo-
vat v dalším vzdělávání i v životě.

Ve všech třídách, v  obou vzděláva-
cích programech, se snažíme o to, aby 
mateřská škola nebyla posuzována 
jako místo, kam se děti dávají na „ohlí-
dání“, ale aby zde plnohodnotně proží-
valy svůj dětský věk. Aby všechny děti 
prošly naší mateřskou školou v  psy-
chické pohodě, prožily své dětství ak-
tivně, svobodně a radostně, aby jejich 
první důležitý krok do života – nástup 
do 1. třídy ZŠ – byl pro ně úspěšný.

Irena Procházková,  
ředitelka Mateřské školy Mezi Domy

Foto: Eliška Vidová

MŠ MEZI DOMY

PODĚKOVÁní

Sejde z  očí, sejde z  mysli. 
Staré dobré české přísloví. 
Avšak o  tom, že nic neplatí 
bez výjimky, jsme se mohli 
přesvědčit nedávno. Zavíta-
la k nám do školky maminka 
naší bývalé žákyně Terezky 
Jandové, aby nám darovala 
„vysloužilé“ plyšáky, staveb-
nice, knihy a  interaktivní hry. 
Nadílka to byla vskutku krá-
lovská, potěšila jak děti, tak 
nás dospělé. Moc tímto dě-
kujeme a jsme rádi, že na nás 
stále vzpomínáte!

Mgr. Markéta Kecová,  
učitelka MŠ Mezi Domy

11. února 2014 proběhla 
v  Mateřské škole Mezi Domy 
schůzka se zájemci o pedago-
giku Montessori.  Děkuji Mgr. 
Kamile Randákové ze Společ-
nosti Montessori za milé a pro 
všechny zúčastněné velmi 
přínosné setkání nad progra-
mem, který se uskutečňuje 
v jedné z našich tříd.

Irena Procházková,  
ředitelka MŠ Mezi Domy
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ZŠ PÍSNICE
ZÁPis DO PRVnícH TŘíD

Děkujeme za zájem při zápisu do 
první třídy Základní školy s  rozšíře-
nou výukou jazyků Ladislava Coňka. 
Vážíme si toho!

Zápis jsme si užili my i  děti, kte-
ré byly náramně šikovné! S  radostí 
jsme se rozhodli přijmout všechny 
uchazeče, kteří se zápisu zúčastnili. 
Nikoho jsme tedy neodmítli. Oficiál-
ní seznam s kódy přijatých dětí na-
leznete na webových stránkách naší 
školy a na školní vývěsce u vchodu 
do budovy.

Mgr. Jana Daňhelková

neObYČeJnÉ VYsVĚDČení
Naše třída měla letos opravdu 

originální předávání pololetního 
vysvědčení. Děti se na něj těšily již 
několik týdnů dopředu, bez ohledu 
na to, jaké známky na něm vlastně 
budou.

Již ráno celá třída s paní učitelkou 
odjela na Výstaviště do Mořského 
světa. Tam už jsme měli připravené-
ho pana průvodce mořskou říší, kte-
rý nám vše ochotně ukázal, vysvětlil 
a  obohatil nás mnoha zajímavými 
informacemi z oblasti mořských vod 
a  podmořského dna. Náš program 
se jmenoval Žralok a  byl zaměřen 
na tyto krásné živočichy, které jsme 
s údivem mohli pozorovat v obrov-
ském akváriu vybaveném mnoha 
rostlinami a nerosty vyskytujícími se 
na dně moří. Konečně jsme viděli na 
vlastní oči i  sumýše, o kterých paní 
učitelka vyprávěla při vyjmenova-
ných slovech po „m“ a které jsme si 
předtím jen těžce dovedli předsta-
vit. Zajímaví byli i velcí humři a kra-
bi, stejně jako všechny ty barevné 
rybičky, které nám pan průvodce 
představil a o všech něco zajímavé-
ho řekl. Na závěr nás pozval do ma-
lého kina v horním patře Mořského 
světa, kterému vévodil krásný velký 
červený maják a kolem dokola byly 
barevné malby chobotnic, delfínů 
a žraloků.

V  tomto kouzelném prostředí 
nás paní učitelka usadila na židličky 
a  v  přítmí podmořského světa nám 
všem rozdala pololetní vysvědčení 
a  ocenila naši společnou pololetní 
práci. Do školy jsme se vrátili nad-
šení na výborný oběd a radostně se 
rozešli na pololetní prázdniny.

Olga Kretíková
Foto: Olga Kretíková

MasOPusT Ve sTaRÉ Písnici
Veselí, tanec a zpěv, to vše odpra-

dávna provází masopust. Masopustní 
obchůzky se držely na vesnicích i ve 
městech. Tuto tradici jsme letos ob-
novili i u nás ve školní družině. Maso-
pustní průvod prošel vesnicí, zazpíval 
a i možná rozveselil kolemjdoucí. Celý 
průvod doprovázel pan harmonikář 
Ruda českými písničkami, za to mu 
patří velké díky, dodal naší veselici tu 
správnou atmosféru. Průvod byl plný 
krásných masek, samozřejmě ne-
mohla chybět důležitá maska med-
věda. Na konci průvodu se všichni 
občerstvili vynikajícími koblížky od 
našich šikovných kuchařek − tímto 
bychom jim chtěli také poděkovat.

Masopustní průvod se nám vyda-
řil a budeme se těšit na příští rok.

Děkuji svým kolegyním za pod-
poru a trpělivost.

Romana Dubová,  
vychovatelka školní družiny

Foto: Marie Štaflová

PLeTení na HRÁbícH
Prý bude dlouhá zima, i  když to 

tak nevypadá. U nás ve školní druži-
ně jsme ale připraveni na vše.

Rozhodli jsme se uplést si šálu 
ne jen tak obyčejně, ale na hrábích! 
Zájem o pletení šály byl veliký, úkol 
to byl zapeklitý, ale vše se zdárně 
povedlo! Děti ze svého díla měly 
radost a já mohu říci: Jsem ráda, že 
jsme tento nezvyklý způsob pletení 
šál zvládli. Máme velmi šikovné děti!

Romana Dubová,  
vychovatelka školní družiny
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ZŠ METEOROLOGICKÁ
Den s MÉDii

Na Den s  médii jsme vyrazili 28. 
ledna do gymnázia v Kodaňské ulici. 
Trochu jsme měli trému, ale ta po-
minula, jakmile jsme dorazili. Zapsa-
li nás a vylosovali jsme si papírek se 
svým tématem, na který jsme mu-
seli vytvořit: slogan do rádia, plakát 
a prezentaci na PC. Celkem bylo asi 
17 družstev. Z naší třídy se zúčastni-
la dvě družstva po 3 dětech a jedno 
z našich družstev uspělo na 2. místě. 
Když jsme odjížděli, v duchu jsme si 
říkali, že bychom si takovou soutěž 
dali znovu.

Fanda, Míša

My jsme si vylosovali téma: Hotel 
pro domácí mazlíčky. Na každý úkol 
jsme měli 30 minut. Začali jsme re-
klamou do rádia, která se nám do-
cela povedla. Pak jsme šli vytvářet 
prezentaci na počítač v powerpoin-
tu. Posledním úkolem bylo vytvořit 
plakát na naše téma. Nakonec jsme 
si šli nacvičit reklamu do rádia, kte-
rou jsme měli prezentovat před 
porotou. Soutěž se nám moc líbila, 
protože jsme si tam užili spoustu 
legrace.

Kateřina Smetanová,  
Kateřina Mindlová, Mája Nguyenová

Po vylosování témat nám vy-
světlili, co je reklamní slogan, 
a  také ukázali, jak mají a  nemají 
vypadat reklamy. Po půlhodinové 
přednášce jsme se v  tříčlenných 
skupinách odebrali do tří tříd, ve 
kterých jsme se všechny skupi-
ny postupně vystřídaly. U  tvoření 

plakátů bylo už na začátku plno, 
tak jsme šli jako první na tvoření 
reklamního sloganu. Na každou 
práci jsme měli půl hodiny. Příchod 
a  odchod ze třídy nám zapisova-
li žáci gymnázia. Nejvíce jsme se 
obávali prezentace na počítačích. 
Rozhodli jsme se, že každý z nás tří 
napíše prezentaci a nejlepší pošle-
me porotě. U plakátů bylo neustále 
plno. Paní učitelka z gymnázia nám 
řekla, abychom šli do třídy s  re-
klamními slogany a  tvořili plakáty 
tam. Čas nám běžel... Po dokončení 
plakátu jsme před porotou prezen-
tovali náš reklamní slogan. Vyhla-
šování výsledků začalo od 3. mís-
ta. Napětí sílilo. Od porotců jsme 
zaslechli číslo naší skupiny při vy-
hlašování 2. místa. Celí šťastní jsme 
vyšli před ostatní žáky. Získali jsme 
krásné ceny. Celá akce se velmi vy-
dařila. Moc se nám to líbilo.

Ema

ZDRaVOTní KLauni
V  lednu nás navštívili zdravotní 

klauni z  Thomayerovy nemocnice. 
Pokoušeli se zachránit svého kama-
ráda Huga, který omdlel (moc se jim 
to ale nedařilo). „Naštěstí“ s nimi přišli 
také zdravotní záchranáři, kteří dobře 
věděli, jak Hugovi pomoci. I my jsme 
se dozvěděli, co dělat, když někdo 
omdlí. Zkoušeli jsme si masáž srdce 
(prozatím jen na figuríně) a také po-
ložit svého spolužáka do stabilizova-
né polohy na bok. Doufám, že se do-
zvíme někdy jindy ještě více, protože 
to bylo moc hezké a užitečné.

Jan Horčík, 4. B

SOKOL LIBUŠ

SOKOLSKÝ PLES
V sobotu 25. ledna pořádal výbor T. J. sokol Libuš v sále  
sokolovny na Libuši tradiční sokolský ples.

K  tanci a poslechu hrála 
hudební skupina Bueno. Ples 
se dle ohlasů účastníků a po-
řadatelů vydařil. Těšíme se na 
setkání na příštím Sokolském 
plese, který se bude konat 
v sobotu 31. ledna 2015.

Výbor jednoty děkuje man-
želům Hálovým za ukázku 
standardních tanců a všem, 
kteří přispěli dary do tomboly.

Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol 
Libuš

Foto: archiv T. J. Sokol Libuš

Výtěžek koledy poputuje škole Modrý 
klíč, která pečuje o děti a dospělé s men-
tálním a kombinovaným postižením a leží 
na hranici Libuše a Kamýku (www.mod-
ry-klic.cz).

Během koledování jsme měli hodně 
zážitků a  milých setkání, děkujeme vám 
všem, kteří jste nám otevřeli své dveře 
i  srdce a  sbírku podpořili! Děkujeme za 
důvěru k tříkrálové sbírce i k naší skupince. 
Pokud byste se k nám chtěli pro příští rok 
přidat a  začít koledovat ve vašem okolí, 
ozvěte se. Je to sice trochu náročná disci-
plína, zvlášť pokud mrzne či prší, ale zase 
vás zahřeje pocit, že pomáháte dobré věci. 

Štestí, zdraví, dlouhá léta všem s  díky 
vinšují:

Pavla Tůmová a malí koledníci  
Maruška, Klárka, Anežka a Josífek,  

pavla.tumova@gmail.com
Foto: Martin Tůma

PODĚKOVÁNÍ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2O14

nOČní ŽiVOT  
PRaŽsKÝcH LesŮ

V naší školní družině se 20. ledna 
konal přírodovědný program Noční 
život pražských lesů. V úvodu se děti 
dozvěděly, jaké máme noční živoči-
chy a co se děje v lese, když se stmí-
vá. Program se zaměřuje na sovy, 
netopýry a  ježky. Děti se seznámi-
ly s  druhy sov (sova pálená, puštík 
obecný …). Zároveň se dozvěděly, 
jakým nebezpečím a  nástrahám 
sovy čelí. V druhé části programu se 

seznámily s životem ježků. Jak přezi-
mují, jaká je jejich potrava, co všech-
no potřebují k přežití a v neposlední 
řadě jak je chránit. Po celou dobu 
programu měly děti na ukázku vy-
cpané sovy, ale také živého výra ve-
likého a ježka. Výra si děti pohladily 
na bříšku a ježek se s nimi seznamo-
val tak nějak po svém − očichával je. 
Program děti citlivě přiblížil k  naší 
živé přírodě.

Vychovatelky ŠD
Foto: Ilona Kiliánková

Začátkem ledna vyrazila naše skupinka 
na tříkrálovou koledu v okolí našeho 
domku, tedy na krčském okraji Libuše. 
během pěti dnů koledování v Libuši, 
jednou také před lhoteckým katolickým 
kostelem, se nám díky vašim darům 
podařilo kasičku úplně naplnit − vybrali jsme 8 235 korun, což je 
za čtyři roky náš kolednický rekord!
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KLUB SENIOR
KRiMinaLisTicKÉ 
ODPOLeDne

Na 21. ledna jsme již podruhé při-
pravili tzv. kriminalistické odpoled-
ne s  panem Poláčkem. Bývalý pra-
covník kriminální policie vyprávěl 
příběhy, které museli řešit. I když se 
mnohdy zdálo, že je to případ jed-
noduchý, vždy museli použít i špet-
ku chytrosti, představivosti a  do-
vednosti, aby vypátrali podstatu 
věci. S  některými zajímavostmi nás 
pan Poláček rád seznámil, dalo se 
to srovnávat s některými filmovými 
detektivkami natočenými v  sedm-
desátých letech. Příjemný poslech, 
krásné odpočinkové odpoledne, 
pravá chvíle k  naslouchání, když 
venku padal první sníh, známka, že 
k nám konečně přichází zima.

PRVní POMOc
Spolupráce navázaná s Městskou 

policií na úseku osvěty, a to v oblasti 
první pomoci občanům, nás zaujala. 
V  pořadí druhá přednáška, kterou 
jsme vyslechli 28. ledna, byla srozu-
mitelná a velmi zajímavá. Nikdo ani 
nedýchal. Jedním z nejdůležitějších 
bodů přednášky byla ukázka pří-
stroje pro záchranu lidských životů, 
který se k  nám dováží za neuvěři-
telných 40 000 až 100 000 korun, 
přestože v  cizině je možné tento 
přístroj koupit zhruba za 5 000 ko-
run. Konečně jsou tyto přístroje již 
i u nás rozmísťovány v supermarke-
tech, na velkých pracovištích, hlav-
ních nádražích. Přístroj slouží jako 
nezastupitelná pomůcka, která již 
pomohla velké množství osob za-
chránit. Na vlastní oči jsme se mohli 
jednoduše přesvědčit, jak se přístroj 
ovládá, nemusí se bát ani dítě, ani 
starší senioři. Přístroj řekne nahlas, 
co máte udělat a nepustí vás dál, do-
kud tu část neprovedete, byť by to 
měl opakovat třeba desetkrát. Nej-
prve jsme se lekli, že to v  žádném 
případě nepochopíme, ale pak jsme 
byli nadšeni. V přednášce nám bylo 
jasně a stručně zdůrazněno několik 
záchranných postupů, které se sou-
časně již nepoužívají. Tyto poznatky 
jsou cenné. Jedna z  nejdůležitěj-
ších zásad, která zněla, je, že dnes 
se již ohrožený pacient nikam ne-
přenáší − nechává se na místě, byť 
by to bylo například na křižovatce, 
a ihned se zahajuje záchrana.

Ráda bych upozornila celou širo-
kou veřejnost v  Libuši a  Písnici, že 
další pokračování jsme připravili na 
25. února a  též na 8. dubna 2014. 
Na přednášku s cennými informace-
mi a  promítáním p. Michaely Švan-

drlíkové z  Městské policie na téma 
první pomoci a prevence zveme do 
Klubu Senior všechny, kdo mají zá-
jem − je to v jejich zájmu a v zájmu 
nás všech.

MasaRYKOVa  
ČesKÁ OTÁZKa

Zdánlivě poklidné odpoledne 
4.  února při volné zábavě v  klubu 
nabralo na zajímavosti při poučném 
čtení. Je naší prioritou přinášet na-
šim seniorům zajímavosti k  zamy-
šlení, a  to z  internetu, aby nestáli 
opodál. Četba spisu T. G. Masaryka 
z r. 1895 „Vady českého charakteru“ 
byla z hlediska historického se vším 
všudy pravdivá. Posuďte ze stručné-
ho výňatku z České otázky:

„Kdo pozorněji se dívá na náš ži-
vot veřejný, neuvidí pouze to slaboš-
ské žebráctví, ale potká se se zvlášt-
ním typem intrikánů. Intrikánství 
toto otravuje však všecek náš po-
spolitý život — proto že nedovedou 
být lvové, stávají se liškami, proto 
že nedovedou být hrdinové, stávají 
se lokajové a pomáhají si lokajským 
chytráctvím. „Politika“ je ideál těch-
to četných a četných lidí.

Slýchat i důvody této bezcharak-
ternosti; malý, slabý národ si prý ji-
nak nemůže pomoci — buď žebrat, 
nebo intrikovat.

Je to pravda? Je to skutečně nut-
né, aby malý národ, aby člověk v po-
měrech malého národa pomáhal si 
intrikou, má lež v různých svých po-
dobách stát se přímo národní zbra-
ní? Může člověk jen ve velikém ná-
rodu být pravdivým, naprosto prav-
divým, nerodí se mužové bez bázně 
také v národech malých? Je machia-
velismus a lokajství nezbytná zbraň 
potlačených, malých a slabých?

Není — i  slabý a malý může do-
síci svého cíle bez intriky, ba jen tak 
ho vůbec dosáhne, jak skutečnost 
poučuje. Kdo chce a  umí pracovat, 
nepotřebuje intriky.

Život je boj a boj ten právě malým 
a slabším je těžký, vždyť právě v tom 
všecek je smysl toho boje — o spra-
vedlnost vždycky jen slabší stáli a jí 
se domáhali. Je však možné, obstát 
v boji tom čestně, ačkoli nesnadno. 
Kristus dal pravidlo: „Aj, já posílám 
vás jako ovce mezi vlky; protož buď-
te opatrní jako hadové a  sprostní 
jako holubice.“ My Slované od pří-
rody jsme prý národem holubičím 
— pozor, aby had v  nás nezadávil 
holubici…„

Výňatek z České otázky z r. 1895. 
Názor jestli na tom nějaká pravda je, 
ať si udělá každý sám!

Vážení spoluobčané, první lekci 
jarního  cyklu zábavného Trénová-
ní paměti jste měli příležitost prožít 
poslední únorovou středu odpoledne 
a ze živého zájmu všech přítomných 
byla znát radost a  potěšení z  opě-
tovného setkání při řešení pestrých 
úkolů a navozených situací. Ti z vás, 
kteří opomněli poznamenat si datum 
a přijít – vězte, že pokračujeme dal-
šími otevřenými setkáními v  těchto 
následujících termínech: pravidelné 
středy 12., 19. a 26. březen, vždy 
od 15.15 hodin v učebně Klubu 
Junior, Na Okruhu 1.

Shodně též započaly a  rozbíha-
jí se kurzy Práce s  počítačem 
pro seniory, o  jejichž podrobnější 
náplni, kapacitě či rozdělení v  po-
čítačové učebně Klubu Junior 
v ul. Na Okruhu 1, volejte na tel. 604 
273 968.

Vážení spoluobčané, přiblížilo 
se vytoužené jaro a s ním i  tradiční 

jarní svěží vycházky nordic wal-
king chůze v  terénu s  odborným 
lektorem se zapůjčením hůlek zdar-
ma. Dle počtu zájemců je třeba 
správně naplánovat velikost skupin 
účastníků – v tomto případě prosím 
zájemce, volejte pro informace 
o první plánované dubnové vycház-
ce do terénu s  pravděpodobným 
termínem 16. dubna od 14 hodin, 
sraz opět v  Písnici před prodejnou 
Cyklo Emap (bude potvrzeno v dub-
novém čísle časopisu U nás), na tel. 
604 273 968.

Vážení senioři, komplexní infor-
mace k  výše uvedeným aktivitám 
i  dalším probíhajícím činnostem, 
jež pro vás připravuje městská část 
Praha-Libuš, obdržíte na telefonním 
čísle výše.

Ing. Lenka Koudelková,  
zástupkyně starosty pro oblast  

vzdělávání, školství a tělovýchovy

zVeMe

PRO VŠECHNY SENIORY  
V NAŠÍ OBCI
Městská část Praha-Libuš stále rozšiřuje 
nabídku skupinových lekcí, kurzů a čin-
ností pro spoluobčany seniorského věku, 
na které není třeba hlásit se předem.

A  to že paní prof. Randová, byť 
nebyla s  tímto seznámena, ihned 
reagovala a  řekla něco z  mnoha 
svých odborných znalostí a  četbu 
doplnila, nám, laikům, velmi im-
ponovalo. Příspěvku k  tomuto té-
matu se ujaly též p. prof. Kaněrová 
a p. prof. Samcová s jejich vlastními 
zážitky válečnými a  poválečnými 
a  též s  vyprávěním jejich babiček 
a  dědečků, jak to vlastně všechno 
bylo, jak zacházel Čech s  Čechem. 
K  tomu nesmíme zapomenout, že 
byla bída, tyfus, hlad, utrpení, vydí-

rání člověka člověkem, náboženské 
utlačování a jiné.

A tak bychom měli spět dále k lep-
ší budoucnosti a  být obezřetní, co 
bude dál, a také věřit v dobro člově-
ka, dát důvěru těm, kteří by nás měli 
chránit, kteří to myslí s námi vážně, 
a  nenechat průchod závisti a  nená-
visti a hlavně se přičinit svými vlast-
ními poznatky, aby naši mladí přebí-
rali zkušenosti a vychovávali své děti 
k lepším zítřkům.

Zdena Prchlíková
Foto: archiv Klubu Senior
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 č. 1/2014: Zastupitelstvo MČ Praha-
-Libuš volí členem kontrolního výboru pana 
Josefa Součka s účinností od 12. února 2014.

 č. 2/2014: ZMČ Praha-Libuš bere na 
vědomí usnesení Rady MČ Praha-Libuš č. 
26/2014 ze dne 3. 2. 2014, které bylo podáno 
v řádném termínu jako námitka k územnímu 
řízení na stavbu „Bytový dům Písnice, č. parc. 
910/86 a 910/66, kat. území Písnice, Ke Kur-
tům, Praha 4 – Libuš“.
Námitka účastníka řízení MČ Praha-Libuš je 
následující:
Rada MČ Praha-Libuš
a) nesouhlasí s  vydáním územního roz-
hodnutí na stavbu „Bytový dům Písnice, č. 
parc. 910/86 a 910/66, kat. území Písnice, Ke 
Kurtům, Praha 4 – Libuš“ dle předloženého 
projektu Ing. arch. Petra Mazáčka ze společ-
nosti Mazáček Group, s. r. o., Meteorologická 
987/23, Praha 4 – Libuš, z dubna 2013 z níže 
uvedených důvodů:
Předložená projektová dokumentace obsa-
huje z  hlediska dopravního řešení značné 
množství nedostatků:
— Z  PD není zřejmý způsob řešení vjezdu 
a výjezdu na pozemek (na rampu) z parkoviš-
tě v ulici Ke Kurtům, není doložen sklon navr-
žené rampy do 1. PP a způsob jejího napojení 
na komunikaci, popis navrženého chodníko-
vého přejezdu je nedostatečný.
— Není zřejmá poloha a  druh zřizovaných 
(resp. údajně stávajících) 6 parkovacích stání 
v ul. Ke Kurtům, reálně zde dnes parkuje vý-
razně více vozidel.
— Nejsou doloženy rozhledové poměry 
pro nově zřizovaný vjezd z parkoviště v ulici 
Ke Kurtům, podle kterých lze stanovit, kde 
může být nejblíže k vjezdu umístěno parko-
vací místo.
— Zcela chybí návrh dopravního značení 
v ulici Ke Kurtům a U Bazénu, který je rámcově 
potřebný k pochopení navrhovaného stavu.
— PD je z  hlediska dopravního řešení ulice 
U  Bazénu zcela nedostatečná, není zřejmé, 
jak je řešena kolize navržených 14 kolmých 
parkovacích stání u nového BD se stávajícím 
podélným parkováním na severní straně ul. 
U Bazénu.
— V PD je navrženo nebezpečné a zcela ne-
akceptovatelné umístění parkovacích stání 
u přechodu pro chodce v ul. U Bazénu, vozidla 
by vyjížděla do prostoru přechodu pro chodce.
— Není doložen způsob řešení chodníkové-
ho přejezdu k novým stáním v ul. U Bazénu 
a způsob pohybu chodců podél stání, zejmé-
na pak pohyb osob s  omezenou schopností 
pohybu a orientace.
— V  situaci půdorysu 1. PP – garáž chybí 
kóty rozměrů stání, rozměry byly proto orien-
tačně odměřeny z výkresu a bylo zjištěno, že 
bez výhrad vyhovuje pouze 10 ks z 28 ks stá-
ní. Stání č. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 
22–27 vykazují rozměrové závady vůči normě 
nebo vůči průjezdu vlečnou křivkou návrho-
vého vozidla.
— Navržený vjezd a výjezd do garáží v ulici 
Ke Kurtům a  umístění 14 parkovacích stání 
na povrchu u  ulice U  Bazénu vyvolá snížení 
počtu (počet není vyčíslen) stávajících par-
kovacích stání v těchto ulicích. Rušení parko-
vacích míst bez náhrady je v  lokalitě sídliště 
nepřijatelné.
— Navržený počet parkovacích stání pro by-
tové jednotky a nebytové prostory neodpoví-
dá reálným nárokům na dopravu v klidu. Vý-
stavbou bytového domu dojde k výraznému 

zhoršení situace týkající se dopravy v  klidu 
v přilehlých ulicích U Bazénu, Ke Kurtům a Na 
Okruhu, která je již nyní kritická.
— PD neobsahuje odpovídající řešení do-
pravy během výstavby, zejména pak dopra-
vy v klidu a staveništní dopravu, není zřejmé 
jaké veřejné prostranství a  jaké komunikace 
se použijí pro staveniště, jak bude omezena 
doprava a  kolik parkovacích míst nebude 
možné užívat. Lze předpokládat, že provádě-
ní výstavby bytového domu způsobí snížení 
počtu parkovacích stání pro rezidenty stávají-
cí zástavby, tento vliv by měl být v dokumen-
taci vyčíslen a  v  případě potřeby navrženo 
umístění náhradních parkovacích míst.
— V PD se uvádí, že „pro objekty v soused-
ství stavby bude zřízena provozní panelová 
komunikace, viz situace, takto bude zaru-
čen přejezd k  okolním objektům“. V  dodané 
dokumentaci však není žádným způsobem 
doložena poloha zmíněné panelové komu-
nikace.
— Z PD není zřejmý způsob vyvážení odpa-
du (pohyb a místo zastavení vozidla pro svoz 
odpadu) z kontejnerů určených pro nový ob-
jekt a umístěných u navržených parkovacích 
stání u ul. U Bazénu.
— Investor v  PD neuvádí, zda budou stav-
bou dotčená stávající kontejnerová stání. 
Současné stání kontejnerů na směsný odpad 
je v ulici Ke Kurtům na pozemku ve vlastnictví 
hl. m. Prahy, druhé stání na tříděný odpad je 
na pozemku investora.
— PD neřeší umístění stávajících kontejnerů 
na směsný a tříděný odpad v ulici Ke Kurtům 
během výstavby. 
— Navržená rampa podzemních garáží není 
zakryta a provoz na ní bude rušit hlukem sou-
sední objekty.
b) požaduje:
— Doplnit a  dořešit veškeré zjištěné výše 
uvedené nedostatky v PD.
— Provést průzkum stávající dopravy v klidu 
v lokalitě, přesně vyčíslit úbytek parkovacích 
míst vynucených stavbou a  všechna rušená 
parkovací místa na komunikaci a  na parko-
višti nahradit novými veřejnými parkovacími 
místy přímo v  lokalitě stavby, tedy např. na 
pozemku investora.
— Navýšení počtu parkovacích míst pro 
nový objekt o 25 % nad rámec vyhlášky hl. m. 
Prahy č. 26/1999 Sb., o OTP na výstavbu v hl. 
m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a  to 
z důvodu reálných problémů s implementací 
nové výstavby do stávajících bytových bloků 
(nové domy generují více dopravy, než vy-
chází výpočtem dle OTP).
— Zachovat přechod pro chodce v  ulici 
U Bazénu, nový stav musí dodržet ustanovení 
příslušných zákonů a  prováděcích vyhlášek, 
zejména v otázkách umístění nejbližších par-
kovacích stání a  pohybu osob s  omezenou 
schopností orientace.
— Do stavebního záměru zahrnout kom-
pletní rekonstrukci stávajícího chodníku po-
dél pozemků parc. č. 910/86 a 910/66 oba v k. 
ú. Písnice.
— Popsat a  doložit v  situaci organizaci do-
pravy v ul. Ke Kurtům a U Bazénu během vý-
stavby bytového domu, upřesnit jaká veřejná 
prostranství budou užívána během výstavby.
— Popsat a doložit v situaci vliv na parkova-
cí stání pro stávající rezidenty během stavby, 
vyčíslit vliv na parkovací kapacity, navrhnout 
a  zajistit umístění náhradních parkovacích 
stání po dobu výstavby.

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ)  
ze dne 12. 2. 2014 (usnesení včetně kompletních příloh jsou dostupná  
na www.praha-libus.cz):

— Staveništní doprava musí být vedena 
z Kunratické spojky ulicí Libušskou, Na Okru-
hu a  Ke Kurtům. Staveništní doprava nesmí 
být vedena ulicí Libušskou  přes zastavěné 
části Libuše a Písnice.
— Doložit pohyb vozidel pro odvoz komunál-
ního odpadu vyvážejících kontejnery na odpad 
zřizované na novém místě pro nový objekt.
— Doložit pohyb a průjezdnost vozidel Zá-
chranného hasičského sboru.
— Na základě připomínek občanů vznese-
ných na veřejném projednání požadujeme 
doložit nárůst dopravy v pohybu způsobený 
novým objektem. Jedná se o dopravu v ulici 
U Bazénu a na křižovatce ulic U Bazénu a Li-
bušská, tato neřízená křižovatka je ovlivněna 
přilehlým přechodem pro chodce řízeným 
SSZ. Je zapotřebí provést sčítání dopravy ve 
stávajícím stavu, výpočet nárůstu dopravy 
z BD Písnice a kapacitní posouzení křižovatky 
ve stavu po stavbě BD Písnice.
— Zachování stávajícího stanoviště kontej-
nerů na tříděný odpad s předpokladem roz-
šíření stání pro nové kontejnery z důvodu ná-
růstu obyvatel na pozemku investora.
— Kontejnerová stání na směsný odpad pro 
nový BD musí umožňovat uložení dostateč-
ného množství kontejnerů v  souladu s  plat-
nou legislativou.
— Po celou dobu stavby musí být umožněn 
přístup veřejnosti ke kontejnerům na stáva-
jícím místě.
— Vyřešit zakrytí rampy podzemních gará-
ží tak, aby nebyly sousední objekty rušeny 
hlukem.

 č. 3/2014: ZMČ Praha-Libuš 
1) souhlasí s předloženým návrhem na změnu 
platného územního plánu hlavního města Pra-
hy na pozemcích parc. č. 50/2, 50/5, 50/6, 50/7 
a 50/8, všechny v k. ú. Písnice. Navržená změna 
je z ZMK (zeleň městská a krajinná) na OB-A (čis-
tě obytné s kódem míry využití území A),
2) důrazně upozorňuje žadatele, že případ-
né napojení lokality na veřejné komunikace 
je možné pouze ze západu z ulice Velká Lada 
(pozemky parc. č. 52/1 a  52/2), napojení 
od východu z ulice K Vrtilce není možné, na 
pozemku parc. č. 978/7 je umístěn ÚSES.

 č. 4/2014: ZMČ Praha-Libuš nesou-
hlasí s  předloženými návrhy na změny plat-
ného územního plánu hlavního města Prahy 
na pozemcích parc. č. 873/82 a   286/1, oba 
v k. ú. Libuš. U parc. č. 873/82 v k. ú. Libuš je 
navržena změna z DH (plochy a zařízení hro-
madné dopravy osob), OV (všeobecně obyt-
né), ZP (parky) a SV (všeobecně smíšené) na 
celé ZMK (zeleň městská). U parc. č. 286/1v k. 
ú. Libuš je navržena změna ze ZP (parky) na 
OB (čistě obytné).

 č. 5/2014: ZMČ Praha-Libuš částečně 
souhlasí s předloženým návrhem změny plat-
ného územního plánu hl. m. Prahy u pozem-
ků parc. č. 888/3, 888/5 a 1057/4, všechny v k. 
ú. Libuš, ze ZP (parky) na OB-A (čistě obytné 
s kódem míry využití území A- pro výstavbu 
3 RD) v rozsahu, dle přílohy tohoto usnesení.

 č. 6/2014: ZMČ Praha-Libuš schvalu-
je   rozpočtovou změnu č. 4 rozpočtu MČ 
Praha-Libuš pro rok 2013 ve všech bodech 
nebo položkách, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

 č. 7/2014: ZMČ Praha-Libuš schvaluje
1) rozpočet městské části Praha-Libuš na rok 
2014 v objemu příjmů ve výši 36 966 tis. Kč, 
objemu výdajů ve výši 41 725,4 tis. Kč a finan-
cování ve výši 4 759,4 tis. Kč. Návrh rozpočtu 
je nedílnou součástí tohoto usnesení,
2) v  ekonomické činnosti MČ v  roce 2014 
s výnosy ve výši 2 200 tis. Kč, s náklady 1 200 
tis. Kč a  s  hrubým provozním výsledkem ve 
výši 1 000 tis. Kč.

 č. 8/2014: ZMČ Praha-Libuš
1) vyhlašuje Grantové programy na pod-
poru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
v  MČ Praha-Libuš v  souladu se schválenými 
zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu 
MČ Praha-Libuš usnesením č. 5/2013 ze dne 
27. 2. 2013 pro rok 2014, které jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení,
2) vyhlašuje termín pro ukončení přijímání žá-
dostí o granty pro rok 2014, a to 28. 3. 2014 do 
10.00 hodin. Finanční částka pro Grantový pro-
gram je stanovena schváleným rozpočtem MČ 
Praha-Libuš pro rok 2014 ve výši 280 000 Kč,
3) jmenuje členy grantové komise v  tomto 
složení: Mgr. Radek Řezanka − zastupitel MČ 
Praha-Libuš, p. Jan Duben − zastupitel MČ 
Praha-Libuš, p. Eva Fortinová − občanka MČ 
Praha-Libuš, Mgr. Zdeněk Bělecký − zástup-
ce ZŠ Meteorologická, Mgr. Blanka Chýlová 
– zástupkyně ZŠ s  RVJ L. Coňka, p. Jaroslava 
Klemešová − pracovník ÚMČ Praha-Libuš, p. 
Marcela Gürlichová – zástupce Komise pro 
udržitelný rozvoj, p. Eva Cochová − zapisova-
tel grantové komise,
4) pověřuje pracovníka ÚMČ p. Jaroslavu 
Klemešovou svoláním 1.  zasedání grantové 
komise.

 č. 9/2014: ZMČ Praha-Libuš schvalu-
je  vyplacení finančního daru členkám výboru 
Klubu Senior za jejich práci do 31. 12. 2013: p. 
Zdenka Prchlíková 2000 Kč, p. Anna Mohylová 
2000 Kč, p. Alena Brabcová 2000 Kč, p. Marta 
Holá 2000 Kč, p. Jana Vladyková 2000 Kč.

 č. 10/2014: ZMČ Praha-Libuš:
1) schvaluje text smlouvy a  uzavření smlou-
vy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku 
parc. č. 557/43 v  k. ú. Libuš, obec Praha, pro 
Společenství Na Domovině 692/18 se síd-
lem  Na Domovině 692/18, 142 00 Praha 4 – 
Libuš, IČ: 61464601,
2) pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka pod-
pisem smlouvy o  smlouvě budoucí kupní, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

 č. 11/2014: ZMČ Praha-Libuš schva-
luje převod členství pana Martina Pleskota, 
nájemce bytu B 201 v  Bytovém družstvu Li-
buš, na pana Václava Kováře.

 č. 12/2014: ZMČ Praha-Libuš bere na 
vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru 
Zastupitelstva MČ Praha- Libuš za rok 2013.

 č. 13/2014: ZMČ Praha-Libuš bere na 
vědomí zprávu o činnosti Rady městské části 
za období od 28. 11. 2013 do 13. 1. 2014.

 č. 14/2014: ZMČ Praha-Libuš vyslo-
vuje na základě § 55 odst. 3 písm. b) zákona 
č. 491/2001 Sb., o  volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, zánik man-
dátu zastupitele Michala Hnaťuka z  důvodu 
změny místa trvalého pobytu, a  tím ztráty 
volitelnosti ve smyslu § 5 odst. 1 výše uvede-
ného zákona.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová

neJbLiŽší TeRMín  
JeDnÁní  ZasTuPiTeLsTVa  
MČ PRaHa-Libuš

2. dubna 2014
18. června 2014
17. září 2014 

Jednání probíhají v zasedací 
místnosti Úřadu MČ Praha-Li-
buš, Libušská 1 (vedle pošty) od 
18.00 hodin. 

Změna termínu vyhrazena  
– sledujte úřední desku na  

www.praha-libus.cz.
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ROZPOČET MČ PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2O14
Rozpočet v této podobě byl schválen Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš dne 12. února 2014.

Kapitola – po-
ložka

schvál. 
rozpočet 

návrh  
rozpočtu Rozdíl Poznámka

2013 2014 2014 x 
2013

Dotace MHMP 
neinvestiční

23 218 000 24 484 000 1 266 000

Dotace stát. 
rozpočtu

241 000 242 000 1 000

Daň z nemovitosti 6 500 000 6 800 000 300 000 daň z nemovit. na území 
MČ Praha-Libuš dle zák. 
212/2011 Sb.

Posílení z vedl. 
hospod. činnosti

500 000 1 000 000 500 000

Posílení z fondu 
rezerv a rozvoje

0 0 0

Sociální fond (z 
FRR)

110 000 100 000 -10 000

Zůstatek z minulé-
ho roku

4 400 000 2 900 000 -1 500 000

Investič. dotace z 
MHMP

0 0 0

Ponechané 
investice

0 0 0 Žádost o ponechání dotací:
MŠ Ke Kašně    4 750,8 tis. Kč 
+ 4 500 Kč + 1 140,4 Kč
ZŠ Meteo 113,8 tis. Kč  

účel. dotace na 
školství – z VHP

0 1 200 000 1 200 000

účel. dotace na 
sport – z VHP

0 550 000 550 000

účel. dotace na 
sport. zařízení z VHP

0 339 400 339 400

Revitalizace parku – 
zůstatek

0 1 970 000 1 970 000 vyúčtování počátkem r. 
2014

Neinvestič.dotace 
ze SR

0 0 0

Revolving 0 0 0

Vlastní příjmy:

poplatek ze psů 300 000 300 000 0

poplatek za rekre-
ační pobyt

5 000 5 000 0

popl. za užívání 
veřej. prostranství

500 000 600 000 100 000

poplatek ze vstup-
ného

10 000 15 000 5 000

poplatek z ubytova-
cí kapacity

20 000 20 000 0

popl. za provoz 
výher. hrací přístr.

3 000 000 0 -3 000 000 50% podíl z provozu VHP 
řadí MHMP na neinvestiční 
dotace

správní poplatky 120 000 300 000 180 000 Rybář. lístky, ověřování a 
Czech Point

kurzovné Klub 
Junior

580 000 580 000 0

příjmy ze služeb 60 000 80 000 20 000 platby za spotřebovanou 
energii u pronájmů

sankční platby 5 000 5 000 0 pokuty z přestupkových 
řízení

příjmy z úroků 40 000 70 000 30 000

nahodilý příjem 100 000 50 000 -50 000

neinvestiční dary 100 000 100 000 0

neinvestiční dary – 
Klub Junior

0 15 000 15 000

Příjmy celkem 39 809 000 41 725 400 1 916 400

Kapitola – po-
ložka

schvál. 
rozpočet 

návrh  
rozpočtu Rozdíl Poznámka

2013 2014 2014 x 
2013

Komunikace
materiál 100 000 100 000 0 posypový materiál, doprav. 

značení, drť na opravy, uliční 
vpustě

služby 50 000 50 000 0 průzkumy dopravy ke staveb-
ním záměrům, posudky

opravy, údržba 600 000 600 000 0 provizor. opravy komunikací   
osazování DZ na MK, jejíž 
umístění stanoví OD ÚMČ 
Praha 12
 čištění uličních vpustí
zimní údržba komunikací

celkem 750 000 750 000 0
Předškolní zařízení
služby 0 0 0
opravy, údržba 230 000 250 000 20 000 oprava kanalizace, osvětlení 

MŠ K Lukám
dotace na provoz 3 490 000 3 490 000 0 Ke Kašně 870 tis. Kč

K Lukám 700 tis. Kč
investice 0 0 0
celkem 3 720 000 3 740 000 20 000
Základní školy
služby 0 0 0
materiál 0 0 0
opravy, údržba 500 000 500 000 0
dotace na provoz 4 880 000 5 000 000 120 000 L. Coňka 1 000 tis. Kč, Meteo-

rologická 4 000 tis. Kč
transfery ze stát. 
rozpočtu

0 0 0

investice 0 0 0
celkem 5 380 000 5 500 000 120 000
Knihovnická činnost
knihy 5 000 5 000 0 nákup knih do místní 

knihovny
celkem 5 000 5 000 0
sportovní zařízení
služby 0 0 0
opravy, údržba 90 000 0 -90 000
investice 0 0 0
celkem 90 000 0 -90 000
Zájmová činnost Klub Junior
ostatní osobní 
výdaje

480 000 470 000 -10 000 odměny lektorů jednotlivých 
zájmových kroužků

služby 75 000 100 000 25 000 odměny lektorů jednotlivých 
zájmových kroužků – OSVČ

DHM 0 0 0
léky, zdrav. materiál 0 0 0
materiál 25 000 20 000 -5 000 drobný materiál pro potřeby 

zájm. kroužků
pohoštění 0 5 000 5 000 pohoštění při akcích
nájemné 0 0 0
investice 0 0 0
celkem 580 000 595 000 15 000
svoz komunálního odpadu
materiál 80 000 80 000 0 sáčky a koše na psí exkre-

menty, kompostéry
služby 425 000 500 000 75 000 velkoobjem. kontejnery, 

skartace, štěpkování větví 
pro občany

opravy, údržba 50 000 30 000 -20 000 likvidace černých skládek
celkem 555 000 610 000 55 000
Veřejná zeleň, vzhled obce
DHM 0 0 0
materiál 50 000 60 000 10 000 materiál na opravu měst-

ského mobiliáře (lavičky, 
odpadk. koše)

služby 80 000 50 000 -30 000 roční revize dětských hřišť, 
posudky na stav dřevin

PŘÍJMY VýDAJE
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Kapitola – po-
ložka

schvál. 
rozpočet 

návrh  
rozpočtu Rozdíl Poznámka

2013 2014 2014 x 
2013

opravy, údržba 1 200 000 1 000 000 -200 000 údržba zelených ploch ve 
správě MČ – sekání trávy, 
hrabání listí,
řez keřů, ošetřování stromů, 
ostatní zahradnické práce

park – osvětlení 100 000 100 000 péče o park na Kamýku
investice 0 0 0
celkem 1 330 000 1 210 000 -120 000
Revitalizace parku
služby 0 1 970 000 1 970 000 projekt – revitalizace parku 

U Zahrádkářské kolonie
investice 0 0 0
celkem 0 1 970 000 1 970 000
Požární ochrana
ochranné pomůcky 155 000 160 000 5 000 Libuš 80 tis. Kč,   

Písnice 80 tis. Kč
drobný hmotný 
majetek

40 000 50 000 10 000 Libuš 50 tis. Kč

materiál 30 000 70 000 40 000 Libuš 30 tis. Kč,   
Písnice 40 tis. Kč

pohonné hmoty 60 000 80 000 20 000 Libuš 30 tis. Kč,   
Písnice 50 tis. Kč

pojištění osob 10 000 30 000 20 000 Libuš 10 tis. Kč     
Písnice 20 tis. Kč  

školení 30 000 40 000 10 000 Libuš 10 tis. Kč     
Písnice 30 tis. Kč  

služby 90 000 60 000 -30 000 Písnice 60 tis. Kč
opravy, údržba 100 000 100 000 0 Písnice 100 tis. Kč
investice 0 100 000 100 000 Libuš 100 tis. Kč
celkem 515 000 690 000 175 000 Libuš 310 tis. Kč,   

Písnice 380 tis. Kč
cyklostezky
investice 20 000 20 000 0 Přípr. proj. dokument. + bu-

dování cyklotras – sponzor. 
dar z r. 2011

celkem 20 000 20 000 0
Zastupitelstvo obce
odměny členům 
zastupitelstva

1 420 000 1 420 000 0 dle naříz. vlády č. 37/2003 
Sb., v platném znění

sociální pojištění 150 000 150 000 0
zdravotní pojištění 130 000 130 000 0
cestovné 0
celkem 1 700 000 1 700 000 0
Činnost místní správy
platy zaměstnanců 7 810 000 7 500 000 -310 000 Naříz. vlády č. 564/2006 

Sb., v platném znění podle 
platových tříd a stupňů – 
Příloha č. 2 

OON 724 000 900 000 176 000 uklízečky, kronikář, knihov-
ník, vedení KJ, DPČ a DPP

sociální pojištění 2 200 000 2 220 000 20 000
zdravotní pojištění 790 000 765 000 -25 000
léky, zdravotn. 
materiál

3 000 3 000 0

ochranný oděv 10 000 15 000 5 000
tisk, knihy 15 000 30 000 15 000
drobný hmotný 
dlouhod. majetek

200 000 300 000 100 000 pořízení drobného kancelář-
ského inventáře, přístrojů, 
nářadí apod.
Jsou to předměty do 40 tis. 
Kč pořizovací ceny, jejichž 
životnost je delší než 1 rok.

materiál 500 000 500 000 0 kancelář. potřeby, hygienické 
potřeby, materiál pro drobné 
opravy,
úklidové prostředky a jiný 
všeobecný materiál

voda 120 000 120 000 0
teplo 350 000 350 000 0 vytápění v Klubu Junior
plyn 600 000 600 000 0
elektr. energie 300 000 350 000 50 000
pohonné hmoty 160 000 200 000 40 000 nárůst pro stroje na sekání 

trávy a úklid sněhu
služby pošt 120 000 120 000 0
služby telekomu-
nikací

400 000 350 000 -50 000

Kapitola – po-
ložka

schvál. 
rozpočet 

návrh  
rozpočtu Rozdíl Poznámka

2013 2014 2014 x 
2013

zákonné pojištění 
zaměstnanců

50 000 50 000 0

nájemné 250 000 250 000 0 nájem hřiště v Písnici – 
smlouva do r. 2016, nájem 
vánoč. osvětlení
a kabelového vedení Eltodo 
smlouva od r.1998 a končí 
31. 12. 2013 nájem koberců 
do chodeb budov

konzult., poraden. 
a právní služby

280 000 300 000 20 000

školení, vzdělávání 80 000 80 000 0
služby 1 500 000 2 300 000 800 000 rozhlas. poplatky, praní 

prádla, mytí oken, čištění 
koberců, revize komínů, 
elektr. zařízení, ply. kotlů, tisk 
časopisu U nás a jeho přípra-
va, softwarové práce, www 
stránky, nákup stravenek, 
dodavatelské pořízení infor-
mací, které nemají povahu 
majetku

opravy, údržba 180 000 300 000 120 000 drobné opravy majetku, 
opravy střech, opravy tiská-
ren  kopírek, hřišť  apod.

programové 
vybavení

100 000 50 000 -50 000 nákup software, dalších 
licencí, obnova PC

cestovné 40 000 40 000 0 MHD a služební cesty
pohoštění 50 000 50 000 0 věci a služby, které slouží 

k pohoštění
nájem s právem 
koupě – auto

425 000 360 000 -65 000  leasing Magma Alficara – 
sypač vozovek – do VI/2015

ostatní náklady 75 000 47 000 -28 000 čerpání ze sociál. fondu – 
smlouva z V/1995

neinv. transfery 
obyvatelstvu

800 000 1 101 400 301 400 dětské akce 230 tis. Kč, 
zdravá města 176 tis. Kč, péče 
o seniory 40 tis. Kč, repre 
fond 40 tis. Kč, grantový 
program volnočas. aktivity 
280 tis. Kč, životní jubilea 45 
tis. Kč, ostatní aktivity 185,4 
tis. Kč, vítání občánků 40 tis. 
Kč, žák. zastupit. 5 tis. Kč, 
senioři – vzděl. 60 tis. Kč

nákup kolků 5 000 5 000 0
platby daní a polat-
ků stát. rozpoč.

7 000 7 000 0

náhrady mezd 
v nemoci

20 000 20 000 0

revitalizace parku 
spolufinanc.

638 600 0 -638 600

Enesa 915 000 915 000 0 Smlouva na energii do r. 2017
investice stroje 500 000 500 000 0
splátka Klubu 
Junior + buňky

965 000 890 000 -75 000 KJ do 5/2014, buňka do 
11/2014

splátka půjčky 
MHMP

1 200 000 2 300 000 1 100 000  r. 2014 – 2.300 tis. Kč

emergentní projekt 0 0 0
Revolvingový fond 
MŽP

0 0 0

integr. politika + 
evrop. indikátory

65 000 0 -65 000

účelová dotace 
HMP – VHP 

1 476 000 550 000 -926 000 sport

nespecifikovaná 
rezerva

755 400 0 -755 400

celkem 24 679 000 24 438 400 -240 600
služby peněžních ústavů
služby peněžních 
ústavů

25 000 25 000 0

pojištění majetku + 
dopr. prostř.

460 000 472 000 12 000

celkem 485 000 497 000 12 000
Výdaje celkem 39 809 000 41 725 400 1 916 400
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Rada MČ Praha-Libuš:
 Souhlasí s návrhem nařízení, kterým se 

mění nařízení č. 9/2011 sb. hl. m. Prahy, kterým 
se vydává tržní řád, ve znění pozdějších před-
pisů. Požaduje do přílohy č. 1 tohoto nařízení 
doplnit mezi tržní místa na území MČ Praha-
-Libuš plochu před objektem ulice Libušská 
čp. 400, pozemek parc. č. 911/1 v k. ú. Písnice 
(další specifikace: velikost prostoru 2 867 m2, 
prodejní doba: pondělí−neděle, 9–20 hod., 
doba provozu příležitostně, druh prodávaného 
zboží: sezónní a tematické zboží, občerstvení, 
stravovací služby, nápoje).

 Souhlasí s rozpočtovou změnou č. 4 roz-
počtu městské části Praha-Libuš pro rok 2013 
ve všech rozpočtových opatřeních, která je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení. Doporučuje 
Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš tuto rozpočto-
vou změnu schválit.

 Schvaluje text a  uzavření smlouvy 
o  budoucí smlouvě o  zřízení věcného břeme-
ne na uložení kabelového vedení kNN, kVN 
a  opto sdělovacích kabelů do pozemků parc. 
č. 557/25, 557/52, 557/53, 557/54, 599, 1147, 
1148/1, 1149/1, všechny v k. ú. Libuš, obec hl. 
m. Praha, svěřených do správy MČ Praha-Libuš 
a uvedených na LV 849 pro k. ú. Libuš, se spo-
lečností PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornosti 
3199/19a, 150 00 Praha 5, pro akci „Praha 4 – Li-
buš, Kunratice, Sdělovací optická trasa RS 3180 
– RS 3658 – 2. etapa“.

 Podmíněně souhlasí s umístěním stavby 
(vedením trasy) v územním řízení k akci: „Roz-
šíření sítě Pragonet v  oblasti Paběnické ulice“. 

Investorem je T – Systems Czech Republic, a. s., 
se sídlem Na Pankráci 1685/19, Praha 4. Stavba 
je umístěna mj. v pozemcích ve vlastnictví HMP 
a ve správě MČ, parc. č. 390/9 a 319, oba v k. 
ú. Libuš, za splnění následujících podmínek: 
1. Pro uložení vedení optických kabelů do po-
zemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve správě MČ 
Praha-Libuš (pozemky parc. č. 390/9 a 319, oba 
v k. ú. Libuš), bude s  investorem před zaháje-
ním prací uzavřena smlouva o smlouvě budou-
cí o úplatném zřízení věcných břemen na těch-
to pozemcích v souladu se Zásadami zřizování 
věcných břemen a  stanovení náhrad za jejich 
zřízení. 2. Při vstupu do místních komunikací 
a chodníků bude zachován jejich trvalý průjezd 
a průchod, včetně zachování přístupu do všech 
přilehlých nemovitostí a  na všechny přilehlé 
pozemky. 3. Stavba bude vedena v přiléhajícím 
pásu ke komunikaci tak, aby vlastní komunika-
ce nebyla stavbou dotčena. 4. Po dokončení 
stavby budou pozemky dotčené stavbou uve-
deny do původního stavu. 5. Podmínkou vydá-
ní kolaudačního souhlasu bude předchozí uza-
vření Smlouvy o věcném břemeni dle Smlouvy 
o smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcných 
břemen dle bodu 1 podmínek tohoto usnesení.

 Jako správce pozemku parc. č. 697/1 v k. 
ú. Písnice nesouhlasí s připojením novostavby 
garáže na pozemku parc. č. 709 v k. ú. Písnice 
a  novostavby RD na dosud neexistujících po-
zemcích parc. č. 708/2 a 709/2, oba v k. ú. Pís-
nice, na místní komunikaci v  ulici Švihovská. 
Nesouhlasí s  navrhovaným dělením pozemků 
parc. č. 708 a 709.

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 10. 12. 
2013 do 13. 1. 2014. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části 
Praha-Libuš. na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičské-
ho a katastrálního – http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – jsou veřejně dostup-
né údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

 Souhlasí s předloženým návrhem odbo-
ru územního plánu Magistrátu HMP na úpravu 
územního plánu sídelního útvaru hl. m. Praha 
na zvýšení míry využití území z A na C, č. úpra-
vy č. U  1220. Jde o  pozemky parc. č. 166/15, 
166/18 a 166/19, všechny v k. ú. Písnice, ulice 
Na Losách. Na pozemcích je umístěn RD s jed-
nou bytovou jednotkou o  zastavěné ploše 
150 m2. Vlastníci chtějí vybudovat nezastřeše-
nou terasu, zpevněnou plochu před domem, 
zahradní dřevěný domek, zastřešenou zpev-
něnou plochu (pro sezónní uskladnění zahrad-
ního nábytku) a výhledově bazén.

 Nesouhlasí s  předloženými návrhy na 
změny platného územního plánu hl. m. Prahy 

na pozemcích parc. č. 873/82 a 286/1, oba v k. 
ú. Libuš. U  parc. č. 873/82 je navržena změ-
na z  DH (plochy a  zařízení hromadné dopravy 
osob), OV (všeobecně obytné), ZP (parky) a SV 
(všeobecně smíšené) na celé ZMK (zeleň měst-
ská). U parc. č. 286/1 je navržena změna ze ZP 
(parky) na OB (čistě obytné). Souhlasí s předlože-
ným návrhem změny u pozemků parc. č. 888/3, 
888/5 a 1057/4, a to u parc. č. 888/3 a části parc. 
č. 888/5 a 1057/4, ze ZP (parky) na OB-A (čistě 
obytné s  kódem míry využití území A- pro vý-
stavbu 3 RD). Rozsah – viz příloha.

K tisku připravily Michaela Kratochvílová 
a Hana Kolářová
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Žadatelé mohou podávat projek-
ty v těchto vyhlášených oblastech:
 I. Kultura, informovanost, osvěta
 II. Zdravý životní styl, sportov-

ní aktivity, prorodinné aktivity 
a mezigenerační programy

 III. Ekologie a životní prostředí
Dotační program je systémem 

podpory organizacím, institucím 
a  aktivním občanům, tedy těm, kdo 
se chtějí účastnit na rozvoji městské 
části a  zlepšení kvality života v  ní. 
Předkladatelem projektů může být 

právnická osoba prokazatelně ne-
ziskového charakteru – občanské 
sdružení, nadace, obecně prospěšná 
společnost, škola, školské zařízení.

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

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍ VÝZVY NA PODPORU 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH AKTIVIT
Rada městské části Praha-Libuš vyhlásila dne 25. února 2014 
programy na podporu veřejně prospěšných aktivit v rámci Do-
tačního programu projektu Zdravá Libuš a Písnice. 
uzávěrka pro podání projektů je 26. března 2014 do 16 hodin. 

zVeMe
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Není tajemstvím, že z pohledu ve-
řejné správy neměly Libuš a  Písnice 
příliš společného až do roku 1973. 
V  církevní správě, která eviduje duše 
podle farností, patří dodnes Libuš pod 
faru kunratickou (a  částečně lhotec-
kou), kdežto Písnice pod faru modřan-
skou. Ovšem obyvatelé těchto dvou 
blízkých obcí spolu byli odjakživa 
v častém kontaktu. Libušské husí far-
my a později drůbežárny v pracovním 
životě vytvářely tento kontakt dokon-
ce každodenní. Ale i ve staletích před-
cházejících docházelo, tak jako mezi 
všemi sousedními obcemi, ke stěho-
vání, provdávání či ženění nebo jen 
k vzájemnému svědčení mezi písnic-
kými a libušskými obyvateli u matrič-
ních událostí. To vše můžeme v mat-
rikách sledovat. Ale řekněme si nejdří-
ve, kde se matriky vzaly a proč jsme do 
nich dodnes zapisováni.

MaTRiKY V DĚJinÁcH
První matriky (z  latinského „ma-

trix“ matka) vznikly ve středověku. 
Mezi nejstarší se počítají matriky 
univerzitní, kde se zapisovala zejmé-
na imatrikulace studentů. Známé 
jsou také matriky vojenské, židovské 
nebo později protestantské. Naše 
ukázky však pocházejí z  knih, které 
vedla katolická církev pro svátosti 
křtu, oddání a úmrtí.

Církevní matriky ustanovil Tri-
dentský koncil v roce 1563, ale v čes-
kých zemích se jejich vedení prosa-
dilo až po skončení třicetileté války 
(1618−1648) v  průběhu 50. let 17. 
století. Obyvatelstvo, jehož počet se 
válkou snížil zhruba o třetinu, církev 
v  rekatolizovaných českých zemích 
kontrolovala i  tímto způsobem. Pů-
vodně však šlo, jak vidíme na našich 
ukázkách, o  stručné zápisy psané 
česky. Knihy zaznamenávaly často 
všechny tři svátosti, byly tedy tzv. 
tripartitní. Až 18. století přineslo je-
jich rozdělení a  postupné zavádění 
tabulkové podoby zápisů. Češtinu 
v té době vystřídala (až do 30. let 19. 
století) němčina, popřípadě latina.

Josefské reformy daly zápisům 
předepsanou rubrikovanou podobu 
a  podřídily je státní kontrole. Zatím-
co dosud se psalo zejména datum 
křtu (obvykle proběhl do druhého 
dne) a pohřbu (do tří dnů), od konce 

18. století nacházíme vždy na prvním 
místě datum narození a úmrtí. Během 
následujícího století se staly zápisy 
obsáhlejšími, někdy se dokonce zapi-
soval i čas narození a odkazy na další 
související zápisy (pokud byly farářům 
známy). Jejich obsah tak umožňuje 
vyhledávání předků. Matriky starší sta 
let jsou totiž, na rozdíl od těch mlad-
ších tzv. živých, již veřejně přístupné.

Dnes jsou matriky psány opět vel-
mi stručně a s vazbou na porodnice. 
Vyhledávání rodinných vazeb naší 
současnosti v  matrikách bude pro 
naše potomky velice obtížné, ne-li 
nemožné. Snad ale již nikdy nedojde 
k jejich zneužití tak jako za německé 
okupace, kdy bylo nutné podrob-
ným výpisem, pomocí tzv. rodného 
a  křestního listu, dokládat nežidov-
ský původ. Matriky 21. století či ofi- 
ciálně knihy narození, oddání a úmr-
tí, slouží pro vystavení rodných, od-
dacích a  úmrtních listů, a  potvrzují 
tak narození, oddání či úmrtí člověka.

Písnice – na cesTĚ  
DO sTŘeDOVĚKu

Vesničany lze samozřejmě sle-
dovat i  na základě jiných pramenů 
a nejstarší matriční zápisy je, pro je-
jich stručnost, s nimi nutné kombino-
vat. Jedině tak lze výzkum posunout 
až do 16. století. Ovšem doposud nej-
starší nalezený matriční zápis naroze-
ní (křtu) pro obec Písnici je zajímavý 
i sám o sobě, neboť patří do první éry 
vedení matrik v  poválečné obnově 
církevní správy. Pochází z první knihy 
farnosti Zlatníky uložené ve Státním 
oblastním archivu v Praze a celý zní 
přesně takto: „1656, 20. února: křest 
svatý. Z Písnice. Otec: Matěj Kříž. Mat-
ka: Anna. Syn: Matěj. Kmotrové: Pavel 
Plywa, Jan Kantor, Ludmila Němco-
wa. Kněz Martin Jiřický.“

Kromě česky psaného zápisu si 
můžeme všimnout českých příjmení 
otce i svědků. Stručnost zápisu nám 
neumožní žádným způsobem iden-
tifikovat matku Annu a  u  svědků 
zase nevíme, zda nebyli ze soused-
ních obcí. Ale skutečnost, že se kni-
ha po třech a půl století dochovala, 
vyzývá k  dohledání podrobností 
o těchto lidech, neboť v případě Pís-
nice je skutečně možné hledat jejich 
případné dnešní potomky stejně 

z DĚJIN LIBUŠe A PÍSNICe

NEJSTARŠÍ MATRIČNÍ ZÁPISY
nejstarší matriční knihy Libuše a Písnice pocházejí v obou přípa-
dech z druhé poloviny 17. století. ukazují mnoho nejen z dějin 
obou obcí, ale i typické rysy tehdejší církevní evidence obyvatel. 
Přinášejí nejstarší dochovaná jména a data lidí, kteří na Libuši 
a Písnici v minulosti žili.

Předkládáme vám, obyvate-
lům městské části Praha-Libuš, tři 
otázky. Pokud máte chuť zamys-
let se nad nimi a podělit se o svůj 
názor, napište odpověď v  cel-
kovém rozsahu nanejvýš 1  500 
znaků (bez mezer) a  pošlete na 
e-mail: hana.kolarova@tiscali.
cz, nejlépe do 15. března. Tytéž 
otázky zasíláme s prosbou o zod-
povězení všem současným zastu-
pitelům MČ Praha-Libuš. Odpo-
vědi budeme otiskovat v pořadí, 
jak dojdou do redakční pošty.

1. Jak se vám na Libuši, v Pís-
nici žije, co vám tu chybí 
a co hodnotíte jako zdejší 
přednosti? 

2.  Jak by podle vás měla vy-
padat Libuš a Písnice za 5, 
10 a 50 let?

3.  Co je třeba pro uskutečně-
ní těchto představ dělat už 
dnes?

(red)

ANKeTA
LIBUŠ A PÍSNICE ZA 5, 1O A 5O LET
Redakce časopisu u nás vyhlašuje anketu na téma: Rozvoj 
Libuše a Písnice.

jako jejich předky v urbářích ulože-
ných v Národním archivu. O těch ale 
až někdy příště.

Libuš – nOVOVĚKÁ 
OsaDa KunRaTic

Je pravdou, že i  obec Libuš má 
nejstarší dosud nalezený matriční 
záznam ve faře Zlatníky. Záznamy se 
přitom objevují jen sporadicky v dru-
hé a třetí knize. To má prosté, leč do-
posud nepublikované vysvětlení. Li-
buš totiž vznikla teprve po roce 1670 
jako osada Kunratic, a čítala tedy jen 
málo obyvatel. Jakékoli starší zá-
znamy o údajné Libuši, kterých jsou 
bezmála dvě desítky, byly společ-
ným výzkumem s  panem Ing. arch. 
Ladislavem Svobodou uspokojivě 
vyvráceny. Ale o tom také až v samo-
statném článku. Nalezený matriční 
zápis zní takto: „Rok nastálý 1691, 14. 
ledna. Ves Libuš. Pokřtěno dítě jmé-
nem Ludmila, dcera Václava Hrušky 
a  Marjány. Kmotra Dorota Sladková, 
Kunratice a  Ludmila dcera z  Betáně 
kovářova. Kmotr Jan Butus z Betáně.“

Hruška, později nejspíše zapiso-
ván jako Birnbaum, je rod, jehož 
jméno v 18. století najdeme na Libu-
ši i  v  Kunraticích často a  který mizí 
definitivně v  polovině 19. století 
tento zápis také prozrazuje přítom-
nost kováře na Betáni, což znamená, 
že zde i  v  této době fungovala za-
stávka na cestě Praha − Vídeň (dnes 
Vídeňská ulice).

Zvláštností libušských matričních 
záznamů je skutečnost, že osamo-
statnění fary v Kunraticích na počát-
ku 18. století se jich netýká. V první 
knize nové farnosti se prostě neobje-
vují. Se samozřejmostí jsou však sou-
částí druhé knihy, která začíná rokem 
1752. Libušské obyvatele nemáme 
podchyceny v těchto desetiletích ani 
ve Zlatníkách. Stopa zatím vede na 
některou z far směrem k centru Pra-
hy. Ale ta sousední, krčská, to nejspí-
še také nebude. Opět to vypadá jako 
prostor pro další výzkum…

Matěj Kadlec, kronikar@praha-libus.cz
Foto: archiv SOA v Praze

Státní oblastní archiv v Praze, matrika farnosti Zlatníky č. 02, 14. 1. 1691.
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Jaká pracovní kariéra předchá-
zela vašemu jmenování ředite-
lem?

Mám za sebou 2,5 roku na útva-
ru Metro (dnes Hlídkový útvar), kde 
jsem byl zařazen jako strážník specia- 
lista, poté 9 let v dnes již neexistující 
Skupině operativní pomoci Magist-
rátu hl. m. Prahy, z toho 3 roky jako 
strážník specialista – záchranář a  6 
let jako vedoucí této skupiny.

S jakými představami, čeho 
byste chtěl dosáhnout, jste svou 
současnou funkci přijímal?

Představy se většinou diametrál-
ně liší od reality, takže má vize byla 
zúročit zkušenosti z  předchozího 
působiště a  aplikovat některé po-
stupy v podmínkách obvodního ře-
ditelství Městské policie. Jednalo se 
zejména o  problematiku veřejného 
pořádku, vloupání do motorových 
vozidel a  samotných krádeží moto-
rových vozidel, které dlouhodobě 
řadí Prahu 12 na přední místa ve sta-
tistice Krajského ředitelství policie 
hl. m. Prahy.

Při svém nástupu jste řekl, že rád 
řešíte problémy rychle. Daří se 
vám?

Řekl bych − tak napůl. Záležitosti, 
které spadají výhradně do mé kom-
petence, se daří řešit velmi rychle. 
Jsem také velmi mile překvapen 
pružností jednotlivých odborů ÚMČ 
Praha Libuš a ÚMČ Praha 12, se kte-
rými spolupracujeme. A  co se týká 
té druhé poloviny, tak se prostě mu-
sím smířit s  tím, že ne všechno jde 
hned.

Čím je Praha-Libuš, která pod 
vaše obvodní ředitelství patří, 
z vašeho pohledu zvláštní?

Zvláštní je bezesporu početnou 

vietnamskou komunitou.

Jaké jsou kompetence a aktuál-
ní hlavní úkoly městské policie 
v Praze-Libuši?

Kompetence jsou jednoznač-
ně dány zákonem č. 553/1991Sb., 
o obecní policii. Pravidelně se schá-
zím se starostou MČ Praha-Libuš 
Mgr. Jiřím Koubkem a  navzájem 
se informujeme o  poznatcích a  ak-
tuálních potřebách městské čás-
ti, o  podnětech ze strany občanů 
a o možných řešeních definovaných 
problémů.

Někteří lidé soudí, že městská 
policie se zajímá pouze o špatně 
zaparkovaná auta a pokutování 
jejich majitelů. Co by podle vás 
měli řidiči dělat, pokud je nedo-
statek parkovacích míst?

Každý občan si především musí 
uvědomit, že pokud zaparkuje své 
vozidlo v  rozporu s  příslušnou le-
gislativou, tak porušuje zákon a po-
rušení zákona se v  právním státě 
trestá. Samozřejmě se můžeme 
bavit o  společenské nebezpečnosti 
spáchaného přestupku. K  této ne-
bezpečnosti se přihlíží při řešení 
konkrétního přestupkového jedná-
ní a v tomto směru stojím naprosto 
za svými lidmi, kteří řeší přestupky 
velmi korektně a  s  citem. Problém 
parkovacích míst je na území v naší 
správě opravdu velký. Kdybych vě-
děl, jak jej vyřešit, byl bych zcela 
určitě nominován na nějakou pres-
tižní cenu. Bohužel při projektování 
sídlištní zástavby (v  minulém sto-
letí) se nepočítalo s tím, že nastane 
doba, kdy bude každá rodina dispo-
novat automobilem, nebo dokonce 
dvěma vozy. Já mohu ze své pozice 
řidičům pouze poradit, aby využívali 
i  placená soukromá parkoviště, ne-

snažili se za každou cenu zaparkovat 
před svým domem či bydlištěm, v co 
nejmenší míře omezovali ostatní 
účastníky silničního provozu, a  po-
kud již dojde k  samotnému řešení 
přestupkového jednání, tak držet 
emoce na uzdě. Zákon nám ukládá 
přestupky odhalovat bez možnosti 
tolerance, avšak výše samotné blo-
kové pokuty se mimo jiné také odvíjí 
od chování přestupce. Dnes hlavně 
každý zná svá práva, ale už se moc 
nezná ke svým povinnostem. Když 
vám někdo bude dávat blokovou 
pokutu, byť oprávněnou, těžko ho 
za to budete chválit.

Kolik městských policistů se 
v Libuši a Písnice v současnosti 
pravidelně pohybuje?

Je to trošku složitější. Co se týká 
strážníků okrskářů, šest jich je ur-
čeno přímo pro Libuš a  Písnici, 
ovšem další dva mají své úseky 
přesně na hranici uvedeného ka-
tastrálního území. Tito dva stráž-
níci jsou také trvale umístěni na 
okrskové služebně v  ul. Zahrá-
decká. Prakticky tedy v tuto chvíli 
operuje v  této lokalitě osm stráž-
níků okrskářů. Navíc další dohled 
zajišťují strážníci zařazeni do hlíd-
kové služby.

ROzHOVOR

VELET POUZE ZE ŽIDLE NENÍ MŮJ STYL
Od září 2013 zastává pozici ředitele Obvodního ředitelství Měst-
ské policie Praha 12, pod které spadá i Libuš a Písnice, Mgr. Gej-
za ulehla.
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KOSMETIKA − MANIKÚRA
Ivana Kopáčková

Ke Kurtům 379 | Tel. 737 25 25 58, 607 51 49 40

NOVINKA V MANIKÚŘE − CND SHELLAC
– Žádné pilovaní = žádné poškození nehtu

– Odolný zrcadlový povrch
– Dlouhodobá trvanlivost (2−4 týdny)

– Jednoduché odstranění během 10 minut, SHELLAC polštářky
– Aplikace jako lak, trvanlivost jako gel, vhodné i pro pedikúru

Jsou zde místa, která sledujete 
intenzivněji? Která a proč?

Ano taková místa jsou a  vychází 
vždy z konkrétních podnětů občanů 
a  našich vlastních poznatků. V  tuto 
chvíli máme asi největší problém 
v ulici Skalská, kde dochází k nebez-
pečnému otáčení vozidel, jejichž 
řidiči vezou svá dítka do nedaleké 
školy. Apeluji tedy na tyto řidiče, aby 
nevjížděli na chodník a  neparkova-
li na něm a  aby otáčeli svá vozidla 
mimo hlavní frekventovaný úsek, 
tzn. v  zadní části ulice Skalská ze 
směru od Meteorologické. Byl bych 
velice rád, kdyby došlo ke zlepšení 
stavu rozumnou a nerepresivní ces-
tou. Další takovou lokalitou je ulice 
Libušská, kde se objevují opakované 
stížnosti na pohyb různých, řekněme 
divných lidí. Tuto ulici monitorujeme 
jak fyzicky, tak za pomocí kamerové-
ho systému a získané poznatky pře-
dáváme kompetentním orgánům.

Někteří občané v minulém roce 
kriticky sledovali pohyb stráž-
níků na Libuši, protože v létě se 
v ulicích pohybovali, nebo i po-
valovali zanedbaní a podezřelí 
lidé. Kdo se párkrát prošel po 
Libušské v noci, mohl usoudit, že 
zná pohyb dealerů. Ale aktivity 
policie ve vztahu k nim jsme ne-
zaznamenali. Jaký postup plá-
nujete letos na teplejší měsíce, 
kdy se dá noc přečkávat venku?

Jak jsem už několikrát řekl, že ne-
budu komentovat nic před datem 1. 
9. 2013. Každopádně tyto informace 
mám a pracuji s nimi. Jinak jsem na 
tuto otázku již odpověděl v  před-
chozích dotazech.

Připravujete pro naši městskou 
část nějaké změny s cílem zvyšo-
vání bezpečnosti?

Samozřejmě ano. Zhruba od po-
loviny února je v nočních hodinách 
vyčleněna autohlídka pouze pro Li-
buš a Písnici, čímž dostaneme tuto 
lokalitu pod permanentní dohled. 
Také budeme více zapojovat místní 
okrskáře do nočních kontrol a s blí-
žící se letní sezónou plánujeme roz-
sáhlé a dlouhodobé kontroly zamě-
řené na podávání alkoholu mladist-
vým a  na konzumaci alkoholu na 
místech, kde je to vyhláškou zaká-
záno. V  těchto případech budeme 
nekompromisní a  stejně tak tomu 
bude u rušení nočního klidu v sou-
vislosti s restauračními zahrádkami. 
Apeluji opět touto cestou na pro-
vozovatele restauračních a  obdob-
ných zařízení, aby důsledně kont-
rolovali, komu se podává alkohol, 
a  učinili taková opatření, aby ne-
docházelo k  rušení nočního klidu. 

Na rodiče teenagerů pak, aby svým 
dětem vysvětlili závažnost a případ-
né právní dopady, které jsou spoje-
ny s  konzumací alkoholu osobami 
mladšími 18 let. Z dlouhodobějších 
projektů se jedná o  rekonstrukci 
služebny v ulici Zahrádecká a po je-
jím dokončení navýšení personální-
ho stavu z osmi na deset strážníků 
a  zajištění 24hodinového provozu 
této služebny.

S čím se mohou občané obra-
cet na libušskou okrskovou 
služebnu v Zahrádecké ulici 
376, případně na její telefon 
244 471 687?

Občané se mohou na strážníky 
obrátit při řešení zjištěných pře-
stupků, ale také se všemi podně-
ty, které je trápí či získají ze svého 
okolí, nebo s  dotazy, na koho se 
v  daných situacích mohou obrátit. 
V  případě, že stav jejich podnětu 
nesnese odkladu a  strážníci jsou 
momentálně v  terénu, mohou ob-
čané využít mobilní telefonní linky 
strážníků okrskářů, nebo volat bez-
platnou tísňovou linku 156.

Strážníky vídáme zejména ve 
školním roce po ránu u přechodů 
přes silnici, což je určitě vhodné 
vzhledem k rizikům. Proč ale 
dopravu na přechodu zastavují 
dva strážníci? Nemohl by druhý 
obsadit hlídat přechod nebo jít 
na obchůzku?

V  tomto případě platí jediná zá-
sada. Bezpečnost chodců a  stráž-
níků, kteří dohled vykonávají, je na 
prvním místě. Kdyby záleželo na 
mně, strážníci by v  jednom vůbec 
nesloužili. Doba a  morálka společ-
nosti není stavěná na výkon služby 
v  jednom. Bohužel jsme limitováni 
personálním stavem.

Můžete uvést nějaké základní 
statistické údaje řešených záleži-
tostí v roce 2013 v Praze-Libuši?

Statistika je přesná věda s  ne-
přesnými čísly. Ani v tomto případě 
tomu nebude jinak. Jak jsem již pře-
deslal, počet strážníků v dané oblas-
ti je pohyblivý a speciální statistiku 
pouze pro lokalitu Libuš a  Písnice 
nevedeme. Lze tedy pouze říci, že 
ze strany strážníků okrskářů, kteří 
jsou na služebně v  Zahrádecké uli-
ci, bylo v  roce 2013 řešeno celkem 
2 023 přestupků, ve dvou případech 
strážníci zajišťovali místo trestného 
činu a  bylo nalezeno jedno odci-
zené vozidlo. Prim hrají přestupky 
v  dopravě. Řidiči nejvíce porušu-
jí zákaz zastavení, následuje stá-
ní v  křižovatce a  na třetím místě je 
nerespektování vyhrazených parko-

višť. Abych však neočerňoval pouze 
řidiče, musím říct, že 196 přestupků 
spáchali chodci. Zkontrolováno bylo 
1  188 motorových vozidel a  1  320 
osob. Znovu ale opakuji, že se jedná 
pouze o orientační čísla.

Jak často osobně do Libuše a Pís-
nice zajíždíte?

Třikrát až čtyřikrát za týden. Sna-
žím se být v terénu alespoň hodinu 
denně, a  to z  několika důvodů: za 
prvé jsem zde nový a  potřebuji se 
tzv. „naučit rajón“ a  za druhé není 
můj styl velet pouze ze židle.

Co vás tu při návštěvách zaujalo 
či překvapilo? Jak jste se tu cítil? 
Co se vám tu líbí a nelíbí?

Bezesporu nejvíce překvapen 
jsem byl z obchodního centra Sapa. 
Pan starosta Koubek se mě na jedné 
inspekční jízdě zeptal, zda jsem tam 
někdy byl, a  když jsem odpověděl, 
že ne, tak mě osobně areálem pro-
vedl a  poskytl mi výklad. Byl jsem 
překvapený, kolik toho ví o  viet- 
namských zvycích a nepsaných pra-
vidlech, která se v  této komunitě 
dodržují. Jinak se na Libuši a Písnici 
cítím dobře. Jsem z  malého města 
a  nebýt toho provozu, tak bych si 
připadal jako doma. Líbí se mi, jak se 
městská část pomalu rozrůstá a při-
tom je zde relativně čisto. Co se mi 
nelíbí, si s dovolením nechám zatím 
pro sebe, protože jsou to věci, které 
budu chtít v budoucnu řešit ve spo-
lupráci s kompetentními orgány.

V jakém vztahu jste s Policií ČR 
na území naší městské části?

Určitě v  dobrém. Jsme partne-
ři a  jako každý partnerský vztah je 
i  ten náš založen na spolupráci, vý-
měně informací a  poskytování vzá-
jemné součinnosti.

Jak bezpečná je Libuš a Písnice 
v celopražském porovnání?

Alespoň z toho, co jsem zatím vi-
děl, a  informací, které mám, bych 
řekl, že jsou na tom některé pražské 
obvody výrazně hůř. Jaký bude vý-
voj, ukáže až čas, za Obvodní ředi-
telství Městské policie Praha 12 ale 
můžu říct, že uděláme maximum pro 
to, aby se zde občané cítili bezpečně.

Ptali se: Matěj Kadlec,  
Hana Kolářová a Martin Zikeš

Ilustrační foto z činnosti strážníků  
městské policie: archiv OŘ MP Praha 12 

MĚsTsKÁ POLicie

Obecní (městská) policie 
zejména přispívá k  ochraně 
a  bezpečnosti osob a  majet-
ku; dohlíží nad dodržováním 
občanského soužití; přispívá 
k  bezpečnosti a  plynulosti 
provozu na pozemních ko-
munikacích; odhaluje pře-
stupky a  jiné správní delikty; 
upozorňuje fyzické a právnic-
ké osoby na porušování obec-
ně závazných právních před-
pisů a  činí opatření k  jejich 
nápravě; v  blokovém řízení 
může obecní policie projed-
návat přestupky, jejichž pro-
jednání je v působnosti obce 
a některé přestupky proti po-
řádku ve státní správě.

Práva a  povinnosti stráž-
níka obecní policie jsou uve-
deny v zákoně č.553/1991 Sb. 
o obecní policii a v zákoně č. 
361/2000 Sb., o  provozu na 
pozemních komunikacích.

Zdroj: www.praha12.cz
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Na aktuálně největší knižní akci 
v  České republice pravidelně přijíž-
dějí vystavovatelé a hosté z více než 
30 zemí či regionů světa a současně 
organizovaný literární festival zahr-
nuje na 400 doprovodných pořadů. 
Každoročně vypisovaná programo-
vá témata veletrhu jsou inspirována 
aktuálním zájmem čtenářů o  dílčí 
literární žánry i  situací v  rámci me-
zinárodního knižního trhu a literární 
scény. Letos festival nabízí tyto pro-
gramové bloky:
 Odraz historie v literatuře
 Čteme jedním dechem ii. − 
Fantasy & sci-fi

Petr Procházka se sice z  Libuše 
odstěhoval, ale úspěšná sci-fi autor-
ka Edita Dufková je doufám nadále 
naší sousedkou.
 Kolik podob má kniha

Z mého pohledu, v naší době dy-
namického vývoje formátu a  formy 
knih, důležité upozornění na vývoj 
knižního designu v historickém prů-
řezu až po digitalizaci tisku a využití 
moderních technologií pro elektro-
nické a  audiovizuální zpřístupnění 
literárních textů.
 Vaříme s knihou

Je zajisté až pobízivý programový 
blok, jak vzhledem k  čtenářskému 
zájmu, tak k populární ediční politice.
 Výročí v roce 2014

Je zajímavé, kolik historických vý-
ročí se v  tomhle roce „setká“ − 100 
let od počátku 1. světové války, 75 
let od zahájení 2. světové války, 25 
let od pádu Berlínské zdi a  Same-
tové revoluce, 15 let od vstupu ČR 
do NATO, 10 let od vstupu ČR do EU. 
Také výročí významných osobností 
jsou letos zajímavá − Bohumil Hra-
bal (100 let od narození), Jiří Kolář 
(100 let od narození), Jan Zábrana 
(30 let od úmrtí). Jejich dílo připo-
menou pořady i  výstavy přímo na 
veletrhu i večer ve městě (např. v Di-

vadle Viola). Dovolte mi k těm osob-
nostem několik poznámek.

bohumil Hrabal, výsostně 
český, a  přesto světový prozaik, 
autor jedné z  nejvýznamnějších 
českých próz minulého století 
(Obsluhoval jsem anglického krá-
le) a pro mne především kronikář 
lidí s perličkou na dně a pábitelů. 
Milovník piva, přítel básníků, dok-
tor práv, který se v  bezprávním 
systému žádným právem darmo 
neživil… Přítel Egona Bondyho, 
Jiřího Menzela, Kerska a  všech 
koček v  něm. Člověk vzdělaný, 
mírumilovný a  mírný, po němž 
teď studenti nechtějí pojmeno-
vat nymburské gymnázium. Což 
je nejspíš nejen tím, že nejsou 
dost vzdělaní, ale rozhodně také 
tím, že neumějí číst…

Chodil jsem do základní školy 
v  60. letech a  tak jsem se s  ob-
tížně zařaditelným českým bás-
níkem a později především fran-
couzským výtvarníkem Jiřím Ko-
lářem seznámil už v čítance, a to 
takhle:

Přišel k nám študý chudent
tabaje nemáku
v rozpláštěném trháku
Študám vás, pane vítáku!
Náš pes zacupal až štěkama 
zanohal
Študý chudent pelášil
přes hrachovo kmotřiště
div si lámy nepřenohal

Vladimír Novotný vydal mo-
nografii o  Janu Zábranovi 
(1931−1984) roku 1988 a  nazval 
ji Pracovat vždy naplno. Bibliogra-
fie básníka, prozaika a  překladatele 
Jana Zábrany totiž čítá přes šest set 
titulů, ačkoli mu bylo dopřáno pou-
hých 53 let života. Především jeho 
překlady Ginsberga, Ferlinghettiho 

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPeCTVÍ (93)

LETOŠNÍ SVĚT KNIHY
Poslední roky jsem v Unásovi na 
Svět knihy snad nezapomněl, tím 
méně mohu zapomenout na jeho 
jubilejní ročník, který letos pro-
běhne na holešovickém Výstavišti 
15.−18. května, byť tradiční ději-
ště prestižního knižního veletrhu, 
Průmyslový palác, bude po v pod-
statě již dávném požáru komplet-
ně obnoveno bůhví jestli. A navíc, přátelé, pozor, ono je tam také dusno 
a (kromě tedy knih, které jsou občas za veletržní ceny, které ostatně také 
nejsou nějak pronikavě nízké) draho. Přesto vás na Book World letos upo-
zorňuji s dobře několikaměsíčním předstihem. Natolik mne zaujal pláno-
vaný program, že vám ho snad mohu s čistým svědomím doporučit…

Všichni známe komiks Čtyřlístek, 
ale ne všichni se mohli setkat se 
slavným českým ilustrátorem, au-
torem tohoto dnes již legendárního 
tuzemského komiksu, panem Jaro-
slavem Němečkem. Nám ve školce 
v Lojovické, dětem i zaměstnancům, 
se tento dětský sen splnil a  jedno 
únorové dopoledne nám bylo toto 
setkání dopřáno.

Modřanský rodák, milý, příjemný 
výtvarník si připravil poutavé vy-
právění o historii čtyř přátel – Fifin-
ky, Bobíka, Myšpulína a Pindi. Víme, 
kdo a kdy pana Němečka přivedl ke 
kreslení, zda chodil do školky i  po 
kom je talentovaný. Dozvěděli jsme 
se, kde čerpal inspiraci, o jeho sou-
časnosti i  o  novém filmu. Trpělivě 
odpovídal na další všetečné dotazy 
dětí i nás, dospělých. Prozradil nám, 
jak dlouho trvá nakreslení obrázku, 

zmínil se i, jak jde s dobou, a v této 
souvislosti o svých webových strán-
kách www.myspulin.cz. Zmínil se, 
zda třeba umí zpívat, ale samozřej-
mě hlavně kreslil a kreslil. Děti s údi-
vem sledovaly, jak vykouzlil obráz-
ky, a  divily se, že jsou stejné jako 
v jejich oblíbeném časopise. Na zá-
věr nechyběla autogramiáda a pan 
Němeček podepisoval dětem kni-
hy, Čtyřlístky, omalovánky. Besed 
a pořadů s autory dětských knih 
jsme zažili vícero. Ta s panem Ně-
mečkem zůstane v  paměti, pro-
tože se podařilo vytvořit krásnou 
atmosféru. Bylo nám velkým po-
těšením, že si udělal čas a  že se 
mu u nás ve školce líbilo.

Ivana Sýkorová a Dana Fáberová,  
MŠ Lojovická

Foto: Ivana Sýkorová

ČTYŘLÍSTEK – Z NEJSLAVNĚJŠÍCH 
ČESKÝCH KOMIKSŮ
napříč generacemi jsme na něm vyrůstali, všichni se těšili na 
nové příběhy, na další neuvěřitelná dobrodružství čtyř nerozluč-
ných kamarádů.

či Pasternaka mají nejen význam 
zakladatelský, ale ve své kvalitě jsou 
kongeniální a nepřekonatelné. Vlast-
ní poezii psal celý život, v 60. letech 
mu vyšly tři sbírky, a protože považu-
ji slova básníkova za nejlepší prostře-
dek jeho poznání, uvádím na závěr 
Zábranovu báseň:

Říkali staří, že prý doma člově-
ku i zdi pomáhají.
U nás? Tam starali se, kdo má 
brambory na líh.
Škola v kraji nebyla. Stavět? 

Cihly nejsou
a zedníci? Ti, co nemohou, to 
nepřinesou.
Uřkla je kuchyň, která svítí.
Nestojí škola, nemá globus,
houf dětí čeká na autobus,
baterky ve tmě zavíří.
V hospodách po setmění pláčí
vesničtí mstiví udavači
zloději snů a handlíři…

Tak na shledanou na Světě knihy!

Jiří Brixi
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DŮLeŽiTÉ! 
Díky laskavé pomoci ze strany ředi-

tele ZŠ Meteorologická Mgr. Z. Bělec-
kého může MC Kuřátko v plném rozsa-
hu fungovat i po zbytek školního roku 
2013/14, a to přímo v objektu školy.

bŘeZen 2014  
(výběr z programu)
11. 3. ÚT | barevní motýlci aneb 
Těšíme se na jaro s Luckou
12. 3. ST | sportováníčko aneb 
Přijďte se protáhnout s Helenou
13. 3. ČT | Ptáček zpěváček – vy-
robte si veselého kamaráda s Martinou
17. 3. PO | Tanečky a písničky 
pro kluky i holčičky s Hankou

18. 3. ÚT | Obrázky na sklo – 
s  Luckou si vyrobíte krásnou jarní 
dekoraci
19. 3. ČT | Kytička na špejli do 
květináče
25. 3. ÚT | Ptáčci do okna
27. 3. ČT | šnek v trávě

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
nOVÁ aDResa Mateřského centra:  
ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 – Libuš;  
Montessori herna: 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.

PRaŽsKÝ DĚTsKÝ 
cYKLisTicKÝ POHÁR

Klub Junior ve spolupráci s bi-
keclinic – junior team srdečně 
zve všechny libušské a písnické 
děti předškolního a  školního 
věku na Pražský pohár cyklistů!

Pražský pohár cyklistů jsou zá-
vody určené dětem předškolního 
věku MŠ a školního věku ZŠ, které se 
uskuteční v blízkosti naší obce v te-
rénním prostředí ZŠ Smolkova.

Na závodní tratě příslušných dé-
lek budou děti rozděleny dle  jed-
notlivých věkových kategorií tak, 
aby s  chutí poměřily své síly s  vrs-
tevníky z  dalších škol a  mateřských 
školek v těchto termínech:

Věková kategorie dětí 4−6 let 
(Mš) startuje závod ve středu 9. 
dubna v 9.30 h

Věková kategorie 7−11 let (1. 
stupeň Zš) startuje ve středu 16. 
dubna v 9.30 h

Věková kategorie 12−15 let (2. 
stupeň Zš) startuje ve středu 23. 
dubna v 9.30 h

sraz závodníků je vždy od 
8.30 do 9.00 hodin příslušného dne 
u hlavního vchodu do Zš smol-
kova, ul. Smolkova 565/8, kde pro-
běhne i registrace předem přihlá-
šených dětí (přihlašování dětí na ad-
rese: RadekPetrak@seznam.cz nebo 
na tel. 734 233 214 – uzávěrka je vždy 
2 dny před datem konání závodu!). 

K registraci je třeba souhlas zástupce 
dítěte a startovné 50 Kč. Toto startov-
né zahrnuje: dopravu kol a odstrkova-
del na místo závodu, svačinu (jídlo + 
pití), vítězné medaile a  odměny pro 
každého účastníka závodů, personál-
ní zajištění akce v době závodů.

Časová organizace cyklistic-
kých závodů včetně vyhlášení vý-
sledků a odměňování:

-kategorie 4−6 let (MŠ) středa 9. 
dubna 9.00−11.00 h

-kategorie 7−11let (1. stupeň ZŠ) 
středa 16. dubna 9.00−11.30 h

-kategorie 12−15let (2. stupeň 
ZŠ) středa 23. dubna 9.00−12.00 h

Kapacita účastníků každého zá-
vodu je omezena vždy na 100 zá-

vodníků. Tento Pohár pražských 
cyklistů pro mladší i  starší věk dětí 
je naplánován celkem na průběžné 
tři měsíce jara tohoto roku – v  pří-
padě zájmu lze tedy navázat a sou-
těžit i  dále ve shodných termínech 
příslušných věkových kategorií také 
v měsíci květnu a červnu. Podrobně-
ji na: RadekPetrak@seznam.cz.

Podpořme rozvoj dětské sebedů-
věry posílením pozitivního vztahu 
ke sportu, posilme rozvoj pohybo-
vých dovedností našich dětí a vedle 
soutěživosti a  radosti z  individuál-
ní i  týmové spolupráce podpoříme 
i myšlenku fair play v nás!

Lenka Koudelková

KLUB JUNIOR
www.klubjunior.cz | na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968, kjunior@centrum.cz

PROGRaM KLubu na bŘe-
Zen 2014

Zveme srdečně všechny spolu-
občany z  naší městské části Praha 
– Libuš a Písnice k nám do klubu na 
programy připravované k  poučení 
i  k  zábavě a  také k  účasti na zájez-
dech, které každý měsíc plánujeme. 
Tak neváhejte, přijďte, nebo volejte!
4. 3. | Celosvětová oslava Mezi-
národního dne žen je i  naší tradicí 
a  všichni se těšíme na vždy krásný, 
historicky podložený projev paní 
prof. Randové. Určitě si nenechte ujít!
11. 3. | Po velmi zajímavé přednáš-
ce pí. prof. Samcová, rodačka z  naší 
městské části, nám připravuje průřez 
o  vzniku země s  některými zajíma-
vostmi z  našeho území. Kdo slyšel 
poprvé, bude se jistě těšit na další!
18. 3. | Avizované přednášky 
o  pohledu žen a  manželek našich 
panovníků rozdělila paní prof. Ran-
dová na 4 části, a  to: Přemyslovci, 
Lucemburkové, Jagellonci, Habs-
burkové. Tyto přednášky se setká-
vají s velkým úspěchem, neboť paní 
Randová umí a zaujme nás všechny.
19. 3. | Návštěva divadla U  Valšů, 
Karoliny Světlé 18, v budově Život 90, 
za 130 Kč: Fousek se nemění. Všech 
30 avizovaných vstupenek je již pro-
dáno, ale 10 vstupenek je ještě objed-
náno, proto žádáme zájemce z  naší 
městské části, aby po obdržení časo-
pisu v případě zájmu ihned volali.
25. 3. | Na první jarní letošní vý-
let srdečně zveme. Je nenáročný, 
s odjezdem v 11 hodin z Libuše (od 
Eimů) s návratem v 18 hodin. Jede-

me rovnou na zámek Brandýs nad 
Labem, kde budeme i  obědvat. Při 
zpáteční cestě se zastavíme v  Láz-
ních Toušeň, kolonáda z r. 1912. Na 
závěr se zastavíme na zámku Ctěni-
ce, cca 25 km od Libuše, bude-li hez-
ké počasí, projdeme krásnou zahra-
dou, navštívíme i  muzeum. Přihláš-
ky ihned v klubu.
27. 3. | Další návštěva divadla 
U  Valšů, představení Hodný pan 
doktor, v  hlavní roli p. Čenský. Kdo 
má zájem, možno ihned volat do 
klubu. Cena vstupenky 130 Kč.
1. 4. | Druhé pokračování před-
nášky paní Julie Městkové, sociální 
pracovnice občanského sdružení Ži-
vot 90, která nás opět poučí a předá 
odborné znalosti na téma Zákoníku 
práce ve směru k seniorům. Nenech-
te si zajímavou přednášku ujít!
8. 4. | Třetí část zdravotní před-
nášky z  oblasti první pomoci před-
nese paní Michaela Švanderlíková 
z  Městské policie Praha, tentokráte 
na téma: laryngitida, febrilní kře-
če, lymská borelióza, meningitida, 
teplota, horečka. Kdo viděl minule, 
jistě přijde. Dveře jsou otevřeny pro 
všechny občany naší městské části!

Změna programu vyhrazena.

KniHOVna
Pan Nosek, odborný poradce 

v  knihovně městské části, umí zau-
jmout a  knihy doporučit. Knihovna 
je vždy otevřena každé úterý od 14 
do 18 hodin.

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

KLUB SENIOR
Klub senior
K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš
tel. 244 021 424, 244 021 423 (Úřad MČ Praha-Libuš)
Klub je zpravidla otevřen v úterý od 14 do 18 hodin, pokud není 
v programu uvedeno jinak.

TJ sokol Písnice Vás srdečně zve

v pátek 7. března 2014
na

sPORTOVní  
KaRneVaL
v restauraci U Vokouna v Písnici  
od 20.00 hodin.
Hraje a zpívá taneční orchestr RULETA BAND.
Vstupné: 100 Kč
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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.

Za návštěvu klubu se nic neplatí, 
nemusíš říkat ani svoje jméno, pro 
oslovování můžeš zvolit přezdívku. 
Klub je otevřen od  pondělí do 
čtvrtka vždy od 13.00 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.

Program na měsíc březen:
6. 3. | Povídání o penězích, nevíte, 
jak ušetřit na dárky pro maminku, na 
nový mobil nebo notebook?
13. 3. | Dobročinný bazárek pro 
děti i dospělé
20. 3. | Jak bylo Aničce v Holandsku 
anebo osobní zpověď studentky VŠ
27. 3. | výběr povolání, povídání 
o tom, jak se studovalo v roce 1970

Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na 

www.lache-chave.cz nebo na 
Fb profilu nZDM Rozhledna.

Těší se na vás:
Veronika, Markéta, Pavla a Anička.

DOMinO − sOciÁLnĚ 
aKTiViZaČní ČinnOsTi 
PRO RODinY s DĚTMi

Otevřený klub pro rodiče s dět-
mi ve věku do 6 let. Program je 
zaměřený na rozvoj dítěte: hry, 
malování, zpívání, tanec. Aktivity 
jsou zaměřené na posílení komu-
nikace rodiče s dítětem v českém 
jazyce. Do služby dochází i rodiče 
cizinci. Mimo otevírací dobu klubu 
dle zájmu pořádáme různé výlety, 

přednášky, navštěvujeme kultur-
ní akce. Služby jsou poskytovány 
zdarma.
Otevřeno: Středa 9–13 hodin, 
mimo otevírací dobu vždy po do-
mluvě
Kontakty: tel. +420 776 112 219, 
e-mail: domino@lache-chave.cz

Program na měsíc březen:
5. 3. | Seznámení s  interkulturní-
mi asistentkami
12. 3. | Úvodní seminář pro rodiče 
Vietnamce − změny dle nového ob-
čanského zákoníku (tlumočeno do 
vietnamštiny)
19. 3. | Z čeho se vypočítává ma-
teřská dovolená a  rodičovský pří-
spěvek (změny od 1. 1. 2014)
26. 3. | Angličtina pro rodiče s dět-
mi do 6 let věku, podpora zvýšení 
kvalifikace při návratu na pracovní trh

ROZJeĎ TO 
s ROZHLeDnOu

Program připraven každou 
středu večer od 19 do 21 hodin.
5. 3. | Cestování po USA (Eman 
Macoun)
12. 3. | Myšlenkové mapy (Marké-
ta Fišarová)
19. 3. | Jaké jsou knihy China Mié-
ville (Pavel Zinga)
26. 3. | Cvičení pro zdraví pod ve-
dením vietnamské lektorky (Hanh 
Phamová)

Více informací v  samostatném 
článku na této straně.

neDĚLní VÝLeT  
na bŘeZen
23. 3. | Albertov − botanická za-
hrada a  pravěké cykasy, Faustův 
dům, Emauzy, Smetanovo nábřeží, 
kvíz − Legenda o Faustovi

Více informací na tel. čísle: 
775 409 533

Těší se na vás:
Soňa a Petra

LAČHE ČHAVE
Všechny naše služby najdete na adrese:
smolkova 565, vstup společný se soukr. sOu obchodu a služeb, 
Praha 12 | Tel. +420 723 293 601, e-mail: info@lache-chave.cz
www.lache-chave.cz Máte někdy volno ve středu od 

19 do 21 hodin? Chcete se setkat se 
zajímavými lidmi? Naučit se, co jiní 
lidé umí? Chcete se dozvědět, jak se 
žije v jiných zemích? Jak překonávat 
některá životní úskalí? Rádi byste se 
naučili nové metody práce nebo se 
seznámili s novými knihami, webo-
vými stránkami či mobilními aplika-
cemi? Nebo umíte a znáte věci, které 
byste vy mohli naučit ostatní?

Pokud jste si alespoň dvakrát 
odpověděli ano, přijďte na jedno 
z našich setkání a poznejte na vlast-
ní kůži, jak zajímaví lidé kolem nás 
v  Libuši, Písnici a  okolí bydlí, žijí či 
pracují.
V MĚsíci bŘeZnu  
VÁs ČeKÁ
5. 3. | cestování po usa − utah 
(eman Macoun) – přednáška spo-
jená s promítáním fotografií a poví-
dání o osobních zkušenostech z ces-
tování – národní park Canyonlands, 
národní Newspaper Rock, park Ar-
ches, státní park Escalante Petrie-
fed Forest State Park, Moki Dugway, 
Řeka Colorado, Delicate Arch a další.
12. 3. | Myšlenkové mapy 
(Markéta Fišarová) – vzděláva-
cí workshop, při kterém se naučíte 
propojovat při práci zároveň levou 
i pravou mozkovou hemisféru. Přijď-
te se seznámit s  průlomovou stra-
tegickou, analytickou a  vzdělávací 
metodou práce. Účastníci si s sebou 
mohou přinést vlastní notebook, 
v druhé polovině semináře se sezná-
míte s bezplatnými programy, které 
s metodou také pracují.

19. 3. | Jaké jsou knihy china 
Miéville (Pavel Zinga) – dobro-
družné povídání o  knihách a  pro-
pojeném světě hrdinů a  pohádko-
vých postav. China Tom Miéville je 
úspěšný britský autor fantasy, sci-fi 
a hororu. Během setkání se dozvíte 
zajímavosti o  knihách Un Lun Dun, 
Město & město, Nádraží Perdido 
a Železná rada.
26. 3. | cvičení pro zdraví pod 
vedením vietnamské lektorky 
(Hanh Phamová) − seznámení 
s vietnamským tradičním cvičením, 
které podporuje fungování těla 
i ducha. Cvičení neprobíhá formou 
intenzivního posilování, i  tak ale 
udržuje vitalitu a fyzickou kondi-
ci na přiměřené úrovni, zpomaluje 
atrofii svalů a mírnou formou posi-
luje celé tělo. Mezi aktivní cvičební 
prvky patří zejména strečink, který 
napomáhá obnovit původní pruž-
nost zkrácených svalů. Ke cvičení 
nepotřebujete žádné pomůcky ani 
speciální podložku.

Vstupné na akcích je dobrovolné, 
potěšíte přednášející i  návštěvní-
ky drobným občerstvením, o  které 
se můžeme všichni podělit. Na akci 
není nutné se registrovat, stačí pou-
ze přijít. 

Program se koná v  NZDM Roz-
hledna, Smolkova 565, vstup 
společný se soukr. SOU obchodu 
a  služeb, Praha 12. Více informací 
vám sdělíme na telefonním čísle: 
723 293 601.

Markéta Fišarová,  
občanské sdružení Lačhe Čhave

ROZJEĎ TO V ROZHLEDNĚ
Komunitní vzdělávání a sdílení zkušeností pro inspiraci a osob-
nostní rozvoj. Každý má různé zájmy, každý umí něco jiného 
a druhé může inspirovat.

POZVÁNKA

na valnou hromadu
Tělocvičné jednoty sokol Libuš,

která se koná
v  pátek 28. března 2014 v 18.00 hodin v sokolovně.

Prezence přítomných v 17.30 hodin.

Program: Zahájení VH / Schválení programu / Návrh a schválení 
komisí / Úvodní zpráva o činnosti jednoty za rok 2013 / Zprávy 
náčelníka a náčelnice o činnosti odboru všestrannosti / Zpráva 

o činnosti odboru sportu – volejbal / Zpráva o hospodaření 
v r. 2013 a návrh rozpočtu na r. 2014 / Zpráva kontrolní 

komise / Zpráva o členské základně / Zpráva 
vzdělavatele / Vystoupení hostů / Rozprava ke zprávám a jejich 

schválení / Návrh usnesení / Schválení usnesení a závěr

Srdečně zve: Výbor T. J. Sokol Libuš

OPRAVY A MONTÁŽE V BYTECH
Montáž nábytku, připojení praček a myček,

opravy WC a kapajících kohoutků,
upevnění garnýží a polic, úprava zahrad
Tel.: 603 276 867, m.jungman@volny.cz

i n z e r c e  
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Kompletní rekonstrukce na klíč
BLESK – stavební řemesla, s. r. o.
Dobronická 50/9, Praha 4 – Libuš

e-mail: fablesk@volny.cz
mobil: 602 641 381, 602 641 382

– Malířské, lakýrnické, sádrokartonářské práce –
– Truhlářské práce, včetně výroby nábytku –

– Zednické práce, dlažby, obklady –
– Instalatérské, topenářské a elektro práce –

– podlahové krytiny, obšívání koberců –
– Úklidové a vyklízecí práce, stěhování –

– Dodání a montáž plastových, euro oken a 
dveří –

– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.f abl e sk . cz
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 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha fi rmy vzhledem k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů v panelových domech

 rychlý nástup na opravy

 vyprošťovací služba non-stop

 servisní práce i o víkendech a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:

Jalodvorská 831, Praha 4

INFO:

tel. 241 724 600

fax. 241 724 599

GSM: 774 00 11 22

e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz


