
PRODEJ BYTŮ NA SÍDLIŠTI PÍSNICE  
Z RŮZNÝCH POHLEDŮ
8. 10. DRAKIÁDA A DEN ZDRAVÍ
VÝSLEDKY ANKETY  
10 PROBLÉMŮ LIBUŠE A PÍSNICE
VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
TERMÍNY SBĚRU BIOODPADU

9 | 2016

LIBUŠ  
A PÍSNICE

1 Na sídlišti Písnice se demonstrovalo proti stávajícím podmínkám prodeje bytů ČEZ.
2 Stále probíhají jazykové kurzy pro cizince s různou úrovní znalosti češtiny.
3 Hasičská zbrojnice v Sapě se otevřela během mezinárodní konference.
4  Rodinné centrum Kuřátko zveřejnilo program na školní rok 2016/2017.
5  Do nových, šedých, kontejnerů na odpad můžeme třídit plechovky.
6  Sokol Libuš nabízí bohatý program různých cvičení.

Foto: Hana Kolářová, Markéta Koropecká, Pavel Petr, Ivana Vrablcová,  
Anna Rusiňáková a Jana Mašíková.
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DUATLON
Libušsko-písnický

dětí a mládeže

MČ Praha-Libuš Vás zve na

sobota

8. 10. 
2016

Pořadatel:  
MČ Praha-Libuš 

(hlavní organizátor Ing. Zdeněk Horčík)
Místo startu:  

Smyčka před Klubem Junior,  
sídliště Písnice, Na Okruhu 395

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

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

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

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

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

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

Podmínky účasti: 
Respektování pravidel a pokynů pořadatelů,  

cyklistická přilba pro cyklistickou část.

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

bude provedeno před startem příslušné kategorie. 
S výjimkou kategorie do 7 let (ročník 2009 a mladší) 

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

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

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

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

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

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

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

běh 1200 m, kolo 6,4 km, běh 600 m

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

1.–3. místo v každé kategorii  
bude oceněno

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

Fotbalové hřiště v Písnici / ulice Švihovská

PROGRAM

Dračí soutěž

Zábavné soutěže o ceny

Aktivity z oblasti zdravého životního 
stylu a prevence nemocí

Ukázka první pomoci

Představení činností  
občanských sdružení a spolků

Ukázka zdravého cvičení

Zábavné a vzdělávací aktivity

Doprovodný program (jízda na 
ponících, malování na obličej)

Ukázka Záchranné brigády  
kynologů Praha

Odměny pro účastníky stezky Zdraví 

Občerstvení pro děti ZDARMA

DRAČÍ SOUTĚŽ

14:00–15:00 přihlášky
15:00–17:00 soutěž

Po 17. hodině  vyhlášení vítězů 
jednotlivých kategorií.

Kategorie dračí soutěže:

1  Nejkrásnější létající drak

2  Nejdéle létající drak

3  Nejoriginálnější drak

Akce je pořádána ve spolupráci  
s SDH Písnice a TJ Sokol Písnice. 

Změna programu vyhrazena

SOBOTA 8. ŘÍJNA 2016 OD 14:00 HODIN

ZVEME

Chybí vám spřízněná duše? Cítíte se 
doma osamoceni? Hledáte kamaráda či 
kamarádku na výlet? Pak je tu pro vás 
po prázdninách opět pravidelná nabíd-
ka seniorských aktivit pro letošní pod-
zim, která poskytuje všem bez rozdílu 
příležitost k novým setkáváním.

Jak začít? Přijďte v pondělí 12. září 
v 10 hodin do tělocvičny Klubu Junior 
na první informační setkání a cvičení 
s trenérkou-fyzioterapeutkou Bc. Eliš-
kou Froňkovou. Pravidelná cvičení mají 
základ ve zdravotním tělocviku s prvky 
čínského zdravotního cvičení a jógy.

Tradičně velký zájem o počítačové 
kurzy pro více či méně pokročilé seni-
orské uchazeče přiměl radnici městské 
části k otevření již 4. ročníku podzim-
ních PC kurzů. Zápis do nich se usku-
teční v úterý 27. září v 11 hodin v počí-
tačové učebně v 1. patře Klubu Junior na 
adrese: sídliště Písnice, ul. Na Okruhu 1.

Přijďte, těšíme se na vás.

Ing. Lenka Koudelková, zástupkyně 
starosty pro oblast sociální, vzdělávání, 

školství a tělovýchovy

PRO SENIORY
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Vážení občané, letní měsíce 
přinesly neklid do řad oby-
vatel sídliště Písnice. Spo-

lečnost ČEZ, se rozhodla prodat 
739 bytů, přilehlé nákupní centrum 
a veškeré pozemky čítající více než 
šest hektarů ve veřejné soutěži 
jednomu zájemci, nikoliv rozpro-
dat byty jejich dlouhodobým ná-
jemcům. Rozumím občanům, kteří 
očekávali nabídku na koupi dotova-
ných bytů stejně, jako to ČEZ učinil 
i v minulých letech v jiných lokali-
tách. Vedle prodeje bytového fon-
du se prodávají i pozemky faktic-
ky celého sídliště. Zvolený způsob 
prodeje jednomu zájemci míří na 
prodej za nejvyšší cenu. Z hlediska 
městské části nemáme možnost 
do prodeje zasáhnout, jen můžeme 
podpořit obyvatele a zprostředko-
vat jednání se zástupci společnosti 
ČEZ. Na sídlišti bydlí zhruba čtvr-
tina obyvatel naší městské části. 

Podle demografické studie už nyní 
fluktuace obyvatel naší městské 
části převyšuje průměr Prahy a dal-
ší stěhování občanů není žádoucí 
pro nikoho. Příběh ještě může mít 
i šťastný závěr, pokud nejvyšší fi-
nanční nabídku podá některá z fi-
rem, která se dlouhodobě zabývá 
správou bytů, a tímto nákupem si 
rozšíří své portfolio, a pokud ne-
bude brát tuto příležitost za rychlý 
způsob zbohatnutí, ale dlouhodo-
bou investici, do které bude muset 
nejprve vkládat finanční prostřed-
ky. Jednoduchá kritéria veřejné 
soutěže jsou ovšem taková, že celé 
sídliště může koupit spekulant, 
který bude chtít zásadním způso-
bem výhledově zhodnotit byty, při-
lehlé pozemky či atraktivní polohu 
v blízkosti budoucí stanice metra 
D Písnice či také výhodnou polo-
hu nedaleké tržnice Sapa. V červnu 
společnost ČEZ oznámila vedení 

městské části, že se nehodlá se-
tkat s občany a vysvětlit jim, proč 
se rozhodla pro tento způsob pro-
deje, a nikoliv přímý prodej nájem-
níkům, se slovy, že „občanům nemá 
co říci“. To mne osobně zamrzelo ze 
všeho nejvíc. Společnost ČEZ měla 
na výběr několik možností prodeje, 
ale rozhodla se pro celkový prodej 
jednomu zájemci. V bytech byd-
lí nájemníci, kteří i třicet let řád-
ně platí ČEZu nájem, mnozí z nich 
se na výstavbě podíleli a do svých 
bytů investovali, a po třiceti letech 
jim „pan domácí“ nemá co říci?! Po 
nátlakových akcích nově vzniklé 
iniciativy Moje Písnice v čele s On-
dřejem Václavíkem společnost ČEZ, 
a. s., změnila názor a nabídla ná-
jemníkům jednání. Opravdu musí 
společensky odpovědná firma, za 
jakou se ČEZ, ve svých reklamách 
vydává, zasednout ke stolu se svý-
mi řádně platícími klienty až po de-
monstracích rozhořčených občanů 
či zájmu médií? Ať už to dopadne 
jakkoliv, a přeji si, aby pro občany 
dobře, pachuť z přístupu ČEZ vůči 
vlastním nájemníkům už navždy 
zůstane. Bohužel. Tématu se po-
drobně věnuje toto vydání čísla 
i formou rozhovorů se zástupcem 
iniciativy Moje Písnice Ondřejem 
Václavíkem a tiskovým mluvčím 
společnosti ČEZ panem Romanem 
Gazdíkem.

Na několika místech městské 
části byly začátkem července do 
trávníku kolem cest umístěny ce-
dulky upozorňující na častý výskyt 
psích výkalů. Tímto nešvarem se 
dlouhodobě zabývají naši žáci ze 
Žákovského zastupitelstva. Zazna-
menal jsem i kritiku, že se jedná 
o vyhozené peníze, že nezodpo-
vědné pejskaře ani takové cedulky 
neodradí. Možná. Důsledně vzato, 
chce-li se někdo chovat jako čuně, 
neodradí ho ani strážník za každým 
rohem, který by rozdával pokuty. 
Naopak mi dovolte ocenit naše mla-
dé žáky, kteří se tomuto tématu se-
trvale věnují (viz průzkum v letním 
čísle U nás) a přicházejí s nápady, jak 
napomoci osvětě. Budu rád, když od 
případných kritiků zazní i další ná-
měty, jak tento problém řešit jinak 
než postavit za každý roh strážníka 
nebo nedělat nic. Žákům děkuji za 
jejich starost o veřejná prostranství 
a přeji jim do nového školního roku 
hodně školních úspěchů a radosti 
z nových poznatků, a ať jim školní 
rok rychle uteče. Jejich pedagogům 
přeji trpělivost a hodně nápadů, jak 
našim žákům učinit školní vzdělá-
vání atraktivním.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

SLOVO STAROSTY

Iniciativa Moje Písnice, která 
žádá, aby ČEZ, a. s., zastavil 
prodej bytů na sídlišti Písnice 
za stávajících podmínek, svo-
lala na 9. srpna demonstraci.

Shromáždění na náměstíč-
ku na sídlišti Písnice se zú-
častnilo odhadem na 500 lidí, 
kteří dali najevo svoji pod-
poru postupu iniciativy, jež 
zastupuje především nájem-
níky prodávaných bytů. Rov-
něž podepisovali petici žá-
dající zastavení prodeje bytů 
za podmínek vyhlášených 
28. června. K demonstraci se 
vracíme fotografiemi, další 
článek a rozhovory k tématu 
najdete v tomto čísle časopi-
su U nás na str. 12−14.

Zdroj a více informací: htt-
ps://mojepisnice.wordpress.
com

(red)
Foto: Hana Kolářová

DEMONSTRACE NA SÍDLIŠTI PÍSNICE

https://mojepisnice.wordpress.com
https://mojepisnice.wordpress.com
https://mojepisnice.wordpress.com


KRONIKA

4 | U nás | 9/2O16

V letošním roce měla anketa 
novou formu hlasování. Občané 
mohli upřednostnit, nebo naopak 
upozadit některý z problémů. Cel-
kově se ankety zúčastnilo 219 hla-
sujících. Přehled výsledných 10 
problémů Libuše a Písnice roku 
2016 otiskujeme na této stránce.

Novinkou veřejného fóra byla 
možnost zúčastnit se hlasování 
v pocitové mapě. Na mapu obča-
né označovali pocity vztahující se 
k určitému místu pomocí špend-

líků šesti různých barev. Sběr dat 
probíhal i po skončení fóra formou 
online mapování. Celkově se do 
hlasování zapojilo 163 občanů, kteří 
označili 1 179 míst. Výsledky z poci-
tové mapy můžete najít na webo-
vých stránkách MČ Praha-Libuš.

Na zářijovém zasedání budou 
s těmito výsledky seznámeni za-
stupitelé městské části a poté 
se jejich řešením budou zabývat 
kompetentní zástupci staros-
ty a odborní zaměstnanci úřadu. 

O průběhu řešení problémů vás 
budeme informovat jak prostřed-
nictvím časopisu, tak webových 
stránek městské části, kde v sekci 
Zdravé město naleznete stav řeše-
ní problémů roku 2015.

V červnu probíhala obdob-
ná anketa mezi žáky základních 
a středních škol. Ti hlasovali 
o problémech, které vycházely 
z podnětů ze Studentského fóra, 
které proběhlo v dubnu letošní-
ho roku. Ankety se zúčastnilo 329 

žáků a studentů. Výsledky ankety 
naleznete v přehledu Student-
ských problémů 2016. Tyto pro-
blémy jsou pro nás stejně důleži-
té jako výsledky z veřejného fóra 
a snažíme se najít jejich řešení.

Bc. Petr Borský,  
koordinátor projektu Zdravá Libuš 

a Písnice a MA21

VÝSLEDKY ANKETNÍHO HLASOVÁNÍ  
O PROBLÉMECH LIBUŠE A PÍSNICE 2016
Městská část Praha-Libuš již pošesté pořádala veřejné fórum, setkání s občany, kteří diskutují se zastupiteli 
a zaměstnanci úřadu MČ Praha-Libuš o problémech v Libuši a Písnici. Problémy navržené na veřejném fóru se 
staly základem pro anketu pro širokou veřejnost.

STUDENTSKÉ PROBLÉMY ROKU 2016

Přebudovat hřiště (betonové s pyramidou) u Klubu Junior

Zlepšit kulturu prodeje a atraktivnost obchodního centra Sapa

Zvýšit počet odpadkových košů včetně košů na psí exkrementy

Zvýraznit frekventované přechody pro chodce

Zintenzivnit kontroly prodeje alkoholu mladistvým

Rozšířit a zkvalitnit výuku cizích jazyků (zapojit zahraniční studenty 
a rodilé mluvčí)

Umístit veřejné osvětlení od fotbalového hřiště v ulici Skalská až 
k hrázi přehrady v Modřanské rokli

Zajistit o víkendech kratší intervaly autobusové linky 113

Vybudovat autobusovou zastávku Mílová v Dobronické ulici

Vytvořit pěší zónu u Základní školy s rozšířenou výukou jazyků 
v Písnici

V návaznosti na tyto podněty 
se na květnové schůzi Žákovského 
zastupitelstva Praha-Libuš mezi 
jeho členy uskutečnila jednoduchá 
soutěž. Šlo o to, kdo vymyslí nej-
zajímavější cedulku do parku a na 
trávník upozorňující majitele psů 
na nutnost uklízet po svých pejs-
cích. Sešlo se několik zajímavých 
a vtipných návrhů. Městská část 
nechala vítězný návrh umístit na 
dvanáct informačních tabulek, 
které jsou od července 2016 roz-
místěny v parcích a na trávnících 

městské části.
Věříme, že návrh umístěný na 

informačních tabulkách bude in-
spirovat i ty majitele, kteří dopo-
sud po svých pejscích neuklízeli.

Anna Rusiňáková,  
vedoucí odboru životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Anna Rusiňáková

VÍTĚZNÝ NÁVRH V TRÁVĚ
Téma úklidu psích exkrementů patří mezi nejčastější problémy, na které 
opakovaně upozorňují místní obyvatelé během různých projednání a anket.

 Vítězný návrh Michaely Mostové.
 Informační tabulka v parku K Jezírku.

10P ROKU 2016

Provést kompletní rekonstrukci Libušské ulice ve staré Písnici, 
včetně kruhového objezdu Libušská x Kunratická spojka

Požadovat zkrácení intervalů autobusových linek č. 113, 197

Intenzivně regulovat developerské projekty

Vybudovat víceúčelové sportoviště ve staré Písnici

Iniciovat odstranění nepovoleného ubytovacího zařízení v ulici 
V Lužích

Zlepšit úklid veřejných (zejména travnatých) ploch na písnickém 
sídlišti

Umístit na veřejná prostranství cedule upozorňující na povinnost 
uklízet psí exkrementy

Prověřit možnost zajištění domácího ošetření pacientů praktickým 
lékařem

Zřídit na Libuši nebo v Písnici knihovnu

Pokusit se zajistit v městské části praxi očního lékaře 

Vítězný návrh členů Žákovského zastupitelstva Praha-Libuš
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Program konference byl velmi 
pestrý. Letos byla témata předná-
šek a workshopů rozdělena do šesti 
oblastí: Migrace a rozvoj, Uprchlíci 
a uprchlická krize, Veřejná správa, 
Výzkumy migrace, Rodiny a mládež, 
Migrace z/do střední a východní Ev-
ropy a Ruska. Vystoupili přednáše-
jící z Česka a zároveň světové špič-
ky v oblastech migrace, integrace 
a sociální koheze. Hlavními před-
nášející byli Ahmet Icduygu, Peggy 
Levitt, Richard Alba, Nancy Foner, 
Agata Gorny, Franc Düvell a mnoho 
dalších. Z českých přednášejících 
se jednalo například o Danu Moree, 
Terezu Freidingerovou, Pavla Čižin-
ského, Marka Čaňka, Yanu Leontiy-
evu, Zdeňka Uherka.

ZÁJEM O SAPU

Poslední den konference jsem 
měla možnost přispět svými zna-
lostmi a uspořádala jsem exkurzi 
v anglickém jazyce do vietnamské-
ho kulturního a obchodního areálu 
Sapa. Účastníci mohli zůstat i na 
společnou večeři, která se konala 
již mimo oficiální program.

Zájemců o prohlídku bylo již bě-
hem prvního a druhého dne registra-
ce asi sto, takže skupinu přivezly do 
Sapy dva autobusy. Díky velmi vstříc-
né dohodě s akciovou společností 
Saparia jsem se svým týmem měla 
možnost ukázat vědcům i místa či 
vybavení, které v běžném denním 
provozu není veřejnosti přístupné.

Komentovaná prohlídka se věno-

vala nejdříve historii areálu a poté 
také demografickým změnám, 
které se díky trvalému usazování 
migrantů v Libuši promítají do je-
jího každodenního života. Společně 
s dalšími třemi průvodkyněmi a jed-
ním průvodcem jsme účastníkům 
rozděleným do menších skupin vy-
světlovali, co Sapa pro Vietnamce 
znamená, jaké funkce v ní využíva-
jí a jak její popularita i mezi Čechy 
díky kulinářským zážitkům stále 
roste. Hovořili jsme o čínské me-
dicíně a přístupu ke zdravotnictví, 
které je u mnoha Vietnamců díky 
systému komerčního zdravotního 
pojištění stále nerovnocenné ve 
srovnání s osobami, které využíva-
jí systém veřejného pojištění. Jedna 
z částí prohlídky se také věnovala 
vzdělávacím aktivitám, předškolní 
péči a fenoménu chův. Dále jsme 
samozřejmě navštívili buddhistic-
ký chrám, kde centrem sdílených 
informací byla oblast uctívání před-
ků, posmrtný život a různé formy 
obětin, které jak v chrámu nebo na 
domácím oltáři Vietnamci mají.

Jedno z míst, které jsem sama 
poprvé měla možnost si zblízka 
prohlédnout, byla hasičská zbroj-
nice. Návštěvníkům jsme před-
kládali fakta o proběhlých požá-
rech a současných bezpečnostních 
opatřeních v areálu. Navázali jsme 
sdílením zkušeností z integračních 
projektů městské části, ať vzdě-
lávacích, kulturních, či dříve i so-
ciálně zaměřených na případovou 
práci ve vietnamských rodinách. 

Krátce jsme zmínili i oblasti čin-
ností místních neziskových a spol-
kových organizací a naše prohlídka 
se pomalu blížila ke konci.

SPOLEČNÁ VEČEŘE,  
POZNATKY, VÝZKUMY

Poslední oblastí informací, které 
jsme účastníkům zprostředková-
vali, se týkaly realizovaných stu-
dií, analýz a výzkumů, které se ať 
již přímo, či nepřímo Prahy-Libuše, 
Sapy nebo Vietnamců žijících v Li-
buši týkaly. Hovořili jsme o vztazích 
a problémech druhé generace viet-
namských přistěhovalců a prognó-
zách o třetí generaci. Na úplný zá-
věr jsme se vydali na něco teplého 
do žaludku.

Celá akce se velmi povedla. 
Účastníci kladli během prohlídky 
i během večeře různé dotazy a zá-
roveň sdíleli poznatky ze svých vý-
zkumů. Mnoho z nich se pokouše-

lo o vietnamskou výslovnost jídel 
nebo nápojů, číslovek anebo zá-
kladních vět. Zůstali jsme společně 
do pozdního večera, kdy autobusy 
odvezly návštěvníky zpět do cent-
ra Prahy.

Jsem ráda, že jsem své zkušenos-
ti, které jsem za šest let práce v Li-
buši nabyla, mohla dále sdílet nejen 
se zahraničními odborníky, ale také 
s milými kolegy, pro které jsem se-
stavila podrobný skript prohlídky 
areálu tak, aby každá skupina zís-
kala informace odborné a celistvé. 
Velmi ráda bych jim poděkovala za 
jejich čas a energii, kterou prohlíd-
ce věnovali. Petro Sedláčková, Chi 
Mai Pham, Minh Ngoc Mai a Suzy 
Duong, byli jste skvělí.

Bc. Markéta Fišarová,  
Přírodovědecká fakulta UK

Více o IMISCOE a konferenci  
najdete na: www.imiscoe.org.

Foto: Pavel Petr

SVĚT SE JEZDÍ DÍVAT DO SAPY
Platforma 450 odborníků výzkumné sítě IMISCOE (International Migrati-
on, Integration and Social Cohesion − Mezinárodní migrace, integrace a so-
ciální soudržnost) se již po třinácté setkala na konferenci, která se tento-
krát konala od 30. června. do 2. července v Praze na půdě Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy. Na programu byla i návštěva areálu Sapa.

Na území městské části Praha-Libuš je již od minulého volebního období vyhlášena nulová tolerance hazardu. Ze 150 povolených automatů Ministerstvo financí ČR k 31. 7. 
2016 registruje posledních šest řádně povolených přístrojů na dvou adresách. Nulovou toleranci se ovšem někteří podnikavci snaží obcházet. V minulosti proto proběhly na 
území naší městské části kontroly, které vyústily v trestní oznámení a pokuty provozovatelům. V srpnu proběhla jedna z kontrol složená z pracovníků Ministerstva finan-
cí ČR, Celní správy ČR, městské policie a živnostenského odboru Úřadu Prahy 12 v restauraci U Báti, kde se viditelně nacházejí dva přístroje v rozporu s platnou vyhláškou 
o provozování hazardu na území hl. m. Prahy. Foto: Jiří Koubek

 FOTOZPRÁVA: KONTROLA NELEGÁLNÍHO HAZARDU
Přihodilo se ve vašem blízkém okolí něco 
zajímavého? Zaznamenali jste nějakou novinku? 
Něco se vám líbí? Nebo naopak nelíbí? Pošlete svou 
fotozprávu do redakce časopisu U nás na e-mail: 
hana.kolarova@tiscali.cz. Stačí jedna až čtyři 
fotky, třeba z mobilu, a k tomu krátký věcný popis. 
Nejlepší zprávy zveřejníme. (red)

http://www.imiscoe.org
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 č. 30/2016 ZMČ bere na vědomí text 
doručené Petice občanů za odmítnutí 
stavby bytového domu v ulici Výletní na 
parc. č. 910/59 a 910/165, k. ú Písnice. 
Konstatuje, že MČ byla dosud předlo-
žena pouze studie záměru výstavby. Ve-
řejnost byla s touto studií seznámena 
na veřejném projednání konaném dne 
5. 4. 2016. Nesouhlasí s předloženou 
studií z 12/2015 vypracovanou Ing. arch. 
Davidem Krausem pro stavbu bytové-
ho domu v ul. Výletní, investor Damilla 
Leasing, s. r. o., z důvodu nevhodnosti 
navrhovaného řešení pro danou loka-
litu. Uplatní své konkrétní připomínky 
k uvedenému záměru v okamžiku, kdy 
bude MČ předložena projektová doku-
mentace pro územní řízení.

 č. 31/2016 ZMČ schvaluje přidělení 
účelových neinvestičních dotací urče-
ných na neinvestiční dotace na sport 
a na podporu činnosti nestátních nezis-
kových organizací působících na území 
MČ Praha-Libuš dlouhodobě zajišťují-
cích organizovanou sportovní výchovu 
mládeže pro rok 2016. Tabulka přiděle-
ných dotací je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. Schvaluje uzavření veřejno-
právních smluv s jednotlivými žadateli 
na přidělené neinvestiční dotace.

 č. 32/2016 ZMČ: 1. Bere na vědomí 
usnesení Zastupitelstva HMP č. 17/56 
ze dne 26. 5. 2016 k návrhu koncepce 
výstavby a rekonstrukce hasičských 
zbrojnic, dovybavení Jednotek SDH ve 
střednědobém výhledu do roku 2018 
a s tím spojených úprav rozpočtu kapi-
tálových výdajů vlastního hl. m. Prahy 
v roce 2016 v kapitole 07 - Bezpečnost 
a poskytnutí účelových investičních 
dotací městským částem hl. m. Prahy. 
2. Bere na vědomí podání žádosti o do-
taci ze státního rozpočtu prostřednic-
tvím MV ČR - GŘ HZS na projekt „Vý-

stavby nové hasičské zbrojnice pro SDH 
Písnice“, a to na základě usnesení RMČ 
č. 45/2016 ze dne 22. 2. 2016. 3. Bere 
na vědomí zveřejnění Oznámení před-
běžných informací k záměru „Výstavby 
nové hasičské zbrojnice pro SDH Pís-
nice“ ve Věstníku veřejných zakázek. 
4. Schvaluje realizaci investiční akce 
„Výstavba nové hasičské zbrojnice pro 
SDH Písnice“ na pozemcích par. č. 959 
a 960, oba v k. ú. Písnice, a to včetně je-
jího financování dle bodu č. 1 a č. 2 to-
hoto usnesení. 5. Zplnomocňuje Radu 
MČ Praha-Libuš schvalovat všechny 
právní, finanční, dotační, majetkové 
a stavební úkony na investiční akci „Vý-
stavba nové hasičské zbrojnice pro SDH 
Písnice“, vyjma celkové finanční částky 
schválené v rozpočtu MČ Praha-Libuš 
pro příslušný kalendářní rok, případně 
získání účelové státní dotace od Mini-
sterstva vnitra − Generálního ředitel-
ství Hasičského záchranného sboru. 
O těchto opatřeních bude Rada MČ 
Praha-Libuš informovat Zastupitelstvo 
MČ Praha-Libuš samostatným materiá-
lem na jeho nejbližším zasedání.

 č. 33/2016 ZMČ bere na vědomí Zá-
věrečnou zprávu o průběhu a výsledku 
inventarizace majetku a závazků za rok 
2015 za MČ Praha-Libuš včetně organi-
zací, jejíchž je zřizovatelem – příloha č. 1.

 č. 34/2016 ZMČ bere na vědomí 
Zprávu o výsledku přezkoumání hos-
podaření MČ Praha-Libuš za rok 2015. 
Ukládá panu starostovi Jiřímu Koubkovi 
připravit opatření k nápravě chyb a ne-
dostatků uvedených v této zprávě.

 č. 35/2016 ZMČ schvaluje Závěreč-
ný účet hospodaření MČ Praha-Libuš za 
rok 2015, který je nedílnou součástí to-
hoto usnesení.

 č. 36/2016 ZMČ schvaluje Účetní 
závěrku MČ Praha-Libuš za rok 2015.

 č. 37/2016 ZMČ schvaluje Roz-
počtovou změnu č. 2 rozpočtu MČ Pra-
ha-Libuš pro rok 2016 ve všech bodech 
nebo položkách, která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení.

 č. 38/2016 ZMČ schvaluje Roz-
počtovou změnu č. 3 rozpočtu MČ Pra-
ha-Libuš pro rok 2016 ve všech bodech 
nebo položkách, která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení.

 č. 39/2016 ZMČ schvaluje uzavření 
Dohody o ukončení Smlouvy o smlou-
vě budoucí darovací se společností Pi-
xabelly Libuš, s. r. o., Záhřebská 157/24, 
120 00 Praha 2 – Vinohrady, podepsané 
dne 2. 6. 2015. Pověřuje starostu Jiřího 
Koubka podpisem této dohody, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Schvaluje uzavření Dohody o ukončení 
Smlouvy o zajištění smluvních závazků 
se společností Pixabelly Libuš, s. r. o., 
podepsané dne 2. 6. 2015. Pověřuje sta-
rostu Jiřího Koubka podpisem této do-
hody, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

 č. 40/2016 ZMČ schvaluje výši 
odměn členům Finančního a Kontrol-
ního výboru za jejich činnost za ob-
dobí od začátku volebního období do 
20. 6. 2016 dle účasti členů výborů na 
jednáních výborů ve výši od 800 Kč do 
3 600 Kč, viz neveřejná příloha č. 1 to-
hoto usnesení.

 č. 41/2016 ZMČ bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady MČ za období od 
29. 3. do 6. 6. 2016. 

 č. 42/2016 ZMČ schvaluje převod 
členství v Bytovém družstvu Libuš ze 
člena pana Martina Krejčího, nájemce 
bytu č. A 305, na pana Karla Chejna.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová,  

Petra Janáčková a Hana Kolářová

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PLÁNOVANÉ TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-LIBUŠ 
V ROCE 2016: 14. září | 30. listopadu

Jednání probíhá v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Libuš, Libušská 1 
(vedle pošty) od 18.00 hodin. Změna termínu vyhrazena – sledujte úřední 
desku na www.praha-libus.cz.

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 29. 6. 2016 v pl-
ném znění, včetně příloh, jsou dostupná na: www.praha-libus.cz.

Evropský operační program Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání s sebou 
přináší více či méně složitý sys-
tém způsobu přerozdělování ev-
ropských peněz do oblasti školství. 
Mezi ty složitější patří tzv. Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání v ČR 
– rozsáhlý projekt napříč vzdělá-
vacím systémem pro děti a žáky 
do 15 let věku (MŠ, ZŠ), který na-
bízí výjimečnou příležitost: zkva-

litnit proces vzdělávání na území 
celé České republiky. Příležitosti se 
chopil i kraj Praha se svými správ-
ními obvody a na předním místě 
správní obvod Praha 12, kam naše 
městská část spadá. Výjimečnost 
celého projektu spočívá mj. i v šíři 
zapojení mimořádného počtu spo-
lupracujících subjektů – od radnic 
obou našich městských částí coby 
zřizovatelů přes zástupce škol 

a školek, podnikatelských subjek-
tů, neziskového sektoru, rodičů 
i veřejnosti.

A o co vlastně půjde? Společnými 
silami vytvořit kvalitní strategic-
ký dokument, který bude koncep-
cí vzdělávání pro příští léta na zá-
kladních i mateřských školách.

Místní akční plán, jehož prvot-
ním cílem pro naši městskou část 
bylo zapojení 100 % všech našich 
škol a školek, se zaměřuje na tato 
tři pro celou ČR povinná témata:
– Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost, inkluze, kvalita;
– Čtenářská a matematická gra-
motnost v základním vzdělávání;
– Inkluzivní vzdělávání a podpora 
dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem...

... a řadu témat doporučených:
Rozvoj podnikavosti a iniciati-

vy dětí a žáků, Rozvoj kompetencí 
dětí a žáků v polytechnickém vzdě-
lávání, Kariérní poradenství na zá-
kladních školách aj.

Kdo se bude na tomto projektu 
Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání správního obvodu Pra-
hy 12, do něhož patříme, v období 
nadcházejících dvou let aktivně 
podílet, jaké budou hlavní pracovní 
orgány pro tvorbu obsahu MAPu – 
to vše se dozvíte v některém z dal-
ších příspěvků.

Ing. Lenka Koudelková,  
zástupkyně starosty MČ Praha- 

-Libuš pro oblast, sociální, vzdělá-
vání a školství a tělovýchovy

PŘÍLEŽITOST K ZÍSKÁNÍ EVROPSKÝCH DOTACÍ  
PRO KAŽDOU MŠ A ZŠ V NAŠÍ OBCI
Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání na Libuši a v Písnici v rámci 
Místního akčního plánu správního obvodu Prahy 12.
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SOCIÁLNÍ TÉMA 
KONTAKTY

Koordinátora sociální po-
moci je možné kontaktovat 
písemně po mailu nebo te-
lefonicky. Službu poskytuje:
Na podatelně městské části 
nechávejte prosím uzavře-
né obálky s nápisem „k ru-
kám paní Vránové“ a uvnitř 
nezapomeňte uvést jméno 
a kontakt na sebe, nejlépe 
telefon.

Ke komunikaci ohledně 
obecných témat ze sociální 
oblasti byl zřízen sběrný e-
-mail Úřadu městské části 
Praha-Libuš, který obhos-
podařuje též koordinátorka 
sociální pomoci, ale kopie 
zaslaných e-mailů automa-
ticky informují i zástupkyni 
starosty pro oblast sociální 
a vedoucí odboru správního 
a školství: socialno@praha-
-libus.cz. 

Zástupkyní starosty MČ Pra-
ha-Libuš, která má v kom-
petenci oblast sociální, je 
paní Ing. Lenka Koudelková. 
Pověřenou vedoucí odboru 
správního a školství ÚMČ 
Praha-Libuš je paní Jarosla-
va Hlávková.

Koordinátorka  
sociální pomoci

Zuzana 
Vránová, Dis.
koordinatorpomoci@

praha-libus.cz

Libušská 35/200,  
142 00 Praha 4 – Libuš

Tel.: 604 740 696

Vstup na veletrh je po venkovním 
schodišti z prostoru trhů a bezbarié-
rový vchod naleznete v boční straně 
Prioru ze strany parkoviště v dolní 
části Sofijského náměstí. 

Veletrh pořádá městská část Pra-
ha 12 již po sedmnácté. Letos se 
poprvé na veletrhu představí také 
městská část Praha-Libuš. K ná-
vštěvě veletrhu zveme obyvate-
le jak městské části Praha 12, tak 
městské části Praha-Libuš.

Využijte příležitosti osobního 
setkání s poskytovateli sociálních 
a návazných služeb a možnosti 
konzultovat životní situace s kva-
lifikovanými odborníky a získat in-
formace o poskytovaných službách. 
Osobně se budete moci seznámit 
s pracovníky více než 30 organiza-
cí, které poskytují sociální služby 
pro občany naší městské části. Na 
veletrhu bude představen i vzdělá-
vací cyklus Senior akademie, kte-
rý se uskuteční poprvé na území 
městské části Praha 12 ve spoluprá-
ci s Městskou policií hl. m. Prahy. 
V rámci doprovodného programu 
se budete moci detailněji seznámit 
s nabídkou jednotlivých organizací. 
Můžete si zde též zakoupit výrob-
ky osob se zdravotním postižením 
z chráněných dílen. Na všechny ná-
vštěvníky čeká slosovatelný kupón 
o věcné ceny.

Po celý den bude také probíhat 
doprovodný program na Sofijském 
náměstí – prodej a workshop zamě-
řený na cizokrajnou kuchyni, prodej 
doplňků zdravé výživy. Pro dětské 
návštěvníky bude zajištěn skákací 
hrad a kolotoč. V odpoledních ho-
dinách vystoupí hudební duo Vlasta 
a Pavla.

Městská část Praha 12 vydává 
jako nezbytnou a tradiční součást 
Veletrhu sociálních služeb Kata-
log poskytovatelů sociálních a ná-
vazných služeb s aktualizovanými 
kontakty a informacemi na rok 
2016. Katalog si budete moci zdar-
ma vyzvednout přímo na veletr-
hu, nebo později v budově radnice 
městské části Praha 12 v Pískové 
ulici. 

V rámci Veletrhu se uskuteční 
Den zdraví, který je podpořen fi-
nančním příspěvkem hlavního měs-
ta Prahy na realizaci projektů v ob-
lasti MA21. Veřejnosti budou nabí-
zeny bezplatné konzultace na téma 
výživa a zdravý životní styl, adikto-
logické poradenství, testování míry 
závislosti na nikotinu a alkoholu, 
diagnostika a základní informa-
ce o generalizovaných úzkostných 
poruchách, měření krevního tlaku, 
prevence rizikových faktorů tzv. ne-
mocí 21. století. Zájemci mohou ab-
solvovat bezplatné vyšetření zraku 

a individuální konzultaci výsledků 
včetně případného doporučení dal-
šího postupu.

Jako každý rok mohou návštěv-
níci získat zajímavé ceny prostřed-
nictvím slosování návštěvnických 
kupónů. Vyplněný kupón mohou 
zájemci v průběhu veletrhu ode-
vzdat pořadatelům. Losování se 
uskuteční dne 15. září 2016 v 17.30 
hodin v prezentačních prostorách 
veletrhu na Sofijském náměstí. 
Návštěvnické kupony budou k dis-
pozici i na místě. 

Mgr. Zbyněk Boublík,  
zástupce starostky MČ Praha 12

ZVEME

17. ROČNÍK VELETRHU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Znáte ve svém okolí někoho, kdo se ocitl v tíživé sociální situaci? Pečujete o své dříve narozené rodiče, nebo 
příbuzného? Nevíte si rady se svým zdravotně postiženým dítětem? Potřebujete poradit? Právě pro vás je 
určen Veletrh sociálních služeb, který můžete navštívit ve čtvrtek 15. září 2016 od 11.00 hod do 18.00 hodin 
ve 2. patře bývalého obchodního domu Prior na Sofijském náměstí v Modřanech.

NÁVŠTĚVNICKÝ SLOSOVATELNÝ KUPON  
na akci pořádanou  Úřadem městské části Praha 12

VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
konaný dne 15. 9. 2016 

Zahájení losování v 17:30 | Ceny budou předány osobně přítomným návštěvníkům

Účastník soutěže uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu – 
jména, příjmení, adresy, telefonního čísla pro účely realizace losování návštěvnických kuponů a pro účely 

informování účastníků tomboly o výhrách v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Organizátor je oprávněn zpracovávat 

osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání tomboly.

                          
Jméno, příjmení: ..................................................................................................................................................................

Adresa:  ..................................................................................................................................................................................

Telefonní kontakt:  .............................................................................................................................................................              

Podpis …………………………

mailto:socialno@praha-libus.cz
mailto:socialno@praha-libus.cz
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Osazování stanovišť tříděného 
sběru sběrnými nádobami na kov 
zajišťují svozové společnosti po-
stupně. V první fázi byly na území 
městské části Praha-Libuš rozmís-
těny čtyři samostatné nádoby na 
kovové obaly. Tyto kontejnery jsou 
umístěny na stávajících stanoviš-
tích tříděného odpadu v ulicích Vý-
letní a K Vrtilce v Písnici a v ulicích 
K Lukám a K Jezírku na Libuši.

Podle příslibu Magistrátu by 
mělo být možné od 1. září 2016 
zažádat o další nádoby na kovo-
vé obaly. Zástupci Magistrátu sice 
druhým dechem dodávají, že sběr 
této komodity bude přednostně 
směřován na exponované lokality, 
které jsou v hojné míře navštěvo-
vány občany a návštěvníky Prahy, 
nicméně možnosti požádat o roz-

místění dalších kontejnerů na ko-
vové obaly městská část Praha-Li-
buš využije a obrátí se s požadav-
kem na Magistrát.

Anna Rusiňáková,  
odbor životního prostředí  

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Anna Rusiňáková

UŽ MŮŽEME TŘÍDIT I PLECHOVKY
Od 1. srpna 2016 se na území hlav-
ního města Prahy postupně zavádí 
sběr kovových obalů, a to želez-
ných i hliníkových společně. Budou 
do komplexního systému naklá-
dání s odpady začleněny jako další 
komodita tříděného odpadu.

http://envis.praha-mesto.cz, tel. +420 236 004 263

http://www.psas.cz/, tel. +420 284 091 888

Vhazujte jen prázdné obaly!

Empty cans only!

POUZE KOVOVÉ OBALY
METAL CANS ONLY

 konzervy 

 nápojové plechovky 

 tuby 

 uzávěry 

 víčka 

 zvířecí konzervy

 cans 

 drink cans 

 tubes 

 closures 

 covers 

 animal food cans

Kontejner na třídění kovových obalů na 
parkovišti K Lukám.

2. listopadu 2016  
od 9:00 do 17:00 Ve dvoře za poštou na adrese Libušská 1

9. listopadu 2016  
od 9:00 do 17:00 Ve dvoře za poštou na adrese Libušská 1

16. listopadu 2016  
od 9:00 do 17:00 Ohrobecká

23. listopadu 2016  
od 9:00 do 17:00 K Vrtilce (u prodejny CYKLOEMAP)

DO PŘISTAVENÝCH KONTEJNERŮ

* 
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O 
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LN
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O

Do kontejnerů je možné odkládat: trávu, listí, větve do průměru 8 cm,  zbytky rostlin, neznečištěné piliny, dřevní štěpku z větví stromů a keřů,  zbytky ovoce a zeleniny, hlínu z květináčů. Možnost štěpkování větví.

Sběr bioodpadu do přistavených kontejnerů  
je pro občany městské části Praha-Libuš zdarma.

1/9—31/10 2016
KATEGORIE  č.2

FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU 
NA TÉMA PODZIM NA LIBUŠI A V PÍSNICI

Jedná se o dokumentační či uměleckou fotografii s pod-
zimní tématikou pořízenou na území městské části 
Praha – Libuš a v jejím nejbližším okolí. Fotografie musí 
být pořízena z digitálního fotoaparátu (ne z mobil-
ního telefonu). Bez omezení jsou povoleny dodatečné 
úpravy v grafických programech v PC.

Soutěžní příspěvky se přijímají výhradně v digitální podobě, posláním na e-mail: fotosoutez@praha-libus.cz. Osoba zare-
gistrovaná do fotosoutěže musí být autorem soutěžní fotografie a zároveň obyvatelem městské části Praha-Libuš. Kaž-
dý soutěžící může přihlásit max. 3 soutěžní snímky v každé kategorii. Velikost jednoho soutěžního snímku je max. 3 Mb.

KATEGORIE  č.1   

MOBILNÍ FOTOGRAFIE NA TÉMA  
PODZIM NA LIBUŠI A V PÍSNICI

Jedná se o dokumentační či uměleckou fotografii s pod-
zimní tématikou pořízenou na území městské části Pra-
ha – Libuš a v jejím nejbližším okolí. Fotografie musí být 
pořízena z mobilního telefonu. Bez omezení jsou po-
voleny dodatečné úpravy v grafických programech v PC. 

Úřad městské části Praha-Libuš v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA 21 

vyhlašuje pro občany Libuše a Písnice

SOUTĚŽ PROBÍHÁ V TERMÍNU:

TAK TO  
VIDÍM JÁ

PODZIM NA LIBUŠI A PÍSNICI

FOTO
SOUTĚŽ

Více informací na www.praha-libus.cz
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Akce jsou pořádány v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora integrace 
cizinců na území MČ Praha-Libuš 2016“ zaměřeného na integraci cizinců 
a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, hl. m. Prahou a MČ Praha-Libuš.

P O D P O R A  I N T E G R A C E  N A  Ú Z E M Í  M Č  P R A H A - L I B U Š  V   R O C E  2 0 1 6

Kurz začal 12. července 2016 slav-
nostním zahájením za účasti zá-
stupců MČ Praha-Libuš a Integrač-
ního centra Praha, o. p. s. Během 18 
lekcí po dvou vyučovacích hodinách 
účastníci kurzů pod vedením zku-
šené vietnamské lektorky získají 
základní znalosti českého jazyka: 
základní fráze, čísla, základy časo-
vání a skloňování, slovní zásoba na 
jednoduchá témata a schopnost 
vést jednoduchou konverzaci. Stu-
denti často pracují ve skupinkách, 
aby si osvojili komunikační schop-
nosti v českém jazyce. V hodinách 
se vedle gramatiky a konverza-
ce procvičuje také poslech a čtení 
s porozuměním. Pro úspěšné ab-
solventy kurzu, kteří dodrží alespoň 
70% docházku, jsou na závěrečnou 
hodinu 13. září přichystány certifi-
káty stvrzující absolvování kurzu.

Od 20. září pořádá MČ Praha-
-Libuš opět ve spolupráci s Inte-
gračním centrem Praha, o. p. s., 
navazující kurz českého jazyka pro 
úroveň A0. Kurz je sice primárně 
určen pro absolventy úvodního 
kurzu, ale nabízí několik volných 
míst i pro nové zájemce. Pro re-
gistraci nebo doplňující infor-
mace kontaktujte: viet@icpraha.
com, s.nguyen@icpraha.com nebo 
774 124 094. Stejně jako úvodní 
kurz bude i ten navazující probí-
hat v prostorách Úřadu MČ Praha-
-Libuš, K Lukám 664, v místnosti 
Klubu Senior (levá část objektu 
Mateřské školky K Lukám).

Markéta Koropecká,  
ředitelka pobočky na Praze 12,  

Integrační centrum Praha
Foto: Markéta Koropecká

NOVÝ KURZ ČESKÉHO JAZYKA  
S INTEGRAČNÍM CENTREM PRAHA
V rámci projektu Podpora Integrace cizinců na území MČ Praha-Libuš 
2016 – část – předávání informací do komunity pro dospělé cizince ho-
vořící vietnamsky, který je realizován za finanční spoluúčasti Minister-
stva vnitra ČR, hl. m. Praha a městské části Praha-Libuš, pořádá MČ Pra-
ha-Libuš ve spolupráci s Integračním centrem Praha, o. p. s., bezplatný 
kurz českého jazyka pro dospělé cizince hovořící vietnamsky na úrovni 
znalosti češtiny A0 (úplní začátečníci).

V roce 2016 se konají díky pro-
jektu „Podpora integrace na úze-
mí MČ Praha-Libuš v roce 2016“, 
zaměřenému na integraci cizin-
ců a spolufinancovanému Minis-
terstvem vnitra ČR, hl. m. Prahou 
a MČ Praha-Libuš, celkem čtyři 
různé souběžné kurzy českého ja-
zyka pro vietnamsky hovořící oby-

vatele Libuše a Písnice. Výuku kur-
zů zajišťují tři neziskové organiza-
ce a v případě jednoho kurzu tým 
lektorů s městskou částí dlouho-
době spolupracující. Kurzy jsou le-
tos rozděleny do tří trimestrů tak, 
aby časově vyhovovaly všem zá-
jemcům o jejich absolvování. Úrov-
ně kurzů jednotlivých lektorských 

týmů se budou v průběhu roku li-
šit. Aktivnější studenti tak mohou 
v průběhu všech tří trimestrů pro-
jít úvodní kurzy v úrovni nula, tj. 
úplných začátečníků, pokračující 
kurz ve stejné úrovni i navazující 
kurz v úrovni jedna.

Kromě výuky češtiny se účast-
níci kurzu mohou naučit také něco 
o české kultuře, zvyklostech a tra-
dicích a reáliích. Lektoři kurzu 
poskytují zájemcům rovněž kon-

zultační hodiny, během nichž jim 
pomáhají nejen se zvládáním čes-
kého jazyka, ale i s běžnými každo-
denními úkony (vyplňování formu-
lářů či žádostí, komunikace s úřady 
apod.).

Martin Kolafa,  
koordinátor jazykových kurzů 

a asistent projektu na podporu in-
tegrace pro část vzdělávání,  

ÚMČ Praha-Libuš,  
odbor kanceláře tajemníka

KURZY ČEŠTINY PRO CIZINCE POŘÁDÁNÉ MČ PRAHA-LIBUŠ I LETOS
Stává se již dobrou tradicí, že MČ Praha-Libuš pořádá v rámci svých inte-
gračních aktivit jazykové kurzy pro veřejnost a ani letos tomu není jinak.

Hlavním cílem projektu je zajis-
tit asistenční služby kvalifikova-
ných interkulturních pracovníků 
pro migranty při jednáních ve ve-
řejných institucích a při práci těch-
to institucí v rámci jednotlivých 
agend úřadů městských částí v hl. 
m. Praze a navázat s úřady měst-
ských částí bližší spolupráci. 

Interkulturní pracovníci jsou 
schopni své služby poskytovat pro 
rusky, anglicky, vietnamsky, mon-
golsky, arabsky, čínsky, ukrajinsky, 
španělsky mluvící migranty, kteří 
žijí na území hlavního města Prahy.

Cílem interkulturní práce je na-
pomáhat odstraňovat sociokultur-
ní a jazykové bariéry při jednání 
mezi veřejnými institucemi a mig-
ranty a přispívat k harmonickému 
soužití v sociokulturně a jazykově 
rozmanité společnosti. 

Městská část Praha-Libuš v rám-
ci tohoto projektu využívá služby 
interkulturních pracovníků ve dvou 
oblastech, a to v oblasti školství, 
kde služby interkulturních pracov-
níků budou využívány hlavně v po-
čátku školního roku 2016, kdy na-

stupují do školských zařízení nový 
žáci a kdy je důležité, aby jejich 
rodiče dostali potřebné informace 
a napomohlo se tím k efektivnosti 
práce zaměstnanců škol a školek 
a k odstranění možných sociokul-
turních a komunikačních bariér

Městská část dále umožňuje ci-
zincům objednat si asistenci socio-
kulturního pracovníka při jednání 
s úřadem městské části, jinou insti-
tucí nebo v jiné životní situaci, a to 
přímo na telefonu či mailu uvede-
ném na webových stránkách měst-
ské části Praha-Libuš (www.praha-
-libus.cz) ve sloupku informačních 
bannerů na pravé straně. Migranti 
si tak mohou sjednat službu inter-
kulturního pracovníka bez dalších 
prostředníků. 

Více informací o projektu a mož-
nosti využití služeb interkulturních 
pracovníků naleznete zde: www.in-
terkulturniprace.cz, nebo na: www.
praha-libus.cz, kde je umístěn in-
formační banner.

Monika Voříšková,  
asistent projektu na podporu  
integrace, ÚMČ Praha-Libuš

ASISTENČNÍ SLUŽBY INTER-
KULTURNÍCH PRACOVNÍKŮ PRO 
MIGRANTY A VEŘEJNÉ INSTITUCE
Asociace pro interkulturní práci v dubnu zahájila realizaci pilotního 
projektu Interkulturní pracovníci ve veřejných institucích v Praze, který 
financuje hlavní město Praha v rámci „Programů podpory aktivit inte-
grace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016“. Doba realizace tohoto 
projektu je 1. 4. 2016 – 31. 12. 2016. Do využití asistentů v rámci tohoto 
projektu se zapojily i úřady některých městských částí, mezi které se 
řadí i městská část Praha-Libuš. 

mailto:s.nguyen@icpraha.com
http://www.interkulturniprace.cz
http://www.interkulturniprace.cz
http://www.praha-libus.cz
http://www.praha-libus.cz
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ZDARMA
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Max. 15 
účastníků

Max. 15 
účastníků
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Max. 15 
účastníků
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Co se prodává a které pozemky je 
možné zastavět?

Veřejná dražba 739 bytů společ-
nosti ČEZ, a. s., se netýká jen tohoto 
rozsáhlého bytového fondu, kde žije 
cca 2,5 tisíce obyvatel. Prodává se té-
měř celé sídliště. Na obrázku 1 jsou 
vyznačeny objekty (červenou bar-
vou) a pozemky (modrou a zelenou 
barvou), které jsou součástí dražby. 
Ostatní objekty nejsou v majetku 
ČEZ, a. s., a dražby se netýkají.

V uplynulých letech společnost 
ČEZ scelila několik menších pozem-
ků v jeden, parc. č. 910/1, který má 
rozlohu téměř 50 000 metrů čtve-
rečních a obepíná všechny objekty, 
které jdou do dražby. Neznám dů-
vod scelení do tohoto jednoho po-
zemku, ale mohu se domnívat, že se 
tak stalo za účelem zvýšení atrak-
tivity pozemku pro případného 
kupce. Současná katastrální mapa 
tak neodpovídá reálnému stavu 
v území, neboť v katastru nemo-
vitostí nejsou vyznačeny chodníky 
a přístupy k jednotlivým objektům 
(patrné z obr. 1). Vzniká tak dojem 
velkého množství volných ploch 
k budoucí zástavbě. Jaké pozemky 
či místa ze zmíněného velkého po-
zemku 910/1 jsou tedy reálně využi-
telná pro další zástavbu?

Rozčlenění lokality podle čísel 
uvedených v mapě č. 1:

1  Na tomto místě je dnes ná-
kupní centrum s restaurací. Bude-
-li postaveno metro D, toto místo 
dozná velkých proměn bez ohle-
du na to, kdo bude vlastníkem. 
Do budoucna lze očekávat zboře-
ní současného objektu a výstavbu 
nového. Umožňuje to jak součas-
ný územní plán, tak i připravovaný 
nový metropolitní územní plán. Do-
sud žádná studie nového projektu 
nebyla městské části předložena.

2  Úzký pruh dvou malých po-
zemků na rohu ulic Libušská a Vý-
letní nepatří společnosti ČEZ, a. s., 
ale jinému soukromému vlastní-
kovi, který se opakovaně pokouší 
tyto dva pozemky o celkové veli-
kosti 357 metrů čtverečních zasta-
vět. Poslední varianta je výstavba 
11 garsonek a jednoho nebytového 
prostoru. Městská část Praha-Li-
buš na červnovém zasedání zastu-
pitelstva vyjádřila nesouhlas s tím-
to záměrem a pokusí se mu zabrá-
nit i tím, že nepřipustí jakékoliv vý-
jimky pro výstavbu, které investor 

bude v jednotlivých stupních řízení 
pravděpodobně potřebovat.

3  Pokud by bylo možné stavět na 
úzkém pozemku označeném bodem 
2, nelze do budoucna vyloučit snahu 
ani o zastavění úzkého pruhu sever-
ně od Výletní, i když to nyní může-
me považovat za nereálné.

4  Centrální část sídliště mezi 
Mateřskou školou Mezi Domy a Klu-
bem Junior se z pohledu katastrální 

mapy zdá být příznivým pozemkem 
pro budoucí výstavbu. Tato část 
z velkého pozemku 910/1 je ovšem 
zatížena páteřními sítěmi, jak je pa-
trné z obrázku č. 2, a to hlavním te-
pelným napaječem (barva oranžová) 
a páteřní kanalizací (barva hnědá). 
Případná zástavba by znamenala 
přeložení těchto sítí. I kdyby se na-
šlo technické řešení (což pochybuji), 
náklady na přeložení sítí by byly tak 
značné, že ekonomická návratnost 
této investice je zřejmě nereálná.

5  Volný prostor označený tímto 
číslem je podle stávajícího územ-
ního plánu nezastavitelným úze-
mím a to se do budoucna určitě ne-
změní. Stavět na této části pozem-
ku parc. č. 910/1 není možné dnes 
a nebude možné ani v budoucnu.

6  Toto je bohužel dobře zasta-
vitelný pozemek. Dnes se na něm 
nachází hřiště, pyramida pro děti, 
ping-pongové stoly a horolezec-
ká stěna. Tento pozemek o rozlo-

VEŘEJNÁ DRAŽBA SÍDLIŠTĚ PÍSNICE
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 Územní plán s jednotlivými  
lokalitami 1−9. Zdroj ČEZ, a. s.

 Páteřní sítě v lokalitě
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ze 4 512 metrů čtverečních je podle současné-
ho územního plánu zastavitelným pozemkem 
a rovněž připravovaný nový metropolitní plán 
počítá s jeho zastavěním. Ačkoliv bude měst-
ská část nepochybně v budoucnu proti jaké-
koliv výstavbě na tomto pozemku, s ohledem 
na jeho polohu, nezatíženost páteřními sítěmi 
a dostupnost na komunikaci Na Okruhu bude 
též nepochybně zájem tento pozemek zasta-
vět. Vykoupit tento pozemek není pro městskou 
část finančně reálné, neboť cena se bude po-
hybovat v desítkách milionů korun. Částečným 
limitem zastavěnosti je ochranné pásmo hlav-
ního vodního přivaděče z nádrže Želivka (mod-
ře vyznačené), které protíná pozemek při jeho 
západní hraně. Výrazným limitem je tzv. „kód 
využití území“, který je dnes v územním plánu 
označen OB-A, tedy nejnižší možnou zástav-
bou odpovídající rodinným domům, konkrétně 
na této ploše třem až čtyřem rodinným domům. 
Bude-li městská část v budoucnu důsledná, vět-
ší zástavbu si budoucí vlastník neprosadí. Kaž-
dopádně to znamená riziko, že obyvatelé sídliš-
tě přijdou o hřiště, které se na tomto pozemku 
nachází. Ovšem slibovat, že tento pozemek ne-
bude nikdy zastavěn, by v současné chvíli bylo 
populistické prázdné gesto.

7  Možnost zástavby v tomto místě je ob-
dobná jako v lokalitě označené číslicí 3, tedy 
nepravděpodobná. Realisticky nahlíženo, toto 
místo může být využito například pro rozšíření 
parkovacích míst.

8  Zástavba jižně od Klubu Junior je neprav-
děpodobná z důvodu vedení páteřní kanalizace 
a povinných odstupových vzdáleností od sou-
sedních objektů.

9  Toto místo není ve vlastnictví ČEZ, a. s., 
majitelem je společnost Tadainvest, s. r. o. K při-
pravovanému stavebnímu záměru na tomto po-
zemku se městská část Praha-Libuš postavila 
negativně, ale jeho zastavění nelze do budouc-
na vyloučit.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Je velmi špatné, že společnost ČEZ, a. s., před 

zvažovaným prodejem svého majetku nezapsa-
la do katastru nemovitostí skutečný stav území 
včetně chodníků a přístupů k jednotlivým ob-
jektům. Byly by tak dány další limity tohoto úze-
mí z hlediska možné výstavby. Vedení městské 
části vyzvalo společnost ČEZ, a. s., aby tak ještě 
učinila. Domnívám se, že stále není pozdě. Do 
budoucna by se tak předešlo možným nedopat-
řením, či snad dokonce soudním sporům. Z hle-
diska reálné výstavby v lokalitě jsou pro bytovou 
výstavbu v zásadě možné dva pozemky, označe-
né číslem 6 (pozemek je v dražbě) a 9 (pozemek 
není v dražbě). Nákupní centrum označené čís-
lem 1 bude atraktivní pro přestavbu v souvislos-
ti s případnou stavbou metra D. Snaze zastavět 
zbylé pozemky může městská část efektivně če-
lit a nepochybně se tak bude dít, ať už bude ve 
vedení městské části v budoucnu kdokoliv.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice,  

koubek@praha-libus.cz

Co je Moje Písnice?
Neformální spolek osob 

hájících zájmy obyvatel sí-
delního celku sídliště Písnice 
a přilehlého okolí.

Kdy a proč iniciativa vznikla?
Iniciativa je vzorový pří-

kladem té nejčistší občanské 
aktivity ‚zdola‘. Čtyři ustavu-
jící členové Mojí Písnice, pan 
Dermendžiev, pan Duchaň, 
pan Frejka a pan Václavík 
jsou pouhými nájemníky ze 
vchodu Na Okruhu 390, kte-
ří se po hromadném setká-
ní nájemníků svého vchodu 
rozhodli, že s dopisem od 
ČEZ Korporátní služby, s. r. 
o., oznamujícím prodej je-
jich domovů, půjdou osobně 
navštívit starostu MČ Mgr. 
Koubka a zkusí zjistit víc. Jak 
jsme dopadli... Toho jsou plné 
noviny.

Co je jejím cílem?
Cílem iniciativy je v tuto 

chvíli v první řadě dosáhnout 
zastavení stávajícího výbě-
rového řízení na prodej bytů 
ve vlastnictví ČEZ, a. s. Rádi 
bychom následně zastupo-
vali zájmy obyvatel sídliště 
Písnice při jednání s ČEZ, a. s., 
o tom, co se bude dít dál.

Koho Moje Písnice reprezen-
tuje, kdo jsou její zástupci?

Moje Písnice reprezentu-
je za prvé zájmy nájemníků 
bydlících na Písnici v byto-
vých domech, které vlastní 
ČEZ, a. s., a které jsou před-
mětem výběrového řízení na 
jejich odprodej. Dále hájíme 
zájmy těch, kdo budou do-
tčeni případným necitlivým 
zásahem do exponovaného 
celku sídliště Písnice jakož-
to obytné zóny, uzlu sociální 
vybavenosti MČ Praha-Libuš 
atd. Jednoduše chceme, aby 
se na sídlišti a v jeho sou-
sedství dál příjemně žilo. 
Konečně, bydlí tu cirka čtvr-
tina obyvatel MČ Praha-Li-
buš, je tu přibližně polovina 
všech veřejných hřišť, ma-
teřská školka, dětský lékař, 
Klub Junior, dvě tělocvičny...

Moji Písnici zastupuje veřej-
ně pan Ondřej Václavík jako 
její mluvčí a tajemník. Bez-
prostředně po jeho boku pak 
stojí ostatní členové zaklá-
dající čtveřice, p. Dermen-
džiev, p. Duchaň a p. Frejka. 
V neposlední řadě se v okru-
hu důvěrníků, jejichž jmeno-
vání v jednotlivých prodejem 
dotčených vchodech, Moje 
Písnice doporučila, etablova-
lo mnoho dalších schopných 
a ochotných dobrovolníků, 
bez kterých by to jednoduše 
nešlo.

Jaké má iniciativa právní po-
stavení a co může dělat?

V současnosti je jedinou 
právně ukotvenou formou na 
pozadí Mojí Písnice její sta-
tus jakožto petičního výboru 
v čele se zástupcem petice 
panem Ondřej Václavíkem. 
Pro všechny ostatní potře-
by nám zatím postačil sta-
tus neformální skupiny nad-
šených a veřejně aktivních 
osob. Můžeme dělat cokoliv, 
co může každý občan v tom-
to státě. V první řadě legálně 
využívat veřejný prostor, or-
ganizovat se, shromažďovat 
se a hlavně otevřeně mluvit 
o tom, co ho trápí, čeho se 
obává a co by si přál. A bude-
me to dělat tak dlouho, do-
kud bude zřejmé, že zastupu-
jeme zájmy ostatních veřejně 
nevystupujících sousedů.

Prosím, sepište stručně argu-
menty, proč by měl ČEZ pro-
dat byty přímo nájemníkům.

Na tuhle otázku si nepře-
ji odpovídat. Tam ještě nyní 
v polovině srpna v jednání 
s ČEZ, a. s., ani zdaleka ne-
jsme. Pro nás je teď nejpod-
statnější, aby se písek v po-
myslných přesýpacích hodi-
nách výběrového řízení pře-
stal sypat. Následně si přeje-
me, aby se s námi ČEZ, a. s., 
začala bavit jako s partne-
rem, kterému by jako spole-
čensky zodpovědný a ze 70 % 
státem vlastněný korporátní 
subjekt měla popřát sluchu. 
Nejde tu totiž o nějakých pár 

bytů. Jde tu o destabilizaci 
významné sídelní zóny a její-
ho širokého okolí.

Jednali jste už se zástupci 
ČEZ? S jakými výsledky?

K datu 19. srpna zatím 
žádné skutečné jednání ne-
proběhlo. Jednání plánované 
na 17. srpna ČEZ, a. s., jedno-
stranně zrušila.

Jak se k záležitosti staví zá-
stupci MČ Praha-Libuš?

Cítíme velkou podporu ze 
strany zastupitelů MČ Praha-
-Libuš. Pomohli již opakova-
ně cennou radou a v mezích 
legality i obecními prostřed-
ky, které nám mohou po-
skytnout, např. pronájmem 
tělocvičny Klubu Junior pro 
uspořádání hromadného 
shromáždění nájemníků ČEZ, 
a. s., dne 25. července.

Jaké prostředky jste pro do-
sažení svého cíle již použili?

Iniciativa Moje Písnice 
je v tuto chvíli stále ve fázi 
toho, že je v první řadě nátla-
kovou skupinou. Stále se ne-
cítíme být ze strany ČEZ, a. s., 
vnímani jakožto rovnocenný 
partner. Při posledním shro-
máždění 17. srpna pod okny 
objektu ČEZ, a. s., Duhová 3, 
Praha 4, nám bylo mluvčím 
ČEZ, a. s., vytčeno, že partner 
nesvolává na paralelní čas 
s jednáním demonstraci. Od-
pověď na to je prostá. Moje 
Písnice jsou ti lidé tam v uli-
cích, ne pan Václavík na im-
provizovaném pódiu a v tele-
vizi. Náš mandát pochází od 
lidí a doklad našeho mandátu 
si na jednání bereme s sebou. 
Původní plán byl, že nás lidé 
svou přítomností hmatatel-
ně podpoří. Když ČEZ, a. s., 
jednání jednostranně zrušila, 
z podporujícího shromáždě-
ní se – nepřekvapivě – sta-
la manifestace nesouhlasu 
s přetrvávající arogancí dru-
hé strany.

Kromě masových shro-
máždění, která jsou naší ná-
razově nejviditelnější činnos-
tí, používáme internet pro 

MOJE PÍSNICE:  
HÁJÍME ZÁJMY NÁJEMNÍKŮ
K tematice prodeje bytů na sídlišti Písnice za iniciativu Moje Písnice  
odpovídá její mluvčí Ondřej Václavík.

mailto:koubek@praha-libus.cz
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šíření informací o našich aktivitách a komuni-
kaci se sousedy a širokou veřejností. A naši dů-
věrníci mluví s každým na potkání o tom, že to, 
co se děje, si zasluhuje pozornost a akci.

Protože je celý vývoj údálostí zatím ve fázi 
politické, používáme i dostupné prostředky 
v tomto ohledu. Iniciativa Moje Písnice připra-
vila petici, jejíž elektronická podoba je k dis-
pozici ke stažení na našem webu. Rovněž jsme 
oslovili volené zástupce, do jejichž gesce pří-
pad podle volebního obvodu spadá. Odezva je 
zatím celkem uspokojivá, byť proti nám hrají 
probíhající vládní a parlamentní prázdniny.

Jak hodnotíte demonstraci 9. srpna na sídlišti 
Písnice?

Dobré dílo se chválí samo. A skromnost mi 
nedovolí hodnotit. To, že jsme náměstíčko u Al-
berta změnili na bezmála 2,5 hodiny na zónu 
nejryzejší občanské a komunitní aktivity, je po-
dle nás fantastické. Právě na tomto shromáž-
dění jsme prezentovali petici, která 17. srpna 
putovala na stůl odpovědným státním úřadům, 
a bezprostředně na tomto shromáždění jí svým 
podpisem potvrdilo cirka 600 lidí. Co víc si 
u akce, svolané podomácku tištěnými plakáty 
a chozením dům od domu, můžete přát.

Jaká byla z vašeho hlediska nejzajímavější re-
akce na demonstraci?

Ha, veselá historka z demonstrace a po ní. 
Mmm, ne, asi žádnou nemáme. Pro Moji Písnici 
je hlavním kritériem účinnost toho, co děláme. 
Demonstrace vyvolala pozornost velkých mé-
dií. Některé celoplošné televizní stanice nám 
dokonce věnovaly přímý vstup v hlavní zpravo-
dajské relaci a poctily nás pozváním do svého 
ranního zpravodajského bloku. Demonstrace 
přitáhla pozornost sousedů ze sídliště i dalších 
lidí, kteří doposud zůstávali nedotčeni našimi 
pokusy je oslovit.

Kolik podpisů máte k dnešku pod peticí? Jak s ní 
naložíte?

Petice, podpořená bezmála patnácti sty 
podpisy, byla osobně dodána dne 17. srpna na 
Úřad Vlády ČR a čtyřem ministrům. Rovněž 
jsme jejím prostřednictvím apelovali na veřej-
nou ochránkyni práv a Úřad pro ochranu hos-
podářské soutěže.

Co budete činit dalšího?
Doufáme, že 24. srpna zasedneme konečně 

k jednání s ČEZ, a. s. Z ulice a veřejného prosto-
ru zatím nezmizíme. Je to prostředek, s nímž 
stvrzujeme právo jednat jménem širšího okru-
hu dotčených osob.

Kde najdou zájemci další informace?
V éře moderních technologií a jako nízko-

nákladový ‚podnik‘ máme hlavní informač-
ní kanály na internetu. V první řadě to je web 
mojepisnice.wordpress.com, pak facebook 
MojePisnice a konečně osobní setkávání, kte-
ré zprostředkovávají představitelé Mojí Písni-
ce, důvěrníci za jednotlivé vchody a každý, kdo 
chce vyprávět o tom, že sousedi, parky a dět-
ská hřiště (ne)jsou na prodej.

Ptala se: Hana Kolářová

Společnost ČEZ 28. 6. 2016 
oznámila podmínky veřejné 
soutěže o nejvhodnější nabíd-
ku na prodej bytového fondu, 
který má ve vlastnictví na 
sídlišti Písnice, a to jako cel-
ku. Proč právě teď, když první 
vlna prodeje bytů přímo ná-
jemníkům proběhla už kolem 
roku 2000?

Skupina ČEZ se soustře-
dí výhradně na svůj hlavní 
byznys, kterým je energeti-
ka, případně na oblasti, které 
s energetikou přímo souvisí, 
a to správa nemovitostí není.

Do první etapy prodejů by-
tového fondu z majetku ČEZ 
nebylo možné Písnici zahr-
nout z důvodu nedořeše-
ných duplicitních vlastnictví 
k pozemkům a také z důvodů 
restitučních nároků k pozem-
kům. K prodeji se přistoupilo 
v roce 2003, ale tento prodej 
byl následně napaden a ná-
sledovala dlouholetá soud-
ní jednání ohledně platnosti 
této nabídky. Teprve po je-
jich skončení mohl začít ČEZ 
s další přípravou prodeje.

Proč společnost ČEZ neumož-
nila koupi těchto bytů lidem, 
kteří v nich bydlí, přestože jim 
je původně nabídla a nájemní-
ci podnikli požadované kroky, 
aby tehdejší podmínky splnili?

Skupina ČEZ měla v minu-
losti snahu prodat tyto byty 
přednostně stávajícím ná-
jemníkům. Tento záměr byl 
ale napaden ze strany jedné 
z realitních kanceláří, která 
nabídla za nemovitosti vyšší 
cenu, než byla nabízena ná-
jemcům, a uvedený způsob 
prodeje napadla s tím, že jde 
o postup v rozporu s právem 
(správa majetku s péčí řádné-
ho hospodáře) a budou vůči 
představitelům ČEZ podnik-
nuty právní kroky, pokud tuto 
formu prodeje bytů odsou-
hlasí. Proto se prodej nako-
nec neuskutečnil.

V rámci volby způsobu pro-
deje musel ČEZ zvolit, s ohle-
dem na jeho statut obchodní 
kapitálové společnosti a tím 
i jeho neoddiskutovatelnou 

povinnost péče řádného hos-
podáře, nejen způsob, jakým 
dosáhne nejvyšší ceny a kte-
rý pro něj bude nejméně ná-
kladný, ale současně způsob, 
kterým dojde k prodeji celé-
ho bytového portfolia, včet-
ně souvisejících pozemků 
a všech pohledávek.

Je nutné rovněž dodat, že 
současný prodej se netýká 
jen bytů jako takových, ale 
také souvisejících pozemků. 
ČEZ se tak nemůže dostat 
do nepřijatelné situace, kdy 
by mu zůstaly pouze pozem-
ky, které by musel spravovat 
a nepokryl by s tím souvise-
jící náklady. Nic samozřejmě 
nebrání jednotlivým druž-
stvům, aby se spojila za úče-
lem podání nabídky, pokud by 
se současně dokázala dohod-
nout na odkoupení nabízené-
ho celku.

Jednala společnost ČEZ již 
s někým o budoucím prodeji 
tohoto celku nemovitostí, 
když ČEZ připouští, že v minu-
losti již dostal vyšší nabídku 
než od stávajících nájemníků?

Společnost ČEZ s nikým 
o budoucím prodeji nejed-
nala. Za účelem prodeje byla 
vyhlášena veřejná soutěž 
o nejvhodnější nabídku, při-
čemž okruh zájemců o koupi 
není nijak omezen. Vítězem 
se stane zájemce, který podá 
nejvhodnější nabídku podle 
předem stanovených kritérií. 
Podle našeho přesvědčení jde 
o nejtransparentnější způ-
sob prodeje. V současné době 
tedy čekáme na nabídky pří-
padných zájemců o koupi.

Jak budou stávající nájemníci 
sociálně zajištěni proti prud-
kému zvýšení nájmů od bu-
doucího vlastníka?

Prudké zvyšování nájem-
ného není ze zákona možné. 
Majitel může nájemné zvýšit 
pouze ve dvou případech. Za 
prvé – pokud s tím souhlasí 
i nájemce, případně, je-li to 
sjednáno v nájemní smlou-
vě. Za druhé – majitel může 
navrhnout zvýšení nájemné-

ho do výše srovnatelné s výší 
obvyklou v dané lokalitě, ale 
toto nájemné se nesmí zved-
nout o víc než 20 procent za 
poslední tři roky. Pokud ale 
s tímto zvýšením nájemce 
nesouhlasí, rozhodne na ná-
vrh pronajímatele soud. Ná-
jmy na sídlišti Písnice jsou již 
nyní na tržní úrovni, tedy na 
úrovni srovnatelné s výší ob-
vyklou v dané lokalitě – prud-
ké zvyšování nájemného tedy 
nepřipadá v úvahu.

V rámci veřejné soutěže se 
může zájemce zavázat, že ne-
bude zvyšovat nájmy po dobu 
pěti let nebo je nezvýší o více 
než 10 %, případně se může 
zavázat, že bytové domy 
rozdělí na jednotky a nabíd-
ne je přednostně nájemcům 
ke koupi. V takovém případě 
bude jeho nabídka do určité 
míry zvýhodněna.

V této souvislosti bychom 
ještě rádi dodali, že se lidé 
určitě nemusí bát, že nový 
vlastník může přikročit ke 
svévolnému vystěhovává-
ní nájemníků, zejména těch, 
kteří mají nájemní smlouvy 
uzavřené na dobu neurčitou. 
Rádi bychom uvedli na pra-
vou míru některá zkreslují-
cí tvrzení a konstatujeme, 
že plných 587 z celkových 
739 písnických bytů urče-
ných k prodeji, tj. 80 procent 
nájemníků, má smlouvy na 
dobu neurčitou. I v případě 
smluv na dobu určitou ale 
nemá z logiky věci případný 
nový majitel zpravidla důvod 
nájemníkovi – pokud ten řád-
ně platí nájem – smlouvu ne-
prodloužit, a připravit se tím 
o příjem z nájmu.

Podle našich informací má 
MČ Praha-Libuš přístup ke 
svým objektům MŠ Mezi 
Domy a Klub Junior pouze přes 
pozemky společnosti ČEZ, 
nikoliv z veřejné komunikace 
vyznačené v katastru nemovi-
tostí. Jednáte s MČ Praha-Li-
buš o řešení této situace?

Jednotlivé zpevněné plo-
chy (betonové, popř. asfal-
tové chodníky), umístěné na 

ČEZ: JSME PŘIPRAVENI JEDNAT  
SE ZÁSTUPCI NÁJEMNÍKŮ
Na otázky k prodeji bytového fondu ČEZ, a. s., na sídlišti Písnice odpovídá Roman Gazdík, tis-
kový mluvčí Společnosti ČEZ.
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pozemcích ČEZ a zajišťující přístup k nemovi-
tostem ve vlastnictví třetích osob (např. k MŠ 
Mezi Domy a Klubu Junior), naplňují znaky ve-
řejně přístupné účelové komunikace ve smys-
lu zákona o pozemních komunikacích. Takové 
komunikace pak může každý na základě záko-
na a v jeho mezích bezplatně užívat obvyklým 
způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny. 
Pro vyloučení pochybností toto bylo zapraco-
váno i do kupní smlouvy, která pro tento účel 
uvádí: „Prodávající prohlašuje a kupujícího vý-
slovně upozorňuje, že jednotlivé betonové, as-
faltové či jiné cesty vedoucí přes kterýkoli tou-
to smlouvou prodávaný pozemek a současně 
spojující místní komunikace s nemovitostmi 
třetích osob a zajišťující tak nezbytný přístup, 
jsou z povahy věci veřejně přístupnými účelo-
vými komunikacemi dle zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozděj-
ších předpisů, a to se všemi důsledky z toho 
pro vlastníka pozemků plynoucími. Prodávají-
cí v této souvislosti kupujícího upozorňuje, že 
k užívání těchto přístupových cest, způsobem 
výše popsaným, udělil souhlas, kterým bude po 
nabytí vlastnictví k pozemkům vázán kupující.“

Jak společnost ČEZ jako vlastník veřejných 
prostranství na sídlišti Písnice zajistí, aby při 
prodeji pozemků nedošlo ke spekulativním 
aktivitám developerů, například k zahušťování 
zástavby uvnitř sídliště na úkor veřejných cest, 
zeleně, hřišť či náměstíčka před obchody?

Otázku zastavitelnosti území řeší územní 
plán. Územní plán je vyhotovován na základě 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Vydává ho 
zastupitelstvo obce formou opatření obecné 
povahy. V Praze je příprava územního plánu 
v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy, k územ-
nímu plánu se vyjadřují i příslušné městské 
části. Plochy patřící ČEZ v Písnici jsou již teď 
hustě zastavěné, a většina prázdných ploch 
je navíc v územním plánu označena jako ne-
zastavitelné území. Pod předmětnou plochou 
v Písnici jsou navíc vedeny inženýrské sítě 
(horkovody, vodovod, kanalizace). Technicky 
je tedy taková výstavba poměrně obtížně rea- 
lizovatelná a současně je mnoho dotčených 
subjektů, jejichž souhlas v této věci by byl 
nutný.

Jednáte s občanskou iniciativou Moje Písnice, 
která žádá zastavení prodeje bytového fondu 
podle již vyhlášených podmínek a prosazuje 
umožnění prodeje přímo nájemníkům za zbyt-
kovou cenu bytů?

Jednání se zástupci městské části a iniciati-
vou Moje Písnice jsou naplánována na 24. 8. 
2016 a 6. 9. 2016.

Přijdou zástupci ČEZ zdejším obyvatelům osob-
ně odpovědět na jejich otázky?

Pro jednání 24. 8. a 6. 9. jsme rozšířili okruh 
pozvaných na zástupce nájemníků, kteří jsou 
na stránkách iniciativy Moje Písnice vedeni jako 
důvěrníci za jednotlivé vchody. Jsme samozřej-
mě připraveni odpovídat na jejich dotazy.

Ptali se: Hana Kolářová,  
Matěj Kadlec, Kryštof Štafl  

a Pavla Tůmová

Tentokrát na naší historické okružní procházce navštívíme Paběnice. Geografickým cílem seriálu 
je Libuš, kam dorazíme přes Písnici. Začali jsme v Modřanech, pokračovali přes Komořany, Cho-
lupice, Točnou, Závist a Lhotu, Dolní Břežany, Libeř, Zvoli, Hodkovice, Jesenici, Zlatníky a Vestec. 
V následujících měsících ještě nahlédneme do historie dalších obcí a míst povětšině důvěrně zná-
mých jmen: Kunratice, Hrnčíře, Šeberov, Chodov, Michle, Nusle, Pankrác, Krč a Lhotka. (red)

LIBUŠ, PÍSNICE A OKOLNÍ OBCE: 
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ (4)

PABĚNICE

BETÁŇ

1  Čihák, str. 26 2  Zeman, 700 let Kunratic 
3  J. Kadlec, Přehl. čes. církevních dějin I., str. 176
4  Král. Vyšehrad, str. 79 5  J. Bartoň, Chodovská tvrz, str. 46

Zřejmě jedna z nejstarších důležitých vsí 
v kraji. Původní název snad Fabianovice (villa 
Fabiani), zmíněna zde je i tvrz1; popluží patří 
k sv. Vítu, což může svědčit o velké staroby-
losti donace. Paběnice ale sdílí problém Libu-
še v tom, že je možná záměna s obcí stejného 
jména poblíže Kutné Hory.
1212 Vít z Paběnic je králem Přemyslem Ota-
karem I. donucen kostelu pražskému (tj. sv. 
Vítu) vrátit uchvácené popluží z jeho majetku.2

1315−1318 Scholastik pražské kapituly Oldřich 
z Paběnic zkoumá bez verdiktu knihu „Decla-
ratio Salutarium“ pro inkviziční řízení s pode-
zřelým Richardinem z Pavie. Ten je později ale 
stejně odsouzen.3

1321 Kancléř Jan Volek, královna Eliška a Ol-
dřich z Paběnic svědčí abatyši Kunhutě Pře-
myslovně od sv. Jiří na listině o darování 3 vsí 
v její prospěch.4

Důkazem důležitosti Paběnic je i pojmenování 
„Paběnské hory“ pro část Dolů, doložené ještě 
v 16. stol. O jejich důležitosti svědčí i umístě-
ní na příčnou propojovací komunikaci spoju-
jící (viz práce Dr. Líbala) hlavní předhistorické 
tahy. Tato příčná komunikace je tvořena ny-
nější ul. U Rakovky, Betáňská a dále Meteo- 
rologická a má zřejmě předhistorický původ, 
na rozdíl od nynější ul. Dobronická, která prav-
děpodobně vznikla ne před, ale až po vzniku 

místního osídlení jako spoj pro jeho obsluhu.
Hlavními tahy rozumíme důležité zemské 
obchodní stezky s mezinárodním dosahem, 
kterými jsou předchůdci dnešní silnice Bene-
šovská, dnešní ulice Libušská, kdysi Jílovsko-
-bechyňsko-linecká stezka i její větev, jejíž 
částí je nyní ulice Novodvorská s propojením 
na Braník a přes Doly a Cholupice na Závist.
Paběnice jsou někdy v 16. stol. postiženy blí-
že neurčenou katastrofou a vedeny jako pus-
té (1588), chybí (stejně jako Libuš) v Berní rule 
z r. 16545, jsou již ale vedeny v její revitalizační 
opravě z r. 1678. Jsou tedy oživeny ihned po zá-
kupu kunratického panství Václavem Čábelic-
kým ze Soutic. Tato verze Berní ruly zná např. 
tvrz chodovskou pouze jako „lom starého ka-
mene“, o Hrnčířích se tato B. r. zmiňuje výslov-
ně jen kvůli pusté faře. Uvádím na ukázku, jak 
jsou hodnoty relativní. Berní ruly musely uvá-
dět jen soupis takového majetku, ze kterého 
se měla platit berně (daň); u majetku, ze kte-
rého platba daně nebyla předpokládána (cír-
kevní, královský, tj. státní, v dezolátním stavu), 
zmínka nemusela být učiněna, i když mohla.
1677 Jiří Voračický z Paběnic kupuje ves Hrn-
číře.

Paběnice (původně samostatná obec) sply-
nuly časem s Kunraticemi, stejně jako Betáň 
(viz níže).

SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ:

Osada s krčmou a dvorem na zemské stez-
ce, stejně jako Paběnice, se stala součástí 
Kunratic. Do její krčmy chodil údajně rád in-
kognito „mezi lid“ král Václav IV. za svého po-
bytu na kunratickém Novém hradě. Krčma se 

tehdy jmenovala U zeleného ptáka a byla prý 
vyhlášená. Samo pojmenování Betáň pochází 
od biblické osady Bethanie na úpatí Olivetské 
hory u Jeruzaléma.

– Kniha o Libuši a Písnici; Eduard Škoda
– Pražské svatyně; Eduard Škoda
– Praha 4 známá neznámá; Dagmar Broncová, Milan Polák
– Proměny Krče a Michle; Stanislav Varhaut
– Paměti královského města Jílového; Václav Čihák
– Chodovská tvrz; Jiří Bartoň
– Kunratice 700 let 1287-1987; Ing. Zdeněk Zeman
– Cholupická Kronika; Jaroslav Beran
– Kniha o Praze 12; Pavel Augusta, Daniela Rázková
– Přehled církevních dějin 1; Jaroslav Kadlec
– Archeologický atlas Čech; Martin Kuna a kol.
– Kronika královské Prahy IV.d; F. Holec 
– Královský Vyšehrad II. – sborník
– Libuš, panská hospoda č.p.1; L. Svoboda
– Pravěká Praha; M. Lutovský
– https://cs.wikipedia.org/

Jaroslav Melichar
Autor zájemcům zašle komplet 

elektronickou verzi historických 
ohlédnutí, napíšete-li mu  

na e-mailovou adresu:  
melicharjj@seznam.cz.

Omlouváme se za chybu v minulém čísle, 
kde chyběl u třetího pokračování seriálu 
„Libuš, Písnice a okolní obce: historická 
ohlédnutí“ podpis autora Jaroslava Me-
lichara. Stalo se tak nedopatřením při 
přípravě čísla k tisku. (red)
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Boris Vian: Podzim v Pekingu
ISBN: 978-80-257-0396-0 (orig. 
L‘Automne à Pékin)

Mám pocit, že 
jsem vás s tímto 
románem, který 
se neodehrává 
ani na podzim, 
ani v Pekingu 
už někdy se-
známil. S jeho 
podivuhodným světem, vzdáleně 
připomínající ten náš, zalidněným 
nedbale vykreslenými postavami, 
jejichž prostřednictvím se autor 
vysmívá všem a všemu a hraje si 
(v překladu Tomáše Kybala) s jazy-
kem i logikou. Přesto je to román 
o lásce, o lásce tragické a pra-
zvláštní, která zaplaví veškerou hr-
dinovu mysl.

Nutí mne to 
o tom Vianovi 
ještě něco do-
dat: Boris Vian, 
pseudonym Ver-
non Sullivan, (10. 
března 1920 – 
23. června 1959), 
byl francouzský prozaik, novinář 
a kritik, jazzový hudební skladatel, 
trumpetista, dramatik, písničkář, 
herec, malíř, překladatel, scenári-
sta a člen kolegia patafyziky. Trpěl 
vrozenou srdeční chorobou, která 
pravděpodobně ovlivnila jeho hek-
tický způsob života a práce. Jeho 
nejznámějším románem je Pěna 
dní (L‘Écume des Jours) z roku 1947.

Jeho nejznámější román vyšel 
česky několikrát, poprvé v překladu 
Stanislava Jirsy v r. 1985 v Odeo-
nu, naposled v loňském roce v pře-
kladu Svatopluka Horečky v Argu 
(ISBN: 978-80-257-0420-2). Dočkal 

se tento titul i filmového a jevišt-
ních zpracovánÍ, ale domnívám se, 
že ani jedno ani druhé četbu ne-
nahradí. Při ní se totiž čtenáři zje-
vují v hlavě podstatné otázky jako: 
opravdu lovili úhoře nebo snad 
pstruhy ve vodovodním potrubí, 
opravdu boty samy dorůstaly a klo-
básy byly zaživa stahovány, slunce 
svítila na chodbách a podával se 
nápoj z pianococtailu? Tady jako by 
Vian překračoval hranice mezi su-
rrealitou a patafyzikou, ale o tom 
až příště…

Tak zpátky a vážně k tomu pod-
zimu. Už před dvěma lety vyšla 
v nakladatelství Československé 
dokumentační středisko (jedna 
z publikačních aktivit Národního 
muzea) publikace:

Karel Cudlín, Vilém Prečan: Němec-
ký podzim 1989 v Praze
ISBN 978-80942-2889

P ř i p o m í n á 
události pozd-
ního podzimu 
v roce 1989 a ob-
sahuje dobové 
dokumentární 
fotografie Karla 
Cudlína, odbor-
nou studii prof. Viléma Prečana 
a chronologii celé události. Je vý-
borným průvodcem tímto jedinč-
ným prvkem českoněmeckých dě-
jin a dobrým prostředkem obrany 
proti mnohdy úmyslným ztrátám 
lidské paměti.

Holt není ani ten barevný a voňa-
vý podzim samá pohoda. Ale snad 
si jej s dobrými knihami tak nějak 
užijete…

Jiří Brixi

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ 120
POSLEDNĚ…
… jsem si v knihkupectví dělal starosti se čtením na prázdniny, čas toho 
oficiálního volna je za námi a před námi už zase ten podzim! Který mám 
osobně rád, protože je (aspoň zpočátku) pastelově barevný, voňavý a 
klidný. Musí se sice zase chodit do školy, motýli a jiní takoví se připravu-
jí k přezimování a zimomřiví ptáci k odletu, v šatnících hledáme svetry 
a pršipláště a vůbec přibývá nejrůznějších protivných povinností, ale 
básníci i prozaici mají zadarmo vítanou inspiraci a knihkupci vytahují na 
pulty podzimní tituly. I knihkupci virtuální...

Ulice (viz 1. tajenka) je pojmenována podle jihočeské vesnice vzdálené zhru-
ba 3 kilometry od Netolic. Dominantou této malé obce (čítá pouze kolem 
padesáti obyvatel) je 400 let stará planá hrušeň a malá kaplička na návsi.
Před připojením Písnice ku Praze, jež proběhlo v roce 1974, ulice kvůli du-
plicitnímu názvu (viz 2. tajenka) dostala současný název.

a b c d e f

Slabý vítr 1

Křestní jméno české herečky (Devátá) 2

Sečná zbraň 3

Společenská místnost v bytě 4

Člověk provádějící masáže 5

Bolest břicha (např. u koní) 6

Sloužící 7

Zvuk zvonků 8

Nečistota 9

6b 3d 3a 8e 4d 2a 8a 4f 1b

Řešení společně s fotografií ulice najdete na str. 18.
Připravil Martin Zikeš

LUŠŤOVKA ULIČNICE (6)
Zábavné objevování libušských a písnických ulic na pokračování.

Ve věku 97 let nás navždy opustila naše dlouholetá 
a zároveň nejstarší členka SDH Libuš 

Věra Ehrenbergerová.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

V pátek 7. října začíná podzimní sezona veřejné tančírny  

PÁTEČNÍ TANEČNÍ 
pořádané MČ Praha-Libuš v rámci projektu na podporu integrace. 

Každý pátek od 7. 10. do 23. 12. 2016 od 19:00 do 21:30 hodin, 
v tělocvičně Klubu Junior, Na Okruhu 395/1.
Těšíme se na Vás! Za realizační tým: Lubor 

  Písnický Hasičák 

13.hod - 14.hod přihlášení pětičlenných družstev
maximální počet 12 družstev

Od 14.15 hod.   štafeta 4x 60m 

                           štafeta dvojic

                           požární útok    
disciplíny nejsou věkově omezeny

Za SDH Písnice

Starosta   Milan Černý

Vedoucí mládeže Jakub Suk

Přihlášky pětičlenných družstev SMS na tel: 720 228 760

Hasiči Písnice
zvou

všechny děti a dospělé na druhý ročník

HASIČSKÝCH HER pro veřejnost,
které se konají 24. 9. 2016 od 13.hodin

na fotbalovém hřišti v Písnici

Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora integrace cizinců na 
území MČ Praha-Libuš 2016“ zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného 

Ministerstvem vnitra ČR, hl. m. Prahou a MČ Praha-Libuš.

https://cs.wikipedia.org/wiki/10._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1959
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Patafyzika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Srdce
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bna_dn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bna_dn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1947
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TRAMVAJ NA LIBUŠ?

Podporuji zlepšení dopravní ob-
služnosti do naší městské části. Bu-
doucí metro trasy D nebo již chys-
taná tramvajová linka na Libuš ten-
to potenciál mají. Sice bych raději 
slyšel varianty k řešení autobusové 
dopravy do tzv. staré Písnice, avšak 
média servilně informují o velkole-
pých plánech z magistrátu.

Na konci června deníky přinesly 
zprávu potvrzující výstavbu tram-
vajové trati Modřany − Libuš. A zní 
to opravdu lákavě. Jenže si myslím, 
že mají být vyjádřena všechna fakta 
jinak dobře znějících projektů, tře-
ba i ta negativní. Co nám ve skuteč-
nosti takové stavby přinesou a co 
odnesou? Důsledky a souvislosti 
současných rozhodnutí a přání ur-
banizovat naši městskou část do-
sud publikovány nebyly. A přitom 
mají dlouhodobý, spíše trvalý vliv 
na naše bydlení. Dnes se podíváme 
na plánovou tramvajovou trať.

Modřanský vodojem, Observa-
toř Libuš, Sídliště Libuš, Libuš − 
metro. Tak by se měly jmenovat za-
stávky nové dráhy, která se dotkne 
našeho katastru na západní hrani-
ci. Našeho území se opravdu jen 
dotkne v místě domova důchodců 
a základní školy, je to tedy přede-
vším Praha 12, která se o stavbu 

mnoho let zasazuje. A není divu, 
pro Modřany jde o budoucí cestu 
k metru. Jaký má ale stavba smysl 
bez metra D? A má význam také 
pro Libuš? (O Písnici zde bohužel 
mluvit nemůžeme.)

Slova starostky Prahy 12 Daniely 
Rázkové (citováno z článku iDnes 
z letošního 22. července): „Nynější 
dopravní obslužnost tam není dob-
rá. Mezi místy, která má propojit 
nový úsek tratě, jezdí jediný auto-
bus. Přitom mezi nimi leží velké síd-
liště, tato zástavba je nepokrytá.“

Hlavním argumentem je tedy 
nízká dopravní obslužnost. Posíle-
ní současného jediného spoje 165 
proběhlo počínaje 1. zářím 2009, 
kdy byl zaveden bus 153. Ten pro-
věřil zájem o propojení Písnické-
ho sídliště s Modřany a Nádražím 
Braník. Linka byla zrušena již 7. 
března 2010. K poliklinice Modřany 
a odsud zpět na Libuš k plánované 
stanici metra D pak jezdil až do 1. 
září 2012 spoj 117. Rovněž byl zru-
šen. Ani linka číslo 165 není v tom-
to úseku přetížena. Nejspíše právě 
kvůli nezastavěnosti území.

Modřany tak možná získají uvol-
nění prostoru smyčky tramvaje od 
bezdomovců, kteří z centra často 
na některou z konečných doces-
tují. Libuš pak nejspíše potká zvý-
šení hluku, pokud nebudou po no-

vých kolejích jezdit výhradně nové 
tramvajové soupravy.

Odhadovaná investice pro stav-
bu trati se čtyřmi zastávkami 
a smyčkou je 430 milionů. (Jde při-
bližně o rozpočet MČ Praha-Libuš 
na 10 let!) A kolik bude stát denní 
provoz, když se uvažuje, že „Do Li-
buše pojede sto tramvají denně.“? 
(Jedná se o titulek již výše citova-
ného článku iDnes.)

Mám za to, že tramvaj je sice 
důležitým spojem z Modřan na 
budoucí metro, nicméně aktuální 
dopravní řešení je v tomto případě 
prodloužení linky 215 na konečnou 
tramvaje či níže k poliklinice Mod-
řany. Po tomto poměrně snadném 
a finančně jistě méně náročném ře-
šení však nikdo nevolá. Není využi-

to ani jako dočasná varianta k uspo-
kojení aktuální potřeby. Bez metra 
D totiž taková potřeba neexistuje. 

Ptám se tedy, jak pomůže tato 
investice občanům Libuše, Praze 
12 či celé jihovýchodní části Prahy? 
Nemá snad naše část metropole 
palčivější problémy k financování?

Matěj Kadlec
FOTO: Matěj Kadlec

Příspěvky v rubrice Debata 
vyjadřují výhradně názor 
autora, který se nemusí 
shodovat s názorem vyda-
vatele či redakce. 

KDO A JAK NAKLÁDÁ  
S NAŠÍM ROZPOČTEM?

Jak ve svém článku v U nás 
(III/2016) popsala zastupitelka Ra-
dová, závěrečný účet je dokument, 
který reflektuje, jak v daném roce 
městská část hospodařila. Pouká-
zala na nesoulad dokumentů, kte-
ré byly za závěrečný účet za rok 
2014 vydávány, a na nedostatky při 
jejich zveřejnění. Zastupitel, natož 
občan, se z rozporuplných doku-
mentů nedozvěděl, zda městská 
část skončila v zisku, nebo ve ztrá-
tě (skutečností byla ztráta přes 9 
mil. Kč). Nyní na červnovém zase-
dání zastupitelstva nám byl před-
ložen závěrečný účet za rok 2015. 
Zde je bilance optimističtější, roz-
počtové hospodaření skončilo se 
ziskem přes 3 mil. Kč. Zastupitel, 
natož občan, se pak již vzhledem 
k nepřítomnosti důvodové zprávy 
a nezodpovězení dotazu na zastu-
pitelstvu nedozví, jaké byly okol-
nosti vedoucí k přebytku. Přišly 
nečekané příjmy? Ušetřili jsme na 
provozních výdajích? Či jsme ne-
proinvestovali peníze, které jsme 
na investice od magistrátu do-
stali? Takovou analýzu nikdo ne-
udělal, jak sdělil předkladatel do-
kumentu, pan místostarosta pro 

ekonomiku, prý nebyl čas. Je ško-
da, že není čas na analýzu výsled-
ku finančního hospodaření měst-
ské části. Pak se totiž pohybujeme 
v režimu, kdy zisk či ztráta není 
výsledkem plánovaného hospoda-
ření, ale náhody.

Dovoluji si ocenit, že letos byly 
dokumenty poprvé připraveny 
v zákonném rozsahu, to jde ke cti 
nové vedoucí ekonomického odbo-
ru. Z nich však vyplynulo, že Rada 
MČ čerpala rozpočet v mnoha pří-
padech zcela svévolně a obcháze-
la vůli zastupitelstva. Řeknete si, 
proč by nemohla, vždyť Rada MČ 
je to „skutečné vedení obce“. Ze 
zákona je svrchovaným orgánem, 
který schvaluje rozpočet i jeho pří-
padné změny, zastupitelstvo obce. 
To dává Radě a odborům mantine-
ly, kolik se může čerpat třeba na 
externí služby, platy, provoz úřadu 
či na investice. Schválené rozpoč-
tové změny se v loňském roce s pár 
výjimkami omezily pouze na přijetí 
dotací do rozpočtu. Jenže, i čerpání 
rozpočtu musí být dle zákona pod 
kontrolou zastupitelstva. Jinak se 
totiž schvalování rozpočtu zastu-
pitelstvem stává pouhou fraškou 
bez většího praktického vlivu.

Není možné si nahodile utrá-
cet a pak se teprve rozhlížet, 

kde na to vezmeme. V roce 2015 
se miliony ve výdajích libovolně 
převáděly z kapitoly do kapitoly. 
Nechci zdržovat výčtem jednotli-
vých položek, kde došlo k obejití 
vůle zastupitelů, odkazuji na zápis 
a zvukový záznam z červnového 
zastupitelstva. Zaměřím se zde 
jen na některé investice. Např. 
schválenou a prodiskutovanou in-
vestici nákupu sekacího stroje za 
500 tis. Kč. Někdo ji bez vědomí 
zastupitelstva zrušil. Naopak 731 
tis. Kč bylo utraceno bez schválení 
zastupitelstvem jako investice do 
budov (OdPa 6171, položka 6121). 
Takový postup zákon umožňuje 
pouze v případě živelné katastro-
fy, a i po ní je nutné utracené pe-
níze nechat zpětně odsouhlasit! 
Zastupitelé se totiž takovou praxí 
dostávají do role jakýchsi figuran-
tů, kteří nemohou ovlivnit, jaké 
investice se v obci uskuteční a zda 
jsou nastavené maximální částky 
pro čerpání rozpočtu v jednotli-
vých kapitolách dodrženy. Pouze 
se vždy v červnu s překvapením 
dozví, jak hospodaření předcho-
zího roku dopadlo. V roce 2015 
navíc nebyl dodržen zastupitel-
stvem schválený finanční plán 
podnikatelské činnosti MČ, která 
skončila téměř 1 mil. Kč ve ztrátě, 

oproti plánovaným 1,5 mil. Kč zis-
ku. Provádění změn rozpočtu bez 
schválení zastupitelstvem nám 
vytkl také audit z pražského ma-
gistrátu a upozornil, že rozpočto-
vá opatření se uskutečňují povin-
ně a před provedením rozpočtově 
nezajištěného výdaje. Bohužel je 
tato situace špatnou vizitkou ve-
dení městské části v ekonomické 
oblasti. 

Dobrou zprávou je, že jsme spo-
lu s novou vedoucí ekonomické-
ho odboru našly společnou řeč, že 
s touto zde roky zavedenou praxí 
je nezbytné ihned skončit. Měst-
ská část se totiž vystavuje riziku 
vzniku správního deliktu, pokud 
nejsou prováděny a řádně schvá-
leny tzv. rozpočtové změny, které 
jsou zabezpečením kontroly nad 
čerpáním/plněním rozpočtu. Tuto 
kontrolu musí provádět ze záko-
na zastupitelstvo, pokud ji v něja-
ké míře vědomě nedeleguje dále. 
Proto jsem navrhla některé změ-
ny, aby se celý režim rozpočtových 
úprav dostal do zákonného a fle-
xibilního rámce, který umožňuje 
kontrolu nad čerpáním rozpočtu.

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.,  
zastupitelka MČ Praha-Libuš,  

pavla.tumova@gmail.com 
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KAUZA „OPIČÍ DŮM“ OPĚT OŽÍVÁ

Zdálo se, že nestoudná záleži-
tost, táhnoucí se od roku 2004 do 
roku 2011 a živená dravou firmou 
Damila-Leasing, s. r. o., se sídlem 
Praha 12, Ke Kapličce 1573/6, skon-
čila po řadě jejích odvolání zamít-
nutím stavby 4podlažního domu 
pochybného určení na miniatur-
ním pozemku šíře 5,5/7 m a délky 
cca 40 m na jižní straně naší zahra-
dy. Firma počkala 5 let a zkouší zá-
měr znovu realizovat.

Děkuji občanům sídliště Písni-
ce a okolí za podporu a podpisy 
pod peticí proti stavbě „bytového 
domu v ul. Výletní“. Podpisů bylo 
nasbíráno 432, bohužel jeden pod-
pisový arch někdo ukradl, takže lze 
vykázat „pouze“ 407 podpisů. Peti-
ce je v pořadí už třetí, předtím pro-
běhly v roce 2007 a 2008. Nezájem 
občanů by jen utvrzoval ty, kteří 

páchají zlo a porušují zákony, že 
v tom mohou bez následků pokra-
čovat. Petice měla úspěch, dokla-
dem je i usnesení Zastupitelstva 
MČ Praha-Libuš č. 30/2016 z 29. 
6. 2016, které bere na vědomí text 
petice a „nesouhlasí s předloženou 
studií z 12/2015 vypracovanou Ing. 
arch. Davidem Krausem pro stavbu 
bytového domu v ul. Výletní, parc. 
č. 910/59 a 910/165, k. ú. Písnice, 
investor Damila Leasing, s. r. o., 
z důvodu nevhodnosti navrhova-
ného řešení pro danou lokalitu“. 

Z historie: Firma Damila-Lea-
sing, která měla v portfoliu podle 
podnikatelského rejstříku Minis-
terstva spravedlnosti také erotic-
ké služby, peep-show a hrací au-
tomaty, chtěla v letech 2004−2010 
na zmíněné „nudli“ sídlištní zeleně 
postavit 4podlažní objekt o délce 
23 m a výšce cca 15 m. Původně za-
mýšlela zřídit v přízemí herny, v 1. 

podlaží erotický salón a v dalších 
podlažích ubytovny pro „erotické 
pracovnice“. Lokalita má velmi vy-
soký byznys-potenciál a bude stále 
atraktivnější, protože linka metra 
D bude mít asi 100 m odtud koneč-
nou. Kdokoliv si prohlédl pozemek, 
usoudil, že v tak stísněných po-
měrech by uvnitř objektu nezby-
lo místo ani pro schodiště, takže 
obyvatelé by museli šplhat do bytů 
po balkonech jako opice, odtud po-
směšný název „opičí dům“.

Když původní návrh narážel na 
odpor, firma jej deklarovala jako 
„dům s malometrážními byty“, 
aniž se na podobě cokoli změnilo. 
Objekt vysoký téměř 15 m by zne-
hodnotil sousední zahradu p. č. 
909 zastíněním a o několik milionů 
Kč by snížil tržní hodnotu rodinné-
ho domku Libušská 127 a znemož-
nil by zastavění této zahrady. Ob-
jekt měl zabrat i podstatnou část 
veřejného chodníku a masivním 
způsobem by porušoval platné sta-
vební předpisy a stavební zákon. 
Proto byl postupně snižován, až 
z něho zbyl pouze „jednopodlažní 
rodinný domek s prodejnou“.

I „ořezaný“ projekt by potřebo-
val nejméně 6 výjimek ze staveb-
ních předpisů, které stavební úřad 
Praha 12 opět nepovolil. Po odvo-
lání k Útvaru rozvoje hl. m. Prahy 
(nyní IPR), Odboru Územní plán 
Magistrátu hl. m. Prahy a nakonec 
k Odboru stavebnímu Magistrátu 
hl. m. Prahy byl projekt definitiv-
ně zamítnut. Z konečného zamíta-
vého znění č. j. S-MHMP 267432/ 
2011/OST/Li/Ko z 28. 6. 2011 je 
podstatné, že objekt „neodpovídá 
urbanistickému a architektonic-
kému charakteru prostředí a po-

žadavkům na zachování pohody 
a zdravého životního prostředí 
a je zcela nevhodný pro umístění 
stavby pro bydlení“. Proti tomu-
to rozhodnutí Odboru stavebního 
Magistrátu hl. m. Prahy se nelze 
odvolat. Rozhodnutí nejvyššího 
orgánu povolujícího stavby v Praze 
má obecnou platnost pro jakýkoliv 
objekt k bydlení.

Firma Damila-Leasing nyní zřej-
mě předpokládá možnost politic-
kého vlivu svého jednatele pana 
Michala Pince, který se mezitím 
stal členem Rady a místostarostou 
MČ Praha 12, kam spadá i staveb-
ní úřad, který by měl o věci rozho-
dovat. Je zde proto podezření na 
možný střet zájmů a podjatost, 
příp. i na možný trestný čin zneu-
žití pravomoci úřední osoby, což je 
pro tento stavební úřad spíše ne-
výhodou a nepříjemnou přitěžující 
okolností.

Dne 30. 10. 2015 podala fir-
ma Damila-Leasing na stavební 
úřad žádost o územně-plánova-
cí vyjádření na stavbu 4podlažní-
ho bytového domu o rozměrech 
40 x 7,3 m, výšky 13,8 m, který 
měl být podsklepený a přesaho-
val by svými rozměry stavební 
pozemek. Ze zamítavé odpově-
di č. j. OVY/37669/2015/Ni P12 
38768/2015 OVY z 9. 11. 2015 uvá-
dím: „Umístěním bytového domu... 
dojde téměř k úplnému zastavění 
pozemků … a z tohoto důvodu není 
v souladu s regulativy funkčního 
a prostorového uspořádání území 
hl. m. Prahy.“

Ing. Vladimír Kameník,  
vlad.kamenik@gmail.com

Tajenka 1: Olšovická. Tajenka 2: Na Výsluní.  Foto: Martin Zikeš

LUŠŤOVKA ULIČNICE (6) – ŘEŠENÍ

 Pozemek p. č. 910/59 a 910/165  
při ul. Libušská
Foto: Vladimír Kameník

 Okolí zamýšlené stavby bytového domu v ul. Výletní na p. č. 910/59 a 910/165. 
Zdroj: ČÚZK

mailto:vlad.kamenik@gmail.com
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Pozvánka na cyklistický závod horských kol:

O POHÁR MČ PRAHA-LIBUŠ
V neděli 18. 9. pořádá cyklistický oddíl SK VELO PRAHA za podpo-
ry MČ Praha-Libuš cyklistický závod horských kol. Závod je určen 

pro nejmladší děti, školáky, ale i dospělé cyklisty. Tratě budou 
odpovídat věkovým kategoriím. Zázemí pro závod poskytla re-

staurace Kamenný Dvůr, Putimská 6/13, Praha-Písnice.

Prezentace závodu je od 9 hod. Časový program závodu, přihlášku 
a propozice najdete na webových stránkách:

http://praha.mtb.cz a http://www.skvelopraha.cz

Pro všechny kategorie budou připraveny zajímavé ceny. 
Přijďte strávit pěkný den s kolem.

V programu akce bude  
živá muzika, kulturní 

vystoupení, gastronomické 
speciality z různých 

zemí a také workshopy. 
Připravena je i soutěž 
v pojídání jablečných 

koláčů.

Vyzýváme hospodyňky, 
cukrářky a kuchaře či 

kuchařky:  
upečte oblíbený jablečný 

koláč podle vaší vyzkoušené 
receptury a přihlaste  

ho do soutěže  
„O nejlepší  

jablečný koláč“.

Vzorky koláčů (pro posouzení 
poroty a přítomných) a váš 

recept na jeho přípravu 
přineste v uzavřené krabici 

na místo konání akce  
23. 9. 2016  

od 15:30 do 17:30 hod.  
Kontaktní osoba:  

Monika Voříšková

VÝZVA PRO VŠECHNY

Upečte koláč z jablek  
a přihlaste ho do soutěže

O NEJLEPŠÍ  
JABLEČNÝ KOLÁČ

v pátek 23. září 2016  
od 15:30 do 17:30

JABLKOBRANÍ
v parku Kamýk 

(podél ulic U Zahrádkářské kolonie a K Lesu)

SOUTĚŽ

Pro vítěze budou připraveny lákavé ceny.
Děkujeme všem a těšíme se na společné setkání na Jablkobraní v parku Kamýk.

Č E S K Ý C H  I  S V Ě T O V Ý C H  R E C E P T U R

Akce je f inančně podpořena z rozpočtu 
MHMP za účelem podpory místní 
Agendy 21 v oblast i  zdraví  a zdravého 
životního stylu na lokální  úrovni

MČ Praha  –  L ibuš 
pod  zášt i tou  radn ího  MHMP pro  ob last  zdravotn ic tv í  Ing.  Radka  Lacka

 Vás  zve  na  akc i

www.praha-libus.cz

SOBOTA 

8/10/2016
OD 14:00

[SPOLU S DRAKIÁDOU]

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ V PÍSNICI 
ULICE ŠVIHOVSKÁ

Měření základních tělesných hodnot
Měření tuku v těle, stanovení BMI

Měření kosterního svalstva
Měření oxidu uhelnatého, prevence proti kouření

Dermatologické poradenství
Preventivní program na správnou ústní hygienu

Prevence proti rakovině prsu
Ukázka přípravy a ochutnávka čerstvých salátů

Ukázka Záchranné brigády kynologů Praha
Ukázka zdravého cvičení

Nutriční poradenství
Ukázka poskytnutí první pomoci

Odměna pro účastníky stezky Zdraví

Změna programu vyhrazena

Srdečně vás zveme na Zápis 
do zájmových kroužků a oborů 
na školní rok 2016/17 – ve středu 
7. září od 18 hodin do prostor tělo-
cvičny Klubu Junior, ul. Na Okruhu 
1, sídliště Písnice. Zájemci zde bu-
dou mít příležitost osobně si po-
hovořit s lektory a domluvit časový 
rozvrh docházky na vybrané obory 
na celý školní rok.

Aktuální nabídka zájmových 
kroužků je určena všem zájemcům 
bez ohledu na věk či míru talentu 
a dispozic:

 AIKIDÓ
 ČTENÍ PSANÍ JAKO HRANÍ / 
Předškoláček

 FLÉTNA
 GYMNASTIKA
 HOUSLE
 CHYSTÁME SE DO ŠKOLY
 JÓGA
 JUDO
 KLARINET
 KLAVÍR
 KLÁVESY
 KONDIČNÍ/FIT cvičení
 KYTARA klasická, elektrická

 MODERN-DANCE
 SAXOFON
 SÓLOVÝ ZPĚV
 SBOREČEK
 TVOŘÍNEK
 VIOLA
 VÝTVARNÁ TVORBA

Podrobněji na: www.klubjunior.cz.

Ing. Lenka Koudelková  
a kolektiv lektorů

Foto: archiv Klubu Junior

KLUB JUNIOR − ZÁPIS
Klub Junior, Na Okruhu 1, 142 00 Praha 4, Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 
Tel.: 604 273 968, kjunior@centrum.cz, www.klubjunior.cz

http://praha.mtb.cz
http://www.skvelopraha.cz
http://www.klubjunior.cz
mailto:kjunior@centrum.cz
http://www.klubjunior.cz
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ŠKOLNÍ ROK 2016/2017  
− PRAVIDELNÍ PROGRAM

Pondělí  9:30−11:30
Sportování / Rytmika pro nejmenší 
(1,5−4) – Protáhneme tělo, zazpí-
váme si a zaskotačíme. Potkáme 
nové kamarády a budeme odchá-
zet s úsměvem na rtech. Těší se na 
vás Jitka.
Pondělí  16:30−17:30
Angličtina (4−7) – Zábavná a hravá 
angličtina pro děti s prvky montes-
sori. Těší se na vás Hanka a Martina.
Úterý  9:30−11:30
Montessori herna (1,5−4) – Montes-
sori pro děti s rodiči. Individuální prá-
ce s montessori materiálem, cvičení 
ticha a koncentrace na elipse, společ-
né téma, společná svačinka (nácvik 
stolování). Těší se na vás Klára.
Úterý  16:30−18:00
Montessori herna (4−7) – Montes-
sori pro děti s rodiči / bez rodičů. 
Individuální práce s montessori 
materiálem, cvičení ticha a kon-
centrace na elipse, společné téma. 
Těší se na vás Hanka.
Středa  9:30−11:30
Tvoření pro nejmenší (1,5−4) – Kaž-
dé dítko má šikovné ruce, nenech-
me je zahálet – tematicky zaměře-
né tvoření pro nejmenší děti i je-
jich rodiče. Těší se na vás Magda 
a Lucka.
Čtvrtek  9:30−11:30
Montessori herna (1,5−4) – Montes-
sori herna pro děti s rodiči. Individuál- 
ní práce s montessori materiálem, 
cvičení ticha a koncentrace na elip-
se, společné téma, společná svačinka 

(nácvik stolování). Těší se na vás Jana.
Čtvrtek  16:30−18:00
Montessori pracovna (4−8) – 
Montessori pracovna pro děti bez 
rodičů vedená zkušenou pedagož-
kou ze ZŠ Montessori Na Beránku 
Kateřinou Tomešovou. Zaměřeno 
na individuální potřeby jednotli-
vých děti a řešení jejich problémů 
v konkrétních oblastech. Kurz se 
koná 1 x za 14 dní. Těší se Katka.
Čtvrtek  19:30−21:00
Montessori kurz pro rodiče – Monte- 
ssori kurz pro rodiče vás seznámí 
s montessori pedagogikou a jejím 
přínosem pro vzdělávání a vývoj 
dětí. V rámci kurzu můžete konzul-
tovat vaše problémy a diskutovat 
o tématech, která se týkají přímo 
vašich dětí. Kurz vede zkušená pe-
dagožka ze ZŠ Montessori Na Be-
ránku Kateřina Tomešová. Kurz se 
koná 1 x za 14 dní. Těší se Katka.

ZÁŘÍ 2016 − JEDNORÁZOVÉ AKCE

21. 9.  ST  Přednáška na téma 
„Průmyslový cukr – jed a droga zá-
roveň“ – 10:00−11:30 – Proč a jak 
rafinovaný cukr škodí? Cukrová 
závislost a jak ji řešit? Zdravé ná-
hrady cukru. Přednášku vede Jaro-
slava Megová, nutriční poradkyně 
s třicetiletou praxí. Cena: 120 Kč.
16:00−18:00 – Individuální půlhodi-
nové konzultace s nutriční poradky-
ní Jaroslavou Megovou. Cena: 50 Kč

Rodinné centrum Kuřátko vám 
bude nabízet ve školním roce 
2016/2017 nejen stálý program, 

ale také tematicky zaměřené jed-
norázové akce. Stálý program je 
zaměřený na Montessori jak pro 
děti předškolního věku, tak pro 
děti mladšího školního věku a na-
bízíme vám i večerní vzdělávací 
kurz pro rodiče. Můžete se také 
těšit na oblíbené sportování, ryt-
miku a tvoření pro nejmenší. Od 
září můžou vaše děti vyzkoušet 
i zábavnou a hravou angličtinu. 
Po prázdninách plných zmrzliny 
a bonbónů jsme se rozhodli zařa-
dit přednášku na téma „Průmys-
lový cukr – jed a droga zároveň“. 
Případné dotazy ke stravování vás 
a vašich dětí můžete řešit na indi-

viduálních konzultacích. V září nás 
můžete nalézt s našimi montesso-
ri pomůckami na Modřanském ve-
letrhu volnočasových aktivit s na-
ším spolupracujícím spolkem Ne-
bezemě a na Jablkobraní v parku 
Kamýk, kde budeme mít nachys-
tanou dílničku pro nejmenší děti.

Kompletní nabídku programu 
Rodinného centra Kuřátko včetně 
všech detailů a případných změn 
naleznete na našem webu: www.rc-
kuratko.cz a na našem Facebooku: 
www.facebook.com/rckuratko, 
případně také na naší venkovní ná-
stěnce či přímo v rodinném centru.

Činnost spolku Rodinné cent-
rum Kuřátko finančně podporuje 
MČ Praha-Libuš, za což mnohokrát 
děkujeme.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Za celý tým RC Kuřátko  
Ing. Ivana Vrablcová

Foto: Ivana Vrablcová

RODINNÉ CENTRUM KUŘÁTKO
Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš
Mobil: 777 001 719 | E-mail: rckuratko@gmail.com
Web: www.rckuratko.cz | Facebook: www.facebook.com/rckuratko
Pobytné a systém předplatného:
Sportování, rytmika, tvoření: 80 Kč / permanentka 600 Kč (10 vstupů)
Angličtina: 120 Kč / permanentka 90 Kč (10 vstupů)
Montessori herna: 150 Kč / permanentka 1 100 Kč (10 vstupů)

PROGRAM KLUBU V ZÁŘÍ
Vážení a milí spoluobčané − se-

nioři! Máme již prázdniny za se-
bou a rádi rekapitulujeme, co jsme 
hezkého viděli, zažili a co nás ještě 
čeká. Na první setkání po prázd-
ninách se na vás všechny moc 
těšíme, začínáme 6. září. Rádi si 
s vámi popovídáme, jak to všechno 
o prázdninách bylo!
3.−4. 9.  (sobota a neděle) Vyráží-
me na Moravu do sklípku v Čejkovi-
cích na tzv. poznávací zájezd se spo-
luobčany v přátelském duchu. Ten-
to podzimní výlet je velmi oblíbený 
a žádaný. Snad se nám opět vydaří.
6. 9.  Zahájení klubu po prázdni-
nách, plánování dalších výletů.
13. 9.  O houbařské sezóně 
a sbírání těch správných hub nám 
přijde vyprávět p. Ing. Baier s p. 
MUDr. Henzlem. Ukázky nezná-
mých hub vezměte s sebou.
20. 9.  Na tento den jsme 
v předstihu (v dubnu) objednali vý-
let do Čapího hnízda u Olbramo-
vic s prohlídkou a obědem. Dále 
se podíváme do Japonské zahrady 
Oleško. Návrat ve večerních hodi-
nách. Přihlášky jen proti zaplacení. 
Informujte se u p. Vladykové, tel.: 
604 731 127. Upozorňujeme, že od-
jezd je v 9 hodin od Eimů.
27. 9.  Na otázky z oblasti sociál-
ní si s námi přijdete popovídat so- 
ciální pracovnice p. Vránová, ob-

jasní možnosti, poradí. Nenechte 
si ujít!
DÁLE PLÁNUJEME
3.−8. 10.  Pobyt na Šumavě 
v hotelu Kuba s polopenzí a výle-
tem do okolí. Informace u p. Urba-
nové, tel.: 731 230 713.
4. 10.  Klub uzavřen!
Ostatní informace na klubové des-
ce v chodbě u klubu.

UPOZORŇUJEME
Plánujeme podzimní pobyt pro 

velký úspěch na jaře v Harracho-
vě v hotelu Inn v počtu do 15 osob 
(mikrobus). Zájemci nechť se hlásí 
se zálohou ihned v klubu, u p. Ur-
banové na tel.: 731 230 713 nebo 
u ní v Písnici, a to co nejdříve, jde 
o zajištění celé akce. V menším 
počtu zájezd nebude uskutečněn! 
Pobyt plánujeme od 19. do 24. 10. 
2016, za předem sjednanou cenu 
vč. dopravy 2 100 Kč (polopenze). 
Cenová nabídka je lákavá, pobyt 
velmi pěkný s nenáročnými pro-
cházkami a houbařením. 

Rovněž plánujeme asi dvě vy-
cházky na výstavy za vedení a po-
dle výběru p. Randové, a to vždy 
ve středu. Sraz vždy ve 13 hodin na 
Kačerově, sledujte proto časopis, 
zda to bude v září, říjnu, či listo-
padu.

Za organizační 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 otevřen v úterý  
od 14 do 18 hodin, pokud není v programu uvedeno jinak.

MATEŘSKÁ ŠKOLA LOJOVICKÁ

vás srdečně zve na podzimní táborák a jarmark

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

4. října 2016 od 16.00 hodin 
na zahradě MŠ Lojovická

Činnost mateřské školy finančně podporuje MČ Praha-Libuš

http://www.rckuratko.cz
http://www.rckuratko.cz
http://www.rckuratko.cz
http://www.facebook.com/rckuratko
mailto:rckuratko@gmail.com
http://www.rckuratko.cz/
http://www.facebook.com/rckuratko
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Podzimní sobotní dopoledne
s JÓGOU v libušské sokolovně

24. 9. 2016 od 9:00 do 13:00 hod.

Nabídneme vám to, co v 60 minutách středeční 
jógy nestihneme. Můžete ji pojmout jako 

ochutnávku toho, co cvičíme v pravidelných 
středečních hodinách, nebo si jen tak udělat 
sobotní dopoledne pro sebe a nechat na sebe 

působit blahodárné účinky jógy.

Program:
Očistné dechové techniky 

Cvičení se zaměřením na páteř, SI klouby, ramena
Orgánová sestava – podpora funkce vnitřních orgánů

Relaxační techniky 
Léčivé účinky posvátných manter.

S sebou: vnitřní odhodlání, čistou vodu,  
teplou deku, pohodlné oblečení
Cena: členové Sokola − 150 Kč,  

ostatní zájemci – 200 Kč

Denně nás zatěžují rodinné, pracovní a společenské 
problémy, složité situace způsobené naším vlastním 
chováním. Vzápětí hledáme léky na vyrovnání vlivu 

stresů moderního života. Jóga nabízí změnu pohledu 
na životní styl, prostředek na zlepšení tělesné 

kondice a vyrovnání stresujícího vlivu moderního 
života bez velkých finančních nároků. Je to moudrost 

ověřená tisíciletími.

Těší se na vás cvičitelka jógy Eliška Leblová,  
tel.: 605 916 148

1. 10. 2016

1. 10. 2016

Srdečně zveme všechny 
zájemce a těšíme se na 
setkání při 2. ročníku 

Noci sokoloven 
Libušská sokolovna  

od 18:30 do 08:00 hodin

Program: prohlídka 
sokolovny, výstavka 

archivních dokumentů, 
hledání pokladu, táborák, 

zábavné cvičení a soutěže pro 
děti, stolní tenis, loutkové 
představení (pohádka nebo 
marionetový příběh), čtení 
na dobrou noc a přespání 

v sokolovně.
Vstup zdarma.

Vladimíra Tomášková,  
T. J. Sokol Libuš, Libušská 
294/129, Praha 4 – Libuš

Cvičení rodičů s dětmi
Dětské kurzy 3–14 let

Power jóga, zdrav. jóga, pilates
Spinning, Funkční trénink
Bosu, TRX, Fitball
Aerobní cvičení
Cvičení pro seniory
Ladies, TABATA
Solárium

Více info na tel.: 602 249 285  
nebo 241 727 756
E-mail: info@bodypoint.cz
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Praha 4 – Libuš,  
Mirotická 12

Fitness

Přineste vystřižený originál kupon a při  

zakoupení permanentky nebo  

kurzu 2 vstupy pro dospělé 

ZD
AR

MA!

Akce platí do 

30. 9. 2016

inzerce
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T. J. SOKOL LIBUŠ
VŠESTRANNÉ CVIČENÍ

V rámci tohoto cvičení je zařa-
zeno rozcvičení a zahřátí těla, dále 
cvičení na podložkách: vleže pro-
tahování zkrácených svalů a jejich 
následné uvolňování, posilovací 
cviky břicha a nohou, cvičení vse-
dě, kdy postupně procvičíme hla-
vu, ramena, páteř. V jednotlivých 
hodinách střídavě využijeme také 
cvičení s gumou pro posílení paží, 
nohou a břicha, cvičení na velkých 
míčích − fitballech, kde procvičíme 
všechny malé a velké svaly, včetně 
vnitřních, a cvičení zpestříme vse-
dě na malých míčích − overballech, 
kdy při cvičení s balancováním 
zpevníme zádové svaly a břicho.

První hodina je zdarma, a po-
kud vám cvičení bude vyhovovat, 

můžete si platit každou hodinu 
zvlášť, nebo zvolit předplatné for-
mou úhrady členského spolkového 
a členského oddílového příspěvku. 
Výše uvedené sportovní náčiní je 
v tělocvičně k dispozici.

Srdečně zvu všechny zájemce 
z řad seniorů na cvičení, budu se 
těšit na první hodině v úterý 6. září 
a pak každé další úterý od 15:00 
hodin a přeji mnoho příjemně strá-
vených chvil na cvičení v Sokole.

Bližší informace: tel.: 737 467 224, 
M. Maurerová, e-mail: sokollibus@
volny.cz.

Marcela Maurerová, cvičitelka 
zdravotní tělesné výchovy III. třídy 

T. J. Sokol Libuš

T. J. SOKOL LIBUŠ
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ  
PRO SENIORY
Již třetí rok probíhá pravidelně v úterý od 15:00 do 16:00 hodin zdravotní 
cvičení pro seniory v libušské sokolovně. Cvičení je otevřené všem senio-
rům, ženám i mužům, a je přizpůsobené úrovni docházejících cvičenců.

Holky a kluci! Přijďte si vyzkou-
šet zacvičit si s námi. Bude se vám 
to líbit! Užijete si hodně zábavy. 
Klukům hraní na počítači, tabletu 
či mobilu neuteče a holkám neute-
če kosmetika, lítání venku a někte-
rým počítač, tablet a mobil. Přijď-
te si zkusit jednu hodinu, která je 
zadarmo, a pokud se vám to bude 

líbit, řeknete rodičům, že k nám 
chcete chodit a rodiče vám to urči-
tě rádi zaplatí.

Těšíme se na vás.
Cvičitelé:

Jaroslava Gregorová,  
Pavel Lehovec, Vladimír Šilhavý 

a Vladimír Žalud

T. J. SOKOL LIBUŠ
CVIČENÍ PRO HOLKY A KLUKY  
VE VĚKU OD 6 DO 14 LET
Cvičení se koná 2 x týdně (možno cvičit i jen 1 x týdně), v úterý a čtvrtek 
od 17:00 do 18:00 hodin. Chceš zažít něco faaakt hustýho??? Čekni net 
a přijď k nám hned!!! Začínáme v úterý 6. 9.2016. 

Zaměření cvičení a náplň cvičebních hodin – s přihléd-
nutím k věku, zájmu a schopnostem cvičenců. Všestranná 
pohybová průprava zahrnující prvky gymnastiky, atletiky 
a míčových her. Důraz je kladen na rozvoj obratnosti, síly, 
rychlosti, vytrvalosti, koordinaci pohybu a správné držení 
těla. Náplň cvičebních hodin: zahájení, rozcvičení, rozbě-
hání, cvičení v družstvech dle výkonnosti, závodivé hry, 
míčové hry (vybíjená, přehazovaná, kopaná, florbal, koší-
ková, volejbal, softball), zakončení hodiny, zklidnění.

Celoroční členský příspěvek: děti a mládež do 18 let 
(včetně) a senioři starší 65 let ve výši 100 Kč/rok, ostat-
ní členové ČOS ve výši 500 Kč/rok (v září 2016 platí pouze 
nový člen Sokola). V členských příspěvcích je zahrnuto úra-
zové pojištění. Oddílový příspěvek za 1 hod. cvičení se po-
hybuje od 15 do 38 Kč dle jednotlivých cvičebních kategorií 
a může se platit 2 x za rok (1 x za 6 měsíců – leden – červen, 
1 x za 4 měsíce – září až prosinec).

Cvičenci se mohou zúčastňovat závodů sokolské vše-
strannosti, různých turnajů a závodů organizovaných So-
kolskou župou a Českou obcí sokolskou, dále sobotních do-
plňkových činností dětí i dospělých (např. plavání, turistika).

Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš

Všestranné cvičení nejen pro senior- 
ky se koná pravidelně 1 x týdně, ve 
středu od 19:30 do 20:30 hodin.

Nabízí možnost posílit svoji tě-
lesnou zdatnost, zapomenout na 
každodenní starosti při různých 
formách relaxačního, zdravotního 
a zábavného cvičení.

Za velmi přijatelný poplatek mů-
žete udělat něco pro svoje zdraví!

Na zkušební hodinu v září (začí-
náme ve středu 7. 9.) vás zve:

Mgr. Jana Mašíková, cvičitelka 
tel.: 603 812 306

Foto: Jana Mašíková

T. J. Sokol Libuš
Libušská 294/129, Praha 4 – Libuš
Tel.: 261 912 456 od 8:00 do 12:00 hodin,  
nebo 723 502 191
E-mail: sokollibus@volny.cz, www.sokollibus.cz

ROZPIS CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ
Zahájení cvičebního roku 2016/2017 dle pravidelného 
rozvrhu v pondělí 5. září 2016.

Předškolní děti všestranný tělocvik 4–6 let pondělí 16:00–17:00 hod.

Předškolní děti všestranný tělocvik 4–6 let středa 16:30–17:30 hod.

Mladší žactvo sportovní gymnastika 5−9 let pondělí 17:00–18:30 hod.

Mladší a starší žactvo všestranný tělocvik 6–14 let úterý a čtvrtek 17:00–18:00 hod.

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

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

Žactvo rytmika 9–10 let čtvrtek 16:00–18:00 hod.

Dospělí a děti lakros čtvrtek 16:00–17:00 hod.

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

Ženy jóga pilates pondělí 20:00–21:00 hod.

Seniorky a senioři zdravotní tělocvik úterý 15:00–16:00 hod.

Ženy a muži jóga klasická středa 18:30–19:30 hod.

Ženy všestranný tělocvik středa 19:30−20:30 hod.

Ženy a muži rekreační volejbal pondělí 21:00–22:00 hod.

Ženy a muži rekreační volejbal středa 20:30–21:30 hod.

Ženy a muži rekreační volejbal čtvrtek 20:00–22:00 hod.

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

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

mailto:sokollibus@volny.cz
http://www.sokollibus.cz
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PÍSNICE

VÝPRODEJ  
KOLEKCE 2016  

A STARŠÍCH
www.emap-praha.cz

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

e-mail: obchod@emap-praha.cz

Otevírací doba: 
Po, Út, St: 1000−1800 | Čt: 1200−2000 

Pá: 1000−1800 | So: 900−1400

PROFESIONÁLNÍ VÝUKA AKUSTICKÉ  
A ELEKTRICKE KYTARY, BASOVÉ KYTARY

Absolvent Konzervatoře (KJJ 
a VOŠ), hráč v kapelách: Olga 
Lounová, SLZA, Ewa Farna, Eddie 
Stoilow, Marek Ztracený, Noid, 
David Deyl, Embassy... Muzikály.

Kytara(i el.): Metoda rychlouče-
ní − akordy v polohách, technika 
(prstová, trsátková), rytmus, 
teorie, učení do praxe, jakékoliv 
písně, skladby, sóla, zvládnutí hry 
a ovládnutí nástroje za krátkou 
dobu. Stahování a naučení ja-
kýchkoliv písní z youtube na místě.

Baskytara: technika − prsty, slap, 
rytmus, tapping, teorie do praxe, hraní z akordových značek, 
noty, materiály mám k dispozici. Pokročilí − Wooten, Pastorius 
atd. Styly: jazz (walking bass), rock, hardrock, pop… Možnost 
přípravy na konzervatoř.

V průběhu 10 let: Angažmá na zaoceánských lodích. Hudební 
a studiová produkce. Učení soukromé i na ZUŠ, Rocková škola, 
ZUŠ v Německu, workshopy. Ke každému přistupuji individuál-
ně. Výuka je určena pro úplné začátečníky, ale i pro pokročilé... 
Aktivní hráč v kapelách.

Tel: 603 482 751 / E-mail: david.csenge@seznam.cz
Cena: 500 Kč / 60 min. (dojedu za Vámi, možná také výuka v Jesenici)

FOOD STORY KUNRATICE
K LIBUŠI 129/2 

(NAPROTI KOSTELU)
PRAHA 4 – KUNRATICE

KDE NÁS NAJDETE?

 
Přijďte si k nám nakoupit

 dobroty k obědu i na večer s přáteli,
nebo jen tak posedět u skleničky

dobrého vína či šálku kávy.

MÁME OTEVŘENO 
OD 8 – 20 HODIN.

ZÁŘÍ VE FOOD STORYKUNRATICE
• SKVĚLÉ SNÍDANĚ KAŽDÝ DEN• ITALSKÁ KAVÁRNA

• OBCHOD S PRÉMIOVÝMI 
 DELIKATESAMI

• ŠPIČKOVÁ VINOTÉKA
• ZDRAVÁ VÝŽIVA

• VENKOVNÍ POSEZENÍ

inzerce



 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy 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

inzerce

inzerce

HONZA PIZZA

Ochutnejte skvělou pizzu, lasagne, bagety, zapečené brambory,
čerstvé saláty a dezerty 

ZVÝHODNĚNÉ OBĚDOVÉ MENU

každý další kilometr 15,- Kč
při minimální objednávce 90,- Kč

Platby přijímáme - hotově - platební kartou - stravenky
(platbu kartou je nutné hlásit předem)

Také na www.honzapizza.cz - nebo osobně na provozovně: 
Dobronická 50/9 - Praha 4 Libuš

!!ROZVOZ DO 5km ZDARMA!!

OBJEDNÁVKY NA TEL.: 606 644 226

Otevírací doba:
Od 10.30 do 22.00 hodin
Poslední objednávka ve 21.30 hodin

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

e-mail: fablesk@volny.cz
mobil: 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

inzerce

inzerce
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vosa
NÁVRHY, VÝROBA 

A INSTALACE
REKLAMY 

VE VAŠEM OKOLÍ
Praha 4 – Libuš a Písnice

velkoplošný 
digitální tisk
plakáty A2 až A0

řezaná grafika
PVC samolepky
a polepy

potisk triček
dresy již od 
jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava
grafiky pro tisk

tel.: 603 226 226 / www.vosareklama.cz
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