
1 V písnické základní škole slavnostně přivítali prvňáčky a nulťáčky. 2 Šesťáci z libušské základní školy pobyli na škole v přírodě.
3 Modeláři z klubu Křížem krážem získali několik mistrovských titulů v rámci ČR. 4 Budova MČ Praha-Libuš, kde sídlí pošta, dostala  
novou střechu. 5 Cyklistický spolek Pocta slaví pět let. 6 V ZŠ Meteorologická prošlo o prázdninách rekonstrukcí sociální zařízení.

Foto: Zdena Schuhová, Milena Rohanová, Petr Šámal, archív ÚMČ Praha-Libuš, archiv z. s. Pocta
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Po letních prázdninách je tu 
opět nabídka pro seniory naší 
městské části.

V  úterý 13. října v  11 hodin se 
uskuteční zápis do podzimního bě-
hu PC kurzů v počítačové učebně 
v  přízemí Klubu Junior na sídlišti 
Písnice, ul. Na Okruhu 1. Počítačové 
kurzy jsou v rámci podpory aktivní-
ho rozvoje duševního zdraví posky-
tované radnicí naší městské části 
zdarma.

Na zápise, který bude současně 
rozřaďovací schůzkou pro další vý-
ukové lekce, se zájemci dozví veš-

keré podrobnosti k výuce otevřené 
pro každého, kdo se chce něco no-
vého naučit anebo si ke svým zna-
lostem osvojit další nové informace.

Přijďte, nezůstávejte doma, těší-
me se na Vás!

Ing. Lenka Koudelková, 
místostarostka pro oblast 

vzdělávání, sociální, školství 
a tělovýchovy
Foto: Pixabay

Seniorské kurzy PC

Víte, že můžete dostávat informač-
ní mail (1x měsíčně) s  programem? 
Stačí vyplnit GDPR formulář přímo 
v Kuřátku nebo na: www.rckuratko.cz.

ŘÍJEN 2020

Dopolední programy  
vždy 9:30–11:30
Pondělí: každý sudý týden venku 
Kuřátka jdou za vrátka s Janou (1–
6 let), venkovní hravě-naučný pro-
gram s Montessori prvky pro děti
12. 10. na téma Koloběh vody
26. 10. na téma Hlavolamy, hádan-
ky aneb namáháme mozečky
Úterý: každý týden Montessori her-
na s Katkou T. (1–6 let)
Středa: každý týden Dětské hýbán-
ky s rytmikou s Luckou Ch., skota-
čení s dětmi v Kuřátku s říkadly, pís-
ničkami, dětské muzicírování
Čtvrtek: každý týden Montessori 
herna s Martinou (1–6 let)
Hýbánky a  Kuřátka jdou za vrát-
ka: 1 lekce stojí 80 Kč/rodinu (per-
manentka 5 vstupů), jednorázové 
vstupné 100 Kč/rodinu

Montessori herna: 1 lekce stojí 110 
Kč/rodinu (permanentka na 10 vstu-
pů), 130 Kč/rodinu (permanentka na 3 
vstupy), další info na www.rckuratko.cz

Večerní akce pro dospěláky
vždy 19:30–21:30
Středa 14. 10 Montessori herna 
pro rodiče: Jak porozumět vývojo-
vým potřebám dětí? Díky vlastním 
prožitkům a  zkušenostem. Přijďte, 
vyzkoušejte, ptejte se. Seminář je 
vhodný zejména pro rodiče, kteří 
mají zájem o  návštěvu Montessori 
herny v RC. Lektorka: Katka Tome-
šová, vstup volný, registrace nutná.
Středa 21. 10. Jsi krásná aneb Být 
ženou mne baví: Večer plný péče, 
krásy, pohody a  debaty o  tom, jak 
probudit svou vnitřní i  vnější žen-
skou jedinečnost. Lektorka: Pavla 
Chládková, vstup volný, registrace 
nutná.
Úterý 27. 10. Jak být sama sebou 
aneb o autenticitě: Seminář o po-
třebě žít naplno tak, aby naše slova 
i činy odrážely to, co si opravdu my-
slíme a cítíme. Probereme vše důle-

Rodinné centrum Kuřátko
Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš
Mobil: 777 001 719; 773 939 093  E-mail: rckuratko@gmail.com
Web: www.rckuratko.cz Facebook: www.facebook.com/rckuratko

Děti v herně Rodinného centra Kuřátko.

žité, co nám brání být sami sebou. 
Zaměříme se na techniky, které po-
máhají v sebepřijetí a sebevyjádře-
ní. Lektorka Mgr. Jana Koutníková

Přihlášky na programy a bližší infor-
mace (ceny kurzů, omluvy a náhra-
dy, …) na www.rckuratko.cz.
Těšíme se na vás, přijďte mezi nás!

Za Rodinné centrum Kuřátko Jana 
Krátká a Katka Tomešová
Foto: Kateřina Tomešová

Městská část Praha-Libuš poskytne  
MÍSTNÍM PODNIKATELŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM,  

kteří mají sídlo nebo provozovnu 
 v Libuši a Písnici,  

ZDARMA plochu pro jeden inzerát  
o velikosti 1/8 tiskové strany (90 x 65 mm) v časopisu U nás 
v roce 2020 jako podporu v době koronavirových omezení  

(podnikání v době květen – září 2020).

Podklady, nejlépe označené „covid inzerce“  
posílejte na redakční e-mail:  

hana.kolarova@post.cz.

http://www.rckuratko.cz
http://www.rckuratko.cz
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Slovo starosty
Vážení občané, na začátku 

září jsme rázně vkročili do 
podzimní druhé vlny probí-

hající pandemie. Již v druhé polovi-
ně září se ocitlo v karanténě několik 
tříd v ZŠ Meteorologická a na dva-
cet pracovníků školy. V  karanténě 
také skončila většina z těch strážní-
ků městské policie, kteří každé ráno 
zajišťovali službu na frekventova-
ných přechodech pro chodce. Ne-
chci vás zahlcovat negativními zprá-
vami, jen vás všechny chci požádat 
o maximální ohleduplnost. Věřte, že 
naši ředitelé škol dělají maximum, 
a všechny rodiče chci poprosit, aby 
se snažili situaci pedagogům maxi-
málně ulehčit. Po dohodě s ředite-
li škol jsme vypsali výběrové řízení 
na nákup více než čtyř desítek po-
čítačů, které by v  případě zavede-
ní distanční výuky byly propůjčeny 
těm dětem, které by měly k distanč-
ní výuce obtížnější přístup. Všem 
občanům budeme opět zdarma vy-
dávat dezinfekci. Zaregistrujte se 
na stránce www.praha-libus.hlase-
nirozhlasu.cz a všechny termíny ob-
držíte do e-mailu či do svého mobi-

lu. Pro všechny seniory nad sedm-
desát let máme k dispozici bavlně-
né roušky, pokud by jim chyběla či 
chtěli mít další na střídání. K dispo-
zici jsou na úřadu městské části, na 
požádání je seniorům i rozvezeme. 
Stejně jako na jaře jsme připraveni 
propojit naše seniory s dobrovolní-
ky, kteří jim mohou zajistit například 
nákupy potravin.

Před zahájením školy se podaři-
lo dokončit dva nové přechody na 
Libušské ulici u autobusové zastáv-
ky Jalodvorská. Chtěl bych tímto 
poděkovat společnosti TSK Praha 
a jmenovitě panu Michalu Švadlen-
kovi, který dokázal překonat nesku-
tečné komplikace, které se při vý-
stavbě objevily, a tuto investiční ak-
ci dotáhl do konce. Před zahájením 
školy TSK také vyznačila čtyři par-
kovací místa K+R na Novodvorské 
ulici, která mají sloužit primárně pro 
rodiče, kteří vozí své děti do ZŠ Me-
teorologická. Pro vyšší bezpečnost 
přecházejících osob a zejména dě-
tí byl vodorovným značením zvýraz-
něn přechod pro chodce na křížení 
ulic Meteorologická a Zahrádecká.

V polovině října bude rekonstruo- 
vána vozovka Libušské ulice od 
mostu nad pražským okruhem po 
starou Písnici včetně rekonstruk-
ce křižovatky na Cholupice. Pláno-
vaný termín zahájení oprav je v pá-
tek 16. října. Nebude možné se tudy 
dostat z Písnice do Dolních Břežan 
a  zpět. Cesta do Cholupic a  zpět 
bude průjezdná první tři dny od za-
hájení rekonstrukce. Zcela neprů-
jezdná by měla být cesta z Písnice 
na Cholupice v úterý 20. a ve středu 
21. října, v  těchto dnech nepojede 

ani autobus linky 113 z  Písnice na 
Cholupice. Všechny autobusy bu-
dou ukončeny v Písnici. Drobný po-
sun v termínech nelze vyloučit. Dě-
kuji všem za pochopení.

Přeji vám v  této nelehké době 
hodně sil a zdraví!

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Foto: Jiří Koubek

Čtyři místa K+R na Novodvorské ulici jsou určena  
především pro rodiče žáku ze ZŠ Meteorologická.

Nové přechody na Libušské ulici jsou nejen bezbariérové,  
ale také výrazně osvětlené v noci.

Přechod přes ulici Meteorologická  
byl doplněn vodorovným značením „Pozor děti“.

Na letošním Mistrovství České 
republiky mládeže v plastiko-
vém modelářství, které proběh-
lo v sobotu 12. září v Obrnicích 
u Mostu, se mladým modelá-
řům z písnického spolku KPM 
Křížem krážem podařilo získat 
řadu mistrovských titulů.

Matouš Vohlídka se stal mis-
trem republiky mezi mladšími žáky 
za model M20 z  kategorie bojová 

technika.
Mistrem republiky mezi staršími 

žáky je Jan Koprnický s  modelem 
Messerschmitu Bf 109E v  měřítku 
1/48 z kategorie letadla.

Titul vicemistra republiky přivez-
li z  mladších žáků Nela Mikulecká 
za Macchi MC 200 z kategorie leta-
dla a Šimon Vohlídka za Jeep Willys 
z kategorie bojová technika.

Dvojnásobným vicemistrem re-
publiky mezi staršími žáky se stal 

Petr Kavecký za M-977 HEMTT 
z  kategorie bojová technika a  za 
MiG 21MF z kategorie letadla.

Úspěšní mladí modeláři z  klubu 
Křížem krážem se představují for-
mou odpovědí na anketní otázky 
časopisu U nás...

MATOUŠ VOHLÍDKA

Proč jste si zvolil za svého koníč-
ka právě modelářství?

K  modelaření 
mě přitáhnul star-
ší brácha, který 
doma lepil papíro-
vé modely a  poz-
ději jsme společ-
ně začali chodit do Klubu Junior.

Kolik ze svého volného času mu 
věnujete?

Jednou týdně na kroužku, takže 
asi 2,5–3 hodiny týdně.

Mistři z modelářského klubu Křížem krážem



KRONIKA

4 | U nás | 10/2020

Co vám modelářství dává?
Nejvíc mně baví dodělá-

vání modelu, kdy začínám 
nanášet patinu a obtisky.

JAN KOPRNICKÝ

Proč jste si zvolil za 
svého koníčka právě 
modelářství?

Od malička mám rád his-
torii vojenství a  především 
letadla z druhé světově vál-
ky. Pocházím z  letecké ro-
diny, kde letadla a  vše ko-
lem máme rádi úplně všich-
ni. K plastikovému modelář-
ství mě přivedl v  roce 2016 
tatínek, a  když má čas, rádi 
modelaříme spolu. Někdy se 
k  nám připojí i  moje mladší 
sestra Anička.

Kolik ze svého volného ča-
su mu věnujete?

Podle možností asi 4–10 
hodin týdně, před mistrov-
stvím republiky ovšem dale-
ko víc.

Co vám modelářství dává?
Modelářství mi dává ra-

dost nejen, když modely sta-
vím, ale též když o nich pře-
mýšlím, když studuji podkla-
dy, jak reálné předlohy mo-
delu vypadaly. Taktéž mě 
zajímají příběhy skutečných 
pilotů, námořníků a  ostat-
ních posádek modelů, kte-
ré stavím. Více se tím dozví-
dám o historii, pomáhá mi to 
v životě při pochopení histo-
rických událostí a souvislostí 
mezi nimi.

NELA MIKULECKÁ

Proč jste si zvolila za 
svého koníčka právě 
modelářství?

Přivedl mě k  němu tá-
ta. Když byl malý, tak ta-
ky lepil. A mně to připadalo 
zajímavé.

Kolik ze svého volného ča-
su mu věnujete?

Asi míň, než bych chtěla, 
tři hodiny týdně.

Co vám modelářství dává?
Protože mě baví tvořit, tak 

je super, že jsem se naučila 
nové techniky, stříkání pisto-
lí, maskování a spoustu další-
ho. Protože u nás doma má-
me historická letadla a  vo-
jenská auta, tak spíš o histo-
rii, která šla spíš kolem mě. 
Právě italské letectvo v Rus-
ku za druhé světové války.

ŠIMONA VOHLÍDKA

Proč jste si zvolil za 
svého koníčka právě 
modelářství?

Původně jsem začal s pa-
pírovými modely, a  pak 
u nás na škole byla pozván-
ka na kroužek modelářů 
v Klubu Junior. Byla to mož-
nost vyzkoušet další způsob 
modelaření.

Kolik ze svého volného ča-
su mu věnujete?

Jednou týdně na krouž-
ku, takže asi 2,5–3 hodiny 
týdně.

Co vám modelářství dává?
Náhled do historie, zlep-

šuji si jemnou motoriku 
a trpělivost.

Připravil Petr Šámal,  
modelářský klub Křížem 

Krážem
Foto: Petr Šámal
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
VE 4. B

Sešli jsme se v plném počtu a za-
hájili jsme školní rok v  nové třídě. 
Kdo z nás nevěděl, kde se třída na-
chází, mohl si přečíst a zorientovat 
se dle popisu trasy na stránkách 
třídy. Nakonec se všichni do nové 
třídy dostavili. Ve třídě jsme se se-
známili s  programem prvního týd-
ne a  taky jsme se pozdravili s  no-
vými spolužáky Kevinem a  Matyá-
šem. Letos vzhledem k  hygienic-
kým opatřením se nekonalo slav-
nostní zahájení před budovou ško-
ly, ale nám to nevadilo. Měli jsme ví-
ce času na povídání o tom, jak bude 
letošní školní rok probíhat, jaké no-
vinky nás čekají, a  také se dostalo 
na dotazy. Na konci našeho setká-
ní jsme odstartovali nový školní rok 
2020/21 zazvoněním na zvoneček 
a s přáním, abychom se učili a se-
tkávali co nejvíce naživo.

Soňa Štefanová
Foto: Soňa Štefanová

ADAPTAČNÍ POBYT  
7. 9. – 11. 9. 2020 

Tak jako každý rok vyrazily třídy 
1. M a 2. M na adaptační pobyt, a to 
od 7. do 11. září do hotelu Kořínek 
v Příšovicích u Kořenova. Cílem po-
bytu je sžít se v přírodě, při sportu 
a  jiných aktivitách s  novými dětmi 
a  zvyknout si opět na stávající ka-
marády ve třídách. Takto popisují 
jednotlivé aktivity samy děti:

Cimrmanův maják
V pátek jsme šli na rozhlednu Ci-

mrmanův maják. Zaplatili jsme 25 
Kč vstupné, šli jsme nejdříve do mu-
zea a  teprve potom na rozhlednu. 
Je v Příchovicích. Dali jsme jí 6 z 10. 
Jirka L., Matěj V., Jakub K.

Guma v blátě
Hledali jsme gumu v blátě. V blá-

tě bylo jehličí, šišky, mech a  guma. 
Museli jsme v co nejkratším čase na-
hmatat gumu a vytáhnout ji z bláta. 
Nejrychlejší byla Maruška. Hodnotí-
me 8 z 10. Kristína F., Sára. K., Ema G.

Rozhledna Štěpánka
Rozhledna Štěpánka je vyso-

ká 24 metrů. Byla postavena v  ro-
ce 1892. Šli jsme tam ve středu. 
A  mohli jsme si tam něco koupit. 
Hned vedle se nachází památník 2. 
světové války. Hodnocení 10 z  10. 
Jáchym, Vojta, Matěj Š.

Aktivita na adaptačním pobytu
Byla to opičí dráha. Byla v úterý 

8. 9 a  ve čtvrtek 10. 9. Zažili jsme 
všichni super opičí dráhu, ve které 
byly aktivity: skákání v pytlích, pře- 
skakování překážek, obíhání kuže-

lů, skákání přes švihadlo, lezení tu-
nelem, podlézání tyče. Celkem hod-
notíme 18 z 20. V úterý byl nejrych-
lejší Vojta, Ve čtvrtek vyhrála Verča. 
Veronika D., Eliška B.

Ti, kteří se nemohli „adapťáku“ 
účastnit, měli různé aktivity ve ško-
le s Radkou. Jednou z nich byla Slu-
neční hra.

Sluneční hra
Byla to hra pro celou třídu. Zažili 

jsme koloběh života, kolem Slunce 
jsme pokládali rostliny, býložravce 
a dravce a nakonec jsme vytvořili po-
travní řetězce. Zjistili jsme, že všech-
ny formy života jsou na sobě závislé 
a jedna bez druhé nemůže být.

Potravní řetězec je třeba: tráva 
– želva – orel, strom – žirafa – lev 
– hyena.
Připravila Radmila Falgenhauerová

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Hned na začátku školního ro-
ku vyjeli žáci šestých tříd na školu 
v  přírodě do hotelu Kořínek v  Pří-
chovicích, který se nachází na roz-
hraní Jizerských hor a Krkonoš.

Strávili zde sportovní týden pod 
vedením zkušených instrukto-
rů. Vyzkoušeli si různé netradič-
ní sporty, např. spikeball, slackline, 
lukostřelbu, inline bruslení, ale ta-
ké si zahráli ragby a změřili své síly 
a obratnost ve speciální překážko-
vé dráze Space Tom.

Výlety po okolí vedly na skály, 
vyhlídky i  historické kamenné roz-
hledny. Žáci také navštívili Maják 
Járy Cimrmana a Muzeum Cimrma-
novy doby.

Nechyběla ani závěrečná disko-
téka, opékání buřtů a  noční stez-
ka odvahy. Všichni byli spokojeni 
a  jsme rádi, že se nám škola v pří-
rodě vydařila.

Milena Rohanová
Foto: Milena Rohanová

Žáci 6. B ZŠ Meteorologická měli 
možnost se ve dnech 7.–11. září zú-
častnit pobytu ve vkusně zrekonstru-
ovaném bývalém pivovaru, který Bel-
gičan Bart Boots změnil na rekrea- 
ční objekt Outline Centra Jiřičná ve 
stejnojmenné malé klidné vesničce 
na Šumavě nedaleko Sušice.

Počasí nám přálo, proto jsme se 
každý den věnovali sportovním aktivi-
tám. Jeden den jsme podnikli výstup 
na vrchol Svatoboru, 845 m n. m., ne-
daleko města Sušice s kamennou roz-
hlednou vysokou 31,6 m. Přímo v Jiřič-
né jsme se zabavili například v Hobi-
tím domku vzniklém z  bývalé stáje. 
Ten jsme využili k hrám, jako jsou stol-
ní fotbal, ping-pong, šipky a další.

V centru a  jeho blízkém okolí je 
připraveno několik zajímavých ak-

tivit, včetně lanového parku, slaňo-
vání atd. My jsme měli vedoucími 
připraveno dostatek jiných aktivit, 
proto jsme nabízené možnosti ne-
využili. Velký pozemek za budovou 
nám posloužil k míčovým hrám, hrá-
li jsme kuželky, zabavili se na pro-
lézačkách z  pneu, na trampolíně, 

dokonce i  na pískovišti. Návštěvu 
centra v  Jiřičné můžeme doporu-
čit jiným třídám a školám, ale i  jed-
notlivým rodinám. Moc se nám tam 
líbilo.

Mgr. Stanislava Bíbová,  
třídní učitelka

Foto: Stanislava Bíbová

ZŠ Meteorologická
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ZŠ Písnice

WWW.DETSKYDUM.CZ
Jde Vám z toho hlava kolem?
Nechte si profesionálně poradit.
Nyní se slevou 10  % na vše.
Z naší široké nabídky kočárků, autosedaček, 
postýlek, hraček a dalších potřeb 
pro kojence a batolata určitě vyberete.
Vsaďte na kvalitu s tradicí již od roku 1997.
Více na www.DetskyDum.cz

10%

výměnná inzerce

SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ 
PRVŇÁČKŮ A NULŤÁČKŮ

Letos se počasí konečně umoud-
řilo a my jsme mohli naše budoucí 
prvňáčky a  nulťáčky (přípravná tří-
da) přivítat na hřišti a slavnostně je 
pasovat na žáky naší školy za účas-
ti rodičů, učitelů, žáků a  zástupců 
městské části Libuš. Po prvních uví-
tacích slovech paní ředitelky jsme 
si společně poslechli státní hymnu. 
Poté k nám promluvil pan starosta 
Jiří Koubek. Uvítal prvňáčky a  po-
přál všem přítomným hodně úspě-
chů a radosti v nastávajícím školním 
roce. Na závěr proběhlo slavnost-
ní pasování. Každému prvňáčkovi 
připnuly paní učitelky čtyřlístek, kte-
rý by měl symbolizovat šťastné vy-
kročení do školních let. Za potles-
ku ostatních žáků, kteří utvořili špa-
lír, odcházeli prvňáčci a nulťáčci za 
doprovodu svých paní učitelek do 
školy. Všichni přejeme prvňáčkům, 
aby je štěstí provázelo celou škol-
ní docházku.

Mgr. Lenka Veisová
Foto: Zdena Schuhová

PRACOVNÍ VÝJEZD 
ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

Ve dnech 24. a  25. září spoji-
li zaměstnanci ZŠ Písnice příjemné 
s  užitečným. Vedení školy na tyto 

dny naplánovalo pracovní výjezd do 
Poděbrad.

Pracovní program připravilo ve-
dení školy. Věnovali jsme se přípra-
vě a organizaci nového školního ro-
ku. Po skončení porady se skupiny 
ujal pan učitel Kokšal a  provedl je 
spolu s  proboštem Mgr. Kubátem 
úžasným pozdně gotickým koste-
lem Povýšení sv. Kříže. Následova-
la jízda výletním vláčkem k  souto-
ku Cidliny a Labe. Návrat pěšky Ná-
rodní přírodní rezervací Libický luh 
si někteří zdatní turisté ještě pro-

dloužili o návštěvu památníku Slav-
níkovců v Libicích.

Památník Jiřího z  Poděbrad nás 
opravdu uchvátil, stejně jako zámek 
Loučeň při zpáteční cestě. Někteří od-
vážlivci zde dokonce vyzkoušeli ná-
strahy labyrintů v  zámecké zahradě. 
K autobusu však dorazili všichni včas.

Vše důležité pro přípravu školy 
bylo bezezbytku probráno. Těžko 
na cvičišti, lehko na bojišti. Zaháje-
ní školního roku u nás proběhlo bez 
problémů.

Mgr. Vladimír Kokšal
Foto: archiv ZŠ Písnice
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Záznamy jednání a usnesení 
Zastupitelstva městské části 
Praha-Libuš jsou v plném zně-
ní, včetně příloh, dostupné na: 
www.praha-libus.cz.

Z usnesení Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Libuš (dále jen ZMČ) ze dne 22. 
6. 2020:

č. 18/2020
ZMČ: a) bere na vědomí doručenou 
petici s názvem „Petice podle čl. 18 
Listiny základních práv a  svobod 
a  zákona č. 85/1990 Sb., o  právu 
petičním, I. park v Písnici, II. nájem 
společnosti Emap“ podepsanou 
113 obyvateli staré Písnice, kterou 
předložil zastupitel Miroslav Štancl;  
b) bere na vědomí, že starosta Ji-
ří Koubek v roce 2014 a 2017 obe-
slal prodejce potravin s  nabídkou 
pronájmu objektu čp. 317 v  Písnici 
na prodejnu potravin, ale zájem ze 
strany prodejů potravin o pronájem 
této budovy nebyl; c) bere na vědo-
mí dopisy podepsané starostou Ji-
řím Koubkem a  zastupitelem Miro-
slavem Štanclem vybraným prodej-
cům potravin (Tesco expres, Žabka, 
Coop), odeslané 16. 6. 2020, a po-
žaduje předložit závěry z  jednání 
s potenciálními prodejci potravin. 
č. 19/2020 
ZMČ: 1. bere na vědomí zpřesnění 
podnětu o  pořízení změny územ-
ního plánu hl. m. Prahy zkráceným 
postupem na pozemcích parc. č. 
911/1, 911/2, 911/3, 911/34, 910/1, 911/7, 
910/64, 910/63, 910/62, 910/61, 
910/60, 911/8, 911/9, 911/10, 911/11, 
911/12, 911/33, vše v k. ú. Písnice (Ná-
městí Písnice), 2. setrvává na stano-
visku podle usnesení Zastupitelstva 
č. 60/2019 ze dne 25. 11. 2019. 
č. 20/2020 
ZMČ: 1. bere na vědomí již před-
ložený návrh na pořízení změny 
územního plánu hl. m. Prahy zkrá-

ceným postupem aktualizovaný 
o  vyjmutí pozemků ve vlastnictví 
HMP z  předloženého návrhu, te-
dy na pozemcích parc. č. 910/1, 
943/3, 934/4, 934/6, 934/7, 934/8 
a 934/13, vše v k. ú. Písnice – (Kon-
cepční studie bydlení a sportoviště 
v  ulici Na Okruhu); 2. odkazuje na 
usnesení Zastupitelstva č. 61/2019 
ze dne 25. 11. 2019 v této záležitosti. 
č. 21/2020 
ZMČ: 1. souhlasí s odejmutím pozem-
ku svěřeného do správy MČ Praha-
-Libuš parc. č. 215 v k. ú. Libuš, obec 
Praha, z  důvodu potřeby pro rea-
lizaci veřejně prospěšných staveb 
„Tramvajová trať Modřany – Libuš” 
a  „Stavba trasy metra I.D.“, za pod-
mínky dohody s  žadatelem (fyzic-
kými osobami) na pořízení „Územní 
studie sídliště a  okolí budoucí sta-
nice metra D Libuš“, která je ve fá-
zi vypořádání připomínek; 2. pověřu-
je starostu Mgr. Jiřího Koubka ode-
sláním žádosti o odejmutí pozemku 
svěřeného do správy MČ k projed-
nání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 
č. 22/2020 
ZMČ: 1. schvaluje:
– celoroční hospodaření a závěreč-
ný účet městské části Praha-Libuš 
za rok 2019 včetně Zprávy o  vý-
sledku přezkoumání hospodaření 
městské části Praha-Libuš za rok 
2019;
– plnění příjmů, čerpání výdajů a fi-
nancování městské části Praha-Li-
buš za rok 2019: 
– příjmy 123 826 773,57 Kč, 
– výdaje 106 111 637,93 Kč, 
z toho: 
– kapitálové 43 055 762,59 Kč, 
– běžné 63 055 875,34 Kč, 
– rozdíl příjmů a  výdajů 
17 715 135,64 Kč;
plnění finančního plánu zdaňované 
činnosti městské části Praha-Libuš 
za rok 2019 s  hrubým hospodář-
ským výsledkem před zdaněním ve 

výši 1 249 368,66 Kč; 
2. ukládá Ing. Jindřichu Sochůrko-
vi, tajemníkovi ÚMČ, zajistit podle § 
17, odst. 8, zákona č. 250/2000 Sb., 
o  rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejnění závěrečné-
ho účtu včetně zprávy o  výsledku 
přezkoumání hospodaření na inter-
netových stránkách a současně za-
jistit oznámení o  zveřejnění závě-
rečného účtu včetně zprávy o  vý-
sledku přezkoumání hospodaření 
na úřední desce.
č. 23/2020 
ZMČ bere na vědomí: usnesení 
RMČ č. 71/2020 ze dne 14. 4. 2020 
a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš 
pro rok 2020 č. 1/2020 provede-
nou rozpočtovými opatřeními č. 1 – 
č. 4/2020, která je nedílnou součás-
tí tohoto usnesení; usnesení RMČ č. 
74/2020 ze dne 30. 4. 2020 a úpra-
vu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 
rok 2020 č. 2/2020 provedenou 
rozpočtovými opatřeními č. 5 – č. 
8/2020; usnesení RMČ č. 117/2020 
ze dne 25. 5. 2020 a  úpravu roz-
počtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020 
č. 3/2020 provedenou rozpočto-
vým opatřením č. 9/2020. Změny 
rozpočtu v roce 2020 byly schvále-
ny Radou MČ Praha-Libuš na zákla-
dě zplnomocnění Zastupitelstvem 
MČ Praha-Libuš a  jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení.
č. 24/2020 
ZMČ jmenuje tajemnici Kontrolního 
výboru paní Lucii Kopřivovou.
č. 25/2020 
ZMČ bere na vědomí Zprávu o čin-
nosti Finančního výboru Zastupitel-
stva městské části Praha-Libuš za 
rok 2019. 
č. 26/2020 
ZMČ
1. pověřuje Radu MČ Praha-Libuš 
schválením závěrečného protoko-
lu o  hodnocení soutěžních návrhů 
v architektonické soutěži na dostav-
bu ZŠ s RVJ v Písnici a  jeho před-
ložení Zastupitelstvu MČ Praha-Li-

buš; 2. pověřuje Radu MČ Praha-Li-
buš přípravou Jednacího řízení bez 
uveřejnění (JŘBU) v intencích dopo-
ručení poroty v  souladu se závěry 
protokolu o hodnocení nabídek; 3. 
požaduje předložení návrhu podmí-
nek Výzvy do JŘBU zastupitelstvu 
MČ Praha-Libuš ke schválení.
č. 27/2020 
ZMČ bere na vědomí zprávu o čin-
nosti Rady městské části za období 
od 14. 4. 2020 do 1. 6. 2020.

Z usnesení Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Libuš (ZMČ) ze dne 31. 8. 2020:

č. 28/2020 
ZMČ: 1. vyhlašuje Výzvu k  jednací-
mu řízení bez uveřejnění (dále jen 
JŘBU), které navazuje na výsled-
ky architektonické soutěže o  návrh 
rekonstrukce a  přístavby ZŠ s  RVJ 
v  Písnici v  souladu s  § 65 a  § 143, 
odst. 2, zákona o  zadávání veřej-
ných zakázek; k řízení budou vyzvá-
ní účastníci, kteří se v soutěži umís-
tili na prvních třech místech; výzva 
je přílohou č. 1 tohoto usnesení; 2. 
schvaluje složení komise pro JŘBU 
podle přílohy č. 1; 3. schvaluje hod-
notící kritéria JŘBU podle přílohy č. 1.
č. 29/2020 
ZMČ bere na vědomí zprávu o čin-
nosti Rady městské části za období 
od 8. 6. 2020 do 20. 7. 2020.
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Z usnesení zastupitelstva PLÁNOVANÉ 
TERMÍNY ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA-LIBUŠ 
V ROCE 2020:

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.

Kontakt na koordinátora sociální pomoci
Koordinátor sociální pomoci MČ Praha-Libuš je zde pro vás, 
můžete se přijít i pouze poradit. Komunikovat s ním lze písemně 
po e-mailu, nebo telefonicky. Na pracovišti Úřadu MČ Praha-
Libuš, K Lukám 664, je přítomen každé pondělí od 13:30 do 
17:30 hodin, případnou návštěvu je vhodné domluvit předem 
telefonicky.

koordinatorpomoci@praha-libus.cz
K Lukám 664, 142 00 Praha 4 – Libuš

Tel.: 604 740 696

Koordinátor sociální pomoci
Miloš Hájek

http://www.praha-libus.cz
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REKONSTRUKCE STŘECHY 
V LIBUŠSKÉ 1

Na základě neuspokojivého stavu 
střešního pláště objektu MČ Praha-
-Libuš v ulici Libušská čp. 1, kde se 
nachází mj. pošta, prodejna optiky 
nebo zasedací místnost našeho úřa-

du, jsme připravili veřejnou zakáz-
ku na jeho kompletní rekonstrukci 
spočívající ve výměně střešní krytiny 
včetně okapového systému, opravy 
a  redukci komínových těles a nové 
hromosvodové soustavy. V  rozpoč-
tu pro rok 2020 na tuto akci měst-
ská část vyčlenila ze svých finanč-

ních prostředků částku 3,2 miliónu 
Kč. Akce byla zrealizovaná na zákla-
dě výběrového řízení firmou Deco-
rum, spol. s r. o., za 3 milióny Kč.

REKONSTRUKCE  
SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ  
V ZŠ METEOROLOGICKÁ

V tomto roce jsme získali investič-
ní dotaci ve výši 5 miliónů korun od 
hlavního města Prahy. Díky tomu jsme 
mohli provést kompletní rekonstruk-
ci sociálních zařízení v  ZŠ Meteo- 
rologická v  pavilónu C. Odborem 
správy majetku a  investic našeho 
úřadu byla připravena veřejná za-
kázka, která byla zahájena ihned po 
skončení školního roku a  spočívala 
v kompletní změně dispozic, výměně 
svislých i vodorovných rozvodů, no-
vých obkladů a dlažby, byly osazeny 
nové zařizovací předměty a nové ka-
biny. Časově i stavebně velmi nároč-
ná investiční akce byla dokončena 
v  požadovaném termínu do konce 
prázdnin a v dobré kvalitě díky firmě 
Konstruktis Praha, spol. s r. o. Inves-
tiční náklady dosáhly 6, 2 miliónu Kč.

Úřad MČ Praha-Libuš také sou-
časně připravil a zrealizoval o prázd-
ninách opravu sociálních zařízení ve 
druhém nadzemním podlaží pavilo-
nu E ZŠ Meteorologická, neboť se 

do této části školy vrací děti prvního 
stupně základní školy. Rekonstrukce 
byla kvalitně provedena firma S.V.A., 
s. r. o., na základě výběrového řízení 
a úspěšně dokončena na konci mě-
síce srpna. Městská část zde vynalo-
žila ze svého rozpočtu finanční pro-
středky ve výši cca 1 milión Kč. Žáci 
ZŠ Meteorologická tak mohou rov-
nou od začátku školního roku vyu-
žívat nové moderní sociální zařízení.

MODERNIZACE KOTELNY  
V ZŠ METEOROLOGICKÁ

V  ZŠ Meteorologická se usku-
tečnila v jarních měsících i  investič-
ní akce Modernizace plynové teplo-
vodní kotelny v celkové výši 3,2 mi-
liónu. Kč.

Celkem se tedy v  letošním roce 
do ZŠ Meteorologická zatím inves-
tovalo více než 10 miliónů Kč.

Děkujeme zaměstnancům ZŠ 
Meteorologická za spolupráci a  tr-
pělivost během letních prázdnin při 
realizaci všech investičních akcí.

Tomáš Loukota, DiS., místostarosta 
pro oblast správy majetku

Šárka Pichová, vedoucí odboru 
správy majetku a investic

Foto: Šárka Pichová

Investiční akce MČ Praha-Libuš  
dokončené o prázdninách
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Po vyznačení nového vodorov-
ného značení na rekonstruova-
né ulici Novodvorská jsme od 
všímavých obyvatel dostali in-
formaci, že po rekonstrukci této 
ulice zmizel přechod pro chod-
ce u okružní křižovatky Novod-
vorská – K Lesu.

Na náš dotaz nám bylo sděleno, 
že v  rámci opravy komunikace byl 
přechod pro chodce nahrazen mís-

tem pro přecházení z  důvodu ma-
lých intenzit chodců na tomto místě. 
Jelikož jsme jiného názoru a víme, 
že touto křižovatkou projíždí stov-
ky aut a ani pohyb chodců není ne-
zanedbatelný, požádal pan starosta 
o obnovení přechodu.

Níže přetiskujeme odpověď, kte-
rou jsme obdrželi z Magistrátu hl. m. 
Prahy.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Proč zmizel přechod pro chodce?

V březnovém čísle časopisu 
U nás informoval pan starosta 
o tom, že městská část Praha-
-Libuš nechala na základě čet-
ných žádostí obyvatel zpraco-
vat návrh na zklidnění lokality 
kolem ulic K Lukám, Klokotská, 
Na Musilech a dalších. Opat-
ření má zabránit zkracování 
cesty kvůli kolonám na Libuš-
ské ulici a průjezdu automobi-
lů z Libušské na Dobronickou 
přes lokalitu rodinných domků.

V  únoru 2020 se uskutečni-
lo setkání s  občany z  této lokali-

ty, v  březnu byl návrh představen 
v  časopisu U  nás, aby se k  němu 
mohli vyjádřit všichni, tedy i ti, kteří 
se setkání zúčastnit nemohli. Vzne-
sené připomínky a  požadavky by-
ly zapracovány do návrhu zklidně-
ní lokality, návrh byl odsouhlasen 
Policií České republiky a  městská 
část v  červenci požádala odbor 
dopravy ÚMČ Praha 12 o stanovení 
místní úpravy provozu na pozem-
ní komunikaci (tj. povolení umístě-
ní dopravního značení). Městská 
část Praha-Libuš předpokládala, 
že značení bude realizováno nej-
později na podzim letošního roku.

Před zahájením řízení však od-
bor dopravy ÚMČ Praha 12 zjistil, 
že k  tomuto dopravnímu návrhu 
má tři různá vyjádření Policie Čes-
ké republiky, která se liší v posto-
ji k vedení obousměrné cyklistické 
dopravy v  jednosměrných ulicích. 
Jelikož je Policie ČR, odbor služby 
dopravní policie, garantem z  hle-
diska bezpečnosti a  plynulos-
ti provozu na dotčených pozem-
ních komunikacích a  stanovisko 
tohoto orgánu je důležitým pod-
kladem v řízení o žádosti městské 
části, požádal začátkem srpna od-
bor dopravy ÚMČ Praha 12 o sjed-

nocení a upřesnění stanovisek Po-
licie ČR.

Vzhledem k tomu, že do uzávěr-
ky tohoto čísla časopisu U nás ne-
bylo řízení vedoucí k povolení na-
vrhovaného dopravního opatření 
zahájeno, obáváme se, že realizaci 
dopravního opatření budeme mu-
set odložit přinejmenším na zimní 
měsíce.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Kdy bude realizováno dopravní opatření 
v lokalitě K Lukám?

Vážený pane starosto,
k Vaší žádosti o opětovné vyznačení přechodu pro chodce u okruž-
ní křižovatky Novodvorská x K lesu Vám sdělujeme, že situaci jsme 
prověřili na místě dne 1. 9. 2020 mezi 7.30 h. – 8.30 h., kdy se 
předpokládal největší provoz vzhledem k otevření škol. Provoz vo-
zidel byl v tuto dobu opravdu intenzivní, za hodinu zde projelo cca 
600 vozidel, ale naproti tomu pěší provoz tu byl minimální, tzn. cca 
20 chodců/hod. Na základě provedeného šetření jsme se rozhodli 
upravit nově vybudované místo pro přecházení vyznačením vodo-
rovného dopravního značení V7b „Místo pro přecházení“ a symbo-
lem A12 „Děti“, které v těchto místech předem upozorní řidiče na 
chodce a zvýší se tím bezpečnost všech. Vydané stanovení míst-
ní úpravy provozu Vám zasíláme v příloze. Vážený pane starosto, 
závěrem nám dovolte sdělit, že situaci na řešené okružní křižovat-
ce budeme dále sledovat a při výskytu dalšího problému jej bude-
me řešit. 

S pozdravem Ing. Aleš Krejča, v. r.,  
ředitel odboru pozemních komunikací a drah
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Místní akční plán ve vzdělává-
ní (MAP) realizovaný od roku 
2016 na území městských částí 
Praha 12, Praha-Libuš, později 
i Praha-Kunratice připravil další 
zajímavé akce pro vzdělávání 
dětí i dospělých. Vstup na akce 
je zdarma, nutná je registrace 
na www.mappraha12.cz 

Na níže uvedených setkáních 
jsou dodržována veškerá hygienická 
opatření související s koronavirovou 
situací – na místě zajištěna dezinfek-
ce a dodržovány rozestupy účastní-
ků, požadována je přirozeně rouška.

Akce jsou naplánovány naživo, 
v  případě nepříznivé koronavirové 
situace je možné některé z nich rea- 
lizovat on-line. Požádáme vás pro-
to při registraci o sdělení, který ze 
způsobů uspořádání konkrétní ak-
ce preferujete. Děkujeme.

Aktuální přehled akcí:

Pondělí 5. října od 8.30 do 14.00 
hodin: Vzdělávací cyklus Hnízdo: 
Individualizace v MŠ, 1. část. Cílem 
vzdělávacího programu je vyba-
vit pedagogy dovednostmi, jež jim 
umožní „šít vzdělávání přímo na mí-
ru“ dětem, s nimiž pracují – např. jak 
přizpůsobit prostředí třídy a  vzdě-
lávací nabídku tak, aby směřovala 
k  maximálnímu rozvoji potenciálu 
u každého z dětí.
Středa 7. října od 16.30 do 18.30 
hodin: Setkání pracovní skupiny 
Rodina, škola, komunita. Finální 
podobu programu naleznete zpřes-
něnu na: www.mappraha12.cz.
Čtvrtek 8. října od 15.00 do 16.30 
hodin: Pracovní skupina Matema-
tická gramotnost. V  rámci páté-
ho setkání této pracovní skupiny 
budou představeny další výukové 
metody v  oblasti matematiky i  do-
savadní dobrá praxe. Na programu 
bude i  aktualizace strategického 
rámce MAP.
Středa 14. října od 15.00 do 16.30 
hodin: Setkání pracovní skupiny Ka-
riérové poradenství. Toto téma je 

důležitou součástí školní praxe. Na 
základních školách tato problemati-
ka zpravidla leží na bedrech výchov-
ných či kariérových poradců – v ro-
vině kariérového vzdělávání by však 
měli být pro kýžený úspěch zapoje-
ni vedle učitelů ze vzdělávací oblasti 
Člověk a svět práce např. i třídní uči-
telé. Během připravovaného seminá-
ře budou představeny základní kon-
texty problematiky včetně návaznos-
ti na kompetenci podnikavosti i dů-
ležitý výhled ke komplexním revizím 
RVP. Při krátké práci ve skupinkách 
a  následné diskusi vytvoří účastníci 
přehled základních výukových a roz-
vojových nástrojů vhodných k úspěš-
nému kariérovému rozvoji žáků.
Pondělí 12. října od 8.30 do 14.00 ho-
din: Vzdělávací cyklus Hnízdo: Indivi-
dualizace v MŠ, 2. část. Naváže jako 
pokračování na program z 5. října.
Středa 14. října od 13.00 do 17.00 
hodin: Formativní hodnocení pro 
ZŠ. Připraveny jsou čtyři bloky se-
tkávání na téma formativního hod-
nocení. Cílem bude sdílení zkuše-
ností a  zároveň hledání nejlepších 
výukových postupů pro přirozené 
a současně aktivní zapojení každé-
ho žáka do nepřetržitého procesu 
sebevzdělávání.
Středa 21. října od 13.00 do 16.00 
hodin: Pracovní skupina Envi-
ronmentální výchova.
Středa 4. listopadu od 13 hodin: 
Dotační zdroje pro projekty ekolo-
gické výchovy.

Podrobnější informace, místa ko-
nání i možnost registrace naleznete 
na: www.mappraha12.cz.

Ing. Lenka Koudelková, 
místostarostka pro oblast 

vzdělávání, sociální,  
školství a tělovýchovy

Foto: Pixabay

Kalendář akcí MAP 
v oblasti vzdělávání

Na otázky kolem financí 
v městské části Praha-Libuš 
odpovídá místostarosta Mi-
chal Korbel.

Jak dlouho žijete na Libuši?
Na Libuši jsem se narodil a s ma-

lými přestávkami zde žiji 40 let.

Co vás přimělo kandidovat do 
zdejšího zastupitelstva?

Zajímalo mě celkové dění na 
Libuši a  Písnici a  zároveň jsem 
se chtěl podílet na rozvíjení naší 
městské části. Jsem dlouholetým 
členem Sboru dobrovolných hasi-
čů na Libuši, a tím jsem se chtěl po-
dílet na lepším financování a  roz-
voji výbavy a  techniky obou na-
šich jednotek sboru dobrovolných 
hasičů. Zkoušel jsem se do zastu-
pitelstva dostat již minulé volební 
období, ale nebyl jsem úspěšný. 
V  dalším volebním období mě na 
svou kandidátku přizval pan sta-
rosta Koubek a tentokrát to vyšlo.

Ve funkci radního MČ Praha-
Libuš pracujete od listopadu 
2018. Jaké jsou vaše předchozí 
zkušenosti v této oblasti?

V této oblasti jsem absolutním 
nováčkem. Člověk, který nastou-
pí do komunální politiky, se musí 
učit za pochodu. Zároveň je po-
třeba říci, že to děláme jako ne-
uvolnění členové rady, tudíž při 
vlastním zaměstnání, a  proto je 
to vše složitější.

Co obnáší práce radního pro 
ekonomiku v malé městské 
části?

Finanční plánování, schvalová-
ní rozpočtových opatření, posu-
zování, kontrola a  plnění rozpo-
čtů jednotlivých organizací, kte-
ré městská část zřizuje. Finan-
ce jsou srdce každé organizace 
a musí být zdravé jak na městské 
části, tak v  jejích příspěvkových 
organizacích.

ROZHOVOR

Naší prioritou jsou 
investice do škol, školek 
a rekonstrukcí ulic

http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz


TÉMA

U nás | 10/2020 | 11

Jak se realita funkce radního pro 
ekonomiku liší od vaší původní 
představy? Překvapilo vás něco?

Především je potřeba říct, že ja-
ko radní spolurozhoduji o všech vě-
cech, která naše městská část řeší, 
a  musím tedy mít dostatečný pře-
hled i  o  agendách ostatních rad-
ních. Překvapilo mě, jaký problém 
je s personálním obsazením odbo-
ru. Kvalifikovaných pracovníků je na 
současném trhu práce nedostatek.

Kdo nebo co je vám dobrým 
rádcem?

Dobrým rádcem jsou mi všichni 
radní, kteří jsou v roli radních již ně-
kolik volebních období, včetně pa-
na starosty, jejich zkušenosti mě in-
spirují a doufám, že se od nich i ně-
co přiučím, nebo jsem se již přiučil.

Jak spolupracuje ekonomický od-
bor naší městské části s odborem 
správy majetku a investic?

Oba odbory spolupracují bez 
problémů. Spolupráce je nutná kvů-
li vzájemné provázanosti požadav-
ků odboru správy majetku a  inves-
tic na finanční prostředky určené na 
investice, jak při tvorbě rozpočtu, 
tak poté při jeho čerpání. 

Jak hodnotíte systém financování 
městských částí z hlavního města 
Prahy, které zde hraje roli krajské 
správy?

Bohužel systém financování 
městských částí od hlavního města 
Prahy je nešťastný a liší se od finan-
cování obcí a  měst. Jako městská 
část dostáváme v  podstatě pouze 
provozní rozpočet na pokrytí nut-
ných stálých výdajů a finanční pro-
středky na všechny významnější in-
vestiční akce musíme žádat extra. 
To znemožňuje nějakou dlouhodo-
bější finanční strategii při plánová-
ní investic. Myslím si, že i ze strany 
magistrátu příspěvek na jednoho 
občana by měl být rozhodně vyšší.

Kolik zhruba procent ročního roz-
počtu MČ Praha-Libuš jsou takří-
kajíc povinné výdaje a o kolika 
procentech se na následující rok 
rozhoduje volně?

Rozpočet naší městské části na 
letošní rok bez započtení bezúroč-
né půjčky od magistrátu na přístav-
bu školky (cca deset miliónů) byl ne-
celých sedmdesát milionů korun, 
z čehož zhruba dvanáct milionů ko-
run je určeno na investice. Poměr 
běžných a  kapitálových výdajů se 
každoročně mění, ale letošní rok lze 
hodnotit v investicích jako rekordní.

Jakým způsobem se rozdělují vol-
né prostředky z rozpočtu městské 
části? Kdo jejich rozdělení navr-
huje? Má postup nějaký systém? 

Odbor, příspěvkové organizace, 
organizační složky a Klub Junior si 
dávají při přípravě rozpočtu návr-

hy i na investiční akce. Posuzuje se 
jejich připravenost, finanční nároč-
nost a časová osa nutnosti realiza-
ce. Návrh se předloží radě městské 
části k připomínkování či doplnění, 
a  ta doporučí ke schválení zastu-
pitelstvu. Schvaluje zastupitelstvo 
městské části.

Kdo o plánu výdajů v posledku 
rozhoduje?

Výdaje jsou jednou stranou roz-
počtu, tou druhou jsou příjmy. Ná-
vrh rozpočtu, a  tedy i  výdajů, při-
pravuje ekonomický odbor na zá-
kladě požadavků dalších odbo-
rů a  poté prochází projednáním 
na Radě. Rozpočet vždy schvaluje 
nejvyšší orgán městské části, tedy 
zastupitelstvo.

Podařilo se vám v uplynulých 
dvou letech někde ušetřit, na-
stavit úspornější režim oproti 
dřívějšku?

Určitě jsme se pokusili domlu-
vit lepší ceny u dodavatelů energií 
a lepší úročení finančních prostřed-
ků na běžných účtech naší městské 
části.

Jakým způsobem se připravují 
dlouhodobé projekty?

Je to věc hlavně vyhledání do-
tačního titulu na začátku nového 
programového období poskytování 
dotací, kdy je možné je připravovat 
a  následně zrealizovat. Je možná 
i varianta přípravy projektu a čeká-
ní na vypsání odpovídajícího dotač-
ního titulu.

Existují nějaká kritéria pro volbu 
priorit?

Shromažďujeme požadavky jed-
notlivých odborů, škol, školek, sbo-
ru dobrovolných hasičů a  dalších, 
pochopitelně vnímáme i  požadav-
ky občanů. Máme vypracovaný se-
znam investic, které bychom v prů-
běhu doby rádi uskutečnili, a z něj 
čerpáme. Jedním z  kritérií je např. 
to, zda jsme schopni na ně získat od 
magistrátu finanční prostředky, dále 
aby investice v daný rok byly rovno-
měrné napříč celou městskou částí 
a  i  vzhledem k  typu investice, tzn. 
abychom jeden rok neinvestovali 
všechny investiční prostředky např. 
pouze v Libuši nebo pouze do ško-
lek. Naší prioritou jsou investice do 
škol, školek a rekonstrukcí ulic. To si 
myslím, že je za dobu naší činnosti 
již dostatečně znát a především vi-
dět. Viz přístavba MŠ K Lukám, in-
vestice do ZŠ Meteorologická, ar-
chitektonická soutěž o přístavbu ZŠ 
v Písnici, rekonstrukce ulic na Libu-
ši i  v  Písnici – aktuálně se dokon-
čuje ulice K Vrtilce. Dostavba gará-
ží pro techniku libušských hasičů 
a v neposlední řadě stavba služeb-
ny městské policie v  Zahrádecké 
ulici. Pokračuje také stavba fitparku 
v parku K Jezírku.

Má zdejší veřejnost možnost prio-
rity ovlivnit?

Jedním z  vodítek ohledně přání 
našich občanů je pravidelné veřej-
né fórum 10 priorit Libuše a Písnice, 
ze kterého vzejde množství podně-
tů a  na něj navazující stejnojmen-
ná anketa. Podněty jak z veřejného 
fóra, tak i z ankety evidujeme a při 
volbě určitého projektu k nim přihlí-
žíme. Změnili jsme periodicitu ve-
řejného fóra z jednoho na dva roky, 
ale letos přišel covid.

Uvažovali jste o zavedení partici-
pativního rozpočtu?

Participativní rozpočet jsme již 
diskutovali, zatím převážil názor, 
že místo něj máme veřejné fórum 
a  anketu 10 priorit Libuše a  Písni-
ce. Nevylučuji, že ho můžeme za-
vést. Jen je potřeba si uvědomit, že 
se jedná o zlomek skutečného roz-
počtu. Městské části naší velikosti, 
které ho mají zavedený, do něj vklá-
dají částky okolo 500 tis. Kč a jed-
notlivé projekty se pohybují spíše 
v desítkách tisíc. Je ale potřeba říci, 
že v  loňském roce jsme tuto anke-
tu neměli, ale opět se k ní vrátíme. 
Na naší městské části se letos jed-
ná o  jednotky milionů, ať již na vý-
stavbu garáží pro hasiče na Libuši, 
či výstavbu služebny městské poli-
cie v Zahrádecké ulici.

Jakou část tvoří výdaje MČ Pra-
ha-Libuš na školství a jak jsou 
strukturovány? Jakou část tvoří 
péče o zeleň, komunikace a další 
významné oblasti v přímé místní 
správě?

Na školství jsme na rok 2020 vy-
naložili částku něco málo přes 17 mi-
lionů korun. Rozvoj obce necelých 
300 tisíc korun, bezpečnost a pořá-
dek něco málo přes 1 milion korun, 
vnitřní správa něco málo přes 29 
milionů korun, péče o  zeleň, včet-
ně odpadového hospodářství něco 
málo přes 2,7 milionů korun.

Vnímáte hospodaření v naší měst-
ské části jako finančně napjaté, 
nebo spíš „v pohodě“?

Myslím si, že jako celek je to 
v pořádku, bohužel nedisponujeme 
příliš velkým majetkem, abychom 
z  něho mohli více čerpat, ale sna-
žíme se například o zvýšení úročení 
na našich účtech a zároveň jsme ve 
fázi, kdy vybíráme možné investo-
vání do některého z finančních pro-
duktů na trhu, abychom vložili vol-
né finanční prostředky do některé-
ho z nich. Bohužel situace na trhu 
se kvůli korona krizi dostala do fá-
ze, že je to složitější a musíme být 
velmi obezřetní.

Žádá MČ Praha-Libuš také o do-
tace z Evropské unie či odjinud?

Městská část sleduje dotační titu-
ly, které se průběžně objevují a ná-
sledně reaguje v  závislosti na rea-

lizovatelnosti, stavu připravenosti 
a možném finančním krytí.

Jakou MČ Praha-Libuš dostala, 
vyžádala si nebo již očekává po-
moc v souvislosti s koronaviro-
vými omezeními? Co se s těmito 
prostředky stalo či stane?

Naše městská část získala na 
podporu něco málo přes 3 miliony 
korun. Do dnešního dne je vyčerpá-
no 1 613 000 Kč. Čerpání bylo pro-
zatím převážně na dezinfekci, kte-
rou městská část rozdávala v první 
vlně všem občanům zdarma, a  na 
generátory ozonu, které máme 
v každé škole a školce a u obou jed-
notek dobrovolných hasičů. Dále se 
nakupovaly nejrůznější ochranné 
pomůcky, zajištovali jsme stravu pro 
naše hasiče, kteří sloužili na svých 
zbrojnicích a zálohovali profesionál-
ní kolegy, kteří se nemocí nakazili či 
museli být v karanténě. Předpoklá-
dám, že zbytek finančních prostřed-
ků ještě bude použit a určitě se bu-
deme zabývat myšlenkou, jak ne-
jefektivněji tyto prostředky použi-
jeme. Dnes, tedy 16. září, jsme na-
příklad koupili cca 300 balíčků jed-
norázových rukavic, 300 ks roušek 
pro úřad a školy.

Co vás za dobu vaší práce radní-
ho nejvíc potěšilo pracovně?

Potěšilo mě, že jsme rozpočet 
na tento rok předložili ke schvále-
ní zastupitelstvem v  nové, daleko 
přehlednější podobě a  že byl při-
jat pozitivně. Dále jak se naše měst-
ská část pohnula dopředu ohledně 
oprav silnic, chodníků a investic do 
školských zařízení.

Čím se rád zabýváte ve svém vol-
ném čase?

Ve svém volném čase se přede-
vším věnuji své rodině, chalupaření, 
velkému koníčku hasičům u SDH Li-
buš a v neposlední řadě vaření, což 
je na mě také vidět.

A z čeho máte v poslední době 
radost osobně – jako obyvatel 
Libuše?

Osobně mám velkou radost z to-
ho, jak občané zvládali první vlnu 
koronaviru a  byli k  sobě ohledupl-
ní, solidární a navzájem si pomáhali, 
tím také samozřejmě myslím místní 
ženy, které šily po nocích roušky pro 
naše seniory a  všechny potřebné. 
Také mi udělalo radost zapojení naší 
vietnamské komunity. V neposlední 
řadě mě potěšila i  práce obou na-
šich jednotek dobrovolných hasičů, 
kteří odsloužili na svých zbrojnicích 
stovky hodin a měli velké množství 
výjezdů, kdy museli suplovat za pro-
fesionální hasiče, kteří se ocitli v ka-
ranténě či sami onemocněli.

Ptali se Hana Kolářová  
a Matěj Kadlec

Foto: archív Michala Korbela
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Letošní rok je naprosto ojedině-
lý, protože onemocnění zvané 
covid-19, které způsobuje koro-
navirus typu beta, ukázalo, že 
přírodu zdaleka neovládáme.

Na portálech Ministerstva zdra-
votnictví a  Ústavu zdravotnické 
a  informační statistiky jsou uvádě-
ny počty osob s pozitivním testem 
na covid-19, denně sledujeme jejich 
přírůstky, které jsou v  nyní, v  po-
lovině září, rekordní. Opakovaně 
se mne občané ptají, co mají dělat 
v podzimních měsících a jak se brá-
nit nejenom koronaviru, ale dalším 
virózám.

Co ty viry vlastně jsou? Latinské 
slovo virus znamená jed, již z  to-
hoto vidíme, že lékaři virové náka-
zy nepodceňovali. Viry patří mezi 
nebuněčné organizmy, jejich tělo 
je tvořeno tzv. virovou částicí, kte-
rou tvoří bílkoviny a nukleové kyse-
liny, viry se nevyvíjejí, nedělí ani ne-
rostou. Viry jsou výrazně menší než 
bakterie, největší z  nich měří 1,5 
mikrometru.

V  nadcházejícím podzimním ča-
se nás jistě budou nejvíce zajímat 
dva typy virů – již zmíněný korona-
virus a  dále orthomyxoviry, jejichž 
zástupce Myxovirus influenzae způ-
sobuje chřipku. V případě nezávaž-
ného průběhu mohou obě nemoci 
mít prakticky totožné projevy (tep-
lota, bolest svalů, hlavy, kašel, rýma 
a  podobně) a  jejich rozlišení v  or-
dinaci praktického lékaře by bylo 
možné pouze v  případě rychlého 
a spolehlivého testu. Dle informací 
z posledních dnů by měl být v prů-
běhu několika týdnů k dispozici kva-
litní a  spolehlivý test na covid-19, 
který nebude muset nutně provádět 
zdravotník, protože by měl být pro-
váděn z výplachu úst. To by hlavně 
pro děti a staré osoby bylo jistě pří-
jemnější než stěr z nosohltanu.

V  průběhu zářijových dnů stou-
pá rekordně počet pozitivně testo-
vaných osob na covid-19 a  někte-
ré země vyřadily zejména Prahu 
z bezpečných regionů. Nejspíše je 
to důsledkem návratu velkého po-
čtu osob z prázdnin zpět do větších 
aglomerací a často také nedodrže-
ním hygienických doporučení.

Co můžeme udělat pro sebe a své 
nejbližší? Rada, abychom skuteč-
ně dodržovali osobní zodpovědnost 
a nechodili do společnosti, jestliže se 
necítíme dobře, máme-li kašel, rýmu, 
je základním pravidlem. Ochrana no-
su a úst je velmi důležitá, i když vypa-
dá zastarale. Právě takto prováděná 
ochrana nosu a úst je prověřena sta-
letími a je jasnou první bariérou proti 
kapénkově přenosným infekcím.

Naprostá většina případů one-
mocnění covid-19 má mírný průběh, 
který bychom ani od běžné jiné vi-
rózy neodlišili.

Od 10. září platí opětovné nošení 
roušek ve vnitřních prostorách, což 
je epidemiologicky správné, ale chá-
pu, že není příjemné. Začátkem října 
očekáváme známé výsledky potře-
by zdravotní péče za první pololetí 
(výkony se mohou zdravotním pojiš-
ťovnám hlásit ještě několik měsíců 
po ukončení kvartálu), uvidíme, jak 
covid-19 změnil naši potřebu zdra-
votní péče a jak se máme lépe chrá-
nit a hlavně tento boj vyhrát. Výsled-
ky napíšu i s komentářem, aby bylo 
možné potom lépe porozumět in-
formacím z médií (což je někdy sku-
tečně nelehké) a hlavně, abyste se 
mohli lépe připravit na další měsíce.

Přeji hlavně zdraví a krásné pod-
zimní dny.

Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., 
přednostka Pracoviště  

preventivní kardiologie IKEM,  
zastupitelka MČ Praha-Libuš

Foto: Freepik.com

Podzim s virózami
Vážení přátelé, již naši předko-
vé říkali, že: „Sice září ještě ví-
no vařilo, ale teprve požehnaný 
měsíc říjen nám z něho hrozny 
vymačká!“ Tak si dejme střídmý 
doušek na stálé pevné zdraví 
a povězme si, co si v říjnu mů-
žeme připomínat…

Již 15 let trvají libušsko-písnic-
ké Drakiády a je to 100 let od zalo-
žení Obce legionářské pro Libuš – 
Kunratice (34 členů).

2. 10. mají svátek nejen Olivero-
vé, ale především Andělé strážní. 
Ať nás chrání!

3. 10. 1790 se narodil amatér-
ský archeolog, národní buditel, pá-
ter Václav Krolmus (zemřel 24. 10. 
1861). Zejména v posledních 20 le-
tech svého života byl známou po-
stavou procházející okolí Prahy 
při pátrání po odkazech života na-
šich předků. Své nálezy odevzdá-
val do Národního muzea a nejstar-
ší nálezy z Libuše pocházejí právě 
od něho! Díky němu víme, že v ob-
lasti Kamýku bylo pravěké kultovní 
místo, a právě on podél (dříve del-
ší) komunikace V Hrobech vykopal 
slovanské hroby z  cca 9.–10. stol, 
tj. pohřebiště, k němuž znalci (např. 
Dr. Kostka) předpokládají blízkou 
ves (říkejme jí třeba Libuš I).

4. 10. popřejme většině Františ-
ků, 5. 10. mají svátek Elišky, 8. 10. 
pak Věry. Z 9. 10. 1410 je dochová-
na nejstarší zmínka o  Staroměst-
ském orloji. 9. 10. 1000 Viking Leif 
Ericsson objevuje při plavbě z  Is-
landu na západě zemi, kterou na-
zvali Vinland. Ano, jedná se o Ame-
riku! Krátkou dobu tam Vikingové 
i sídlili, ale s Indiány (říkali jim Skra-
ellingové) si do oka nepadli a využít 
ji neuměli, tak daleká zem za oceá- 
nem opět upadla do zapomenutí. 
Až do Kolumba…

13. 10. slaví Renáty a 15. 10. Tere-
zy. 16. 10. je v  kalendáři sv. Havel, 
a  to býval pro naše předky vskut-
ku významný den, ke kterému se 
splácívalo mnoho plateb, zejména 
splátky, půjčky a úroky. A sám sva-
tý Havel? Je patronem nejen po 
něm nazvaného alpského střediska 
St. Gallen, nýbrž i ptáků, a byl vždy 
považován za pomocníka nemoc-
ných s horečkou. Tento dříve oblí-
bený světec, kterému je v naší blíz-
kosti zasvěcena kaple v  Krčském 
zámku, se narodil cca r. 550 v Irsku. 
Stal se mnichem kláštera v  Ban-
goru, odkud tehdy často vycháze-
ly misijní skupiny mnichů do ještě 
pohanských částí Evropy. Takovou 
utvořil i on s dalším budoucím svět-
cem sv. Kolumbanem (celkem ve 
skupinách bývalo, tak jako apošto-
lů, mnichů 12, tj. rovný tucet). Jejich 

skupina putovala (cca r. 590) nejdří-
ve po Francii, kde založila opatství 
Luxeuil a Annegray. Když však Ko-
lumban odmítl požehnat nemanžel-
ským synům franského krále Theo-
dericha, byla skupina nucena odejít 
(cca r. 610) do Švýcarska, odkud se 
pro nastalé spory obou vůdců (Ha-
vla a Kolumbana) rozdělila. Havlova 
část odchází k břehům Bodamské-
ho jezera. Přes různé nabídky zů-
stává na místě a  raději káže pros-
tým lidem a také poustevničí. V této 
praxi je proslulý, a daří se mu i zá-
zraky! Např. u  dcery vévody Gun-
za vymýtil z  těla zlé démony, jimiž 
prý byla posedlá! Největší z ní vylétl 
v podobě černého ptáka, a náš Ha-
vel je proto od té doby považován 
za patrona ptáků… Zemřel v r. 640. 
Na místě jeho oblíbené poustev-
ny vzniklo místo jeho uctívání a v r. 
720 klášter Saint Gallen. Víno zde 
požehnané je pak známo po celé 
věky jako „medicína proti horeč-
kám“, tak: Na zdraví!

16. 10. 1470 je datován bohužel 
i sporný zápis o (naší?) Libuši, o je-
jím svěření bývalému hejtmanovi 
Janu z Radíče. 16. 10. je i čas tradič-
ního Libušského posvícení!

18. 10. mají svátek Lukášové, 19. 
10. Michaely. 20. 10. 1740 umírá cí-
sař Karel VI., panovník, který vytvo-
řil již r. 1713 právní dokument o ná-
stupnictví žen na trůn, když nebu-
de mužský dědic, tzv. Pragmatic-
kou sankci. Když však zemřel a trůn 
měl připadnout mladé Marii Terezii, 
odmítlo ji uznat hned několik států, 
hlavně Francie a  jí tehdy podléha-
jící Bavorsko (které mělo náhrad-
ního kandidáta na český trůn Karla 
Albrechta) a s nimi i Prusko a Sas-
ko. Válka byla na světě, leč nako-
nec Marii Terezii okolní státy uznaly, 
ale až r. 1748.

V noci z 24. na 25. 10. je konec 
letního času (z  3:00 hod na 2:00 
hod).

27. 10. si můžeme připomenout 
i  výraznou osobnost barokní do-
by „temna“ – kněze, literáta i cen-
zora Antonína Koniáše (19. 5. 1691 
– 27. 10. 1760). Sice nařizoval pále-
ní mnoha, z  hlediska církve škod-
livých, knih, ale ve svém díle Klíč 
nám řadu informací o  nich zase 
zanechal.

28. 10. máme státní svátek – 
vznik ČSR v roce 1918. 31. 10. 1790 
proběhl v  Praze první úspěšný let 
balónu s  lidskou posádkou. Usku-
tečnil ho známý vzduchoplavec Je-
an-Pierre Blanchard.

Všem zmíněným i  nezmíněným 
patří, vážení přátelé, naše tradiční: 
Všechno nejlepší! Krásný podzim!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY

Říjen 2020
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Spisovatelka, která první knihu 
napsala v roce 1965 a poslední 
knihu v roce 2009, ve svých 86 
letech, má pro nás stále velké 
kouzlo. Ve svých příbězích učí 
děti nejen vidět, ale i cítit a ro-
zumět světu kolem sebe.

Knihu Slon a  mravenec napsala 
v roce 1982. V té době jsem ji četla 
svým vlastním dětem a nevidím roz-
díl v prožitku u současných druháč-
ků. Kniha má co říci i dnes.

Po delší době se sešly děti opět 
ve škole. Na první čtenářskou dílnu 
jsem se snažila vybrat knihu, která 
by na jednoduchém a hezkém příbě-
hu podpořila vědomí přátelství a ka-
marádství. Sáhla jsem po knize Dai-
sy Mrázkové Slon a mravenec. Kni-
ha má hluboký filozofický podtext. 
V  jednoduchém příběhu mravence, 
veverky a  slona prožijeme příběh 
o  přátelství a  odvaze a  zjistíme, že 
pravé přátelství poznáme v  nejtěž-

ších chvílích. 
Mravenec, ve-
verka a  slon 
žijí ve společ-
né domácnos-
ti. Každý z těch 
tří touží po ně-
čem jiném. Ale když jde o to zachrá-
nit život veverce, rozdíly jdou stra-
nou a  najednou se může náramně 
hodit být malinký – jako mravenec – 
i obrovský – jako slon. I když je pří-
běh určen těm nejmenším, skrývá 
v  sobě základní otázky lidského ži-
vota: toleranci, odlišnost, přátelství.

Nebyla jsem si jistá, zda se děti 
dokáží soustředit na děj a prožívat 
ho s hrdiny knihy. Ale mé obavy by-
ly zbytečné. Rychle dokázaly zhod-
notit chování jednotlivých zvířátek 
a odpovědět na otázku, proč zůsta-
la zvířátka pohromadě, i když měla 
na určité věci zcela jiný názor.

Lenka Veisová

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Daisy Mrázková,  
znovu objevená  
autorka dětských knih

Výstavy obrazů letos utlumil ko-
ronavir, ale možná na tom byly 
o něco lépe než další kulturní 
akce s masovou účastí, mnohdy 
zrušené úplně. Některé galerie 
nabízely virtuální prohlídky, aby 
o své návštěvníky nepřišly. Při-
jměte teď pozvání do knižní ob-
razárny, kde si můžete prohléd-
nout díla umělců různých dob 
a stylů. Navíc se ke každému 
obrazu váže celý příběh.

Dívka s perlou od Tracy Chevali-
erové je historická fikce ze života ro-
diny holandského malíře Johannese 
Vermeera. Příběh vyprávěný mladič-
kou Griet, která nastoupila jako služ-
ka u  Vermeerů, je sugestivní, plný 
utajované lásky, obdivu a pokory. Je 
to Griet, kdo díky svému estetickému 
cítění napomáhá vzniku krásných 
děl. Zvláštní přátelství mezi ní a malí-
řem přináší na druhé straně konflikty 
s ostatními členy domácnosti.

Německý autor Wolfram Fleisch- 
hauer se v knize Královský purpur 
snaží objasnit tajemství slavného 
obrazu z Louvru – portrétu Gabriely 
d‘Estrées a jedné z jejích sester. Pů-
vodce díla se nikdy nepodařilo určit, 
milenka francouzského krále Jindři-
cha IV. pak zemřela předčasně, ač-
koli měla jen krůček k dosažení krá-
lovského titulu.

Kriminální příběh ze Španělska 
minulého století, jehož autor Artur 
Pérez-Reverte ví, jak zacházet s na-
pětím, nese název Vlámský obraz. 
Restaurátorka v  něm pátrá po vý-
znamu záhadného nápisu, který ob-
jevila na malbě z 15. století: „Kdo za-
bil rytíře aneb kdo vzal jezdce?“ To 
je poselství, které nutí vypátrat vra-
ha jednoho ze dvou mužů hrajících 
ve znázorněné scéně šachy.

Tím jsme se dostali mezi obra-
zy, které skrývají nějaké tajemství, 
ne- li rovnou cestu k pokladu, třeba 
Svatý Xaverius z chrámu sv. Miku-
láše na Malé Straně, jinak romaneto 
Jakuba Arbesa.

Biblický motiv, dobrodružství, zá-
hady a  dějový spád v  sobě nese 
mysteriózní thriller Šifra mistra Leo-
narda Dana Browna. Cesta za od-
halením svatého grálu vede okolo 
da Vinciho obrazu Poslední večeře, 
v němž se dá objevit mnohá neče-
kaná symbolika.

Ze středověku přeskočíme do 
současnosti v  detektivním příběhu 
Hany Proškové Měsíc s dýmkou. Je 
to opět obraz, který v hospodském 
výčepu všem na očích skrývá rozlu-
štění motivu vraždy v pohraničí.

Mezi „pohybující se“ obrazy by-
chom mohli počítat Bílou paní, stej-
nojmenný film vznikl podle povídky 
Karla Michala Jak Pupenec ke štěs-

tí přišel ze sbírky Bubáci pro všední 
den. Latinskou formulí oživená Perch-
ta Ludmila z Bernštejna vychází z ko-
monického hradu, aby páchala dobro, 
třeba zařídila vodovod u  výměnkář-
ky Blažkové nebo postavila chodník, 
což národní výbor již delší dobu pou-
ze plánoval. Ale protože „se nehodí, 
aby nedostatky v práci řešily zásahy 
nějakého ducha“, nezbývá předsedo-
vi a tajemníkovi národního výboru ani 
zvláštní komisi z ministerstva než si na 
nadpřirozené úkazy řádně posvítit.

Měnící se podobu člověka za-
znamenává Obraz Doriana Graye 
Oscara Wilda. Hezký mladík pře-
nesl stárnutí a  stav duše na svůj 
portrét, a  zatímco on zůstává mla-
dý a  pohledný, jeho obraz nabývá 
zrůdných a zločineckých rysů. (V té-
to souvislosti se mi vybavila filmo-
vá adaptace povídky N. V. Gogola 
Podobizna, v níž portrét zločinného 
lichváře negativně ovlivňuje život 
všech, co se ocitnou v jeho blízkos-
ti.) Hororově působí též povídka M. 
R. Jamese Mezzotinta.

Pokud jste s sebou na prohlídku 
vzali děti, můžete jim představit Zlo-
čin na Starém Městě pražském Da-
niely Krolupperové. Dobrodružný 
detektivní román odehrávající se za 
života významného českého malíře 
Jakuba Schikanedera se točí kolem 
obrazu Vražda v domě.

Dalším zajímavým objektem je 
titul Laury Fitzgeraldové Pod vej-
cem. Třináctiletá Theodora objeví 
po smrti dědečka na rodinné pa-
mátce pod vrchním nátěrem dru-
hý obraz, který připomíná vzácnou 
kresbu renesančního malíře Raffa-
ela. Kde se obraz u jejího dědečka 
vzal? Obavy, že někdo z rodiny spá-
chal zločin, vedou k pátrání zasahu-
jícímu do doby 2. světové války.

Pokud však chcete skutečně žít 
s  obrazy, navštivte pobočku praž-
ské Městské knihovny na Opatově. 
Ve zdejší unikátní artotéce si může-
te zapůjčit např. reprodukce obra-
zů G. Klimta, A. Muchy, C. Moneta, 
P. Gaugina, Tiziana, A. Slavíčka a řa-
dy dalších. Byt si můžete ozdobit 
i Monou Lisou, Harlequinem od Pi-
cassa či Rembrandtovým Učencem. 
Nebo krajinkou Julia Mařáka – rea- 
listicky ztvárněné průhledy lesem 
vám jistě přinesou radost a podzim-
ní inspiraci.

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč

KNIŽNÍ ŘÍJEN

Obrazárna

inzerce
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Debata
PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych touto cestou podě-
kovala členům SDH Písnice za 
ochotu a  vstřícnost při návštěvě 
v jejich krásné hasičské zbrojnici. 

Měli jsme domluvenou prohlíd-
ku i  s  výkladem pro děti, které 
se účastnily příměstského tábora 
u koní v Písnici. 

Odborný výklad byl velmi za-
jímavý a  nejen pro děti poučný. 
Děti si mohly vyzkoušet výzbroj 
hasičů, důkladně prohlédnout 
veškerou techniku a „prošmejdit“ 
každý kout v hasičárně.

Nechybělo ani zkoušení dětí, 
zda znají telefonní čísla na IZS, 
telefonická zkouška ohlášení ne-
hody a  požáru, podle čeho mů-
žeme zjistit naší aktuální polohu, 
a hlavně se hasil požár. To byl pro 
děti samozřejmě největší zážitek.

Ještě jednou moc děkujeme.

Michaela Vrňáková, 
Stáj Donja Písnice

K PETICI ZA NOVÝ PŘÍRODNÍ 
VOLNOČASOVÝ AREÁL 
V LIBUŠI

V návaznosti na vyjádření pana 
starosty Mgr. Jiřího Koubka v ča-
sopisu U nás č. 09/2020, mi do-
volte, za Petiční výbor Petice za 
nový přírodní volnočasový areál 
v  Libuši (dále jen „Petice“), rea-
govat na nařčení z  obelhání ob-
čanů podepsaných pod výše 
uvedenou Peticí. Jako člen Petič-
ního výboru bych ráda upozorni-
la, že v  Petici bylo jasně uvede-
no a také označeno, o jaké území 
se jedná. Pozemky AV ČR a sou-
kromého investora nebyly v Peti-
ci označeny jako součást území 
k projednání.

Pod Peticí podepsaní obča-
né vyzývali „námi zvolené zá-
stupce“, nebyli konkrétně oslo-
veni zástupci MČ Praha-Libuš 
ani MČ Kunratice. Petice byla 
podána městské části Praha-Li-
buš, přičemž Zastupitelstvo se 
při projednávání Petice vyjadřo-
valo pouze k pozemkům na úze-
mí MČ Praha-Libuš, Zastupitel-
stvo MČ Praha-Libuš nemá kom-
petence k projednávání pozemků 
na území MČ Kunratice a projed-
návání těchto pozemků ani nikdo 
nepožadoval. Pozemky na území 
MČ Kunratice v  Petici sice ozna-
čeny byly, ale vzhledem k  tomu, 
že MČ Praha-Libuš odmítla Petič-
nímu výboru vydat originál Petice 
zpět, bylo nám znemožněno Pe-
tici podat městské části Kunrati-
ce či Magistrátu hl. m. Prahy ja-
ko připomínku k  metropolitnímu 
plánu, podání kopie Petice by 

nebylo akceptovatelné a  vyho-
tovit stejnopisy Petice, která má 
přes 100 stran podpisů občanů 
(přibližně 1 400 podpisů občanů 
žijících v  Praze – Libuši, Písnici, 
Kunraticích a  blízkém okolí), by 
bylo značně neekonomické.

Laskavě prosím pana starostu 
Mgr. Jiřího Koubka, aby si zno-
vu přečetl text naší Petice, Pe-
tice byla formulovaná správně 
a  jasně tak, aby každý věděl, co 
přesně podepisuje, a  aby kaž-
dý pochopil, že naším cílem by-
lo nechat označené území ja-
ko nezastavitelné, případně vy-
tvořit zde přírodní volnočasový  
areál, to ovšem za plné participa-
ce s místními občany. Originál Pe-
tice je stále uložený na Úřadu MČ 
Praha-Libuš.

Tereza Fröhlichová, členka 
Petičního výboru

„PŘÍPADNĚ I ZÁSTAVBA“ 
MÍSTO PARKU V LOKALITĚ NA 
JEZERÁCH ANEB STAROSTOVA 
ABECEDA

Pan starosta Koubek nás opo-
ziční zastupitelky nařkl z toho, že 
jsme občany „obelhaly“ a  „po-
pulisticky ohlupovaly“. Park v  lo-
kalitě Na Jezerách by prý stejně 
nemohl vzniknout. Zvláštní, že 
se k  tomu nestavěl tak odmíta-
vě, když také on schvaloval v ro-
ce 2018 usnesení zastupitelstva 
č. 18/2018. V něm totiž zastupitel-
stvo ukládá Radě městské části 
Praha-Libuš, aby podala podnět 
na změnu územního plánu z obyt-
né na zeleň parkovou. A svůj za-
motaný příspěvek v Debatě časo-
pisu U  nás (09/2020) končí jako 
v  Krkonošských pohádkách – to 
je tak, když se řekne A, ale zá-
měrně se zamlčí B. Shrňme si te-
dy posloupnost této starostovy 
abecedy: 

„A“ – tedy požadavek 1 400 pe-
tentů, aby v lokalitě Na Jezerách 
vznikl park – se transparentně 
a v souladu s právem a veřejnými 
zájmy místních občanů – odhla-
sovalo na zastupitelstvu MČ Pra-
ha-Libuš. Píše se rok 2018. MČ to 
podává na magistrát jako připo-
mínku k Metropolitnímu plánu. 

„B“ – probíhá již mimo zastu-
pitelstvo MČ. Nevíme, co se kde 
odehrálo, proto rozhodně nemů-
žeme nic zamlčovat. Snažili jsme 
se ale chybějící části skládač-
ky dohledat. Pan starosta tvrdí, 
že: „[…]na konci listopadu 2019 
při vypořádání připomínek k Me-
tropolitnímu plánu záměr změny 
pozemků ve vlastnictví hlavního 
města Prahy na park byl ze strany 
hlavního města Prahy odmítnut“ 

(Koubek J. (2020): Když se řekne 
A, ale zamlčí se B, U nás, 9/2020, 
str. 20). Informaci o  takto pod-
statné věci zastupitelé ani obča-
né od vedení MČ nedostali. Pro-
ces přípravy Metropolitního plá-
nu pečlivě sledujeme, ale samo-
zřejmě nemáme takový přístup 
k  informacím jako pan starosta, 
mohlo nám něco uniknout. Ově-
řovali jsme si to proto na magis-
trátu a odpověď z Odboru územ-
ního rozvoje zaslaná v září 2020 
je jednoznačná: „Na vypořádání 
připomínek MČ se v  současnosti 
pracuje, stále však jde o  rozpra-
covaný materiál. […] Uzavření sta-
novisek dotčených orgánů a  při-
pomínek MČ předpokládáme do 
konce tohoto roku.“ Zdá se te-
dy, že informace pana starosty, 
ono B, není pravda. Co jsme tedy 
zamlčely?

„C“ – co bylo dál, jsme již psa-
ly – víme, že starosta zadává ur-
banistickou studii na tuto lokalitu, 
v  zadání není ani zmínka o  par-
ku či volnočasovém areálu. Na-
opak se v  zadání na zpracování 
studie objevuje „případně i  zá-
stavba“, což je zcela v  rozporu 
se zmíněným usnesením zastu-
pitelstva. Proti škole, která zde 
má také vzniknout, nelze nic na-
mítat, dlouhodobě upozorňujeme 
na nízké kapacity místních škol. 
Ostatně i pro ni by mohlo být pro-
pojení s parkem přínosné. A ano, 
to by mohl být ten požadovaný 
kompromis. 

Jak bude abeceda pokračo-
vat? Jak do studie architekti, kteří 
ji zpracovávají, zakreslí „případně 
i zástavbu“, zatím nevíme. O fina-
lizované dokumenty jsme na rad-
nici několikrát žádali, nebyly do 
uzávěrky tohoto čísla poskytnuty, 
přestože původní termín na ode-
vzdání urbanistické studie na da-
né území byl 30. 4. 2020. Z  ná-
vrhu aktualizace demografické 
studie MČ Praha Libuš z  května 
2020 se ale dozvídáme, že se 
v lokalitě odhaduje výstavba 340 
bytů a 775 nových obyvatel. Zdů-
razněme, že čísla nemusí být ko-
nečná, protože se jedná o návrh 
studie. A  z  jakého zdroje čerpá 
autor demografické studie? Z  in-
formací od architektů, tento zdroj 
je zde i citován. A architekti zpra-
covávají urbanistickou studii pod-
le zadání klienta, tedy MČ. Tím se 
kruh opět uzavírá.

Politika je jistě „uměním kom-
promisu“, jak nás pan starosta 
poučuje, potřebovali bychom ale, 
aby vyjednávání kompromisů by-

lo vedeno ve prospěch občanů 
městské části, nikoli ve prospěch 
developerů. Zadání urbanistické 
studie odhaluje, že pan staros-
ta jednal v  rozporu s mandátem, 
který mu udělilo zastupitelstvo. 

RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D., 
RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D., 

cestakezmene@email.cz

VČERA PÉČE O STROMY, DNES 
PLATY UČITELŮ, ZÍTRA POŠTA?

V  minulém čísle zastupitelky 
za KDU-ČSL přišly s  návrhem, 
že městská část má přispívat na 
platy učitelů v  našich základních 
školách. Téma bylo diskutováno 
na zastupitelstvu městské části 
na jaře a  bylo odmítnuto i  mimo 
jiné proto, že tato povinnost le-
ží na státu, a  nikoliv na městské 
části. Autorky článku se pozasta-
vily i  nad argumentem, který ci-
tovaly z  jednání zastupitelstva: 
„Ať se o platy učitelů postará stát 
a magistrát, nebudeme příště při-
spívat poště?“ Neuběhl ani měsíc 
a  tento imaginární argument se 
stává realitou. Česká pošta ohlá-
sila radikální omezení provozní 
doby svých poboček. Někde už 
od září, u  nás na Libuši od října. 
Je to snad tlak na to, abychom si 
poštu vzali pod svá křídla a  za-
městnankyně za přepážkou se 
staly našimi zaměstnanci, jako je 
tomu i  jinde? Jsem proti. Česká 
pošta je státní podnik a  o  chod 
této instituce se má starat stát, ni-
koliv městská část. A stejně tak je 
to v případě platů učitelů. Hlavní 
město Praha již dnes doplácí nad 
zákonem stanové tarifní mzdy 
učitelů v odměnách přes miliardu 
korun. Příspěvky jdou plošně po 
celé Praze a  je to dobře, zaslou-
žíme si dobře placené učitele. 
Učitel v  Praze si má za svou ná-
ročnou práci přijít více než učitel 
například v  Bruntále, neboť má 
v  hlavním městě Praze vyšší ži-
votní náklady. Nemá však dochá-
zet k  soutěžení mezi městskými 
částmi a  následnému přetahová-
ní učitelů kvůli několika stovkám 
korun na výplatní pásce. Platové 
podmínky v  Praze mají být pro 
učitele stejné a  městská část se 
má starat nikoli o výši platů učite-
lů, ale o  dobré podmínky fungo-
vání škol. A  tak si můžeme klást 
otázku, co má městská část ješ-
tě nad rámec svých kompetencí 
a  pravomocí platit? Už dnes se 
naši hasiči starají o větší část vy-
sázených stromů podél Libušské 
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ulice v Písnici (má se starat TSK), 
uklízíme autobusové zastávky 
(má to dělat Dopravní podnik), 
podle opozice máme tedy nově 
i připlácet na platy učitelů, bude-
me zítra platit z rozpočtu městské 
části pošťáky, jinak pošta omezí 
své služby? A  co bude následo-
vat potom? A  kde na to vezme-
me? A na úkor čeho?

 Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

CO VŠECHNO (NE)VÍ 
ZASTUPITEL

Vzhledem k tomu, že se na mě 
jako zastupitele poslední dobou 
obrátilo několik lidí s žádostí o in-
formace „co se v Libuši a Písnici 
chystá“, rozhodla jsem se podělit 
o to, kolik informací vlastně coby 
opoziční zastupitel mám a  jakým 
způsobem se ke mně dostávají.

Příklad za všechny: na zastupi-
telstvu se dne 22. 6. 2020 řešila 
petice občanů Písnice, kteří pro-
testovali mj. proti umístění her-
ních prvků v parku v Písnici mezi 
ul. K Vrtilce a Libušská. O jakémsi 
záměru umístit v  parku blíže ne-
specifikované herní prvky jsme 
se jako opoziční zastupitelé do-
zvěděli poprvé v  závěrečné dis-
kusi na zastupitelstvu dne 27. 4. 
2020, a  to pouze díky tomu, že 
se na herní prvky zeptal jiný za-
stupitel, který měl k dispozici le-
ták vyzývající údajně maminky 
z  Písnice, aby sdělily, jaké hou-
pačky či jiné herní prvky by si 
v  parku přály. V  rámci navazující 
diskuse starosta pouze uvedl, že 
„nás“ (zřejmě Radu MČ?) napad-
la myšlenka, že by v parku podél 
keřů mohly vzniknout nějaké dva 
– tři herní prvky jednoduchého 
typu, jako jsou třeba na Střelec-
kém ostrově. Jeden by předpo-
kládal, že toto bude na zastupi-
telstvu později řešeno a schvalo-
váno a bude představen konkrét-
ní záměr (nejlépe v rámci celkové 
koncepce parku).

Hned následující zastupitel-
stvo se ovšem hlasovalo na zá-
kladě petice o  tom, zda zastu-
pitelstvo souhlasí, či nesouhlasí 
s umístěním herních prvků v par-
ku. Ačkoliv pan starosta v  dub-
nu avizoval, že vzhled prvků „rád 
ukáže“, v  rámci podkladů na hla-
sování jsme – kromě petice – nic 
nedostali. Přesto si pan starosta 
udělal čas a  osobně roznesl ob-
čanům staré Písnice v  okolí par-
ku leták, kde v  mapě vyznačil 
plánované umístění herních prv-
ků a příklad herního prvku, který 
v parku (zřejmě on sám) zamýšlí.

Fakticky jsme tedy jako opozi-
ce měli méně informací než ma-
minky dětí z písnické školy či lidé 
bydlící kolem parku.

Navíc to není poprvé, co za-

stupitelům chybí informace o dě-
ní v MČ. Jen namátkou lze zmínit:

– rekonstrukci ZŠ v  Písnici, 
kdy byli nejprve panem staros-
tou seznamováni sousedé z okolí 
školy s  jakousi studií rekonstruk-
ce (kterou opoziční zastupitelé 
vůbec neviděli), a až následně – 
po nesouhlasu opozičních zastu-
pitelů a  některých občanů – by-
la zvolena cesta architektonické 
soutěže a  veřejného projednání 
podoby školy. Jde přitom o  nej-
větší investici v naší MČ, která vý-
znamně ovlivní podobu a kapaci-
ty školství v MČ v dalších letech;

– rozestavěný fitpark v  ulici 
K Jezírku, o  jehož výstavbě jsme 
se prakticky dozvěděli až v  rám-
ci petice občanů proti tomuto zá-
měru, a  který byl navíc budován 
bez stavebního povolení;

– rekonstrukce (přístavba) MŠ 
K  Lukám, která byla také pláno-
vána a  probíhala zcela mimo za-
stupitelstvo jako oficiální veřej-
né fórum a orgán spravující měst-
skou část.

Bohužel, popsaná situace není 
ojedinělá a  opakuje se stále do-
kola, i přes volání zastupitelů po 
větší informovanosti a sdílení zá-
měrů. Pan starosta a  radní zkrát-
ka necítí potřebu věci v městské 
části řešit na zastupitelstvu. Ob-
líbená mantra zpravidla zní „kdo 
chce, může se přijít zeptat“. Otáz-
kou zůstává, proč by se zastupi-
tel měl neustále dotazovat či pá-
trat po informacích, jejichž auto-
matické poskytnutí a  projedná-
ní na zastupitelstvu by mělo být 
samozřejmostí?

JUDr. Ing. Eva Radová, 
zastupitelka MČ Libuš (ODS)

VÝSLEDEK DLOUHOLETÉ 
OPOZIČNÍ PRÁCE: RODÍ SE 
NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
LADISLAVA COŇKA

Jeden z  klenotů naší městské 
části ZŠ s  rozšířenou výukou ja-
zyků Ladislava Coňka v  Písnici, 
kam možná chodili už vaši praro-
diče, nikdy neměla „luxus“ vlast-
ní tělocvičny. Když už se koneč-
ně na stavbu a  celkové rozšíře-
ní školy našly peníze, tak staros-
ta Koubek (10. 4. 2017) narychlo 
a  bez výběrového řízení vytáhl 
návrh na nekoncepční betono-
vé monstrum (https://bit.ly/2Z-
dIXQs), který neměli šanci vidět 
ani samotní zastupitelé.

Opozice se v  posledních le-
tech výrazně zasadila za to, aby 
MČ Libuš rozpohybovala přístav-
bu školy a proběhla transparent-
ní architektonická soutěž, což se 
také v  roce 2019 povedlo, a  při 
letošním srpnovém jednání Za-
stupitelstva byly následně s pod-
porou hlasování opozice schvále-

ny a  do užšího výběru postoupi-
ly tři nejlepší projekty (https://bit.
ly/3k02sno).

Součástí schvalování byla 
i  smlouva (JŘBU), která je nut-
ná pro další průběh soutěže. Tu 
naše opoziční kolegyně – zku-
šený právník a  advokát Eva Ra-
dová – zevrubně připomínkova-
la již v  prosinci minulého roku, 
ale pan starosta Koubek smlou-
vu za tři čtvrtě roku nepřepo-
slal pro obec pracující advokátní 
kanceláři. Smlouva by mohla být 
pro naši městskou část transpa-
rentnější a  pevnější především 
pro případ vymahatelnosti smluv-
ních závazků. Doufejme, že stav-
ba půjde hladce a  nakonec se 
již brzy písničtí školáci a  učitelé 
dočkají staronové školy s  vlastní 
tělocvičnou.

Petr Novotný, zastupitel Písnice 
& Libuš jinak

FITPARK

Ráda bych uvedla na pravou 
míru nepravdivé a neúplné infor-
mace týkající se výstavby fitparku 
uvedené v  zářijovém čísle časo-
pisu U nás.

Dne 13. 5. 2019 jsme spolu 
s  dalšími občany naší městské 
části byli při návštěvě parku K Je-
zírku nemile překvapeni rozsáhlý-
mi stavebními pracemi, které byly 
v parku započaty.

Byli jsme v šoku, neboť:
a. O výstavbě fitparku v parku 

K  Jezírku neměl v  té době infor-
maci ani místně příslušný staveb-
ní úřad, na který jsme se telefo-
nicky s dotazy začali obracet.

b. O  umístění stavby v  parku 
K  Jezírku do té doby nerozho-
dovalo žádné Zastupitelstvo naší 
MČ, Zastupitelstvu nebyly před-
loženy ani žádné varianty, kde by 
fitpark mohl být v  naší městské 
části vybudován.

c. O možných variantách umís-
tění fitparku neproběhla v  naší 
městské části žádná veřejná dis-
kuze, informace o plánované vý-
stavbě v  parku K  Jezírku neby-
la zveřejněna ani na webových 
stránkách MČ,  ani v  časopise 
U nás.

Nakonec jsme se složitě dopá-
trali, že MČ staví fitpark za cca 
900 000 Kč.

Petici požadující řádné a trans-
parentní projednání neorganizo-
vala opozice, jak je v  článku ne-
pravdivě uvedeno, ale vznikla 
spontánně mezi více než 70 oby-
vateli Libuše, návštěvníky par-
ku K Jezírku, a to z následujících 
důvodů:
1) Stavbou byla nevratně poško-
zena veřejná zeleň.
2) Stavba je pro park naddimen- 
zovaná.

3) Forma provedení fitparku ne-
citlivě zasahuje do parkové ze-
leně (zastavěná plocha 200 m2 
pokrytá polyuretanovou hmotou 
s 42 cvičebními prvky).
4) O  variantách umístění nepro-
běhla žádná veřejná diskuze me-
zi obyvateli Libuše.
5) O  variantních řešeních umís-
tění nejednalo a nehlasovalo ani 
Zastupitelstvo MČ.
6) O  stavbě fitparku nebyl in-
formován stavební úřad (měst-
ská část stavební úřad požádala 
o  vyjádření až dodatečně po za-
početí stavebních prací dne 16. 5 
2019, kdy jsme se o stavbu zača-
li zajímat).
7) Nejedná se o  marginální výši 
investice – fitpark nás bude stát 
cca 900 000 Kč.

Navrhovali jsme alternativní 
umístění sportoviště např. na po-
zemcích v  blízkosti ZŠ Meteoro-
logická, neboť ZŠ má velmi za-
nedbaná a  zastaralá venkovní 
sportoviště a sportoviště by moh-
lo být využíváno především žáky 
školy v rámci výuky.

S  námitkami a  alternativními 
návrhy jsme vystoupili na nejbliž-
ším, červnovém Zastupitelstvu, 
kde však byly naše návrhy stávají-
cím vedením MČ odmítnuty. Jako 
poslední možnost bylo odvolání 
proti územnímu rozhodnutí, které 
dodatečně stavební úřad vydal.

Tato zkušenost, jakým netrans-
parentním způsobem se v  na-
ší městské části rozhoduje o  vý-
znamných investicích z veřejných 
prostředků, je pro nás bohužel 
velkým rozčarováním.

Zvláště v  současné době, kdy 
v  souvislosti s  předpokládanými 
negativními ekonomickými dopa-
dy epidemie covid-19 na veřejné 
rozpočty bychom očekávali, že 
investice v takové výši a rozsahu 
budou přehodnoceny a  realizo-
vány po důkladné analýze a širo-
ké diskuzi tam, kde dávají smysl 
s  minimálními zásahy do stávají-
cího životního prostředí.

Ing. Jana Novotná, občan 
Libuše bez jakékoliv politické 

příslušnosti

KROUŽKY A KURZY

od 3 let až k seniorům.

Od října 2020: keramika 
– dramaťák – pohybovky 
– angličtina – yoga – vý-
tvarka – dílničky – pilates 
– balony capoeira – atd.

Na děti můžete počkat od 
půlky října již v kavárně.

www.jasoncentrum.cz

inzerce
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Klub Junior
www.klubjunior.cz, Na Okruhu 1, 142 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, tel.: 604 273 968, kjunior@centrum.cz

Zájmové kroužky opět zahájily!

Od pondělí 14. září 2020 se roz-
běhla opět řada kroužků a oborů, ve 
kterých mohou děti uplatnit a rozví-
jet svou kreativitu, um a dovednosti. 
A neplatí to jen pro hudební a umě-
lecké obory, ale i pro takové, které 
se zaměřují na velmi důležitý pohyb! 

Mezi nimi najdeme nabídku gym-
nastiky i více kategorií oddílu judo!

Pro konkrétní informace o náplni, 
kapacitě či věkovém rozdělení do-
poručujeme zájemcům e-mailový či 
telefonní kontakt uvedený v úvodu 
článku.

Ing. L. Koudelková
Foto: archiv Klubu Junior

V říjnu to bude pět let od zalo-
žení spolku První osobní cyk-
listická talentová akademie 
– Pocta, který nabízí sportov-
ní volnočasové vyžití pro děti 
a mládež i v MČ Praha-Libuš. 
Na otázky odpovídá předseda 
spolku Radek Petrák.

Chystáte oslavu k polokulatému 
výročí?

Ještě nevíme, jestli nám to fi-
nanční situace dovolí. Malé poseze-
ní ale určitě uděláme.

V názvu vašeho spolku sice je 
„cyklistická akademie“, nicméně 
se o vás ví, že se nezaměřujete je-
nom na jeden konkrétní sport.

Ano, je to přesně tak. V  Česku 
se stále zapomíná, proč se vlast-
ně sportuje. V  každém odvětví je 
to jiné. U  nás je sport o  poznává-
ní a  procítění činnosti jako takové. 
Blbneme na kole, běháme, hrajeme 
tenis, lyžujeme, plaveme atd. A ten, 
kdo chce, si zajde na zápas nebo si 
zazávodí.

Čeho si nejvíce ceníte za ty roky, 
co Pocta funguje?

Nejvíce si ceníme zájmu rodičů, 
kteří k  nám dávají dítě. Možností 
mají dnes mnoho a to, že zvolí zrov-

na nás, je odměnou a  ukazuje, že 
to, co děláme, má smysl. Každý rok 
také pomáháme tam, kde to dává 
smysl. Kdo dokáže vybrat 25 799 
Kč a dát je na dobrou věc tak, jak se 
podařilo nám v  letošním roce? Na-
ši rodiče mají srdíčko na správném 
místě. Potěšující je, že se nám da-
ří bez grantů pořizovat klubové zá-
zemí, které může sloužit jak na zá-
vodech, tak především pro širokou 
veřejnost na akcích. Oblouk, stany, 
lavice, křesla, stoly atd. vytváří jedi-
nečný zážitek pohody.

Jak reagujete na rodiče, kteří vy-
znávají jiný přístup a chtějí závo-
dit, vyhrávat, protože to přináší 
radost jim i dětem?

Odpověď by byla na hodně pa-
pírů. Raději se o  všem bavíme ve 
zkratce. Za těch skoro 20 let, co se 
prakticky této činnosti věnujeme, už 
si troufneme říci po pravdě všem ro-
dičům, jak se věci mají. Ze začátku 
souhlasí skoro všichni. Postupem 
času se do sportu zapojuje rodina 
více a nastávají překážky, jak to v ži-
votě bývá. Je nutné si předem říci, 
jaký je životní styl každého z  nás. 
Chci trénovat jednou, dvakrát v týd-
nu a o víkendu vyrazit k vodě nebo 
babičce na chalupu? Nebo trénovat 
třikrát a vícekrát v  týdnu a hrát zá-
pasy a závodit každý víkend, sobo-
tu, neděli?

Co jsou podle vás zdravé a ne-
zdravé ambice?

K těmto slovům přidáváme slovo: 
respekt. To je hlavní spouštěč aktiv-
ního přístupu rodičů ke sportování 
dětí. Uvedu příklady z toho, co jsme 
nashromáždili za roky činnosti ve 
fotbalovém a cyklistickém prostředí 
– a věřte, že zkušeností máme dost. 
Stačí mít otevřené oči. Zdravé am-
bice znamenají, že rodina zná nebo 
objevuje krásu pohybu. Dítě cho-
dí trénovat, aby nebylo pořád do-
ma u všech těch věciček, které nás 
v  moderní technologické době za-

hlcují. Děti tloustnou a  neumějí se 
mezi sebou bavit o normálních vě-
cech, které patří k danému věku. Ří-
zených aktivit mají děti v týdnu plno, 
ale o víkendu ať si jdou zablbnout. 
Nezdravé ambice znamenají, že si 
jako rodiče plníme sny na svých dě-
tech. Nechme jim prostor na vlastní 
realizaci! Neříkejme něco, když je to 
ve skutečnosti jinak. Slovo respekt 
píšeme v Poctě obráceně – říkáme 
tím, že kdo nemá úctu jeden k dru-
hému nebo nerespektuje sílu sou-
peře, nedokáže to přečíst.

Jaké máte v akademii plány?
Naše plány za uplynulých pět let 

byly splněny: rozjet kluby na více 
místech a  stabilizovat se, aby vše 
fungovalo, jak má. Nyní zvažuje-
me, jak se posunout a  zlepšit dál. 
Po sportovní stránce chystáme spí-
še vyškolit trenérský tým na filozo-
fii akademie. Hlavní prioritou pak 
bude v dalších letech zázemí v klu-
bech. Rádi bychom vytvořili komu-
nitní centra, kde se lidé budou po-
tkávat a sdílet zázemí a prožitky ze 
svých cest při sportování. A  v  ne-
poslední řadě chceme komuniko-
vat s  městy a  obcemi o  zlepšení 
akcí, které pořádají a kde my jsme 
partnerem.

Jak zasáhl oddíl koronavir?
Nerozlišujeme před nebo po ko-

ronaviru. Obecně se dá říci, že na 
tom, že se věnujete dětem, nezbo-
hatnete. Vše musíte dělat proto, že 
vás to baví. Buď máte už vybudo-
vané zázemí z jiné práce a děti vás 
nabíjí, nebo vše musíte postavit na 
pevných základech a  po malých 
krůčkách si zajistit, aby vše ekono-
micky a logisticky fungovalo.

Jak probíhaly letos příměstské 
kempy?

I  letos mohli rodiče vybírat z pě-
ti termínů. Jak vše probíhalo, ne-
jde napsat, to se musí prožít. Malou 
ukázku najdete na našem FB profi-

lu. Zájem byl veliký. Ve všech turnu-
sech bylo plno. Nemáme rádi kem-
py, kde jsou děti na jednom místě. 
U  nás prožijí na kolech daleko ví-
ce, a ještě si zlepší fyzickou kondici. 
V žádném případě nejsme cyklotá-
bor. Kolo máme jen jako dopravní 
prostředek pro naše aktivity. Zvlád-
nou to všechny děti, které už umí na 
průměru kola 20.

Jak to v současné době probíhá 
v kroužku?

Rodič má možnost dát k nám dí-
tě v jakýkoli den od pondělí do pát-
ku na pěti místech. Jílové, Břežany, 
Jesenice-Vestec, Libuš-Písnice, Ze-
lený pruh. Od září 2020 navazuje-
me spolupráci na Jižním Městě v ZŠ 
Campanus.

Od kolika hodin se trénuje?
Na webových stránkách pocta.

bikegallery.cz v  horní liště v  sek-
ci tréninky najdete časy všech klu-
bů. Služba je od 13:30 do 18:00 hod 
vždy na 1 hodinu. Svůj čas si určitě 
každý najde.

Co je potřeba mít na hodinu?
V  případě zájmu doporučujeme 

naše partnery, kteří doporučí vždy 
vše potřebné. Na trénink je vždy 
důležité kolo, helmu to je jasné. Ko-
šík na láhev, láhev, rukavice, brýle. 
Brašnu kde by bylo dobré mít du-
ši v rozměru na svoje kolo atd. Vše 
poradí v obchodě.

Pro letošek máte finanční příspě-
vek od městské části pro místní 
děti?

Ano, našla se opět společná ces-
ta a  jsme moc potěšeni, že příspě-

Zdravé ambice znamenají, že rodina  
zná nebo objevuje krásu pohybu

http://www.klubjunior.cz
mailto:kjunior@centrum.cz
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vek můžeme už po několikáté čer-
pat. Použijeme ho na dresy, sportov-
ní pomůcky a pronájem tělocvičny.

Můžete pro rodiče zhodnotit 
různé závody, kdyby se chtěli 
zúčastnit?

Začneme u  našich. Pět let jsme 
chtěli ukázat, že máme sport rá-
di a  účast byla zdarma. Díky měs-
tům a obcím, partnerům nakoupíme 
ceny a  za to, že účastníci v  rámci 
svých možností zajedou závod, do-
stanou pozornost. Při tombole vy-
hlašujeme velkou část přítomných. 
V  budoucnu se chystáme rozšířit 
myšlenku pomáhat ostatním a pře-
dat dobrovolný příspěvek. Kolo pro 
život – jde o  závod, který má nej-
větší počet účastníků. Skoro každý 
zavoďák dostane medaili. Na těch-
to závodech začíná největší počet 
rodičů. Tratě jsou vytyčené páskou 
od startu do cíle a  rodič své malé 
borce vidí po celý závod. Cesty jsou 
jednoduché a závodník zažije pocit 
velkého závodu. Spinfit – oblíbený 
pro Liberecký kraj, skvělí pořada-
telé, pěkné tratě. Pražský pohár – 
v  dětských kategoriích, pokud ne-
máte drahé kolo, oddílový dres ne-
bo hluboko do kapsy, nemáte šan-
ci uspět na bedně. I první pětka by 
byla překvapující. Ve starších kate-
goriích se už částečně manka ma-
žou. Český pohár – jezdí velmi po-
dobná skupina jako Pražský pohár, 

jen je tam větší šrumec v klubovém 
zázemí, především v  obsazenos-
ti dospělácké kategorie. Kdo nemá 
techniku, může přijít lehce k  úra-
zu, doporučujeme jen těm, kdo už 
opravdu na kole umí. Čerčany – lo-
kální závod, skvělí pořadatelé, kte-
ří neustále na trati zlepšují ostatním 
prožitek. Závodů je až příliš, vybere 
si každý. A když ne, nic se neděje – 
nepotřebujeme závodit. 

Vaše tréninky probíhají jako v loň-
ském školním roce?

Ano, máme potěšující zprávu 
pro občany, kteří využijí tuto mož-
nost. V  pondělí 15–16 a  ve středu 
od 16 do 17 možnost plavání na Ze-
leném pruhu. Další tréninky najde-
te na webových stránkách v  sekci 
tréninky.

Pořádáte i týdenní kurz bez 
rodičů?

Ano, počet dětí se opět zvýšil 
a konečné číslo je 45 dětí, a  to už 
není málo. U sportů, jako je cyklis-
tika, je to úctyhodné. V kolektivních 
sportech se řekne: musíte na sou-
středění. U  nás je to jiné. Máš rád 
naše aktivity a náš způsob vedení? 
Rádi tě uvidíme. Jde o sportovní ak-
ci v Krkonoších, kde máme fantas-
tické podmínky.

Rozhovor připravil spolek Pocta
Foto: archiv spolku Pocta

výměnná inzerce

Komunitní 
centrum Jasoň
Putimská 2 – stará Písnice

„Jsme přesvědčeni, že děti, dospělí a starší 
lidé si mohou mnohé předat a navzájem se 
obohacovat.

Objekt je navržen tak, aby se děti, rodiče, 
prarodiče a ostatní návštěvníci mohli 
potkávat, společně tvořit a vzájemně sdílet při 
společných aktivitách v prostorách ateliéru, 
bistro-kavárny, venkovního atria, školky, 
cvičicím sále a společenských sálech.

Připravujeme kroužky pro děti, kurzy pro 
dospělé, přednášky, besedy, koncerty, 
divadla, kinokavárnu apod.

Naše aktivita je zaměřena i na okolní prostory, 
kde v blízké budoucnosti chystáme uskutečnit 
projekt minifarmy a komunitní zahrady.

Naším cílem je, aby se do všech těchto aktivit 
zapojili lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí 
a sami se podíleli na jejich vzniku.

Rádi bychom, aby se Jasoň stal místem 
tolerance, inspirace, setkávání, klidu a míru – 
místem, kam se člověk rád vrátí.“

www.jasoncentrum.cz

covid inzerce zdarma

Máme zatím volná místa  
pro děti 2–6 let!
Jsme Montessori mateřská školka založená v r. 2010 a přestěhovali 
jsme se tento rok do KC Jasoň, Putimská 2, stará Písnice.

Co nabízíme?

– Zkušenost
– Stálý personál
– Rozumné ceny

Volejte, nebo nás 
navštivte na dnech 
otevřených dveří 
školky 12. a 15. října 
2020.
Těšíme se na Vás.
www.jasoncentrum.cz
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Adresář místních služeb
Podnikatelé a živnostníci působící v Libuši a Písnici mohou v adresáři ZDARMA informovat o své nabídce občanům.
Inzeráty prosíme v rozsahu max. 160 písmen (znaků bez mezer). Za správnost a aktuálnost údajů ručí sami inzerující. Prosíme dosavadní inzerenty, 
aby v případě jakékoli změny údajů informovali redakci, a občany, pokud zjistí, že některá uvedená firma nefunguje, aby rovněž dali redakci zprávu.
Příjem inzerce na e-mailu: hana.kolarova@post.cz.

Název firmy, poskytované 
služby

Adresa,  
otvírací doba Kontakty

Autoopravna Kulička 
– opravy aut, příprava 
a realizace STK, výkup 
aut, autopůjčovna (osobní, 
dodávky), likvidace vraků

Libuš
Libušská 163
Po−Pá 8−19
So a půjčovna dle 
dohody

603 202 560
kulicka-martin@
seznam.cz

Servis cars Ing. Miroslav 
Matějka – opravy a servis 
os. aut

Libuš
Na Domovině 
686/6

737 256 837

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

Libuš
Obrataňská 1
Po−Ne 8:30−16:00

602 258 744
www.pujcovna-
privesu.cz

Autodoprava Karel 
Sedláček – jízdy po Praze 
(polikliniky, nemocnice, 
letiště atd.)

Libuš
Betáňská 312/10

773 775 359

Hynek Tomáško – 
Převez mi to – nákladní 
taxi, drobné stěhování, 
vyklízení, odvoz na sběrný 
dvůr, smluvní autodoprava

Písnice
Ke Kurtům 374/21

722 264 770
info@prevezmito.cz

Půjčovna pojízdného 
lešení – profi věže do 
výšky 8,5 m, doprava až 
k vám, montáž-demontáž, 
nejlepší ceny

Libuš, Písnice
Po domluvě

722 208 428
www.promokara.cz
www.promokara.cz/
leseni

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

Libuš
Obrataňská ul.
Po−Pá 7:30−15:30

603 885 382
info@skladylibus.cz

Realitní kancelář Kontakt-
servis – specialista na 
Prahu 4

Libuš
Sídlo: U Libušské 
sokolovny 222/3
Kancelář: 
Klokotská 833/1a
Dle dohody

JUDr. Jan Šimáček
JUDr. Jana 
Šimáčková
603 483 771  
603 438 329
simacek-reality 
@iol.cz
www.simacek-
reality.cz

Archer reality – realitní 
makléř, specialista pro 
Prahu a střední Čechy

Písnice
Mezi Domy 370/8

Ing. Josef Vodrážka
733 575 993
JosefVodrazka@
seznam.cz
www.archer-reality.cz

Název firmy, poskytované 
služby

Adresa,  
otvírací doba Kontakty

Václav Kastner − 
Fincentrum, kompletní 
finanční poradenství, 
hypoteční úvěry s nejnižší 
sazbou na trhu

Písnice
Zátoňská 18/7

607 931 819

Geo-5, s. r. o., geodetická 
a realitní kancelář

Libuš
Božejovická 
997/19

Ing. Martin Žemlička
261 225 442, 
775 919 163
zemlicka@geo5.cz
www.geo5.cz

Fotostudio Libuš − focení 
těhotných, novorozenců, 
dětí, rodin a portrétů

Libuš
Mašovická 154/2
provozní doba po 
domluvě

www.kristinathaler.
com

Mgr. Iveta Mikešová − 
doučování českého jazyka, 
matematiky, výuka češtiny 
pro cizince, angličtina, 
francouzština

Libuš
K Lesu

606 918 831
I.mikesova@
pripravkapraha.cz
www.
pripravkapraha.cz

Kreslení − malování, 
pořádám kurzy volného, 
rekreačního nebo 
profesionálního kreslení 
a malování

Písnice
Po−Ne, po 
domluvě

Mgr. Cvetkova
733 116 415

Keep moving, sportovní 
škola – kurzy plavání 
2x týdně 60 min. (6–18 
let), všestranná pětiletá 
sportovní přípravka 3x 
týdně 60–120 min. (8–12 let)

Písnice
(škola využívá 
sportovní areál 
Akademie 
řemesel Zelený 
pruh)

Mgr. Jiří Král, 
vedoucí trenér
737 003 989
keepm@seznam.cz
www.keepmoving.cz

Ing. arch. Jiří Hájek – 
studie a projekty staveb 
a interiérů, design, grafika, 
vizualizace, kopie a tisk 
do A1

Libuš
Božejovická 
997/19

734 609 185
info@atelierardes.cz
www.atelierardes.cz

Ladislav Nekola – 
zednictví
veškeré zednické 
a obkladačské práce, 
koupelny, plovoucí podlahy 
a další

Libuš
Šátalská 211/17

606 141 844

HPV gastop, s. r. o. – 
topenářské, instalatérské 
a plynařské práce včetně 
revize plynovodů

Libuš
U Libušské 
sokolovny 373/11

602 305 061
261 912 463
hpv_panyrek@
post.cz
www.hpv-gastop.cz
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Název firmy, poskytované 
služby

Adresa,  
otvírací doba Kontakty

RevizeKotelen.cz – revize 
plynu, autorizovaný 
servis značek Junkers, 
Viessmann, Baxi, Buderus, 
Brötje

Libuš Karel Zoula
602 956 826
info@revizekotelen.
cz
www.revizekotelen.
cz

Ivana Kopáčková – 
kosmetika, manikúra. 
Německá kosmetika 
Alcina, P-shine, CND 
Shellac, parafínové zábaly, 
liftingové masáže

Sídliště Písnice
Libušská 400
Po tel. dohodě 
kdykoliv

737 252 558, 
607 514 940
www.
kosmetikaivana.cz

Kosmetika Michaela 
Nováková – švýcarská 
kosmetika Dr. Baumann, 
kosmetické poradenství, 
barvení obočí a řas

Libuš
K lesu 42

728 173 336
novak9@volny.cz
www.kosmetika-
novakova.cz

Kateřina Lodinová – 
– kurzy líčení a kurzy 
péče o pleť, kosmetické 
poradenství, vizážistika, 
líčení na různé příležitosti

Libuš
U Libušské 
sokolovny 350/26

605 278 788
katka.lodinova@
seznam.cz

Zkušený masér senior − 
terapie a masáže u vás 
doma. Úleva na těle i na 
duši. Sleva pro důchodce 
25 %. Dopravu neplatíte.

Libuš, Písnice Mgr. Miroslav 
Wilczek
724 237 411
www.terapie-masaz.
cz

www.kvetinyprozdravi.cz 
− aromaterapie, Bachovy 
květové esence, éterické 
oleje – přírodní produkty 
z Provence, Fr.

Libuš
Libušská 80/203

724 245 973
info@
kvetinyprozdravi.cz

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

Libuš
Libušská 330/152
Po−Pá 
14:00−18:00

Zdenka Troníčková
604 649 574

Mandl – přijímáme suché 
prádlo k vymandlování

Libuš
Libušská 330/152
Po−Pá 
14:00−18:00
vchod prodejnou 
textilu

Zdenka Troníčková
604 649 574

Žehlení prádla Písnice
U jednoty 113/6

Ingrid Masopustová
777 792 417
www.rucni-zehleni-
pradla.cz

Úklidové služby – pro 
kanceláře, družstva 
a rodiny

Písnice
Po−Ne, po 
domluvě

Mgr. Cvetkova
733 116 415

Název firmy, poskytované 
služby

Adresa,  
otvírací doba Kontakty

Travino, v. o. s. – 
deratizace, dezinsekce, 
dezinfekce; likvidace 
vosích a sršních hnízd; 
ochrana budov proti 
usedání ptactva

Libuš
U Pejřárny 932

602 625 860
travino@volny.cz

Mgr. Anna Kučerová 
německý jazyk − překlady 
a tlumočení, soudně 
ověřené překlady, výuka 
němčiny pro děti i dospělé

Libuš
Na Okruhu 5

607 808 103

Ing. Ewa Klosová − 
polština, překlady, 
korektury

Libuš
Mašovická 160/5

721 837 202
241 710 439
ewa.klosova@atlas.
cz

Váš rodokmen, Matěj 
Kadlec a Lukáš Starý 
− vyhledávání předků, 
rodokmeny s grafy, dějiny 
domu, sken a retuše foto 
aj.

Libuš
K Novému sídlišti 
487/34
Na telefonu

604 266 025
vasrodokmen@
gmail.com
www.rodokmen.
blog.cz

RNDr. Jaroslav Hyršl – 
soudní znalec pro drahé 
kameny, určení a ocenění 
vašich rodinných šperků

Sídliště Písnice
Ke kurtům 383
Po dohodě

776 196 204
hyrsl@hotmail.com

Superdiskont, s. r. o., 
velké značky za malé ceny, 
domácí a zahradní potřeby, 
Fiskars, Leifheit, Emsa, 
kancelářská křesla Antares

Libuš
Dobronická 35
Po–Pá 9−18

244 463 049
603 269 568 
www.superdiskont.cz

Obalove-Materialy.
cz – e-shop a prodejna 
obalových materiálů 
a balicích pomůcek 
s možností zapůjčení na 
stěhování, potřeby pro 
domácnost a kancelář

Libuš
Mílová 697/2
Po–Pá 7:00–19:00
So 8:00–14:00

222 764 534
obaly@tavocer.cz
www.Obalove-
Materialy.cz

Croatia trade Praha, s. r. o.
− prodej vín a destilátů 
z Chorvatska, Černé Hory 
a Bosny a Hercegoviny

Libuš
Libušská 145/53
Po–Čt 8:00–15:30
Pá 8:00–15:00

261 912 692
603 181 543
www.croatiatrade.cz
obchod@
croatiatrade.cz

VOSA ČR, s. r. o. − tisky 
nebo výroba reklamy dle 
vašich návrhů; reklama na 
klíč od grafického návrhu, 
přes výrobu a instalaci

Písnice
U Bazénu 485/6 
Po dohodě:
Po−Pá 8:00−17:00

603 226 226 
info@vosareklama.
cz 
www.vosareklama.
cz

Equimall − Mgr. Veronika 
Dušková, jezdecké 
potřeby, krmivo pro koně 
a domácí zvířata

Libuš
V Bambouskách 
342
Po−Čt 
15:00−19:00
Pá 14:00–18:00

607 110 801
www.equimall.cz



 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

inzerce

od vizitky po billboard
velkoplošný digitální tisk 

PVC samolepky a polepy
řezaná grafika

potisk triček
již od jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava dat

tisk, návrhy 
výroba 

a instalace
reklamy 

vosa

tel.: 603 226 226    
vosareklama.cz

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.fableskfablesk .cz

inzerceinzerce
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ODHAD 
aktuální tržní ceny 
NEMOVITOSTI 
ZDARMA
Chcete prodat 
nemovitost? 
Využijte naše 
zkušenosti.
www.realitykoci.cz 
koci@realitykoci.cz 
tel.: 777 777 599

Ing. Ivan Kočí, 
realitní poradce,
člen realitní komory

PRONÁJEM
POJÍZDNÉHO
LEŠENÍ

T: 722208428

PROMOKARA.CZ/leseni

 

covid inzerce zdarma
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