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Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

KONEČNĚ DOJDE NA CHODNÍKY 
PODÉL MĚLNICKÉ

Číslo měsíce: 220 – tolik dětí se dostavilo k zápisu
do prvních tříd naší školy.

Letos v létě se i zbývající část Mělnické ulice dočká nových bezpečných chodníků, a to v části od
kostela směrem k zahradnictví. Stavět se budou po obou stranách a u zahradnictví vznikne také
nový světelně řízený přechod pro chodce. Celkové náklady přesáhnou 6 milionů korun. Díky do-
taci z evropských peněz zůstane na bedrech obce jen polovina všech nákladů.

Touto částí ulice projede během dne v průměru více
než 10 tisíc vozidel. V takovém provozu je třeba za-
jistit dostatečné podmínky pro větší bezpečnost
chodců. A ty dnešní zjevně nedostačují. Místo kvalit-
ních chodníků je podél této ulice mnohde jen jeden
pás betonových dlaždic. A přechod pro chodce tu
schází úplně. Právě proto se obec pokusila zajistit do-
tační prostředky na potřebné úpravy a naštěstí
uspěla. Hlavním cílem úprav je zajistit bezpečnější
a pohodlnější cestu pro všechny chodce.

Stejně jako v ostatních případech rozsáhlejších
úprav místních ulic předcházela i v tomto případě sa-
motné výstavbě rozsáhlá diskuse nad výkresy úprav
s těmi, kterých se rekonstrukce dotkne nejvíce.
Vznikne nejen chodník, ale dojde pochopitelně na
úpravy vstupů a vjezdů do přilehlých domů. „Cesta
diskuse je samozřejmě mnohem náročnější než pro-
sté direktivní oznámení. Předcházíme tak budoucím
možným a zbytečným konfliktům během stavby
a hlavně riziku zklamání na konci celé investice,“ říká
1. místostarosta obce František Závorka.

V těchto dnech už probíhá výběrové řízení na
zhotovitele celé stavby. „Budeme tlačit na to, aby vý-
stavba proběhla v nejkratších možných lhůtách. Začít
bychom chtěli v prvních červencových dnech a do

zimy by mělo být vše hotové,“ doplňuje místostarosta
Michal Doubrava.

VĚTŠÍ BEZPEČNOST PRO
CHODCE

V krátkém odstupu by se měla rozběhnout také
rekonstrukce Pražské ulice. „Ta po opravě volala už
několik let. Některé výtluky už ani nebylo možné
opravit, protože nebylo jasné, kde díra vlastně končí
a kde začíná celistvý povrch,“ vysvětluje Michal
Doubrava. K finální podobě rekonstrukce se obec do-
pracovala v bouřlivé debatě se samotnými obyvateli
přilehlých nemovitostí. „Připomínkování trvalo něko-
lik hodin a občas to v sále také trochu zajiskřilo,“ do-
dává Michal Doubrava s tím, že něco takového
k demokracii patří a bylo by naopak nezdravé, kdyby
si všichni hned padli nadšeně kolem krku.

Poslední významnější obecní stavební akcí v letoš-
ním roce by pak měla být úprava kapličky s pískov-
covým okružím pro zdůraznění významu místa.

-na-

Chodníky v Mělnické ještě postaru                                                                                                       foto -lč-

Milí čtenáři,
naše Líbeznice se v posledních týdnech těší mi-

mořádné mediální pozornosti. Architektonické ča-
sopisy píší o tělocvičně i ostatních stavbách.
V posledním čísle uměleckého magazínu Art +
antiques vyšla dokonce několikastránková poch-
valná óda s příznačným názvem „A zase ty Líbez-
nice“. Nedávno natáčela v Líbeznicích několika-
minutovou reportáž televize Barrandov. V její
hlavní zpravodajské relaci jste pak díky tomu
mohli vidět baráčníky, skauty, sportovce, malé hu-
debníky i našeho místostarostu Michala Doub-
ravu. Ze všech těch výstupů je zatím možno
skládat docela pozitivní obrázek obce. Zazname-
nali jsme dokonce už první autobus, který přivezl
turisty k prohlídce nových staveb.

A v tom je ale také háček. Nebývalý zájem
o obec má totiž i své odvrácené stránky. Jednou
z nejvážnějších je dramaticky rostoucí zájem
o školu. K letošnímu zápisu přišlo přes 200 dětí.
Znamená to, že od září bude mít líbeznická škola
poprvé ve své historii 6 prvních tříd. Od té doby
spí všichni ve vedení obce znovu neklidně. Už za
dva či za tři roky se kapacity školy zcela zaplní. Po
letech náročného rozšiřování stojíme znovu před
otázkou, co dál. Situace je o to horší, že už není,
kde by nový objekt mohl vyrůst. Navíc by se mu-
sela nově postavit i jídelna a kuchyně, které by už
také na větší počet dětí nestačily.

S nedostatkem míst bojujeme samozřejmě i v
mateřské škole. Paní ministryně školství se done-
dávna zabývala otázkou, zda by školky neměly
přijímat i dvouleté děti a dokonce dala této své
úvaze podobu samostatného odstavce v zákoně.
Líbeznice mají problém naprosto odlišný. Ani letos
nebudeme schopni přijmout všechny tříleté děti.
Abychom školce trochu ulevili, otevře letos v září
základní škola dokonce i nultý ročník. Děláme
zkrátka, co je v našich silách, a stejně to úplně ne-
stačí. V tomto světle vypadají úvahy o přijímání
dvouletých dětí jako z jiné planety. Nehledě na to,
že i mnoha odborníkům se tato „politika“ jeví
jako nesmyslná nebo dokonce vadná. 

Sečteno a podtrženo: Obec se bude muset
znovu zabývat tím, jak zajistit, aby škola mohla
přijmout větší počet dětí a neutrpělo tím všechno
ostatní.  Drobný posun je jen v tom, že zatímco
dříve jsme museli řešit kritickou situaci téměř ze
dne na den, teď máme díky nedávno rozšířeným
prostorám přece jen drobný časový náskok. 

S přáním slunečných jarních dnů

Váš starosta
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ROZHOVOR

KRÁSA A ÚČELNOST
HALU MAXIMÁLNĚ
SPOJUJE

Stavba haly byla poměrně náročná. Je v sou-
časné době již hala plně vybavena, nebo je
potřeba ještě nějaké drobnosti dodělat?

Hala je dnes plně vybavena, jen zde dochází k men-
ším úpravám interiérů. Například v modrém sále se
příští týden budou instalovat na stěnu zrcadla, což
bylo přání děvčat, která tam chodí cvičit. Ve Žluté
kartě a skautských klubovnách se doplňují okenní ža-
luzie k zastínění prostoru, takže se jedná již o kosme-
tické úpravy. 

V současné době uvažujeme o zřízení malé posi-
lovny, která v obci chybí. Zatím se tento projekt rodí
a k jeho realizaci by mělo dojít na podzim letošního
roku.

Hala má velice hezkou architekturu, podařilo
se architektům skloubit krásu stavby a účel-
nost, nebo narážíte na nějaké komplikace při
běžném provozu?

Nejsem z těch, kdo vidí ve všem jen problémy. Hala
je úžasné dílo a já spíše hledám její další pozitiva
a možnosti širšího využití. Krásu a účelnost tato hala
maximálně spojuje. Každý, kdo sem přijde, mi říká,
že v hezčí hale nesportoval. A je běžné, že do haly
jezdí návštěvy zástupců jiných obcí pro inspiraci, ar-
chitekti sem jezdí se svými žáky a několikrát zde na-
táčela i televize. Tak jsem tu občas i jako průvodce. 

Jaká je vytíženost haly, pro jaké účely a kým
je hlavně využívána?

Hala se velmi rychle zaplnila, v zimních měsících tu
nebylo možné pro dlouhodobé nájmy najít volný ter-
mín, to se teď s příchodem teplého počasí trochu
změnilo, pár volných hodin se uvolnilo, ale od pod-
zimu je hala opět plně obsazena.      

V dopoledních hodinách ve velké tělocvičně pro-
bíhá výuka tělesné výchovy žáků ZŠ a ZUŠ Líbeznice,
odpoledne tu sportují fotbalisté, volejbalisté, hraje se
badminton a trénují stolní tenisté. Probíhá zde výcvik
bojového umění Krav-Maga v kategoriích dětí i do-
spělých a sebeobrana pro ženy. Malý sál nabízí hodiny
aerobiku, kruhového tréninku, posilování a power-
jógy, to vše pod vedením zkušených instruktorů a tre-
nérů.

Dodržují všichni uživatelé nějaký řád a cho-
vají se k nové hale slušně?

Není tu žádný daný řád a ani já nejsem takový ten
nepříjemný správce, který se na každého mračí, ales-
poň doufám, že mě tak nikdo nevidí. Snažím se kaž-
dému vyjít vstříc, a i když to pro mě znamená práci
navíc, dělám to rád. A snad tím přispívám k tomu,

Již přes půl roku funguje nová multifunkční hala
Na Chrupavce. Zažila již nespočet kulturních,
společenských a sportovních akcí, jako byly
plesy, zábavy, dětský karneval, několik atletic-
kých a fotbalových turnajů, a zasedal zde výbor
fotbalového svazu pro Prahu-východ. Zdá se, že
svoji roli plní více než plnohodnotně, skauti zde
našli nové klubovny, v malé tělocvičně se tančí
zumba a cvičí aerobik, velká hala slouží líbeznic-
kým sportovcům všech věkových skupin. Své pří-
znivce si našla i kavárna Žlutá karta. Provoz haly
má na starosti Zdeněk Stibal, se kterým jsme si
povídali o starostech i radostech s řízením no-
vého sportovního areálu.

aby se v hale každý cítil dobře. Možná je to důvod,
proč se zde všichni návštěvníci chovají velmi slušně
a ohleduplně.  

V hale se konalo již několik plesů. Kolik se
tam vůbec vejde lidí, jaká je maximální kapa-
cita haly pro takové účely?

Nejen plesů, pořádají se tu i zábavy, promítání, fot-
balové a atletické turnaje, kdy se hala zaplní sportovci
i diváky. Při Líbeznickém plese, který pořádala obec
poprvé ve vlastním sále, se prodalo 300 vstupenek.
Hala díky svému zapuštění do terénu nepůsobí vel-
kým dojmem, přesto je opravdu variabilní ve svém vy-
užití.

V hale se konalo, jak jsme již uvedli, již
mnoho různých společenských i sportovních
akcí. Byla nějaká výjimečná nebo náročná co
do přípravy?

Každá akce je něčím výjimečná, vždy se snažím, aby
se každá akce povedla. Více než potu při všech akcích
je potřebný organizační duch a časová flexibilita.
Každá akce si žádá pečlivou přípravu, dohled na zdár-
ným průběhem a pak i důkladný úklid. A to vše v ča-
sové tísni, aby se neomezoval další nájemce haly. 

Možná bych zmínil jednu akci, pro sportovní halu
neobvyklou. V březnu tento prostor sloužil jako místo
posledního rozloučení s místním občanem. A to s plá-
novanou svatbou letos v říjnu dává hale zcela nový
rozměr, se kterým ani tvůrci tohoto objektu nepočí-
tali. Jsem zvědav, čím nás tato budova v budoucnu
ještě překvapí.

Krásné zázemí zde mají i líbezničtí fotbalisté.
Kdy se sem vůbec podívají a kdy se zač-
ne hrát na zrekonstruovaném fotbalovém
hřišti?

Hala vznikla na místě původních fotbalových kabin,
před halou je fotbalové hřiště, a tak líbezničtí fotba-
listé mají k tomuto areálu domovské právo. Ale zatím
hrají na pronajatém hřišti v Předboji, protože zdejší
hrací plocha je po rozsáhlé rekonstrukci s novým pod-
kladem a čerstvě vysetou trávou. První diváky na

mistrovská utkání přivítáme až na podzimní fotbalové
kolo v polovině srpna. To zde začnou hrát jak naši
nejmenší fotbalisté, tak týmy dospělých.

Ještě se vrátím k místnímu fotbalu. Kolik má
fotbalový klub družstev? 

1. FC Líbeznice má dvě družstva dospělých, ale zmínil
bych především středisko mládeže, kde dnes máme
tři kategorie dětí, mladší přípravku, starší přípravku
a mladší žáky. Snažíme se pracovat s dostatečným
počtem dětí, protože jen široká základna je nadějí
úspěšného fotbalu v Líbeznicích. Za tímto účelem
probíhají nábory malých sportovců. Nejbližší akce
spojená s náborem, kde si rodiče mohou přijít pro-
hlédnout probíhající tréninky i to, jak vypadá zázemí,
je naplánovaná na začátek školního roku. Akce plná
soutěží a vzorového tréninku proběhne v celém
areálu a srdečně děti a jejich rodiče na tuto akci zvu.
Samozřejmě každý, kdo by měl zájem hrát fotbal, ať
vezme balon a přijde na jakýkoli trénink, v současné
době hledáme k okamžitému doplnění týmu kluky
narozené v ročnících 2004 a 2005. 

A co byste hale popřál do budoucnosti?

Já bych hlavně všem popřál hodně hezkých chvil při
sportu, setkávání a aktivním odpočinku pod střechou
této haly, ke které patří fotbalové hřiště a designová
žlutá restaurace. 

Jak byste celkově zhodnotil první měsíce pro-
vozu haly?

Já jsem u tohoto projektu stál od začátku, od prvního
pokáceného stromu až do předání generálního klíče.
A jsem rád součástí velmi úspěšného počátečního
provozu. Líbeznice touto stavbou získaly nejen další
dominantu obce, ale i spokojenější občany. Sport
a kvalitně strávený volný čas u lidí vyvolávají vrozené
pozitivní reakce a já mohu hodnotit hlavně podle
těchto reakcí, že naši návštěvníci z drtivé většiny spo-
kojení jsou.

Děkuji za rozhovor.
František Grunt

Zdeněk Stibal                                                                                                                                            foto -ts-
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Vypuštění 60 barevných balonků na počest výročí                                                          foto Zdeněk Stibal

TÉMA

PRVNÍ ZMĚNA
ÚZEMNÍHO PLÁNU
Obec Líbeznice musí na základě požadavku
společnosti ČEPS upravit svůj nový územní
plán. Jedná se sice o úpravu drobnou a do
značné míry formální, i tak si ale vyžádá po-
měrně náročný schvalovací proces, do něhož
může vstoupit i široká veřejnost. 

Společnost ČEPS má v nejbližších letech vybudovat
při východní hranici obce nové vedení velmi vysokého
napětí 400 kV. 

Ochranu potřebného koridoru zahrnují územní
plány obce i kraje mnoho let zpět. Teď je ale nutné
„územní rezervu“, která garantuje, že se v koridoru
neobjeví žádná jiná stavba, nahradit formálním ozna-
čením „návrhový koridor“. Teprve tato formulace
umožní státní investici do energetické infrastruktury
realizovat. Je pravděpodobné, že podobná změna se
bude řešit i u dalších dvou územních rezerv vyplýva-
jících ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
– jedná se o koridor vysokorychlostní trati Praha – Lo-
vosice s propojením do Drážďan a o trasu dalšího ve-
dení 400 kV (napojení TR Praha Sever na stávající
vedení 400 kV). Zastupitelstvo obce proto rozhodlo
o pořízení Změny č. 1 Územního plánu, který vstoupil
v platnost v lednu 2015. Základní koncepce plánu vy-
chází ze dvou protichůdných požadavků na rozvoj
obce – na jedné straně je velký zájem o stavební par-
cely v obci v blízkosti Prahy, na straně druhé stojí
snaha o zamezení nekontrolovatelného rozpínání
obce do volné krajiny. Proto územní plán stanovuje
jasné hranice obce a ujasňuje její vnitřní sktruktury.
Podařilo se časově definovat zastavitelné plochy tak,
aby obec měla dostatek času a prostoru pro budování
dostatečné infrastruktury a občanské vybavenosti.
Bylo potřeba usměrnit dosavadní novou hektickou
a bohužel nekoncepční výstavbu rodinných či řado-
vých domů. Zásadním klíčem pro vytváření dobrých
životních podmínek v obci je požadavek na vytváření
územních studií lokalit určených k další výstavbě
domů; tím bude moci obec regulovat počet nových
obyvatel tak, aby stačila doplňovat infrastrukturu. 

Do konce letošního června je možné podat další
návrhy na úpravu územního plánu. „Je důležité, aby
klíčový strategický dokument pro další rozvoj obce
dalšími změnami neutrpěl. Musíme naplnit požada-
vek státu. Sami budeme jen chtít, aby se ještě rozšířil
areál školy a vytvořila tak do budoucna možnost pro
lépe řešené otáčení autobusů a parkování. Nechceme
ale otevřít prostor pro žádné velké nebo dokonce pře-
vratné změny,“ vysvětluje starosta obce Martin
Kupka. Současný územní plán byl od první chvíle při-
jímán pozitivně a nedávno se jeho veskrze pozitivní
hodnocení od významné publicistky a recenzentky
Karolíny Jirkalové objevilo i v prestižním časopisu Art
+ antiques: „Vznikla koncepce uspořádání a hierar-
chizace celku obce: zdůraznění významu historického
jádra s novými dominantami veřejných budov a také
vymezení pevné hranice mezi vesnicí a krajinou. Toto
rozhraní bude čitelné úplně pro všechny – má ji de-
finovat zelený prstenec okružního parku s cyklo-
stezkou. Územní plán se věnuje i krajině, navrhuje
obnovu alejí podél cest, síť cyklostezek paprskovitě
spojující okružní park se sousedními obcemi a také
ochranu drobných krajinných prvků, jako jsou napří-
klad remízky. Cílem je kompaktní, ale prostorově
komponované sídlo ve volné krajině, které svým oby-
vatelům nabízí kvalitní občanskou infrastrukturu a ši-
roké možnosti trávení volného času. Územní plán
Líbeznic je stručný, srozumitelný a jednoznačný, což
se u takto malé obce zdá jako samozřejmost, ale zda-
leka tomu tak není.“

„Byla by škoda, kdyby plánovaná změna sou-
časné dobré koncepci rozvoje obce ublížila,“ zdůraz-
ňuje starosta obce.

-na-

ZAHRADNÍ SLAVNOST K 60. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ NAŠÍ ŠKOLY
Slavnost pořádaná každoročně na zahradě naší základní školy při příležitosti Dne matek se už
stala tradicí. Když jsem proto zjistila, že o ní mám napsat pár vět, myslela jsem, že bude těžké
přijít na něco nového. Naštěstí jsem se ale hodně spletla, a to hned v několika věcech. 

Začnu tím horším, naštěstí ale nejméně důležitým:
O tom, že bude slavnost jiná než ty předešlé, rozhodlo
v prvé řadě počasí. Šlo totiž o naši první Zahradní slav-
nost, které počasí nepřálo. V neděli 14. května se totiž
asi hodinu před plánovaným začátkem akce zatáhla
do té doby zcela jasná obloha a začala bouřka. Vy-
hlídky na zlepšení počasí byly chabé. Organizační tým
slavnosti musel tedy udělat operativní rozhodnutí
a přemístit akci pro jistotu do interiéru školy. Celá tato
skutečnost byla jakousi prověrkou schopnosti impro-
vizace všech zúčastněných. Vystoupení školky a Živé
angličtiny probíhala tedy v tělocvičně školy. Školáci
a děti ze ZUŠ a Stonožky Líbeznice vystupovali potom
nahoře v novém sále základní umělecké školy. Myslím,
že všichni zúčastnění prokázali úžasnou soudržnost
a schopnost přizpůsobit se nečekaným podmínkám za
všech okolností. Děti byly také úžasné. Zejména před
těmi nejmenšími z MŠ je potřeba smeknout. Svá vy-
stoupení totiž předvedly v pro ně nezvyklých prosto-
rách a za ne zcela ideálního ozvučení na jedničku. 

LETOŠNÍ SLAVNOST KVŮLI
POČASÍ PROBÍHALA 
V INTERIÉRU ŠKOLY

Další zvláštností letošní Zahradní slavnosti bylo její
spojení s dnem otevřených dveří. Jak již určitě víte,

naše škola má díky přestavbě půdních prostor několik
nádherných nových učeben a překrásný koncertní sál.
Den matek nabídl proto veřejnosti příležitost si tyto
nové prostory prohlédnout. Davy lidí mohly tedy ob-
divovat moderní vybavení tříd ve 3. patře a nádherný
výhled z nich. Někdo se také rád prošel po nižších pa-
trech školy a třeba navštívil třídu, do které kdysi chodil. 

Vzpomínání na školní léta bylo totiž další a pro
mnohé možná nejsilnější zvláštností letošní slavnosti.
Naše moderní škola slaví totiž v letošním školním roce
už své 60. narozeniny! Na počest tohoto výročí bylo
v průběhu slavnosti před školou vypuštěno 60 barev-
ných balonků. Opravdovou třešničkou na dortu bylo
ale promítání krátkého filmu, který natočili o své škole
naši letošní deváťáci. Jde o jakýsi příběh školy prolínající
staré a moderní záběry doplněný vzpomínkami pa-
mětníků i ukázkami ze současného života školy. Film,
který mnohé diváky dojal, doplňuje velmi svižný
a vtipný komentář. Trvá přibližně 15 minut a kromě své
dokumentární funkce je vlastně vizitkou toho, jak ši-
kovní žáci zdejší školy jsou. 

Letošní Zahradní slavnost je tedy za námi. Věřme
ale, že naši školu čeká ještě mnoho a mnoho takových
krásných slavností, na kterých budou moci její žáci
ukázat úžasné výsledky své píle a šikovnosti. A sobě
i škole přejme, aby těch více než 200 prvňáčků, kteří
nastoupí v příštím školním roce, mělo v deváté třídě
svoji školu aspoň tak rádo jako ti dnešní deváťáci. 

Pavla Zarembová 
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ŽIVÁ ANGLIČTINA
ZÍSKALA TITUL 
AKREDITOVANÁ
ŠKOLA
Líbeznická jazyková škola Živá angličtina zí-
skala minulý měsíc prestižní titul Callan Accre-
dited School. Vedle jedné brněnské školy je tak
teprve druhou školou v České republice, která
má právo tento titul používat. Pavle Zarem-
bové, která Živou angličtinu vede, jsme proto
položili několik otázek.

Asi by bylo vhodné čtenářům nejdříve
vysvětlit, co je Callanova metoda, kte-
rou angličtinu vyučujete…

Callanova metoda je tak trochu netradiční způsob
výuky anglického jazyka. V hodinách se téměř stále
mluví a studenti jsou nuceni odpovídat v cizím ja-
zyce bez toho, aby si věty složitě překládali. Učí se
tak pohotově reagovat a ztratí ostych z mluvení.
Hodiny jsou svižné a zábavné. 

Komu je metoda určena? 

Metoda, která má původ v Anglii, byla původně ur-
čena pouze dospělým studentům. V poslední době
vznikly i učebnice pro výuku dětí. My v Líbeznicích
ale touto metodou učíme pouze dospělé studenty.
Pro děti máme jiné kurzy. 

Co všechno jste museli splnit, abyste
certifikát Akreditovaná škola získali? 

Cesta k certifikátu nebyla jednoduchá. Celému pro-
cesu předcházela návštěva pána z Callanovy spo-
lečnosti v Londýně. Domluvili jsme si schůzku
v rámci jeho pravidelné návštěvy škol v České re-
publice. Dlouze jsme si povídali a zjistili jsme, že
způsob naší výuky, zkušenosti učitelů i vedení kurzů
jsou na vysoké úrovni. Navrhl mi, abychom se o cer-
tifikát ucházeli. 

ČÁRY MÁRY 
LÍBEZNICE
Milí Líbezničané, tak mě tady zase po roce máte.
Jmenuji se Větruše Odlétavá a jsem čarodějnice.
Celý rok o mně není slyšet, ale jednou za rok
musím zkontrolovat, jak se tady slaví náš svátek,
tedy svátek všech čarodějnic. Loni to bylo úplně
v pořádku, tak jsem byla zvědavá, co vymyslíte
letos. A hned na začátku musím říci, že jsem ne-
stačila valit oči, když jsem již kolem jedné hodiny
přilétla do Areálu zdraví. Loni nový skate park
a i letos spousta novinek. Hned při prvním průletu
jsem zaregistrovala novou kavárnu, nějaká hýblátka
pro zdravý pohyb, nový mostek a taky nějaké nové
hrazdy nebo co to je. Nic pro mě, na to už jsem
moc stará, ale dětí i dospělých na tom blblo
mnoho. Je fajn, že se tady máte dobře a pořád
něco stavíte. Cestou jsem si také všimla nové haly
a zavzpomínala, jak jste dříve slavili čarodějnice
tady. Inu, pokrok je pokrok a hala i fotbalové hřiště
vypadají úžasně. Ale vraťme se do „Arča“, kde
jsem celé odpoledne sledovala exhibici a soutěž pří-
znivců jezdících prkének, kteří mně a všem přítom-
ným ukazovali různé triky a skoky a oslavili tak

Tým čerstvě akreditované školy                                                                                                            foto -pz-

Slet čarodějnic v Líbeznicích                                                                                                                  foto -zs-

Co bylo dále?

Potom nastalo teprve to pravé martyrium. Museli
jsme vyplnit mnoho dotazníků a zodpovědět
spoustu otázek. Potom jsme natáčeli docela dlouhá
videa z výuky. Musela zachytit různé úrovně kurzů,
jednotlivé části hodin a také více učitelů v akci. Tato
videa jsme potom poslali do Anglie a čekali jsme.
Za nějaký čas nám přišla dobrá zpráva: Naše výuka
splňuje veškeré standardy, které má akreditovaná
škola mít. 

Má certifikát pro vaši školu nějaké vý-
hody? 

Kromě toho, že jde o prestižní záležitost, skýtá titul
„akreditovaná škola“ právo užívat mnohé výhody
pro naše studenty. Každého z nich zaregistrujeme
na portál Callanovy společnosti. Mohou si tak sta-
hovat poslechy jednotlivých úrovní metody, dělat
různá online cvičení, procvičovat si rychlou reakci
v angličtině a kontrolovat svou výslovnost. Všechny

tyto možnosti pomáhají studentům k lepším výsled-
kům v učení se cizímu jazyku. Naši učitelé budou
mít zase přístup k novým materiálům a dalším od-
borným školením. 

Co dále s Živou angličtinou plánujete? 

S vedením ZŠ a ZUŠ Líbeznice jsme nyní rozběhli
projekt cambridgeských zkoušek. Od příštího škol-
ního roku budou mít líbeznické děti příležitost sklá-
dat tyto mezinárodně uznávané zkoušky přímo
v naší základní škole. V rámci našich kroužků se děti
budou moci na testy připravovat. Už nyní se těším
na to, až předáme prvním dětem certifikát z Cam-
bridge. Mám vůbec velkou radost a jsem hrdá na
to, že tyto úžasné nové možnosti můžeme nabíd-
nout dětem a dospělým u nás v Líbeznicích. Děkuji
tímto vedení naší základní školy, se kterým máme
vynikající spolupráci a které nám umožňuje kurzy
a kroužky ve škole vést.  

-na-

první rok fungování skate parku. Lidu postupně při-
bývalo a kolem šesté hodiny už tady nebylo prak-
ticky k hnutí. Moc ráda jsem sledovala přehlídku
malých čarodějnic a čarodějů, všichni byli krásně
nazdobení a moc jim to slušelo. Porota, ve které za-
sedly mé kolegyně, pak vybrala tři nejhezčí, což je
vždycky moc těžké, protože vyhrát by si zasloužili
všichni. A pak už jsem čekala na zapálení ohně,
tedy spíše ohýnku, musím říci, že cestou jsem viděla
mnohem větší vatry, ale nevadí, třeba to do příště
vylepšíte. Sympatické bylo, že vedle hořel ještě malý
ohýnek, na kterém si skoro všichni opékali buřtíky.

Moc se mi taky líbila muzika, skoro jsem spadla
z větve, jak jsem se vrtěla v rytmu. Hrály celkem tři
kapely, bohužel jména prvních dvou jsem již zapom-
něla, ale pak to do půlnoci rozjížděli kluci a holky
ze skupiny Na jedno použití. Oslava nás, čarodějnic,
se zase v Líbeznicích moc povedla. Chválím všechny
organizátory i ty, kdo pomáhali. Menší fronty na
pivo k tomu prostě patří. Už se těším na příští rok.
A nezapomeňte, celý rok sleduju, jestli se v Líbez-
nicích chováte slušně a počestně, tak si dávejte zá-
ležet.

Vaše Větruše Odlétavá
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PIETNÍ AKT
V pátek 5. 5. 2017 se uskutečnil pietní akt u pom-
níku padlých na Mírovém náměstí v Líbeznicích.
Akce se zúčastnili členové vedení obce Martin
Kupka a Michal Doubrava a zástupci skautské 
organizace, hasičů a baráčníků.

Václav Mikoláš

U pomníku padlých                                   foto -vm-

RECYKLOVAT JE NEJEN SPRÁVNÉ, 
ALE TAKÉ SNADNÉ 
Se závěrem roku 2016 ukončil v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých
elektrospotřebičů svůj jedenáctý rok. Jedná se o stejný systém, jako po mnohem delší dobu fun-
guje i ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektroza-
řízení na místa odběru s tím, že projdou řádnou recyklací.

ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro
sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na
13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednic-
tvím lidé odevzdali 17 000 000 vyřazených elektro-
spotřebičů o hmotnosti více než 260 000 tun. 

Dosloužilo i vám doma nějaké
elektrozařízení? 

Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu.
Odevzdejte je bezplatně na sběrné místo, odkud
bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané su-
roviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů. 

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá
elektrozařízení odložit:

• Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete
spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště. 

• Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít
staré spotřebiče při nákupu nového zboží systé-
mem „kus za kus“. Podle novely zákona, která
začala platit na sklonku roku 2014, musí obchody
s prodejní plochou větší než 400 m2 odebrat
i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahují 25 m,
aniž byste byli nuceni koupit si nový.

• Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče
k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“ můžete
dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete
starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič a ten
projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat
některé neziskové organizaci, například Fondu
ohrožených dětí. Více o projektu se dozvíte na
www.jsemzpet.cz.

• Dobrovolní hasiči – se sběrem spotřebičů po-
máhá také již více než 1 300 hasičských sborů po
celé České republice. 

Města a obce podle zákona musí nejméně dvakrát
ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu,
do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení. 

Kolektivní systém ELEKTROWIN také organizuje
vzdělávací a informační akce, při nichž můžete za
odevzdaný spotřebič získat dárek. Sledujte proto
pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz
a facebookový profil Recyklace je legrace, kde na-
jdete vždy aktuální informace.

ELEKTROWIN, a. s., provozuje kolektivní systém pro
zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití

a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech
skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spo-
třebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje
a nářadí. Na trhu působí od roku 2005, tedy již 11
let.

Archiv Asekol

RYBÍ TUK 
A ŽIŽKOVSKÉ ŽENY
„Konečně přišlo jaro do vsi!“ Ano, správně, další verš
je „… kde jsi, zimo, kde jsi?“ Také jste si tuto písničku
v dobách svého dětství broukali? Třeba cestou do
školy? Svítilo sluníčko, bylo už relativně teplo na to,
abychom my holky vyrazily v bílých podkolenkách
a sukni. Byla sedmdesátá léta a chodili jsme na zá-
kladku. Ráno jsme vyráželi brzo, protože před začát-
kem vyučování bylo potřeba stihnout spoustu věcí –
kluci hráli každodenní fotbalový mač áčáků proti bé-
čákům a holky si musely „zaskákat gumu“. Jedničky,
dvojky, trojky i čtyřky včetně přídavků a následných
hádek o tom, jestli skákající udělala chybu nebo ne.
Kotrmelce na zábradlí neboli klandru, případně stojky
o zeď školy. Udupaná rovná zem kolem stromů
v parku před školou byla narušena mnoha důlky, do
kterých cvrnkali kuličky všichni školáci. Hry „Kdo si co
si“, „Poslední bere všechno“ a jiné byly prokládány
výkřiky, že se „cvrnká a nešoupá!“ či hádkami o to,
čí je která kulička. A po škole se šlo většinou na chvíli
do parku, kde se skákala guma, panák, hrálo se na
užíračku, „Honzo, vstávej, kolik je hodin?“ nebo
„Cukr káva limonáda čaj rum bum“. Školka s míčem
o zeď. A kdo přešel bez držení půlkruhovou pro-
lejzku, to byl fakt frajer. Pamatujete?

A co teprve 1. máj! Tenkrát žádný lásky čas, alebrž
prvomájový průvod. Prapůvodní důvod Svátku práce
už si skoro nikdo nepamatuje, 1. květen pro mnoho
z nás zůstává spojen s povinnými účastmi v prvomá-
jovém průvodu a nejlépe na Letenské pláni. To se vy-
baví vzpomínek… hlavně nedostat transparent, to se
nedá po projevu zdrhnout a musí se počkat na prů-
vod „své“ Prahy, kdo byl pražský sportovec, ten „měl
čest“ jít v čele průvodu (to bylo dobré, protože jásání
pod tribunou bylo odbyto mezi prvními), a což teprve
žižkovské ženy reprezentující Prahu 3, to byla krása.

KOUTEK

Úplně slyším komentátora televizního přenosu, který
divákům u černobílých obrazovek popisuje barevné
oblečení žižkovských žen a vytváření dvou živých ob-
razů – červenožlutý nápis Praha–Moskva, který se po
písknutí změnil na Světu mír v podobě mávání bílými
a modrými šátečky. To byly ženy z dělnické čtvrti Žiž-
kova.

I když ženy… většinou spíše studentky (z Prahy či
nejbližšího okolí) prvního ročníku Vysoké školy eko-
nomické. Jenom ty z kolejí nemusely. Secvičná na sta-
dionu Viktorie Žižkov, na písknutí zastavit, na druhé
písknutí předklon, po třetím se narovnat, na čtvrté ra-
dostně mávat šátečky a po pátém dvojitém písknutí
pochodééém, vchod. Moc nám to slušelo, měla jsem
červený šátek uvázaný po vzoru údernic.

Úsměvné vzpomínky na minulé století, které na
tvářích našich dětí vyvolávají spíše útrpné výrazy.
Pozor, maminka zase vzpomíná. Vtipně otcovské
vzpomínání glosovala moje neteř, když tatínek opět
zabrousil do minulého století: „Á, to zase bude něja-
kej rybí tuk.“ Také se vám ještě po letech vybavuje ta
pachuť v puse? Ano, bude a pěkně po lžících jako
tenkrát. Příště nás čekají školní přestávkové hry pro
malé i ty lehce pubertální.

Takže světu mír, sportu zdar a pojďte, pane, bu-
deme si hrát!

-lč-

Knihovna Líbeznice a sociální výbor
Obce Líbeznice vás srdečně zvou 

do Klubu dobré chvíle
v sobotu 27. 5. 2017 od 15 hodin 

a 24. 6. 2017 od 15 hodin 
do Komunitního centra Archa.

POZVÁNKA

Jaké to bylo                                              foto archiv
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

LÍBEZNICKÁ ŠKOLA
JELA PRO 
BLUDIŠŤÁKA
Všechno se to odehrálo hrozně narychlo. Při-
hlásit školu do soutěže o Bludišťáka je prak-
ticky jednoduché. Vyplníte na internetu for-
mulář a je to hotovo. Ovšem zda vás vyberou
soutěžit, je věc víceméně náhody. Nám se to
podařilo. Čekali jsme více než půl roku. Už
jsem s tím ani nepočítala, spíše jsem na to za-
pomněla. Když jednoho středečního večera za-
zvonil telefon a z druhé strany se ozvalo
ostravské studio České televize, nejdřív jsem si
nemohla vzpomenout, proč zrovna televize.
Jakmile však paní v telefonu vyslovila název
Bludiště, bylo mi vše jasné.

Na druhý den jsem byla připravena vše začít zařizo-
vat, abychom jeli. Zbývalo pouhých 24 hodin na po-
tvrzení naší účasti. Pan starosta nám přislíbil, že
cestu uhradí obec. Bylo to velmi příjemné a milé
gesto.

O to snadnější byla celková příprava a radost, že
budu moci dětem splnit jejich velikánské tajné
přání. Společně s vedením školy jsme vybrali sou-
těžní tým. A musím podotknout, že jsme nevybrali
špatně. Dne 26. 4. 2017 se v pět hodin ráno auto-
busem firmy Ludwig bus odjíždělo soutěžit.

Cesta byla dlouhá. Naše pocity velmi smíšené.
Od nadšení a radosti po strach a obavy. Hrozně moc
jsme si přáli vlastnit toho slavného plyšového Blu-
dišťáka. Zároveň jsme věděli, že to nebude snadné,
a pokud bychom neuspěli, mohli bychom vzbuzovat
v okolí pocit, že jako škola nestojíme za nic.

MOC JSME CHTĚLI 
BLUDIŠŤÁKA VYHRÁT

Nakonec jsme ani nestihli přemýšlet nad tím, jak
to dopadne, protože s počátkem natáčení už nebyl
vůbec čas na to myslet. Vše běželo neuvěřitelně
rychle. Televizní štáb natáčel jednu pasáž soutěžní
hry za druhou a nám to připadalo jako televizní ma-
raton. Zjistili jsme, že na žádnou z disciplín se nelze
dopředu připravit, pokud opravdu neznáte sku-
tečné zákulisí samotného natáčení. Je potřeba si vy-
zkoušet, jak co funguje a probíhá, protože potom
snadno odhadnete, co je vlastně potřeba pilovat
a jak to funguje. Tím jsme byli pro naše soupeře na-
prostou kořistí. Ostravská škola, která natáčela sou-
těž už opakovaně, se na nás doslova chystala. My,
jakožto nováčci, jsme i přes velké úsilí bojovali od-
vážně a s velkou snahou získat toho „krasavce
s velkýma očima“ I PRO NAŠI ŠKOLU. 

Štěstí nám moc nepřálo, nezbývalo než se sou-
středit jen sami na sebe. Pokud bych měla popsat
disciplíny, bylo by to ne příliš pochopitelné, proto
bude pro každého mnohem jasnější, když se podí-
váte sami na natočený díl soutěže v televizi, který
se bude vysílat začátkem září 2017. Potom bude te-
prve možné si uvědomit, jakou jsme měli nebo ne-
měli šanci a kolik síly jsme vydali.

Všichni jsme cítili opravdu křivdu, neboť bylo
mnoho okamžiků, které nás mrzely. Chování našich
soupeřů bylo vůči nám velmi neférové a nespor-
tovní a to nás mrzelo. Nicméně jsme se tím nene-
chali znervóznit a dali jsme jim jasně najevo, že ač
jsme pro ně byli za „Pražáky“, zůstáváme stále na
úrovni. To mělo pro nás mnohem větší hodnotu.
Naopak jsme měli příležitost si uvědomit, jaká jsme
bezva parta, a celý den natáčení jsme si užili jako
jeden naprosto dokonale silný tým. Najednou jako

A je to doma                                                                                                                                             foto -rk-

by bylo jedno, jestli je to sedmák s deváťákem, kteří
se ve škole ani nepoznají. Prostě soutěžící byli
vděční za každé milé slůvko podpory a ostatní sou-
těžícím neskutečně věřili a fandili ze všech sil.
To vám potom chtějí až téct slzy radostí z nadšení
dětí v jejich tvářích. 

Každopádně bych znovu ráda podotkla, že sou-
těžní úkoly nebyly vůbec snadné a že žáci naší školy
se ukázali jako kvalitní tým. Možná ne zcela spor-
tovně nadaný, ale s vědomostmi tedy ano.

Koneckonců i já jako soutěžící pedagog jsem se
snažila svému týmu pomoci, jak to jenom šlo. Sna-
žila jsem se je pořád psychicky podporovat, aby ne-
ztráceli naději a věřili si. Můj úkol – světelné bludiš-
tě – byl náročný především psychicky. Ve velmi
krátké době si zapamatovat z 28 čtverců jen 7 roz-
svícených, a navíc každý jinde, to není legrace. Své
čtyři soutěžící jsem odměnila velkou radostí. Svým
výkonem jsem pro ně získala celých 5 bludišťáků.
To jsem měla opravdu radost.

Náš celkový počet bludišťáků nakonec ale nesta-
čil na to, abychom své již zkušené soupeře porazili.

Poslední možností získat bludišťáka pro naši
školu byl výběr jednoho dobrovolníka z celého
týmu, který pro něj skočí z výšky. Byl to pro mne
šok, když tým rozhodl, že bych to měla být já. Na
druhou stranu to byla pro mne jakási výzva. Touha
po plyšovém symbolu byla velká, stejně jako slib, že
ho do školy přivezeme stůj co stůj, a to rozhodlo.

Musela jsem pro něj skočit. A ač jsem skákala
ve svém životě poprvé, Bludišťáka jsem pro své žáky
prostě ulovila. Mám velkou radost, stejně jako oni,
kteří si ho bez pochyb za své výkony opravdu za-
sloužili. 

A VYHRÁLI JSME HO

Jsem přesvědčena o tom, že se nemáme jako
škola absolutně za co stydět, že výkony, které naši
žáci předvedli, jsou chvályhodné, a kdo nevyzkouší
náročnost celé soutěže včetně stresu a televizních
kamer, nemá možnost posoudit, nebo dokonce
právo odsuzovat. Jsem na všechny velmi pyšná
a jsem ráda, že jsem jejich učitelkou. Ať už jde
o soutěžící, žáky 8. a 9. tříd, nebo moji třídu
sedmáků, kteří byli dokonalou psychickou podpo-
rou nám všem.

Celý záznam soutěže jistě zhlédneme společně
i v televizi v září letošního roku. A všichni se na to
podívejte společně s námi.

My víme zcela jistě, že pokud to jen bude
možné a soutěž bude pokračovat, rádi bychom jeli
natáčet znovu, a to připraveni a se stejnými zkuše-
nostmi, jako měl náš soupeř. 

Radka Kostková

ÚŽASNÁ ANETKA
Anetka Růžičková, žákyně třetího ročníku lí-
beznické školy, má opravdu velký herecký talent.
Její přednes uměleckého textu je přirozený, odvážný
a velmi výstižný. Svědčí o tom také to, že
v krajském kole celostátní recitační soutěže
Poetické setkání získala jedno ze tří ocenění.
Anetčina I. kategorie končí krajským kolem,
v celostátním kole pokračují pouze vyšší věkové
kategorie, a tak jsou vybráni tři z více než dvaceti
soutěžících, kteří obdrží ocenění. Jedno z těchto tří
ocenění získala právě Anetka. Takového úspěchu
dosud žádný z mladých líbeznických recitátorů
nedosáhl. O této šikovné holčičce určitě ještě
uslyšíme, nedivila bych se, kdyby se stala úspěšnou
herečkou. 

Šárka Mišurcová Anetka Růžičková                                       foto -šm-
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Mladší žáci s pohárem                                                                                                                       foto -vma-

Ocenění s diplomy                                                                                                                                 foto -šm-

Mimoň a Mimoňová                                                                                                                           foto archiv

BOJ O POHÁR
Dne 27. dubna se mladší žáci naší školy zúčastnili
okresního přeboru ve vybíjené v Čelákovicích. Po-
časí nebylo ideální, a tak se naštěstí turnaj přesunul
pod střechu, bojovalo se současně na dvou fron-
tách, děvčata v místní sportovní hale a chlapci v zá-
kladní škole. Naši chlapci zahajovali utkání s týmem
z Nehvizd. Nastoupili opravdu v nejlepší formě
a soupeře totálně vybili. V té chvíli v ostatních tý-
mech zavládla panika a naši chlapci se pro všechny
stali obávaným silným nepřítelem číslo jedna. Hráli
opravdu výborně a s plným nasazením. Nakonec se
jim v konkurenci deseti týmů pohár nepodařilo ob-
hájit. Stejné drama se odehrávalo i v dívčím utkání.
To naše děvčata měla větší štěstí a podařilo se jim
vybojovat 3. místo. Odvezli jsme si pohár, našim
mladým sportovcům děkujeme za výbornou repre-
zentaci a jsme na ně náležitě hrdí za jejich čestné
a sportovní chování.

Věra Machytková

MACHARŮV 
BRANDÝS 2017
Na 19. ročníku recitační soutěže Macharův
Brandýs slavili žáci líbeznické školy již tradič-
ně úspěchy. Ve velké konkurenci získali mnohá
ocenění. Dora Gjugjaj (8. ročník) získala Cenu
Zámku Brandýs nad Labem a Cenu pro kole-
gu, kterou získala také Pavlína Lindová (9.A). 
V 1. kategorii obsadil Vašík Holič (2.B) třetí místo,
ve 2. kategorii Štěpán Kašpar (4.A) druhé místo
a úžasná Anetka Růžičková (3.B) v této kategorii
zvítězila.

Děti převzaly své diplomy a knižní poukázky
a prohlédly si zajímavou expozici zámku. Vítězové
si poté za získané poukázky v místním knihkupectví
vybrali krásné knihy, všichni oslavili líbeznické
úspěchy dobrotami v cukrárně a už se těší na
Macharův Brandýs 2018.

Šárka Mišurcová

Malí plavci s medailemi                              foto -dj-

MIMOŇOVI
Školní družina, oddělení Mimoňovi, má do konce
školního roku nabitý program. V květnu pořádáme
výlet na Tvrz Hummer v Horních Počernicích, zá-
bavní park ve středověkém stylu s připraveným te-
matickým programem. V parku školy se seznámíme
s tím, co je to canisterapie. Formou her se děti do-
zvědí o této léčebné metodě a uvidí, co dokáže
malé psí plemeno grifonek brabantský.

V červnu navštívíme měšický park s průvodcem,
vyzkoušíme si „bosou stezku“ a cestou zpět se za-
stavíme na točenou zmrzlinu.

Na závěr školního roku si na hřišti Duhovka za-
hrajeme bojovou hru s úkoly, zakončenou naleze-
ním sladkého pokladu. 

Do konce školního roku se pokusíme nasbírat
co nejvíce víček pro Vojtu Kvapila z Neratovic.

A pak už se jen budeme těšit na letní prázdniny!

Dana Jančatová

PLAVECKÉ ZÁVODY
DĚTÍ
V pátek 21. 4. 2017 se v neratovickém bazénu
uskutečnily závody plavání dětí. Závodů se zúčast-
nily děti základních škol Líbeznice, Neratovice
a Chlumín. Všechny děti předvedly skvělé výkony
v disciplínách kraul, prsa a znak. 

Za děti ze ZŠ a ZUŠ Líbeznice získala 1. místo
Zuzana Pokorná a 3. místo Karel Blaheta.

Všem gratulujeme a těšíme se na další závody.

Dana Jančatová
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MIMOŘÁDNÝ 
KONCERT V NOVÉM
SÁLE NAŠÍ ZŠ 
A ZUŠ
Se svým fotoaparátem jsem navštívil koncert Jiřího
Pazoura, který se konal v novém koncertním sále
ZŠ a ZUŠ. Světoznámého interpreta pianistu Jiřího

Pazoura uvedl pan starosta Martin Kupka. Kon-
certní činnost Jiřího Pazoura je zaměřena převážně
na klavírní improvizaci. A tak i návštěvníci plného
koncertního sálu slyšeli improvizace na motivy skla-
deb světoznámých skladatelů – B. Smetany, J. Si-
belia, E. H. Griega, L. van Beethovena, J. Ježka, 
G. Gershwina a L. Bernsteina. 

Tímto koncertem se líbeznický koncertní sál za-
řadil mezi věhlasné koncertní sály v České repub-
lice, Německu, Polsku, Slovensku, Francii, Anglii,
Holandsku, Švýcarsku, Maltě, Austrálii a USA, kde
vystupují umělci takového významu, jakým Jiří Pa-
zour je. 

Zdeněk Stibal

VEJŠLAP POVODÍM
MRATÍNSKÉHO 
POTOKA
I když podle kalendáře byl jarní den, v sobotu 22. 4.
2017 panovalo ještě spíše zimní počasí. Startovalo
se poprvé z restaurace Žlutá karta v nové sportovní
hale, kde bylo vše řádně nachystané, a tak se ně-

LÍBEZNICKÉ DĚTI
HRAJÍ FOTBAL 
Žákovské družstvo líbeznické kopané má dlou-
hou historii a za sebou i výborná umístění
v soutěžích Praha-východ. Nyní má 1. FCL tři ka-
tegorie žáků, a to mladší žáky, starší přípravku
a mladší přípravku. Kategorie od 6 do 13 let.

Dnes se již nehraje na celé hřiště, jak tomu bývalo,
ale pro lepší rozvoj dovedností malých fotbalistů se
hraje na hřištích malých rozměrů, kde se holky
a kluci častěji dostanou do kontaktu s míčem. Pro
fotbal je to bezesporu velká výhoda, ale o to více je
to náročnější co do organizace a hlavně získávání
nových fotbalistů. Děti jsou dnes rozděleny do více
kategorií a rok co rok se v těchto kategoriích po-
souvají. Proto je potřeba stálý nábor nových fotba-
listů, ale i fotbalistek, protože fotbal s námi hrají
i děvčata. 

DEŠTENSKÝ 
ORIENTAČNÍ BĚH
Líbeznická škola přijala pozvání dětí z dět-
ského domova Dubá – Deštná na soutěžní
orientační běh. Do dětského domova vezli
žáci sedmého ročníku spolu s paní učitelkou
Kostkovou v prosinci dětem vánoční dárky. 

Jako potvrzení našeho přátelství jsme byli po-
zváni na tuto soutěž. Jsme rádi, že na nás myslí.

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
Tentokrát jsme vybírali děti z prvního stupně,
které se účastnily orientačního běhu. 

Setkali jsme se s mnoha novými kamarády.
Pozvání přijaly i jiné dětské domovy a děti z blíz-
kého okolí. Běhalo se v lese, po vyznačené trase.
Celkem se běhu zúčastnilo na 100 běžců růz-
ných věkových kategorií. Nakonec jsme obsadili
téměř všechny stupně vítězů ve všech katego-
riích. Celkově jsme se umístili první. Odvážíme si
do školy krásný putovní pohár, který jistě příští
rok obhájíme. Děkuji tímto všem dětem, které
závodily. 

Nyní je řada na nás. Plánujeme pozvat děti
z dětského domova na červnové atletické zá-
vody, které se budu konat v našem areálu Du-
hovka. Budeme se těšit.

Radka Kostková Parta dětí, které závodily                            foto -rk-

Pianista Jiří Pazour                    foto Zdeněk Stibal

Malí fotbalisti a fotbalistky při tréninku                                                                                               foto -ts-

Účastníky počasí neodradilo    foto archiv Vejšlapu

LÍBEZNICKÉ SPOLKY
kterým ani nechtělo opustit příjemnou atmosféru
této restaurace. K dobré náladě přispěla opět firma
Globus, která účastníkům zážitky osladila o nápoje
a sušenky. A ti, kdo vyznávají zdravou výživu, měli
možnost ochutnat výrobky od firmy Vitall z Hovor-
čovic. 

Na trasách panovala dobrá nálada. I taková ne-
přízeň počasí nás ale nemohla odradit od účasti na
našem Vejšlapu, a tak jsme se spolu s dalšími odváž -
nými kolaři a pěšími vydali zdolávat nástrahy rozmaru
počasí na připravených trasách. 

Jedeme a jdeme přeci za každého počasí, takže
se na všechny těšíme zase 7. října 2017 v Líbeznicích!

Více info na www.pochod.unas.cz.

Ilona Bervicová, pořadatelka

SPORT
Tréninky vedou trenéři s licencí C, která zaručuje

kvalitní přístup k tréninku, což se odráží i v umístě-
ních v soutěžích, kde sice nebojujeme o první místa,
nicméně kluci se v soutěžích drží každoročně
v horní polovině tabulky Okresního přeboru a to je
na obec, jakou Líbeznice jsou, jistě úspěchem. Lepší
umístění tak trochu narušuje blízkost Prahy, kam
kluci a holky utíkají za zvučnějšími jmény klubů, než
je 1. FC Líbeznice, ale to je úděl vesnického fotbalu.
Vedení a trenéři se o to více snaží udržet ve fotbale
sportovní duch „fair play“, bez závisti, rivality a pře-
hnaných nároků na své svěřence. Fotbal, jak říkají,
hrajeme v první řadě pro radost. 

Každoročně malí fotbalisté jezdí na letní fotba-
lové soustředění, kde se děti vždy dobře baví. Tre-
néři pro ně připravují celotýdenní soutěž a lehce
zvýšené dávky tréninku jsou proloženy koupáním
a výlety po okolí. Do Mukařova u Mnichova Hra-
diště se jezdí pravidelně a účastní se všichni včetně
těch nejmenších, společně se tmelí kolektiv.
A pokud se někomu stýská, tak ne klukům, ale ma-
minkám, které občas volají trenérům, zdali se něco
nestalo, že se jim ten jejich hošík neozývá. „Prostě
není čas mami…“ 

Zdeněk Stibal
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O STAVBÁCH
V r. 1873 v dražbě koupilo 7 občanů stavební místa
(parc. č. 18) od obce. Sáh (3,60 m2) stál asi 2 zl. 50 kr.
Těch sedm stavebních míst mělo 462 sáhů. Vydražil
František Tuma 42 sáhy za 90 zl. 30 kr. A další vydra-
žitelé byli: Josef Křehnáč, Josef Bartůněk, František No-
votný, Václav Jiskra, Karel Novák, Anton. Sládek.

V r. 1885 František Jiskra a Václav Böhm rozdělili
domek č. 66 na dva, a to č. 66 a 143.

Alois Porges měl do r. 1886 najatou obecní za-
hrádku se stromy před číslem 68; ta však od r. 1887
připadla veřejnému užívání.

Dům č. 43 byl přestavěn r. 1879, což ukazuje 
letopočet na severním štítu budovy: MDCCCLXXIX.

Dům č. 147 byl postaven r. 1898, dům č. 152
r. 1911. Sklep před č. 13 používal Josef Tišnovský
z č. 44, byl prý jeho. Sklep byl zbořen r. 1903 a stromy
u něho stojící byly poraženy. Potřebný materiál ze zbo-
řeného sklepa si vzal Josef Tišnovský.

V r. 1905 byla obci poskytnuta státní subvence 
1 500 K na nouzové stavby.

Podle zákona z 27. 1. 1922 (§ 30) dostávali pod-
poru od státu stavebníci, kteří zahájili stavbu r. 1921
a 1922. Podpora spočívala v tom, že stát vlastníku
stavby platil po dobu 25 let ode dne užívání příspěvek
na zúročení a úmor stavebního nákladu, a to prvých 
5 let ve výši 4 %, pak 3,5 % a 3 % a posledních 5 let
2,5 %. 

Anna, František Tyttl č. 160 dostávali podporu (až
do okupace) výnosem zemské správy politické z 5. 4.
1923, č. 19-5937. Stavbu museli jistit na 17 600 Kč,
stavební náklad byl určen na 47 000 Kč. Podobnou
podporu brali Jan a Božena Fialovi č. 162, též Karel
Hamršmíd č. 137 aj.

SETKÁNÍ 
S HARMONIKOU
Setkání s harmonikou pro-
běhlo v Komunitním centru
Archa v sobotu 29. 4. 2017 od
15 hodin. Zahrát na harmo-
niku nám přijel dobře známý
pan Josef Jelínek a přivezl
s sebou milou houslistku paní
Janu Perglovou. Účast na se-
tkání byla velká, povídalo se, zpívalo se a vůbec bylo
veselo. Václav Mikoláš požádal účastníky setkání,
zda by na další Klub dobré chvíle mohli přinést staré
fotografie Líbeznic nebo rodinné fotografie z konce
druhé světové války a z následujících let. Poté si za-
hrajeme oblíbené společenské hry.

Alexandra Dančová

LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
9. 5. 1927 narozena česká spisovatelka Ludmila
Vaňková – Král železný, král zlatý, Královský nach
tě neochrání, Válka růží

13. 5. 1840 narozen francouzský prozaik a drama-
tik Alphonse Daudet – Listy z mého mlýna, Tartarin
z Tarasconu

24. 5. 1940 narozen ruský básník a esejista, nositel
Nobelovy ceny (1987) Josif Brodskij – Vodoznaky:
zrcadlení času, Velké elegie

26. 5. 1900 narozen český básník, dramatik, pro-
zaik a scenárista Vítězslav Nezval – Básně noci, Sbo-
hem a šáteček, Praha s prsty deště

26. 5. 1910 narozen český básník a publicista 
Oldřich Mikulášek – Šokovaná růže, Sólo pro dva
dechy, To královské

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY
V r. 1924 stavěl na své zahradě stodolu Josef Eim

č. 29. Měl ovšem od obce stavební povolení. Když byla
stodola ve stavbě, přišla obec na to, že v těch místech
je projektovaná ulice od rybníčku na silnici k Bášti a že
projekt zasahuje roh novostavby. Obec mu zakázala
dál stavět, stávající vystavěné zdi zbourat a nainkaso-
vala Eimovi pokutu, když neposlechl. Potom obec pře-
dala při advokátovi, že prý Eim staví částečně na
veřejném statku. Ale trestní řízení proti Eimovi bylo za-
staveno a obec zaplatila na výlohách 652 Kč. Josef Eim
ovšem stodolu dostavěl.

Alexandra Dančová

OBECNÍ KNIHOVNA

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

BLAHOPŘEJEME

Blahopřejeme květnovým jubilantům: Chochola
František – 82 let, Koutecký Bohumil – 82 let, 
Demuth Jaroslav – 81 let, Perník František – 80 let,
Kafuňková Jarmila – 75 let, Dlesk Václav – 75 let,
Mikulášová Helena – 70 let, Hlávková Anna – 
70 let, Luňáková Jaroslava – 70 let, Justiánová 
Věra – 60 let, Rejmonová Zdeňka – 60 let, Janatová
Věra – 60 let.
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Bojuj jako hrdina 
Sebeobranná metoda vhodná již pro děti 
od předškolního věku. 

„Keysi je sebeobranná metoda zrozena v ulicích Španělského
slamu v minulém století. Při jejím pravidelném tréninku bude student
schopen bojovat ve stoje, v kleče, sedě, leže a také bude schopen mezi
jednotlivými pozicemi bezpečně přecházet. Jednoduše identifikovatelným zna-
kem keysi je Pensador(myslící můž). Je to obraná pozice, kdy obě ruce jsou na
hlavě a vytvářejí ochranný štít.“ Pensador a další prvky keysi jsou atraktivní i pro filmaře a proto
je využívá Batman ve trilogii Temný rytíř, Jack Reacher I a II, Souboj titánů, Hra o trůny, Mission
impossible, James Bond, ...

Na úvod si řekněme, na jakých hodnotách je trénink Keysi pro děti stavěn? Jsou to tři základní
pilíře – smysl, respekt, trpělivost a vytrvalost. SMYSL – techniky i pohyb musejí dávat praktický
smysl a podporovat tělo v pohybovém i fyzickém rozvoji. RESPEKT – respekt k ostatním a k sobě.
TRPĚLIVOST a VYTRVALOST – pokud budou děti pravidelně trénovat, opakovat a prohlubovat své
znalosti, tak se budou i zlepšovat.

Samotná metoda nebo trénink však nemusí vést k očekávaným výsledkům bez zkušeného trenéra,
který rozumí své práci. Trenér Martin Krňanský se sám aktivně věnuje bojovým uměním a sebeobraně
již 27 let. Během svého rozvoje se stal certifikovaným instruktorem bojových umění, je držitelem čer-
ného pásu a jeho posledním úspěchem jsou v březnu tohoto roku úspěšně složené zkoušky na stupeň
Master instruktor právě v keysi. Stal se tak v současné době jediným z regionu východní Evropy, protože
tento styl je zatím rozšířený hlavně na Západ od naší republiky. Pro jakékoliv dítě, které začne navště-
vovat v útlém věku sportovní kroužek, znamená osoba trenéra autoritu. Martin si je vědom této zod-
povědnosti k začínajícím sportovcům a ví, že osoba trenéra může rozhodnout, zda je bude sport
provázet celým životem či nikoliv. Proto dětské keysi tréninky vede nejpřirozenější a praktickou formou,
které děti opravdu rozumí a díky tomu dokáží rychle a nenásilně vstřebat nové techniky z každého tré-
ninku a neustále se posouvat na žebříčku svých dovedností. 

„Jako trenér jsem si plně vědom dětských fyzických možností a formování psychiky, která je bude
v dalších letech provázet“ říká Martin a pokračuje. „Děti nezatěžuji nadměrnou fyzickou náročností,
ale na druhou stranu se je snažím motivovat spolu s ostatními studenty k lepší výkonům, a tak zvyšovat
jejich fyzické i psychické možnosti. Když bych to shrnul, jde mi o vytváření pozitivního vztah ke sportu,
tak aby spolu s rodinným a školním životem utvářel dětem vyvážený celek. V rámci tréninků podporuji
zdravou soutěživost i kolektivní podporu při soutěžích, hrách a předvádění právě naučené techniky
před celým tréninkovým kolektivem.“ 

Sebeobrana však není jen o fyzickém pohybu, a proto jsou probírána i témata,
která rozšiřují dětský a někdy i uzavřený pohled, do kterého někdy nepustí ani

osoby blízké. V kolektivu dostanou možnost nahlédnout, jak dané téma řeší
ostatní děti a jak je možné se s tím poprat nebo jak se v takové situaci cho-

vat. Témata jako jsem doma sám a někdo zazvoní. Nebo mám strach,
co je ve skříni. V naší ulici si na mě dovolují dva bráchové a v nepo-

slední řadě, když u mě zastaví auto a dotyčný mě chce pozvat na
zmrzlinu. 

„A mé hlavní cíle pro trénink dětí?“ pokračuje Martin, „bu-
dovat v dětech zdravou sebedůvěru, rozvíjet jejich pohybové
možnosti a inspirovat je, aby se nikdy lehce nevzdávaly“.
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Kalendář akcí 
pro rok 2017

26.–28. 5.  Setkání sousedů
nad Prahou

10. 6.         Bludičky

17. 6.         Dětský den 
a Mamut fest

22. 7.         Sejdeme se na 
náměstí

26. 8.         Country večer

9. 9.         Posvícení

16. 9.         Líbeznický koloběh

7. 10.         Vejšlap povodím
mratínského 
potoka

26. 11.       Vánoční trhy 
a koncert v kostele 
sv. Martina

HLEDÁME
kvalitní pracovníky na ÚKLID

do úspěšně se rozvíjející 
úklidové firmy v Líbeznici 

a přilehlém okolí. 
Odměna dohodou při jednání.
Kvalita a profesionální přístup.
Kontakt: uklizeno@centrum.cz.




