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INZERCE

Dne 24. května 2005 se konaly v budově Základní školy Líbeznice 
první volby do školské rady.  
Zákonnými zástupci žáků byli ze 4 kandidátů zvoleni tito 
2 zástupci: 1. Totušková Vlasta, 2. Barešová Jaroslava
       
Pedagogickými pracovníky byli ze 4 kandidátů zvoleni tito 
2 zástupci: 1. Beranová Ivana, 2. Cíchová Šárka

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

PODNIKATELÉ, CHCETE INZEROVAT 
V LÍBEZNICKÉM ZPRAVODAJI?
Není nic jednoduššího, než zavolat na tele-
fonní číslo 283 981 142, 603 268 076 nebo 
poslat e-mail na adresu rkraus@volny.cz 
a inzerát si objednat. Přijímáme nejen hotová 
data ve formátu tiskové PDF, EPS s textem 
v křivkách nebo JPG, ale také inzerát vytvo-
ř íme podle vašich požadavků. Zde jsou 
ceny za uveřejnění inzerátu: do 25 cm2 – 250 
Kč, do 50 cm2 – 500 Kč, do 100 cm2 – 800 Kč, 
do 150 cm2 – 1200 Kč, do 300 cm2 – 2000 
Kč. Rozměry budou upraveny po dohodě 
se zadavatelem dle potřeby vydání. Cena za 
vytvoření inzerátu se pohybuje od 250 Kč
do 1000 Kč bez DPH podle náročnosti zadání a 
cena za vytvoření bude fakturována grafickým 
studiem, které inzerát vytvořilo.VKSV

S výstavbou se započalo v květnu 1987. 
Dobrovolnými brigádami líbeznických občanů 
byly odpracovány tisíce hodin. Celou stavbu 
řídil dle stavební dokumentace p. František 
Kupec. Stálými zedníky byli pánové Schon a 
Podsklan. Veškeré práce se dřevem – „šalunky“ 

– prováděl pan Panák, nejstarší penzista na 
stavbě. Izolace po celé stavbě prováděli pan 
Křehnáč a pan Barbora. O brigádníky bylo 
vzorně pečováno přísunem občerstvení, které 
obstarávala paní. Dvořáková s dalšími ženami. 
Rychlou spojku na mopedu mezi stavbou 
a MNV dělala paní Studená.
Firma Armabeton n. p. velmi pomohla s mate-

riálem i s pracovníky při větším objemu prací. 
Instalaci vody a topení prováděl podnik PSV 
– Armabeton. V roce 1992 se budova dokončo-
vala a  v roce 1993 počali lékaři budovu osídlo-
vat.  V dnešní době má zdravotní středisko tato 
oddělení: 2x praktický lékař, zubní oddělení, 
dětské oddělení, zubní laboratoř, gynekolog, 
solárium, pedikúra, kadeřnictví.     Milan Korejs

Každou středu můžete sledovat na pro-
gramu ČT 1 pořad Vypadáš skvěle. 
Pokud jste pozornými diváky, všimli jste 
si vedle nepřeberného množství proměňo-
vaných také týmu, který zvolené lidičky 
proměňuje. Jeho součástí je také naše 
občanka Blanka Hašková, která vylep-
šuje a mnohdy i od základu mění účesy 
zájemců o změnu. V předposledním čer-
vencovém dílu se v tomto pořadu objevila, 
tentokrát na straně soutěžících, také naše 
policistka Ludmila (Lída) Žemberyová. 
S oběma jsem si dal schůzku a položil jim 
pár otázek, které by vás mohly zajímat.

Blanko, jak jsi se vlastně dostala do 
televize?
Česká televize hledala partnera 
a zároveň sponzora pro tento pořad a 
domluvila se nakonec s firmou Wella, 
jež vyrábí vlasovou kosmetiku a se 
kterou spolupracuji. Odtud to byl už 
jenom kousek k mému vystupování 
v tomto pořadu.

A fakt, že v televizi jsi zrovna ty a ne 
někdo jiný je ovlivněn tvými skvělými 
výsledky v různých soutěžích zabývají-
cích se účesovou tvorbou?
Určitě, myslím si, že na to měla vliv 
má pozice ve firmě Wella, na kterou 
jsem se dostala právě díky těmto 
umístěním.

A jaká ta umístění vlastně byla?
První místo na mistrovství ČR, páté 
na mistrovství Evropy a třinácté na 
mistrovství světa.

To je super, dovol mi tedy, abych ti 
srdečně poblahopřál. Když se ohlédneš 
zpět a bilancuješ, vybrala by sis tuto 
profesi znovu?
Teď ano, ale původně jsem jí dělat 
nechtěla.

A jak to tedy tenkrát bylo?
Základní školu jsem absolvovala 
ještě za bývalého režimu a i když 
jsem chtěla studovat na střední 
škole, nebylo mi to umožněno. 
Skončila jsem tedy na učebním 
oboru a aby ze mě nebyla např. 
soustružnice nebo frézařka, ale 
kadeřnice, stálo to mojí maminku 
tenkrát úplatek ve formě celého pra-
sete. Dnes jsem ráda, že tuto práci 
dělám a baví mě to.

Kde tedy nastal ten zlom, když jsi byla 
v učení někde, kde jsi nechtěla být a 
nakonec tě to začalo bavit?
V prvním ročníku jsme měli mis-
trovou, která mě tenkrát před spo-
lužáky seřvala, že jsem neschopná, 
že se to v životě nenaučím, že tohle 
není práce pro mě a já jsem jí začala 
dokazovat opak.

Zpátky k televizi, je i natáčení 
pořadu taková zábava a pohoda, 
jak to nakonec působí na obrazov-
kách?
Pro náš tým ano, někdy nás 
dokonce musí brzdit, ale nao-
pak pro proměňované je to 
více stresující, než to nakonec 
vypadá v televizi.

A lidé, které „lovíte“ v ulicích, 
jsou opravdu náhodní chodci, nebo 
je vše domluveno předem?
Opravdu je to náhoda, nic 
domluvené není. Naopak, v prv-
ních několika dílech jsme měli 
problém vůbec někoho na ulici 
„ulovit“, ale dnes, kdy je pořad 
již veřejnosti znám, nemáme 
o dobrovolníky nouzi.

To, že jednou z proměňovaných je 
i Lída byl tvůj nápad?

Ano, s  Petrem Lesákem jsme 
řešili, co nového ještě by bylo 
m ož n o  d o  p o ř a d u  p ř i n é s t 
a napadl nás právě projekt kterého 
je Lída společně s dvěma dalšími 
kolegy součástí, kde za období cca 
půl roku má proběhnout změna 
radikální, hlavně co se týče hubnutí 
vybraných lidí.

Teď tedy přichází řada na tebe, Lído, 
jak sis užila natáčení, bylo to pro tebe 
stresující?
První schůzka byla sice taková, kde 
mi nebylo moc do řeči, ale asi díky 
tomu bylo natáčení úplně v klidu, 
protože jsme všichni věděli, do čeho 
jdeme.

Jak jsem měl možnost vidět, dostala jsi 
od porotců úkoly, které bys měla plnit. 
Jak to tedy probíhá?
Třikrát týdně navštěvuji fitness Olgy 

Šípkové, mám dietní plán, který se 
snažím dodržovat, i když někdy je 
to velmi náročné, ale zatím se mi 
všechny úkoly plnit daří.

Součástí pořadu byla i tvoje malá pro-
měna. Jak jsi s ní byla spokojena?

/pokračování na str. 3/

  ...naše zdravotní středisko - pokračování

ANEB ROZHOVOR S BLANKOU HAŠKOVOU 
A LUDMILOU ŽEMBERYOVOU

PŮJČKY NA BYDLENÍ
STAVEBNÍ SPOŘENÍ

<0 % akontace 
(1 mil. Kč - splátka 5 490,- Kč měsíčně)

<zvýhodnění pro rodiny s dětmi
<garance úroků ve výši 4,6 % po celou 

dobu splácení
<umoření Vaší půjčky u jiné banky
<zejména pro podnikatele
<zpětné proplácení nákladů na 

bydlení v minulosti (rekonstrukce, 
koupě,vypořádání apod.)

<výše splátek a výše spoření dle 
Vašich možností a představ 

Vše pro Vás připravíme 
pohodlně z Vašeho domova!

Kontaktujte: Alena Vyhnálková
Soukromý servis ČMSS pro Prahu - východ, 
mobil 604 950 852, e-mail: a.v@volny.cz

Alumex, s. r. o., 
Měšická 408, Líbeznice

/před benzínovou pumpou/
tel./fax: 283 981 252, 042, mobil: 602 334 565

e-mail: alumex@quick.cz, www.alumex.cz
Prodejní doba, poradenství: Po–pá 7–16, čt do 18 hod.% 

Hliníkové - lakované i nelakované, měděné, titan-
zinkové, pozinkové a jiné střešní krytiny, tabule a pásy

• Úprava na míru pro různé užití •

Kompletní sortiment příslušenství ke střechám 
 z Al, Cu, ZnFe a TiZn

• Materiál k odběru na počkání •

Chcete dělat něco neobvyklého? Přijďte mezi nás!

TAEKWON-DO WTF
SK PEGAS DOJANG PRAHA

pořádá nábor nových členů do školy korejského bojového 
umění. Přihlásit se může každý bez rozdílu pohlaví, ve věku 

od 7 do 90 let. Nábor se koná 17. 9. 2005 a dále každé 
pondělí a středu od 18 do 19 hodin v ZŠ Ďáblice, Praha 8, 

ul. U Parkánu 11. Nábor je spojen s exhibičním vystoupením.

Na vaší účast se těší Dalimil Tachecí, člen DEMOTYMU ČR,
 3. DAN TAEKWON-DO WTF, 1. DAN TKD ITF, 1. DAN JI-JITSU

LETNÍ TÁBOR SKAUTŮ 
V HRADČANECH
Letošní již 16. ročník skautského tábora byl zcela netradiční, 
stoupl počet dětí ve středisku i věkový rozdíl mezi skauty 
a vlčaty. Proto jsme se rozhodli uspořádat dva turnusy tábora, 
první od 2. do 16. července a druhý od 16. do 30. července.
Děti jedoucí na první turnus (roveři, rangers, skauti a skautky) 
nastoupily v Líbeznicích do autobusu a odjely do nádherné 
přírody u řeky Ploučnice (Hradčany u Mimoně, Českolipsko), 
do úplně jiného světa. Mladé dívky a chlapci si sami postavili 
část tábora včetně  5 tee-pee, ve kterých  pak 14 dní žili.
Byla připravena etapová hra, jejíž téma děti do poloviny 
tábora neznaly. Byla to hra Atlantida, boj o přežití na potá-
pějícím se ostrově. V batikovaných kostýmech účastníci tábora 
plnili nejrůznější úkoly (procházeli poslepu labyrinty plné 
nástrah, v lese zmítaném zemětřesením hledali šifru, atd.), 
zkoušeli si své dovednosti (hod polenem, Seatonův běh, aj.), 
rukodělné práce (nejvíce oblíbené bylo navlíkání korálků 
nebo pletení z bužírek tzv. „Scubi“) a užívali her a zábavy, 
které je každý rok náš tábor plný. I přes počáteční nepřízeň 

počasí se v táboře vytvořila 

úžasná, rodinná atmosféra. Bylo tam tak nádherně, že 
chmury se dařilo zahnat smíchem a smutný obličej léčil jen 
úsměv.
Užili jsme si také přátelské hry s jiným táborem (noční pře-
pady nebo utkání v kopané a řetězové vybíjené). Jízdu na 
kánoi po neuvěřitelně zakroucené říčce Ploučnici. Práce se 
skauty, skautkami (12-14let), rovery a rangers (nad 15let) 
byla úžasná a nezapomenutelná.
Druhá část tábora byla určena pro mladší děti, světlušky 
a vlčata. Celotáborová hra byla zaměřena na indiánskou 
tématiku, také proto byl nedílnou součástí výbavy účastníků 
indiánský kostým. Děti byly rozděleny do tří kmenů, které 
mezi sebou soutěžily v hrách i sportovních utkáních. Získané 
body si věšely na vlastnoručně vyrobené totemy. Ze skautské 
činnosti se procvičovala orientace podle mapy, znalost pří-
rody, signalizace, šifrování a uzlování. V polovině tábora se 
uskutečnil slavnostní táborový oheň. Po jeho vzplanutí složily 
slib vlčata, světlušky, skauti a skautky. Počasí bylo také na 
druhém turnuse velmi rozmarné, od 9 °C až do 34 °C, od 
slunečných dní až po bouři.
Po zdravotní stránce byly oba turnusy bezproblémové, za což 
vděčíme zdravotnici Květě. O bříška se nám staraly kuchařky 
Věra, Hanka a Pavlína na první části tábora a Jarka a Martina 

na části druhé a rozhodně jsme nikdo nezhubl!
Vedoucí udělali jako každý rok kus práce, poděkování patří 
Lachtanovi, Lasičce, Páje, Stoupovi, Gisbernovi za pomoc 
při přípravě i samotném chodu první části tábora a Petrovi, 
Radce, Coudymu a Vlčici, kteří se starali o turnus druhý. Velký 
dík si také zaslouží všichni naši přátelé skautingu, kteří napo-
máhají tomu, aby každoročně tábor vyrostl „na zelené louce“, 
fungoval a na konci  tábora zmizel.  Všichni se už těšíme na 
příští tábor. Také bychom rádi poděkovali Obecnímu úřadu, 
který nám přidělil dotaci na nákup nových stanů, jelikož ty 
původní již dosloužily.
Pokaždé když odjíždíme, cítíme podivný smutek, že tábor 
končí, ale v srdcích nám zůstávají vzpomínky, zážitky 
a příběhy, které nám zaručeně vždy zlepší náladu.
Na konec jen: NA PLOUČNICI SE SKAUTEM JE VŽDY FAJN!
Závěrem bychom vás všechny rádi pozvali na soutěže, které 
budou probíhat během Líbeznického posvícení 17. září. 
 Martina Srbová – Roštěnka, Václav Mikoláš – Miky
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Vážení spoluobčané,

nedávno se na mne obrátili někteří občané 
s dotazem, proč se obec nepostará o své 
občany, kteří nemají kde bydlet. V současné 
době jsou v obci dva. Zastupitelstvo obce se 
tímto problémem zabývalo na svém květnovém 
zasedání a rozhodlo, že obec nabídne těmto 
občanům pomoc nalézt ubytování v zařízení 
Armády spásy. Podmínkou je, aby byl uchazeč 
o ubytování, pokud nemá zaměstnání, zare-
gistrován jako žadatel o zaměstnání na 
příslušném úřadu práce a pobíral  tedy pod-
poru v nezaměstnanosti. Proto jsme nabídli 
písemně oběma dotyčným zdarma dopravu na 
příslušný úřad, aby mohli vyřídit tyto formal-
ity. Zatím bez odpovědi.
Chápu, že ubytování mimo domovskou obec 
není zcela ideálním řešením, ale jistě lepším, 
než nocleh pod širým nebem. Obecní byty 
byly  pronajaty buď před rokem 1989 (a tudíž 

nelze nájemní vztah ukončit) nebo jsou nájemní 
smlouvy vázány na výkon zaměstnání jako učitel 
ZŠ Líbeznice s platností na 1 rok s možností 
prodloužení při trvání pracovního poměru.
Zastupitelstvo obce mne proto dále pověřilo, 
abych v Líbeznickém zpravodaji zveřejnil žádost, 
což právě tímto činím, zda některý z našich 
občanů nemá ve své nemovitosti jakékoliv pro-
story vhodné jako přístřeší pro naše občany 
bez domova a současně ochotu je těmto lidem 
poskytnout, za což předem děkujeme.

Na závěr mi dovolte ještě jednu příjemnou  
informaci.  Pracovnice obecních knihoven  
a obecní kronikáři  připravují vydání barevné 
publikace o historii i současnosti všech obcí 
mikroregionu Povodí Mratínského potoka, 
tedy i o Líbeznicích. Kniha  bude vycházet 
z materiálů připravených pro výstavu, která 
se před časem uskutečnila v Třeboradicích 
a kterou mnozí naši občané navštívili. Měly by 

zde být informace o archeologických nálezech, 
přírodních a kulturních památkách, lidových 
zvycích a další zajímavosti, včetně mnoha 
fotografií.   Cena jednoho výtisku bude závi-
set na celkovém nákladu, ale odhaduje se na 
cca 350,-Kč. Náklad stanoví obce podle počtu 
objednaných výtisků. Velmi by nám pomohlo, 
kdyby si zájemci o tuto publikaci zamluvili 
svůj výtisk na obecním úřadu nebo v obecní 
knihovně (třeba telefonem nebo e-mailem 
– obec@libeznice.cz) do konce srpna tohoto 
roku, aby měli jistotu, že se na ně dostane. 
Zastupitelstvo pravděpodobně nebude objed-
návat příliš velký počet výtisků, nebude-li 
mít představu, jaký bude o zakoupení této 
knihy zájem. Distribuce by měla proběhnout  
zhruba v listopadu, takže by knížka mohla být 
i milým vánočním dárkem.

S přáním mnoha úspěchů a zdraví
Otakar Hlavín, starosta
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VYPADÁŠ..pokračování ze str. 1

Triko se mi moc nelíbilo, kal-
hoty bych si nechala a účes 
s make upem se mi líbil moc.

Když tedy někam půjdeš, budeš 
se takto upravovat?
Účes jsem si už vyzkoušela, 
na make up ještě nebyl čas, 
ale mám v úmyslu se poradit 
se svojí vizážistkou a tento 
styl se naučit a ráda bych ho 
používala.

Zmínila jsi se i o individuálním 
dietním plánu, takže např. 
knedlíky nebo omáčky, které 
jsou určitě typickým pokrmem 
nejedné zdejší domácnosti, máš 
určitě zapovězené?
Ano, v knedlíkách a omáč-
kách jsem také „jela“, ale 
bohužel se vše od základu 
změnilo. Přestala jsem knedlí-
kovat, začala jsem zelenino-
vat, chleba a světlé pečivo 
j sem t aké musela úplně 
vypustit a co tedy vlastně 
jím? Kuřecí maso, brambory, 
celozrnné pečivo, zeleninu, 
ovoce, saláty a piji neperlivou 
vodu.

A jak tuto změnu jídelníčku 
zvládáš, nemáš hlad?
Ze začátku to bylo náročné, 
a le teď už hlad nemám, 
zvykla jsem si.

Navštěvuješ také f itness, jaké 
to je?
Ůžasné (ironický smích), 
dvě hodiny mi dávají takový 
„záhul“ že to není možné, 
hodinu silového posilování 
celého těla a druhou hodinu 
chodím na páse, kde mi simu-
lují kopec, prozatím o sklonu 
5 stupňů.

A jak to chtějí s tebou ve fitness 
provádět dál?
Zátěž mi chtějí stále zvyšovat 
a zvyšovat, předpokládám, že 
bude následovat sklon 6 stupňů, 
dále 7, 8 až dojdu k deseti 
stupňům ke zlaté. Abych neza-
pomněla, chodím také plavat, 
když mi to čas dovolí.

Co na to Blanko říkáš?
Paráda, budeme mít nejsil-
nější poslicistku (smích).

J a k  s e  t i  n a  s e b e  v  t e l e v i z i 
dívalo?
Líbilo se mi to a upřímně 
jsem se v některých momen-
tech i zasmála, pořad měl 
spád a ani trochu jsem se při 
jeho sledování nenudila.

Kdy tě zase ve „Vypadáš skvěle“ 
uvidíme?
Zase až v září, kde by už měl 
být znát pokrok, který jsem 
od prvního vystoupení v tele-
vizi udělala, snad (smích).

Teď by mě ještě Blanko zajímala 
tato věc, jsi vlastně veřejná 
osoba a určitě by nějaký tvůj 
konkurent uvítal možnost být 
každý týden v televizi jako jsi 
ty, protože je to určitě obrovská 
reklama...
Reklama to pro mě určitě je, 
také mi již účinkování v tele-
vizi přineslo několik nových 
zákazníků, ale s rivalitou 
a závistí jsem se nesetkala. 
Ani tady v Líbeznicích a ani 
jinde.

A jak to máš vlastně po pracovní 
stránce?
S kolegou Honzou Těšíkem 
máme dva salóny ale ne kvůli 
mamonu, ale zkrátka proto, 
že když jsme začali tuto práci 
dělat, zákazníci přibývali a 
přibývali až jsme se na toto 
jedno místo nevešli, a tak 
jsme se museli poohlédnout 
po další provozovně.

Jaké máš plány do budoucna?
Ráda bych dále plnila přání 
svým zákazníkům a pokud 
se už ani do tohoto dru-
hého salónu nevejdeme, najít 
vhodné místo a společně 
s kolegou otevřít další provo-
zovnu.

Přeji ti tedy, aby se tvé cíle vypl-
nily a tobě, Lído, aby ti vydržela 
pevná vůle a odhodlání, se kte-
rými jsi do pořadu Vypadáš 
skvěle šla a aby tvá dlouhodobá 
proměna byla k tvojí spokoje-
nosti.

Díky za rozhovor

Radek Kraus

V neděli 26. června jsme uvítali v našem kostele 
sv. Martina pana kardinála Miloslava Vlka, arci-
biskupa pražského a primase českého. Byla to 
vzácná příležitost k osobnímu setkání, protože 
mnoho farností v rámci pražské arcidiecéze se 
hned takové návštěvy nedočká. Pan kardinál 
zde byl již jednou, a to v roce 2000, kdy se 
řešilo obsazení naší farnosti novým knězem 
po přeložení dlouholetého faráře P. Kuneše do 
Prahy - Vršovic. Tehdy to byla opravdu emo-
tivní situace, jelikož mnoho farníků se s touto 
novou situací nedokázalo smířit.

Miloslav Vlk se narodil v jižních Čechách 
v roce 1932 a na kněze byl vysvěcen až 
v roce 1968, jelikož byl osoba nepohodlná 
režimu, mohl pracovat po studiu jen  v dělnické 
profesi. Jako farář začal působil v malých 
šumavských farnostech. V roce 1978 však přišel 
obrat, byl mu odebrán státní souhlas k výkonu 
kněžské služby, přestěhoval se do Prahy a začal 
se živit jako umývač oken a archivář a svou 
kněžskou službu vykonával tajně. Po navrá-
cení státního souhlasu v roce 1989 působil 
jako farář na Klatovsku. V roce 1990 byl 
nejprve jmenován českobudějovickým bisku-
pem a roku 1991 pak pražským arcibiskupem 
a českým primasem. V roce 1994 jej pak papež 
Jan Pavel II. jmenoval kardinálem.
Slavnostní mše v Líbeznicích začala v 10 
hodin. Úvodem zazněly intrády v pro-
vedení tř í trubačů z rodiny Řápkových 
z Bořanovic. Slova uvítání pro vzácného hosta 

jsme postupně slyšeli od místního kněze 
P. Jana Paty, zástupkyně zdejší farnosti paní 
Sirotkové a za obec od pana Radka Krause. 
Kostel byl naplněn nejen stálými návštěvníky 
z Líbeznic a okolí, ale i dalšími našimi občany.
Při mši zaznělo Ordinarium českého soudobého 
skladatele Petra Ebena, které na varhany zahrál 
výtečný dómský varhaník Otto Novák. Ten 
provázel také lidový zpěv v písni Bože před 
tvou velebností. V promluvě apeloval pan 
kardinál na umocnění víry ve farnosti s pouka-
zem na důležitost častého čtení bible s cílem 

promítnout získanou zkušenost do 
každodenního života. V průběhu 
mše zazněly trubky podruhé, a to 
při obětování.
Během mše měli přítomní možnost 
potěš i t  se  t aké  vy lepšeným 
interiérem kostela, zvýrazněným 
obnovenými historickými lustry 
a postupně renovovanou původní 
obrazovou křížovou cestou. Konec 
bohoslužby byl korunován dalšími 
intrádami v podání Řápkových 
a vynika j íc í  varhaní  dohrou 
v podání Otty Nováka.
Po skončení mše následovala krátká 
beseda s panem kardinálem, ve 

které se farníci zajímali také o příčiny slučování 
farností, což vede ke snižování jejich počtu. 
Odpovědí nám byl příklad rakovnické oblasti, 
kde při současném malém množství kněží není 
možno pastoračně zajistit funkci velkého počtu 
kostelů. Bohoslužby se tedy soustřeďují do 
několika vybraných kostelů, které mohou věřící 
z okolních obcí bez problémů navštěvovat. 
Nefunkční kostely zůstávají zatím jako kul-
turní památky s možností osobních modliteb 
a meditací. Diskuse se také dotkla nízkých 
platů kněží.
Nakonec pan kardinál Vlk požehnal všem 
přítomným i celé naší obci a podepisoval 
přinesené brožury a fotografie. Myslím, že 
všichni návštěvníci kostela odcházeli potěšeni 
z tohoto setkání s t ímto sympatickým 
a skromným představitelem naší církve.

Ing. Ka rel Stoll

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA V LÍBEZNICÍCH
Dne 31.12.2005 končí platnost občanských 
průkazů vydaných do 31.12.1994. Jedná se o 
občanské průkazy typu knížka s vyznačenou 
platností „bez omezení“ nebo „platnost 
prodloužena bez omezení“, dále o občanské 
průkazy typu karta, vydané od 1. května 1993 
do 31.12.1994, ve kterých je rovněž vyznačena 
doba platnosti „bez omezení“. Žádost o vydání 
OP je třeba vzhledem k výrobním lhůtám 
podat nejpozději do 30. listopadu 2005. 
Občanské průkazy  (tzv.“růžové karty“) 
vydané:
do 31.12.1996 – konec platnosti dne 31.12.2006
do 31.12.1998 – konec platnosti dne 31.12.2007

do 31.12.2003 – konec platnosti dne 31.12.2008
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji 
(tzv.“zelené karty“) platí do doby v nich uve-
dené.
Žádáme občany (zejména starší důchodce), 
aby si  požádali  o vydání nového občanského 
průkazu ve stanovené lhůtě. Formuláře na 
žádosti o nový občanský průkaz jsou k dis-
pozici na obecním úřadě, kde občanům 
podáme i potřebné informace, popřípadě jim 
pomůžeme žádost vyplnit. 
Fotografie na nový OP je možné zhotovit na 
počkání  přímo v Líbeznicích, ve firmě FaM 
Elektronic, Mělnická 275 (u  pošty). Pokud 

jsou občané imobilní, je možné si objednat 
fotografa až do domu, potom je ovšem cena 
za fotografie  vyšší. Kontakt na tuto službu 
je k dispozici na OÚ Líbeznice. Při předání 
nového OP je možné též využít Obecní policii 
Líbeznice, která po domluvě s občanem, zaveze 
OP až do domu.
Budeme se snažit, aby výměna občanských 
průkazů proběhla hladce, bez zbytečného 
čekání ve frontách, a aby zejména starší občané 
měli s výměnou OP co nejméně starostí. 

Lucie Vörösová - matrikářka

V sobotu 5. června 2005 se usku-
tečnil Dětský den v Areálu zdraví 
v Líbeznicích.
Počasí se poslední dobou na nás 
nějak hněvá a nepřeje nám. Proto 
jsme netrpělivě sledovali jeho 
vývoj a přáli si, aby se konečně 
ně j ak  umoudř i lo .  Sku t ečně 
v neděli nám počasí celkem přálo 
a my jsme mohli uskutečnit peč-

livě  připravovaný Dětský den 
s pěknými cenami pro vítěze. 
Účast byla nad očekávání velmi 
dobrá, asi 320  dětí i dospělých. 
Také stánek s občerstvením byl 
dostatečně zásobený.
I když se přehnaly přeháňky, 
účastníkům této akce to na náladě 
vůbec neubralo. Všichni se dobře 
bavili. Na závěr proběhla i dětská 

diskotéka pod vedením naší paní 
policistky Ludmily Žemberyové.
Děkujeme líbeznickým zahrádká-
řům, hasičům, baráčníkům, skau-
tům a Mateřské škole za zdařilý 
průběh a dobrou organizaci. Dále 
děkujeme našim sponzorům, kteří 
se  podíleli finančními prostředky, 
a tak přispěli k uspokojení všech 
našich zúčastněných dětí.

Věříme, že v příštím roce k nám 
bude počasí příznivější a budeme 
se opět setkávat při takovýchto 
pěkných akcích jako byl ten 
letošní Dětský den. Vždyť je přá-
ním nás všech, aby naše obec žila 
společensky, kulturně a její občané 
byli spokojení. 

Libuše Jahodová

DEN DĚTÍ V LÍBEZNICÍCHDEN DĚTÍ V LÍBEZNICÍCH

Zdravíme všechny líbeznické občany, cílem našeho 
článku je seznámit Vás s naším dirtovým parkem, 
který se nachází na konci obce Líbeznice za ben-
zínovou pumpou. A co je vůbec dirtové ježdění? 
Jedná se o skákání na kolech, přičemž skokánky 
jsou vyrobené z hlíny.
Nejdříve něco z historie vzniku Parcela parku 
- všechno začalo tím, že jsme jezdili na kolech 
a zkoušeli jsme jednoduché triky - začalo nás 
to bavit, a tak nás napadlo poohlédnout se po 
nějakém místě, kde by se daly postavit skokánky. 
Jako nejvhodnější místo nám připadal pozemek 
otce Petra Procházky a Martina Perníka, kteří nám 

ji poskytli, za což jim děkujeme. Než získala parcela nynější podobu, odvedli jsme 
tam velký kus práce. Poděkovat bychom chtěli i obci, která nám  pomohla poskyt-
nutím nakladače.
V současnosti stále zlepšujeme úroveň parku a zlepšujeme se i v ježdění, pořídili jsme 
si speciální kola na skákání tzv. BMX a dokonce jsme se zúčastnili závodů. Skákání 
nás baví a na parcele trávíme většinu svého volného času. Máme i několik problémů, 
jako je např. nedostatek hlíny, materiálu a také to, že nám obec slíbila další půjčení 
nakladače, ale i přes naše opakované prosby tak neučinila. Ale i přes tyto nedostatky 
máme na parcele vytvořené dobré zázemí a poměrně velký počet skokánků.
Jestliže vás tento článek zaujal, přijďte se na parcelu podívat osobně, rádi vás 
přivítáme. 

Parcela Park
Foto - zleva: Aleš Pavlík, Martin Trnka, Matěj Fiman, Karel Nečesánek, Petr Procházka, Martin Vašenda.PARCELA PARK

NAŠE ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Není mnoho vesnic, které by se mohly 
chlubit tak komplexní lékařskou péčí, 
která je v Líbeznicích. Jsou to převážně 
města, která mají různá zařízení nemoc-
nic a lékáren. Zastavme se na chvíli 
u historie našeho zdravotního střediska, 
o jehož výstavbě rozhodla  Rada obce 
v roce 1986. Finanční prostředky posky-
tlo asi 11 podniků působících v oblasti 
Líbeznic v souhrnné výši 3,6 mil. Kčs. 
Rozpočet zdravotního střediska činil 
4,8 mil. Kčs. Rozdíl dodal ONV Praha 
– východ.            /pokračování na str. 4/
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Vážení spoluobčané,

nedávno se na mne obrátili někteří občané 
s dotazem, proč se obec nepostará o své 
občany, kteří nemají kde bydlet. V současné 
době jsou v obci dva. Zastupitelstvo obce se 
tímto problémem zabývalo na svém květnovém 
zasedání a rozhodlo, že obec nabídne těmto 
občanům pomoc nalézt ubytování v zařízení 
Armády spásy. Podmínkou je, aby byl uchazeč 
o ubytování, pokud nemá zaměstnání, zare-
gistrován jako žadatel o zaměstnání na 
příslušném úřadu práce a pobíral  tedy pod-
poru v nezaměstnanosti. Proto jsme nabídli 
písemně oběma dotyčným zdarma dopravu na 
příslušný úřad, aby mohli vyřídit tyto formal-
ity. Zatím bez odpovědi.
Chápu, že ubytování mimo domovskou obec 
není zcela ideálním řešením, ale jistě lepším, 
než nocleh pod širým nebem. Obecní byty 
byly  pronajaty buď před rokem 1989 (a tudíž 

nelze nájemní vztah ukončit) nebo jsou nájemní 
smlouvy vázány na výkon zaměstnání jako učitel 
ZŠ Líbeznice s platností na 1 rok s možností 
prodloužení při trvání pracovního poměru.
Zastupitelstvo obce mne proto dále pověřilo, 
abych v Líbeznickém zpravodaji zveřejnil žádost, 
což právě tímto činím, zda některý z našich 
občanů nemá ve své nemovitosti jakékoliv pro-
story vhodné jako přístřeší pro naše občany 
bez domova a současně ochotu je těmto lidem 
poskytnout, za což předem děkujeme.

Na závěr mi dovolte ještě jednu příjemnou  
informaci.  Pracovnice obecních knihoven  
a obecní kronikáři  připravují vydání barevné 
publikace o historii i současnosti všech obcí 
mikroregionu Povodí Mratínského potoka, 
tedy i o Líbeznicích. Kniha  bude vycházet 
z materiálů připravených pro výstavu, která 
se před časem uskutečnila v Třeboradicích 
a kterou mnozí naši občané navštívili. Měly by 

zde být informace o archeologických nálezech, 
přírodních a kulturních památkách, lidových 
zvycích a další zajímavosti, včetně mnoha 
fotografií.   Cena jednoho výtisku bude závi-
set na celkovém nákladu, ale odhaduje se na 
cca 350,-Kč. Náklad stanoví obce podle počtu 
objednaných výtisků. Velmi by nám pomohlo, 
kdyby si zájemci o tuto publikaci zamluvili 
svůj výtisk na obecním úřadu nebo v obecní 
knihovně (třeba telefonem nebo e-mailem 
– obec@libeznice.cz) do konce srpna tohoto 
roku, aby měli jistotu, že se na ně dostane. 
Zastupitelstvo pravděpodobně nebude objed-
návat příliš velký počet výtisků, nebude-li 
mít představu, jaký bude o zakoupení této 
knihy zájem. Distribuce by měla proběhnout  
zhruba v listopadu, takže by knížka mohla být 
i milým vánočním dárkem.

S přáním mnoha úspěchů a zdraví
Otakar Hlavín, starosta
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VYPADÁŠ..pokračování ze str. 1

Triko se mi moc nelíbilo, kal-
hoty bych si nechala a účes 
s make upem se mi líbil moc.

Když tedy někam půjdeš, budeš 
se takto upravovat?
Účes jsem si už vyzkoušela, 
na make up ještě nebyl čas, 
ale mám v úmyslu se poradit 
se svojí vizážistkou a tento 
styl se naučit a ráda bych ho 
používala.

Zmínila jsi se i o individuálním 
dietním plánu, takže např. 
knedlíky nebo omáčky, které 
jsou určitě typickým pokrmem 
nejedné zdejší domácnosti, máš 
určitě zapovězené?
Ano, v knedlíkách a omáč-
kách jsem také „jela“, ale 
bohužel se vše od základu 
změnilo. Přestala jsem knedlí-
kovat, začala jsem zelenino-
vat, chleba a světlé pečivo 
j sem t aké musela úplně 
vypustit a co tedy vlastně 
jím? Kuřecí maso, brambory, 
celozrnné pečivo, zeleninu, 
ovoce, saláty a piji neperlivou 
vodu.

A jak tuto změnu jídelníčku 
zvládáš, nemáš hlad?
Ze začátku to bylo náročné, 
a le teď už hlad nemám, 
zvykla jsem si.

Navštěvuješ také f itness, jaké 
to je?
Ůžasné (ironický smích), 
dvě hodiny mi dávají takový 
„záhul“ že to není možné, 
hodinu silového posilování 
celého těla a druhou hodinu 
chodím na páse, kde mi simu-
lují kopec, prozatím o sklonu 
5 stupňů.

A jak to chtějí s tebou ve fitness 
provádět dál?
Zátěž mi chtějí stále zvyšovat 
a zvyšovat, předpokládám, že 
bude následovat sklon 6 stupňů, 
dále 7, 8 až dojdu k deseti 
stupňům ke zlaté. Abych neza-
pomněla, chodím také plavat, 
když mi to čas dovolí.

Co na to Blanko říkáš?
Paráda, budeme mít nejsil-
nější poslicistku (smích).

J a k  s e  t i  n a  s e b e  v  t e l e v i z i 
dívalo?
Líbilo se mi to a upřímně 
jsem se v některých momen-
tech i zasmála, pořad měl 
spád a ani trochu jsem se při 
jeho sledování nenudila.

Kdy tě zase ve „Vypadáš skvěle“ 
uvidíme?
Zase až v září, kde by už měl 
být znát pokrok, který jsem 
od prvního vystoupení v tele-
vizi udělala, snad (smích).

Teď by mě ještě Blanko zajímala 
tato věc, jsi vlastně veřejná 
osoba a určitě by nějaký tvůj 
konkurent uvítal možnost být 
každý týden v televizi jako jsi 
ty, protože je to určitě obrovská 
reklama...
Reklama to pro mě určitě je, 
také mi již účinkování v tele-
vizi přineslo několik nových 
zákazníků, ale s rivalitou 
a závistí jsem se nesetkala. 
Ani tady v Líbeznicích a ani 
jinde.

A jak to máš vlastně po pracovní 
stránce?
S kolegou Honzou Těšíkem 
máme dva salóny ale ne kvůli 
mamonu, ale zkrátka proto, 
že když jsme začali tuto práci 
dělat, zákazníci přibývali a 
přibývali až jsme se na toto 
jedno místo nevešli, a tak 
jsme se museli poohlédnout 
po další provozovně.

Jaké máš plány do budoucna?
Ráda bych dále plnila přání 
svým zákazníkům a pokud 
se už ani do tohoto dru-
hého salónu nevejdeme, najít 
vhodné místo a společně 
s kolegou otevřít další provo-
zovnu.

Přeji ti tedy, aby se tvé cíle vypl-
nily a tobě, Lído, aby ti vydržela 
pevná vůle a odhodlání, se kte-
rými jsi do pořadu Vypadáš 
skvěle šla a aby tvá dlouhodobá 
proměna byla k tvojí spokoje-
nosti.

Díky za rozhovor

Radek Kraus

V neděli 26. června jsme uvítali v našem kostele 
sv. Martina pana kardinála Miloslava Vlka, arci-
biskupa pražského a primase českého. Byla to 
vzácná příležitost k osobnímu setkání, protože 
mnoho farností v rámci pražské arcidiecéze se 
hned takové návštěvy nedočká. Pan kardinál 
zde byl již jednou, a to v roce 2000, kdy se 
řešilo obsazení naší farnosti novým knězem 
po přeložení dlouholetého faráře P. Kuneše do 
Prahy - Vršovic. Tehdy to byla opravdu emo-
tivní situace, jelikož mnoho farníků se s touto 
novou situací nedokázalo smířit.

Miloslav Vlk se narodil v jižních Čechách 
v roce 1932 a na kněze byl vysvěcen až 
v roce 1968, jelikož byl osoba nepohodlná 
režimu, mohl pracovat po studiu jen  v dělnické 
profesi. Jako farář začal působil v malých 
šumavských farnostech. V roce 1978 však přišel 
obrat, byl mu odebrán státní souhlas k výkonu 
kněžské služby, přestěhoval se do Prahy a začal 
se živit jako umývač oken a archivář a svou 
kněžskou službu vykonával tajně. Po navrá-
cení státního souhlasu v roce 1989 působil 
jako farář na Klatovsku. V roce 1990 byl 
nejprve jmenován českobudějovickým bisku-
pem a roku 1991 pak pražským arcibiskupem 
a českým primasem. V roce 1994 jej pak papež 
Jan Pavel II. jmenoval kardinálem.
Slavnostní mše v Líbeznicích začala v 10 
hodin. Úvodem zazněly intrády v pro-
vedení tř í trubačů z rodiny Řápkových 
z Bořanovic. Slova uvítání pro vzácného hosta 

jsme postupně slyšeli od místního kněze 
P. Jana Paty, zástupkyně zdejší farnosti paní 
Sirotkové a za obec od pana Radka Krause. 
Kostel byl naplněn nejen stálými návštěvníky 
z Líbeznic a okolí, ale i dalšími našimi občany.
Při mši zaznělo Ordinarium českého soudobého 
skladatele Petra Ebena, které na varhany zahrál 
výtečný dómský varhaník Otto Novák. Ten 
provázel také lidový zpěv v písni Bože před 
tvou velebností. V promluvě apeloval pan 
kardinál na umocnění víry ve farnosti s pouka-
zem na důležitost častého čtení bible s cílem 

promítnout získanou zkušenost do 
každodenního života. V průběhu 
mše zazněly trubky podruhé, a to 
při obětování.
Během mše měli přítomní možnost 
potěš i t  se  t aké  vy lepšeným 
interiérem kostela, zvýrazněným 
obnovenými historickými lustry 
a postupně renovovanou původní 
obrazovou křížovou cestou. Konec 
bohoslužby byl korunován dalšími 
intrádami v podání Řápkových 
a vynika j íc í  varhaní  dohrou 
v podání Otty Nováka.
Po skončení mše následovala krátká 
beseda s panem kardinálem, ve 

které se farníci zajímali také o příčiny slučování 
farností, což vede ke snižování jejich počtu. 
Odpovědí nám byl příklad rakovnické oblasti, 
kde při současném malém množství kněží není 
možno pastoračně zajistit funkci velkého počtu 
kostelů. Bohoslužby se tedy soustřeďují do 
několika vybraných kostelů, které mohou věřící 
z okolních obcí bez problémů navštěvovat. 
Nefunkční kostely zůstávají zatím jako kul-
turní památky s možností osobních modliteb 
a meditací. Diskuse se také dotkla nízkých 
platů kněží.
Nakonec pan kardinál Vlk požehnal všem 
přítomným i celé naší obci a podepisoval 
přinesené brožury a fotografie. Myslím, že 
všichni návštěvníci kostela odcházeli potěšeni 
z tohoto setkání s t ímto sympatickým 
a skromným představitelem naší církve.

Ing. Ka rel Stoll

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA V LÍBEZNICÍCH
Dne 31.12.2005 končí platnost občanských 
průkazů vydaných do 31.12.1994. Jedná se o 
občanské průkazy typu knížka s vyznačenou 
platností „bez omezení“ nebo „platnost 
prodloužena bez omezení“, dále o občanské 
průkazy typu karta, vydané od 1. května 1993 
do 31.12.1994, ve kterých je rovněž vyznačena 
doba platnosti „bez omezení“. Žádost o vydání 
OP je třeba vzhledem k výrobním lhůtám 
podat nejpozději do 30. listopadu 2005. 
Občanské průkazy  (tzv.“růžové karty“) 
vydané:
do 31.12.1996 – konec platnosti dne 31.12.2006
do 31.12.1998 – konec platnosti dne 31.12.2007

do 31.12.2003 – konec platnosti dne 31.12.2008
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji 
(tzv.“zelené karty“) platí do doby v nich uve-
dené.
Žádáme občany (zejména starší důchodce), 
aby si  požádali  o vydání nového občanského 
průkazu ve stanovené lhůtě. Formuláře na 
žádosti o nový občanský průkaz jsou k dis-
pozici na obecním úřadě, kde občanům 
podáme i potřebné informace, popřípadě jim 
pomůžeme žádost vyplnit. 
Fotografie na nový OP je možné zhotovit na 
počkání  přímo v Líbeznicích, ve firmě FaM 
Elektronic, Mělnická 275 (u  pošty). Pokud 

jsou občané imobilní, je možné si objednat 
fotografa až do domu, potom je ovšem cena 
za fotografie  vyšší. Kontakt na tuto službu 
je k dispozici na OÚ Líbeznice. Při předání 
nového OP je možné též využít Obecní policii 
Líbeznice, která po domluvě s občanem, zaveze 
OP až do domu.
Budeme se snažit, aby výměna občanských 
průkazů proběhla hladce, bez zbytečného 
čekání ve frontách, a aby zejména starší občané 
měli s výměnou OP co nejméně starostí. 

Lucie Vörösová - matrikářka

V sobotu 5. června 2005 se usku-
tečnil Dětský den v Areálu zdraví 
v Líbeznicích.
Počasí se poslední dobou na nás 
nějak hněvá a nepřeje nám. Proto 
jsme netrpělivě sledovali jeho 
vývoj a přáli si, aby se konečně 
ně j ak  umoudř i lo .  Sku t ečně 
v neděli nám počasí celkem přálo 
a my jsme mohli uskutečnit peč-

livě  připravovaný Dětský den 
s pěknými cenami pro vítěze. 
Účast byla nad očekávání velmi 
dobrá, asi 320  dětí i dospělých. 
Také stánek s občerstvením byl 
dostatečně zásobený.
I když se přehnaly přeháňky, 
účastníkům této akce to na náladě 
vůbec neubralo. Všichni se dobře 
bavili. Na závěr proběhla i dětská 

diskotéka pod vedením naší paní 
policistky Ludmily Žemberyové.
Děkujeme líbeznickým zahrádká-
řům, hasičům, baráčníkům, skau-
tům a Mateřské škole za zdařilý 
průběh a dobrou organizaci. Dále 
děkujeme našim sponzorům, kteří 
se  podíleli finančními prostředky, 
a tak přispěli k uspokojení všech 
našich zúčastněných dětí.

Věříme, že v příštím roce k nám 
bude počasí příznivější a budeme 
se opět setkávat při takovýchto 
pěkných akcích jako byl ten 
letošní Dětský den. Vždyť je přá-
ním nás všech, aby naše obec žila 
společensky, kulturně a její občané 
byli spokojení. 

Libuše Jahodová

DEN DĚTÍ V LÍBEZNICÍCHDEN DĚTÍ V LÍBEZNICÍCH

Zdravíme všechny líbeznické občany, cílem našeho 
článku je seznámit Vás s naším dirtovým parkem, 
který se nachází na konci obce Líbeznice za ben-
zínovou pumpou. A co je vůbec dirtové ježdění? 
Jedná se o skákání na kolech, přičemž skokánky 
jsou vyrobené z hlíny.
Nejdříve něco z historie vzniku Parcela parku 
- všechno začalo tím, že jsme jezdili na kolech 
a zkoušeli jsme jednoduché triky - začalo nás 
to bavit, a tak nás napadlo poohlédnout se po 
nějakém místě, kde by se daly postavit skokánky. 
Jako nejvhodnější místo nám připadal pozemek 
otce Petra Procházky a Martina Perníka, kteří nám 

ji poskytli, za což jim děkujeme. Než získala parcela nynější podobu, odvedli jsme 
tam velký kus práce. Poděkovat bychom chtěli i obci, která nám  pomohla poskyt-
nutím nakladače.
V současnosti stále zlepšujeme úroveň parku a zlepšujeme se i v ježdění, pořídili jsme 
si speciální kola na skákání tzv. BMX a dokonce jsme se zúčastnili závodů. Skákání 
nás baví a na parcele trávíme většinu svého volného času. Máme i několik problémů, 
jako je např. nedostatek hlíny, materiálu a také to, že nám obec slíbila další půjčení 
nakladače, ale i přes naše opakované prosby tak neučinila. Ale i přes tyto nedostatky 
máme na parcele vytvořené dobré zázemí a poměrně velký počet skokánků.
Jestliže vás tento článek zaujal, přijďte se na parcelu podívat osobně, rádi vás 
přivítáme. 

Parcela Park
Foto - zleva: Aleš Pavlík, Martin Trnka, Matěj Fiman, Karel Nečesánek, Petr Procházka, Martin Vašenda.PARCELA PARK

NAŠE ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Není mnoho vesnic, které by se mohly 
chlubit tak komplexní lékařskou péčí, 
která je v Líbeznicích. Jsou to převážně 
města, která mají různá zařízení nemoc-
nic a lékáren. Zastavme se na chvíli 
u historie našeho zdravotního střediska, 
o jehož výstavbě rozhodla  Rada obce 
v roce 1986. Finanční prostředky posky-
tlo asi 11 podniků působících v oblasti 
Líbeznic v souhrnné výši 3,6 mil. Kčs. 
Rozpočet zdravotního střediska činil 
4,8 mil. Kčs. Rozdíl dodal ONV Praha 
– východ.            /pokračování na str. 4/
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INZERCE

Dne 24. května 2005 se konaly v budově Základní školy Líbeznice 
první volby do školské rady.  
Zákonnými zástupci žáků byli ze 4 kandidátů zvoleni tito 
2 zástupci: 1. Totušková Vlasta, 2. Barešová Jaroslava
       
Pedagogickými pracovníky byli ze 4 kandidátů zvoleni tito 
2 zástupci: 1. Beranová Ivana, 2. Cíchová Šárka

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

PODNIKATELÉ, CHCETE INZEROVAT 
V LÍBEZNICKÉM ZPRAVODAJI?
Není nic jednoduššího, než zavolat na tele-
fonní číslo 283 981 142, 603 268 076 nebo 
poslat e-mail na adresu rkraus@volny.cz 
a inzerát si objednat. Přijímáme nejen hotová 
data ve formátu tiskové PDF, EPS s textem 
v křivkách nebo JPG, ale také inzerát vytvo-
ř íme podle vašich požadavků. Zde jsou 
ceny za uveřejnění inzerátu: do 25 cm2 – 250 
Kč, do 50 cm2 – 500 Kč, do 100 cm2 – 800 Kč, 
do 150 cm2 – 1200 Kč, do 300 cm2 – 2000 
Kč. Rozměry budou upraveny po dohodě 
se zadavatelem dle potřeby vydání. Cena za 
vytvoření inzerátu se pohybuje od 250 Kč
do 1000 Kč bez DPH podle náročnosti zadání a 
cena za vytvoření bude fakturována grafickým 
studiem, které inzerát vytvořilo.VKSV

S výstavbou se započalo v květnu 1987. 
Dobrovolnými brigádami líbeznických občanů 
byly odpracovány tisíce hodin. Celou stavbu 
řídil dle stavební dokumentace p. František 
Kupec. Stálými zedníky byli pánové Schon a 
Podsklan. Veškeré práce se dřevem – „šalunky“ 

– prováděl pan Panák, nejstarší penzista na 
stavbě. Izolace po celé stavbě prováděli pan 
Křehnáč a pan Barbora. O brigádníky bylo 
vzorně pečováno přísunem občerstvení, které 
obstarávala paní. Dvořáková s dalšími ženami. 
Rychlou spojku na mopedu mezi stavbou 
a MNV dělala paní Studená.
Firma Armabeton n. p. velmi pomohla s mate-

riálem i s pracovníky při větším objemu prací. 
Instalaci vody a topení prováděl podnik PSV 
– Armabeton. V roce 1992 se budova dokončo-
vala a  v roce 1993 počali lékaři budovu osídlo-
vat.  V dnešní době má zdravotní středisko tato 
oddělení: 2x praktický lékař, zubní oddělení, 
dětské oddělení, zubní laboratoř, gynekolog, 
solárium, pedikúra, kadeřnictví.     Milan Korejs

Každou středu můžete sledovat na pro-
gramu ČT 1 pořad Vypadáš skvěle. 
Pokud jste pozornými diváky, všimli jste 
si vedle nepřeberného množství proměňo-
vaných také týmu, který zvolené lidičky 
proměňuje. Jeho součástí je také naše 
občanka Blanka Hašková, která vylep-
šuje a mnohdy i od základu mění účesy 
zájemců o změnu. V předposledním čer-
vencovém dílu se v tomto pořadu objevila, 
tentokrát na straně soutěžících, také naše 
policistka Ludmila (Lída) Žemberyová. 
S oběma jsem si dal schůzku a položil jim 
pár otázek, které by vás mohly zajímat.

Blanko, jak jsi se vlastně dostala do 
televize?
Česká televize hledala partnera 
a zároveň sponzora pro tento pořad a 
domluvila se nakonec s firmou Wella, 
jež vyrábí vlasovou kosmetiku a se 
kterou spolupracuji. Odtud to byl už 
jenom kousek k mému vystupování 
v tomto pořadu.

A fakt, že v televizi jsi zrovna ty a ne 
někdo jiný je ovlivněn tvými skvělými 
výsledky v různých soutěžích zabývají-
cích se účesovou tvorbou?
Určitě, myslím si, že na to měla vliv 
má pozice ve firmě Wella, na kterou 
jsem se dostala právě díky těmto 
umístěním.

A jaká ta umístění vlastně byla?
První místo na mistrovství ČR, páté 
na mistrovství Evropy a třinácté na 
mistrovství světa.

To je super, dovol mi tedy, abych ti 
srdečně poblahopřál. Když se ohlédneš 
zpět a bilancuješ, vybrala by sis tuto 
profesi znovu?
Teď ano, ale původně jsem jí dělat 
nechtěla.

A jak to tedy tenkrát bylo?
Základní školu jsem absolvovala 
ještě za bývalého režimu a i když 
jsem chtěla studovat na střední 
škole, nebylo mi to umožněno. 
Skončila jsem tedy na učebním 
oboru a aby ze mě nebyla např. 
soustružnice nebo frézařka, ale 
kadeřnice, stálo to mojí maminku 
tenkrát úplatek ve formě celého pra-
sete. Dnes jsem ráda, že tuto práci 
dělám a baví mě to.

Kde tedy nastal ten zlom, když jsi byla 
v učení někde, kde jsi nechtěla být a 
nakonec tě to začalo bavit?
V prvním ročníku jsme měli mis-
trovou, která mě tenkrát před spo-
lužáky seřvala, že jsem neschopná, 
že se to v životě nenaučím, že tohle 
není práce pro mě a já jsem jí začala 
dokazovat opak.

Zpátky k televizi, je i natáčení 
pořadu taková zábava a pohoda, 
jak to nakonec působí na obrazov-
kách?
Pro náš tým ano, někdy nás 
dokonce musí brzdit, ale nao-
pak pro proměňované je to 
více stresující, než to nakonec 
vypadá v televizi.

A lidé, které „lovíte“ v ulicích, 
jsou opravdu náhodní chodci, nebo 
je vše domluveno předem?
Opravdu je to náhoda, nic 
domluvené není. Naopak, v prv-
ních několika dílech jsme měli 
problém vůbec někoho na ulici 
„ulovit“, ale dnes, kdy je pořad 
již veřejnosti znám, nemáme 
o dobrovolníky nouzi.

To, že jednou z proměňovaných je 
i Lída byl tvůj nápad?

Ano, s  Petrem Lesákem jsme 
řešili, co nového ještě by bylo 
m ož n o  d o  p o ř a d u  p ř i n é s t 
a napadl nás právě projekt kterého 
je Lída společně s dvěma dalšími 
kolegy součástí, kde za období cca 
půl roku má proběhnout změna 
radikální, hlavně co se týče hubnutí 
vybraných lidí.

Teď tedy přichází řada na tebe, Lído, 
jak sis užila natáčení, bylo to pro tebe 
stresující?
První schůzka byla sice taková, kde 
mi nebylo moc do řeči, ale asi díky 
tomu bylo natáčení úplně v klidu, 
protože jsme všichni věděli, do čeho 
jdeme.

Jak jsem měl možnost vidět, dostala jsi 
od porotců úkoly, které bys měla plnit. 
Jak to tedy probíhá?
Třikrát týdně navštěvuji fitness Olgy 

Šípkové, mám dietní plán, který se 
snažím dodržovat, i když někdy je 
to velmi náročné, ale zatím se mi 
všechny úkoly plnit daří.

Součástí pořadu byla i tvoje malá pro-
měna. Jak jsi s ní byla spokojena?

/pokračování na str. 3/

  ...naše zdravotní středisko - pokračování

ANEB ROZHOVOR S BLANKOU HAŠKOVOU 
A LUDMILOU ŽEMBERYOVOU

PŮJČKY NA BYDLENÍ
STAVEBNÍ SPOŘENÍ

<0 % akontace 
(1 mil. Kč - splátka 5 490,- Kč měsíčně)

<zvýhodnění pro rodiny s dětmi
<garance úroků ve výši 4,6 % po celou 

dobu splácení
<umoření Vaší půjčky u jiné banky
<zejména pro podnikatele
<zpětné proplácení nákladů na 

bydlení v minulosti (rekonstrukce, 
koupě,vypořádání apod.)

<výše splátek a výše spoření dle 
Vašich možností a představ 

Vše pro Vás připravíme 
pohodlně z Vašeho domova!

Kontaktujte: Alena Vyhnálková
Soukromý servis ČMSS pro Prahu - východ, 
mobil 604 950 852, e-mail: a.v@volny.cz

Alumex, s. r. o., 
Měšická 408, Líbeznice

/před benzínovou pumpou/
tel./fax: 283 981 252, 042, mobil: 602 334 565

e-mail: alumex@quick.cz, www.alumex.cz
Prodejní doba, poradenství: Po–pá 7–16, čt do 18 hod.% 

Hliníkové - lakované i nelakované, měděné, titan-
zinkové, pozinkové a jiné střešní krytiny, tabule a pásy

• Úprava na míru pro různé užití •

Kompletní sortiment příslušenství ke střechám 
 z Al, Cu, ZnFe a TiZn

• Materiál k odběru na počkání •

Chcete dělat něco neobvyklého? Přijďte mezi nás!

TAEKWON-DO WTF
SK PEGAS DOJANG PRAHA

pořádá nábor nových členů do školy korejského bojového 
umění. Přihlásit se může každý bez rozdílu pohlaví, ve věku 

od 7 do 90 let. Nábor se koná 17. 9. 2005 a dále každé 
pondělí a středu od 18 do 19 hodin v ZŠ Ďáblice, Praha 8, 

ul. U Parkánu 11. Nábor je spojen s exhibičním vystoupením.

Na vaší účast se těší Dalimil Tachecí, člen DEMOTYMU ČR,
 3. DAN TAEKWON-DO WTF, 1. DAN TKD ITF, 1. DAN JI-JITSU

LETNÍ TÁBOR SKAUTŮ 
V HRADČANECH
Letošní již 16. ročník skautského tábora byl zcela netradiční, 
stoupl počet dětí ve středisku i věkový rozdíl mezi skauty 
a vlčaty. Proto jsme se rozhodli uspořádat dva turnusy tábora, 
první od 2. do 16. července a druhý od 16. do 30. července.
Děti jedoucí na první turnus (roveři, rangers, skauti a skautky) 
nastoupily v Líbeznicích do autobusu a odjely do nádherné 
přírody u řeky Ploučnice (Hradčany u Mimoně, Českolipsko), 
do úplně jiného světa. Mladé dívky a chlapci si sami postavili 
část tábora včetně  5 tee-pee, ve kterých  pak 14 dní žili.
Byla připravena etapová hra, jejíž téma děti do poloviny 
tábora neznaly. Byla to hra Atlantida, boj o přežití na potá-
pějícím se ostrově. V batikovaných kostýmech účastníci tábora 
plnili nejrůznější úkoly (procházeli poslepu labyrinty plné 
nástrah, v lese zmítaném zemětřesením hledali šifru, atd.), 
zkoušeli si své dovednosti (hod polenem, Seatonův běh, aj.), 
rukodělné práce (nejvíce oblíbené bylo navlíkání korálků 
nebo pletení z bužírek tzv. „Scubi“) a užívali her a zábavy, 
které je každý rok náš tábor plný. I přes počáteční nepřízeň 

počasí se v táboře vytvořila 

úžasná, rodinná atmosféra. Bylo tam tak nádherně, že 
chmury se dařilo zahnat smíchem a smutný obličej léčil jen 
úsměv.
Užili jsme si také přátelské hry s jiným táborem (noční pře-
pady nebo utkání v kopané a řetězové vybíjené). Jízdu na 
kánoi po neuvěřitelně zakroucené říčce Ploučnici. Práce se 
skauty, skautkami (12-14let), rovery a rangers (nad 15let) 
byla úžasná a nezapomenutelná.
Druhá část tábora byla určena pro mladší děti, světlušky 
a vlčata. Celotáborová hra byla zaměřena na indiánskou 
tématiku, také proto byl nedílnou součástí výbavy účastníků 
indiánský kostým. Děti byly rozděleny do tří kmenů, které 
mezi sebou soutěžily v hrách i sportovních utkáních. Získané 
body si věšely na vlastnoručně vyrobené totemy. Ze skautské 
činnosti se procvičovala orientace podle mapy, znalost pří-
rody, signalizace, šifrování a uzlování. V polovině tábora se 
uskutečnil slavnostní táborový oheň. Po jeho vzplanutí složily 
slib vlčata, světlušky, skauti a skautky. Počasí bylo také na 
druhém turnuse velmi rozmarné, od 9 °C až do 34 °C, od 
slunečných dní až po bouři.
Po zdravotní stránce byly oba turnusy bezproblémové, za což 
vděčíme zdravotnici Květě. O bříška se nám staraly kuchařky 
Věra, Hanka a Pavlína na první části tábora a Jarka a Martina 

na části druhé a rozhodně jsme nikdo nezhubl!
Vedoucí udělali jako každý rok kus práce, poděkování patří 
Lachtanovi, Lasičce, Páje, Stoupovi, Gisbernovi za pomoc 
při přípravě i samotném chodu první části tábora a Petrovi, 
Radce, Coudymu a Vlčici, kteří se starali o turnus druhý. Velký 
dík si také zaslouží všichni naši přátelé skautingu, kteří napo-
máhají tomu, aby každoročně tábor vyrostl „na zelené louce“, 
fungoval a na konci  tábora zmizel.  Všichni se už těšíme na 
příští tábor. Také bychom rádi poděkovali Obecnímu úřadu, 
který nám přidělil dotaci na nákup nových stanů, jelikož ty 
původní již dosloužily.
Pokaždé když odjíždíme, cítíme podivný smutek, že tábor 
končí, ale v srdcích nám zůstávají vzpomínky, zážitky 
a příběhy, které nám zaručeně vždy zlepší náladu.
Na konec jen: NA PLOUČNICI SE SKAUTEM JE VŽDY FAJN!
Závěrem bychom vás všechny rádi pozvali na soutěže, které 
budou probíhat během Líbeznického posvícení 17. září. 
 Martina Srbová – Roštěnka, Václav Mikoláš – Miky
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