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Tak trochu zase smůla na počasí, ale bylo již hůř 
a hlavní věcí bylo, což je skoro neuvěřitelné, že 
jsme letos nikdo nezmokl!! Jde přeci jenom o to, 
aby se všem návštěvníkům této akce na pos-
vícení líbilo, aby ho navštívili i příště a hlavně 
se i se svými dětmi pobavili a setkali se s přáteli 
nebo sousedy, na které jim jinak nezbývá čas. 
A to se určitě i letos podařilo. Vždyť odhadem 
přišlo během obou dnů na náměstí mezi stánky 
a atrakce přibližně 3000 lidí!
Pokud jsme mohli soudit z různých reakcí, 
přišly si na své jak děti, které mohly navštívit 
nejrůznější pouťové atrakce nebo si zasoutěžit při 
hrách pořádaných místními skauty, tak i dospělí, 
na které čekal pestrý program na jevišti nebo 
večerní taneční zábava.
Na pódiu jsme letos přivítali například nestárnoucí 
Petru Janů, muzikálové melodie nám připomněl 
zas Roman Vojtek. Se svou klasikou přišly skupiny 
Schovanky a Country Mix. Skupina The Spiders 
– Beatles Revival, nám zazpívala ty největší hity 
svého hudebního vzoru – The Beatles. Milým 
překvapením byla vystoupení skupin April, Okiii 
Band a Jupiter Band, která nás přesvědčila o tom, 
že ke kvalitní hudbě není třeba zvučných jmén. 
Taneční vystoupení dívek ze školního tanečního 
souboru nebo místního skautského střediska byla 
již jen třešničkou na pomyslném dortu celého pro-
gramu.  S velkým úspěchem se setkala i sobotní 
ohnivá show líbeznických skautek, které svým 
vystoupením opět strčily do kapsy leckterého 

profesionála. Dlužno ještě zmínit, že programem 
nás po oba dny opět bravurně provázela Lída 
Žemberyová. Kdo si chtěl od tohoto pouťového 
reje trochu odpočinout, mohl navštívit výstavu, 
kterou připravili líbezničtí zahrádkáři.
Letos bylo posvícení poprvé jako oficiální dvoud-
enní akce a je třeba vyzdvihnout pomoc těch, 
kteří nám s ní pomáhali, ať už jde o skauty, 
baráčníky, zahrádkáře, hasiče, ale také o fot-
balisty nebo Základní školu a Divadlo kouzel. 
Bez pomoci všech jmenovaných by kulturní výbor 
nebyl schopen tak rozsáhlou akci připravit. 
Jenže připravit akci je jedna věc a ufinancovat jí 
je věc druhá a právě proto je na místě poděkovat 
všem par tnerům a sponzorům posvícení . 
Hlavními partnery byli Nikmar Invest, Auto Elso 
a Johnny Servis, se sponzorskými přispěvky nám 
pomohli Zahradnictví Líbeznice, Stavebniny Srb, 
Alumex, Truhlářství Červenka, drogerie Zlatá 
trumpeta, Stavobazar, Potraviny Flop, iDigitisk, 
Drogerie Janů, Saret, Kamenictví Vašenda, Fam 
elekronic, Elpring Praha, Swagelok, Potraviny 
večerka na Mělnické, Restaurace u selského dvora, 
Auto - moto Líbeznice, Lékárna Letňany, Pizzerie 
u Kouzelníka, Mazlíček, Karel Veselý agency, 
Restaurace u hřiště, Lubomír Klouda, Auto Zábal.
Všem těmto sponzorům srdečně děkujeme a vás 
ostatní zveme na Líbeznické posvícení 2008!

Radek Kraus
foto: Jan Krejčí a Ivana Krausová
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008
3. září 2007 přivítala škola v Líbeznících 37 prvňáčků a jejich rodiče. Mrzí nás, že některé děti 
navštěvují jinou městskou školu, než svoji spádovou. Jsme sice venkovská škola, ale mnoho 
nabízíme – klidné rodinné prostředí, spolupráci s výchovnou poradkyní a školním psycholo-
gem, řadu zájmových útvarů, výuku anglického jazyka od 1. třídy, ranní družinu, vstřícný 
přístup všech zaměstnanců školy a především nové zaměření na výtvarnný talent dítěte.
Proto zápis do 1. třídy pro nový školní rok 2008 / 2009 bude pod heslem: „ Hledáme výrazné 
výtvarné talenty“ Neváhejte. Zápis pro Vaše dítě je již 17. a 18. ledna v budově místní školy.

Mgr. Ivana Pekárková, ředitelka školy

Ve dnech 8.–9. září 2007 se na  Mírovém 
n á m ě s t í   k o n a l y  o s l a v y  t r a d i č n í h o 
Líbeznického posvícení. Byl zde připravený 
bohatý program, mnoho stánků a pouťových  
atrakcí -  jako například kolotoč, autodrom, 
malý vláček a spousty dalších zábav pro 
děti i dospělé. Návštěvníci mohli obdivovat, 
mimo jiné, také taneční vystoupení děvčat 
ze Základní školy Líbeznice, břišní tanečnice 
a vystoupení skautů. Objevil se zde i herec - 
vítěz StarDance - Roman Vojtek. Zazpíval 
nám známé muzikálové písničky. Další obdi-
vovanou celebritou byla Petra Janů - nes-
tárnoucí a stále plná energie. Večer se konala 
ohnivá show, která si zaslouží zvláštní poch-
valu. Celým  posvícením návštěvníky prová-
zela, jako každý rok, rázná a neúnavná poli-
cistka z Měšic Lída Žamberyová. Ačkoliv nám 
počasí moc nepřálo, bylo toto posvícení jedno 
z nejvydařenějších.

Dominika Kosová,
žákyně 8.B – ZŠ Líbeznice

TTTak trochu zase smůla na počasí, ale bylo již hůř
a hlavní věcí bylo, což je skoro neuvěřitelné, že

profesionála. Dlužno ještě zmínit, že programem
nás po oba dny opět bravurně provázela Lída 
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JAK JSME SE MĚLI LETOS O POSVÍCENÍJAK JSME SE MĚLI LETOS O POSVÍCENÍ??

Rodina postižená nedávným požárem v Líbeznicích 
hledá podnájem. Sháníme ubytování velikosti 2+kk 
přibližně na půl roku od prosince 2007. V lednu 2008 
očekáváme narození miminka. Kontakt: Michael 
Butovský, Michael.butovsky@sitronicsts.com, 
tel. 608 014 557

žákyyně 8.B  ZŠ Líbeznice
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» P R O S B A  O  P O M O C «

ZAMĚSTNÁNÍ
Almeda a.s. Městská nemocnice Neratovice

otevírá nové oddělení OCHRIP
a hledá pro jeho provoz zdravotní sestry 

na směnný provoz.
Velmi zajímavé pracovní i platební podmínky.

Možnost ubytování.
Bližší informace u pí. Štroblové,

tel.: 315 637 252 mezi 8 – 14hod
nebo na mobil: 608 469 119

e-mail: m.stroblova@centrum.cz
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Tak trochu zase smůla na počasí, ale bylo již hůř 
a hlavní věcí bylo, což je skoro neuvěřitelné, že 
jsme letos nikdo nezmokl!! Jde přeci jenom o to, 
aby se všem návštěvníkům této akce na pos-
vícení líbilo, aby ho navštívili i příště a hlavně 
se i se svými dětmi pobavili a setkali se s přáteli 
nebo sousedy, na které jim jinak nezbývá čas. 
A to se určitě i letos podařilo. Vždyť odhadem 
přišlo během obou dnů na náměstí mezi stánky 
a atrakce přibližně 3000 lidí!
Pokud jsme mohli soudit z různých reakcí, 
přišly si na své jak děti, které mohly navštívit 
nejrůznější pouťové atrakce nebo si zasoutěžit při 
hrách pořádaných místními skauty, tak i dospělí, 
na které čekal pestrý program na jevišti nebo 
večerní taneční zábava.
Na pódiu jsme letos přivítali například nestárnoucí 
Petru Janů, muzikálové melodie nám připomněl 
zas Roman Vojtek. Se svou klasikou přišly skupiny 
Schovanky a Country Mix. Skupina The Spiders 
– Beatles Revival, nám zazpívala ty největší hity 
svého hudebního vzoru – The Beatles. Milým 
překvapením byla vystoupení skupin April, Okiii 
Band a Jupiter Band, která nás přesvědčila o tom, 
že ke kvalitní hudbě není třeba zvučných jmén. 
Taneční vystoupení dívek ze školního tanečního 
souboru nebo místního skautského střediska byla 
již jen třešničkou na pomyslném dortu celého pro-
gramu.  S velkým úspěchem se setkala i sobotní 
ohnivá show líbeznických skautek, které svým 
vystoupením opět strčily do kapsy leckterého 

profesionála. Dlužno ještě zmínit, že programem 
nás po oba dny opět bravurně provázela Lída 
Žemberyová. Kdo si chtěl od tohoto pouťového 
reje trochu odpočinout, mohl navštívit výstavu, 
kterou připravili líbezničtí zahrádkáři.
Letos bylo posvícení poprvé jako oficiální dvoud-
enní akce a je třeba vyzdvihnout pomoc těch, 
kteří nám s ní pomáhali, ať už jde o skauty, 
baráčníky, zahrádkáře, hasiče, ale také o fot-
balisty nebo Základní školu a Divadlo kouzel. 
Bez pomoci všech jmenovaných by kulturní výbor 
nebyl schopen tak rozsáhlou akci připravit. 
Jenže připravit akci je jedna věc a ufinancovat jí 
je věc druhá a právě proto je na místě poděkovat 
všem par tnerům a sponzorům posvícení . 
Hlavními partnery byli Nikmar Invest, Auto Elso 
a Johnny Servis, se sponzorskými přispěvky nám 
pomohli Zahradnictví Líbeznice, Stavebniny Srb, 
Alumex, Truhlářství Červenka, drogerie Zlatá 
trumpeta, Stavobazar, Potraviny Flop, iDigitisk, 
Drogerie Janů, Saret, Kamenictví Vašenda, Fam 
elekronic, Elpring Praha, Swagelok, Potraviny 
večerka na Mělnické, Restaurace u selského dvora, 
Auto - moto Líbeznice, Lékárna Letňany, Pizzerie 
u Kouzelníka, Mazlíček, Karel Veselý agency, 
Restaurace u hřiště, Lubomír Klouda, Auto Zábal.
Všem těmto sponzorům srdečně děkujeme a vás 
ostatní zveme na Líbeznické posvícení 2008!

Radek Kraus
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tárnoucí a stále plná energie. Večer se konala 
ohnivá show, která si zaslouží zvláštní poch-
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JAK JSME SE MĚLI LETOS O POSVÍCENÍJAK JSME SE MĚLI LETOS O POSVÍCENÍ??

Rodina postižená nedávným požárem v Líbeznicích 
hledá podnájem. Sháníme ubytování velikosti 2+kk 
přibližně na půl roku od prosince 2007. V lednu 2008 
očekáváme narození miminka. Kontakt: Michael 
Butovský, Michael.butovsky@sitronicsts.com, 
tel. 608 014 557

žákyyně 8.B  ZŠ Líbeznice

RoR didina ppostitižženáná n n dedááv ýným požážárer mm v LíLíbbezniicííchh 
hledá podnájem. Sháníme ubytování velikosti 2+kk 
přibližně na půl roku od prosince 2007. V lednu 2008 
č ká á í i i k K t kt Mi h l

» P R O S B A  O  P O M O C «

ZAMĚSTNÁNÍ
Almeda a.s. Městská nemocnice Neratovice

otevírá nové oddělení OCHRIP
a hledá pro jeho provoz zdravotní sestry 

na směnný provoz.
Velmi zajímavé pracovní i platební podmínky.

Možnost ubytování.
Bližší informace u pí. Štroblové,

tel.: 315 637 252 mezi 8 – 14hod
nebo na mobil: 608 469 119

e-mail: m.stroblova@centrum.cz
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Jakými jazyky se tam mluvilo - jen anglicky 
nebo i jinak? 
Mluvilo se převážně anglicky, ale také hodně 
francouzsky (většina Afričanů je frankofon-
ních), ale i hodně španělsky (hlavně skauti 
z Jižní a Latinské Ameriky), nebo také 
německy.
V polovině Jamborree se slavilo 100. výročí 
skautingu, tzv. „Den úsvitu“? Ty jsi ho 
slavil jinde než většina ostatních účastníků, 
na ostrově Brownsea, kde se přesně před 
100 lety konal 1. skautský tábor. Můžeš nám 
vysvětlit proč tam a jak si se k tomu dostal?
Mou účast na Brownsea způsobil nepřímo 
vůdce našeho Jamoddílu Zbyněk - Sekáč. 
Já jsem chtěl tuto poctu přenechat jiným 
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JEDEN Z ÚČASTNÍKŮ SVĚTOVÉHO 
JAMBOREE V ANGLII BYL Z LÍBEZNIC!
Ahoj Štěpáne, nejdřív vysvětli těm, co nejsou skauti, co 
to vlastně je „Jamboree“?
Jamboree je celosvětové setkání skautů. Ve zkratce 
řečeno je Jamboree totéž co Olympijské hry pro spor-
tovce. Koná se také každé 4 roky, a letošní bylo největší 
a zároveň nejvýznamnější, protože bylo konáno při 
výročí 100. výročí skautingu.
A kdo se Jamboree může zúčastnit? Každý kdo se 
přihlásí, anebo se dělal nějaký výběr?
Jamboree se mohou zúčastnit jako „Participants“ - 
učastnící ve věku 14–17 let. Jako IST - mezinárodní 
Servis Team se mohou zúčastnit skauti starší 18 let. 
Dříve to bylo jen pro vybrané lidi, ale kvůli vzrůstající 
cenové dostupnosti může jet už každý, kdo se přihlásí 
a může si dovolit zaplatit tuto nemalou částku.
Proč jsi se přihlásil, co tě na tom lákalo?
Přihlásil jsem se, protože mi to bylo nabídnuto 
vedoucím a také díky tomu, že Jamboree bylo mým 
skautským snem.
Kolik se tam sešlo lidí a jak to bylo organizováno v naší 
republice?
Na Jamboree bylo 40 000 skautů ze 156 zemí 
světa. Výpravy z naší republiky byly organizovány 
do Jamoddílů z jednotlivých krajů ČR, kde se podařilo 
získat dostatečný počet účastníků a účastnic. Jamoddíly 
byly z následujících krajů: Středočeský, Jihomoravský, 
Olomoucký, Severomoravský a Plzeňský. Celkem 285 
skautů. 
Co všechno se dá na Jamboree zažít a co byl pro tebe 
ten „nej“ zážitek?
Na Jamboree se toho dá zažít opravdu hodně. Tamní 
atmosféra se dá opravdu velmi těžko popsat. Nejlepší 
zážitky mám asi z ostrova Brownsea, kam jsem byl 
díky svým znalostem angličtiny vybrán. Tam jsem měl 
tu čet poznat například skauty z blízkého východu, 
kterých bylo na Jamboree opravdu velmi málo. 
Nejlepší zážitky jsem prožil tamtéž s mými nejlepšími 
přáteli: skautem a skautkou z Taiwanu. Také jsem 
na Brownsea prohovořil hodiny se skauty z blízkého 
východu a Arábie, se kterými jsme řešili problémy válek 
a střetu kultur. Byl to pro mne ohromný celoživotní 
zážitek setkat se s těmito lidmi a v míru řešit otázky, 
kvůli kterým politici dodnes vedou války.
Koho zajímavého jsi tam potkal a našel jsi nějaké nové 
kamarády či přátele?
Potkal jsem mnoho lidí a získal jsem ještě víc přátel. 
Kvůli úspoře tisku uvedu jen několik. Většinu přátel 
jsem získal na Brownsea. Spřátelil jsem se například 
se skauty nebo skautkami z Rakouska, Taiwanu, 
Maďarska, Německa, Slovinska, Etiopie, USA, Malajsie, 
Srí Lanky, Sierry Leone a mnoha dalších zemí.

skautům, ale on mi řekl, že to mám zkusit. 
Proto jsem napsal motivační dopis, vyhrál jsem 
výběrové řízení ve Středočeské výpravě a pos-
toupil tak na úroveň ČR. Abych byl vybrán 
jako reprezentant ČR musel jsem na ústředí 
Junáka v Praze složit zkoušku, kompletně v AJ. 
Z každé země na světě mohli být vybráni jen 
2 lidé. Od nás to musel být chlapec a dívka. 
Na Brownsea byl speciální program, a tamní 
atmosféra byla nesrovnatelná s Jamboree. 
Na Jamboree to bylo jako ve světovém 
velkoměstě, ale na Brownsea to bylo jako 
ve světové vesnici. Získal jsem tam tolik přátel, 
které bych na Jamboree nikdy nemohl získat. 
Neopakovatelná atmosféra byla také při úsvitu 
nového skautského století, když náčelník 
skautů Velké Británie troubil na stejný roh 
jako Baden-Powell (zakladatel skautingu) před 
100 lety.

Co sis z Jamboree přivezl?
Z Jamboree jsem si přivezl mnoho šátků 
od mých přátel z Taiwanu nebo z USA, které 
jsem vyměnil za reprezentační barevné šátky 
ČR. Také jsem si přivezl kroj skautů z USA 
a nespočet nášivek a různých dalších věcí.
Příští Jamboree bude za 4 roky ve Švédsku, 
co bys poradil těm, kteří by se ho chtěli 
zúčastnit?
Tak v první řadě by si už teď měli začít chystat 
poměrně dost peněz. Celková cena letošního 
21. Jamboree byla kolem 25 000 Kč, ale 
za čtyři roky může cena díky inflaci  či míst-
ním poměrům  dost stoupnout. Pokud nem-
áte tolik peněz, můžete už teď začít shánět 
sponzory. Tato činnost je ještě náročnější než 
samotné peníze našetřit, či získat od rodičů, 
ale výsledek stojí za to. 

Účastníka Jamboree - Štěpána Konopáska 
se ptala Ivana Krausová.
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OBECNÍ POLICIE LÍBEZNICE INFORMUJE
V Divadle kouzel Pavla Kožíška začala v září 
již čtvrtá divadelní sezóna. Vedle úspěšných 
a zavedených kouzelnických show se můžeme 
i letos pro velký úspěch a na četná přání míst-
ních diváků těšit na baviče Zdeňka Izera, který 
zde vystoupí se svým zábavným pořadem 
„Dnes vás baví holohlaví!“ Na gejzír skvělé 
zábavy a těžký útok na vaši bránici se připravte 
ve středu 14.listopadu v 19.30 hod.

V divadle se také právě dokončuje nové 
představení s názvem „Čarodějná škola“, 
kde se poprvé v historii moderního divadla 
objeví skutečná magie. Představení je určeno 
všem od 6 do 287 let a připravila jej autorsky 
i režijně se svým souborem Johana Císlerová. 

Pokud se chcete alespoň na hodinu stát 
opravdovým čarodějem, tak přijďte, protože 
Čarodějná škola Morgana vypisuje opravný 
termín závěrečných zkoušek. K doplňujícím 
přednáškám a zkouškám se adepti mohou 
dostavit ve vhodném čarodějném oblečení 
a třeba i s kouzelnou hůlkou v neděli 18. listo-
padu od 15.00 hod.

Jako tradičně i letos přijde se souborem Johany 
Císlerové do divadla Mikuláš. V neděli 2. pros-
ince v 15.00 hodin se děti mimo jiné dozví, 

proč musí čert chodit právě s Mikulášem.

V únoru příštího roku si všichni milovníci 
divadla také přijdou na své. V současné době 
se totiž na prknech líbeznického divadla zkouší 
nové nastudování hry „Zdravý nemocný“ 
s Karlem Rodenem v hlavní roli! A líbezničtí 
diváci tak budou mezi prvními, kdo toto leg-
endární představení ve skvostném hereckém 
obsazení uvidí! 

Každý měsíc divadlo samozřejmě uvádí 
i kouzelnická představení principála Pavla 
Kožíška. Pořad pro děti „Hra kouzel a magie“ 
je plný neuvěřitelných kouzel, kde si nejmenší 
diváci hrají na kouzelníky jako Harry Potter 
a naučí se také sami kouzlit! „Magická esa“ 
je zase velice úspěšná a strhující show, která 
je určená pro celou rodinu. Při velkých „cop-
perfieldovských“ iluzích se mohou diváci těšit 
na čtyřmetrovou skluzavku času, nebezpečné 
prostoupení obřím ventilátorem, vystřelení 
člověka z děla a na řadu dalších velkolepých 
iluzí plných perfektní zábavy a napětí! 
Vstupenky na všechna představení si můžete 
zakoupit též v předprodeji v Pizzerii U kouzel-
níka v přízemí divadla. Aktuální program 
naleznete vždy na www.divadlokouzel.cz

Petra Pavlíková, produkční divadla

SKAUTSKÝ ODDÍL LÍBEZNICE ZDENĚK IZER, KAREL RODEN A ČARODĚJOVÉ SI BROUSÍ ZUBY NA LÍBEZNICE!

SKAUTSKÝ ODDÍL - pokrač...

pokračování na vedlejší stránce >>

Štěpán s přáteli z Taiwanu...

PŘIJÍMÁME NOVÉ CHLAPCE A DĚVČATA VE VĚKU OD 1. TŘÍDY DO 12 LET!
Bližší informace o schůzkách na telefonním čísle 607745371. Co vás čeká? Každý týden 1,5–2 
hodinová schůzka v klubovně v areálu zdraví, výlety, soutěže, spousta nových kamarádů a zážitků, 
ale i znalostí nejen o přírodě. V létě potom 14 denní tábor na romantickém místě uprostřed lesů.
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VÝSTAVA OBRAZŮ 
EVŽENIE CHRAMOSTOVÉ

1.– 2. prosince v zasedací místnosti 
OÚ Líbeznice

ADVENTNÍ KONCERT 
PĚVECKÉHO SBORU CAMERATA

8. prosince od 17:00 hodin 
v kostele sv. Martina

Ů

Pozvánka na další akce v roce 2007 
pořádané kulturním výborem:

ka na dalšlšššíííí akce v roce

Jelikož se za poslední období stalo mnoho událostí a změn, které se týkají Obecní 
policie a života v naší obci, považuji za nutné o těchto událostech a změnách infor-
movat čtenáře Líbeznického zpravodaje. 
V červnu 2007 od OP odešel na vlastní žádost strážník Vlastimil Albrecht a od 1. 
9. 2007 byla přijata nová kolegyně Veronika Börnerová, která je v současné době 
na  kurzu k získání osvědčení strážníka. Mimo základní činnosti strážníka se bude 
zabývat preventivně informační činností v základní škole, školce a u seniorů. 
V květnu 2007 byla zakoupena Škoda Octavia combi rok výroby 2001 jako nové 
s l u ž e b n í  v o z i d l o 
Obecní policie. Nové 
vozidlo byla nutnost, 
neboť st av vozidla, 
které OP používala 
v předchozím období, 
byl již nevyhovující. 
Prostředky na zak-
oupení vozidla byly 
odsouhlaseny zastupi-
telstvem obce, kterému 
tímto děkuji.
O b e c n í  p o l i c i e 
k a ž d o d e n n ě  s p o -
lupracuje  s  ko legy 
z Obvodního oddělení Policie ČR Odolena Voda a se strážníky z přilehlých obcí 
Zdiby a Měšice. Od srpna 2007 společně pod vedením Policie ČR provádíme 
převážně v nočních hodinách regionální bezpečnostní akce, a to v souladu 
s příslušnými zákony a nařízením vlády o vzájemné spolupráci. Tyto akce budou 
prováděny několikrát do měsíce v různých obcích našeho regionu.

STALO SE:
Od 1. 1. 2007 do 31. 8. 2007 Obecní policie vyřešila blokově 518 přestupků z nichž 
převážná většina byla v dopravě. Za toto období bylo též odchyceno 8 toulavých 
psů a zajištěna 3 odcizená motorová vozidla.
V tomto období se také OP podařilo zadržet 6 pachatelů s podezřením ze spáchání 
různých trestných činů.
- Hlídka OP byla přivolána k domu, kde mělo docházet k domácím neshodám, 
při řešení situace jeden z účastníků hádky vyšel z domu a namířil na hlídku OP 
nelegálně drženou brokovnici. Po tomto byl pachatel zadržen a předán PČR, kdy 
mu následně bylo sděleno obvinění z několika trestných činů.
- Obecní policie zadržela pachatele, který ujížděl před hlídkou PČR a odstavil své 
vozidlo v obci, kde se chtěl následně ukrýt.
- Při silničních kontrolách byly zadrženi dva řidiči motorových vozidel, u nichž 
bylo zjištěno, že nevlastní řidičské oprávnění, proto je hlídka OP předala  PČR, kde 
jim bylo sděleno obvinění z trestného činu řízení bez řidičského oprávnění.
- Při kontrole podezřelého vozidla v obci hlídka OP zadržela tři muže, kdy následně 
bylo zjištěno, že vozidlo je vedené v databázi PČR jako odcizené a jeden z mužů je 
v pátrání PČR pro další trestnou činnost.   
- Obecní policie asistuje při dopravních nehodách, které jsou u nás poměrně časté, 
nejvíce však na silnic I/9, kdy je naším úkolem zajišťovat místo dopravní nehody 
a ve většině případů řídit dopravu. Zde je nutné uvést, že Policie ČR Praha–východ 
trpí nedostatkem policistů a proto zajištování nehod do příjezdu dopravní Policie 
trvá i více než 4 hod.
K měření rychlosti vozidel v obci používá Obecní policie dva typy radarů:
1) AD9T který pracuje na principu „mikrovln“tzv.na trojnožce
2) Pro Laser III, který pracuje na principu laserového paprsku tzv. pistole.
Při měření rychlosti se snažíme vybírat lokality, které jsou nejvíce zatíženy rychle 
projíždějícími vozidly jako jsou Zdibská a Hovorčovická ulice na příjezdu i výjezdu 
z obce.

Pokud máte k naší činnosti nějaké dotazy či připomínky, rádi Vás osobně 
uvítáme na služebně Obecní policie na adrese Mělnická 275, Líbeznice (dům 
služeb), ve stálých úředních hodinách  16.00 do 18.00 hod. vždy v pondělí 
a středu, kde nám můžete sdělit své další podněty k naší činnosti.

Rudolf Sedlák , velitel OP

Telefon na obecní policii: 724 112 124
e-mail:obecnipolicie@libeznice.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Svá významná životní jubilea oslavili tito naši 
spoluobčané:
v měsíci červnu:  Studený Karel, 

Šmídová Zdeňka

v měsíci červenci: Turek Josef, Pelcová Věra, 
Čacká Věra, Najmanová 
Libuše, Košinová Marie

v měsísi srpnu:  Kulhánková Marie, 
Rosendorfová Zdenka

v měsíci září:  Kostelecká Ludmila
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Jakými jazyky se tam mluvilo - jen anglicky 
nebo i jinak? 
Mluvilo se převážně anglicky, ale také hodně 
francouzsky (většina Afričanů je frankofon-
ních), ale i hodně španělsky (hlavně skauti 
z Jižní a Latinské Ameriky), nebo také 
německy.
V polovině Jamborree se slavilo 100. výročí 
skautingu, tzv. „Den úsvitu“? Ty jsi ho 
slavil jinde než většina ostatních účastníků, 
na ostrově Brownsea, kde se přesně před 
100 lety konal 1. skautský tábor. Můžeš nám 
vysvětlit proč tam a jak si se k tomu dostal?
Mou účast na Brownsea způsobil nepřímo 
vůdce našeho Jamoddílu Zbyněk - Sekáč. 
Já jsem chtěl tuto poctu přenechat jiným 
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JEDEN Z ÚČASTNÍKŮ SVĚTOVÉHO 
JAMBOREE V ANGLII BYL Z LÍBEZNIC!
Ahoj Štěpáne, nejdřív vysvětli těm, co nejsou skauti, co 
to vlastně je „Jamboree“?
Jamboree je celosvětové setkání skautů. Ve zkratce 
řečeno je Jamboree totéž co Olympijské hry pro spor-
tovce. Koná se také každé 4 roky, a letošní bylo největší 
a zároveň nejvýznamnější, protože bylo konáno při 
výročí 100. výročí skautingu.
A kdo se Jamboree může zúčastnit? Každý kdo se 
přihlásí, anebo se dělal nějaký výběr?
Jamboree se mohou zúčastnit jako „Participants“ - 
učastnící ve věku 14–17 let. Jako IST - mezinárodní 
Servis Team se mohou zúčastnit skauti starší 18 let. 
Dříve to bylo jen pro vybrané lidi, ale kvůli vzrůstající 
cenové dostupnosti může jet už každý, kdo se přihlásí 
a může si dovolit zaplatit tuto nemalou částku.
Proč jsi se přihlásil, co tě na tom lákalo?
Přihlásil jsem se, protože mi to bylo nabídnuto 
vedoucím a také díky tomu, že Jamboree bylo mým 
skautským snem.
Kolik se tam sešlo lidí a jak to bylo organizováno v naší 
republice?
Na Jamboree bylo 40 000 skautů ze 156 zemí 
světa. Výpravy z naší republiky byly organizovány 
do Jamoddílů z jednotlivých krajů ČR, kde se podařilo 
získat dostatečný počet účastníků a účastnic. Jamoddíly 
byly z následujících krajů: Středočeský, Jihomoravský, 
Olomoucký, Severomoravský a Plzeňský. Celkem 285 
skautů. 
Co všechno se dá na Jamboree zažít a co byl pro tebe 
ten „nej“ zážitek?
Na Jamboree se toho dá zažít opravdu hodně. Tamní 
atmosféra se dá opravdu velmi těžko popsat. Nejlepší 
zážitky mám asi z ostrova Brownsea, kam jsem byl 
díky svým znalostem angličtiny vybrán. Tam jsem měl 
tu čet poznat například skauty z blízkého východu, 
kterých bylo na Jamboree opravdu velmi málo. 
Nejlepší zážitky jsem prožil tamtéž s mými nejlepšími 
přáteli: skautem a skautkou z Taiwanu. Také jsem 
na Brownsea prohovořil hodiny se skauty z blízkého 
východu a Arábie, se kterými jsme řešili problémy válek 
a střetu kultur. Byl to pro mne ohromný celoživotní 
zážitek setkat se s těmito lidmi a v míru řešit otázky, 
kvůli kterým politici dodnes vedou války.
Koho zajímavého jsi tam potkal a našel jsi nějaké nové 
kamarády či přátele?
Potkal jsem mnoho lidí a získal jsem ještě víc přátel. 
Kvůli úspoře tisku uvedu jen několik. Většinu přátel 
jsem získal na Brownsea. Spřátelil jsem se například 
se skauty nebo skautkami z Rakouska, Taiwanu, 
Maďarska, Německa, Slovinska, Etiopie, USA, Malajsie, 
Srí Lanky, Sierry Leone a mnoha dalších zemí.

skautům, ale on mi řekl, že to mám zkusit. 
Proto jsem napsal motivační dopis, vyhrál jsem 
výběrové řízení ve Středočeské výpravě a pos-
toupil tak na úroveň ČR. Abych byl vybrán 
jako reprezentant ČR musel jsem na ústředí 
Junáka v Praze složit zkoušku, kompletně v AJ. 
Z každé země na světě mohli být vybráni jen 
2 lidé. Od nás to musel být chlapec a dívka. 
Na Brownsea byl speciální program, a tamní 
atmosféra byla nesrovnatelná s Jamboree. 
Na Jamboree to bylo jako ve světovém 
velkoměstě, ale na Brownsea to bylo jako 
ve světové vesnici. Získal jsem tam tolik přátel, 
které bych na Jamboree nikdy nemohl získat. 
Neopakovatelná atmosféra byla také při úsvitu 
nového skautského století, když náčelník 
skautů Velké Británie troubil na stejný roh 
jako Baden-Powell (zakladatel skautingu) před 
100 lety.

Co sis z Jamboree přivezl?
Z Jamboree jsem si přivezl mnoho šátků 
od mých přátel z Taiwanu nebo z USA, které 
jsem vyměnil za reprezentační barevné šátky 
ČR. Také jsem si přivezl kroj skautů z USA 
a nespočet nášivek a různých dalších věcí.
Příští Jamboree bude za 4 roky ve Švédsku, 
co bys poradil těm, kteří by se ho chtěli 
zúčastnit?
Tak v první řadě by si už teď měli začít chystat 
poměrně dost peněz. Celková cena letošního 
21. Jamboree byla kolem 25 000 Kč, ale 
za čtyři roky může cena díky inflaci  či míst-
ním poměrům  dost stoupnout. Pokud nem-
áte tolik peněz, můžete už teď začít shánět 
sponzory. Tato činnost je ještě náročnější než 
samotné peníze našetřit, či získat od rodičů, 
ale výsledek stojí za to. 

Účastníka Jamboree - Štěpána Konopáska 
se ptala Ivana Krausová.
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OBECNÍ POLICIE LÍBEZNICE INFORMUJE
V Divadle kouzel Pavla Kožíška začala v září 
již čtvrtá divadelní sezóna. Vedle úspěšných 
a zavedených kouzelnických show se můžeme 
i letos pro velký úspěch a na četná přání míst-
ních diváků těšit na baviče Zdeňka Izera, který 
zde vystoupí se svým zábavným pořadem 
„Dnes vás baví holohlaví!“ Na gejzír skvělé 
zábavy a těžký útok na vaši bránici se připravte 
ve středu 14.listopadu v 19.30 hod.

V divadle se také právě dokončuje nové 
představení s názvem „Čarodějná škola“, 
kde se poprvé v historii moderního divadla 
objeví skutečná magie. Představení je určeno 
všem od 6 do 287 let a připravila jej autorsky 
i režijně se svým souborem Johana Císlerová. 

Pokud se chcete alespoň na hodinu stát 
opravdovým čarodějem, tak přijďte, protože 
Čarodějná škola Morgana vypisuje opravný 
termín závěrečných zkoušek. K doplňujícím 
přednáškám a zkouškám se adepti mohou 
dostavit ve vhodném čarodějném oblečení 
a třeba i s kouzelnou hůlkou v neděli 18. listo-
padu od 15.00 hod.

Jako tradičně i letos přijde se souborem Johany 
Císlerové do divadla Mikuláš. V neděli 2. pros-
ince v 15.00 hodin se děti mimo jiné dozví, 

proč musí čert chodit právě s Mikulášem.

V únoru příštího roku si všichni milovníci 
divadla také přijdou na své. V současné době 
se totiž na prknech líbeznického divadla zkouší 
nové nastudování hry „Zdravý nemocný“ 
s Karlem Rodenem v hlavní roli! A líbezničtí 
diváci tak budou mezi prvními, kdo toto leg-
endární představení ve skvostném hereckém 
obsazení uvidí! 

Každý měsíc divadlo samozřejmě uvádí 
i kouzelnická představení principála Pavla 
Kožíška. Pořad pro děti „Hra kouzel a magie“ 
je plný neuvěřitelných kouzel, kde si nejmenší 
diváci hrají na kouzelníky jako Harry Potter 
a naučí se také sami kouzlit! „Magická esa“ 
je zase velice úspěšná a strhující show, která 
je určená pro celou rodinu. Při velkých „cop-
perfieldovských“ iluzích se mohou diváci těšit 
na čtyřmetrovou skluzavku času, nebezpečné 
prostoupení obřím ventilátorem, vystřelení 
člověka z děla a na řadu dalších velkolepých 
iluzí plných perfektní zábavy a napětí! 
Vstupenky na všechna představení si můžete 
zakoupit též v předprodeji v Pizzerii U kouzel-
níka v přízemí divadla. Aktuální program 
naleznete vždy na www.divadlokouzel.cz

Petra Pavlíková, produkční divadla

SKAUTSKÝ ODDÍL LÍBEZNICE ZDENĚK IZER, KAREL RODEN A ČARODĚJOVÉ SI BROUSÍ ZUBY NA LÍBEZNICE!

SKAUTSKÝ ODDÍL - pokrač...

pokračování na vedlejší stránce >>

Štěpán s přáteli z Taiwanu...

PŘIJÍMÁME NOVÉ CHLAPCE A DĚVČATA VE VĚKU OD 1. TŘÍDY DO 12 LET!
Bližší informace o schůzkách na telefonním čísle 607745371. Co vás čeká? Každý týden 1,5–2 
hodinová schůzka v klubovně v areálu zdraví, výlety, soutěže, spousta nových kamarádů a zážitků, 
ale i znalostí nejen o přírodě. V létě potom 14 denní tábor na romantickém místě uprostřed lesů.
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VÝSTAVA OBRAZŮ 
EVŽENIE CHRAMOSTOVÉ

1.– 2. prosince v zasedací místnosti 
OÚ Líbeznice

ADVENTNÍ KONCERT 
PĚVECKÉHO SBORU CAMERATA

8. prosince od 17:00 hodin 
v kostele sv. Martina

Ů

Pozvánka na další akce v roce 2007 
pořádané kulturním výborem:

ka na dalšlšššíííí akce v roce

Jelikož se za poslední období stalo mnoho událostí a změn, které se týkají Obecní 
policie a života v naší obci, považuji za nutné o těchto událostech a změnách infor-
movat čtenáře Líbeznického zpravodaje. 
V červnu 2007 od OP odešel na vlastní žádost strážník Vlastimil Albrecht a od 1. 
9. 2007 byla přijata nová kolegyně Veronika Börnerová, která je v současné době 
na  kurzu k získání osvědčení strážníka. Mimo základní činnosti strážníka se bude 
zabývat preventivně informační činností v základní škole, školce a u seniorů. 
V květnu 2007 byla zakoupena Škoda Octavia combi rok výroby 2001 jako nové 
s l u ž e b n í  v o z i d l o 
Obecní policie. Nové 
vozidlo byla nutnost, 
neboť st av vozidla, 
které OP používala 
v předchozím období, 
byl již nevyhovující. 
Prostředky na zak-
oupení vozidla byly 
odsouhlaseny zastupi-
telstvem obce, kterému 
tímto děkuji.
O b e c n í  p o l i c i e 
k a ž d o d e n n ě  s p o -
lupracuje  s  ko legy 
z Obvodního oddělení Policie ČR Odolena Voda a se strážníky z přilehlých obcí 
Zdiby a Měšice. Od srpna 2007 společně pod vedením Policie ČR provádíme 
převážně v nočních hodinách regionální bezpečnostní akce, a to v souladu 
s příslušnými zákony a nařízením vlády o vzájemné spolupráci. Tyto akce budou 
prováděny několikrát do měsíce v různých obcích našeho regionu.

STALO SE:
Od 1. 1. 2007 do 31. 8. 2007 Obecní policie vyřešila blokově 518 přestupků z nichž 
převážná většina byla v dopravě. Za toto období bylo též odchyceno 8 toulavých 
psů a zajištěna 3 odcizená motorová vozidla.
V tomto období se také OP podařilo zadržet 6 pachatelů s podezřením ze spáchání 
různých trestných činů.
- Hlídka OP byla přivolána k domu, kde mělo docházet k domácím neshodám, 
při řešení situace jeden z účastníků hádky vyšel z domu a namířil na hlídku OP 
nelegálně drženou brokovnici. Po tomto byl pachatel zadržen a předán PČR, kdy 
mu následně bylo sděleno obvinění z několika trestných činů.
- Obecní policie zadržela pachatele, který ujížděl před hlídkou PČR a odstavil své 
vozidlo v obci, kde se chtěl následně ukrýt.
- Při silničních kontrolách byly zadrženi dva řidiči motorových vozidel, u nichž 
bylo zjištěno, že nevlastní řidičské oprávnění, proto je hlídka OP předala  PČR, kde 
jim bylo sděleno obvinění z trestného činu řízení bez řidičského oprávnění.
- Při kontrole podezřelého vozidla v obci hlídka OP zadržela tři muže, kdy následně 
bylo zjištěno, že vozidlo je vedené v databázi PČR jako odcizené a jeden z mužů je 
v pátrání PČR pro další trestnou činnost.   
- Obecní policie asistuje při dopravních nehodách, které jsou u nás poměrně časté, 
nejvíce však na silnic I/9, kdy je naším úkolem zajišťovat místo dopravní nehody 
a ve většině případů řídit dopravu. Zde je nutné uvést, že Policie ČR Praha–východ 
trpí nedostatkem policistů a proto zajištování nehod do příjezdu dopravní Policie 
trvá i více než 4 hod.
K měření rychlosti vozidel v obci používá Obecní policie dva typy radarů:
1) AD9T který pracuje na principu „mikrovln“tzv.na trojnožce
2) Pro Laser III, který pracuje na principu laserového paprsku tzv. pistole.
Při měření rychlosti se snažíme vybírat lokality, které jsou nejvíce zatíženy rychle 
projíždějícími vozidly jako jsou Zdibská a Hovorčovická ulice na příjezdu i výjezdu 
z obce.

Pokud máte k naší činnosti nějaké dotazy či připomínky, rádi Vás osobně 
uvítáme na služebně Obecní policie na adrese Mělnická 275, Líbeznice (dům 
služeb), ve stálých úředních hodinách  16.00 do 18.00 hod. vždy v pondělí 
a středu, kde nám můžete sdělit své další podněty k naší činnosti.

Rudolf Sedlák , velitel OP

Telefon na obecní policii: 724 112 124
e-mail:obecnipolicie@libeznice.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Svá významná životní jubilea oslavili tito naši 
spoluobčané:
v měsíci červnu:  Studený Karel, 

Šmídová Zdeňka

v měsíci červenci: Turek Josef, Pelcová Věra, 
Čacká Věra, Najmanová 
Libuše, Košinová Marie

v měsísi srpnu:  Kulhánková Marie, 
Rosendorfová Zdenka

v měsíci září:  Kostelecká Ludmila
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