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Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

ZAČALA REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

Číslo měsíce: 2 700 metrů – takový je součet délek
všech nových běžeckých tras v areálu za školou.

První veřejná diskuse o tom, jak by mohlo v bu-
doucnu vypadat Mírové náměstí, proběhla v červnu
2011. Rok na to se podařilo upravit náměstí v horní
části. Spodní část se v plánech architektů dotvářela
postupně. Hned dvakrát do toho také při veřejném
projednání mohla zasáhnout veřejnost. Konečné
verzi projektu předcházela celá řada úprav. Původně
zamýšlený potůček s cirkulující vodou musel pro
provozní náročnost ustoupit skromnějšímu vod-
nímu prvku.  „Voda se ale na náměstí objeví. Je při-
rozeným oživením každého veřejného prostoru. Ke
konečné podobě projektu přibylo navíc pítko, které
určitě o horkých letních dnech přijde vhod,“ vysvět-
luje starosta Martin Kupka.

MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ, 
ODPOČINEK I TRHY

Dlouhá cesta nevedla jen ke konečnému archi-
tektonickému ztvárnění, ale také k finančním pro-
středkům. Žádný jiný projekt nezažil tolik dotačních
neúspěchů. Teprve v letošním roce se na čtvrtý
pokus podařilo získat podporu Středočeského kraje.
Jeho dotace představuje více než 4,6 milionu korun.
Obec sama do rekonstrukce vloží více než milion
korun. Celou investiční akci za 5,5 milionu korun
realizuje po úspěchu ve výběrovém řízení mělnická
stavební firma Rybář. 

Autorem návrhu nového řešení spodní části ná-
městí je architekt Zdeněk Rychtařík. Jeho Vyšehrad
atelier patří k nejuznávanějším českým architekto-
nickým kancelářím. K povedenému Rondelu by tak
v jednom roce mohlo přibýt další dílo soudobé ar-
chitektury.

Co vlastně vedlo k úvahám 
o proměně náměstí? 
„Náměstí by mělo mít nějakou centrální plochu,
kde by se lidé mohli scházet a kde by se mohly
třeba konat i trhy. To nám chybělo. Navíc dosavadní
plochy nebyly v dobrém stavu a o to komplikova-
nější byla jejich údržba. Rádi bychom, aby náměstí
poskytovalo i příjemné posezení – pro nahodilé ná -
vštěvníky, hosty restaurace U Kouzelníka a třeba
i dalších zařízení, která tu mohou vzniknout,“ do-
plňuje starosta.

Pohled architekta
„Stavební a parkové úpravy náměstí by měly vrá-
tit místu původního ducha návsi či náměstíčka,
kde se lidé budou moci scházet i odpočívat. Roz-
hodli jsme se pro kombinaci tradičních materiálů,
jako je například původní žulová dlažba, se sou-
časnými prvky – objekty z pohledového betonu
či lineární vodní prvek. Využíváme přirozeného
klesání terénu pro terasovité uspořádání celého
prostranství, kde výškové zlomy například slouží
zároveň jako lavičky. 

VYSADÍME VÍCE STROMŮ,
NEŽ KOLIK JICH BYLO NUTNO
POKÁCET

Spodní část náměstí by měla samozřejmě navá-
zat na horní parkovou část. Obě části by přitom
měly vytvořit architektonický i provozní celek,
který přinese do náměstí krom tradiční shromaž-

První „výkop“ k nové podobě Mírového náměstí                                                      foto Ludmila Červínová

Jedna z nejdéle připravovaných změn – nová podoba spodní části náměstí – je na dohled. Stavební
práce se rozběhly 14. září 2015. Hotovo by mělo být ještě před letošními vánočními svátky.

Milí čtenáři,
září začalo pro Líbeznice docela radostně. Po mě-

sících napínavé práce na stavbě se 1. září nejmlad-
ším žákům základní školy otevřely dveře Rondelu.
Dva dny předtím se na stavbu přišlo podívat skoro
dva tisíce lidí z Líbeznic a okolí. Dostával jsem samo-
zřejmě i otázky, kdy se konečně ty stěny z pohledo-
vého betonu nahodí, jednoznačně ale převažovaly
pozitivní odezvy. Byl jsem se v nové škole podívat
i pár dnů potom a měl jsem radost z toho, jak děti
využívají otevřené atrium i kruhovou chodbu školy.
Když zazvonilo na přestávku, odehrálo se malé 
zjevení. Otevřely se všechny dveře tříd a děti se jako
roj čtyřmi proudy za radostných pokřiků přemístily
do atria. Nikdo je k tomu nenutil – tedy kromě vel-
ké gravitace samotného Slunce, které atrium zná-
zorňuje.

Potom mi udělalo radost Líbeznické posvícení. Kul-
turnímu výboru a Šárce Kettnerové se podařilo pos-
kládat dobrý program. Organizace klapala. A hlavně
se v celém parku Na Chrupavce pohybovalo neuvěři-
telné množství lidí s dobrou náladou – a většina
k tomu nepotřebovala alkohol.

A třetí radost? Začala rekonstrukce náměstí.
Možná je to taková malá starostovská úchylka, ale
já se při každém začátku stavby začnu těšit, jak to
celé dopadne. Cesta k cíli je sice vždycky lemovaná
nečekanými těžkostmi. Třeba když se najdou čtyři
optické kabely 20 cm pod terénem místo 60 cm
a hrozí, že se práce na dlouho zastaví, nebo když se
dozvíte, že na jeden pozemek je možné dát jen
jednu vodovodní přípojku, i kdyby měřil půl kilome-
tru. Baví mě ale každodenní proměny, které se na
stavbě odehrávají. Po rozbourání betonů na chod-
níku se celé prostranství pro mě nečekaně otevřelo
a opticky zvětšilo. Těším se na postup dláždění, na
světelné kostky v dlažbě schodiště, nový vodní prvek
a hlavně na nové stromy. Teprve s nimi to bude
opravdové náměstí, a když se to podaří, bude tu po
mnoho dalších let dělat líbeznickým občanům ra-
dost. Alespoň tak jako mně na samém počátku.

Bylo by pěkné, kdyby u radostí mohlo zůstat.
Jenže tak to v životě ani tom obecním nechodí. Více
než měsíc týden co týden, a teď už dokonce den co
den urgujeme opravu lanové pyramidy na dětském
hřišti v Areálu zdraví. Je to přesvědčivý důkaz, že
malé věci se mohou někdy zadrhnout stejně bezna-
dějně jako velké. Zatímco na jiném konci obce za
měsíc vyroste velký kus stavby, v tomto případě více
než měsíc čekáme na pár originálních součástek
a opraváře. Jedno ale víme bezpečně, je to poslední
prvek, který obec pořídila od společnosti Tomovy
parky. 

Přeji krásné podzimní dny.

Váš starosta
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Co vás v poslední době nejvíce potěšilo jako
místostarostu obce? Co vás na práci místo-
starosty baví? 

Samozřejmě největší radost mi udělalo dokončení
a otevření nového pavilonu ZŠ a ZUŠ. Je moderní
a řekl bych nadčasový. Doufám, že se bude líbit
žákům i jejich rodičům. Zároveň se dokončuje pro-
jekt revitalizace školních zahrad a sportovišť. Nové
dopravní hřiště a běžecká dráha, úprava terénu, pó-
dium, skluzavka, labyrint, to jsou prvky, které po-
zvednou celý areál školy o několik stupňů výš. A to
je právě to, co mě na práci místostarosty baví: když
se povedou realizovat nové projekty, které mají
smysl a posouvají život v obci dál.

A kde naopak vidíte, že se něco ne úplně
daří nebo by se dalo udělat lépe?

Trochu mě trápí stav veřejné zeleně, ale chápu, že
je to běh na dlouhou trať. Technické služby nemo-
hou stihnout všechno, a proto bych byl rád, aby se
ten, kdo jen trochu může, postaral o prostor před
svým domem sám a nespoléhal na to, že se nám
podaří všude udržovat anglický trávník.

Působíte jako neuvolněný místostarosta
obce, jak se dá skloubit práce ve vedení
obce s vlastní živností? 

Protože podnikám v Líbeznicích, není pro mě velký
problém přizpůsobit svůj pracovní rozvrh požadav-
kům obce. Někdy však musím spoléhat na toleranci
zákazníků. 

Za posledních několik let se na budovách 
ve vlastnictví obce udělal velký kus práce,
hlavní budovy byly rekonstruovány i zatep -

leny. Jaké jsou další plány obce v tomto
směru? 

Já vidím problém se střechou budovy „Staré
školy“ (Martinova 142) a stejná potíž bude se
střešní krytinou na staré budově ZŠ a ZUŠ. Připra-
vujeme rekonstrukci ulic Pakoměřická, Bořano-
vická, Bedřicha Smetany. Jsme ve fázi vypořádání
vlastnictví pozemků, bez toho nemůžeme žádat
o dotace.

Jsou v Líbeznicích nějaká další místa, kde vi-
díte potenciál pro další rozvoj a zlepšení
současné situace? 

Rád bych, aby se podařilo zrealizovat skatepark
v Areálu zdraví a vůbec rekonstrukci celého pro-
storu v okolí současných asfaltových kurtů. I teni-
sový kurt by zasloužil nový povrch. Máme podněty
od občanů, kteří vidí prostor na Areálu zdraví jako
vhodný pro vytvoření zóny oddechu a sportovního
vyžití.

Vaším povoláním je restaurování starého
nábytku. Dají se najít nějaké souvislosti
mezi prací místostarosty a restaurátora? 

Vnímám to jako protipóly: zatímco u historického
nábytku je potřeba zachovat v co největší míře jeho
původnost a mnohdy umělecký a historický odkaz
našich šikovných předků, při práci pro obec radši
posunuji věci směrem dopředu a pouhé zakonzer-
vování stavu čehokoli by nám mnoho radosti nepři-
neslo.

Jaký byl váš největší restaurátorský počin
nebo na jakou zakázku vzpomínáte s lá-
skou? 

BAVÍ MĚ POSOUVAT VĚCI DOPŘEDU

Michal Doubrava                        foto Petr Zaremba

Již devátým rokem je obecním zastupitelem, z toho posledních pět je členem rady a místostaros-
tou. Mezi jeho hlavní zodpovědnosti patří údržba obecního majetku a správa budov ve vlastnictví
obce. Vedle místostarostování je jeho prací i koníčkem restaurování starého nábytku. O svých
zkušenostech ve vedení obce i dalších plánech, ale také o práci se starým dřevem nám poskytl
rozhovor líbeznický místostarosta Michal Doubrava.

Dokončení ze strany 1

ďovací a společenské funkce i funkci odpo-
činku,“ popisuje architekt Zdeněk Rychtařík.

Velkou pozornost věnovala obec i správné
volbě nových stromů, které se mají vysadit.
K chodníku podél silnice se vrátí vhodné druhy
javorů. Výraznými solitérními stromy by měly být
dva duby zasazené dovnitř prostranství – blíže
k divadlu dub bahenní a nad nové schody potom
dub zimní. „I v tomto případě vysadíme více
stromů, než kolik jich bylo nutné pokácet,“ zdů-
razňuje první místostarosta obce František Zá-
vorka.

-na-

Velké uspokojení a dobrý pocit mi dává v podstatě
jakákoli zakázka, kterou zákazník pochválí a vyjádří
spokojenost. Jelikož je člověk ješitný, je pak na sebe
(možná až nemístně) hrdý. Radost mi udělala za-
kázka na restaurování několika cechovních truhel
pro Oblastní muzeum v Brandýse nad Labem. Tyto
kousky nemá nikdo „zašité“ doma, naopak jsou
součástí výstavy muzea a mohou potěšit oko mno-
hých návštěvníků.

František Grunt

Vizualizace nové podoby náměstí                                                                 foto Grafika VYŠEHRAD atelier

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, architekt
a pedagog, je spoluvlastníkem 
architektonického studia VYŠEHRAD 
atelier, které založil v roce 1996.
Realizace a projekty ateliéru byly oceněny 
v prestižních domácích i zahraničních soutěžích,
za nejvýznamnější považujeme GRAND PRIX Obce
architektů v roce 2000, 2001, 2009 a hlavní cenu
v prestižní soutěži Contractworld Award 2011 – 
1. cena v kategorii přestavba / změna využití.
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Tak se dělala duha                                                                                                                                foto -mk-

TÉMA

Finišují úpravy rozlehlého sportovního a volno-
časového areálu za školou. Jeho dominantou
je běžecký ovál s dráhami v různých barvách
umělého povrchu. Originální architektonický
návrh pro Líbeznice vytvořili architekti a vý-
tvarníci z M1. Na internetových stránkách obce
i na Facebooku proběhla burza nápadů, jak by
se nový areál mohl jmenovat. Zatím vyhrává
název Duhovka.

Po mnoha letech čekání dostává škola atletický ovál
s rovinkou pro sprint na 60 metrů a s doskočištěm
pro skok daleký. Líbeznickým unikátem bude do-
pravní hřiště umístěné uprostřed oválu. K tomu při-
bude ještě nový sektor pro vrh koulí a malé travnaté
fotbalové hřiště. Celý areál protnou nová schodiště
a mlatové cesty. „Chceme tu vyznačit čtyři uzavřené
okruhy pro posílení fyzičky i relaxační běh,“ vysvět-
luje starosta obce Martin Kupka. K radosti všech
učitelů tělocviku povedou všechny trasy pro lep-
ší tréninkový efekt přes nová schodiště. Na nej-
kratší trase o délce 200 metrů bude 20 schodů 
a po nejdelší bude možné překonat 1 100 metrů
a 96 schodů.

DOMINANTOU JE BEŽECKÝ
OVÁL S DUHOVÝMI BARVAMI

Areál spojuje hru s funkcí parku a zahrady.
V celém areálu se vysadí více než 20 nových stromů,
jejichž aleje rámují a vymezují celkový prostor
areálu. Vyroste tu také nový amfiteátr s jevištěm,
obří zajíc s popínavými rostlinami, skluzavka a další
prvky – dílem pro sport, hru i odpočinek. „Měl by
to být pěkný kousek obce místo málo využívané
a místy nevzhledné plochy,“ vysvětluje místosta-
rosta Michal Doubrava.

„Před více než rokem nás vedení obce oslovilo,
abychom vytvořili návrh kompletních úprav areálu
za školou i zahrady mateřské školy. Byla to pěkná
práce. S nadsázkou jsme si říkali, že děláme vlast-
ně takový líbeznický kampus (označení rozlehlých
areálů univerzit v anglicky mluvících zemích – pozn.
redakce),“ říká architekt Jan Hájek. V té době už
obec usilovala o výstavbu Rondelu a zadáním pro
architektonické řešení areálu bylo doplnění důleži-

ZA ŠKOLOU 
VYCHÁZÍ DUHA

tého sportovního zázemí, obnovení dopravního
hřiště a také sevření celého areálu do jasně čitel-
ného celku.

„Chtěli bychom, aby do areálu děti chodily rády.
Nic víc, nic míň. Udělali jsme, co jsme mohli, a teď
už je to na nich. Můžeme jen doufat, že přeskočí
jiskra. Že připravené plochy budou holky a kluky in-
spirovat. Že budou mít touhu probě hnout se po du-
hovém oválu, naučit se řídit auto, vylézt na zaječí
kopec, hrát kuličky, pétanque, prozkoumat laby-
rint, vypustit letadlo, pěstovat rostliny, sáňkovat,
hrát hry na travnaté pláni, udělat kotrmelec a že
dospělí budou respektovat přirozenou dětskou ten-
denci ke skotačení,“ doplňuje Jan Hájek.

Originální zapojení dopravního hřiště doprostřed
běžecké dráhy není vůbec nahodilý nápad. Původně
měla běžecká dráha obkroužit stávající multifunkční
hřiště. „Tím by ale úplně zmizela travnatá plocha pro
fotbal. Tu nám bylo líto obětovat a hledali jsme místo,
kam bychom mohli atletický ovál přemístit. Nebylo
moc jiných možností než obepnout dopravní hřiště.
Samotné dopravní hřiště jsme brali jako jednu z priorit
celé úpravy,“ doplňuje Jan Hájek. O obnovení do-
pravního hřiště vedení obce usilovalo od roku 2012.
„S každým pohledem na plné ulice aut si uvědomuju,
jak je trénink správných návyků v silničním provozu
důležitý od malička. I tímhle krokem chceme přispět

k větší bezpečnosti v obci,“ zdůrazňuje první místo-
starosta František Závorka.

„Těší mě, že se tím fakticky uzavře jeden důle-
žitý celek v organismu obce. Tužka architekta je
i v tomto případě vidět. V celém prostoru přibyla
spousta krásných nápadů. Přál bych si, aby do to-
hoto koutu obce teď děti i dospělí chodili rádi,“ shr-
nuje starosta Martin Kupka.

HRAVÝ A KULTIVOVANÝ 
AREÁL ZA ŠKOLOU

Všechny úpravy si vyžádají více než 7 milionů
korun. Celých šest milionů ale do projektu doputuje
z Regionálního operačního programu. Zbývající více
než jeden milion korun zaplatí obec Líbeznice.
Čtvrtmilionem korun přispěje solidárně také sou-
sední Bašť.

Veškeré úpravy provádí na základě výběrové-
hořízení společnost Sportovní podlahy Zlín. Slav-
nostní otevření celého areálu proběhne v pátek 9.
října v 10 hodin dopoledne. Sportovní odpoledne
pro veřejnost se soutěžemi pro děti i dospělé začne
v 15 hodin.

-mk-

OBECNÍ POLICIE

MLADÝ STRÁŽNÍK OD ZÁŘÍ POKRAČUJE

Do kroužku se přihlásilo dvacet dětí z Líbeznic
a okolních obcí. Schůzky byly pořádány každou
středu od 17.00 do 18.00 hod. v komunitním cen-
tru Archa, kdy na každou schůzku si strážníci pro
děti připravují jeden z tematických okruhů, kterému
se následně věnují formou her. 

Mezi zajímavější patřila například návštěva
psího útulku firmy LARY v Hovorčovicích spojená

s opékáním buřtů nebo měření rychlosti a základy
první pomoci. Od poloviny září se budeme schá-
zet v novém pavilonu základní školy s možností
využití nově vzniklého dopravního hřiště a atle-
tické dráhy.

Rudolf Sedlák

V polovině loňského školního roku strážníci Obecní policie Líbeznice založili zájmový kroužek
pro děti školního věku s názvem „Mladý strážník“. Jedná se o tematicky založený kroužek, kdy
cílem tohoto kroužku je naučit děti bezpečnému chování, seznámit je se zákony ČR a Obecně zá-
vaznými vyhláškami obce, základy první pomoci, základy sebeobrany a střelecké přípravy ze vzdu-
chových zbraní. 

Jak na první pomoc?                                    foto -jv-



Líbeznický zpravodaj  9/20154

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 9, ZÁŘÍ 2015, ROČNÍK 13

OBECNÍ POLICIE

LÉTO VE ZNAMENÍ
POŽÁRŮ
O letošních prázdninách byl kvůli nadprůměrně
vysokým teplotám zaznamenán rekordní počet
požárů. V katastru obce Líbeznice a v obcích
s územní působností Obecní policie Líbeznice
bylo zaznamenáno od začátku prázdnin 12 po-
žárů. V převážné většině se jednalo o požáry pol-
ních porostů a přilehlých křovin způsobené 
zemědělskou technikou nebo odhozeným nedo-
palkem. Díky včasným zásahům složek IZS ne-
vznikla větší škoda na majetku a žádná na zdraví
zúčastněných osob. Na likvidaci požárů se podí-
lely jednotky HZS Neratovice, HZS Hl. m. Prahy,
HZS Aero Vodochody, SDH Líbeznice a SDH
Zdiby.

DO ŠKOLY VEZL
DĚTI BEZ ŘIDIČ-
SKÉHO OPRÁVNĚNÍ
Dne 1. 9. 2015 byl v dopoledních hodinách v ulici Mě-
šická kontrolován hlídkou Obecní policie Líbeznice
řidič, který měl poškozenou zadní část vozidla. Na
výzvu strážníků předložil občanský průkaz, osvědčení
o registraci vozidla a k dotazu na řidičský průkaz uvedl,
že jej má „v čistírně“. Hlídka následně provedla lustraci
v centrálním registru řidičů, kdy bylo zjištěno, že muž
má skutečně uložen platný zákaz řízení motorových
vozidel a několikrát mu bylo orgánem Policie ČR sdě-
leno obvinění za porušení uloženého zákazu. Na místo
byla proto přivolána hlídka OO PČR Odolena Voda,
která si muže převzala a rozšířila jeho sbírku obvinění
z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.

POHŘEŠOVANÝ
CHLAPEC
Ve středu 9. 9. 2015 kontaktovala v 17.00 hod.
Obecní policii Líbeznice zoufalá matka chlapce,
který navštěvuje ZŠ Líbeznice, s tím, že se její syn
ještě nevrátil ze školy domů a jeho mobilní telefon
je nedostupný. Dále uvedla, že vyučování končilo ve
14.00 hod. a že po něm měl přijít domů. Hlídka OP
společně s matkou prověřila bydliště kamarádů po-
hřešovaného, dětská hřiště a další možná místa,
kde by se chlapec mohl nacházet, vše s negativním
výsledkem. Nezletilý chlapec byl po několikaminu-
tovém pátrání nalezen na autobusové zastávce
před školou. Uvedl, že se zdržel s kamarády a mo-
bilní telefon se mu vybil.

DOPRAVNÍ 
NEHODA
SE ZRANĚNÍM
Dne 10. 9. 2015 byla po 17. hodině přijata hlídkou
Obecní policie Líbeznice žádost o součinnost od ope-
račního důstojníka PČR o prověření oznámení o do-
pravní nehodě se zraněním na silnici I./9 u odbočky
na obec Zlonín. Hlídka OP na místě zjistila, že došlo
ke střetu osobního motorového vozidla a cyklisty.
Strážník na místě poskytl zraněnému cyklistovi, který
byl při příjezdu hlídky OP v bezvědomí, neodkladnou
první pomoc. Do příjezdu rychlé záchranné služby
zraněný muž nabyl vědomí a ta jej převezla s vážným
zraněním hlavy do FN Královské Vinohrady. Poté
hlídka OP zajistila svědky dopravní nehody a pode-
zřelého řidiče osobního motorového vozidla, který
nehodu způsobil. Následně byla událost předána vý-
jezdu skupině dopravních nehod Policie ČR.

LÍBEZNICKÉ 
POSVÍCENÍ ZRAJE
JAKO VÍNO
Doufám, že se to nezdá jenom mně, že Líbeznické
posvícení je každý rok o kousek dále. Tentokráte
u největší kulturní akce velice mile překvapila pestrá
nabídka atrakcí pro děti, takže dětská srdce zaplesala,
peněženky rodičů zasténaly, ale tak to má být. Atrakcí
bylo opravdu požehnaně a všechny byly v obležení
dětí. Pestře poskládaná byla i hudební produkce, po
dechovém začátku přišel na řadu Pískomil, který se
opět do Líbeznic vrátil a roztancoval děti. Ty se dostaly
dokonce i na pódium, kde coby sboristé mňoukaly
a štěkaly v písni „Kočky – kámošky“. Následovala 
kapela Burma Jones. Je škoda, že tak dobrá skupina
nepřišla na řadu později, v půl páté ji moc lidí nepo -
slouchalo. Vtipná a pohotová byla opět raperka Shar-
kass, která na slova z publika dokázala zarepovat.
Následující Freddie Mercury byl spíše úsměvný, ale
staré „fláky“ od Queenů se neoposlouchají nikdy.
Hlavně pánové si užili vystoupení Pole dance – dívky
akrobacii na tyči zvládly skvěle, i když je produkce 
zaskočila jinou muzikou. Nesmělo chybět již tradiční
vyhlášení nejhezčích líbeznických zahrádek ani pře -
dávání dortu Divadlu kouzel i dětem. Dort pro dě-
ti byl letos opravdu skvostný, patnáctikilogramový
a ozdobený zvířátky z marcipánu, a jistě se dostalo
na všechny. Hudebním vrcholem večera bylo beze-

TÉMA

sporu vystoupení Petra Koláře a jeho kapely, mohli
jsme se přesvědčit, že přijeli opravdoví profesionálové.
Ne nadarmo Petra Koláře sledovalo největší publikum
a mnoho návštěvníků právě v naší bleskové anketě
jeho vystoupení označilo za to nejlepší, co letos na
posvícení bylo. Zajímavým zážitkem byl i beatbox
v podání BeatSolči, který beatoval dokonce krkem.
Šárka Rezková zazpívala mj. svou „Borůvkovou“, ná-
sledovanou ohnivým česko-japonským duem. Pří-
znivce jisker a ohně jistě potěšila ohnivá show
s dechberoucími efekty a celou akci pak zdařile uza-
vřel Kabát revival. Po celý den panovalo skvělé počasí,
na to máme v Líbeznicích opravdovou kliku, a také
skvělá atmosféra, ke které přispěli pohotoví a vtipní
„evropáčtí“ moderátoři Tomáš Zástěra a Jindra Ekl.
Nechme nyní promluvit alespoň některé návštěvníky,
kterým jsme položili v naší bleskové anketě následující
otázku: Co se vám letos na líbeznickém posvícení lí-
bilo nejvíce? 
- Nejvíce se mi líbil Petr Kolář, stánek Klasa, bur-

čák, řetízkáč a atmosféra jako zamlada. (Kamila)

- Úžasná spontánní atmosféra. (Petr)
- Koktejly. (Saša)
- Velice kvalitní hudební program. (Karel)
- Spousta lidí s dobrou náladou. (Martin)
- Příležitost potkat kamarády a známé, které

jinak těžko potkávám. (Honza)
- Mně se líbilo, jak to měl kulturní výbor zase

perfektně připravené. (Dušan)
- Extreme lavice, kde jsem byla s taťkou. (Terezka)
- Rozmanitost a bohatý program pro každého.

(Tibor)
- Mojito. Lidé. Zábava. (Pavlína)

Bohužel nemáme místo, abychom zveřejnili
všechny odpovědi, ale mnoho návštěvníků zmínilo
skvělou atmosféru. Ta opravdu v parku Na Chru-
pavce panovala po celý den a myslím, že všichni si
přišli na své a užili si krásný den plný zábavy v Lí-
beznicích. Už teď se těšíme na příští rok. 

František Grunt

Pískomil přivedl nadšené děti i na pódium                                                                     foto Václav Mikoláš

Požár pole u Baště                                        foto -rs- Takto by vyjížďky končit neměly                foto -rs-
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Absolvent Erik Stojka         foto archiv Erika Stojky

Školní rok otevřela poprvé vlastní živá kapela – ZŠ a ZUŠ Líbeznice žije                                                                                                                    foto Luboš Kovář

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

ŽÁK LÍBEZNICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
REPREZENTUJE I ZA HRANICEMI
O úspěších dětí líbeznické školy na vědomostních olympiádách, výtvarných či recitačních soutěžích
čtenáře informujeme často. Úspěšní jsou naši žáci ale i v mnoha jiných disciplínách, které stojí za
to představit – škola je sice, slovy klasika, základ života, ale není jedinou možností, kde vyniknout
a plnit své sny. Dnes představíme fotbalové naděje a příště se můžete těšit na úspěšné tanečnice
nebo jachtařku. 

Daleko v Budapešti reprezentoval jeden z našich
současných žáků devátého ročníku Erik Stojka naši
školu. V týdnu od 20. do 26. května byl uvolněn
z vyučování jako hráč mezinárodního fotbalového
turnaje do Maďarska. Přenos je možné zhlédnout
na http://www.fradi.hu/hu/labdarugas/utanpotlas/
elokepes-kozvetites/20150525/c/10516 (vidět ho
můžete v zápase Slavia Praha – Nürnberg). Erik
hraje za SK Slavia Praha – držíme mu palce, aby se

třeba v brzké budoucnosti dostal do národní re -
prezentace. 

Erik není jediným hráčem, který reprezentuje
naši školu ve vrcholovém fotbalu. Připomeňme Ma-
těje Chaluše, obránce Bohemians Praha, který byl
také žákem naší školy. 

Radka Kostková, Andrea Gruntová

Slavnostního zahájení na adrese Měšická 322 se ujal
pan starosta Martin Kupka, když dozněla skladba
orchestru Základní umělecké školy, k němuž se přidali
i dva čestní hosté, filharmonici otec a dědeček letoš-
ního druháčka Maxe Kejmara. Počasí bylo na rozdíl
od deštivého loňska také slavnostně naladěno, proto
se všichni sešli na dvoře před hlavním školním vcho-
dem a mohli si vyslechnout, na jaké novinky se
mohou těšit.

RONDEL NOVINKOU ČÍSLO 1

Novinkou číslo 1 byl bezesporu nový školní pavilon
zvaný Rondel. Během Dne otevřených dveří si jej při-
šly prohlédnout dvě tisícovky občanů z Líbeznic
i okolí. V něm bude probíhat výuka pěti prvních tříd
a tří třetích tříd a odpoledne v něm budou trávit dru-
žinové děti hrami, než si je vyzvednou rodiče. Učebny
mají názvy po planetách sluneční soustavy, přičemž
kruhový dvorek s platanem znázorňuje Slunce. 

Další novinku uvedl zástupce Nadace ČEZ a pře-
dal škole šek v hodnotě 400 000 Kč. Tato částka byla
použita na koupi a instalaci posuvné rampy pro no-
vého žáka, šesťáka Ondru, který by se pro svůj han-
dicap do školy jinak nedostal. Třetí novinkou se stala
nová povrchová úprava tělocvičny. Z té budou mít
radost i mnozí dospělí, kteří tělocvičnu navštěvují
v rámci odpoledních a večerních sportovních akti-
vit, účastníci bazárků i tradičního karnevalu. (Nejen)
ostatní se mohou na novou tělocvičnu přijít podívat
a zasportovat si na Líbeznice Kin-ball Cupu v sobotu
14. listopadu (původní a dříve avizované říjnové
datum muselo být bohužel změněno). Další výraz -
nou novinkou jsou změny v Základní umělecké škole,
kde přibyly prostory, pedagogové i počty žáků, jak si
blíže můžete přečíst v samostatném článku.

To vše se dozvěděli všichni, kdo 1. září před ško-
lu přišli. Rodiče a žáci pak během prvních školních
dní zaznamenali ještě následující:

Personální posílení školy – vyšší počet žáků
a nová budova vedly logicky k navýšení počtu za-
městnanců. 

Ve sborovně usedli vedle další mužské posily
Filipa Kapounka Petra Kleinová, Lucía Šlechto-
vá, Věra Novotná a Martina Šípová. V kanceláři 
pak můžete najít ekonomku Jarmilu Nagyovou
a hospodářku Ditu Procházkovou, která vystří-
dala u psacího stolu vedoucí jídelny paní Krum-
polcovou, jejíž kancelář se nově nachází v pro-
sklených dveřích vedle jídelny. Nyní je jistě 
záhodno připomenout krásné výročí. Paní uči-
telka Lenka Nováková oslavila 25. srpna své čty-
řicetileté působení na naší škole. Gratulujeme
a přejeme jí i do další dekády pevné zdraví a ener-
gii. Předpokládáme, že jí mnozí čtenáři vděčí za
to, že si (nejen) tento měsíčník mohou přečíst bez
jediného zaváhání!

TĚLOCVIČNA DOSTALA 
NOVÝ POVRCH

V družině tým vychovatelek posílily Dana Jan-
čatová, Dominika Najmonová a Eva Zajícová.
Vzhledem k tomu, že se v Rondelu nachází 8 tříd
a družinových tříd je o jednu více, devátá družina
sídlí v nejsvětlejší a nejprostornější místnosti školy,
v učebně nad krčkem, tj. současné třídě 5.A.
Ranní družina se nachází v učebně Mars.

Paní Eva Mišnerová je novou posilou do jídelny
Rondelu. 

Andrea Gruntová

PRVNÍ ŠKOLNÍ ZVONĚNÍ…
… vlastně 1. září 2015 neproběhlo. Pan školník Nešpor jej zapnul až po 2. vyučovací hodině, kdy
ve škole zbyli jen pedagogové. Udělal to proto, aby nenarušil slavnostní chvíli, kterou toho dne
zažívali především prvňáčci se svými rodiči a deváťáci; pro ty první začínal jejich první učební rok,
pro ty druhé poslední.
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

SKAUTSKÝ TÁBOR
Z POHLEDU RODIČE
SVĚTLUŠKY
Je to téměř rok, co moje dcera, v tu dobu čer-
stvě šestiletá, začala chodit do skautského od-
dílu v Líbeznicích jménem Amazonky. Oddíl
vede skautská vedoucí Čoky. Do oddílu chodí 
8 děvčat ve věku 6–9 let. Každý týden ve středu
se děvčata scházela na dvě hodiny ve skautské
klubovně na Arču. V zimě, aby nezmrzla, trá-
vila dvě hodiny v komunitním centru Archa,
které jim obec dovolila využívat. Kromě Čoky
se jim každý týden věnovaly ještě další slečny:
Čičila, Kometa, Papoušek, Sluníčko a Liška.

Holky se naučily mnoho zajímavého. Jak se chová
správná světluška, pozdrav a heslo světlušek.
Hymnu skautů, jejich pozdrav. Už vědí, kdo skau-
ting založil, kdo je patronkou světlušek, kdo je
skaut, kdo rover. Zažily první výlety s kamarádkami,
spoustu dobrodružství a dostaly skautský kroj.
Umějí zpívat českou hymnu a znají českou vlajku…

LODIČKA HLEDÁ
NOVOU POSÁDKU
 Mateřské centrum Lodička provozuje svou činnost 
v Líbeznicích již 4 roky. V loňském školním roce vítalo
rodiče s dětmi od cca 9 měsíců do 3 let každý čtvrtek
dopoledne v komunitním centru Archa (budova, kde
je též knihovna a lékárna). Místnost pro hernu je zde
již vybavena hračkami, klouzačkou apod.

Centrum vedou a provozují místní maminky,
které samy mají malé děti a chtějí nejen jim připravit
jiný program, než jaký mají v domácím prostředí.
Velmi důležité je, že se tu děti setkávají se svými 
vrstevníky, se kterými později nastupují do školky.

Malé světlušky se skamarádily a těšily se na
skautský tábor. Ten trvá dva týdny a já měla obavu,
zda to obě zvládneme. Moje světluška i já – dva
týdny bez sebe, bez telefonátu… Při odjezdu jsem
ovšem neměla starost jen já, ale i další rodiče našich
malých holčiček. I přesto plně naložený autobus 
se světluškami, vlčaty, skauty, skautkami, rovery
a kufry odjel. Hned druhý den nám přišel spokojený
dopis od mé světlušky. Odepsala jsem ještě tentýž
den. Po týdnu plném očekávání jsme se mohli jet
podívat na skautský slib do tábora v Hradčanech
u Mimoně. 

Byla jsem celá napjatá, jestli to moje světluška
zvládá, zda nebude chtít odjet domů se mnou. Ro-
dičů nás dorazilo dost. Na táboře bylo 24 dětí a na
slib přijelo 12 aut rodičů. Dorazili jsme do tábora,
který byl umístěn hluboko v lese, daleko od civili-
zace. V táboře nechyběla vstupní brána s hlídkou,
u které jsme se museli hned nahlásit, kdo jsme.
V táboře bylo asi 20 stanů, jídelna, několik teepee,
sprcha, dvě latríny, a dokonce vybavená kuchyň
s lednicí, světlem a umývacím koutem. To, jak byl
tábor na celé tři po sobě jdoucí turnusy připraven,
jsem s obdivem pozorovala. Muselo to stát velmi
mnoho práce a času spousty lidí. Při příjezdu nás ví-
tali skauti – tedy spíš indiáni. Všichni totiž byli ob-
lečeni do krásných doma zhotovených indiánských
obleků. Poslechli jsme si hodnocení dne a indiáni se
odebrali do svých stanů. Ze stanů vylezli už naši
skauti. Pak již přišel na řadu obřad světluškovského,
vlčího a skautského slibu. Byl to velký zážitek nejen
pro naše malé světlušky, ale i pro ostatní skauty
a také nás rodiče. 

Potom nás rodiče, už každého zvlášť, provedly
naše děti po táboře, vše nám ukázaly a o všem po-
vyprávěly. Během vyprávění mé světlušky už se začal
ozývat zpěv u ohně a hra na kytaru. Všichni jsme
postupně dorazili k ohni. Já po velmi dlouhé době
usedla k táboráku a zadívala se do praskajícího
ohně. Vzpomněla jsem si skoro na všechny písničky,
co Koudy s kamarádem hráli, a zazpívala si. Moje
skautka mi usnula na kolenou. Odjížděli jsme jako
jedni z posledních. Během odchodu jsme už slyšeli,
jak Kometa čte holkám pohádku na dobrou noc.

POPRVÉ DVA TÝDNY 
BEZ MÉ MALÉ SVĚTLUŠKY

Všichni rodiče jsme odjeli sami, žádné dítě
s námi domů nejelo. Všechny skauty jsme si vyzvedli
v Hradčanech až za další týden. Moje světluška byla
zdravá, spokojená, starší, rozumnější, bohatší a na-
těšená na příští skautský tábor. 

Za další týden jsme přidali alespoň malinko ruku
k dílu. Po příjezdu dvou dodávek s vybavením tá-
bora jsme pomohli s vykládáním. Vše organizoval
hlavní vedoucí tohoto tábora Chřástal. Na pomoc
přišlo i pár dalších rodičů.

Všem zúčastněným vedoucím stejně jako těm,
kdo tábor připravili a podíleli se na čemkoli, co po-
mohlo tomu, aby celý tábor mohl takhle výborně
klapnout a povést se, moc děkuji. 

Máma Popelky

ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÁ ŠKOLA
NOVĚ A V NOVÉM
Od samého počátku existence Základní umělecké
školy v Líbeznicích (září 2012) se ukazoval značný
nepoměr mezi počtem uchazečů o studium někte-
rého ze tří otevřených oborů a kapacitou školy. Po-
volených 120 míst zjevně nestačilo a vedení školy
bylo pod palbou kritiky rodičů, jejichž dítě mělo
zájem o studium a v ZUŠ pro ně nebylo místo.  

Po třech letech našeho volání po navýšení kapa-
city školy se na nás díky silné podpoře pana starosty
Martina Kupky usmálo štěstí a rozhodnutím MŠMT
můžeme nyní nabídnout již 220 studijních míst.

Další významnou změnou v životě naší školy je, že
nám zřizovatel nabídl a upravil prostory nad jídelnou
ZŠ, takže provoz umělecké školy je oddělen od školy
základní, a obě instituce se tak vzájemně neruší.

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
LÍBEZNICE

hledá kvalifikovanou učitelku 
na plný úvazek.

V případě zájmu volejte

734 305 766,
kde dostanete další potřebné 

informace.

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
Vedení obce finanční injekcí pomohlo naší škole

k nákupu našeho prvního „opravdového“ koncert-
ního křídla, což nepochybně přispěje k vyšší úrovni
práce našeho klavírního oddělení.

Během prvního zářijového týdne jsme uspořádali
doplňující talentové zkoušky, takže momentálně
u nás studuje či začíná studovat ve třech oborech
okolo dvou set žáků. Zajímavostí je, že v Líbeznicích
a okolí vítězí zájem o studium hry na klavír, máme
nyní přes 40 budoucích „koncertních mistrů“.

TEĎ MŮŽEME PŘIJMOUT 
VÍCE ŽÁKŮ

Vyšší počet žáků nutně přinesl potřebu nových
učitelů, a tak můžeme s radostí přivítat v našich řa-
dách dva mladé kolegy, čerstvé absolventy Pražské
konzervatoře, slečnu Žižkovou a pana Badarov-
ského. Jejich mládí a elán doplní svou zkušeností
pěvkyně Národního divadla paní Novotná (shoda
jmen, nejde o mou příbuznou) a bývalý člen Filmo-
vého symfonického orchestru pan Lorenc.

Jestliže připomenu, že žáci i učitelé ZUŠ se již
svou produkcí podíleli na otevření Rondelu dne
30. srpna a slavnostním zahájení nového školního

roku dne 1. září, snad nás nikdo nemůže podezírat
z nečinnosti.

Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoli způsobem
pomáhají v práci, a těšíme se na shledání se všemi
příznivci hudby, výtvarného umění i tance při pod-
zimních akcích naší umělecké školy.

Přeji všem hezké podzimní dny. 

Roman Novotný

A právě pro letošní, případně další roky hle-
dáme nové maminky, které by chtěly využít pří-
ležitost. Stávající provozovatelky již mají větší děti
a vracejí se do práce, tudíž se nemohou Lodičce
dále věnovat.

Jakým způsobem se bude mateřské centrum vy-
víjet a jaký doprovodný program by mohlo nabízet,
je otevřené a plně v režii nové „posádky“. Hledáme
tedy maminky (nebo klidně i tatínky!), které (kteří!)
chtějí obohatit svou činnost na rodičovské dovo-
lené. Navíc mohou tuto organizační zkušenost poz-
ději zúročit při hledání dalšího zaměstnání.

Nebojte se a přihlaste se na stonozkalib@gmail.
com, vše je na chuti a domluvě.

Těšíme se na vás!
-ma-

Kalendář akcí
pro rok 2015

 3. 10.  Vejšlap povodím 
Mratínského potoka

14. 11.  Kinball Cup
29. 11.  Adventní trhy 

a koncert v kostele 
11. 12.  Vánoční běh
24. 12.  Vánoční punč
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NEJVĚTŠÍ LETNÍ
TÁBOR SKAUT-
SKÉHO STŘEDISKA
WILLI LÍBEZNICE
Tradičně největším letním táborem líbeznického
střediska je tábor čtyř oddílů, a to Klubíček, Štik,
Stopařů a Kaktusáků (cca 60 lidí). Úspěch akce pro
více než 40 dětí závisí na partě sehraných vedou-
cích. V táboře musí panovat řád, tolerance a radost.
Každý se snaží dát do přípravy a realizace programu
maximum, aby to při celodenní službě během tá-
bora vypadalo, že jde vše samo a je to pro nás hra
se spoustou legrace. Velké uznání patří kuchařkám,
které v polních podmínkách a úmorném vedru nad
plotnou připravovaly vynikající pochoutky. Největší
zodpovědnost však nese vedoucí tábora. I letos se
tohoto postu ujala Miriam Kupková a svou roli
zvládla znamenitě. 

Letošní táborová hra byla na téma Návrat do
současnosti. Šílený vědec Červ sestrojil stroj času,
který sice fungoval, ale jelikož byl vyroben z levných
čínských dílů, nebylo nikdy jisté, do které doby se
obsluha dostane. Stroj času nás zavedl do doby hu-
sitů, Keltů, hippies, středověku, komunismu, vlády
Rudolfa II., druhé světové války, pravěku i do daleké
budoucnosti. Naštěstí se při poslední opravě stroje

Blížilo se léto a s ním i letní skautský tábor.
Jako každý rok vrcholily přípravy stavbou tá-
borového vybavení. Celá akce vyžaduje mini-
málně půlroční přípravu, protože v den, kdy se
má vše naložit na nákladní auta, už není čas na
zjišťování, co chybí a kde to sehnat. Pro náš
tým je to ale každoroční rutina a už si ani ne-
uvědomujeme, jak to může pro nezúčastně-
ného pozorovatele vypadat složitě.

Nakládání táborového vybavení v pátek 26. 6. 2015
v 17.00 hod. měl na starost oddíl Turbo v čele
s Lachtanem a také jim přišlo pomoci několik ro-
dičů. Během dvou hodin bylo vše naloženo. První
fáze „stavěčky“ proběhla hladce. 

Hlavní fáze stavby tábora začíná o víkendu. Na
devátou hodinu přijíždějí náklaďáky a od té chvíle se
stavěcí parta nezastaví. Letos se nás sešlo opravdu
hodně, a tak to vypadalo, že o sebe budeme zako-
pávat. Když jsme si však rozdělili úkoly, rozplynulo se
téměř 40 lidí po táboře, a některé stavby musely být
dokonce odsunuty až na druhý den.

  VŠEM ŠLA PRÁCE OD RUKY

Nejdůležitější úkol, a to přípravu svačinek a hlav-
ních jídel, s brilantním nadhledem zvládli Olina Ople-
talová a Vendula a Petr Štikarovi. Radek Kraus,
Venca Mikoláš, Jarda Hejtík, Roman Ehrenberger
a Martin Konrád stavěli kuchyň a sprchy. Petr Pospí-
šil s tatínkem, Tomášem Pávkem a Klárou Pokornou
se pustili do těžby dřeva a jeho dalšího zpracování.
Mimo jiné vyrobili krásný dětský koutek, který ne-
vímproč vypadá jako vězení. Piškot s Kaktusáky sta-
věli stany, které Martin Kupka vyrovnával do roviny
podle vodováhy. Manželé Lerlovi vyrobili luxusní zá-
bradlí na břehu Ploučnice. Nejvyšším manažerem
přes kadibudky se stal Červ se svým týmem. Celý ví-
kend je kopali Had a Lukáš Hons. Odpadovou jámu

STAVBA TÁBORA
HRADČANY 2015

vyhloubili Yoda a Plachťák. Návrh a realizaci poloau-
tomatického víka provedl Martin Kupka. Nadlidské
úsilí předvedla skupina Turbo, jejímž hlavním úkolem
bylo vyrobit 60 tyčí pro nová teepee a samozřejmě
všech sedm teepee postavit. Ještě se nám společ-
ným úsilím podařilo vyrobit nový stožár, opravit
molo, uklidit celé tábořiště, uklidit odpadky v pro-
storu za chatou, opravit vylámané okno chaty, za-
střešit jídelnu, postavit bránu a zřejmě i nějaké další
drobnosti. Večer před posezením u ohně jsme stihli
i koupání v Ploučnici a také projížďku na lodích.
Málem bych zapomněl na to nejdůležitější. Jediný,
kdo umí postavit pořádná kamna, je Venca Mikoláš,
a tak vzal letos do učení Radka Krause, aby toto ře-
meslo předal další generaci. 

Letos bylo skautské tábořiště připraveno opravdu
dokonale a musím konstatovat, že každý, kdo přijel
i třeba jen na chvíli, si tak zaslouží velký dík. Bylo mi
tam s vámi, kamarádi a rodiče, moc fajn.

Organizátor akce stavěčka – Fred Stavba „dětského koutku“                         foto Fred

Stavba kuchyně zabere téměř celý den                                                                                              foto Fred

Nejpočetnější sestava líbeznického skautského tábora                                                                   foto Fred

podařilo dostat do současnosti. Poslední den jsme
se vrátili na začátek tábora. Nikdo už ale nechtěl ri-
skovat další cestování, tak jsme se spokojili s tímto
datem a celý tábor znovu prožili v jednom dni. 

KLUBÍČKA, ŠTIKY, STOPAŘI,
KAKTUSÁCI

Náplní tábora je především skautská praxe, do
které patří vzdělávání, uzlování, historie, rozdělá-
vání ohňů, plavání i koupání, plavba na kánoi, pře-
spávačky a jiné bojovky, lasování, rukodělky, skaut-

ské odborky a zkoušky, jako jsou tři bílé tesáky, tři
kapky rosy a tři orlí pera. Každý účastník tábora se
podílí v rámci své družiny na chodu tábora při služ-
bách. Přes den tento úkol obnáší pomocné práce
v kuchyni a úklid tábora. V noci se členové družiny
střídají při hlídkách.

Po celou dobu tábora jsme si užívali pobytu
v přírodě s kamarády na místě, které máme moc
rádi. Vždyť v tomto prostředí většina z nás složila
svůj skautský slib a má s ním spojeno mnoho nád-
herných zážitků. Ještě jednou bych rád poděkoval
všem, kteří investovali svůj volný čas a dovolenou
do dobrovolnické práce s dětmi.

Fred
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LÍBEZNICE TANČÍ
Už třetí podzim za sebou bude líbeznická tělo-
cvična patřit o nedělních večerech společen-
ským tancům. Přátelskou atmosféru dodává
kurzům i volnějším tančírnám profesionální
lektorka Jana Pastorková.

Podle zvyklostí tradičních tanečních škol by-
chom vás asi měli oslovovat taneční mistro-
vá. Jak jste k výuce tanců vlastně přišla?

Když už se ptáte, musím se přiznat, že to byla ve
skutečnosti velká souhra náhod a okolností. Taneční
lodičky jsem poprvé nazula podobně jako většina
dívek, tedy v klasických tanečních kurzech pro mlá-
dež, které se nijak výrazně nelišily od těch dnešních.
Ještě v průběhu základního kurzu jsem byla oslo-
vena tou dobou již zkušeným tanečníkem a taneč-
ním lektorem v jedné osobě, a tak se stalo, že bez
větších ambicí či plánů věci záhy nabraly nečekaný
směr. Náročné tréninky byly na denním pořádku
a tanec se postupně stal nedílnou součástí mého ži-
vota, mou radostí i profesí v jednom. Výuka spole-
čenských tanců a stejně tak i tanec samotný mě
naplňuje radostí a energií, a to i dnes, kdy je tomu
již více než 25 let, co mi poprvé někdo šlápl na
špičku.

Tanec prý není jen koníček, podle některých
je to droga, podle jiných vášeň, prokletí
nebo osud. Jaké místo má tanec ve vašem
životě?

Tanec v mém životě zaujímá klíčovou roli. Mnoho-
krát jsem se snažila najít něco, co by jej alespoň čás-
tečně nahradilo, ale pokaždé jsem se vrátila zpět.
Postupně se stal vášní, zdali bude mým osudem či
prokletím, to ukáže až čas. 

Televizní taneční soutěže přinesly do Čech
renesanci zájmu o společenský tanec. Máte
i díky tomu asi víc práce. Není to ale jen pře-
chodná móda a nepřináší tato vlna do ta-
nečních kurzů i falešný zájem a prestižní
souboje?

Renesance je to správné slovo. Společenský tanec
byl dříve totiž téměř běžnou součástí života kaž-
dého, nejen dospívajícího člověka. V současné době
tuto dříve nedílnou část společenského vzdělání ve

LÍBEZNICKÉ SPOLKY
velké části převzaly jiné pohybové aktivity. Televizní
taneční soutěže možná nepomohly tanci jako tako-
vému, ale v každém případě připomněly širší veřej-
nosti to, co je na něm unikátního a krásného, tedy
že jde o společenskou párovou činnost založenou
na taktu, respektu, ale i aktivním pohybu a soustře-
dění. Podle mého názoru není žádný zájem falešný,
ale v kontextu dnešní „zrychlené“ doby nemusí být
snadné si tento zájem udržet.

Líbeznické kurzy mají ale přátelskou atmo-
sféru. Přesto je na začátku u některých párů
možné cítit jistý ostych a obavy. Je to na-
místě?

Rozumím obavám, které páry na začátku mají.
Ráda bych ale všem vzkázala, že je to zbytečné a že
strach přejde, jakmile se na taneční parket posta-
víte. Tančit se může naučit každý, někomu to půjde
snáze, někomu trochu pomaleji, potřebná dávka
podpory se však dostane každému. 

Co byste si přála, aby líbeznické kurzy ta-
nečníkům přinášely?

Především radost! Ať už kvůli společně strávenému
času s partnerem při tanci, přátelům kolem sebe,
aktivnímu pohybu, a samozřejmě i pocitu, že se
zlepšují a něco nového se učí. Přála bych si, aby se
páry na nedělní večer těšily. 

Z každého kurzu nevzejde soutěžní taneční
pár. Co vám pak dělá na tom učení radost? 

Takhle to určitě nevnímám. Radost z výuky, to je
především interakce s páry a to, zda se mi je podaří
posunout zase o kousek dál. Nezáleží na tom, zda
jsou úplně na začátku nebo zda už mají něco za
sebou, mým cílem není vychovat z každého páru
soutěžní dvojici. Ve skutečnosti velmi rozlišuji výuku
soutěžních a nesoutěžních párů a v klasických kur-
zech se snažím držet toho, co je pro účastníky pří-
nosné, ale taky reálné. Soutěžní tanec s sebou nese
extrémy, které se podle mého názoru nedají jen tak
vnášet do běžných kurzů. Dají se naznačit, pro zví-
davé ukázat, nelze je ale vyžadovat. 

Nedělní večery budete už třetí rok trávit
v líbeznické tělocvičně. Dokonce se ani na
konci týdne nezlobíte, když některé figury
musíte znovu a znovu opakovat. Máte na
to pro sebe nějaký zvláštní recept?

Nad tím jsem nikdy nepřemýšlela a myslím, že to
ani není třeba. Můj recept? Mám tanec ráda a jsem
šťastná, když dokážu svou radost přenést i na
ostatní.

-mk- Jana Pastorková                               foto -archiv JP-

SKATEPARKU
POMÁHÁTE NA SVĚT
  Minulé číslo Líbeznického zpravodaje přineslo in-
formaci o chystané výstavbě skateparku v Areálu
zdraví. Obec na něj získala dotaci ve výši 400 tisíc
korun, další prostředky investuje ze svého. Celkem
je třeba zajistit 2,4 milionu korun. Na výzvu pomoci
skateparku na svět i sponzorskou podporou odpo-
vědělo už několik rodičů a líbeznických občanů.

Jako vůbec první darovali po pěti tisících korun
na skatepark MUDr. Eva Hlavičková, Ing. Roman
Ehrenberger a Mgr. Jana Verhaegen. Jejich jména
a jména dalších ochotných dárců skatepark ponese
vyrytá do betonu. Všechny potřebné informace
včetně darovací smlouvy je možné najít na webu
www.libeznice.cz.

Děkujeme všem, kteří mohou pomoci a přispějí
na další počin v Areálu zdraví.

-na-

POZVÁNKA

Kulturní výbor Obce Líbeznice 
a Obecní knihovna 
srdečně zvou všechny

občany na setkání 
s písničkou 

v sobotu dne 24. 10. 2015
v komunitním centru Archa
od 15 hodin.
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Po porážce Rakouska Pruskem r. 1866 a po vydání
liberálních zákonů využívali Češi za nové éry shro-
mažďovacího práva, a těšíce se z nabyté svobody,
zakládali hojně spolky stavovské, kulturní, pod-
půrné, peněžní, tělovýchovné aj.

PODPŮRNÝ SPOLEK VOJENSKÝCH VYSLOUŽIL-
CŮ byl zde založen r. 1885. Spolek měl 48 členů
čestných a 98 skutečných, neboť jeho členy byli vy-
sloužilí vojáci též z okolí, říkalo se jim veteráni – od
latinského adjektiva vetus, veteris – starý. Spolek
podporoval své členy v nemoci a leckdy dal peníze
na národní účely a podpořil taky jiné spolky, do-
mohl se svého praporu, slavnost jeho svěcení se 
konala 18. máje r. 1891. Členové nosili tmavou uni-
formu s červenými šňůrami přes prsa (kvastle), tvrdý
klobouk byl ozdoben tmavými pery (fedrpuš). Spo-

Pokud máme vztah k četbě, knihy nás provázejí po
celý život. I přes informační záplavu, která se na nás
vyvalila za poslední desetiletí, je kniha stále jakýmsi
přístavem klidu v bouři technologií. Čteme-li papíro-
vou podobu knihy, neunavuje naše oči světlo z mo-
nitoru či ze čtečky, můžeme usnout uprostřed věty,
s hlavou zabořenou do rozevřené knihy, a ráno nás
neděsí, že se vybila baterka nebo nás ohrožoval elekt-
ronický smog.

Knihy si vybíráme podle momentálního rozpolo-
žení a knihy nám ochotně slouží. Čekají v regálech
veřejných či soukromých knihoven, až budou smět
vyprávět své příběhy.

Ráda bych se s vámi podělila o svou celoživot-
ní knihu. Tuto knihu jsem poprvé objevila ve svých
sedm nácti letech, od té doby je stále v mé blízkosti
a opravdu nevím, kolikrát byla mnou přečtená. Kniha
má název Co život dal (a vzal) a napsala ji americká
spisovatelka Betty MacDonaldová. Vlastně přes tuto
knihu se Betty MacDonaldová stala mou nejbližší pří -
telkyní. Protože pokaždé je tu pro mě. Když mě po-
padne ve dvě ráno splín ze samoty, nemohu přece
volat svým skutečným přátelům, přišla bych záhy o je-
jich přátelství a jistě by si rychle změnili svá telefonní
čísla. Ale má drahá Betty M. je stále na mém nočním
stolku. Můžeme si spolu dát kávu nebo čaj a můj svě-
tobol se náhle rozplyne jako dým. To ona mi s grácií
poradí, jak se netrápit s pubertálními dětmi, jak zvlád-
nout desetičlennou náhlou návštěvu, co se zahradou,
jak přistupovat k domácím mazlíčkům, když všude
zvracejí, jak si říct o kompliment…

Zkrátka přes všechnu nepohodu, kterou občas za-
žíváme všichni, se ona umí tak elegantně a neuvěři-
telně vtipně překlenout, že věřím, že by ji všichni
chtěli mít za přítelkyni. Přitom sama svůj život až tak
šťastně nežila a vzpomínky jejích přítelkyň na ni jsou
všechno možné jen ne veselé.

Její vtipné úvahy mne provázejí celý můj dospělý
život a leckdy se mi ulevilo, když jsem si je zopako-
vala. Zde jsou některé:

„Don opojen úspěchem naší první zahrádky,
o kterou jsem se starala JÁ, mi hlasitě předčítal článek
ze Zahradníkova měsíčníku: ,Plení je ztráta času.‘ Ten
nehorázný lhář, co to napsal (mužský), tvrdil, že zryje
velikou zahradu, zasadí sazenice a tím to pro něj
končí až do sklizně. ,Příroda od nás nečeká, že bu-
deme plít – plevel dodává rostlinám kyslík, který rost-
lina tolik potřebuje.‘ A tak dále a tak dále. Postřehla
jsem, že u článku nebyla fotografie autorovy za-
hrádky, ani objem jeho sklizně, ani komentář jeho
manželky.“

„Dospívání aneb posílám k vám Imogenu, přijedu
si pro ni, až jí bude třicet.“ (Nadpis této kapitoly mne
často udržoval v trochu lepší náladě než sklíčené z do-
spívání mých dětí.)

OBECNÍ KNIHOVNA

ZANIKLÉ SPOLKY

MOJE KNIHA

„Jednou jsme usínali velmi pozdě, protože jsme
nejdříve poslouchali do nekonečna ,a pak jsem já
řekla Tedovi a Ted řek mně‘, potom hudbu Morkse
a Dogga a ještě později tlapkání bosých nohou
a vřískot a chichotání a bouchání dveří lednice a na-
konec se rozsvítilo světlo u mé postele a Janka
chtěla vědět: ,Kam jste dali moji prošívanou deku?
Steleme pro Rutinku a Evelyn na verandě.‘ Don od-
větil s citem: ,Co to tu vlastně máme za podnik?
Útulek pro mládež? Ta Rutinka nebyla doma už
aspoň dva roky. Jak to, že chodí pořád sem? Proč
máme pořád jen my mít na krbové římse láhve od
koky a střevíce? Kde jsou ostatní rodiče? Co vlastně
dělají?‘ 

Zívajíc jsem se přidala: ,Asi posedávají po svém 
neposkvrněném domě a říkají: Co to je za řeči o pro-
blémech dospívání? My vůbec žádné problémy ne-
máme.‘

Do dveří vpadla Anka a ptala se: ,Vadí vám, že
Karol kouří?‘

,Je mi úplně jedno, i kdyby lehla popelem,‘ pravil
Don.

,Moc vtipné,‘ pravila Anka zdrcujícím tónem, 
,a MOC staré.‘ Sebrala nám poslední balíček cigaret
a odešla, prásknuvši dveřmi.

BLAHOPŘEJEME

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
3. 10. 1897 narozen francouzský básník a romano-
pisec a esejista Louis Aragon – Aurelián, Karneval
života, Blanche aneb Zapomnění

5. 10. 1713 narozen francouzský osvícenský filozof
a spisovatel Denis Diderot – Jakub Fatalista, Jepti-
ška, Salony, Pojednání o kráse

15. 10. 1844 narozen německý idealistický filozof
a básník Friedrich Wilhelm Nietszche – Tak pravil
Zarathustra, Soumrak bohů, Antikrist

16. 10. 1854 narozen anglický dramatik, prozaik,
básník a esejista Oscar Wilde – Obraz Doriana
Graye, Salome, Ideální manžel, Jak je důležité míti
Filipa

20. 10. 1854 narozen francouzský básník, nejvý-
znamnější představitel tzv. prokletých básníků, 
Arthur Rimbaud – Opilý koráb, Sezona v pekle, 
Záblesky

lek občas vyrukoval s hudbou na parádu na císařské
dni 18. srpna, Vzkříšení, Boží tělo a jiné slavnosti.

PODPŮRNÝ SPOLEK 
VOJENSKÝCH VYSLOUŽILCŮ

V r. 1910 nastala ve spolku krize a jeho přeměna.
Rakouské úřady totiž rozhodly, že vojenští vysloužilci
dostanou a budou nosit zbraně. Proti tomu se člen-
stvo – i jinde – postavilo. Výsledek dlouhého jednání
byl ten, že spolek zažádal cís. královské místodržitel-
ství (prostřednictvím c. k. okresního hejtmanství)
o přeměnu stanov. Vojenští vysloužilci jako takoví
přestali existovat a vznikla JEDNOTA JIŘÍ Z PODĚ-
BRAD pro Líbeznice a okolí. V r. 1935 oslaveno bylo
padesátileté trvání spolku. Členů pak ubývalo, až
Podpůrná jednota Jiří z Poděbrad se 14. září 1947
rozhodla na rozejití spolku. Na návrh Josefa Krause
z č. 174 byl inventář i s praporem předán České obci
legionářské v Líbeznicích. Likvidaci provedli předseda
Alois Charvát z č. 164 a jednatel František Zvěřina

z č. 201. Spolek měl u Josefa Tišnovského v č. 44
dvě skříně, jež občas někdo vypáčil a vykradl.

Úřední oznámení v novinách o rozejití se spolku
stálo 100 Kč, jež ze svého zaplatil Alois Charvát,
neboť spolek nových peněz neměl a Státní banka od-
mítla tuto částku uvolniti z vázaného vkladu. Pět spol-
kových knih jest uloženo u Aloise Charváta, později
v obecním archivu. Spolek dvakrát musel předělávat
prapor s velkým nákladem r. 1910 a r. 1919. Od
r. 1885 do 1938 vstoupilo do spolku 190 členů.
V r. 1900 měl spolek čistého jmění 1 138 zlatých
čili 2 276 korun. Spolek měl příjmů a výdajů
v roce 1886: 428 zl. 91 kr. – 370 zl. 92 kr., 1930:
2 124 Kč – 2 072 Kč, 1942: 9 306 Kč – 9 020 Kč.

Od r. 1943 spolek už nevyvíjel činnost. Protek-
torát nad spolkem měl Ervín hrabě Nostitz – Rie -
neck a syn Ervín Leopold.

Pamětní kniha s podpisy je v č. 164, od r. 1954
v archivu obce.

Příště o Vzájemně se podporujícím spolku Dob-
romil.

Z obecní kroniky vybrala 
Alexandra Dančová

Blahopřejeme zářijovým jubilantům: Zajíček Věnce-
slav – 86 let, Urbanová Jaroslava – 85 let, Jirásek
Jiří – 84 let, Kostelecká Ludmila – 83 let, Krejčí Vác-
lav – 75 let, Poláčková Alena – 75 let, Forstová
Marie – 75 let, Bernatová Helena – 60 let, Michál-
ková Zdeňka – 60 let.

,Nic si z toho nedělej,‘ utěšila jsem Dona, ,jednou
se vdají a odejdou z domu.‘

,Ty tomu věříš?‘ prav  il Don prohledávaje smutně
nedopalky cigaret v popelníku, až nakonec našel
pěkný, dlouhý. Chvilku ho kriticky prohlížel a potom
se vzdechnutím škrtl zápalkou.“

Dlužno připomenout, že obě vydání knihy (1972
a 1978) jsou ve výborném překladu Evy Marxové.

Betty MacDonaldová se narodila 26. března 1908
v Boulder a zemřela 7. února 1958 ve Washingtonu.
Napsala čtyři romány: Vejce a já, Kdokoli může dělat
cokoli, Morová rána a Dusím se ve vlastní šťávě – po-
slední tři jsou zahrnuty do trilogie Co život dal (a vzal).

Je autorkou stejně úspěšných knih pro děti: Paní
Láryfáry, Čáry paní Láryfáry, Farma paní Láryfáry
a Haló paní Láryfáry.

Alexandra Dančová
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rozšiřující se

ŘIDIČE MKD
• ŘP sk. C, nebo C+E, bezúhonnost, spolehlivost

• Depo Líbeznice CZ 250 65, Písek CZ 397 01, Všetaty CZ 277 16

• Možnost parkování v místě bydliště, možnost zaučení

• Možnost zaměstnanecké půjčky a dalších firemních benefitů

• Ohodnocení 30-49.000 Kč kamiony, 25-32.000 Kč sólo vozy

ZavedenáZavedená, ,

dopravní společnost přijmedopravní společnost přijme

Kontakt : 777 482 268, e-mail : info@polymarktrans.cz

rozšiřující se
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