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Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

A CO DĚTI? 
BUDOU MÍT KAM CHODIT DO ŠKOLY?

Číslo měsíce: 150 000 – tolik korun českých bude
rozděleno mezi žadatele o GRANT 2018.

Po dramatickém zvýšení zájmu o líbeznickou školu v posledních letech vyvstal znovu problém
nedostatečné kapacity. Vyřešit by jej měla nová budova pro 500 dětí.

Zastupitelé Líbeznic a okolních obcí řeší od jara, jak
zajistit potřebnou kapacitu pro děti z celého území.
Mnoho let zpět se do líbeznické školy hlásilo z ce-
lého spádového obvodu školy kolem 50 procent
dětské populace. V posledních dvou letech zájem
skokově vzrostl až na letošních 98 procent. Demo-
grafické prognózy správně předpověděly nárůst
počtu dětí v území. Takové zvýšení zájmu ale před-
povědět nemohly. „Na jedné straně nás to samo-
zřejmě těší. Je to vizitka školy. Na druhou stranu ale
musíme řešit nový kritický nedostatek místa,“ vy-
světluje ředitelka školy Ivana Pekárková.

VYHRÁLA KRUHOVÁ STAVBA

Kvůli řešení kritické situace svolal starosta Líbez-
nic na září dokonce historicky první společné jed-
nání zastupitelstev obcí spádového obvodu školy.
Při něm Martin Kupka představil možnosti, jak kri-
zovou situaci řešit. Z rozsáhlé diskuse vzešlo jako
nejschůdnější, byť velmi komplikované řešení vybu-
dovat v Líbeznicích v nejkratší možné době novou
budovu pro 500 dětí a v horizontu pěti let vybudo-
vat kompletní novou devítiletku v některé ze sou-
sedních obcí. Ukázalo se, že nejblíže by k tomu
mohla mít Bašť. Nová kapacita 500 míst je pro Lí-
beznice jasným limitem jak kvůli stávajícímu zázemí
tělocvičen, tak samozřejmě také kvůli dopravě
a parkování.

Hned druhý den po společném jednání obec-
ních samospráv vyhlásila obec Líbeznice architek-
tonickou soutěž na návrh nové budovy školy. Před-
mětem zadání nebyl jen objekt pro 20 nových tříd,
ale také kapacitní kuchyň s jídelnou pro celou
školu, kvalitní dopravní napojení a dostatečně velké
parkoviště. Zároveň se měli architekti vypořádat
s tím, aby byla nová škola co nejlépe propojena se
stávajícími školními objekty a bylo ji možné po 15
až 20 letech s co nejnižšími náklady přestavět na
byty s pečovatelskou službou či jiný podobný druh
bydlení pro seniory.

Své návrhy do soutěže poslaly celkem čtyři ar-
chitektonické ateliéry. Ve středu 8. listopadu se v Lí-
beznicích sešla porota, která návrhy vyhodnotila.
Mezi porotci byli architekt a publicista Adam Ge-
brian, významný český architekt, vedoucí Ateliéru
architektonické tvorby AVU prof. Emil Přikryl
a také obecní architekt Jan Hájek. Důležité místo
mezi porotci měla také ředitelka školy Ivana Pekár-
ková.

„Hlasování poroty bylo ve výsledku jedno-
značné. Shodli jsme se, že nejlepší návrh předložil
ing. arch. David Grulich. Inspiroval se zjevně Ron-
delem a rozhodl se uzavřít celý areál školy na vý-
chodní straně také kruhovým objektem – ovšem
s mnohem většími rozměry,“ shrnul výsledné hla-
sování poroty starosta obce Martin Kupka.

Vizualizace nové školy                                                        foto část soutěžního návrhu Grulich architekti s.r.o.

Milí čtenáři,
na konci října se přes Líbeznice přehnala vichřice.

Obec ji zvládla bez velkých ztrát. Znovu jsme mohli
ocenit funkční a ochotnou jednotku dobrovolných ha-
sičů. Zasahovala během opravdu hodně větrného dne
hned na několika místech v obci i okolí. Stejně tak byla
celý den na nohou i obecní policie. Všem, kteří se do
zmírnění následků a likvidace škod zapojili, moc děkuji.
Abychom zmenšili riziko úrazu, uzavřeli jsme hřbitov
i Areál zdraví. Všechny poznámky k tomu, jak je to ne-
smyslné a zbytečné opatření, ukončila přímo na Areálu
zdraví při nejsilnějších poryvech větru spadlá velká
větev ze staré vrby.

Vichřice ale přinesla i jedno nebezpečné zjištění.
Jsme zhýčkaná společnost. Stačilo, aby den nefungo-
vala elektřina, a vypadalo to na konec světla. Na úřadě
se netrhly telefony. Pohnutí v hlase odpovídalo stavu
ohrožení. Je jasné, že výpadek proudu je nepříjemný.
Pokud vás ale neohrožuje na životě, není to zase ta-
ková tragédie. Opakovaně jsem volal na ČEZ a zjiš-
ťoval, kdy se podaří všechny líbeznické ulice znovu při-
pojit. Dozvídal jsem se přesně to, co všichni, kteří se
dovolali přede mnou. Energetici řešili havarijní situaci
a snažili se samozřejmě nedříve opravit poruchy na
vedení vysokého napětí. Teprve potom se dostalo
na lokální poruchy. Čelil jsem při těch telefonických
hovorech i nečekaným útokům. Jsme prý opravdu po-
vedená obec, když nemáme elektrikáře, který by na ty
sloupy vylezl a dal to do pořádku. Marné bylo vysvět-
lování, že to nikdo tak snadno udělat nemůže, třeba
už proto, že neví, na jakém sloupu ta porucha vlastně
je. Nemluvě o tom, že by takový amatérský zásah byl
trestný čin. Ta síť totiž patří ČEZu. Říkal jsem si ale, co
by se dělo, kdyby nás opravdu postihla závažnější kri-
tická situace. Bojím se, že jsme v této snadné zkouš-
ce úplně dobře neobstáli. V našich pohodlných pod-
mínkách nás snadno rozhodí i malá komplikace. Pak
se neohlížíme na druhé, ale trváme na okamžité ná-
pravě u nás doma. Co na tom, že ostatní jsou na tom
vlastně úplně stejně. Přítomnost rozumné úvahy
a úplně jednoduchá lidská ohleduplnost jsou ale na-
prosto nezbytnou podmínkou, aby se skutečné krize
mohly překonat.

Dovolte mi ještě jednu osobní poznámku. Letošní
podzim přinesl vichřici i do mého profesního života.
Těsně po volbách se rozpadla koalice ve Středočeském
kraji. V novém uspořádání ANO, ČSSD a KSČM pro
mě skutečně místo nebylo. Odcházel jsem z krajské
rady s hlavou vztyčenou a s dobrými výsledky práce.
Podařilo se například těsně nad propastí zachránit ne-
mocnice v Kladně a v Mladé Boleslavi. Tato kapitola se
tedy uzavřela. Zcela nečekaně se ale otevřela kapitola
nová. Přepočtení hlasů v říjnových volbách a rozsudek
nejvyššího správního soudu mě z 31. místa na kandi-
dátce poslal do Poslanecké sněmovny. Chtěl bych za
podporu poděkovat i všem Vám, kteří jste u mého
jména na zadní straně udělali kroužek. Rád bych ale
zůstal neuvolněným starostou Líbeznic – starostou jen
na část úvazku. Po prvních dnech v poslanecké lavici
jsem zjistil, že bych se bez pevného ukotvení v realitě
běžného života obce neobešel. Hlavně bych ale rád dál
pomáhal obci v jejím rozvoji.

Přeji krásný a klidný začátek adventního času.

Váš starosta 

Dokončení na straně 3
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ROZHOVOR

RESPEKT K OKOLÍ
JE DŮLEŽITÝ 
I V ARCHITEKTUŘE
Tak komentuje jednu z předností návrhu nové
školy jeho spoluautor David Grulich. Práce ate-
liéru Grulich – architekti zaujala hodnoticí ko-
misi v architektonické soutěži na návrh nové
budovy školy nejvíce. Mladý ateliér má přitom
do Líbeznic kousek – sídlí v nedaleké Odolene
Vodě. Už na prvních vizualizacích je patrné, že
se autoři s místem dobře seznámili.

Co vás přivedlo k účasti v architektonické
soutěži?

Náš ateliér se pravidelně účastní architektonických
soutěží pořádaných ČKA. Pro účast v soutěži
o návrh nového pavilonu líbeznické školy mě pře-
svědčilo několik faktorů. Školské stavby jsme již
v soutěžích párkrát navrhovali, takže jsme mohli
zúročit nabyté zkušenosti. Po prvotní analýze za-
dání a po prohlídce v terénu bylo důležité, že se mi
v hlavě okamžitě zrodila jasná vize, které jsme se
drželi až do vítězného konce. V neposlední řadě pro
účast v soutěži rozhodlo, že žiji v nedaleké Odoleně
Vodě, kde sídlí i náš ateliér, takže záměr je mi blízký
nejen zadáním, ale i lokací.

Sledujete nové architektonické počiny v Lí-
beznicích?

Samozřejmě, nelze přehlédnout zajímavou archi-
tekturu, které se v Líbeznicích poslední dobou da-
ří. Tempo rozvoje moderní architektury je obdivu-
hodné a bude mi ctí být autorem jednoho z těchto
počinů.

Co pokládáte ze svých dosavadních pro-
jektů za nejzdařilejší a kterou ze svých
budov máte nejraději?

Doufám, že nejzdařilejším se stane právě nový pa-
vilon ZŠ Líbeznice. Jinak je mojí srdcovou záležitostí
několik let starý projekt malého bytového souboru
v Odoleně Vodě, který by se měl co nevidět začít
stavět, a moc se na to těším. Tento projekt vznikl
ještě za mých studií, ale doteď bych na něm nemě-
nil nejmenší detail. Povedlo se nám tehdy s kolegy
pro dlouholetého klienta vytvořit úžasně intimní
prostředí pro pohodlné bydlení na frekventovaném
místě, kde by to nikdo nečekal.

Váš návrh vychází tvarově z Rondelu, který
v areálu školy už stojí. Architekti si často za-
kládají na originalitě. Proč jste se vydali na
první pohled méně efektivní cestou přímé
inspirace?

Originalita je samozřejmě ambicí mnoha architektů,
nesmíme ji však zaměňovat s egem architekta,
které velí být odlišný za každou cenu. V tomto pří-
padě pro nás byl nejdůležitější respekt k okolí. Ne-
popíráme, že nový pavilon tvarově vychází z Ron-
delu, naopak se k tomu hlásíme. Rondel je inspira-
tivní, velice povedená stavba důležitá pro charakter
areálu školy. Z našeho pohledu by pro kompozici
areálu školy bylo chybou navrhnout další solitér
s úplně jiným charakterem, který by se s Ronde-
lem přel o pozornost a tříštil nastolenou koncepci
areálu. Naopak nová stavba nijak nenarušuje domi-
nantní postavení historického objektu školy a vy-
tváří mu horizontální piedestal. Nicméně kruhovým
tvarem podobnost s Rondelem končí, neboť vnitřní
uspořádání, materiálovost i parter jsou z podstaty
zadání odlišné.

David Grulich                                                                                                                                                    foto -mk-

Co je podle vás největší předností vašeho
návrhu?

Největší předností návrhu je jednoznačně prostředí.
Možnost umístit pavilon do parku se vzrostlými
stromy je unikátní a umožňuje rychlé začlenění pa-
vilonu do prostředí, na rozdíl od jiných projektů,
kde musíme čekat roky, než nově vysazené stromy
v parteru vyrostou a dosáhneme tak kýžené podoby
návrhu. Další předností je určitě přirozené napojení
pavilonu na terénní vlnu a celkové využití terénní
nerovnosti pro optimální zasazení objektu do pro-
středí.

Co bude podle vás při přípravě projektu nej-
složitější?

Jednoznačně čas, respektive jeho nedostatek.

Na přípravu projektu a výstavbu je hrozně
krátký čas. Dá se vůbec taková stavba
zvládnout v čase tak krátkém?

Cílové termíny na nás vytvářejí tlak, nesmíme me-
škat, natož chybovat. Jsme si toho plně vědomi,
a proto jsme se ihned po oznámení vítězství vydali
do Líbeznic na koordinační schůzku. Od té doby vě-
nujeme opravdu velké úsilí rozvoji projektu. Termíny
jsou sice velice přísné, ale věříme, že se jim do-
kážeme maximálně přiblížit. Pro nás i později pro
stavbu to je výzva a ty máme rádi!

Co byste chtěli na soutěžním návrhu ještě
upravit po prvních diskusích s vedením
obce a učiteli?

Teoreticky může na papíře vše fungovat bezproblé-
mově, ale zkušenosti z praxe občas říkají něco ji-
ného, a proto je pro nás zpětná vazba nesmírně
důležitá. Nyní je ten pravý čas zapracovat podněty
ze všech stran a odladit drobné detaily, na které
během soutěže nebyl prostor. Nejvíce diskutovaným
tématem byl chybějící krytý/vytápěný propoj mezi
novým pavilonem a hlavní budovou. Z ekonomic-
kého důvodu je ale venkovní propojení po terénu
nejvýhodnější a funguje stejně dobře jako u Ron-
delu a dalších škol pavilonového typu. V tomto pří-

padě jsme tedy vše s jednotlivými stranami prodi-
skutovali a ujasnili si, že toto řešení zůstane. Po di-
skusi s obcí a učiteli proběhnou různé menší úpravy,
nejde ale o nic zásadního – cílem je zachovat návrh
do co největší míry v podobě, v jaké byl představen
a v jaké zaujal porotu.

Z debaty s učiteli vyplynulo, že by bylo
dobré se více zabývat venkovním prostorem
a nejrůznějšími odpočinkovými a herními
prvky. Zbyde vám čas ještě na projektování
těchto „drobností“?

Venkovní mobiliář a detailní práce s parterem je
právě jedna z věcí, na které během soutěže nezbyl
prostor. Tehdy měl prioritu dobře navržený koncept,
fungující provozní vazby, základní rozvržení dispo-
zice. Nyní samozřejmě s parterem začneme praco-
vat více do detailu a alespoň rámcově venkovní
prostor s herními prvky navrhneme. 

Co by mělo být do budoucna hlavním cha-
rakteristickým prvkem stavby? Co byste na-
psal nové budově do erbu?

Charakteristickým prvkem bude přirozené splynutí
pavilonu s prostředím – objekt se ztratí mezi stromy
v parku a přirozeně naváže na terénní vlnu. Bude
se v podstatě jednat o jakýsi amfiteátr či koloseum
ve školní zahradě.

-mk-

Ateliér Grulich architekti s. r. o.,
vznikl na základech volného sdru-
žení architektů ARCHiCOL a je zalo-
žen na kreativní spolupráci dvojice
hlavních architektů Davida Grulicha
a Markéty Grulichové. Na projek-
tech spolupracujeme s dlouhodo-
bě osvědčenými odborníky z oboru
statiky, TZB, požární ochrany a dal-
ších profesí.
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Vizualizace nové školy                                                                                                                                                         foto část soutěžního návrhu Grulich architekti s.r.o.

Podle slov profesora Emila Přikryla naplnil vítězný
návrh jednoznačně nejlépe všechny požadavky prá-
ce mladého architekta. „Po architektonické i funkční
stránce mě práce mladého architekta Davida Grulicha
přesvědčila. Ze všech uchazečů zasadil nový objekt

Dokončení ze strany 1

POTŘEBUJÍ 
LÍBEZNICE VŮBEC
NOVÝ OBJEKT
ŠKOLY?
Na internetových stránkách obce a na face-
bookovém profilu probíhá od zveřejnění in-
formace o výsledcích architektonické soutěže
živá diskuse. Vybíráme z ní nejčastější otázky
a odpovědi. Za obec odpovídá starosta Mar-
tin Kupka.

Mě by zajímalo, zda 20 tříd bude stačit, když
letos je 6 prvních tříd po 32 dětech, kde je ře-
šení tělocvičen a je dost velká jídelna, aby děti
neměly nařízeno, že mají na jídlo jen 10 minut.
Myslelo se na jazykové učebny, odborné třídy,
jako je třída chemie a fyziky. Uvažuje se o ně-
jakém prostoru pro družinu, která by byla víc
než do třetí třídy?

Víme, že do budoucna nebude stačit pro celý škol-
ský obvod 20 tříd. Nejsme ale schopni v Líbeznicích
vybudovat větší kapacitu. Nových 500 míst je limit-
ních například s ohledem na kapacitu stávajících
dvou tělocvičen, které škola využívá. Jednáme s mi-
nisterstvy o krizovém řešení, kdy by v horizontu
dvou let vznikla nová kapacita v Líbeznicích a za pět
let pak nová kapacita v Bašti. Čelíme nejen nárůstu
počtu dětí. S tím jsme počítali při rozšiřování školy
v předchozích letech. Novým a zcela nepředpo-
věditelným fenoménem je skokový nárůst zájmu
o líbeznickou školu. Dříve se do Líbeznic hlásilo
dlouhodobě z celého území od 40 do 60 procent
dětské populace. Letos to bylo 98 procent. To je
dvakrát víc. Právě to představuje zásadní důvod na-
šich nynějších starostí. Nový objekt v Líbeznicích 

také nejlépe do terénu a dobře vyřešil i napojení na
stávající objekt školy. Mohla by to být dobrá stavba,“
shrnul stručně Emil Přikryl.

„Ocenili jsme „empatický“ přístup tvůrce a jeho
snahu o poctivé vyřešení všech známých provozních
potřeb školy. Kromě toho návrh kloubí do harmonic-
kého celku s citem pro začlenění do území, ať už se
jedná o vztah k již existujícím stavbám, celistvému vý-

razu areálu, nebo k plánu rozvoje obce. Porota oce-
nila také dopravní řešení se systémem rovnoměrného
rozložení sítě parkovacích míst a vícenásobných ná-
stupů do školy, který umožňuje bezkolizní, rychlé
a kapacitní odbavení území v provozních špičkách,“
shrnul závěr jednání poroty o vítězném návrhu archi-
tekt Jan Hájek.

-na-

Porotci při posuzování jednotlivých návrhů                                                                                      foto -MD-

by zahrnoval novou kuchyni i kapacitní jídelnu.
V novém objektu by se pak v mnohem pohodlněj-
ších a důstojnějších podmínkách stravovali žáci tříd
z hlavní budovy. V zadání architektonické soutěže
jsme jako důležitý požadavek stanovili vhodné ře-
šení dopravy včetně kapacitního parkování. Zásadní
roli hrály při přípravě zadání projektu požadavky

školy a pedagogů. V novém objektu by se samo-
zřejmě rozšířila i družina a vznikla nová kapacita pro
dělení tříd při výuce jazyků.

Myslelo se na to, jak budovu využít za 10 let,
až opadne největší nápor dětí? A máte vůbec
zjištěno, kolik je v okolí narozených dětí, jaká
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je pravděpodobnost počtu dětí do budoucna?
Rondel stojí od školního roku 2015/2016 a už
po prvním roce nestíhá kapacitou.

Přímo v zadání architektonické soutěže jsme jako
jedno z důležitých kritérií stanovili možnost kon-
verze budovy po opadnutí silných ročníků na byty
s pečovatelskou službou či jiné formy sociální péče.
Základní podklad pro všechny úvahy i samotné za-
dání soutěže tvořila demografická prognóza, kterou
zadala loni obec Bašť a kterou Líbeznice nechaly
v polovině letošního roku znovu zpřesnit. Doku-
ment už počítá se změněným koeficientem náv-
štěvnosti kolem 98 procent.

Jestli to celé dobře chápu, tak vlastně Líbez-
nice tímto navyšováním kapacity školy navy-
šují už tak neúnosnou dopravu v obci a kolem
obce. Toto bude stahovat další auta z při-
lehlých obcí k nám. V čem je to pro nás uži-
tečné? Neměly by si okolní obce řešit spo-
lečný problém samy? Například výstavbou
školy?

Líbeznická škola působí jako spádová od doby, kdy
vznikla. Bylo to tak dokonce ještě před otevřením
nynější hlavní budovy v roce 1956. V letech 2003
a 2004 uzavřela obec smlouvy o školském obvodu
s okolními obcemi. Znovu je pak aktualizovala v le-
tech 2010 a 2014 v souvislosti se stavbou Ron-
delu. Ty smlouvy platí a vyplývá z nich, ať chceme,
nebo nechceme, závazek Líbeznic děti z okolí do
školy přijímat. Se zastupiteli okolních obcí jsme
jednali naposledy v září. Z diskuse vzešlo, že spolu
s Líbeznicemi zkusí novou plnohodnotnou školu
postavit ve výhledu pěti let obec Bašť. Byla by tedy

další obcí po Hovorčovicích, kde vznikne nová ka-
pacita pro základní vzdělávání. Bohužel musíme
při řešení nedostatečné kapacity promýšlet i ča-
sové hledisko. Nový objekt potřebujeme co nej-
dříve a není reálné, aby jinde vznikla škola dříve
než v Líbeznicích.

Intenzita dopravy je problém. Dobře si to uvě-
domujeme. Proto jsme také nejaktivnější v jed-
náních o přímé sjezdové rampě z dálnice D8,
o kruhové křižovatce u Papričů či o tramvajové
trati do Zdib. Mnohem větší problém představuje
stále tranzitní doprava přes obec. U školy je dra-
maticky „těsno“ hlavně před zahájením výuky. Už
v 8.05 je tam znovu normální stav. Připravujeme
dopis pro rodiče všech dětí ve škole, aby omezili
individuální dopravu a posílali děti více na auto-
bus. Podařilo se velmi dobře nastavit jízdní řády.
Z žádné obce dnes nemají děti problém dostat se
do školy veřejnou dopravou.

Možná teď žijeme v době, kdy je každou
smlouvu a každý závazek snadné zpochybnit. To
ale není směr, který bych chtěl v Líbeznicích pod-
porovat. Pro mě je významnější prioritou zajistit
v Líbeznicích dostupné vzdělávání. Pokud totiž po-
třebnou kapacitu nezajistíme, dotkne se to i líbez-
nických dětí. Zákon bude totiž při zápisu ke všem
dětem ze spádového obvodu přistupovat stejně
a kritériem bude jen věk. Některá rozhodnutí
opravdu snadná nejsou a mají i své záporné
stránky.

Když obec pořád investuje do školy, neschá-
zejí potom prostředky jinde? Jak se vlastně
na investicích podílejí okolní obce?

Na stavbě Rondelu a přestavbě půdy se všechny
obce podílely poměrně podle počtu žáků a jejich
příslušnosti k dané obci. Podíl státu, okolních obcí
i samotných Líbeznic zachycuje následující pře-
hled:
Rondel – celkové náklady 43 263 tis. Kč, z toho
stát 30 743 tis. Kč, sousední obce 10 600 tis. Kč,
Líbeznice 4 893 tis. Kč;
tělocvična – celkové náklady 39 535 tis. Kč, z toho
stát 29 490 tis. Kč, Líbeznice 10 045 tis. Kč;
nástavba školy – celkové náklady 36 540 tis. Kč,
z toho stát 26 057 tis. Kč, ostatní obce 7 030 tis. Kč,
Líbeznice 3 453 tis. Kč.

Celkem se tedy do škol investovalo v Líbezni-
cích v posledních letech 119 338 tis. Kč. Samotné
Líbeznice zaplatily jen 18 391 tis. Kč. V letošním
roce se navíc na projekty rozšíření kapacity škol
podařilo zajistit pomoc kraje ve výši 9 900 tis. Kč.
Tyto prostředky chceme využít na nezbytnou re-
konstrukci starých učeben, kterou chystáme na
léto příštího roku. 

Proč nová budova nezahrnuje také odborné
učebny a počítá jen s kmenovými třídami?

V nové budově by se měli učit žáci prvního stupně.
Na příští rok chystáme modernizaci všech stávají-
cích učeben v hlavní budově školy a nezbytnou
kompletní rekonstrukci kabelových rozvodů. Vznik-
nou tak díky tomu právě kvalitní odborné učebny
pro druhý stupeň školy. Počítáme s tím, že ve staré
budově zůstanou natrvalo třídy druhého stupně.
Pokud bude naše dotační úsilí úspěšné, splatíme
i tento historický dluh.

-na-

VEŘEJNÁ PREZENTACE ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE „NOVÁ BUDOVA ŠKOLY“
Přijďte se seznámit se soutěžními návrhy nové budovy školy. Zeptejte se tvůrců i členů odborné poroty. 
Diskutujte se zástupci obce o celém záměru.

KDY? Ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 19 hodin.

KDE? V sále ZŠ a ZUŠ Líbeznice.

POZVÁNKA

TÉMA

UKONČENA 
SEZONA 
FARMÁŘSKÝCH
TRHŮ
V sobotu 11. 11. byla na Mírovém náměstí slav-
nostně ukončena sezona trhů. Kromě nabídky ze-
leniny, pečiva, uzenin či svařeného vína zde pro-
bíhaly také zabíjačkové hody a přesně v 11 hodin
se otevřelo svatomartinské víno. K dobré náladě 
zahrál harmonikář. 

NASHLE V PŘÍŠTÍM ROCE

Myslím, že podle ohlasů se ukončení povedlo. Slu-
níčko svítilo, vítr trochu potrápil, ale setkání sou-
sedů, dobré jídlo, víno a nálada – to vše vykouzlilo
úsměvy na tvářích všech přítomných.

-ad- Hudební zpestření při farmářských trzích                                                                                           foto -ad-
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KOUTEK

A vida, letos je to přesně 100 let od této revoluční
události, která bohužel velmi ovlivnila život v naší
republice na hodně dlouhou dobu; dokonce i dnes
někteří vzpomínají, jak „za komunistů bylo líp“.

Ovšem vraťme se do dob budování rozvinutého
socialismu po vzoru Sovětského svazu a k oslavě
svátku jednoho z největších. Ve škole jsme nacvičo-
vali recitační a pěvecká pásma, často na růskom
jazyké, se kterými jsme vystupovali na schůzích par-
tajních výborů v okolí naší školy. Za naše procítěné
budovatelské verše i uvědomělé písně jsme sklízeli
zasloužený potlesk zástupců vládnoucí třídy dikta-
tury proletariátu. Rádi a s nadšením jsme věnovali
svůj volný podvečerní čas vystoupením v pionýr-
ských krojích na neméně důležitých schůzích.

Jan Hostáň: 
PAMÁTCE VLADIMÍRA ILJIČE LENINA

Pro koho Lenin žil?
Všem lidem pro štěstí!
Teď tichým spánkem spí
na Rudém náměstí.

Jdou lidé v průvodu,
klaní se Leninu
Za to, že miloval 
nejvíce chudinu.

Až přijdu do Moskvy,
průvody dohoním,
také se Leninu
hluboce pokloním. 

(ukázky z knihy Jana Hostáně Jak Voloďa přemohl
krutého cara)

Oslava revoluce s sebou nesla i relativně zábav-
nější část pro děti a studenty školou povinných, a to
návštěvu filmového představení. Pásmo krátkých
filmů s názvem „Putování po Sovětském svazu“
jsme sledovali rok co rok v našem malém podol-
ském kinu Zdar. To ale bylo krásné kino, musím
udělat malinkou odbočku. Osmnáct řad po dva-
nácti sedadlech, která byla přístupná pouze z jedné
strany, tmavozeleným sametem obložené stěny, to
pravda neskýtalo ten největší luxus, ale ty pecky, na
které jsme jako děti chodily! Problém byl s nedo-
statečným počtem míst, takže kolikrát se na nás při
odpoledním představení prostě lístky nedostaly.
A Vinnetou musel se svým pokrevním bratrem Old
Shatterhandem bojovat proti Senterům a jiným pa-
douchům bez nás.

Zpět ale na povinná školní představení. Výše
zmíněné pásmo běželo až do odpoledních hodin,
aby se stihly poučit o životě v zemi, kde zítra zna-
mená včera, opravdu všechny třídy. Na střední škole
se stal mým domovským vzdělávacím kinem vino-
hradský Květen. Jeden rok jsme viděli první část vel-
kofilmu v duchu Stanislavského školy Vojna a mír;
dodnes vidím labutí šíji Nataši, kterak zasněně
a stále hledí kamsi v dál. A následující rok jsme
Vojnu a mír dokoukali. 

V tento slavnostní den jsme si ve škole připo -
mněli důležitost ruské revoluce pro náš celý život
a zvláště jsme ocenili to, že se nezkoušelo ani se na-
psaly písemky. Heslo „Učit se, učit se, učit se“ bylo

LAMPIONOVÝ 
PRŮVOD NA
OSLAVU VŘSR
Nejprve si připomeňme ten krásný paradox,
kdy jsme 7. listopadu slavili výročí Velké říjnové
socialistické revoluce, kterou zahájil výstřel
z křižníku Aurora na řece Něvě v Petrohradě
dne 25. října 1917. Prostě velká širá Rus měla
i svůj kalendář.

pro tento slavnostní den zapomenuto. Měli jsme
v hlavách jiné uvědomělé věci, z nichž nejzásadnější
byla, jaký lampion budu letos v průvodu mít. Zda
to bude klasická harmonika, nebo nám paní v pa-
pírnictví schová pod pultem hvězdu či nějaký jinak
zajímavý lampion. Ještě koupit zásobu vánočních
svíček, opatřit si hůlku na lampion a doufat, že od-
poledne nebude foukat vítr ani pršet. 

VŘSR – POCHODEŇ 
SVĚTOVÉHO POKROKU!

Sraz byl v 17.00 u pomníku rudoarmějců před
školou. Třídní učitelé zkontrolovali, zda nepovinně
přišli skutečně všichni žáci, a mohlo se vyrazit do pů-
vodu. Lampiony svítily v ulicích jako barevné světlu-
šky, některé naopak svítit nechtěly, dětem svíčka ne
a ne hořet. Někdy zase lampion svítil až moc, to když
papír lampionu od hořící svíčky vzplál. Někteří tatín-
kové, zejména ten můj, vymýšleli neustálá vylepše-
ní. Pro mě a mého staršího bratra vyrobil elektrické
osvětlení. Místo svíčky byla upevněna žárovička, od
které vedly po hůlce dráty k dvanáctivoltové ploché
baterii, kterou jsme měli v kapse. Další rok přibyl na
hůlce cvakací vypínač. To býla elektrifikácija v práxi.

Svíčka versus žárovka, oboje mělo něco do sebe.
Výhodu stále svítícího lampionu díky baterii jsem oce-
nila při klasickém každoročním průvodu. Naopak jsem
záviděla některým svým spolužákům svíčku v lampi-
onu při průvodu dětí ze škol z okolí právě dokonče-

ného Nuselského mostu. Slavnostnímu otevření s pře-
střihnutím pásky za účasti čelných představitelů Ko-
munistické strany Československa jakožto vládnoucí
třídy naší socialistické republiky spolu s významnými
soudruhy z Komunistické strany Sovětského svazu
předcházel v předvečer výročí VŘSR lampionový prů-
vod. Shromaždiště bylo na pankrácké straně, průvod
přešel celý most, otáčeli jsme se na Karlovském před-
mostí a vraceli se zpět k Paláci kultury.

Vracím-li se v čase, možná bylo dobře, že jsem
měla elektrifikovaný lampion, protože někteří ne-
hodní žáci se svíčkou v lampionu byli z průvodu vy-
loučeni. Věřili byste, že svíčkou osvětlený lampion
dokáže letět skoro celou cestu z mostu do nusel-
ského údolí a nezhasnout? A co teprve když začal
hořet! Kam se hrabal ohňostroj. Jenže soudruzi uči-
telé neměli pochopení pro tuto světelnou a ohňo-
vou show, která byla v očích nás žáků povýšena
takřka na hrdinský čin, a nejenže byli ohňostrůjci
vykázáni z průvodu, jejich posudky pro další stu-
dium obsahovaly i tento nepěkný škraloup. Přitom
to byla skvělá třešnička důstojných oslav VŘSR.

Ovšem co pak následovalo druhý den v ředitelně
za účasti rodičů, to by ani vypití lahve rybího tuku
na ex nespravilo. Ale stálo to za to – letící svítí-
cí lampion do sporadicky osvětleného hlubokého
údolí…

Blíží se adventní čas, tak si nezapomeňte včas
napsat Ježíškovi o dárek pod stromeček. Snad vám
přinese i vysněného mončičáka či barevná céčka.
Jolku přinese určitě Děduška Moróz.

ELČA

Koncert mládeže v pionýrských krojích                                                                                 foto archiv ELČA

Ukázka z knihy
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

VELKÝ ÚSPĚCH PRO
NAŠI „MALOU“
ŠKOLU
Velkého úspěchu dosáhli naši studenti výtvarného
oboru ZUŠ v 13. Národní přehlídce výtvarného obo-
ru ZUŠ „OČI DOKOŘÁN 2017“. Jakubovi Štefflovi
a Pavlu Opletalovi bylo uděleno čestné uznání za
jejich designový model fotoaparátu s fotopříběhem
uvnitř přístroje. Oba studenti originálně zpraco-
vali papírový model fotoaparátu jako výtvarné dílo
a spojili tak design s výtvarným uměním. 

GRATULUJEME!

Jejich práce a také spoustu dalších lze zhlédnout
v bývalém augustiniánském klášteře ve Šternberku
až do konce tohoto školního roku. Jsou zde k vidě-
ní výtvarné práce, které vybrala a ocenila porota
ústředního kola. Výstava představuje to nejlepší, co
v ateliérech „zušek“ za poslední tři roky vzniklo.

Radek Macke

Fotopříběh od Jakuba Šeffla                                                                                                     foto archiv ZUŠ

Fotopříběh od Pavla Opletala                                                                                                   foto archiv ZUŠ

Děti si zkoušely šití hlavy               foto archiv ZUŠ

TĚLOCVIČNA 
PLNÁ 
ZDRAVOTNÍKŮ
Díky studentkám a studentům 3. lékařské fa-
kulty Univerzity Karlovy se naše škola pro-
měnila v líheň malých lékařů, lékařek a zdra-
votních sestřiček. 

Studenti pod vedením Mgr. Petry Sedlářové si pro
naše děti druhých a třetích ročníků připravili edu-
kační program, ve kterém žáky seznámili se stavbou
a fungováním lidského těla, se správnou hygienou
a s prací zdravotních sestřiček.

ŽÁCI SI ZAHRÁLI 
NA ZDRAVOTNÍKY

Program byl postaven jako hra s pěti stano-
višti. Celá třída byla hromadně seznámena s tím,
co ji čeká. Potom každý žák obdržel kartu se
svým jménem pro sběr razítek, čímž hra dostala
nádech soutěžení. A jelikož nezbytnou součástí

pracovních pomůcek všech zdravotních sestřiček
je rouška a gumové rukavice, byly jimi vybaveny
i děti. 

Žáci byli rozděleni do pěti skupinek a postupně
si prohlédli model lidského těla s jeho orgány, pře-
balili miminko, vyzkoušeli si ošetření rány, vytažení
stehů a pomocí pinzety přiložení sterilního krytí. Na
dalším místě si ověřili, jak pečlivě si umyli ruce, kdy
mýdlem umyté ruce vložili pod UV lampu, která jim
ukázala místa, na něž zapomněli.

DO DRUŽINY SI PŘINESLI SVÉ
DĚTSKÉ ZDRAVOTNÍ KUFŘÍKY
A HRÁLI SI NA DOKTORY

Největší úspěch však zaznamenalo stanoviště
pro odběr krve. Nejprve si děti pohmatem ověřily,
že zaškrcená žíla je lépe poznatelná než žíla volná.
Pak následoval samotný odběr z umělé cvičné ruky.
Studentky nejdříve žákům vysvětlily a ukázaly, jak
se zavádí kanyla pomocí „motýlku“, a pak si každé
z dětí vyzkoušelo odebrat krev injekční stříkačkou
a dát ji do sterilních zkumavek. 

Na závěr si děti formou odpovědí na kontrolní
otázky ověřily, co všechno si zapamatovaly.

Úspěšnost edukačního programu a hodinového
plného nasazení studentů potvrzuje skutečnost, že

DIVADÉLKO 
V RONDELU
Všechny družinové děti zažily v uplynulém měsíci
dvě kulturní akce. První navštívily v Domě kouzel
s názvem Kouzla kolem světa. Na druhou kuturní
akci, konkrétně divadelní představení divadla Para-
vánek, pozvala Obecní knihovna všechny menší
družinové děti z Rondelu. Hra se jmenovala „O zlo-
bivém andílkovi“ a podle spontánních a nadšených
reakcí dětí bylo představení velmi povedené.

-ad-

žáci vydrželi po celý zbytek dne s rouškou na obličeji
a gumovými rukavicemi na rukou. Druhý den si ně-
kteří z nich přinesli z domova dětský zdravotní ku-
fřík a celý zbytek týdne si v družině hráli na lékaře
a pacienty. ☺

Studenti, děkujeme. 
A přijďte opět někdy mezi nás!

Šárka Kazdová

GRANT 2018
Obec Líbeznice vyhlašuje výzvu 
pro rok 2018 na podporu projektů
v oblasti kultury, sportu a volno-
časových aktivit.
Pro rok 2018 je navýšena finanční
alokace na 150 000 Kč.
Termín pro podávání žádostí: 
2. 1. 2018 – 19. 1. 2018
Více informací na www.libeznice.cz

POZVÁNKA
Základní umělecká škola Líbeznice 
si dovoluje Vás pozvat na 
6. vánoční Líbeznění, které se koná 
20. prosince 2017 od 18 hodin
v aule školy. 

V pondělí dne 18. prosince 2017 
proběhne od 18 hodin v sále školy Vánoční
taneční akademie a po celý předvánoční
týden bude možno si prohlédnout výstavu
prací žáků výtvarného oboru v 1. patře ZUŠ.

Těšíme se na Vaší návštěvu.
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Petr Figala – letní tábor Hradčany                                                                                                   foto skauti

SVOJSÍKOVO
SRDCE – 
ROVERSKÁ SOUTĚŽ
OKRESU PRAHA-
VÝCHOD
Otevři srdce skautským myšlenkám 
a najdi ty, co je již proměnili ve skutky.

V sobotu 21. 10. 2017 se uskutečnilo finále soutěže
pro rovery a rangers z okresu Praha-východ Svojsí-
kovo Srdce. Sešli jsme se ve skautské klubovně v Jir-
nech a zhlédli tři soutěžní videa. První soutěžící byla
Anna Sýkorová – Anča, slečna, která stíhá spolu se
skautováním v klecanském středisku ještě dobrovol-
ničit nebo třeba darovat krev. Druhé video nám před-
stavilo Petra Figalu – Chřástala ze střediska Willi
Líbeznice. Poslední krásně umělecky zpracované
video prezentovalo Vlčí babičku Jarku Lencovou
z Čelákovic. 

Všichni, kdo se zúčastnili slavnostního ukončení,
měli možnost hlasovat. Po odhlasování nás čekalo
povídání s Vezírem, který za námi přijel až z Liberce.
Vyprávěl o svých vzorech a osobnostech, jež ve skau-
tingu potkal, a o tom, co všechno se v něm dá zažít.

Soutěž nakonec vyhrál – a stal se tedy nejoblíbe-
nějším skautem okresu Praha-východ – Petr Figala
alias Chřástal ze střediska Willi Líbeznice. Tým, který
o něm video připravil, tvořili TB, Čoky, Čičila a Pa-

DUHOVKA 
PLNÁ MALÝCH 
ZÁVODNÍKŮ
Je mlhavé sobotní ráno 4. listopadu, teplota 1 stu-
peň Celsia a v Líbeznicích se něco chystá. Mlha se
rychle rozpouští a sluníčko osvětluje a zahřívá 
Duhovku, závodní prostor pro atletické družstvo
Atletiky Líbeznice.

I ten pán nahoře se těší a mlhu rychle rozfouká. Slu-
níčko začíná hřát. Na listopad snad až úžasný den.

Závodní dráha Duhovky je prázdná, ale nebude
dlouho. Přijíždějí auta a z nich vystupují dospěláci.
A začíná příprava na veliké závody pro děti atletic-
kého družstva Líbeznice, Neratovice a také pro
všechny děti, které se přihlásily do dnešního zá-
vodu. Každý, kdo má rád sport. A bude to veliká
událost. Je to První podzimí běh na Duhovce. Bude
zájem o závod, kolik přijde závodníků, kolik přijde
diváků? Tím se pro změnu trápili organizátoři.

A rozbíhá se příprava. Dospěláci, kteří žijí pro
děti, pro jejich šťastné pohledy, se rozprchnou po
Duhovce a za hodinu a půl je vše připraveno. Zá-
vodní dráha, lavičky, stolečky, prodejní stánek a zá-
zemí pro závody.

KE STARTU PŘIPRAVIT, 
POZOR, TEĎ!

A těch cen, co je připraveno. Každý něco musí
dostat, nikdo neodejde s prázdnou. Díky všem
sponzorům!

A začínají přicházet ti, bez kterých by to nemělo
smysl. Děti. A s nimi i rodiče, kteří je přišli podpořit.
Každý se musí zaevidovat, dostane závodní číslo
a náhle se promění v závodníka. Projde si trasu, při-
praví taktiku. Někdo se těší, někdo má obavu. Ale
všechny čeká závodnické dobrodružství za krás-
ného podzimního počasí. Bude to krásný den.

Trať je rozvržena do několika kategorií, a to
podle délky a obtížnosti. Určitě se nic nestane, když
už teď prozradíme, že všichni závodníci doběhli,
nikdo nevzdal. Patří jim obdiv a úcta, neboť trať
byla poměrně členitá.

A kolik bylo těch statečných? Neuvěřitelných
114 závodníků. To nikdo nečekal.

Každý z dospěláků, který se podílel na závo-
dech, si den velmi užíval. Ale obdiv snad všech padl
na hlavního trenéra Tomáše, který jako vodič pro-
vedl závodníky všech věkových kategorií závodní
dráhou. A protože ke startu dostal pravou starto-
vací pistoli, byl nevýslovně šťastný.

A odměna těch, kteří závody připravili? Přece oči
NAŠICH DĚTÍ při předávání cen a dárků. Byl to
krásný den pro všechny, kteří navštívili naši Du-
hovku v Líbeznicích.

Jarda Maier

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

poušek. Chřástal dostal spolu s nášivkou jako všichni
soutěžící a jejich týmy také originální ručně vyšívaný
šátek ve vyšívané dřevěné krabičce z výtvarné dílny
Výtvarka v kuchyni.

Po vyhlášení začalo hlasování o nejlepší video
také na Facebooku. V této kategorii s největším poč-
tem lajků zvítězila Vlčí babička Jarka z Čelákovic.

Po oficiální části soutěže jsme si šli opéct klobásky
na oheň a poté si zahráli roverskou hru na téma Jára
Cimrmann.

Výhercům gratulujeme, děkujeme Vezírovi za
návštěvu a největší dík patří samozřejmě organizač-
nímu týmu této originální a milé soutěže – Fredovi,
Míše, Tomášovi a Jáje.

Videa a podrobné informace o soutěži Svojsíkovo
Srdce najdete na www.svojsikovosrdce.skauting.cz.

Natálie Bulvasová – Naty 

LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
7. 11. 1811 narozen český spisovatel, básník, pře-
kladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek
Karel Jaromír Erben – Kytice z pověstí národních,
České pohádky

8. 11. 1900 narozena americká spisovatelka Marga-
ret Mitchell – Jih proti Severu I., Jih proti Severu II.

13. 11. 1850 narozen skotský prozaik, esejista
a básník Robert Louis Stevenson – Klub sebevrahů,
Ostrov pokladů, Podivný případ Dr. Jekylla a pana
Hyda

16. 11. 1810 narozen český básník Karel Hynek
Mácha – Máj, Marinka, Cikáni

30. 11. 1835 narozen americký novinář, spisovatel
a humorista Mark Twain – Dobrodružství Huckle-
berryho Finna, Milionová bankovka a další příběhy,
Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše

Rádi bychom touto cestou poděkovali pocti-
vému nálezci, který začátkem listopadu na-
šel ztracenou žákovskou průkazku naší dcery
a vhodil ji k nám do poštovní schránky. Udělal
nám velikou radost, protože nám tím ušetřil
starosti s vyřizováním nových dokumentů.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme.

ŠoltysoviDěti na startu                         foto archiv Stonožka

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

PODĚKOVÁNÍ
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NOVÁ ŠKOLA 
(pokračování z říjnového zpravodaje)

opis ze školní kroniky

V podzimních měsících rychle narůstala do výšky
stavba nové osmileté střední školy. Zůstala však přes
zimu nezastřešena. V jarních měsících tempo stavby
polevilo, protože se projevil citelný nedostatek od-
borných pracovníků, hlavně zedníků. Byla dohoto-
vena střecha budov a pokračovalo se zvolna ve
vnitřních pracích. Na stavbě se postupně vystřídali
tři stavbyvedoucí a to také nepřispělo k urychlené
výstavbě. Místní národní výbor bedlivě sledoval prů-
běh stavby a snažil se jednak sám, jednak ve spolu-
práci s okresním národním výborem a s okresním
výborem KSČ získat na stavbu potřebný počet od-
borných pracovních sil.

Obtíže byly v tom, že dělníky pracující u jiných
stavebních firem nechtěly tyto firmy uvolňovat
a dělníci stavebních oborů zaměstnaných v továr-
nách zase nechtěli opustit svoje místa, protože 
v továrnách měli výhodnější pracovní i platové pod-
mínky. O nárazové brigády z řad občanstva nemělo
vedení stavby zájem. Uskutečňovaly se jen příleži-
tostně, když bylo třeba zvládnout nárazovou práci,
při níž nebylo zapotřebí odborných pracovníků.
Tehdy rádi vypomohli i starší žáci školy a v místě
bydlící učitelé. Přes toto zpoždění a nedostatky byla
na krajské poradě hodnocena stavba zdejší školy
jako nejlépe probíhající. Přestěhování školy do no-
vostavby se ovšem proti původnímu slibu zástupce
Armabetonu značně oddálí.

PŘI STAVBĚ POMÁHALI 
BRIGÁDNĚ UČITELÉ I STARŠÍ
ŽÁCI ŠKOLY

Termín dokončení stavby 31. 12. 1955 se opět
odsunul. V podzimních měsících již nebylo možno
pracovat na fasádě. Řemeslné práce uvnitř budovy
rovněž nešly podle plánu. Řemeslníci nepřicházeli
v takovém sledu, aby jedno řemeslo druhému ne-
brzdilo práci.

V zimních měsících se tempo ještě zvolnilo,
zvláště také v důsledku krutých únorových mrazů.

V jarních měsících se pak rozvinula práce opět
naplno a dá se očekávat, že příští školní rok bude
zahájen již v nové budově.

Předseda místního národního výboru s. Kupec,
rada MNV i předseda stálé školské komise s. Jiří
Černý bedlivě sledují průběh stavby. Zasahovali 
intervencemi, jakmile se ukázal nedostatek. Bylo
to vyčerpávající, neboť v konečných fázích stavby
se projevilo mnoho nedostatků, které v průběhu
stavby zůstávaly skryty, a jejich odstraňování bývá
vždy spojeno s velkými potížemi. Jenom aktivitě
místních činitelů lze přičíst skutečnost, že jak pro-
vádějící firma Armabeton, tak investor KNV v Praze
mají zájem na urychleném dokončení stavby.

(Zapsal Václav Biderman, ředitel školy, 1. 3. 1957)

Pokračování příště – slavnostní zahájení školního
roku v nové škole

-ad-

KLUB DOBRÉ 
CHVÍLE
Klub dobré chvíle měl v sobotu 28. 10. 2017
pozvané milé hosty – Terezu Svobodovou
a Zdeňka Stibala, kteří návštěvníkům klubu
promítli fotografie ze své cesty po Rusku, kon-
krétně Kaliningradu, Petrohradu a Moskvy. 

Blahopřejeme listopadovým jubilantům: Kreisingerová
Hana – 95 let, Vrabcová Drahuška – 85 let, Goszová
Naděžda – 83 let, Štemprok Jaroslav – 81 let, Kráčmer
Václav – 81 let, Bielko Jan – 70 let.

NAPŘÍČ PRAHOU –
PŘES TŘI JEZY
Již tradičně se na svátek sv. Václava otvírají pro
vodní skautky a skauty pražské propusti, a to
při příležitosti konání závodu Napříč Prahou –
přes tři jezy. 

Celá trasa vorových propustí je dlouhá 6,5 kilome-
tru a vede historickým centrem Prahy. Posádky za-
čínají na Císařské louce, končí na Štvanici a splou-
vají se jezy: Šítkovský, Staroměstský a Helmovský.
První startují vlčata a žabičky, pak starší skauti
a skautky, následují roveři a rangers a závod ukon-
čuje tzv. open kategorie. Letos se do závodu přihlá-
silo 197 skautských posádek. Pro velký zájem je po
závodu skautských posádek otevřena trasa i pro ve-
řejnost. Dohromady tedy projelo vorovými pro-
pustmi 1 266 lodí. 

Tento rok jsme na tento prestižní závod poprvé
vyrazili i my, Pátý oceán. A jelikož máme dvě pra-
mice P550, do závodu jsme přihlásili jednu posádku
vlčat a jednu žabiček. Vlčata startovala v 10.20
a žabičky deset minut poté. Řádně namotivovaní
a natěšení jsme se narolovali na start. Tempo bylo
velice rychlé, až jsem byl překvapen. První moje
myšlenka byla, že to těch 6,5 kilometru nemůžeme

Šlajsna za Jiráskovým mostem    foto archiv skauti

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

BLAHOPŘEJEME

vydržet. Ale kluci a holky překvapili. Dřeli jako koně
a asi nejvíc jsem byl unavený já. Celou trasu nako-
nec kluci zajeli za 53:50 minut a holky za 55:03
minut. K prvnímu místu klukům chybělo osm minut
a holkám sedm. V cíli jsme si pořádně odpočinuli,
najedli se a čekali na výsledky. Závěrečný nástup byl
sice trochu zpožděn, ale nám to nevadilo. Příští rok
určitě budeme závodit zase a těch 8 minut dože-
neme.

Historie závodu sahá až do roku 1939. Původně
šlo o soutěže vodních skautů na oslavu zřízení nové
klubovny. Od roku 2009 jsou jezy v kategorii volné
splutí otevřeny i veřejnosti. Akce je připravována po
celý rok a na místě je zajištěna jak profesionály, tak
dobrovolníky z řad skautů a skautek, kterých bývá
každý rok kolem stovky. Tento závod je opravdovým
zážitkem a řadí se mezi nejprestižnější a největší zá-
vody vodních skautů a skautek v ČR.

Čoky

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

OBECNÍ KNIHOVNA
Viděli jsme i zajímavé jantarové pobřeží, kde se těží
a zpracovává 90 % světové těžby tohoto rostlinného
nerostu, a také klid a pohodu přímořských lázeňských
měst.

Petrohrad zaujal asi nejvíce, je to město rozkláda-
jící se na 42 ostrovech, které je propojeno více než
500 mosty. Fotografie zachycovaly i slavnost „Zpíva-
jících mostů“ – na všech nábřežích hraje hudba, lidé
se baví, tančí, popíjejí kávu a čaj v nespočetném
množství kaváren a kavárniček a odevšad znějí Šos-
takovičovy valčíky. Prohlížení fotografií uzavřelo něko-
lik fotek z Moskvy, města, které nikdy nespí.

Velké poděkování patří oběma hostům za krás-
né fotografie a zajímavé a poutavé vyprávění.

-ad-

Sankt Peterburg                                                                                                                     foto Zdeněk Stibal
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POŘAD VÁNOČNÍCH 
BOHOSLUŽEB V KOSTELE 
SV. MARTINA

Štědrý den 24. 12. 2017
10 hod mše svatá ze 4. neděle adventní s lidovým zpěvem
16 hod mše svatá vigilie slavnosti Narození Páně 

s hudbou rodiny Štrynclovy
22 hod mše svatá Půlnoční ze slavnosti Narození Páně

Koledy a pastorely českých mistrů
Účinkuje líbeznický sbor, trubači z Bořanovic. 
Řídí a na varhany hraje Lucie Stollová Bc.

Boží hod vánoční 25. 12. 2017
10 hod mše svatá ze slavnosti Narození Páně 

s lidovým zpěvem

Silvestr 31. 12. 2017
10 hod mše svatá ze svátku Svaté rodiny Ježiše, 

Marie a Josefa
16 hod mše svatá Na začátku občanského roku

na poděkování za uplynulý rok 2017 s prosbou 
o Boží pomoc do nového roku
Bude provedena Česká mše vánoční J. J. Ryby 
s velkým sborem, orchestrem a varhanamy 
za řízení Lucie Stollové Bc.

Nový rok 1. 1. 2018
10 hod mše svatá ze slavnosti Matky Boží  Panny Marie  

s lidovým zpěvem
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Společenství křesťanů Líbeznice

srdečně zve všechny své příznivce 
na tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT,
který se koná

ve čtvrtek 21. 12. 2017 
od 18.00 hodin

v komunitním centru Archa 
v Líbeznicích, Martinova 142.

Hraje hudební skupina K. Knopové.
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Kalendář akcí pro rok 2017/2018
2017

2. 12.    Kurz vázání adventního věnce
3. 12.    Rozsvícení vánočního stromu, vánoční trhy a adventní

koncert
6. 12.    Mikulášský koncert – ZUŠ Líbeznice
8. 12.    Vánoční večerní běh a Andělská cesta

20. 12.    Vánoční Líbeznění – ZUŠ Líbeznice
24. 12.    Vánoční setkání na náměstí
31. 12.    Rybova Česká mše vánoční v kostele sv. Martina

2018
27. 1.      Líbeznický ples
10. 2.      Skautský ples
17. 3.      Poslední ples sezóny
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