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TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

ATLETICKÝ BOOM V LÍBEZNICÍCH

Číslo měsíce: 244 – to je počet dětí, které přišly
k zápisu do prvních tříd.

Ještě před pěti lety nebylo v Líbeznicích po atletice ani vidu, ani slechu. V neděli 15. dubna se ale
Duhovka proměnila v nabité soutěžní kolbiště, a to dokonce už potřetí za sebou. Letos dorazil
rekordní počet mladých atletů. Utkalo se jich mezi sebou více než 250. Kromě barev líbeznického
atletického oddílu bylo možné vidět neratovické i českobrodské dresy. Nejvíc ale bylo samozřejmě
domácích. Každý malý závodník měl navíc s sebou nezbytný doprovodný tým. Často poměrně roz-
sáhlý. Některé rodiny dosahovaly až hujerovských rozměrů. „Tolik lidí jsem tady na Duhovce ještě
neviděla,“ pronesla před startem závodu iniciátorka atletických aktivit v obci Miriam Kupková.

„Pro nás to bude veliká zkouška pořadatelského
umění a moc bychom si přáli, aby dnešní závodní
den na Duhovce dopadl co nejlépe. Aby to byl
krásně strávený sportovní den,“ doplnili manželé
Maierovi, kteří se jako jedni z aktivních rodičů na
práci atletického oddílu podílejí.

Každé dítě dostalo při prezenci své startovní číslo
a stal se z něj opravdový závodník, který chce na zá-
vodní ploše předvést co nejlepší výkon. Předstartovní
napětí a nervozita by si na Duhovce nijak nezadaly
se Zlatou tretrou. První startovní výstřel zahájil zá-
vody krátce po desáté hodině dopolední. Každý zá-
vodník absolvoval čtyři disciplíny: běh na 60 metrů,
hod raketkou nebo vrh koulí (podle věku), skok do
dálky a běh na 200 metrů. Od vyhlášení vítězů dělilo
malé závodníky 6 napínavých hodin. Pro vítěze bylo
možné i díky podpoře obce Líbeznice a několika
sponzorů nachystat krásné ceny, ale ani ten, kdo se
na „bednu“ nedostal, neodcházel s prázdnou.

Vedení atletického oddílu odměnilo mladé „du-
hovkáře“ také oddílovými poháry za absolvované
závody v uplynulých osmi měsících. A zase bylo
možné pozorovat hrdost, s jakou atleti přebírali pro
ně tak vzácnou cenu.

Podle ohlasů dopadl závod velmi dobře, a nejen
kvůli krásnému počasí. Maminka jedné z malých zá-

vodnic Magdalena Tichá se do hodnocení akce pus-
tila opravdu pečlivě: „Co se týká organizace, tak
smekám, jelikož ochota rodičů, trenérů a přátel at-
letického klubu se odrazila ve skvělé atmosféře.
Přestože je Duhovka na závody v takovém rozsahu
trochu malá, odsýpalo to asi nejsvižněji, jak jen je
možné.“ Podobně příznivé hodnocení připojil i Ja-
roslav Baumrukr: „Vzhledem k počtu přihlášených
dětí byla organizace zvládnuta velmi dobře.“

Od prvních rozběhů k dnešnímu skoku
„dalekému“

Vzestup líbeznického atletického oddílu trochu při-
pomíná příběhy filmových trháků. Dnešní soustavné
práci s mladými atlety předcházely před třemi lety
první nejisté kroky.

„Nevěděla jsem, jaký může být zájem dětí. Při-
padalo mi ale, že by byla veliká škoda nevyužít
krásné zázemí Duhovky. Navíc jiné líbeznické zku-
šenosti ukázaly, že někdy stačí vytvořit podmínky,
dát prvotní impulz a může se spustit lavina,“ popi-
suje začátky Miriam Kupková. Cílem samozřejmě
nebylo hned vytvořit špičkový oddíl, ale rozšířit na-

Předstartovní příprava a soustředění                                                                       foto archiv Atletika Líbeznice
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Milí čtenáři,
začátek jara se v Líbeznicích vyvedl. Na tradiční

úklid obce – Ukliďme svět, ukliďme Líbeznice – dorazil
tentokrát rekordní počet dobrovolníků a úlovky byly
vpravdě epochální. První početná skupinka se vydala
s obecními policisty k Bašti a na Beckov. Tam se po-
tkala s dobrovolníky z Baště a pod hlavičkou kroužku
Mladý strážník ukončila akci tradičním opékáním
buřtů. Druhou výpravu organizoval skautský oddíl
Stopaři. Více než dvacet členů výpravy se zakouslo
do nepořádku v Areálu zdraví, proklestilo částečně
koryto Makůvky a nejpočetnější skupina šla ještě dál
– celou Mratínkou až k teplovodu. Tam je čekal přímo
obří úkol: odstranit černou skládku u teplovodu. Nej-
častější vyslovenou i nevyslovenou otázkou bylo, kdo
to sem mohl navozit a proč. Několik částí sedací sou-
pravy, desítky kbelíků se sutí, kuchyňská linka, mikro-
vlnka, matrace, mnoho metrů izolace, která zbyla po
kabelech, a mnoho jiných pozoruhodných věcí. Ne-
píšu to jen proto, abych poděkoval všem, kdo na
oltář čistoty obce obětovali velkou část první dubnové
soboty. Rád bych tím také přispěl k tomu, že příště
tolik odpadu kolem vsi nebude. Je to samozřejmě
úvaha věčného snílka. Jak to ale prolomit? Je jasné,
že všichni ti uklízející dobrovolníci nepatří asi do sku-
piny těch, kteří by mířili se svým odpadem pokoutně
ve stínu noci za humna. Dost možná i běžně sami od
sebe seberou, když někomu odpadne na zem třeba
obal od nanuku – nedopatřením samozřejmě. Za
nimi ta morální výzva tedy nemíří. Po celém dopoled -
ni intenzivního uklízení by se jim docela určitě udělalo
samo od sebe nevolno, kdyby někomu odpadl na
zem papírek a hned se pro něj nesehnul. Místy to
totiž byla opravdu dřina i pro dospělé, natož pro děti,
které tvořily podstatnou část výpravy. Výchovný efekt
pro tuto malou skupinku byl určitě nesmazatelný. Jak
ale zapůsobit na ty, kteří u toho nebyli a nevyzkoušeli
si to intenzivně na vlastní kůži?

Pokusím se o osvětu a ponaučení dvěma absurd-
ními scénami. Černá skládka u teplovodu se ukázala
jako nečekaně bohaté naleziště ojetých pneumatik.
Jejich množství vydalo na celkem slušnou barikádu.
Když jsem se nad tím podivoval, zarazil mě jeden ka-
marád, taky dobrovolník, suchým konstatováním: „To
je jasné, kdo by se s tím do pneuservisu vozil.“ Dělal
si samozřejmě legraci. Absurdní je to ale dost. Proč
ve škarpách končí celé sedací soupravy, když je ve
sběrném dvoře přijmou zdarma? Je pravda, že ode-
vzdání pneumatiky se ve sběrném dvoře platí. Pneu-
servisy ale zpravidla cenu likvidace zahrnují rovnou
do prodejní ceny a nic potom za likvidaci nechtějí.
Tak je to jasné, proč by se to tam vozilo, když to nic
nestojí. A poslední scéna není vlastně vůbec vtipná.
Je neuvěřitelná a absurdní. Jel jsem nedávno po obci
a řidič auta přede mnou otevřel okénko, vystrčil z něj
velkou papírovou tašku z McDonald’s. Vůbec jsem
nechápal, proč to dělá. Mohlo by mu to třeba ule-
tět. Jenže on to pak prostě upustil. A všechno
smetí, ubrousky, PET lahev, brčko a kelímek se rozle-
těly po cestě a po příkopech. Zjistil jsem, že si vůbec
nedovedu představit, co tam sedělo za člověka. Že
ho něco takového vůbec napadlo. A vidíte, napadlo
ho to. Představte si, jaké jméno asi dají za pár století
archeologové naší době, když se vydají po stopách
toho pána nebo k našemu teplovodu – doba pneu-
matická, petková a dokonale lhostejná?

Tak si prosím hleďte svého okolí, aby to s naší
dobou tak hloupě nedopadlo.

Váš starosta
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ROZHOVOR

STO MILIONŮ
KORUN NA DOHLED
Místní akční skupina Nad Prahou vypisuje své
první dotační výzvy. Směřují tentokrát k lesní-
kům a zemědělcům a také na podporu zaměst-
nanosti. Po pěti letech existence MAS Nad
Prahou se tak naplňuje příslib, že přinese do
regionu další peníze. Co vyhlášení výzev zna-
mená a co mu předcházelo, popisuje v rozho-
voru ředitelka MAS Nad Prahou a baštěcká
starostka Iva Cucová.

Co vlastně znamená vypsání výzev? Znamená
to, že máte nachystané peníze a rozdělíte je
mezi nejlepší projekty, které se o peníze při-
hlásí?

Ano, v jarních výzvách můžeme rozdělit více než
11 milionů ze dvou programů, další desítky milionů
budou připraveny do podzimních výzev. Z Programu
rozvoje venkova na podporu investic do lesů, do ze-
mědělského podnikání nebo potravinářských řetězců
je pro první výzvu v letošním roce vyčleněno 9 milio -
nů. Z Operačního programu Zaměstnanost do první
výzvy směřuje 2,4 milionu korun. Projektové záměry
žadatelů, kteří podnikají nebo mají sídlo na území
MAS Nad Prahou, budou hodnotit partneři MAS,
které si do svých orgánů zvolilo místní partnerství.
Místní lidé budou vybírat ty nejlepší a nejpotřebnější
projekty pro náš region.

První výzva se týká lesnictví a zemědělství.
Připraveno pro ni máte 9 milionů korun. Na
jaké projekty je možné žádat podporu?

MAS Nad Prahou podpoří v první výzvě investice do
lesů, například budování naučných stezek nebo cyklo-
trailů, které budou doplněny značením, lavičkami, od-
padkovými koši a dalším mobiliářem. Jiné projekty se
mohou týkat investic cílených na zpracování a vývoj
zemědělských produktů i jejich uvádění na trh či také
investic do rozvoje místních trhů. V neposlední řadě
budou podpořeny projekty na založení a rozvoj neze-
mědělských činností a investice do živočišné i rostlinné
výroby přispívající ke konkurenceschopnosti zeměděl-
ské činnosti.

Kdo se o peníze může ucházet? Kdo by teď
měl slyšet výstřel ze startovní pistole?

O finanční prostředky z opatření Programu rozvoje
venkova se mohou ucházet vlastníci, nájemci nebo
pachtýři lesa, zemědělští podnikatelé, malé podniky
nebo fyzické osoby ve venkovských oblastech bez
ohledu na druh podnikání nebo výrobci potravin či
krmiv. Výzva byla vyhlášena 16. dubna, semináře pro
potenciální žadatele se uskuteční v dubnu, žadatelé
své žádosti mohou konzultovat s manažerkou pro-
gramu Marcelou Drašnarovou až do doby ukončení
výzvy. Portál farmáře bude pro vkládání žádostí o pod-
poru zpřístupněn od 30. dubna do 18. května.

Druhá výzva se týká sociálních služeb. Komu
tyto finanční prostředky pomohou?

První výzva MAS Nad Prahou z Operačního programu
zaměstnanost je nazvaná Sociální a komunitní služby
na dosah. V rámci této výzvy mohou být podpořeny
projekty odborného sociálního poradenství, terénní
programy sociálních služeb, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi, raná péče, kontaktní centra, níz-
koprahová zařízení pro děti a mládež, sociální reha-
bilitace, sociálně terapeutické dílny, služby osobní asis-
tence nebo odlehčovací služby. Samozřejmě se žada-
telé mohou ucházet i o podporu projektů a činností
nad rámec zákona o sociálních službách. Podporovány
budou programy a činnosti realizované v přirozeném

sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj. aktivity
realizované terénní nebo ambulantní formou.

Kdo může žádat v tomto případě?

Podat žádost o dotaci mohou poskytovatelé sociálních
služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, obce, dobrovolné svazky obcí,
nestátní neziskové organizace, OSVČ, poradenské
a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení nebo pří-
spěvkové organizace.

Kde mohou potenciální žadatelé najít po-
třebné informace?

Veškeré informace jsou pro žadatele dostupné na we-
bových stránkách MAS Nad Prahou, které mají adresu
www.nadprahou.eu. V horním menu naleznou zá-
ložku Pro žadatele o dotace, kde je rozcestník navede
na konkrétní program a dál na výzvu.

Pokud by web nestačil, je možné se někam
přijít přímo informovat nebo poradit?

I pro žadatele z OP Zaměstnanost jsou připraveny na
duben semináře, konzultace poskytne programová
manažerka Andrea Fuchsová. Obě manažerky jsou
k zastižení během vypsaných konzultačních hodin
v kanceláři MAS Nad Prahou v Líbeznicích. Tu najdete
v objektu, ve kterém sídlí Česká pošta, v 1. patře. Kon-
zultace je možné sjednat telefonicky i mimo tuto dobu
a mohou proběhnout i v sídle žadatele. Veškeré kon-
takty jsou k nalezení na webu MAS Nad Prahou.

Program na podporu zaměstnanosti může
znít v regionu s téměř nulovou nezaměstna-
ností jako nesmysl. Nebylo možné směřovat
peníze jiným směrem?

Podpora zaměstnanosti je druhosledová, v námi při-
pravovaných výzvách jde především o podporu sociál-
ních a komunitních služeb jako takových.

Kdo vlastně určil, na jaké oblasti se ve svých
výzvách může MAS Nad Prahou zaměřit?
Kolik jsme toho mohli ovlivnit přímo my sami?

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, jak
se dokument, na základě kterého řídicí orgány ope-
račních programů přidělily prostředky pro MAS, jme-
nuje, vznikal skutečně z analýz našeho regionu.
Bohužel ne vždy se identifikované problémy a potřeby
„sešly“ s cíli operačních programů. Takže z těch jsme
pečlivě vybírali, co náš region nejvíc pálí a potřebuje.

Pokud by vyhodnocení těchto výzev proběhlo
úspěšně, kdy žadatelé peníze uvidí?

Hodnocení žádostí by mělo probíhat v řádu měsíců.
Bohužel výběrem projektů určených k financování na-
šimi hodnotiteli proces schvalování nekončí, poslední
slovo má vždy řídicí orgán operačního programu nebo
Programu rozvoje venkova. Záleží také na formě finan-
cování, zda si žadatel musí realizaci projektu předfi-
nancovat a dotace je pak proplacena až po ukončení
projektu, nebo zda dostává zálohové platby. Mluvme
tedy spíše o roce 2019.

Jaké další výzvy připravujete a kolik peněz
celkem do regionu přinesete?

V letošním roce budou vyhlášeny ještě dvě výzvy z pro-
gramového rámce OP Zaměstnanost a tři výzvy z Inte-
grovaného regionálního operačního programu, které
budou zaměřeny na projekty cyklostezek, škol a ko-
munitních center. Výzvu na financování investic do 
sociálního podnikání z programového rámce IROP
předpokládáme až v roce 2019.

Výzvy se vyhlašují po pěti letech existence
MAS Nad Prahou. Není to dlouhá doba?

Je to neskutečně dlouhá doba. Ale neseděli jsme se
založenýma rukama a nečekali, až budou schváleny
operační programy pro ČR, až bude schválena naše

strategie, až budou schváleny interní postupy pro
výběr projektů, až bude schváleno financování reali-
zace strategie. Rekonstruovali jsme nebo nově postavili
celkem 34 nových autobusových zastávek v 11 obcích,
zpracovali jsme Místní akční plány rozvoje vzdělávání
pro ORP Neratovice a ORP Kralupy nad Vltavou, založili
jsme tradici Setkání sousedů nad Prahou, zahájili jsme
projekt Komunitního plánování sociálních služeb v re-
gionu, pomáháme školám s čerpáním evropských do-
tací. Nejvíce úsilí nás ale během těch pěti let stálo
přesvědčování těch, kdo s námi stáli na startu, že po -
čkat se vyplatí. Do regionu díky tomu přiteče v násle-
dujících pěti letech 100 milionů korun na drobné
projekty, které by jinak nevznikly. A za to to úsilí, dou -
fám, stálo.

Jak jsou na tom jiné MASky? Jak dlouho jim
třeba trvala příprav a schválení Strategie a jak
jsme to zvládli u nás?

Strategie většiny místních akčních skupin byly schvá-
lené, bohužel byly i MASky, které procesem hodnocení
neprošly úspěšně. Strategie bylo ke schválení možné
předkládat od roku 2015 (tzn. dva roky po zahájení
nového programového období!), některé MASky če-
kaly na schválení déle než dva roky. MAS Nad Prahou
byla mezi těmi rychlejšími, proces schvalování naší stra-
tegie trval „pouze“ jedenáct měsíců. 

Vypsání a vyhodnocení dotačních výzev teď
MASku jistě zaměstná. Pracujete ale i na
něčem jiném?

Probíhá tvorba střednědobého plánu sociálních služeb
v ORP Neratovice a části ORP Brandýs nad Labem,
která by měla být završena v létě roku 2019. Od
května budeme zajišťovat pro 6 obcí a jejich přís-
pěvkové organizace službu sdíleného pověřence na
ochranu osobních údajů (tzn. GDPR). V květnu se také
uskuteční třídenní Dny nad Prahou, v jejichž rámci 
proběhne v pátek 26. května soutěž škol, v sobotu 
27. května Setkání sousedů, které bude tentokrát hos-
tit Bašť, a v neděli 28. května Cyklistické mistrovství
MAS Nad Prahou. A nesmím zapomenout na vyhláše-
nou výtvarnou a literární soutěž, do které se mohou
zapojit děti celého regionu.

Kolik lidí dnes vlastně v MAS Nad Prahou pra-
cuje?

Nejužší tým je složen ze sedmi zaměstnanců, které do-
plňují ještě desítky externích spolupracovníků.

-mk-

Iva Cucová                                                    foto archiv
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bídku sportovního vyžití v obci. To ale nejde bez sy-
stematického vedení a příležitostí, kdy si děti spolu
mohou zasoutěžit a bojovat s vlastními limity.

V současné době atletický oddíl představuje
vůbec nejpočetnější sportovní sdružení v obci. Dů-
ležité také je, že se jména svěřenců líbeznické-
ho trenéra Tomáše Pšeničky začínají objevovat
na prvních řádcích výsledkových listin okresních
i krajských soutěží. Lví podíl na současných úspě-
ších malých líbeznických atletů mají také trenéři
Andrea Pischnothová, Monika Píchová, manželé
Rambouskovi a samozřejmě také rodiče, kteří
s vedením dětí i s organizací akcí pomáhají.

„Jsem moc ráda, že tu přirozenou cestou
vznikl tým lidí, který se o děti stará a tlačí je do-
předu s potřebnými nároky. Navíc tu nechybí ani
láskyplné pošťouchnutí a podpora, když se zrovna
nedaří,“ doplňuje Miriam Kupková. Sportovní až
spartánský přístup hlavního trenéra Tomáše Pše-
ničky a jeho spolupracovníků hodnotí i Magda-
lena Tichá: „S celkovou úrovní práce v oddílu
jsem velmi spokojena, je tam přátelská atmosféra,
fajn komunikace, kvalitní trénink, někdy až dost
drsný za každého počasí, ale i to má zřejmě svá
pozitiva.“

„V současné době je atletický oddíl už fakticky
samostatný organismus a zprvu nezbytné ochran-
né nožky Stonožky už téměř nepotřebuje. Je tedy

možné, že v Líbeznicích vznikne nová organizace,
která se bude věnovat jen atletice a bude se starat
o téměř dvě stovky malých sportovců,“ říká s úsmě-
vem Miriam Kupková.

Činnost oddílu už dnes netvoří jen tréninky a zá-
vody o víkendech. Podařilo se zorganizovat i více-
denní soustředění. Na obec se teď trenéři obracejí
hlavně kvůli vybudování sektoru pro skok vysoký
a také kvůli dokončení nezbytného zázemí při se-
verní hranici areálu. Malý domeček s toaletou a zá-
zemím by měl vyrůst do tří měsíců. Na nový sektor
bude nutné finanční prostředky teprve najít. 

Jaromír Maier a -na-

Dokončení ze strany 1

LÍBEZNICE 
SPORTUJÍ
Čím víc dětí přivedeme ke sportování, tím méně
jich bude sedět u počítače, o jiných horších akti-
vitách nemluvě. To je známá pravda. „Snažíme se
vytvářet v obci co nejlepší podmínky pro spor-
tovní vyžití. Chceme tak provokovat všechny nác-
tileté i mladší, aby si šli zacvičit, zahrát si fotbal
nebo se jen proběhnout. V případě Duhovky se
provokace vydařila. Nový atletický oddíl se 170
dětmi je vůbec nejlepším zúročením celé inves-
tice,“ zdůrazňuje starosta obce Martin Kupka.

Obec v roce 2017 vynaložila na podporu spolků,
které se věnují sportu, téměř 300 tisíc korun. Pod-

pora v roce 2018 bude nejméně o 10 procent vyšší.
Zásadním příspěvkem ke zlepšení sportovního zá-
zemí obce bylo v předchozích letech vybudování ce-
lého areálu Duhovka, výstavba nové multifunkční
haly Na Chrupavce, rekonstrukce fotbalového hřiště
či vybudování skateboardového a workoutového
hřiště v Areálu zdraví. V uplynulých letech se tak po-
dařilo do sportovišť investovat téměř 50 milionů
korun. „V letošním roce dokončíme stavbu toalet
a zázemí na Duhovce. Následovat budou parkovací
stání u fotbalového hřiště a shánět budeme pro-
středky na výškařský sektor na Duhovce. Uvidíme,
zda získáme dotaci na vybudování multifunkční-
ho hřiště na místě stávajícího asfaltového kurtu 
v Areálu zdraví. Mohlo by tak vzniknout kvalitní
sportoviště pro tenis, basketbal, volejbal i florbal,“
doplňuje Michal Doubrava s tím, že rozhodnutí mi-
nisterstva by mělo padnout do konce dubna.

Už před třemi lety obec poprvé vyhlásila grantové
řízení na podporu sportovních, společenských i kul-

turních akcí, které se v obci konají. Letos takových
jednotlivých sportovních akcí proběhne s podporou
obce celkem dvanáct. Vedle toho obec financuje ce-
loroční činnost tradičních sportovních spolků – fot-
balistů, stolních tenistů a sokolů. V obou současných
tělocvičnách se ale odehrává celá řada jiných různých
sportovních aktivit, které jsou otevřené veřejnosti.

„Víme, že často bývá problém v tom, že ani ne-
víme, co všechno bychom mohli dělat. Uspořádali
jsme proto rychlé dotazníkové šetření, abychom zjis-
tili, jak vlastně vypadá současná mapa sportujících 
Líbeznic. Samozřejmě se nepodařilo postihnout
všechny individuální aktivity. Výsledkem je ale přehled
možností, které mohou využít děti i dospělí,“ vysvět-
luje místostarosta Michal Doubrava. Přehled všech
pravidelných příležitostí ke sportování bude samo-
zřejmě dostupný také na internetových stránkách
obce – jako inspirace i jako provokace k aktivnímu
trávení volného času pro všechny.

-mk-

Název aktivity/kroužku Zajišťuje Počet 
dětí

Počet 
dospělých Kde Kdy Poplatky

Zdravotní cvičení Andrea 
Čížková / 26 Sportovní hala –

Malý sál Úterý 17:00–18:00 60 Kč za jedno cvičení

Cvičení žen – aerobik 
a posilování

Marcela 
Ženčuchová / 60 Tělocvična ZŠ 

a Archa
Pondělí 20:00–21:00 /
neděle a středa 19:30–20:30

1 lekce 40 Kč, 
deset lekcí 350 Kč

Atletika Líbeznice Stonožka 170 / Duhovka 
a ZŠ Líbeznice

Pondělí 15:30–16:15, 16:30–18:00. 
Středa 16:00–16:45, 16:45–18:15

2500 Kč za pololetí při
tréninku dvakrát týdně

Powerjóga Dana 
Gregorová / 100 Sportovní hala –

Malý sál Čtvrtek od 18:00, neděle od 9:30 1 lekce 150 Kč, 
deset lekcí 1300 Kč

Taneční škola Dana 
Gregorová 20 / Sportovní hala –

Malý sál Pondělí 15:30–17:30, středa 15:30–17:30 100 Kč hodiny, 
3800 Kč za pololetí

In-line na Duhovce Stonožka 35 / Duhovka Úterý 17:15–18:00, 18:00–19:00 600 Kč za čtvrtletí

Kurz sebeobrany –
Krav Maga

Vítězslav 
Kaliba 38 16 Sportovní hala –

Malý sál Pondělí 17:30–18:15, středa 17:30–18:15 Děti 500 Kč / měsíc 
Dospělí 1400 Kč / měsíc

Japonské karate Zbyšek 
Petržílek 20 / Sportovní hala Úterý 15:30–16:30, čtvrtek 15:30–16:30 500 Kč měsíčně

Kroužek stolního tenisu Jan 
Srbek 6 36 Chata na Arču Úterý 17:00–18:30, pátek 17:00–18:30 350 Kč ročně

Fotbal Zdeněk 
Stibal 43 35 Sportovní hala Středa 16:30–18:00, pátek 16:30–18:00 Mládež 200 Kč / měsíc 

Dospělí 1000 Kč/rok

Zumba Dance Stonožka 40 / Tělocvična ZŠ Úterý 16:15–17:00, 17:00–17:45 1200 Kč za pololetí

Street Dance Stonožka 30 / Sportovní hala –
Malý sál Čtvrtek 16:00–16:55, 17:00–17:45 1300 Kč za pololetí

Zumba pro dospělé Monika 
Šponerová / 25 Tělocvična ZŠ Pondělí 19:00–20:00 1 lekce 60 Kč, 

s permanentkou 50 Kč

Taekwon-do Petr 
Poklop 23 / Sportovní hala Středa 15:00–16:00 500 Kč / měsíčně

Košíková pro dospělé Roman 
Ehrenberger 0 12 Tělocvična ZŠ Čtvrtek od 21:00 do 22:00 800 Kč za pololetí

Iyengar jóga Míša 
Ehrenbergerová / 20 Tělocvična ZŠ Úterý od 19:00 90 Kč za lekci, 

10 vstupů 800 Kč

Aktivity v Líbeznicích
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OBECNÍ POLICIE

HAVÁRIE 
NÁKLADNÍHO 
VOZIDLA 
ZKOMPLIKOVALA
PROVOZ 
NA DÁLNICI U ZDIB
Praha venkov – VÝCHOD – Řidič kamionu ha-
varoval na dálnici u Zdib ve směru na Ústí nad
Labem.

Policisté na tísňové lince 158 přijali ve čtvrtek 15. břez-
na kolem půl šesté ráno oznámení o havárii náklad-
ního vozidla na dálnici D8 poblíž Zdib ve směru na
Ústí nad Labem. Devětatřicetiletý řidič nezvládl ří-

zení, vozidlem najel do svodidel a následně po pře-
vrácení kamionu havaroval mimo vozovku. Provoz
na dálnici byl zcela uzavřen. Po provedení nezbyt-
ných úkonů řídili policisté provoz na místě kyva-
dlově, a to až do doby vyproštění nákladního
vozidla. Naštěstí nikdo z přítomných osob nebyl
zraněn. Jízda pod vlivem alkoholu byla u řidiče vy-
loučena. Příčiny havárie a další okolnosti budou
předmětem šetření dopravních policistů.

V souvislosti s dopravními nehodami a havárie -
mi neustále APELUJEME na řidiče vozidel, aby
byli ohleduplní k ostatním účastníkům silnič-
ního provozu. Stále častěji se zástupci složek
integrovaného záchranného systému setkávají
s arogancí, nevstřícností řidičů a porušováním
předpisů, právě když spěchají na místo udá-
losti. Řidiči stojící v kolonách mnohdy auto-
maticky neuvolní cestu zasahujícím složkám,
ačkoli to stanoví zákon, anebo zastaví tak, že
průjezd k nehodě či havárii je komplikovaný
a zcela zbytečně dochází k časové prodlevě.
Jedná se o situace, kdy jde o životy a zdraví ji-
ných lidí a každá minuta je velmi důležitá.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v § 41,
odstavci 8 stanoví:

„Pokud hustota provozu na dálnici nebo silnici
pro motorová vozidla o dvou jízdních pruzích
v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojí-
cích vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vo-
zidel povinni před zastavením vozidla vytvořit
mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký
nejméně 3 metry pro průjezd vozidel s právem
přednosti jízdy; je-li v jednom směru jízdy  tři
a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční od-
stup řidiči vozidel v levém a středním jízdním
pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči 
jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom
směru jízdy mohou při vytváření průjezdného
jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední
dělicí pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do
pruhu pro průjezd vozidel s právem přednosti
jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto ne-
platí pro vozidla vlastníka pozemní komuni-
kace a vozidla technické pomoci.“

nprap. Mgr. Eva Hašlová

JAK JE TO
S „DRONY“?
Základem vnitrostátní úpravy letectví je zákon
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění poz-
dějších předpisů. Provoz bezpilotních pro-
středků určuje letecký předpis L2 – Pravidla
létání v Doplňku X.

Kde mohu se svým dronem létat?

V průběhu vzletu a přistání se nesmíte přiblížit
k osobě na méně než 50 metrů horizontálně
(kromě pilota nebo doprovázejících osob). Pro
drony do 7 kg platí, že minimální vzdálenost od
osob a staveb musí být bezpečná. Pro ty s větší
hmotností už je to omezeno na 100 metrů hori-
zontálně k osobě a 150 metrů k husté zá-
stavbě. Dále nesmíte létat blíže oblačnosti než
1 500 metrů horizontálně a 300 metrů verti-
kálně bez ohledu na hmotnost dronu.

Je velmi důležité zjistit, v jaké oblasti s dro-
nem chcete létat. K tomuto účelu vám nejlépe
poslouží platná letecká mapa ICAO nebo we-
bový portál AisView. Mimo letiště mohou drony
létat jen v nejnižším vzdušném prostoru třídy G,
a to do výšky 300 metrů nad zemí. Vyhnout se
musíte zakázaným prostrorům (LKP – prohi-
bited) a omezeným prostrorům (LKR – restric-
ted). Ty jsou aktivovány stále a najít je můžete
například kolem jaderných elektráren nebo mu-
ničních skladů.

Jak je to s létáním kolem památek?

V naprosté většině návštěvních řádů památek je
zákaz létání bezpilotními prostředky bez předcho-
zího písemného souhlasu. 

Mohu létat jen podle obrazu z kamery
dronu?

Ne. Takzvaný FPV (First Person View) let nebo létání
mimo dohled pilota za pomoci GPS je v ČR zaká-
zán, a můžete tak létat, jen pokud máte další
osobu, která dron sleduje fyzicky.

Mohu z dronu za letu něco shazovat? 

Ne.
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Jaké hrozí sankce za případné porušení
těchto předpisů?

V sankčním řízení hrozí pokuta až do výše pět milio -
nů Kč. 

Jaké jsou povinnosti podle dalších právních
předpisů?

K ochraně osobních údajů při létání s drony vydal
Úřad pro ochranu osobních údajů nezávazný infor-

mační bulletin č. 3/2015, ve kterém nastiňuje svůj
názor na aplikaci zákona o ochraně osobních údajů
v případě dronů. Úřad pro ochranu osobních údajů
ve svém informačním bulletinu zjednodušeně ře-
čeno konstatuje, že pokud pilot dronu prostřed-
nictvím kamery umístěné na dronu zazname-
nává či monitoruje fyzické osoby, které jsou
identifikovatelné, potřebuje k tomu buď jejich
souhlas, nebo musí prokázat využití některého
jiného právního titulu (jako je například ochrana

práv pilota dronu nebo jiných osob). Zaznamená-
vány či monitorovány by rovněž neměly být ryze
soukromé prostory, kde se fyzické osoby pohybují
nebo které obývají (zahrady, byty apod.), ale do-
tčený jedinec by proti rušiteli musel podat soukro-
moprávní žalobu.

http://www.droneweb.cz/

Rudolf SEDLÁK 

KAKTUS VÝPRAVA – RANČ W 
6.–8. DUBNA 2018
V rámci příprav na letní putovní tábor jsme se letos vypravili již na druhou výpravu, pod širák.
V březnu jsme si užili pochod ze Starých Splavů na naše oblíbené tábořiště v Hradčanech u řeky
Ploučnice a po přespání pěšky na nádraží v Mimoni a vlakem zpět. 

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

ním Petra Zaremby trvala více než čtyři hodiny, ale
výsledek byl neskutečně lahodný. Ještě se mi sbíhají
sliny, když si na ten zážitek vzpomenu. Po veče-
ři jsme vyrazili lanovkou přes řeku na Starou vodu
pozorovat hvězdy a zavzpomínat na staré časy
v našem milovaném údolí. Druhá noc už nebyla tak
mrazivá, a tak nám pod celtami bylo příjemně. Před
odjezdem nás pobavila akční hra burn ball s novou
pálkou od Mikyho, kterou nám vyrobil na úplně
jinou hru.  

Těším se na příští putování se skvělou partou
Kaktusáků.

Fred

Naším cílem na duben bylo přespání u Ranče W.
Martin Šíla nám zapůjčil klíče od srubu, abychom
případně mohli využít pohostinnosti této stavby. Do
Jesenného jsme se dopravili v pátek rychlíkem
a v půl sedmé jsme se již ubytovávali v malebném

údolí řeky Kamenice. V sobotu nás čekali Bozkov-
ské jeskyně, kde nás jako Líbezňáky velmi mile při-
jali a také posílají mnoho pozdravů pro všechny
spřátelené duše. Na odpoledne jsme si naplánovali
kuře pečené v Setonově hrnci. Operace pod vede-
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DUBEN – JEŠTĚ
TAM BUDEM
Zvláště když je měsíc bezpečnosti silničního
provozu! Když se probouzí příroda, probou-
zela se i Veřejná bezpečnost, a jako se na lou-
kách a v příkopech vyrojily kvetoucí pam-
pelišky a podběly, vyrojily se na cestách i hlídky
VB. Oranžový žigulík či volha, muž zákona
v zeleném stejnokroji s bílým „elpíčkem“ na
hlavě a v ruce bílá plácačka s červeným stře-
dem. Řidiči, stop! A vystupte si. Doklady o vo-
zidle, řidičský a občanský průkaz, technický
průkaz. Nesvítí vám zadní koncové světlo. Vy
to nevíte? Nemáte zástěrky na vozidle a v po-
vinné výbavě vám chybí několik žárovek. To
vám budu muset štípnout kupon.

A bylo vymalováno. Bezpečnostní akce spolupořá-
daná VB a BESIPem pravidelně každý duben zahá-
něla sváteční jezdce zpátky do garáží či pod plachty
na dvorky. Plechoví miláčci často nebyli v úplně nej-
lepší formě – rezavé květy na podbězích blatníků
byly leckdy svépomocí lepeny eprozinem a přetřeny
štětkou namočenou v barvě alespoň trochu po-
dobné barvě vozidla – ani vůle volantu neodpoví-
dala požadavkům splnění technické způsobilosti.

A tak byly jarní silnice ještě chvíli bez řidičů, kteří
si nebyli v motorových kramflecích úplně jisti. Klo-
bouk na hlavě, plato vajec před oknem za zadními
sedadly a jako dekorace domácí naducané háčko-
vané polštářky.

Bezpečnost se s příchodem jarních měsíců pro-
věřovala i na školách všech stupňů. V rámci branné
výchovy bylo nutno prověřit zdatnost žactva a stu-
denstva, jak by se vypořádalo s jaderným či chemic-
kým útokem imperialistických armád. A pochopi-
telně jak správně ošetřit zraněné po atomovém vý-
buchu. Ale pěkně popořádku.

Pracovní soboty nebyly úplně oblíbené, spíš na-
opak – toto pracovní nahrazování státních svátků
se týkalo nejen škol, ale i zaměstnanců ve výrobě
i na úřadech. Nebyl to pracovní den jako ve všední
dny, myslím, že plán se plnil tak maximálně na
30 %. Ve školách to ale bylo jiné.

SILNIČNÍ KONTROLY VB
I BRANNÁ CVIČENÍ

V sešitku či žákovské knížce jsme dávali rodičům
podepsat sdělení školy, že se v sobotu bude konat
branné cvičení. Sportovní oblečení i obuv s sebou,
chlebníky se svačinou a každý si bezpodmíneč-
ně nutně přinese pláštěnku, čtyři igelitové pytlíky
a gumy k zavařovačkám. A dále hadřík na mytí ply-
nové masky. Sraz je ve třídách.

Sportovně oděná třídní soudružka učitelka vy-
brala z řad chlapů dva až tři nejsilnější a ti šli do
skladu CO pro zelené brašny s plynovými maskami.
Mezitím soudružka měřila žákům velikost masky –
od kořene nosu pod bradu – a hlásila nahlas kaž-
dému jeho velikost. Problém byl, že přinesené
masky zdaleka neodpovídaly požadovaným velikos-
tem.

„Tak si, děti, masky vyndejte, otočte je naruby
a namočte si hadřík do ajatinu, který vám rozleji do
mističek,“ pravila souška učitelka. „Jak to, že mis-
tičky nemáte? Tak si hadřík namočte v misce na ka-
tedře.“ Pošmrdlat trochu masku, respektive ji
hodně zavodnit, a pak nechat uschnout. Mezitím
si připravit filtry a našroubovat je buď na „chobot“,
nebo při maskách pro větší hlavy přímo na masku.
„Musíme být připraveni, až bude vyhlášen poplach.

KOUTEK

Proto si masky nasaďte a dotáhněte všechny ře-
mínky, aby vám pevně seděla a nedostal se do ní
žádný imperialistický chemický přípravek nebo kouř
z požáru budovy.“

Masky jsou připraveny, a poplach nikde. Fakt zá-
bava. No i když – masky s chobotem se daly docela
dobře využít k hulákání kamarádovi do ucha. Taky
bylo vtipné ucpat rukou spolužákovi filtr a pozoro-
vat jeho více a více vykulené oči za kulatými skly
masky.

Teď přišly na řadu avizované pláštěnky a igeli-
tové pytlíky, vše souhrnně označované jako IPCHO
neboli individuální prostředky chemické ochrany.
„Až bude vyhlášen poplach, nejprve si nasadíte
masku, pak si obléknete pláštěnku a na nohy na-
sadíte pytlíky a zabezpečíte je na lýtkách gumou od
zavařovaček. Pak si takto obléknete i ochranu na
obě ruce,“ pravila souška a dodala: „Nikde nesmí
koukat igelitem nechráněná část těla.“

Vtom se ozvaly údery kovovou tyčí na zavěše-
nou kolejnici. POPLACH! Masky nasadit, obléknout
IPCHO a seřadit se do dvojic u dveří ze třídy. Třídu
opouštíme spořádaně a bez paniky. Problém je, že
na schodišti se válí barevný kouř z dýmovnice. Nic
není vidět, přesto se řady žáků jednotlivých tříd sta-
tečně blíží k místu, kde tuší schodiště. Začínají se
ozývat první maskou tlumené záchvaty kašle. Ejhle,
filtry dýmovnici nějak nevyfiltrovaly. Z hlavních dveří
školy vycházejí, posléze vycházejí zrychlenou
a chůzí a následně již nespořádaně vybíhají žáci tříd
z vyšších pater. Strhávají si masky ze zarudlých ob-
ličejů a lapají po dechu na čistém vzduchu. Právě
přežili chemický útok imperialistických armád na
naši vyspělou socialistickou republiku.

Někdy bylo branné cvičení i mimo areál školy
a jako součást „pochoďáku“, kde na jednotlivých
stanovištích žáci předváděli své dovednosti získané
v hodinách branné výchovy, ale i občanské nauky –
první pomoc při otevřené zlomenině a tepenném
krvácení, přenos raněného pomocí sedátka ze čtyř
rukou, hod granátem na cíl, popis tanku T40 a roz-
poznání druhu vyhlášeného poplachu či sprint na
60 metrů v plynové masce. Vidím to jako dnes, jak
se po prvních metrech kulatá skla masky zamlžila
tak, že jsme si museli masku pod bradou odtahovat
od krku, abychom se mohli nadechnout vzduchu
„otráveného bojovým plynem sarinem“ a trochu
šmírovat na cestu, kudy vlastně běžíme. A střelba
ze vzduchovky pak bývala perličkou na zakončení
celé branně sportovní akce.

NOHAMA K VÝBUCHU

A co dodat? Podobně jako se Karel a Karel do-
žadovali vracení hnědých podšálků, které mizely
jako pára nad hrncem, s železnou pravidelností se
ztrácely ve třídách starších ročníků zelené khaki
tašky přes rameno od plynových masek; na rozdíl
od podšálků se pak objevovaly jako školní brašny
doplněné o graffiti názvů hudebních skupin Kiss,
Black Sabbath, Deep Purple, ale i Smokie či Bee
Gees. To bylo podobné hrdinství jako přežít jaderný
útok podle předem daných příruček – nohama k vý-
buchu a proti ozáření tablety jódu. A kde je jód?
Přece v rybím tuku. Tak šup tam s ním.

elča

OPCHO v plné kráse                                                                                                                       foto archiv Google

Veřejná bezpečnost v akci         foto fotobanka ČTK Nejžádanější maska                     foto archiv Google
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Japonská svačina                                 foto archiv MŠ

Fyzika hrou                                             foto archiv ZŠ

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

BŘEZEN, ZA
KAMNA VLEZEM
Toto přísloví jsme naplnili jen zčásti. V půlce
března jsme vyjeli, jako každý rok, na lyžařský
výcvik do Pece pod Sněžkou. Z „nelyžařů“ se
stali lyžaři a lyžaři zdokonalovali svou tech-
niku. Sněhu bylo dost i na pořádné bobování.
Při toulkách po okolí Pece jsme narazili na
stopy pravěku – praholky a prakluka, kteří se
k nám nějakým nedopatřením propadli z doby
ledové. Na nás bylo, abychom je oblékli, obuli
a dostali zpátky tam, kam patří. Po skončení
„záchranné mise“ jsme spokojeně odjeli domů.

Ve druhé půlce března jsme se rozhodli, že budeme
cestovat prstem po mapě, a to s projektem „Letem
světem“. Nakoupili jsme mapy, vypůjčili si od ochot-
ných rodičů glóby a vyrazili.

Naše první zastávka byla v Evropě. Prohlédli jsme
si vlajky evropských států, zastavili se v České re-

Nechtěli jsme zklamat, museli jsme vyburcovat
a zapojit do projektu všechny ve škole, kuchařky,
učitele, děti… Nejvíce nám šlo o to, podchytit
a nadchnout pro věc náš kuchařský tým. Jejich
úkolem bylo na 14. března 2018 připravit španěl-
ské menu. „Musíme to uvařit dobře,“ často jsem
slýchala ze školní kuchyně, vždyť k nám na oběd
přijede španělský velvyslanec, pan Fermín Lopéz,
a ředitel asociace školních jídelen, pan Karel Ja-
hoda. Chtěli jsme obstát na jedničku, nic jsme ne-
nechali náhodě, pečlivě jsme se na avizovaný den
připravovali, všichni.

V daný den, 14. března 2018, se škola probudila
do žlutočervených barev, barev španělské vlajky. S ra-
dostí jsme přivítali i zástupce obce pana starostu Mar-

publice. Přečetli jsme pověst „O praotci Čechovi“,
nakreslili národní vlajku, poslechli si českou hymnu.

Amerika nás přivítala svými původními obyvateli
– vyrobili jsme indiánskou čelenku, prohlédli si in-
diánské písmo a pobavili se při výběru indiánských
jmen podle data narození.

Cesta po Asii začala pohádkou „O měsíční prin-
cezně“. Podle jejího návodu jsme si vyrobili japon-
ský vějíř. Přebírali jsme rýži a čočku, hráli hru na
postřeh „Asijská mlha“.

Pohádka „Proč se lidé smějí hyenám“ nás za-
vedla do Afriky. S pomocí Orffových hudebních ná-
strojů jsme si přiblížili africké rytmy, zacvičili si jako
africká zvířata, v pískovničce jsme hledali „diaman-
ty“.

U protinožců v Austrálii byla řeč hlavně o kloka-
nech a o tom, že leží na opačné straně zeměkoule.

S písničkou „Grónská zem“ jsme se ocitli na
Arktidě a Antarktidě. Pohádka „Ledový domeček“
nás procvičila v rozvoji sluchového vnímání a nechy-
běl ani Eskymák vyrobený z papíru a vaty.

Po tomto náročném týdnu už nás čekala pří-
prava na velikonoční svátky. Sázení osení, výroba
zápichu do květináče, velikonoční výzdoba tříd.

Teď už se těšíme na teplé jarní dny, abychom
mohli naše další dobrodružství prožívat hlavně
venku.

Hana Dufková

DEN ŠPANĚLSKÉ KUCHYNĚ V ČESKÝCH 
ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH

Kuchařky se oblékly do španělských barev                                                                                        foto archiv ZŠ

Asociace školních jídelen vyzvala ředitelství Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice
k účasti na tomto projektu. Stál před námi nemalý úkol, šli jsme do projektu s určitými obavami,
přestože máme bohaté zkušenosti s projektovým vyučováním.

tina Kupku a pány místostarosty Františka Závorku
a Michala Doubravu.

Den se povedl, kuchařky uvařily famózní oběd,
podávalo se gazpacho, paella a pomeranč s medem
a olivovým olejem. Chutnalo to znamenitě. Pro paní
kuchařky byla největším vyznamenáním pochvala od
pana Fermína Lopéze, velvyslance Španělska v České
republice. Na jejich národním španělském jídle si po-
chutnal stejně jako doma ve Španělsku. O líbeznické
školní jídelně se bude jistě mluvit na španělské am-
basádě, samozřejmě díky vám, naše kuchařky!  

Všem kuchařkám bych chtěla poděkovat za jejich
kulinářský zážitek, za jejich um v kuchyni. 

Ivana Pekárková

OSMÁCI 
V TECHMANII
Techmania v Plzni nabízí stále nové interaktivní ex-
pozice a vědecko-technické show. Tam se v březnu
vypravili osmáci na zajímavou školní exkurzi. Pro-
zkoumali jsme expozici plnou zajímavých fyzikál-
ních pokusů a zhlédli jsme také ukázku s názvem
„Tekutý dusík“. Značně výbušná show žáky po-
bavila a byla velmi zajímavým okénkem do světa
chemie.

Radka Kostková



LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 4, DUBEN 2018, ROČNÍK 16

Líbeznický zpravodaj  4/20188

EXKURZE 
V SÁZAVSKÉ HUTI
Dne 27. března 2018 navštívili žáci výtvarného
oboru ZUŠ sázavskou huť František, kterou Nadace
Josefa Viewegha přeměnila v unikátní Centrum
sklářského umění. Zde mohli malí účastníci zájezdu
objevit cestu výroby skla, proces jeho vzniku až po
možnost vidět práci sklářů v samotné huti. V rámci
workshopu si mohli sami vyzkoušet pískování skla
či výrobu mozaiky. Součástí exkurze byla i prohlídka
rozsáhlé sbírky sklářského umění, která představuje
známé zahraniční i tuzemské umělce a různé vý-
tvarné přístupy ke zpracování skla (hutní sklo, brou-
šení, řezání, pískování či malování skla).

SKLÁŘSKÁ HUŤ FRANTIŠEK,
VYSTAVĚNÁ VE DRUHÉ 
POLOVINĚ 19. STOLETÍ

Exkurze byla zajímavá a poučná. Žáci se dozvě-
děli zajímavosti nejen o skle a sklárnách, ale také
něco z historie města Sázava, neboť výlet byl ukon-
čen majestátním pohledem ze Sázavského kláštera
do malebné krajiny Posázaví.

R. Macke

POETICKÉ SETKÁNÍ
2018
V příjemném prostředí divadýlka Spirála v DDM
Prahy 8 přednesli svoje texty recitátoři z patnácti zá-
kladních škol obvodu Praha 8. V každé kategorii vy-
stoupilo 20–30 účinkujících. Úroveň přednášejí-
cích se rok od roku zvyšuje, ale líbezničtí žáci doká-
žou s ostatními držet krok. 

ZAPOJILO SE 15 ŠKOL

V každé kategorii se vyhlašují tři ocenění bez po-
stupu a dvě ocenění s postupem do krajského kola.
Líbeznické děti reprezentovaly svoji školu výborně.
Ocenění získali: Tobiáš Karbus (2. ročník), Václav
Holič (3. ročník), Štěpán Kašpar (5. ročník) a Do-
rinka Gjugjaj (9. ročník). Velmi talentovaná
Anetka Růžičková (4. ročník) postoupila do
krajského kola. Všem oceněným blahopřejeme
a Anetce držíme palce, aby postoupila do celo-
státního kola.

Šárka Mišurcová 

DANIEL 2018
Ve velkém sále Vzdělávacího a kulturního centra
Židovského muzea převzaly žákyně devátého
ročníku líbeznické školy – Dorina Gjugjaj, Tereza
Plánková, Lenka Ševčíková a Michaela Vodič-

ková – cenu za 2. místo v historické části celostátní
soutěže Daniel. Tuto cenu získaly za svoji práci 
o zachráněných židovských dětech v Dánsku bě-
hem druhé světové války. Jejich spolužačka Lucie
Burdová obsadila ve fotografické části této soutěže
za svoje fotografie 1. místo.

Šárka Mišurcová

Oceněné žákyně 9. třídy                                                                                                                                  foto -zs-

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

Žáci při prohlídce expozice                                                                                                                 foto archiv ZUŠ

Mladí recitátoři                                      foto archiv ZŠ
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SOUTĚŽ 
RODINNÝCH KAPEL
2018
V úterý 10. dubna se v naší ZUŠ uskutečnil již pátý
ročník soutěžní přehlídky rodinných kapel.

Tentokrát se přihlásily pouze dva ansámbly, ale
přítomným rodinným příslušníkům a několika dal-
ším hostům to nevadilo. Rodina Smékalova, pod-
porovaná příbuznými až z východního Slovenska,
provedla skladbu svého vedoucího, pana ing. Smé-
kala. Následovalo vystoupení tria rodiny Lecoto-
vých, které předneslo zkrácenou verzi Mozartovy
Malé noční hudby a následně melodii z filmu
Hvězdné války autora Johna Williamse.

Atmosféra v sále byla bez ohledu na soutěžní
pojetí večera velmi přátelská a obě rodiny předvedly
a přinesly opravdovou radost ze společného muzi-
círování. O tradiční čokoládový dort se šlehačkovou
notičkou se všichni účinkující podělili.

Dovoluji si poděkovat všem na pódiu i pod ním
a snad za rok zase na shledanou při dalším ročníku.

Roman Novotný „Sladká nota“ na konec                                                                                                             foto Roman Novotný

Tereza Ela Holičová                            foto archiv ZUŠ Nella Holzbauerová                           foto archiv ZUŠ Maxmilián Klabík                               foto archiv ZUŠ

34. VEJŠLAP POVODÍM MRATÍNSKÉHO POTOKA 12. 5. 2018
Zveme vás na 34. Vejšlap povodím Mratínského potoka, který se koná v sobotu 12. 5. 2018. 

Trasy pro pěší v orientační délce 10 km (Líbeznice – Pod Beckovem – Pakoměřice – Bořanovický háj – Líbeznice) a pro cyklisty v délce 40 km (Líbeznice – Letňany – Hloubě-
tín – Vysočany – Libeň – Ládví – Ďáblice – Zdiby – Březiněves – Líbeznice) vedou převážně mimo veřejné komunikace a umožňují tak poznat nevšední okolí. 

Start je v sobotu 12. 5. 2018 od 9.00 hod. do 9.30 hod. v restauraci Žlutá karta u fotbalového hřiště.

Další informace naleznete na www.pochod.unas.cz.

LÍBEZNIČTÍ ZPĚVÁČCI V BENÁTKÁCH (NAD JIZEROU)
Po úspěšném vystoupení našich zpěvaček a zpě-
váků v okresním kole soutěží ZUŠ v Čelákovicích
(tři první a dvě druhá místa) pokračovali naši žáci
pod obětavým vedením paní učitelky Nadi No-
votné v úspěšném tažení i v krajském kole, které

se konalo 21. března 2018 v Benátkách nad Ji-
zerou.

V kategorii nejmladších získali Nella Holzbauerová
a Max Klabík první místa a Terezka Holičová se umís-
tila v kategorii zpěváků do 12 let na třetím místě.

Jménem vedení školy děkuji všem výše jmeno-
vaným za vzornou reprezentaci školy i obce.

Roman Novotný

POZVÁNKA
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Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

OPIS ZE ŠKOLNÍ
KRONIKY
Školní rok 1957–1958

Volba povolání

Již v září byla ustanovena zkušební komise pro zá-
věrečné zkoušky, které měla vedle povinností připra-
vit a zajistit závěrečné zkoušky žáků VIII. třídy také
úkol připravovat rozmístění absolventů jednak na
výběrové školy, jednak do povolání. Zkušební ko-
mise pracovala ve složení: Václav Bidrman, před-
seda, Ota Lev, zástupce ONV Praha-sever, Jarmila
Růžková, třídní učitelka VIII. třídy, a zkoušející učitelé
František Žabka, český jazyk, Václav Vacek, ruský
jazyk, a Jaroslav Slavíček, matematika. Dne 4. listo-
padu hovořila okresní pracovnice pro volbu povolání
s. Jelínková s rodiči vystupujících žáků o možnostech
jejich začlenění. Škola má stálý problém při získávání
dorostu pro hornictví, hutnictví a hlavně zeměděl-
ství. Poměrně dobře plní plán náboru do stavebnic-
tví a stavebních řemesel. Rodiče i děti mají hlavně
zájem o „módní“ povolání – chlapci: kovoprůmysl,
řidiči auta, elektrotechnik, jemný mechanik; dívky:
švadlena, kadeřnice, modistka, prodavačka v textilu
apod.

EXKURZE POMÁHALY ŽÁKŮM
S VOLBOU POVOLÁNÍ

Během roku bylo uspořádáno několik besed
s žáky a pracovníky v zemědělství, promítány byly
náborové filmy a někteří žáci jeli na exkurzi do škol-
ního zemědělského závodu ve Středoklukách.

Učitelský sbor spolu s pracovníky Osvětové be-
sedy v Líbeznicích opakovali pod vedením s. učitele
Žabky pásmo „Tobě mír, domove“, současně s. Žab-
ka připravil nové pásmo „O ženách, jak známe
vážně i vesele“. Bylo provedeno k Mezinárodnímu
dni žen v sále kina v Líbeznicích. Na pásmu pracoval
téměř týž soubor pracovníků.

Školní rok 1962–1963

Škola, ač nová, stává se těsnou pro tak velký počet
žactva. V budově je umístěna i zvláštní škola se
dvěma třídami. Navštěvují ji i žáci z Čakovic a Odo-
leny Vody. Vede ji stále Dr. Josef Novák.

Kromě ojedinělých případů žloutenky a angín byl
stav žactva velmi dobrý. Školní lékařka Dr. Váňová
konala pravidelné prohlídky školního žactva. I zubní
středisko vedené s. Jetelou z Měšic pravidelně 1x
týdně ošetřovalo přímo ve škole chrup žactva. Inves-
tice SRPŠ do zubolékařského zařízení umožňuje tak

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM
2. 4. 1805 narozen dánský spisovatel Hans Christian Andersen – Malá mořská víla, Sněhová královna, 
Pohádka mého života

2. 4. 1840 narozen francouzský spisovatel Émile Zola – Zabiják, Germinal, Břicho Paříže

4. 4. 1915 narozen český novinář a spisovatel Jan Drda – Hrátky s čertem, Městečko na dlani, Vyšší princip,
Němá barikáda

4. 4. 1911 narozen český spisovatel Václav Čtvrtek – Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vocho-
můrky, Rumcajs, O makové panence a motýlu Emanuelovi

5. 4. 1835 narozen český básník a dramatik Vítězslav Hálek – Večerní písně, Muzikantská Liduška

17. 4. 1885 narozena dánská spisovatelka Karen Blixenová – Sedm fantastických příběhů, Vzpomínky na
Afriku

Blahopřejeme všem občanům Líbeznic, kteří
v letošním roce slaví svá životní jubilea, vše
dobré, pevné zdraví a mnoho spokojenosti.
S ohledem na novou legislativu uveřejňujeme
tuto gratulaci bohužel naposledy. 

Děkujeme za pochopení.

Známky vydané ke 20. výročí osvobození ČSSR                                                                       foto archiv Google

našim dětem ošetření chrupu v době co nejkratší
a bez nebezpečí přecházení po ulicích a bez velkých
ztrát vyučovací doby. I prohlídky chrupu všech dětí
jsou pravidelné a staly se naprostou samozřejmostí.

O Dnu čs. armády pravidelně navštěvují zdejší
školu příslušníci klecanské posádky.

Dne 29. 5. uspořádal patronátní závod Avia zá-
jezd parníkem do Veltrus spojený s prohlídkou
parku a zámku. Pionýrská organizace nasbírala větší
množství kaštanů a žaludů. Předala část lesní správě
v Mělníce a zbytek myslivecké společnosti Avie. Za
obdržené peníze si PO zakoupila turistické potřeby.

Školní rok 1964–1965

Na oslavu Dne čs. armády přišli soudruzi vojáci
z posádky z Klecan a při besedě se žáky školy před-
vedli ochranné oděvy proti radioaktivnímu záření.

Na besedu se žáky za spolupráce s předsedkyní od-
bočky svazu protifašistických bojovníků s. R. Kar-
patskou přišli účastníci bojů o Duklu a Slovenského ná-
rodního povstání. Zvláště žáky zajímala beseda se spi-
sovatelkou a partyzánkou Helou Volanskou.

Učebny byly vybaveny magnetickými tabulemi.
V některých třídách byly stolky pokryty deskami
z umakartu. Školní dílny jsou bohatší o brusku hob-
lovku, pásovku, pilu a vrtačku. S. učitelům, kteří se
postarali o vybavenost pracoven, byly uděleny ONV
Praha-východ peněžité odměny.

Všech kulturně-politických akcí od Dne čs. ar-
mády až po oslavy Svátku práce se zúčastnili všichni
vyučující a všechno žactvo školy. Ke 20. výročí osvo-
bození naší vlasti přistoupilo všechno žactvo řádně
ideově připraveno.

Alexandra Dančová

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM BLAHOPŘEJEME
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NOC V KNIHOVNĚ
V sobotu 7. dubna se uskutečnila již šestá Noc
s Josefem Ladou v knihovně a počtvrté včetně
výletu. Navštívili jsme památník Aleny a Josefa
Ladových v Hrusicích, ve Chvalech jsme si pro-
hlédli výstavu Jiřího Trnky, seznámili se s živo-
tem na farmě v Dobrovízi. Letos jsme vyrazili
„dobýt“ Pražský hrad. 

Děti se zapojily do doprovodného programu stálé
expozice Příběh Pražského hradu s názvem Hra na
Hrad. Děti se zde stávaly historickými postavami,
procházely v malých skupinkách výstavním prosto-
rem a plnily zadané úkoly. Hra je velice bavila, jen
jim za skoro hodinu a půl, kterou jsme strávili v pod-
zemních prostorách Hradu, byla neuvěřitelná zima.
Takže po skončení hry jsme všichni velmi rádi, po-
dobně jako brouci, vylezli na sluníčko přímo před
Chrám sv. Víta. Ještě jsme stačili projít Vladislavským
sálem a vmáčknout se mezi turisty do malinké Zlaté
uličky. V parku pod hradem se děti nasvačily a vyra-
zili jsme zpět do Líbeznic, kde jsme měli ještě za-

MILÁČEK – 
TO JSEM JÁ!
„Otevřít jakoukoli Maupassantovu povídku zna-
mená koupit si jízdenku do Lisieux nebo do Gi-
sorsu,“ napsal Maupassantův životopisec a spiso-
vatel Paul Morand. Myslel tím, že značnou část po-
vídkové tvorby autor věnuje svému rodnému kraji
v Normandii. A také jejím obyvatelům: sedlákům,
rybářům, lovcům, venkovanům, úředníkům, šlech-
ticům, vojákům, měšťákům, řemeslníkům, obchod-
níkům, prostitutkám, tulákům… Ti všichni se obje-
vují v jeho povídkách.

Narodil se 5. srpna 1850 na zámku Miromesnil
v Seine-Inférieuere. Jeho matka Laura le Poittevin
se spolu se svým bratrem přátelila se spisovatelem
Gustavem Flaubertem a tím jako by byla ještě ma-
lému Guyovi literární činnost předurčena. Nastu-
puje na lyceum v Rouenu, kde se s výborným pro-
spěchem věnuje studiu poezie a divadla. Aby se více
přiučil literárnímu psaní, pilně navštěvuje dramatika
Louise Bouilheta a spisovatele Gustava Flauberta.
V roce 1869 dokončuje studia na lyceu a na radu
své matky jde studovat práva do Paříže. V červenci
1870 je však povolán do armády a tím končí jeho
studia práv. Guy zažívá na vlastní kůži všechna vá-
lečná strádání a útrapy, když francouzská vojska
prchala před pruskými armádami – nekonečné po-
chody o hladu, žízni, ve špíně a prachu. Bedlivě si
všímal všeho, co viděl a zažil, a vše si „zapisoval“
do své neobyčejné paměti. O jeho neuvěřitelné pa-
měti svědčí jeho rukopisy povídek a románů – ne-
jsou v nich opravy, škrty ani přepisování. Na rozdíl
od rukopisů Balzacových či Flaubertových, kde se
to jen hemží vpisky, škrty, úpravami, přesuny vět
i celých odstavců, jsou ty jeho zcela čisté. Maupas-
sant si totiž napřed všechno důkladně promyslel,
prokomponoval do nejmenších podrobností a te-
prve potom začal psát.

Válečné zážitky a zkušenosti se prolínají celou
Maupassantovou literární tvorbou a jsou jedním
z nejsilnějších inspiračních zdrojů, ze kterého nabral
své nejlepší a myšlenkově nejhlubší náměty, ze-
jména v povídkách.

Svými články začal přispívat také do několika
novin jako Le Figaro, Gil Blas, Le Gaulois. V roce
1880 se spolu se Zolou podílel na kolektivní sbírce
naturalistů Les Soirées de Médan (Večery medán-
ské), kam přispěl svou povídkou „Kulička“. Zazna-

menává velký úspěch u čtenářů. Ale také mu hrozí
soud pro urážku mravopočestnosti (zažil to i Flau-
bert se svou Paní Bovaryovou nebo Baudelaire
s Květy zla). Gustave Flaubert proto píše do jed-
noho pařížského časopisu na obranu svého mla-
dého přítele:

„Když člověk píše dobře, má proti sobě dva ne-
přátele: za prvé veřejnost, protože sloh ji nutí pře-
mýšlet, pracovat, a za druhé vládu, protože v nás
cítí sílu a síla nemiluje jinou sílu.“

Maupassant pracuje jako úředník na minister-
stvu školství a literární činnosti se věnuje ve volném
čase. Kromě psaní novinových článků si léta nezá-
živného úředničení tento urostlý a fyzicky zdatný,
úředník zpestřuje sportovní činností, především ve-
slováním na Seině, a také podniká se svými přáteli
dlouhé pěší túry v okolí Paříže. Je velkým milovní-
kem života a především žen. To se mu stává osud-
ným, protože se nakazí příjicí neboli syfilidou. Než
choroba propukne naplno, dopřává si vše, co mu
život a úspěšná literární činnost nabízí – zbohatne,
vlastní jachtu, vilu, cestuje, pobývá v nejluxusnějších
hotelech na Riviéře. Ale již koncem osmdesátých let
se hlásí důsledek syfilidy – duševní choroba, jež ho
roku 1892 po pokusu o sebevraždu přivádí do
ústavu pro duševně choré v Passy u Paříže. Zde také
6. 7. 1893 umírá.

V jediném desetiletí napsal Maupassant 300
povídek, šest románů a několik divadelních her,
nehledě na množství esejů, fejetonů a kritik. První
román Příběh jednoho života vydává roku 1883
a pak následují další: Miláček, 1885, Mont-Oriol,
1887, Petr a Jan, 1887, Silná jako smrt a Naše
srdce, 1889.

Jak píše Jan Vladislav v doslovu k 11. vydání (!)
románu Miláček v češtině z roku 1959:

„Avšak Maupassantovými zkušenostmi nejsou
pochopitelně poznamenány pouze rysy jeho hlav-
ního hrdiny. Stačí připomenout za všechny ostatní
jen postavu básníka Norberta de Varene a jeho pro-
slulý noční rozhovor s Duroyem, a vidíme ihned, že
i v něm se odráží nejedna citová zkušenost Guye de
Maupassanta samého, ať mu ji dal poznat vlastní
život, nebo život jeho samotářského přítele Flau-
berta. Neboť pod maskou necitelnosti, kterou mu
tolik vyčítala soudobá kritika, ale která mu jedině
umožňovala tak nemilosrdně odkrývat hroznou tvář
jeho společnosti a života v ní, v Maupassantovi bez
ustání bušilo veliké ‚lidské srdce, to staré lidské
srdce, které je lidem k smíchu, ale které se zmítá
a bolí…‘, jak čteme v jednom z jeho dopisů.“

O. Novák k českému vydání povídek Z Paříže
a venkova roku 1965 píše: „Když obviňovali spiso-
vatele jeho současníci, že vidí příliš černě, namítl
jim, že není takový pesimista, za jakého jej mají, že
je jen skeptik. ‚Skeptik,‘ dodal, ‚který má zároveň
jasné oči.“

A skutečně bylo zapotřebí velice jasného, nezka-
leného a pronikavého zraku, aby viděl tak hluboko
pod povrch věcí, lidí a jejich osudů.

Začtete-li se do Maupassantových povídek či ro-
mánů, uvědomíte si jeho génia ve vyprávění pří-
běhů, jeho nadčasovosti, která k vám díky naprosto
živým postavám v povídkách či románech pro-
mlouvá dnešním jazykem a také poznáním, že lid-
ské charaktery jsou stejné či podobné, jen kulisy
času se mění.

„Guy de Maupassant má tři vlastnosti francouz-
ského spisovatele: nejprve jasnost, potom znovu
jasnost a konečně jasnost.“
Anatole France, Literární život, 1888

Alexandra Dančová

OBECNÍ KNIHOVNA

Dobyvatelé Pražského hradu                                                                                                                         foto -ad-

stávku v kavárně Žlutá karta. Zmrzlina a malinovka
potěšily všechny a pak už byl návrat do Komunit-
ního centra Archa (do knihovny by se děti nevešly).

Tady na děti čekala spousta kvízů, hádanek
a her. A po zábavě už jen večeře a zalézt si do spa-
cáku. Na dobrou noc jsem jim přečetla pohádku
a spalo se. Ráno se děti nasnídaly, ještě pár her před

rozloučením a na závěr tradiční Pamětní list jako
upomínka na Noc s Ladou v knihovně.

Velké poděkování patří Renatě Fabiánové a Ven-
dule Štikarové, které k Noci v knihovně neodmysli-
telně patří.

Alexandra Dančová
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Kalendář akcí pro rok 2018
  15. 4.     Duhové atletické závody
  30. 4.     Čarodějnice
  12. 5.     Vejšlap povodím mratínského potoka
  12. 5.     Kolem kolem Líbeznic
  13. 5.     Den matek v ZŠ Líbeznice
  18. 5.     Diskotéka 
  19. 5.     Freestyle Scooter Contest
  19. 5.     Blešák
    3. 6.     Líbezné tančení – 4Elements
    9. 6.     Líbeznické bludičky
  16. 6.     Dětský den a Mamutfest
  21. 7.     Sejdeme se na náměstí
  25. 8.     Country večer
    8. 9.     Posvícení
  15. 9.     Líbeznický koloběh
   Říjen     Vejšlap povodím mratínského potoka
25. 11.     Vánoční trhy a koncert v kostele sv. Martina
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