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TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

LÍBEZNICE ČEKÁ ÚRODNÝ KULTURNÍ
A SPORTOVNÍ ROK

Již druhým rokem náš život ovlivňuje pandemie a s ní spojená mimořádná opatření. Společenský
život se zastavil a řada plánovaných akcí se nemohla v loňském roce uskutečnit. Omezení sou-
sedského a komunitního života se projevuje i na stavu naší duše. Nyní, na jaře 2021, se ale zdá,
že se pomalu začíná blýskat na lepší časy a že se opatření začnou postupně uvolňovat. Líbeznice
nezahálely a mají nachystaný velký balík kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit
pro děti i dospělé. To vše dává naději, že se již brzy začneme potkávat a zažívat spolu neopako-
vatelné okamžiky. 

V Programu na podporu aktivit v oblasti kultury,
sportu a volného času pro rok 2021 se sešlo celkem
sedmnáct akcí a všechny Rada obce podpořila ma-
ximální výší dotace 10 000 Kč. „Je nesmírně po -
vzbuzující vidět, že lidé v Líbeznicích během pan-
demie a prodlužovaného nouzového stavu neztratili
chuť a energii organizovat pro své sousedy volno-
časové aktivity, při kterých se budeme moci opět
vídat,“ říká starosta Martin Kupka. Hned na jaře nás
tak čekají Duhové atletické závody pro děti, kde se
očekává účast kolem 200 dětí v doprovodu jejich
rodičů. V květnu proběhne 9. ročník šipkového tur-
naje VARAN Cup, který je jako stvořený pro sou-
sedské sbližování. Květen dále přináší populární
závod Kolem kolem Líbeznic, v němž se najdou jak
soutěživí cyklisté, tak rodiny s dětmi, které mají
vlastní kategorii. V červnu pak můžeme bloudit 
po Líbeznicích a okolí v rámci již 6. ročníku orien-
tačního závodu na kolech Líbeznické bludičky.
A v témže měsíci oslaví 5. narozeniny kavárna Mé-
LíbeKafe. V rámci oslavy přijedou motocykly MDA
RIDE, vystoupí hudební kapely a uskuteční se dvě
dětská divadelní představení. 

O letních prázdninách se 24. července sejdeme
na Mírovém náměstí při příležitosti tradičního sou-

sedského setkání s hudbou, jídlem a pitím. Během
července a srpna se budeme rovněž setkávat při
akci MéLíbeHraní v Areálu zdraví, kde v průběhu
šesti čtvrtečních večerů vystoupí zajímavé kapely.
Na srpen bude potřeba trochu potrénovat a nama-
sírovat svaly. Uskuteční se totiž Líbeznický koloběh,
a aby toho nebylo málo, organizátoři přidali ještě
šplhání na laně. Pro děti bude v srpnu připraveno
Sportovní odpoledne. 

UŽ SE VŠICHNI TĚŠÍME, AŽ SE
BUDEME MOCI SPOLEČNĚ 
SETKÁVAT, SPORTOVAT, 
ZPÍVAT, TANČIT...

Po letních prázdninách nás čeká společensky
náročné září. Nejprve 4. září se na Líbeznické vinné
slavnosti sjedou známí čeští a moravští vinaři, aby
nám pomohli ověřit platnost tvrzení „in vino veri-

Milí čtenáři,
nechci to zakřiknout, ale zdá se, že všechny epi-

demiologické ukazatele se v posledních dnech zlep-
šují, a že by tedy s koncem jara mohl přijít citelnější
návrat k normálnímu životu. Bude to velké vysvobo-
zení. Hlavně pro všechny, kterým epidemie bránila
v jejich aktivitách a práci. Koneckonců, svítání na lepší
časy je možné vyčíst i z webové stránky Líbeznic. Už
před několika dny se tam objevily termíny chystaných
letních akcí – Sousedského setkání, Líbeznických vin-
ných slavností i tradičního Líbeznického posvícení. Už
se klubou také termíny každoročních sportovních
akcí – Bludiček i cyklistického závodu Kolem kolem
Líbeznic. To všechno jsou dobré signály, zvlášť když
zároveň ožívají všechna sportoviště. V Líbeznicích
jsme je letos ani na den úplně nezavřeli. Spolehli jsme
se na odpovědné jednání našich občanů. Věděli jsme,
že se to úplně uhlídat nepodaří, ale snažili jsme se
zdravě zhodnotit rizika a přínosy pohybu dětí na čer-
stvém vzduchu. V každém případe bude zase pří-
jemné jít si zaběhat, zacvičit nebo něco zahrát bez
obav, zda náhodou něco neporušujeme.

Abyste mi dobře rozuměli, nevyzývám k tomu,
abychom se teď rozloučili se všemi epidemiologic-
kými opatřeními nebo ta přetrvávající ignorovali. Je
jasné, že s nimi budeme muset ještě nějakou dobu
žít. Prostě jen vyjadřuji víru, že s jarem se nám to všem
bude přece jen snášet lépe, tím spíš že ta nejvážnější
omezení přece jen zmizejí. A hlavně – děti se vrátí do
školy a školky. Nevím, jak pro vás, ale pro mě bylo
nejsložitější smířit se s tím, že je celá škola prázdná
a děti se trápí nad učením jen u monitorů. V porov-
nání s tím bylo tolik skloňované testování jen ne-
patrná daň. Samozřejmě mě stejně jako vás mrzelo,
že se nemohu denně potkávat s kým chci, dopřát 
si večerní posezení s přáteli v restauraci nebo si pro-
stě zajít zatančit Na Chrupavku. Tak pevně doufám,
že už tyhle blbé časy pominou. Třeba symbolicky
s prvními rozkvetlými stromy v novém Zeleném pásu.

Budu-li pokračovat v pozitivním jarním naladění,
je správný čas připomenout důležitou věc – právě
v dubnu se podařilo dokončit kompletní optické za-
síťování Líbeznic. Zásluhu na tom má projekt společ-
nosti T-Mobile a přesně nastavené podmínky v rámci
memoranda pro rychlý rozvoj internetu Nad Prahou.
Ti, k nimž se optické vlákno dostalo dříve, mohli už
během epidemie prověřit, zda je optika opravdu po-
krok. A zda se to dá alespoň trochu připodobnit
k onomu slavnému dni, kdy k nám byl přiveden elek-
trický proud. A my ostatní to prověříme jistě brzy.
Osobně se moc těším na to, že na nějaký čas pomi-
nou starosti s věčně rozkopanými chodníky, rozhoze-
nými kamínky a pohozenými špulkami. Několikrát mě
za tu dobu „bouchly saze“ nad nedokončenou nebo
špatně provedenou prací a celým tím nepořádkem.
Chci vám i touto cestou poděkovat za trpělivost. 

Tak vám přeji, ať je pro vás letošní jaro co nejpří-
jemnější. Ať se skutečně dostaneme z epidemické
krize a v dalších dnech a týdnech se naplní naděje,
že v pořádku bude celý svět, nejen uličky mezi regály
v Globusu.

Váš starostaDokončení na straně 3

Start závodu Kolem kolem Líbeznic                                                                                        foto archiv obce
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ROZHOVOR

Začněme rovnou protiepidemickými opa-
třeními, která asi nikomu z nás nejsou pří-
jemná. Řekni mi, jak jste přistoupili ke kon-
trole jejich dodržování a zda jste museli
řešit nějakou konfliktní situaci?

Samozřejmě provádíme dohled nad dodržováním
mimořádných opatření vyhlášených vládou, a to ze-
jména nad zákazem konzumace alkoholu na veřej-
ných prostranstvích, shlukováním lidí, nošení roušek
a podobně. Při vymáhání mimořádných opatření 
se však snažíme k občanům přistupovat korektně
a nepořádáme „hon“ na lidi, kteří například v za-
stavěné části obce, kde nikdo není, roušku nemají.
V drtivé většině případů řešíme porušení protiepi-
demických opatření upozorněním nebo napome-
nutím. Za posledních několik týdnů jsme zatím ne-
zaznamenali výrazně konfliktní situaci v souvislosti
s nedodržováním vládních opatření. Z naší strany
stačilo vždy jen napomenutí nebo upozornění.
Pouze v jednom případě jsme museli použít donu-
covací prostředky proti muži, který byl pod vlivem
alkoholu a omamných a psychotropních látek, na
strážníky byl agresivní, odmítl prokázat svou totož-
nost a z místa se pokoušel odejít. Muž byl předve-
den na Obvodní oddělení policie ČR ke zjištění to-
tožnosti, odkud byl následně propuštěn. Jeho
jednání bylo oznámeno správnímu orgánu. 

Co bys lidem v souvislosti s vyhlášenými
opatřeními vzkázal?

Chtěl bych poprosit, aby k sobě byli všichni ohle-
duplní a přistupovali zodpovědně k vyhlášeným
protiepidemickým opatřením a snažili se řídit sel -
ským rozumem.  

Kolik členů v současnosti Obecní policie Lí-
beznice má a v kolika obcích vykonáváte
činnost?

Obecní polici Líbeznice tvoří v současné době tři
strážníci s platným osvědčením strážníka, asistentka
prevence kriminality, která má též v gesci odchyt
volně pobíhajících zvířat a v průběhu školního roku
nám v ranních hodinách vypomáhá u přechodu pro
chodce hodinu denně asistent, který dohlíží na bez-
pečnost dětí přímo před školou. 

Na základě veřejnoprávních smluv máme na sta-
rosti také obec Bořanovice, Bašť a Předboj. Takže
naše působnost začíná na hranici Prahy a končí
skoro u Neratovic, kdy celkový počet obyvatel uve-
dených obcí je něco kolem 7 800 a tyto jsou na
území o rozloze 21,5 km čtverečních. 

Můžeš nám přiblížit, jak jsme na tom v obci
s kriminalitou, zda můžeme klidně spát?

Podle statistik PČR za rok 2020 o nápadu trestné 
činnosti bylo v obci Líbeznice spácháno celkem 
41 trestných činů, z čehož se PČR podařilo objasnit
pachatele v 19 případech. Jednalo se o různorodou
trestnou činnost, od zanedbání povinné výživy,
podvodu na internetu až po maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí. K trestným činům proti majetku,
jako je krádež vloupáním do domu, novostavby
nebo nebytového prostoru, došlo ve čtyřech přípa-
dech, ve třech případech došlo ke krádeži jízdních
kol, ve čtyřech případech došlo také k vloupání do
motorových vozidel a v jednom případě bylo odci-
zeno motorové vozidlo. Mezi uvedenými trestnými
činy nebyl ani jeden násilný trestný čin jako napří-
klad ublížení na zdraví, loupežné přepadení a po-
dobně. V roce 2020 došlo k minimálnímu nárůstu

Velitel obecní policie Rudolf Sedlák
foto archiv obce

obecní policie podařilo zadržet ještě týž večer, když
hlídka na projíždějícím vozidle zaregistrovala hleda-
nou registrační značku. Podezřelé vozidlo bylo hlíd-
kou zastaveno. Řidič byl vyzván k prokázání totož-
nosti a předložení dokladů k řízení motorového
vozidla, na místě přiznal, že má již dvakrát soudem
vysloven zákaz řízení. Následně doznal i krádež
klíčů z uvedeného domu. Pachatel byl předán poli-
cistům z OO PČR Odolena voda, kteří výtečníkovi
sdělili obvinění z trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání a porušování do-
movní svobody. 

Zadrželi jsme také řidiče, který způsobil malou
dopravní nehodu a z místa odjel. U muže byla pro-
vedena dechová zkouška, která ukázala 3,56 pro-
mile alkoholu v dechu. Muž byl taktéž předán Policii
ČR pro podezření ze spáchání trestného činu ohro-
žení pod vlivem návykové látky. 

Výrazným způsobem jsme dopomohli k odha-
lení pachatele, který užíval odcizené motorové vo-
zidlo a byl mu vysloven zákaz řízení motorových vo-
zidel. 

Díky kamerovému systému obce byl dopaden
také pachatel krádeže jízdního kola nebo řidič,
který naboural zaparkované vozidlo a z místa ne-
hody odjel. 

Jsou v obci nějaká místa, která jsou z hledi-
ska dodržování veřejného pořádku proble-
matičtější?

Vyloženě problematická místa, co se týká veřejného
pořádku, v obci nemáme. Větší dohled potřebuje
asi Areál zdraví, který je zejména při hezkém počasí
hodně navštěvovaný. Někteří lidé jsou bezohlední
a nechávají zde například volně pobíhat psy a po
některých návštěvnících zde zůstává velké množství
odpadků. 

Je něco, na co by ses chtěl z pozice velitele
obecní policie zaměřit?

Mojí prioritou byla vždy pouliční kriminalita, jako
jsou drobné krádeže, výskyt takzvaně závadových
osob v obci a podobné jevy, které nám všem zne-
příjemňují život. To bude při plnění našich dalších
úkolů pokaždé na prvním místě. 

Děkuji za rozhovor.
Jan Havlíček

RUDOLF SEDLÁK stojí v čele líbeznické obecní policie již 15 let. Se svým týmem se stará o zajišťo-
vání veřejného pořádku nejen v obci Líbeznice. Ačkoli toho ve funkci velitele již hodně zažil,
pandemie a vládní opatření jej dostávají do nové a často nekomfortní situace, v níž je zapotřebí
prokázat cit pro její řešení. Jak se vše daří vyvažovat a co vše obecní policie v poslední době řešila,
nám napoví následující řádky.

nápadu trestné činnosti na území obce oproti roku
předchozímu. Stav počtu trestných činů se v posled-
ních letech stabilizoval a počty spáchaných tre-
stných činů se pohybují kolem 40 ročně. Myslím si,
že na polohu naší obce, která je těsně za Prahou,
a počet obyvatel, který se každým rokem zvyšuje,
není toto číslo až tak špatné, ale pocit bezpečí je
vždy subjektivní a nelze jej vyjádřit jen statistikou.  

Co spolupráce s Policií ČR?

Naše spolupráce s PČR, konkrétně s Obvodním od-
dělením v Odoleně Vodě, je dlouhodobě nadstan-
dardní. V dnešní době jde hlavně o výměnu infor-
mací, na základě kterých se nám poměrně daří
společně odhalovat nebo tipovat možné pachatele
trestné činnosti. Každý týden mám rychlou poradu
s vedoucím Obvodního oddělení PČR, kdy zejména
řešíme nápad trestné činnosti v našich obcích a na
tento následně reagujeme naší činností. Máme tedy
poměrně dobrý přehled, co se v našem regionu
děje, a PČR má zpětnou vazbu od nás. Není výjim-
kou, že pokud někdo volá tísňovou linku PČR, tak
jako první jede na místo prověřit oznámení naše
hlídka obecní policie, když není hlídka PČR v do-
sahu. Samozřejmě když nemůže hlídka obecní po-
licie, jede na místo hlídka PČR.

Z obce v poslední době zmizely autovraky
a dlouhodobě odstavená vozidla. Můžeš
o tom říct více?

V obci se nám začala objevovat ve větší míře různě
zaparkovaná vozidla, která byla dlouhodobě odsta-
vená a většina z nich nevykazovala známky auto-
vraku a toto nám ztěžovalo řešení takto odsta-
vených vozidel. Tato vozidla samozřejmě zabírají
parkovací místa a mnohdy hyzdí vzhled obce. V ře-
šení těchto odstavených vozidel nám pomohla no-
vela zákona o pozemních komunikacích, kdy zjed-
nodušeně řečeno nesmí být na pozemní komu-
nikaci odstavené motorové vozidlo, které nemá
platnou pravidelnou technickou prohlídku vozidla
déle než 6 měsíců. Vlastník pozemní komunikace
je po zveřejnění výzvy k odstranění vozidla opráv-
něn vozidlo z místa odstranit, a to na náklady
provozovatele. Vozidlo následně může skončit až
prodejem ve veřejné dražbě. Po rychlé domluvě
s vlastníkem komunikací, což je v našem případě
obec, jsme vyhledali takto odstavená vozidla, na
která jsme umístili výzvy k odstranění, a další výzva
byla prostřednictvím obce zaslána majiteli vozidla.
Od začátku roku 2021 jsme takto řešili 14 vozidel.
K dnešnímu dni bylo odstraněno všech 14 vozidel,
kdy pouze jedno vozidlo bylo odstraněno na od-
stavné parkoviště vlastníkem komunikace. Ostatní
vozidla odstranili samotní majitelé na základě naší
výzvy. I nadále budeme provádět pravidelné kontroly
dlouhodobě odstavených vozidel.

Co dalšího jste v letošním roce řešili?

V letošním roce se nám již podařilo zadržet nebo
jsme výrazným způsobem napomohli k zadržení ně-
kolika pachatelů různých trestných činů. Posledním
případem bylo zadržení pachatele, jehož drzost
i mě po tolika letech překvapila. Výtečník v odpo-
ledních hodinách přijel k domu, kde se na zahradě
nacházela majitelka. Pachatel přeskočil plot, z do-
movních dveří odcizil klíče od domu, nasedl do vo-
zidla a odjel. 

Podle popisu vozidla a času, kdy ke krádeži
došlo, jsme díky kamerovému systému obce zjis-
tili registrační značku vozidla. Pachatele se hlídce
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tas“. A hned 11. září nás čeká největší obecní akce
pod širým nebem – Líbeznické posvícení. K němu
tradičně patří skvělá hudba, kvalitní jídlo a pití, což
dohromady zaručuje výjimečný zážitek. Po těchto
dvou akcích se bude určitě hodit čaj z ostropestřce,
abychom ulevili namáhaným játrům.

Dokončení ze strany 1 V říjnu se můžeme těšit na Podzimní běh na Du-
hovce, kde se počítá i s kategorií dospělých. V listo-
padu si přijdou na své děti při Honbě za podkladem
líbeznického skřítka. Odhaduje se účast 150 dětí
v doprovodu rodičů. 

V prosinci nejprve přijde 5. prosince Mikuláš do
kavárny MéLíbeKafe a pak nás čeká pět kilometrů
běhu za tmy v rámci Vánočního večerního běhu.

Andělská cesta pak pozve rodiče s dětmi na dvou-
kilometrovou trať za svitu svíček. Ještě před přícho-
dem Ježíška budeme moci 18. prosince přijít fandit
do haly Na Chrupavce na Vánoční turnaj v kopané.

Věříme, že sousedský život v Líbeznicích znovu
ožije. Buďme optimističtí a držme si palce, ať vše
vyjde!

-jh-

TÉMA

TISKOVÁ ZPRÁVA

HRAD JENŠTEJN
OPĚT V TOULAVÉ
KAMEŘE

Jenštejn, 13. 3. 2021

Toulavá kamera zavítala po 12 letech opět na stře-
dočeský hrad Jenštejn. Tehdy natáčecí tým po jen-
štejnské zřícenině provázel nestor polabských kro-
nikářů Václav Kovanda, který je s hradem svázán
celoživotním poutem. Letošního roku se filmařů ujal
jenštejnský kastelán Zdeněk Šimerka. Právě tohoto
muže můžete na hradě tu a tam spatřit pobíhající-
ho v dobovém oděvu, vyvěšujícího (či svěšujícího)

vlajku či vítajícího návštěvníky svým širokým úsmě-
vem. Oba jenštejnské díly Toulavé kamery jsou k do-
hledání v archivu na webu České televize.

Jenštejn se po rekonstrukci věže opět těší zvý-
šenému zájmu. Můžeme jen litovat současné ne-
šťastné epidemické situace a s ní spojené uzávěry.
Na druhou stranu, zdraví je přednější a současně
máme čas přichystat se na dobu „poté“. Můžete
se těšit nejen na opravenou věž, která ční v rovinaté
polabské krajině jako maják a ze které lze dohléd-
nout za extrémně dobrého počasí až do Krkonoš!
Čeká na vás rovněž nová expozice věnovaná jen-
štejnské osobnosti proslavené v poslední době díky
filmu Šarlatán – lidovému léčiteli Janu Mikoláškovi,
který si na kraji Jenštejna postavil po druhé světové
válce vilu, ve které po 12 let žil a kde měl též svou
ordinaci. Film o Mikoláškovi získal několik ocenění,
před nedávnem mimo jiné Českého lva za nejlepší
celovečerní film roku 2020. Prohlídku celého areálu
hradní zříceniny i jejího okolí zpříjemní nejen rodi-
nám s dětmi zbrusu nová hra „Jenštejnský poklad“.

Již nyní se těšíme na dobu, kdy po zmírnění pro-
tiepidemických opatření budeme moci opět přivítat
první návštěvníky nejen na hradě Jenštejn, ale i na
dalších turisticky atraktivních památkách, o nichž
můžete právě nyní zhlédnout zajímavé videovlogy
na www.muzeumbrandys.cz!

Pro další informace prosím kontaktujte:

Zdeněk Šimerka

kastelán hradu Jenštejn

T: +420 602 290 331

M: zdenek.simerka@ompv.cz

V Podhradí 8

250 73 Jenštejn

www.muzeumbrandys.cz

Zdeněk Šimerka – jenštejnský kastelán při natáčení                                                                                                                                                 foto archiv Jenštejn
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PŘEDSTAVUJEME LÍBEZNICKÉ SPOLKY

LÍBEZNIČTÍ SKAUTI – STŘEDISKO WILLI
LÍBEZNICE
Historie skautů je zrcadlem historických událostí 20. století. První skautský oddíl v Líbeznicích za-
ložil roku 1923 Vilém Fromm a oddíl to byl pouze chlapecký. Jméno „Willi“ se do názvu oddílu
dostalo v roce 1932 právě na počest jeho zakladatele, oddíl byl součástí Svazu Junáků. 

TÉMA

V roce 1935 byla v Líbeznicích otevřena první skaut-
ská klubovna nazvaná „Skautský domov“. Stála na
tehdejším ostrůvku u potoka, blízko dnešní oblí-
bené Mratínky. Během druhé světové války klu-
bovnu uzavřelo gestapo a později, v roce 1960,
byla na pokyn Místního národního výboru stržena.
Novou klubovnu si skauti svépomocí postavili při
znovuobnovení své činnosti až v roce 1969 –
v Areálu zdraví. Bohužel v roce 1970 ukončuje
Junák v Líbeznicích oficiálně činnost z politických
důvodů a veškerý majetek, včetně klubovny, pře -
dává Pionýru. Někteří skauti pokračují v činnosti
v rámci trampingu. Skautské středisko v obci obno-
vilo svoji činnost opět až po sametové revoluci –
v roce 1990.

Skautské hnutí je otevřené všem lidem, kteří mají
chuť chodit do přírody a chránit ji, dělat něco pro své
blízké, učit se nové věci, sportovat, pomáhat, aktivně
se podílet na veřejném životě. Posláním skautingu je
všestranně rozvíjet děti a mladé lidi – vést je k plnění
povinností vůči sobě i svému okolí, ctít vyšší morální
hodnoty. Skauting není jen volnočasová aktivita pro
děti – ve středisku se potkávají ti, kterým je šest i še-
desát let, je to způsob života. Jeho nedílnou součástí
je celoživotní vzdělávání – skautští vedoucí musí spl-
nit náročné kvalifikační zkoušky, aby mohli vést od-
díly a věnovat se práci s dětmi. A to všechno se ode-
hrává na bázi dobrovolnictví.

Dnes má líbeznické středisko Willi 240 členů,
z toho 180 dětí. Obliba skautingu narůstá každým
rokem. Líbeznické středisko se skládá z oddílů Ama-
zonek, Klubíček a Štik, Pátého Oceánu (vodní skauti
Hovorčovice), Stopařů, Surikat, Netopýrů a Vlčího
Dolu, kteří působí ve Zloníně. Nově také funguje dru-
žina benjamínků – předškolních dětí. Ve středisku
skautují i starší kluci a holky (roveři a rangers) v jejich
kmeni Fénix a dospělí v klubu oldskautů. Středisko
Willi využívá ke své pravidelné činnosti líbeznické
skautské klubovny v hale Na Chrupavce, ty však
v dnešní době již kapacitně nestačí. Proto má oddíl
vodních skautů v Hovorčovicích své vlastní prostory
a oddíl Netopýrů a Vlčího dolu se schází v klubov-
nách ve Zloníně. Současnou vedoucí střediska je Mi-
riam Kupková – Čakanka, jejími zástupkyněmi jsou
Lucie Dembinská – Piškot a Adéla Figallová – Čoky.

SKAUTSKÉ HNUTÍ 
JE OTEVŘENÉ VŠEM LIDEM,
KTEŘÍ MAJÍ CHUŤ CHODIT DO
PŘÍRODY A CHRÁNIT JI

Skauti z líbeznického střediska jezdí do přírody
tak často, jak to jen jde. Vědí, že příroda je tou nej-

lepší učitelkou a lékem na různé „neduhy“ – psy-
chické, fyzické i sociální. Proto skauti kromě pravi-
delných schůzek během týdne pořádají víkendové
výpravy do přírody a poznávají nejen okolí Líbeznic,
ale vydávají se i za hranice kraje. Organizují putovní
tábory, kdy jsou i dva týdny na cestách se vším vy-
bavením na zádech. Zamilovali si lesy v Ralsku po-
blíž Mimoně, kde mají svůj oblíbený kus lesa přímo
u řeky Ploučnice. Tady se konají každoroční letní
dvoutýdenní skautské tábory. Nezapomínají ani na
své okolí – snaží se spolupracovat s obcemi a zapo-
jují se do úklidových akcí, sázejí stromy, spolupořá-
dají dětské dny, organizují Betlémské světlo nebo
Maškarní ples pro dospělé. 

Pandemie a s ní spojená opatření pochopitelně
zasáhly i činnost skautů. Již více než rok se vedoucí
snaží udržovat vztah s dětmi i staršími členy po-
mocí různých online aktivit – vymýšlejí hry, cvičí,
vaří a tvoří s dětmi. Nezapomínají, jak důležitý je
pobyt venku na čerstvém vzduchu, a za dodržení
protiepidemických pravidel se snaží organizovat
i venkovní aktivity nejen pro své členy, ale i jejich
celé rodiny.

Skauti věří, že brzy bude skutečně líp, a proto
se již s velkou chutí pustili do příprav letních tá-
borů!

-jh-

Skauti na letním táboře                            foto Willi

Zápisy do školy proběhly opět ve zjednodušené
formě                      foto archiv ZŠ a ZUŠ Líbeznice

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

REKORDNÍ POČET
ZAPSANÝCH 
PRVŇÁČKŮ 
Duben je v českém školství tradičně spojen se zá-
pisy do prvních tříd. I letos tomu termínově ne-
bylo jinak, bohužel již druhý rok se zápis nemohl
uskutečnit klasickou cestou, na kterou jsme
všichni zvyklí. Proběhla pouze formální část, ale
i tu se líbeznická škola snažila budoucím prvňáč-
kům a jejich rodičům co nejvíce zpříjemnit. 

První novinkou letošního roku byla elektronická re-
gistrace k zápisu, při které online formou na speciální
webové stránce rodiče vyplnili hlavní údaje o prvňáč-
cích a mohli si i vybrat termín zápisu. „V tu dobu jsme
ještě neměli úplně jasno, že zápis proběhne bez pří-
tomnosti dětí, a elektronická registrace sloužila i pro
vybrání termínu pro zápis. Registrací online jsme také
dostali do systému nejdůležitější data, se kterými se
nám v budoucnu bude lépe pracovat,“ vysvětluje
k elektronické registraci František Grunt, ředitel líbez-
nické školy.

Pro potřeby zápisu vznikla i obsahově zcela nová
stránka na webu školy, kde byly zveřejněny veškeré
informace a ke stažení byly potřebné formuláře. 

Jakmile bylo jasné, že epidemiologická situace ne-
umožní zápis s dětmi, byli rodiče informováni a byla
nabídnuta alespoň možnost v původní den zápisu,
10. dubna 2021, aby rodiče s dětmi přišli do školy,
přinesli potřebné dokumenty a prohlédli si společně
třídu i areál školy. „Vždy je samozřejmě lepší, když
zápis může proběhnout klasickou formou i s moti-
vační částí, kdy se zjišťuje znalost barev, jazykové a ře-
čové dovednosti formou krátké básničky nebo pís-
ničky, úroveň motoriky jednoduchou kresbou ne-
bo orientace v elementárních počtech a představa
o čísle, ale pokud to nebylo možné, rozhodli jsme se
nabídnout aspoň osobní návštěvu dětí ve škole,“ do-
plňuje ke zjednodušené formě zápisu Martin Skalický,
zástupce ředitele zodpovědný za zápis. 

Této možnosti využilo mnoho rodičů i dětí, kteří
již od devíti hodin přicházeli do budovy Neorondelu.
Zde na ně čekali učitelé i paní vychovatelky, aby si od
nich vybrali potřebné dokumenty a ukázali jim vstup
do školy, šatny, třídy i atrium školy s pohledem do jí-
delny. Vše probíhalo za přísných protiepidemických
opatření. Na všechny děti, které přišly osobně, čekal
malý dárek v podobě Lega, rozvrhu hodin, záložky
nebo dětského časopisu. 

Ostatní, kteří v den zápisu neměli na osobní ná -
vštěvu čas, doručili potřebné materiály do školy da-
tovou schránkou, osobně na recepce školy nebo 
e-mailem s elektronickým podpisem. Poděkování
patří všem, kdo se na zápisu a jeho hladkém prů-
běhu podíleli. 

Líbeznická škola sbírá přihlášky do první třídy až
do konce dubna, potom dojde k celkovému vyhod-
nocení, správnímu řízení a postupnému obesílání ro-
dičů s rozhodnutím o přijetí. „Na jednu stranu máme
velkou radost, že je o líbeznickou školu zájem, na
druhou stranu nám počet přihlášek přináší starost,

kam všechny děti umístíme. Celkem bylo totiž doru-
čeno 281 přihlášek, což je v dějinách líbeznické školy
rekord,“ komentuje počet budoucích prvňáčků ředi-
tel školy František Grunt. Přednost u přijetí budou mít
samozřejmě děti s trvalým bydlištěm ve spádových
obcích. Už nyní je jasné, že škola bude opět otevírat
sedm nových prvních tříd. „Ten počet je opravdu ve-
liký a dá se předpokládat i v příštím roce. O to více 
je nutné postavit co nejdříve plánované nové školy
v Bašti a Měšicích, aby se líbeznické škole konečně
ulevilo,“ dodává Martin Skalický. 

Pokud to epidemiologická situace dovolí, plánuje
škola na druhou polovinu června setkání přijatých
prvňáčků s paní třídní učitelkou a ukázkovou hodinu,
aby děti byly k nástupu do školy motivovány již před
prázdninami. Chystá se i setkání s rodiči. I v příštím
školním roce plánuje líbeznická škola otevřít příprav-
nou třídu, o kterou je také enormní zájem. 

-na-
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PRVNÍCH STO DNÍ
NOVÉHO VEDENÍ
ŠKOLY 
Na začátku května uplyne prvních sto dní od
nástupu nového vedení školy. I když po většinu
této doby byla líbeznická škola bez dětí, ve-
dení školy ani učitelé nezaháleli a na škole se
mnohé událo. 

V únoru ještě chodili do školy alespoň žáci prvních
a druhých tříd, na začátku března škola osiřela
úplně, aby se v polovině dubna vrátili rotačním způ-
sobem a za poměrně přísných hygienických opa-
tření žáci celého prvního stupně. K nástupu dětí do
školy s testováním a rouškami se škola snažila při-
stoupit tak, aby vyhověla co největšímu počtu dětí
a rodičů a kromě testů dodaných státem nabídla
i alternativní testy ze slin. Testování probíhá ve tří-
dách za přítomnosti třídních učitelů nebo vychova-
telek, tedy v prostředí, které děti důvěrně znají.
Navíc je všem dětem umožněna přítomnost rodičů
při testech. Po prvních dvou týdnech tohoto pro-
vozu se ukázalo, že učitelé berou s dětmi testy hra-
vou formou a o alternativní testy ze slin je ze strany
rodičů také zájem.  

DĚTI SE UŽ DOŠKOLY TĚŠILY

„Za jednu z nejdůležitějších věcí považuji, že se
nám podařilo osobně nebo alespoň online při osob-
ním rozhovoru potkat se všemi učiteli a ostatními
kolegyněmi a kolegy ze školy, abychom se poznali
a vzájemně se představili. Mám radost z toho, že
na škole panuje velice dobrá atmosféra, kolegové
a kolegyně jsou si oporou a úzce vzájemně spo-
lupracují,“ popisuje nástup do funkce František
Grunt, nový ředitel školy. Z rozhovorů také vyply-
nulo, co učitelé potřebují ke své práci, a tyto věci
bude škola postupně řešit. Ke komplexnímu po-
znání a nastavení školy pomohlo i dotazníkové še-
tření a projekt společnosti SCIO Mapa školy. Tento
projekt nabízí škole zpětnou vazbu a celkové hod-
nocení jednotlivých oblastí výuky a školního pro-
vozu z pohledu žáků, rodičů, učitelů i provozních
zaměstnanců. Zároveň poskytuje srovnání s další-
mi školami, které se projektu účastní. „Děkujeme

všem, kdo dotazník vyplnili a projektu se zúčastnili.
Získané informace nám pomohou při dalším rozvoji
školy. Kompletní výsledky zveřejníme během května
a budou i součástí dalšího čísla Líbeznického zpra-
vodaje,“ dodává k Mapě školy Pavla Zarembová,
nově jmenovaná zástupkyně ředitele. 

Jednou z nejdůležitějších věcí prvních tří měsíců
byla organizace zápisu do prvních tříd, o které po-
jednává samostatný článek v tomto čísle zpravo-
daje. 

UČITELÉ S NIMI BEROU 
TESTOVÁNÍ JAKO HRU, TAKŽE
TO BEZ PROBLÉMŮ ZVLÁDAJÍ

Důležitým okamžikem právě uplynulého čtvrtletí
byla i pedagogická rada, na které se běžně řeší pro-
spěch a chování žáků. V době online výuky se sa-
mozřejmě sešlo minimum přestupků, a tak zbyl čas
na představení nové podoby nastavení čerpání
z fondu FKSP (Fond kulturních a společenských po-
třeb), navýšení odměny za třídnictví a nové funkce,
které bude škola do budoucna potřebovat. Jsou jimi
například koordinátor inkluze (speciální pedago-
giky), koordinátor dalšího vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků nebo další výchovný poradce a ko-
ordinátor tvorby Školního vzdělávacího programu.
Všechny nově vzniklé pozice byly nabídnuty všem,
kteří o ně projeví zájem, personální obsazení bude
určeno do konce školního roku.

Škola také pravidelně a včasně komunikuje s ro-
diči, a to pomocí webu školy, systému Bakaláři
a nově pomocí facebookových stránek školy. „Roz-
hodli jsme se založit facebookovou stránku líbez-
nické školy, protože na škole se toho hodně zajíma-
vého děje na všech úrovních a Facebook slouží
k rychlému přenosu informací neformální cestou,“
doplňuje založení facebookové stránky ředitel školy
František Grunt. O tom, že o obsah na web nebo
Facebook školy není nouze, svědčí aktivita učite-
lů a učitelek líbeznické školy, kteří i v době on-
line výuky realizovali spousty zajímavých projektů,
o nichž škola informovala právě prostřednictvím no-
vých komunikačních kanálů. Škola také obohatila
Líbeznice o nové pověsti nebo třeba o první líbez-
nické pexeso. Stranou nezůstal ani sport a zreali-
zovaný orientační běh. „Bohužel není možné zde
všechny projekty vyjmenovat, děkujeme všem ko-
legyním a kolegům, kteří je zveřejnili, i všem ostat-
ním, kdo projekty realizují bez publicity,“ dodává
k aktivitě pedagogického sboru Pavla Zarembová.

Žákům pátých a devátých tříd jsou poskytovány
extra hodiny přípravy na přijímací zkoušky. 

Nových přírůstků se dočkala i knihovnička Neo -
rondelu, a to prostřednictvím daru líbeznické kni-
hovny. „Děti tak mohou nově listovat nebo si číst
v českých i anglicky psaných knihách, jež z velké
části darovala Pavlína Gilmore, které děkujeme. Za
zprostředkování patří díky paní knihovnici Ale-
xandře Dančové,“ těší se z nových knih pro děti
Martin Skalický, zástupce ředitele pro Neorondel.

Aktivní v době online výuky byla i Základní umě-
lecká škola. Svědčí o tom nespočet online zreali-
zovaných koncertů i výstav, zajímavých projektů
i úspěchy žáků ZUŠky při přijímacích zkouškách na
školy s hudebním nebo výtvarným zaměřením.
„Snažíme se být se žáky v neustálém kontaktu, vět-
šina hodin probíhá online, od poloviny dubna v re-
žimu jeden na jednoho, ale už se všichni těšíme, až
se budeme s dětmi potkávat při klasické prezenční
výuce. I přes nepříznivou situaci plánujeme absol-
ventské koncerty, přijímací zkoušky a chystáme se
na Noc kostelů,“ představuje plány a aktivity ZUŠky
Iva Štrynclová, zástupkyně ředitele pro ZUŠ. 

Nezahálela ani školní jídelna, všechny děti na
distanční výuce mají možnost si vyzvednout obědy
do jídlonosičů. V době úplné uzavírky školy jídelna
vařila před 180 obědů.

ONLINE KOMUNIKACE 
FUNGUJE

Výraznou posilou školy je i nový koordinátor ICT
Jan Dadík, který má velký vliv na hladký průběh zá-
pisu do prvních tříd a jeho zjednodušení a elektro-
nizaci. Pustil se také do kompletní elektronizace
a evidence majetku školy, cílem je co nejméně pa-
píru a vše online a okamžitě k dispozici. Jan Dadík
je i oporou pro učitele při technických problémech
a dalším vzdělávání pro používání kompletního pro-
středí Google Workspace.

„Velkou radost máme také z toho, že se nám
podařilo uzavřít s Pedagogickou fakultou Univerzity
Karlovy smlouvu o spolupráci a líbeznická škola se
stala Fakultní školou Univerzity Karlovy, Pedago-
gické fakulty. Znamená to pro nás možnost realizo-
vat praxi studentů fakulty na naší škole, zapojit se
do výzkumné činnosti fakulty a spolu s fakultou
podporovat odborný, pedagogický i vědecký růst
učitelů na líbeznické škole,“ uzavírá k prvním sto
dnům František Grunt.

-na-

Některé děti si vysvědčení vyzvedly až v dubnu                                                                                                                                       foto archiv ZŠ a ZUŠ Líbeznice
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TANČÍME DOMA
I během této nelehké doby pokračují některé
kroužky online. Taneční škola paní Mgr. Dany
Gregorové nezavřela a tréninky probíhají on-
line dvakrát až třikrát týdně po celou dobu
pandemie. Tím se slečny stále udržují ve formě
a těší se na vystoupení v Divadle kouzel a při
tanečních soutěžích.

Minulý měsíc proběhla dokonce online soutěž hol-
čiček, které do Taneční školy chodí. Zadání znělo:
natočit taneční vystoupení dle vlastní fantazie na
jednu ze dvou skladeb, které paní učitelka poslala.
Soutěže se zúčastnilo deset holčiček z prvního,
devět z druhého a čtyři ze třetího ročníku. Probíhala
jednak divácká soutěž a jednak hodnocení odbor-
nou porotou. Hlasování divácké soutěže probíhalo
na Facebooku cca 10 dnů a některé soutěžící na -
sbíraly až 744 laiků a přes 12 000 zhlédnutí. Cel-
kem děvčata nastřádala 2 835 laiků a zhlédnutí
bylo dohromady dokonce 32 580.

V odborné porotě zasedly:

Zuzana Pokorná-Savková – baletka, držitelka
dvou Cen Thálie a ceny Philip Morris Ballet Flo-
wer Award jako nejlepší klasická tanečnice;

MUDr. Marie Skalská – lékařka, lektorka, instruk-
torka;

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

Vyhlášení výsledků taneční soutěže                                                                                        foto archiv -hg-

Organizátorky Spolu v pohybu                                                                                                            foto -mš-

Linda Rančáková – choreografka a teacher ve
společnosti Contemporary, prostor pro tanec.

Všechna videa jsou stále ke zhlédnutí na Facebooku
Mgr. Dany Gregorové, vyhlášení probíhalo pro

každý ročník zvlášť 28. března 2021 před modrou
tělocvičnou haly Na Chrupavce. Nechyběly poháry,
medaile ani diplomy. I nějaká ta sladká odměna
byla.

MUDr. Eva Hlavičková

SPOLU V POHYBU
Začátkem měsíce března se každoročně otevírá se-
zona běžeckých závodů. Jedním z prvních závodů
je právě Kbelská 10, a proto jsme s naším týmem
Spolu v pohybu vyhlásili víkendovou výzvu „DEJTE
SI S NÁMI DESÍTKU“. Vítězem se měla stát obec,
která naběhá nebo nachodí o víkendu 6.–7. března
2021 nejvíce desítek. Každý mohl přispět pouze
jednou desítkou za den. Úkol to byl nelehký. Pro
mnohé to byla jeho první životní běžecká desítka,
o které ani nedoufal, že uběhne. Na stupně vítězů
se postavily Líbeznice (55 desítek), Zlonín (34 desí-
tek), Veleň–Mírovice (30 desítek).

STOUPEJTE A BĚHEJTE S NÁMI

Následně byla v plánu druhá sportovní akce
o putovní pohár. Naplánovali jsme původně výzvu
o nejvíce naběhaných a nastoupaných výškových
metrů. Vyžadovala by ale vyběhnout nebo vyjet na
výlet za dalekým či nedalekým kopcem. Protože při-
šla stopka a my jsme se mohli pohybovat pouze na
hranicích naší obce, museli jsme změnit plán. Na
Velikonoce od 2. do 4. dubna 2021 vypukla výzva
o nejvíce našlapaných kilometrů pro svoji obec na
kole. Přestože počasí nebylo zrovna přívětivé, na -
šlapalo se celkem 12 tisíc kilometrů. Kilometry při-
spěli nejen dospěláci, ale i malí cyklisté. Vítězem,
a tedy i nadále držitelem putovního poháru se staly
Líbeznice s našlapanými 3 506,14 km. Na druhém
místě se umístila Bašť s 2 363 km a třetí místo patří
Předboji s 1 632,53 km. Obrovská gratulace!

V kategorii mužů za Líbeznice najel nejvíce kilo-
metrů Lukáš Kroupa (333,20 km) a za ženy Jana
Verhaegen (174,56 km). Bravo!

Brzy máme v plánu původně naplánovanou
výzvu o nastoupené výškové metry a běžeckou
výzvu s přepočtem naběhaných kilometrů na počet
obyvatel obce, a proto buďme nadále SPOLU V PO-
HYBU. Děkujeme za vaši přízeň a pozitivní odezvu. 

Monika Šponerová
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MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
V PŘESPOLNÍM
BĚHU MLADŠÍHO
ŽACTVA V TÁBOŘE
Stejně jako na halové Mistrovství republiky ju-
niorů a dorostu v únoru byla i v dubnu udělena
výjimka ze zákazu konání hromadných akcí.
Bylo povoleno konání Mistrovství České repub -
liky v přespolním běhu dorostu a staršího a mlad-
šího žactva v Táboře dne 11. dubna 2021.

V našem oddílu nemáme moc vytrvalostních běžců
a běžkyň, ale i tak se do nominace mladšího žactva
kvalifikoval Tomáš Ponert. Kvalifikace byla v týdnu
před závodem potvrzena, a tak ho v neděli čekala
dvoukilometrová trať. 

Opět se stream z celého mistrovství vysílal na
webu Jsem atlet, aby mohli všichni diváci místo
osobní účasti sledovat dění online.

ZÁVODY PROVÁZELA KRÁSNÁ
ZÁVODNÍ ATMOSFÉRA,
DIVÁCI MOHLI VŠE SLEDOVAT
NA WEBU JSEM ATLET

Na start se v Táboře připravilo 70 mladších žá-
ků, takže konkurence byla veliká. Navíc je Tomáš ve
své kategorii mladšího žactva (ročníky 2008–2009)
ten mladší. Ani to ho naštěstí příliš nevystresovalo
a po celou dobu běhu se držel v první desítce běžců,
aby si nakonec doběhl pro nádherné 8. místo v re-
publice. 

Tomášovi moc blahopřejeme a děkujeme za re-
prezentaci oddílu. A samozřejmě opět děkujeme
rodičům a hlavnímu trenérovi, že Tomáše do Tábora
doprovodili a ve všech směrech podpořili. 

Pevně věříme, že se se všemi ostatními brzy uvi-
díme a že také budou umožněny i jiné venkovní 
závody, aby si i všichni ostatní mohli užít krásnou
závodní atmosféru. 

Tým Atletiky Líbeznice

LETOPISY OBCE 
LÍBEZNICE
II.
R. 1888 při stavbě silnice za kostelem objeven
hrob, v němž byla kostra v poloze skrčené a při ní
některé ozdoby bronzové. R. 1893 nalezeny při
stavbě domu p. Maxy popelnice z červeně vypá-
lené hlíny. R. 1911 nalezen „na Skalách“ hrob Ří-
mana. Kostra obložena byla kameny, ležela na
pravém boku, hlavou k jihu, nohama k severu
a hleděla na východ. U ní nalezeny dvě bronzové
spony a kus železného nože. Hrob ten je z prv-
ního století po K. P. Nález odevzdán pražskému
museu. Téhož roku přišlo se v poli p. Tišnovské 
(k Beckovu) na hrob z 11. nebo 12. století po Kr.
Kostra byla též obložena kameny a měla u sebe
kus nože želez.

OBECNÍ KNIHOVNA

Tomáš Ponert                                                                                                       foto archiv Atletika Líbeznice

V dubnu r. 1913 nalezen na Zvonici při kopání
cesty od váhy k řepným krechtům dva skrčenci.
První ležel jen asi 30 cm hluboko; lebka jeho by-
la rozbitá. Druhý asi 15 cm od předešlého byl
v hloubce 1 m; ležel hlavou k východu na levém
boku, a tedy obličejem k jihu. Kost stehenní měřila
40 cm délky. U tohoto skrčence byly dvě porušené
popelnice (jedna s dírkovaným ornamentem) a kus
železa, snad nože. Hroby skrčenců pocházejí buď
z doby prvních Čechů, nebo i z dřívější doby mar-
komanské, staré tedy asi 2 000 let. Těla ležela na
straně s koleny přitaženými k prsům. Téhož roku na
podzim vykopány v silničním příkopu proti kapličce
v Bašti dvě kostry; při jedné nalezen kožený sáček
a v něm 88 kusů stříbrných peněz z první polovice
17. století.

Líbeznice tvořily odedávna praebendu (plat) ka-
novníků kostela praž. u sv. Víta. Za Václava I. r. 1236
připomíná se Marquard, kanovník praž. a arcijáhen
litoměřický, jenž praebendu zdejší držel. Z čistého
důchodu praebendy totiž z 18 kop, platila se 1 ko-
pa 48 gr pololetního desátku králi. Za Karla IV. byla
zde současně i praebenda proboštů vyšehradských
a kapitula vyšehradská vykonávala při kostele líbez-
nickém podací právo (ustanovovala kněze).

R. 1367 uvádí se Kunšík, kanovník praž. a ka-
novník „de Binge“ (snad týž), který platil z prae -
bendy líbeznické a baštecké 1,5 kopy gr. desát-
ku. Dále se uvádějí: r. 1380 Markvart, Jakub a Jan
kanovníci vyšehradští, r. 1384 Hynáček, kanovník
praž., r. 1397 Dominik z Hlohova, Mikuláš z Lito-
myšle, V. Dobrman z Hor a Bedřich z Nové Vsi, ka-
novníci vyšehradští. R. 1403 Ondřej, kanov. praž.,
r. 1418 Kralevic Jan, praž. děkan a Mikuláš Ubaldin
a Bernard, kanovníci na Vyšehradě. Toho roku měl
praebendu líbeznickou také Václav, syn Johánka
Ortlova, jinak Domšíkův, kanovník praž. a vyšehr.
Jan Domšík, snad otec Václavův, majitel domu u Bí-
lého zvonu, roh Velkého náměstí a Týnské ulice, byl
v letech 1399–1412 konšelem a několikrát i purk-
mistrem Starého města pražského; r. 1413 byl z roz-
kazu nově usazených konšelů z neznámých příčin
sťat.

Na počátku 15. století patřil dvůr v Líbeznicích
Janu Názovi jenž důležité úřady u krále Václava IV.
zastával. Ve válkách husitských byla ves r. 1421 po-
brána Pražany a připadla Starému městu; toho roku
konfiskovali též dvůr faráře zdejšího.

Pokračování příště.                                              AD
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VELKÝ BRATR TĚ
SLEDUJE!
Právem zařadil časopis Time knihu George Or-
wella 1984 mezi stovku nejvlivnějších knih od
roku 1923.

Asi žádného čtenáře knihy 1984 nepřekvapí, že po
skandálu špehování NSA zveřejněném E. Snowde-
nem prodej této knihy rekordně stoupl. A co dnes?
Jistě nebudu sama, kdo si pokládá otázku: Co se
děje s tímto světem, když je kniha 1984 stále aktuál-
nější?

Ale vraťme se zpátky ke spisovateli Georgi Or-
wellovi. Román 1984 napsal krátce před svou smrtí.
V anglickém originále je název vypsán slovy Nine-
teen Eighty-Four, pracovní verze ale byla Poslední
člověk v Evropě. Nakonec však autor knihu pojme-
noval trochu šifrovaně, když přehodil poslední dvě
číslice roku, ve kterém knihu dopsal. Vydána byla
v roce 1949. Kniha popisuje svět, v němž vládne
absolutní totalita, kterou živí permanentní „udržo-
vací“ válka mezi třemi kontinentálními mocnostmi.
Společnosti vládne Strana a cokoli proti kolektiv-
nímu myšlení Strany je krutě trestáno, lidská indivi-
dualita se stává zločinem.

OBECNÍ KNIHOVNA

George Orwell se svými knihami                                                                                                                                                                                                foto Google

George Orwell, vlastním jménem Eric Arthur Blair,
se narodil 25. června 1903 v Motihari v Indii, která
tehdy byla součástí Britského impéria. Jako dítě vy-
růstal v Anglii, v Oxfordshiru, a podle místní říčky
Orwell si později zvolil pseudonym. Vystudoval pre-
stižní Eton College. Od roku 1927 pracoval jako no-
vinář a po roce 1936 se jako dobrovolník zapojil do
španělské občanské války. V roce 1940 zahájil práci
pro BBC a svými komentáři přispíval do novin a ča-
sopisů.

Zemřel 21. ledna 1950 ve věku 46 let na tuber-
kulózu.

Mezi jeho nejznámější díla patří Farma zvířat (Ani-
mal Farm, 1945), Bože, chraň aspidistru (Keep the
Aspidistra Flying, 1936) a eseje Uvnitř velryby a jiné
eseje (Inside the Whale, 1940) a Politika a ang lický
jazyk (Politics and the English Language, 1946).

KNIHA 1984 BYLA 
ZFILMOVÁNA, DOČKALA 
SE I DIVADLENÍ ADAPTACE

Novinář Erik Tabery ve svém článku „Proč se Or-
well nemohl mýlit“ v časopise Respekt píše: „Pokud
čteme Orwellovy deníky, eseje, knižní reportáže
(máme je díky nakladatelství Argo v češtině), po-
chopíme, proč ve svých proslulých románech Farma
zvířat a 1984 tak geniálně předpověděl podobu ko-
munistické diktatury. Orwell totiž z vlastní zkuše-
nosti pochopil, jak snadno jsou lidé manipulovatelní

a nepoučitelní. Ani ta nejlepší svědectví či fakta je
nepřesvědčí, že ‚jejich‘ strana dělá něco špatně.
‚Pravda se stává nepravdou, jakmile ji vysloví nepří-
tel,‘ psal Orwell.“

Zajímavou skutečností je i to, že česky román vyšel
právě v roce 1984. První překlad vznikal v samiz-
datu a vyšel v zahraničí. Jednou z těch, kdo se na
šíření samizdatového překladu podíleli, byla i socio -
ložka Jiřina Šiklová. Spolu s Milanem Šimečkou,
který k překladu své ženy Evy napsal do knihy do-
slov, se pak za šíření zakázaného díla dostali do vě-
zení. Příznačně autoři překladu kvůli utajovanému
způsobu práce zažívali podobné pocity, které se
velmi podobaly momentům z knihy.

Kniha 1984 neunikla ani filmové adaptaci, nej-
známější je ta z roku 1956 režiséra M. Andersona
s Johnem Hurtem a Richardem Burtonem v hlavních
rolích. Kniha byla v Čechách mnohokrát adapto-
vána pro divadlo, například Divadlo Petra Bezruče
v Ostravě nebo Divadlo v Celetné v Praze.

Malý dovětek na závěr: Začínáme se ocitat
v době, kdy se celý svět chce oblékat do korekt-
nosti, která se ve své fanatické vymahatelnosti jeví
jako nový návrat k té jedné „pravdě“.

George Orwell psal podle motta, které zmínil
v jednom svém eseji: „Aby člověk mohl psát jas-
ným, živým jazykem, musí myslet beze strachu,
a pokud člověk myslí beze strachu, nemůže být po-
liticky ortodoxní.“

/Zdroje – Wikipedia, lidovky.cz, internet/
AD
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LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

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, Bři-
cho Paříže
4. 4. 1915 narozen český novinář a spisovatel Jan Drda – Hrátky s čertem, Měs-
tečko na dlani, Vyšší princip, Němá barikáda
4. 4. 1911 narozen český spisovatel Václav Čtvrtek – Pohádky z pařezové cha-
loupky Křemílka a Vochomůrky, Rumcajs, O makové panence a motýlu Ema-
nuelovi
5. 4. 1835 narozen český básník a dramatik Vítězslav Hálek – Večerní písně,
Muzikantská Liduška
17. 4. 1885 narozena dánská spisovatelka Karen Blixenová – Sedm fantastic-
kých příběhů, Vzpomínky na Afriku
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KALENDÁŘ AKCÍ ZUŠ 2021

19.  5.  2021      Závěrečný koncert žáků – ZUŠ Open

28.  5.  2021     Noc kostelů

31.  5.  2021      Absolventský koncert Adriany Kupkové
(příčná flétna) a Venduly Štikarové 
(kytara)

2.  6.  2021      Absolventský koncert Terezy Holičové
(zpěv) a koncert žáků Nadi Novotné

8.  6.  2021      Absolventský koncert Terezy Holičové
(klavír) a koncert žáků Štěpána Camfrly

14.  6.  2021      Absolventský koncert Filipa Siebera
(klarinet) a koncert žáků 
Zlaty Vohryzkové

Konání všech akcí je podřízeno epidemiologickým
opatřením, prosíme, sledujte aktuality na 

www.zuslibeznice.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA


