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TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

LÍBEZNICKÉ PERNÉ LÉTO

Arčo a Hůrka

Během léta pokračovala rekonstrukce ulic Na
Skalce, U Kola a Na Hůrce a výstavba multifunk -
čního hřiště s kluzištěm v Areálu zdraví. Oba pro-
jekty se již překlopily do závěrečných fází, hřiště
s kluzištěm je dokonce před dokončením. Žáci ZŠ
a ZUŠ Líbeznice nádherně vymalovali stěnu před
multifunkčním hřištěm motivy očí, čímž celému
prostoru vtiskli jedinečnou atmosféru. „Už krátce
po zahájení stavby bylo jasné, že nová šedá opěrná
zeď musí získat lepší vzhled. Dlouze jsme diskuto-
vali nad návrhy, jak prostředí nudné šedi zpříjemnit.
Nabídnout zeď skejťákům nebo přímo street arto-
vým umělcům? A proč neoslovit žáky naší ZUŠky?
A nedat jim celou plochu k dispozici? Oslovili jsme
proto paní Janu Voldřichovou, která vyučuje vý-
tvarný obor. A myslím, že jsme udělali opravdu
dobře, když jsme dětské i dospělé výtvarníky ne-
chali pohlédnout na zeď jejich očima,“ říká se smí-
chem v očích starosta obce Martin Kupka. Koncem
srpna pod vedením zkušených očí paní učitelky Jany
Voldřichové i líbeznické dvorní fotografky Petry Haj-
ské vzniklo úžasné výtvarné dílo; na líbeznické Arčo
dohlíží mnoho párů bedlivých očí.

Bezpečnější přechod u kapličky

Kvůli zvýšení bezpečnosti chodců, zejména dětí mí-
řících do a z líbeznické školy, se na Měšické ulici
u nejfrekventovanějšího líbeznického přechodu
u autobusové zastávky Líbeznice II. objevila novin-
ka – protismykový nátěr. Díky červené barvě nátěru
jsou řidiči upozorněni na přechod pro chodce a slo-
žení nátěru zkracuje brzdnou dráhu vozidel. „Zajis-
tit větší bezpečnost zejména školních dětí na nejvíce
frekventované křižovatce bylo velkým tématem jak
rady obce, tak i dopravního výboru. Opakovaně
jsme se zabývali tím, zda by tam nemohl být sema-
for. To se ale kvůli podobě křižovatky s křížením tří
cest ukázalo jako neproveditelné,“ říká místosta-
rosta obce Jan Havlíček a dodává: „Speciální nástřik
v červené barvě je i optickou brzdou, která řidiče
upozorní na blízkost přechodu.“

Chodník do Řempa

Obec pracuje spolu s projektanty na přípravě chod-
níku od líbeznického zahradnictví k logistickému

Milí čtenáři,
zdaleka nejžhavějším tématem měsíce září byla

doprava! Autobusy jezdí přeplněné k prasknutí,
navíc stojí v dlouhých zácpách v ranní špičce, stejně
jako auta. A samozřejmě také před líbeznickou
školou je každé ráno husto až neprostupno. Situa -
ce je opravdu kritická. Jednali jsme proto opako-
vaně s IDSK, která organizuje veřejnou dopravu ve
Středočeském kraji. Od 1. října se vrátí jízdní řády
k předcovidovému režimu, což přinese další spoje
a snad alespoň malou úlevu. Vedle toho jsme se
školou v prvních dnech měsíce ladili vytížení škol-
ních autobusů a budeme dál sledovat, jestli jejich
kapacita postačí.

Je bohužel zcela jasné, že všechny silnice smě-
rem do Prahy jsou za hranou své kapacity a že je-
diné perspektivní řešení pro rychlejší a spolehlivější
dopravu do centra metropole může přinést kolejo-
vá doprava. Sleduji proto na kraji postup přípravy
tramvajové trati do Zdib s případným prodloužením
do Líbeznic. Uspořádali jsme k tomuto projektu ne-
dávno jednání se starosty v Klecanech. Přípravné
projektové práce v tomto případě postupují po-
měrně rychle dopředu. Pokud se někde nezasekne
projednávání stavby, mohlo by se za tři roky začít
stavět. První tramvaje by pak od mimoúrovňové kři-
žovatky u Zdib mohly vyjet v roce 2026. Dalším pro-
jektem kolejové dopravy je rozšíření kapacity trati
Praha – Neratovice – Všetaty. Správa železnic tu plá-
nuje elektrifikaci a postupné zdvojkolejnění. Termín
realizace je ale možné odhadnout jen velmi obtíž-
ně, zejména kvůli husté zástavbě a komplikované-
mu výkupu pozemků. Vedle toho sledujeme samo-
zřejmě také přípravu vysokorychlostní trati a po ně-
kolika letech jednání jsme ve stavu, kdy se podél
zastavěného území obce plánuje vedení trati v tu-
nelu a teprve za Líbeznicemi se dostane na povrch.
Konkrétní technické řešení ale ještě k dispozici ne-
máme, přesná podoba vedení trasy a vyústění se
bude řešit v další fázi projektové přípravy, každo-
pádně však je jasné, že pro život obce bude tune-
lová varianta znamenat mnohem menší zatížení.

A konečně intenzivně usilujeme o to, aby indi-
viduální dopravu v budoucnu ulehčil Pražský okruh.
Jako krajský radní pro oblast silniční dopravy se sna-
žím o to, aby se projektová příprava urychlila. Čekal
bych mnohem rychlejší a přímočařejší postup i ze
strany ministra dopravy a hlavního města. Snad se
to po letošních parlamentních a komunálních vol-
bách v příštím roce posune k lepšímu.

Poslední poznámka k silnicím – nevzdáváme ani
úsilí o vybudování přímé sjezdové rampy z dálnice
D8 ve Zdibech. Jednání jsou pořád komplikovaná
a v tuto chvíli zůstává největším oříškem přeložka
vedení firmy ČEZ. Pokud se tento problém nevyřeší,
tak se v příštím roce stavět nebude – a i když mám
z poslední doby několik pozitivních signálů, nebudu
slavit dřív, než uvidím černé na bílém stavební po-
volení na zmíněnou přeložku.

A na závěr jednu větu o něčem jiném než o do-
pravě, totiž o volbách – a nebojte, nezneužiju tento
prostor k předvolební agitaci. Chci vás jen pozvat,
abyste k volbám přišli, protože jsou důležité!

Váš starostaDokončení na straně 2

Nová kašna v ulici U Kola                                                                                                         foto archiv obec

Léto se zejména školákům pojí s prázdninami a dospělým s dovolenými. Pro obec to ale bývá na-
opak období zvýšené stavební činnosti. Letošní léto nebylo výjimkou. Následující přehled všech
aktivit a počinů o tom vypovídá přesvědčivě.
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areálu v Pakoměřicích – Řempu. V průběhu léta
vznikala projektová dokumentace a místostarosta
obce Jan Havlíček se zhostil nevděčného úkolu do-
jednat s vlastníky dotčených pozemků podmínky je-
jich převodu na obec. Postupně se uzavírají jednot-
livé kupní smlouvy, kterými se převod na obec
realizuje. „Za vstřícný přístup při jednání bychom
všem vlastníkům chtěli i touto cestou poděkovat.
K financování samotné stavby chceme využít do-
tačních prostředků, a pokud se vše podaří, tak by
výstavba měla proběhnout v příštím roce,“ plánuje
Jan Havlíček.

Svět mezi bytovkami

Obec je vlastníkem pozemků tvořících prostranství
mezi bytovými domy v lokalitě mezi ulicemi Mě-
šická a Na Mýtě. Prostranství nevypadá hezky, po-
vrchy jsou historicky tvořeny z několika různých
materiálů, parkování se uskutečňuje neorganizo-
vaně a navíc při větších deštích zde vznikají prob-
lémy s dešťovou vodou. „Proto jsme se rozhodli
tomuto prostoru vtisknout novou podobu, dát ur-
čitý řád parkování a vyřešit odvádění srážkových
vod. Ve spolupráci s architektkou vzniká studie,
kterou bychom chtěli obyvatelům domů během
podzimu představit a s nimi prodiskutovat,“ vy-
světluje starosta obce Martin Kupka. Na projed-
nání pak naváže zpracování projektové dokumen-

Dokončení ze strany 1 tace a hledání finančních zdrojů na budoucí reali-
zaci.  

Stará škola v novém

Obci patří i dům s byty, lékárnou a knihovnou v ulici
Martinova. „Dům má svá nejlepší léta dávno za
sebou a celková rekonstrukce bude nezbytná.
Jedná se o historickou budovu, která kdysi sloužila
jako základní škola, a s ohledem na své umístění
a viditelnost ze všech světových stran je nepo-
chybně i dominantou Líbeznic. Dobře je to vidět
i na archivních snímcích. Proto jsme u Ateliéru BOD
architekti objednali architektonickou studii. Skvěle
zvládli přestavbu hospody v Máslovicích a sklízejí za
ni jednu cenu za druhou. Součástí studie bude i vy-
tvoření tří až čtyř nových bytů v půdním prostoru
a úprava prostranství kolem domu,“ představuje
jeden z nových projektů obce její místostarosta Mi-
chal Doubrava.

Nové školy

Během letních měsíců se nezastavily ani práce na
projektech svazkové školy Pod Beckovem v Bašti
a v Měšicích. „Koncem července se podařilo upřes-
nit zadání všem speciálním projektantům, jako jsou
statici, vzduchotechnici, topenáři, vodaři i elektri-
káři, a od srpna tak mohli zapracovávat všechny po-
žadavky investora do projektové dokumentace pro
společné územní a stavební řízení pro přestavbu pů-
vodních hospodářských objektů zámku v Měšicích
na moderní školu pro 210 žáků,“ říká Ludmila Čer-

vínová, která má projekt svazkové školy na starosti.
„Projekt školy v Bašti pro 540 žáků běží v podob-
ném tempu a na přelomu září října bychom měli
mít projekt připravený k získání vyjádření dotčených
orgánů státní správy i jednotlivých správců inženýr-
ských sítí. Tato vyjádření jsou nezbytnou podmín-
kou pro získání stavebního povolení, které musíme
získat nejpozději zkraje roku 2022,“ doplňuje ma-
nažerka projektu. Pravomocné stavební povolení je
totiž klíčovou přílohou žádosti o dotaci ve výši 85 %
uznatelných nákladů, jejíž výzvu zveřejnilo Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy ve středu 8. 9.
2021. „Tento dotační titul je vypsán jmenovitě pro
šest svazkových škol, včetně té naší Pod Beckovem.
Ačkoli zde máme peníze alokovány, musíme do-
plnit i my všechny potřebné přílohy žádosti. Minis-
terstvo má jasně nastavená pravidla postupných
kroků, která bohužel nelze nijak upravovat. Je to
velká výzva, ale situace v našem školském spádo-
vém obvodu je opravdu kritická,“ říká starosta obce
Martin Kupka a dodává: „Letos v září jsme opět
otevřeli 7 prvních tříd s více než 30 žáky v některých
třídách. Kapacita tříd v líbeznické škole se tímto
zcela vyčerpala a už příští školní rok budeme opět
hledat prostory pro zabezpečení základního vzdě-
lávání.“ Starostové sedmi obcí, které jsou členský-
mi obcemi svazku, tak musí napnout všechny síly
k tomu, aby dokázali v září 2023 přivítat první žáky
v nových školních objektech v Bašti a Měšicích.

-lč-, -jh-

ROZHOVOR

Barbara Bejblíková                      foto B. Bejblíková

Jak jste se vlastně k fyzioterapii dostala, byla
to jednoznačná volba při výběru povolání?

Přes sport jsem měla kladný vztah k pohybu a ke
zdravotnictví mě to táhlo už od základní školy. Fy-
zioterapie je kombinací obojího. Byla to tedy jasná
volba.

Na webu jsem se dočetl, že si v oboru ne-
ustále prohlubujete a rozšiřujete znalosti.
Mimo jiné jste absolvovala kurz u prof. Petra
Koláře. Jak moc se obor vyvíjí?

Obor se vyvíjí hodně. Hlavně v závislosti na medicíně,
která jde neustále vpřed. I když podstata zůstává
stejná. Když něco bolí, znamená to, že je něco
špatně. A najít příčinu bývá někdy pěkná detektivka.

S jakými problémy za vámi lidé chodí nejčas-
těji?

Nejčastěji jsou to bolesti zad, hlavy a kloubů. Občas
poúrazové a pooperační stavy. A pak vadné držení
těla, ploché nohy, potřeba kompenzace při sportu.

Služeb fyzioterapeutů už dávno nevyužívají
jen senioři. Jakého věku jsou vaši klienti?

Věkové rozpětí je od předškolních dětí po seniory.
Nejvíce chodí lidé v produktivním věku. To znamená
30–60 let. 

Liší se problémy, se kterými se v praxi setká-
váte, podle věku a podle pohlaví? 

Když pomineme gynekologické záležitosti, tak mezi
muži a ženami jsou potíže, se kterými chodí k fyzio -
terapeutovi, dost podobné. Bývá ale rozdílné vnímání
těchto potíží a doba, po kterou tyto problémy neřeší.

Obecně ženy jsou ke svému tělu vnímavější a přijdou
dříve. Specifická bývá fyzioterapie dětí. Ty většinou
nic netrápí a přivedou je rodiče, kterým se na jejich
ratolesti něco nelíbí.

Jak dlouho v průměru léčba trvá?

Délka léčby je velice různorodá. Někdy stačí jedna
návštěva. Ošetříte akutní problém – třeba bloklá
záda, naučíte klienta, na co si v běžném denním 
režimu dávat pozor, přidáte nějaký cvik a je to. Po
úrazech a operacích hodně záleží na předchozím
stavu pohybového aparátu. Člověk s dobrou kondicí
a s dobrým vnímáním tělesného schématu může být
do měsíce fit. A pak jsou chroničtí pacienti. Ti mají
často již poškozenou nějakou anatomickou struk-
turu. Například vrozené vývojové vady, výrůstky na
páteři, pooperační srůsty, artrózu, skoliózu... Nebo
třeba systémové zánětlivé onemocnění. Tu danou po-
ruchu nedokážeme opravit, ale můžeme na tělo pů-
sobit a používat ho tak, aby se stav nezhoršoval.
A lidé chodí také preventivně. Ale těch je minimum.

Doporučujete lidem po ukončení léčby ještě
provádět nějaká cvičení doma?

Z dlouhodobého hlediska doporučuji spíš režimová
opatření. Tedy na co si při běžných denních činnos-
tech dávat pozor.

Změnily se nějak za dobu vaší praxe prob-
lémy, se kterými za vámi lidé přicházejí?

To, co se mění, je, že do ordinace přicházejí stále
mladší ročníky. 

Jak moc je práce fyzioterapeuta fyzicky ná-
ročná?

FYZIOTERAPEUTKA BARBARA
Barbara Bejblíková je vystudovaná fyzioterapeutka a fyzioterapii provozuje v Líbeznicích již sedm
let. Za tu dobu jí prošly rukama desítky lidí s nejrůznějšími problémy pohybového aparátu. Sedavý
způsob života a nedostatek pohybu, které jsou tolik typické pro dnešní dobu, se negativně po-
depisují na tělesných schránkách stále mladších lidí. Zde může pomoci právě fyzioterapie.

Fyzicky náročné to není. Už při studiu se učíme, jak
zacházet s vlastním tělem a jak správně manipulovat
s pacientem, abychom pak také nemuseli vyhledat
odbornou pomoc některého z kolegů.

Máte nějaké doporučení pro nás všech-
ny k předcházení problémům pohybového
ústrojí?

Určitě vnímat své tělo. Naslouchat mu. Vnímat i lidi
a svět kolem sebe. A trochu zpomalit.

Je nějaká metoda nebo léčebný postup, který
byste si ještě chtěla osvojit?

Metodik a přístupů je v našem oboru hodně. Určitě
není v lidských silách obsáhnout všechny. Mně se líbí
takzvaný funkční přístup, který školí paní Clara Lewi-
tová. Tímto směrem se momentálně ubírám. 

A jak se vám žije a pracuje v Líbeznicích?

Jsem tu ráda. Děti tu mají školu i vyžití. Já tu mohu
pracovat. Spojení do Prahy (mimo špičku) je také vý-
borné. Jen mi trochu chybějí ty klidné Líbeznice let
dávno minulých. 

Děkuji za rozhovor.
Jan Havlíček
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HOSPIC TEMPUS
Rádi bychom vám představili HOSPIC TEMPUS, 
z. s., který je nestátní neziskovou organizací a jehož
posláním je šířit a rozvíjet myšlenku umírání v při-
rozeném sociálním prostředí, v péči rodiny a za po-
moci kvalifikovaného terénního hospicového týmu.
Na území dvou okresů, Mělník a Praha-východ, pro-
vozujeme domácí hospic již čtvrtým rokem. Zdra-
votní služby poskytujeme 24 hodin denně 7 dní
v týdnu nevyléčitelně nemocným umírajícím v je-
jich domácím prostředí. Zajišťujeme také odleh-
čovací služby včetně odborné sociální poradny. Sou-
částí služeb pro naše klienty je i zajištění zdra-
votních a kompenzačních pomůcek. Provozujeme 
odbornou paliativní ambulanci. Náš tým sestává
z lékaře s odborností z paliativní medicíny, zdravot-
ních sester, psycholožky, sociální pracovnice, pečo-
vatelek a duchovního. Sídlíme na adrese Bezručo-
va 108, Mělník, telefonní kontakt +420 720 557 554
(Po–Pá 8:00–17:00 hod.).

Pro přiblížení naší činnosti jsme oslovili rodinu
pana Karla a paní Libuše, se kterou jsme spolupra-
covali a doprovázeli jejich blízkého. Rádi bychom
vám formou rozhovoru představili, jak naše služba
funguje a jak může být prospěšná umírajícím i jejich
doprovázejícím rodinám.

Tatínek pana Karla strávil poslední dny doma
v kruhu svých blízkých a naše služba tak napo-
mohla splnění jednoho z jeho posledních přání. 

Můžete prosím popsat svůj příběh? 

Pan Karel: Tatínek se dlouhodobě léčil s rakovinou
prostaty a při poslední kontrole nám pan doktor
sdělil, že rakovina již metastázovala do kostí. Po ko-
lapsu v listopadu minulého roku byl tatínek převe-
zen rychlou záchrannou službou do nemocnice.
V té době (pandemie koronaviru) mi byly pouze jed-
nou denně telefonicky sděleny informace, poté mi
paní doktorka řekla, že se s ním můžu přijít rozlou-
čit. V nemocnici jsem se rozhodl, že tam tatínka ne-
nechám a vezmu si ho, i kdyby na pár posledních
dní, domů. Pro tuto možnost jsme se následně
rychle snažili zajistit podmínky, například koupit po-
lohovací postel. Z nemocnice byl tatínek propuštěn
a přivezen domů, ale bohužel bez jakéhokoli dopo-
ručení a bližších informací, pouze s propouštěcí
zprávou. 

Odkud jste se dozvěděli o naší službě?

Pan Karel: Na domácí hospic mě překvapivě nasmě-
rovala má obvodní lékařka v rámci běžné prohlídky.
Do té doby k nám docházela sestřička z domácí
péče, která tatínkovi převazovala rány, ale to už za
daných okolností nestačilo. 

Jaká pro vás byla spolupráce s naší organizací?
Jak byste tuto spolupráci popsali?

Pan Karel: Pro nás to bylo poprvé, kdy nám někdo
pomohl. Já jsem v podstatě amatér z úplně jiného
oboru (pracuji jako řidič kamionu), starat se o tátu
pro mě bylo nepředstavitelné. Celou situaci ještě
zhoršovala i současná covidová doba. Byl jsem bez-
mocný, například výměna močového katetru se
ukázala jako neskutečný problém. Oslovil jsem paní
Brezovákovou z domácího hospice, která následně
přijela i s paliativní lékařkou, a pomohly nám, vše
nám vysvětlily, nastavily péči a zajistily léky i po-
třebné pomůcky. 

Dozvěděli jsme se, kolik času asi máme, a ten
jsme mohli využít na spoustu věcí. Tatínek měl mož-
nost rozloučit se se svou rodinou a uspořádat si ně-
které úřední záležitosti, které vnímal jako důležité.

Jak dlouho naše spolupráce probíhala a v čem
konkrétně spočívala?

Pan Karel: Hospicové služby jsme využívali přibližně
1,5 měsíce. Na počátku k nám dojížděla sestřička

3x týdně. Ve spolupráci s paliativní a praktickou lé-
kařkou tatínka zajistila medikaci dle jeho aktuálního
zdravotního stavu. Pokud jsem potřeboval, telefo-
noval jsem pro bližší informace. Prakticky každou
návštěvu mě sestřička něco naučila, například jak
o tatínka pečovat, jak zvládat hygienu na lůžku, vy-
měňovat pleny nebo polohovat. Sestřička ošetřo-
vala proleženiny, které tatínkovi vznikly již v nemoc-
nici. Problém také byl, že tatínek už nechtěl přijímat
potravu, sestřička nám vše vysvětlila a zajistila nutri
výživu.

Paní Libuše: Velmi důležité pro nás bylo i vstřícné
slovo, tatínek si se sestřičkami rád povídal.

Pan Karel: Bezprostředně po smrti tatínka jsme
dle domluvy zavolali sestřičku. Přijela sestřička Bre-
zováková a společně jsme tatínka připravili na po-
slední cestu. Sestřička zařídila koronera, pohřební
službu jsem měl již předem zajištěnou. Sestřička tu
byla s námi přítomna, dokud pohřební služba ne-
odjela. 

Paní Libuše: Cena za hospicové služby (za den,
kdy byla vykonána návštěva sestry, činí 250 Kč/den)
nám nepřišla vysoká, za kvalitní služby jsme rádi za-
platili. Pracovnice hospice nám byly rovněž nápo-
mocny při vyřízení příspěvku na péči, který nám byl
přiznán a vyplacen, sice až po smrti tatínka, ale
v nejvyšším stupni. 

Dokážete popsat, co pro vás bylo v tuto dobu
nejdůležitější?

Paní Libuše: Jako velký přínos této služby vnímám,
že vás připraví na to, co bude. Pokud se nacházíte
v situaci, kdy akutně potřebujete pomoc, voláte na

pohotovostní službu hospice. Neméně důležitá pro
nás byla také psychická podpora, chtěli jsme tatín-
kovi pomáhat, ale nevěděli jsme, jak na to. Sestřičky
nám vše vysvětlily, a tak jsme nepanikařili, jen jsme
se s tím postupně smiřovali. Důležité také bylo, že
ze strany hospice byla respektována přání tatínka,
ale zároveň se ptali i nás, co potřebujeme.

Pan Karel: Vnímali jsme zkušenosti sestřiček,
byli jsme postupně připravováni a doprovázeni až
do úplného konce. Do té doby nikdo z nás nevě-
děl, co ke konci bude náležet. Kdybych ty infor-
mace neměl, asi bych pokaždé volal záchranku
a tatínek by zřejmě zemřel sám v nemocnici. Bohu-
žel konec je strašně klikatý a těžko bychom ho sami
zvládli. Hlavní bylo, že tatínek zemřel doma, ve
svém prostředí s rodinou, jak si přál. 

Napadá vás nějaké poselství pro rodiny, které
jsou aktuálně v podobné situaci?

Paní Libuše: Kontakt na váš hospic jsem předala už
třem rodinám. Rozhodně se nebát a vzít si blízkého
člověka domů, pokud je to alespoň trochu možné.

Jaké je to pro vás nyní? Co vám pomáhalo
nebo naopak bylo složité pro přijetí ztráty
vašeho tatínka?

Pan Karel: Přišlo to přirozeně, byli jsme připravení
a navzájem jsme si byli oporou. Vím, že některé věci
nezměním, ale hodně mi pomohlo, že jsme pro ta-
tínka udělali vše, co bylo v našich silách, a splnili
jeho přání.

V závěru bychom chtěli panu Karlovi a paní Li-
buši poděkovat, že souhlasili s realizací rozhovoru.
Jsme si vědomi, že se jedná o velmi niterné a citlivé
téma. Věříme, že sdílený příběh může přinést cenné
informace a také naději těm, kdo se nacházejí v po-
dobné situaci. Doufáme také, že přispěje k osvětě
a rozvoji domácí hospicové péče.

Mgr. Jiřina Kudrnová – sociální pracovnice
HOSPIC TEMPUS, z. s.

Tým Hospice Tempus                                                                                                          foto Hospic Tempus
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2. FOTBALOVÝ
KEMP MALÝCH
FOTBALISTŮ 
1. FC LÍBEZNICE
Rok utekl jako voda a téměř na den přesně
jsme se opět společně sešli s malými fotbalisty
na fotbalovém kempu pořádaném trenéry fot-
balové přípravky.

Se zkušenostmi z předchozího ročníku, stále se lep-
šícími podmínkami v podobě zázemí a tréninko-
vého vybavení jsme se tentokrát neobávali malé
účasti a zájmu, ale především vrtkavosti počasí le-
tošního léta.

K naší velké radosti se ihned po oznámení ter-
mínu konání přihlásila většina malých fotbalistů
z minulého roku a k nim se přidalo několik dalších
kluků hrajících za náš klub.

Celkový počet „budoucích hvězd fotbalových
trávníků” se tak vyšplhal na konečných 24 účast-
níků. S tím, že některým dalším zájemcům bohužel
znemožnila účast nemoc nebo jiný plán letních
prázdnin.

S rozdělením na skupiny mladší a starší pří-
pravky se tento počet ukázal jako ideální pro orga-
nizaci jednotlivých fotbalových cvičení, ale také vy-
užití kapacity haly Na Chrupavce.

Vzhledem k předpovědi počasí a nutnosti ope-
rativně reagovat na jeho vývoj (často úplně ji-
ný, než ukazovaly různé aplikace „chytrých“ tele-
fonů) a „post covidová“ opatření jsme tentokrát
vsadili na jednu kartu – ani žlutou, ani červenou,
nýbrž na využití veškerých možností aktivit posky-
tovaných v rámci naší obce.

DORAZILO 24 BUDOUCÍCH
FOTBALOVÝCH HVĚZD

Samozřejmě hlavním tématem celého týdne byl
především fotbal a zlepšování fotbalových doved-
ností našich borců, ale… zpestření musí být. Navíc
jsou kluci chytří a jejich hlavičkováním „neopotře-
bované“ hlavy si i dost pamatují.

Takže nás v denních tréninkových blocích, roz-
dělených pravidelnými pauzami na svačiny a oběd,
čekalo nejen „kopání do kulatého nesmyslu“, ale
také kulturní program a všeobecné rozšíření pohy-
bových dovedností díky vyzkoušení si jiných sportů.

V průběhu týdne si všichni kluci měli možnost
vyzkoušet na Duhovce své umění v atletických dis-
ciplínách v rámci „olympijského“ čtvrtka. V hale
pak nejen vylepšit své postavy posilováním, ale také
zahrát basketbal nebo futsal.

Pobyt v hale jsme pak v pátek zakončili poslední
olympijskou disciplínou, kluky s nadšením přijatou –
curlingem (v naší podobě spíš známou „čárou“ na
přesnost směr kužel uprostřed palubovky), disciplí-
nou zařazenou v reakci na únavu malých fotbalistů
nejen z náročného sportovního programu, ale také
z důvodu kratšího spánku po realizaci tolik žádané
přespávačky. Ta byla opět spojena s večerním opé-
káním buřtů a následným promítáním filmu. A co
by to bylo za kino, kdyby tam chyběl popcorn? To
bylo ale jediné porušení životosprávy malých spor-
tovců.

Hlavní a nejdůležitější náplní každého dne však
zůstal fotbal v podobě všech variant s využitím ve-
škerých tréninkových pomůcek, které se nám v po-
sledním roce podařilo doplnit. K naší radosti kluci
v průběhu různých cvičeních a soutěží (v téměř
100 % prováděných vždy s míčem) zapomněli, že

fotbal není jen „kopání na velké branky“, na které
v některých dnech nakonec ani nedošlo, ale, že gól
se dá vstřelit i do menší nebo ještě menší branky.
Také že se s míčem dá stále lépe „jet“ slalom mezi
tyčemi nebo kuželi. V podobě figurín existuje ví-
ce obránců a díky kličce „ronaldovce“ se takový
obránce dá lépe obehrát.

PODPOŘIT BUDOUCÍ
FOTBALISTY PŘIJEL KAPITÁN
KLOKANŮ PEPA JINDŘIŠEK

Také že lze stále častěji, díky pravidelnému stří-
dání nohou, ke kopání použít nejen tu „silnější
pravačku“. „Levačka“ tak neslouží jen k opírání.
A věřte, ta snaha a zlepšování vždy potěší.

I na ty žluté a červené karty došlo – nejen za
fauly při hře (těch bylo minimum), ale také za „fauly
mimo hru“ v podobě porušování vlastních pravidel
stanovených na začátku kempu s jasným cílem –
vzájemného respektu a funkčnosti správného týmu.

Vzhledem k tomu, že karty nebylo v průběhu
týdne nutné často použít, čekalo na konci kempu
na kluky nejen překvapení v podobě zaslouženého
předání fotbalových medailí a diplomů, ale také
vzácná návštěva.

Kluky přijel nejen pozdravit a podpořit, ale také
s námi společně půl dne trénovat současný prvoli-
gový fotbalista Bohemians 1905 a kapitán „Kloka-
nů“ Pepa Jindřišek.

Jeho přítomnost byla pro kluky nejen zážitkem
a možností setkat se (u většiny poprvé v životě) s pr-
voligovým fotbalistou přímo na hřišti, ale trénink
s ním také motivací a díky jeho skromnosti a sluš-
nosti i inspirací.

Pro nás trenéry pak radostí, že ocenil zaujetí
všech přítomných a s nadšením ohodnotil nejen
množství tréninkových pomůcek a fotbalového vy-
bavení, ale také naši trenérskou snahu věnovat se
dobrovolně malým klukům.

Co napsat závěrem? Povedlo se nám založit
tradici, ve které chceme nejen pokračovat, ale také
ji vylepšovat a možná už příští rok nezůstat jen
u jednoho týdne léta.

KLUCI ZA SVÉ SNAŽENÍ 
DOSTALI FOTBALOVÉ 
MEDAILE A DIPLOMY

Díky novým dresům, tréninkový a kempovým
sadám už po trávníku Na Chrupavce neběhají Ro-
naldo, Messi, Mbappé nebo Lewandovski. Ale malí
kluci s jasnou příslušností k 1. FC Líbeznice.

Kemp začíná                                                                                                                              foto M. Kadečka

Radostí nás, všech zúčastněných trenérů, bylo
nejen vše uvedené, ale především zájem kluků
o fotbal, kdy si za celý den nikdo z nich nevzpomněl
na playstation, xbox nebo telefon ležící doma.

Jejich snaha se ve fotbale zlepšovat i tam, kde
si myslí, že to úplně nejde. A jejich radost, když se
to podaří.

Ale také jejich vzájemné fungování v podobě
zmiňované týmovosti a ochoty plnit nejen zadané
cvičení a úkoly, ale také se vzájemně podpořit a po-
moci.  

Za toto všechno je správné, aby si kluci v tomto
článku sami přečetli naši pochvalu a poděkování.
Společně pak věříme, že se nám nasazení a zaujetí
promítnou již brzy do tolik očekávaných fotbalo-
vých soutěží (kde se zase bude moct naplno kopat
na ty velké branky), které v průběhu září konečně
opět odstartují.

A úplným závěrem se opět sluší poděkovat –
nejen klukům za již zmíněný přístup v průběhu ce-
lého týdne, ale také rodičům za jejich finanční spo-
luúčast na kempu a tím možnost jeho uskutečnění.
Vedení obce za možnost využití tak širokého a skvě-
lého sportovního zázemí.

Po roce opět Pizzerii U kouzelníka nejen za vý-
borné obědy, ale i ochotu a příjemné prostředí.
Nově nové pekárně/toastárně za přípravu vynikají-
cích svačin a v neposlední řadě všem trenérům za
plné nasazení a vzájemnou spolupráci…

… už v pátek večer po konci kempu jsme všichni
v prázdné šatně věděli, že rok je sice dlouhá doba…
Ale to množství tréninků v průběhu roku nám to
čekání na 3. ročník jistě zkrátí!

Tak tedy hurá do nové fotbalové sezony – Hej,
Hej, Hej, LÍBE ty jsou nej!

Martin Kadečka

Zlepšování kopací techniky          foto M. Kadečka
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Budoucí fotbalisté                                                                                                                                                                                                                 foto M. Kadečka

NÁBOR MALÝCH
FOTBALISTŮ 
1. FC LÍBEZNICE
Prázdninové měsíce tentokrát neohraničilo jen
vysvědčení a tradiční vítání dětí do nového
školního roku, ale také nábory malých fotba-
listek a fotbalistů do našeho klubu 1. FCL.

Po dohodě s trenéry našich přípravek jsme oslovili
spoluobčany s pozvánkou na dva stanovené so-

botní termíny v červnu a září s možností přivést své
děti nejen s cílem zjistit a vyzkoušet jejich fotbalové
a pohybové dovednosti, ale také se seznámit se
současností mládežnického fotbalu u nás.

Za účasti našich malých (již zkušených a ostříle-
ných) borců, kteří pomohli trenérům při ukázkách
jednotlivých cvičení, se většina dětí s velkou chutí
chopila připravených míčů nebo se účastnila jed-
notlivých cvičení a her.

K naší velké radosti předčila účast zájemců oče-
kávání a dětí všech věkových kategorií bylo plné
hřiště.

Všem přítomným děkujeme za zájem.
Našim malým fotbalistům za účast a také po-

moc při „rozkoukávání se“ jejich budoucích spolu-
hráčů.

Vzhledem k tomu, že největší zájem byl ze
strany rodičů nejmenších dětí předškolního věku,
rozhodli jsme se, že k plně fungujícím týmům mlad-
ší a starší přípravky dětí ročníků 2011 až 2014 roz-
šíříme naše tréninky pro děti tzv. mini přípravky.

Nadále také nabízíme možnost doplnění našeho
týmu mladších žáků o ročníky 2010 a 2009.

Samozřejmě rádi uvítáme nové fotbalisty a fot-
balistky nejen z Líbeznic, ale i okolních obcí.

V případě zájmu je možné nás navštívit v prů-
běhu středečních a pátečních odpoledních tréninků.

Těšíme se na nové posily fotbalových týmů.

Martin Kadečka

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
A MY
Atletika není jen dřina a závody. Občas si spo-
lečně užijeme i legraci a řádíme jako všichni
ostatní. Nevěříte? Čtěte dál a uvidíte :-). 

Prázdniny se přehouply do druhé poloviny a nás
čekal odjezd na atletické soustředění. Natěšení byli
jak trenéři, tak děti. Vždyť jsme rok skoro nikam ne-
mohli. Letos navíc přípravy na odjezd doprovázelo
lehké šimrání v břiše, neboť poprvé za šest let jsme
vyrazili na neznámé místo. Trenérům hlavou běží,
jaké asi bude zázemí, kde přesně se bude tréno-
vat, jak bude soustředění probíhat, jak se bude na
novém místě líbit dětem, jak budou vařit, a další
a další otázky. Děti zase přemýšlejí, s kým budou na
pokoji, jaký bude bazén, jaké okolí hotelu, jak ná-
ročné budou tréninky, co zábava a tak dále... 

Samotný pobyt předčil všechna očekávání. Uby-
tování bylo velmi pěkné, hotel čistý, bazén i sauna
také a jídlo podstatně chutnější, než jsme byli zvyklí.
Počasí nám též docela přálo. A během pobytu jsme
dokonce absolvovali nejen předepsané tréninky, 
rehabilitace a protahování, ale zvládli jsme i exkur-
zi v kravíně, tedy přesněji v obchodním družstvu,
a dozvěděli jsme se i něco o bioplynu. 

Ale nepředbíhejme, pěkně popořádku.   
Cesta autobusem probíhala v pohodě. Na místo

pobytu jsme dle plánu dorazili v sobotu odpoledne.
Kromě všech výše vyjmenovaných superlativ jsme
v hotelu uvítali s nadšením i výtah, který nám vyvezl
objemná zavazadla do vyšších pater. Hotel jsme
měli téměř sami pro sebe. Dětem tak neplánovaně
začala jejich soukromá denní bojovka. Po menších
skupinkách začali všichni objevovat zařízení hotelu
a jeho okolí. 

Klid prvního večera však narušil fakt, že se čtyři
atleti v podvečerních hodinách zasekli v opěvova-
ném výtahu. Není se čemu divit, ono několikrát do

hodiny vyběhnout čtyři patra, to se i atletům omrzí,
a tak chlapci byli rádi, že se mohou po večerní ná-
ročné procházce vyvézt do pokojů. Zaseklý výtah je
v okolí Prahy banalita, do půl hodiny jste venku.
Jenže ouha. Ne všude fungují 24hodinové servisy
výtahů. A tak vyproštění chlapců z výtahu nakonec
museli obstarat hasiči. Naštěstí se vše obešlo bez
újmy na psychickém i fyzickém zdraví dětí i trenérů.

V domnění, že vše již bude probíhat v poklidu,
jsme se téměř všichni rozešli do pokojů nebo klu-
bovny. Uběhlo však sotva pár minut a všeteční atleti
objevili v přízemí hotelu automat na mléko, v jehož
blízkosti jsme po příjezdu zanechali naše atletické
náčiní. To, co následovalo, by napadlo málokoho.
Zvědavost, jak chutná čerstvé mléko, a finanční
obnos drobných v kapse... Ano, tušíte správně.
Vhozená mince a chrlící se mléko. Ještě že jsou at-
leti nejen zvědaví, ale i rychlí a pohotoví. Vyplavení
vstupní haly mlékem tak zabránily atletické kužely.
Do nich načerpali šikovní chlapci neuvěřitelných 

7 litrů mléka a svým „úlovkem“ se přišli pochlubit.
Nerudova povídka „Kam s ním?“ situaci vystihuje
asi nejlépe. Neřešili jsme sice klavír jako Jan Neruda,
ale mléko. Štěstí, že byla po ruce prázdná lednička.

I přesto, že soustředění odstartovalo s těmito
událostmi, uléhali jsme do postelí s úsměvem na
tváři a těšili se na další dny. Ale jak se říká, do třetice
všeho dobrého. Svůj malý průšvih měli i trenéři.
Hned po snídani nám paní recepční zapůjčila klíč
od místnosti, kam bychom mohli uložit naše atle-
tické nářadí. Zdůrazňovala především, abychom klíč
neztratili, že je jediný. Pokyn jsme splnili. Klíč jsme
neztratili, ale ani jsme nářadí neuzamkli v dané
místnosti. Ještě než k tomu vůbec došlo, podařilo
se nám totiž klíč zlomit přímo v zámku. 

Už teď se těšíme na další soustředění. Pevně dou -
fáme, že tentokrát to bude i bez všech ostatních ka-
rambolů…

Tým Atletiky Líbeznice

Atleti na soustředění                                                                                                      foto Atletika Líbeznice
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

DRUHÝ ROČNÍK SPORTOVNÍHO ODPOLEDNE
Opět jsme se po roce sešli v Areálu zdraví. Chtěla bych hned v úvodu poděkovat všem rodičům a hlavně dětem. Přestože nám na začátku počasí
nepřálo a vydatně pršelo, krátce po 14. hodině se začali registrovat první odvážlivci. 

Děti plnily úkoly na různých stanovištích – čekal je
například fotbal, basketbal, slalom zručnosti, luko-
střelba, ale také aktivity spojené s přemýšlením.
Tráva v Areálu byla po dešti mokrá a dětem to pod
nohama klouzalo. To zapříčinilo i nějaké pády, ale
děti byly statečné a vše se obešlo bez slziček. 

Stanoviště měla vždy dvě úrovně – náročnější
pro školáky a lehčí pro nejmenší. Děti byly za spl-
nění úkolů odměněny balíčkem (hračka, pití, něco
na zub a také lístek do tomboly pro rodiče). Za asis-
tence dětí, které pod pódiem každou hodinu loso-
valy, si nejen rodiče odnášeli z tomboly pěkné výhry.

Velké poděkování patří sponzorům: Lee Pokrivčák
FASHIONistka.cz za poukázky na oblečení, Stani-
slavu Mádlovi za výborná vína, nakladatelství Ví-
kend za pěkné knihy pro děti i dospělé, firmě Prin-
cipal engineering, která dodala krásná funkční
trička, a dalším.

Akce by se nemohla uskutečnit bez týmu, jenž
byl opět sestaven z úžasných pomocníků od teena-
gerů po dospělé. Novinkou na sportovním odpo-
ledni bylo kvalitní ozvučení, o které se postaral Petr
Tovara alias DJ Dino. Ten měl pro děti připrave-
né vlastní soutěže, jejichž výherci obdrželi pěnové

puzzle. Naše vizážistka, která měla na starost ma-
lování na obličej, proměňovala děti ve zvířátka. Dět-
i si mohly zařádit ve skákacím hradu, zakoupit cu-
krovou vatu nebo obdarovat někoho srdíčkem
z perníku. Během odpoledne se nabízely koláče od
firmy Kamahaj.

Sportovní odpoledne jsme zakončili okolo 18. ho -
diny.

Děkujeme všem za účast na tomto dni a těšíme
se na další ročník.

Martina Macková www.tvavyzva.cz

Proměny dětí                                                                                                                           foto Radek Macek

Lukostřelba                                                                                                                             foto Radek Macek

Procvičování paměti                  foto Radek Macek

Slalom zručnosti                         foto Radek Macek
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

UČÍME SE 
Z HISTORIE
Na začátku každého školního roku je v líbeznické
škole vyhlášen celoškolní projekt, který nazna-
čuje, na jakou oblast bude kladen v tom určitém
školním roce důraz.

Loňský projekt měl název Vynoření a z objektiv-
ních příčin (epidemie koronaviru nepolevila) se příliš
nevydařil. Letošní projekt, který má název Učíme
se z historie, bude určitě úspěšnější.

Jeho podtitulem jsou moudrá slova Thomase
Manna: „Kdo nezná minulost, nepochopí bu-
doucnost.“

Žáci by měli v rámci projektu navštívit řadu vý-
stav – například novou expozici Dějiny 20. století
v nové budově Národního muzea, prodlouženou
expozici Sluneční králové (egyptské vykopávky), Pa-
mátník Lidice, Terezín, Muzeum odboje v Panen-
ských Břežanech a další.

Do letošního školního projektu výborně zapadá
také dílčí projekt Příběhy našich sousedů, který
vyhlašuje MAP II Brandýs (Místní akční plán pro
území ORP Brandýs nad Labem) a do kterého se
letos zapojí líbezničtí žáci vyšších ročníků. Pod ve-
dením pedagogů budou děti sledovat životní osudy
zajímavé osobnosti z Líbeznic nebo jiné spádové
obce, z výsledků svého bádání vytvoří prezentaci
a budou doufat, že obstojí v soutěži mezi prezen-
tacemi ostatních škol regionu. Součástí projektu
jsou i multimediální výstupy, video nebo rozhlasová
reportáž.

Ve škole dále proběhne několik přednášek
současných historiků. Pokud to situace dovolí,
uspořádají děti z líbeznické školy tradiční vánoční
vystoupení pro babičky a dědečky v domově dů-

chodců Hortenzie v Bořanovicích a pobesedují
s nimi o jejich životních zkušenostech.

Téma mezinárodní výtvarné soutěže Lidice
na letošní rok zní Muzeum – a to se do projektu lí-
beznické školy také výborně hodí. Školní výtvarná
soutěž má název Významné osobnosti české
a světové historie. Vítězné práce z této soutěže
budou využity pro tvorbu kalendáře na rok 2022,
který líbeznická škola plánuje vydat. Další soutěž 

(literárně-výtvarná) je inspirována 85. výročím na-
rození Václava Havla.

Učitelé po celý školní rok povedou žáky k zájmu
o historii vesmíru, světa, národů, Líbeznic, rodiny
i jednotlivých osobností. Každý se do projektu za-
pojí dle svého založení, zájmu, možností a schop-
ností. 

Šárka Mišurcová

Žáci očekávají nový projekt s úsměvem                                                                                             foto -šm-

Hospitál Kuks                                                                                                                                                                                                                          foto archiv ZUŠ

PROJEKTOVÝ DEN VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
V pátek 10. září 2021 se žáci výtvarného oboru
ZUŠ vypravili za poznáním jednoho z nejvýznam-
nějších míst české barokní architektury a sochař-
ství, do hospitálu Kuks. Kromě originálů Ctností
a Neřestí Matyáše Brauna se děti seznámily s his-

torií lékáren a díky krásnému počasí vykonaly pě-
tikilometrovou pouť k Braunovu Betlému. Všechny
dojmy si zaznamenávaly a zakreslovaly do deníčků
s vyznačenými důležitými detaily areálu hospitálu
Kuks, které jim připravily paní učitelky. Můžeme se

těšit, že při nejbližší ZUŠkové výstavě deníčky uvi-
díme a možná i najdeme inspiraci k výletu.

Iva Štrynclová
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

PROČ VE ŠKOLCE
ODPOČÍVÁME?
Tak tuto otázku si položil asi nejeden rodič,
jehož potomek navštěvuje jakoukoli mateř-
skou školu, a s touto otázkou se zejména na
začátku školního roku setkáváme i my. Najdou
se i rodiče, kteří se domnívají, že odpočívání ve
školce je omezování osobní svobody a nikdo
nemá právo po dětech chtít, aby si na chvilku
lehly.

Potřeba odpočinku u každého jedince je velmi in-
dividuální. Někdo má síly a energii na rozdávání,
někdo to má opačně. Každý z nás má jiné potřeby.
Stejné je to i u dětí. A u dětí v předškolním věku
jsou rozdíly opravdu velké. My tohle vše musíme re-
spektovat.

Od prvního dne nástupu do mateřské školy jsou
na dítě kladeny obrovské nároky. Poprvé v životě
musí být samostatné bez pomoci maminky a svých
nejbližších. Během dopoledne nemá čas na jakýkoli
odpočinek, protože se věnuje řízeným činnostem,
ať už v oblasti tělesné, hudební, výtvarné, pracovní
nebo rozumové… A k tomu se soustředí na do-
držování spousty pravidel, bez kterých by to prostě
ve třídě „nešlapalo“. Pochopitelně při venkovních
aktivitách je ještě neustále v pohybu.

Po obědě pár dětí odejde a pro ostatní nastává
klidový režim. Ten je pro všechny mateřské školy zá-
vazný. Je čas si odpočinout, vstřebat zážitky, udá-
losti dopoledne, popřemýšlet o získaných vědomos-
tech, zamyslet se nad nezdary… Děti si lehnou na
lehátka a všichni poslouchají čtenou pohádku, pří-
běh nebo další kapitolu z rozečtené knihy. Už jen
tímto se děti učí pozornosti, soustředění, porozu-
mění čtenému. Pár dětí usne ještě před dočtením.
Ty, které neusnou, pouze odpočívají. Celý odpoči-

Místo pro odpočinek                                                                                                                    foto archiv MŠ

nek trvá pro „nespavce“ třicet minut. A protože
děti nemají reálnou představu o čase, pro názornost
ubíhající chvíle jsme dětem pořídili do všech ložnic
přesýpací hodiny, právě v trvání té půlhodinky. Pro
děti, které neusnou, máme připraveny knihy, časo-
pisy na prohlížení nebo kreslicí tabulky.

Je dobré si uvědomit, že v žádném případě se
děti ke spánku nenutí. Jedno lehne, usne, jiné
nikdy. Bohužel kdyby si děti nelehly, asi by neusnul
nikdo. Co si vlastně představit pod pojmem „nutit
děti ve školce“? Občas to zažijeme všichni, před
námi je náročný den, vrtíme se v posteli a sami ne-
jsme schopni se přinutit usnout.

Ano, na druhou stranu nutíme děti do spousty
jiných činností.

Například: pozdravit, umýt si ruce ráno při
vstupu do třídy, umýt si ruce před jídlem, umýt si
ruce po WC, nutíme je, aby u jídla seděly (také ne-
chceme, aby nám doma dítě běhalo po obýváku
s gulášem nebo svačinou), aby šly při vycházce po
chodníku a nevstupovaly do vozovky, aby, aby…

My je vlastně nutíme celý den, stejně jako vy rodi-
čové. Ono to ani jinak nejde. Všichni chceme, aby
se socializovaly. Naučily se pravidla spolužití, ať už
rodiny, školky, nebo později školy. Učíme se spo-
lečně respektovat jeden druhého, pracovat spo-
lečně, ale bezpečně. Ale především se děti učí sa-
mostatnosti, a i to je spojeno s velkým množstvím
pravidel.

Odpočinek je součástí náplně dne v mateřské
škole. Odpočinek je i důležitá část lidského života.
Dítě se učí být v klidu, vnímat sebe, své pocity. Zá-
roveň se učí být ohleduplné k ostatním.

Co vzkázat rodičům, kteří se zlobí, že se jejich
dítě vyspalo ve školce a večer nechce do postele?

Vaše dítě ve školce usnulo, protože to potřebo-
valo. Bylo unavené. Jak radí psychologové, dětští
lékaři, nastavte si doma pravidelný čas ukládání
k večernímu spánku a dodržujte ho. Před spaním
dětem čtěte. 

Jiřina Svobodová

LETOPISY OBCE 
LÍBEZNICE
VII.
1523. V té při mezi Buryanem Plzákem kuchyníkem
od Hory Kutné, poručníkem mocným (zmocněným)
od své manželky z jedné a Petrem a Martinem, syny
rychtáře líbeznického lidmi obecními ze strany
druhé, kdež jest je vinil Buryan, že nebožtík Martin,

OBECNÍ KNIHOVNA
pastorek (nevlastní syn) jeho, v Líbeznicích zamor-
dován byl, a oni že sú při tom byli i té vraždy pře-
čina a příčina. Páni je z obvinění osvobodili.

1528, 30. listopadu. Pan Jiřík Boreš připovídá se
na dvůr Vávry Poláka pro dluh 12 kop míš (Jiří Bareš
z Kamenice byl v té době pánem na Přemýšlení).

1529, 16. prosince, Vávra Polák z Líbeznic jsa
dlužen panu Jiříkovi Borsovi 23,5 kopy, učinil o to
mlúvu takovú: kdež jest prodat grunt svuoj Václa-
vovi, Matouše Dvořáka sladovníka v Líbeznicích
a maje od něho za týž grunt peníze bráti, i ukázal
jest a oddal jemu panu Jiříkovi tu na tom gruntu
k vyzdvižení těch 23,5 kop a 5 grošů.

1535, 14. srpna. Vaněk Trudovatý koupil krčmu
hořejší v Líbeznicích od Blažka krčmáře za 245 kop
míšenských. 1536, 10. srpna. Jakož jest měl Vávra
Roubíček z Líbeznic vajplatu na louce, kteráž jest

byla od gruntu předkuov jeho pánuom úředníkům
špitálu sv. Pavla zastavena v XL kop, i páni úředníci
téhož špitálu dobrovolně od Vávry Roubíčka tu
všecku summu přijavše, jemu tu louku zase dědičně
pouštějí.

Jakož jest někdy Vít rychtář z Líbeznic, předek
Havla Kukly, odtudž od gruntu, jeho louku, kteráž
slove „Rybníček“, Matěji Hlavňovi, ty česy špitálu
sv. Pavla ouředníku, za XL kop prodal, kteroužto
louku Matěj po smrti své k témuž špitálu kšaftem
odkázal jest: i páni ouředníci špitálu tu louku, při-
javše od něho summu, totiž XL kop, k gruntu Ha-
vlovýmu zase dědičně pustili.

(1 kopa gr. míš. = 6 Kč, 1 kopu gr. čes. = 12 Kč)

AD

LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
12. 9. 1921 narozen polský spisovatel a filozof Sta-
nislaw Lem – Solaris, Astronauti, Marťan

13. 9. 1916 narozen britský romanopisec, povídkář
a scenárista Roald Dahl – Karlík a továrna na čoko-
ládu, Obr Dobr, Matylda, Milostné rošády

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM
19. 9. 1911 narozen anglický spisovatel, básník,
esejista a dramatik, nositel Nobelovy ceny za
literaturu William Golding – Pán much,
Věž, Dědicové, Rituály přechodu

21. 9. 1866 narozen anglický
spisovatel Herbert George
Wells – Válka světů, Ostrov dok-
tora Moreaua, První lidé na Měsíci,
Stroj času

24. 9. 1896 narozen americký
spisovatel Francis Scott Fitzge-
rald – Něžná je noc, Velký Gatsby,
Dia mant velký jako Ritz, Bláznivá
neděle
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Pro objekt sportovní haly Na Chrupavce

hledáme

PANÍ NA ÚKLID.
V případě zájmu volejte na tel. číslo 603 504 411

nebo pište na e-mail:
zdenek.stibal@libeznice.cz

Po–Pá   7–11 hod.  |  So–Ne   výjimečně dle potřeby

Rok 1648 byl pro Komenského rokem těžkých zkla-
mání. Vestfálský mír udělal konec všem politickým
nadějím Jana Amose. Ani v osobním životě se mu ne-
dařilo, po harmonickém 24letém manželství mu ze-
mřela druhá manželka Marie Dorota, se kterou měli
čtyři děti. Nejmladší dvě děti byly příliš malé na to,
aby se o ně staral sám Komenský. Následující rok
proto ve svých sedmapadesáti letech uzavřel v Toru-
ni další sňatek. Jeho třetí ženou se stala o třicet let
mladší Jana Gajusová, která provázela manžela po
zbytek života;  zažila s ním ničivý požár Lešna v roce
1656 a následně se přestěhovala celá rodina do Ho-
landska.

Světlem v životě Jana Amose byl šťastný sňatek
(19. října 1649) dcery Alžběty Komenské, která si
vzala jeho nejlepšího spolupracovníka Petra Figula Ja-
blonského. Jan Amos jim jako svatební dar věnoval
platinový prsten, který dědí jejich potomci z generace
na generaci dodnes. Manželství Petra a Alžběty trvalo
přes dvacet let a narodilo se jim pět dětí.

Komenský Petra Figula Jablonského charakterizo-
val jako „pohotového stylistu, i v několika rozličných
jazycích“. Ovládal češtinu, latinu, francouzštinu, ang -
ličtinu, polštinu, němčinu, švédštinu a holandštinu.
Pomáhal spolu s ostatními kolegy realizovat učebnice
pro švédské školy, podílel se na vydávání dalších pub-
likací, vedl korespondenci s mnoha mecenáši a stát-
níky. Někdy s Komenským odcestoval jako doprovod
na diplomatické návštěvy, jindy ho Komenský posílal
namísto sebe.

V roce 1650 odešel Komenský z Lešna do Sedmi-
hradska, na pozvání knížecího rodu Rákocziů. Měl
zde na jejich žádost provést reformu sedmihradského
školství, především potockého gymnázia. Při svém
pobytu zde (1650–1654) naznačil své reformní úsilí
v následujících dílech a učebnicích: Pojetí osvícené
školy potocké, Škola vševědná, Umění kazatelské,

Štěstí národa a Svět viditelných věcí. Komenského
krátký pobyt v Sedmihradsku byl ukončen po smrti
Rákocziho vynuceným návratem zpět do Lešna,
neboť záležitosti emigrantů z řad Jednoty bratrské se
zde nevyvíjely právě příznivě.

Vypálením Lešna roku 1656 Švédy si Komenský
zachránil sotva svůj život a životy členů své rodiny. Při
požáru Lešna přišel vedle majetku i o své rukopisy. Po
zkáze Lešna hledal nové útočiště a přijal pozvání Va-
vřince de Geera, syna obchodníka a mecenáše Lud -
víka de Geera, do Amsterdamu v Nizozemí, které se
mu stalo posledním domovem. Komenský zde získal
z rozhodnutí městské rady pravidelný příjem a dotace
na dokončení didaktických a pansofických spisů. Na-
děje na návrat do vlasti ho však neopouštěla. V roce
1658 odmítl pozvání z okruhu Olivera Cromwella,
aby se zbývající Čeští bratři vystěhovali do Irska.

Komenský nepřestával pracovat ani na svém nej-
rozsáhlejším pansofickém díle, které nazval Obecná
porada o nápravě věcí lidských. O tom, jak významné
dílo to pro něho bylo, svědčí skutečnost, že krátce
před svou smrtí zapřísahal svého syna Daniela a pří -
tele Kristiana Vladislava Nigrina, aby dílo dokončili
a vydali.

Významným momentem v životě Komenského
byla i informace od přátel z Anglie, že v roce 1662
vznikla Královská učená společnost. O společnosti,
která by řídila výchovu a vzdělání, se zmiňoval již
v díle Via lucis. Proto právem považoval vznik této
společnosti za dědictví svých myšlenek. Komenský
rovněž celý život usiloval o to, aby každý člověk byl
poučen o dosavadním pokroku vědy a společenského
rozvoje. Sám také obdivoval technické vynálezy.

Za svůj bohatý život měl Komenský i své kritiky.
Jedním z nich byl Samuel Maresius (1599–1673), hor-
livý kazatel reformované kalvínské církve. Komen-
ského práci znal a vážil si jí, osobně se poznali roku

1656 v Amsterodamu. I přes přátelství mezi oběma
muži došlo k zásadnímu sporu. Byl jím chiliasmus
(středověké náboženské učení vycházející z představ
o druhém Kristově příchodu, kdy zkažený svět se
musí rozpadnou a na jeho troskách vznikne tisíciletá
Kristova říše, pozn. autora). Maresius jako přísný a or-
todoxní kalvinista odmítal ústupky ve výkladu teolo-
gických otázek, jimiž se liší katolická církev a refor-
mované církve, odmítal také smíření, které Komenský
navrhuje ve Všenápravě (Panorthosia). Posléze došlo
i na osobní narážky. Z původní teologické diskuse se
pro Komenského vyvinula veřejná obhajoba jeho
ústředního životního úsilí – ideje pansofie (část textu
Komenského odpovědí přeložil a vydal Josef Hen-
drich pod názvem Vlastní životopis (Continuato ad-
monitionis) v roce 1924).

Sledování politického a duchovního vývoje Evropy
a tvůrčí úsilí Jana Amose Komenského neopustilo do
posledních chvil jeho života.

Zemřel uprostřed práce na nedokončeném díle 
ve věku 78 let dne 15. listopadu 1670. Pohřben byl
22. listopadu v Naardenu v kostelíku náležejícím va-
lonské církevní obci.

V letech 1935–1937 upravila naše republika bý-
valý valonský kostelík na důstojné mausoleum.

„Nechci nikomu nic vyčítat, nikoho kárat pro jeho
chyby ani nikoho přímo či nepřímo urážet. Vím totiž,
že nikdo nechybuje proto, že by chybovat chtěl (a
proč by kdo také chtěl?), vím, že s temnotami není
třeba nijak zvlášť bojovat, neboť přinese-li se Světlo,
ustoupí samy.“

J. A. K.

/zdroje internet, Muzeum Jana Amose Komenského
– Uherský Brod, Wikipedia/

AD

„VŠICHNI NA JEDNOM DIVADLE VELIKÉHO SVĚTA STOJÍME, A COKOLIV SE TU KONÁ, VŠECH SE TÝČE,
CELÉ LIDSKÉ POKOLENÍ JEST Z JEDNÉ KRVE, JEDNA RODINA, JEDEN DŮM.“

Jan Amos Komenský
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Kalendář akcí 
pro rok 2021

  2. 10.  Vejšlap Povodím Mratínského potoka

  3. 10.  Atletické závody

23. 10.  Divadelní odpoledne pro děti 
v hale Na Chrupavce

28. 11.  Vánoční trhy a rozsvědcení vánočního
stromu

  4. 12.  Zahajovací ples

24. 12.  Vánoční sousedské setkání

Kromě toho 
každou druhou sobotu

FARMÁŘSKÉ TRHY
(2. 10., 16. 10. a 30. 10.) 

9.00 až 12.00 na Mírovém náměstí

i
ij

j
Zahrádkáři Líbeznice, knihovna Líbeznice a hlavní partner 

Oblastní muzeum Brandýs n.L. – St. Boleslav

Vás srdečně zvou na

37. VEJŠLAP NA KOLE I PĚŠKY 
POVODÍM MRATÍNSKÉHO POTOKA

který se bude konat 
v sobotu 2. 10. 2020 v Líbeznicích

Prezentace a start:     9.00–9.30 hod. Líbeznice – nová sportovní hala u hřiště
Cíl:                                                                      Líbeznice – nová sportovní hala u hřiště

Pěší trasa:         8 km Líbeznice ➲ Měšice ➲ Hovorčovice ➲ Líbeznice

Cyklo trasa: 60 km Líbeznice ➲ Sedlec-Pan. Břežany ➲ Vodochody 
➲ Kralupy n.Vlt. ➲ Nelahozeves ➲ Veltrusy ➲ Zálezlice 
➲ Obřísví ➲ Korycany ➲ Předboj ➲ Líbeznice

Zajímavosti na trasách: Měšice – zámecký areál; Panenské Břežany – výstava tvorby Dagmar Re-
nertové; Nelahozeves – rodný dům Antonína Dvořáka; Veltrusy – zámecký areál; Obříství – 
Památník Bedřicha Smetany

STARTOVNÉ: Dospělí 20 Kč, děti 5 Kč
Odměna: Pamětní list, objev neznámých míst a radost z pohybu.

Účastníci dodržují pravidla silničního provozu a pokyny organizátorů, jejich účast je na
vlastní nebezpečí, za děti ručí rodiče.  Jde se za každého počasí.

ZDRÁVI DORAZILI.
Informace: knihovna Líbeznice 

telefon  283 981 834    |    www.pochod.unas.cz


