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Petra Pelešková pochází z Teplic, ale už téměř 
25 let žije s rodinou v Libčicích. Vystudovala 
Stavební fakultu ČVUT v Praze, věnovala se 
vedení projektů financovaných z evropských 
fondů, pět let připravovala městské investice 
na správě majetku Libčic a nyní je vedoucí sta-
vebního úřadu v Černošicích. Petra byla před 
čtyřmi roky zvolena zastupitelkou našeho 
města a po zralé úvaze se rozhodla v práci pro 
město pokračovat. Členové spolku LOS jsou 
přesvědčeni, že by byla dobrou starostkou na-
šeho města.

Jak ses, Petro, vlastně ocitla v Libčicích?
Jezdila jsem po zdejší trati sice co týden do 
Prahy do školy, ale skutečně jsem Libčice zažila 
teprve rok předtím, než jsme se sem nastěho-
vali. Porouchala se tehdy lokomotiva a hodinu 
jsme tu v noci čekali na nádraží na její výměnu. 
Později jsme hledali vhodné bydlení a náhoda 
nás přivedla do domu v Libčicích, který jsme 
si tehdy pronajali za cenu garsonky v Praze. 
S trochou štěstí se nám brzy podařilo dům kou-
pit a už jsme zůstali. Libčice si mě tedy před 
24 lety v podstatě vybraly. Občas se mi vyba-
vují tehdejší první dojmy, třeba že mě venku 
všechny děti zdravily, ač jsem byla cizí, i to, že 
se v naší ulici, když v prvním roce dost nasně-
žilo, sáňkovalo. Bylo to hezké období v polovině 
devadesátých let.

Máš za sebou první působení v zastupitelstvu, 
tak nás tak napadá, co vlastně říká rodina na 
tvé působení v komunální politice?
Názorově mě rodina rozhodně podporuje, ale 
občas je to i pro ně náročné. Povinnosti plynoucí 
ze zaměstnání, studium různých dokumentů do 
zastupitelstva, různé schůzky a péče o rodinu, 
všechno stojí v součtu hodně času. Manžel se 
mě proto někdy ptá, jestli mi to stojí za to.

A stojí?
Jistěže ano, ač se to zdá možná zvláštní. Jsem 
přesvědčená, že i z opoziční lavice je za námi 
vidět slušný kus práce, současně mi uplynulé 
období nepřineslo jen časové ztráty, přišly i ná-
lezy. Práce v zastupitelstvu mě paradoxně nau-

Na facebookové libčické stránce se před časem 
objevovaly fotografie našeho města z ptačí 
perspektivy. Ve skutečnosti šlo však o záběry 
z dronu. Autor fotografií si na nich dal záležet. 
Byly skutečně dobré a zachycovaly mnohé části 
Libčic v nejrůznější denní i noční dobu.

Ohlas měly ony letecké záběry velký a ve-
skrze pozitivní. Bylo na nich totiž vidět to, co 
z naší lidské přízemní žabomyší perspektivy 
nevidíme a často si ani neuvědomujeme. 
Například skály kolem Vltavy považujeme za 
obrovské, skoro monumentální. Při pohledu 
shůry bylo ovšem vidět, že říční zářez je jen 
částí krajinného celku, který má spíš rovi-
natý, klidný charakter. Opět se ukázalo, jak 
moc se na tváři našeho města podepisuje 
železnice, jaký potenciál má průmyslový 
areál bývalé šroubárny. Nepotěšil pohled 
na pískovnu, která město nekrášlí a potřeba 
její rekultivace je i při pohledu z výšky stále 
velmi naléhavá. Stále je vidět členění města 
na tři původní obce, i to, že v našem městě 
hlavní doprava je víceméně vedena jedinou 
podélnou linkou kopírující vltavský oblouk…

Nadhled umožňuje uvědomit si a pochopit 
mnohé. Nadhled není jen prostý pohled 
z výšky. Nadhled je i způsob myšlení a řešení 
problémů každodenních, ale i koncepčních. 
Z nadcházejících voleb vzejde opět vedení 
obce. Ať už na radnici usedne kdokoliv, přál 
bych si, aby to byli lidé schopní nadhledu.

Petr Schönfeld 

Potřebný nadhledRozhovor s Petrou Peleškovou,
jedničkou kandidátky Libčického  
občanského spolku LOS

• Městské radě a kolegům v zastupitelstvu 
předložil více jak 50 návrhů a podnětů.

• Nastartoval proces tvorby strategického 
plánu a při jeho tvorbě je stále aktivní.

• Prosadil zveřejňování zápisů z jednání rady 
na webu města a termínů jednání zastupitel-
stva vždy na rok dopředu.

• Inicioval vznik pravidel pro přidělování 
finančních příspěvků spolkům na kulturní 
a sportovní akce i nastavení interních pravi-
del pro vyřizování podnětů od občanů.

• Přesvědčil kolegy zastupitele, abychom pře-
měnu centra města svěřili odborníkům, pro-
sadil přípravu architektonické soutěže.

• Pozorně sledoval a připomínkoval změny územ-
ního plánu, zejména ty nesystémové a účelové.

• Prosadil odpuštění poplatků za odpady pro děti 
do 3 let a pro seniory snížení platby na polovinu.

• Jeho návrh na aktivní účast města při při-
pomínkování jízdního řádu Českých drah 
a konkrétní požadavky byly přijaty a úspěšně 
dotaženy do konce.

• Aktivně ovlivňoval stanoviska města k pro-
jektům bytové výstavby.

• Předložil návrh na využití dotace na zřízení 
sběrného dvora.

• Zástupkyně spolku LOS byly po tři roky 
činné ve školské radě.

• Dlouhodobě prosazuje koncept otevřené 
radnice. S tím souvisí i pořizování audiovi-
zuálních záznamů z jednání zastupitelstva. 
Když to nešlo oficiálně, dokumentovali jsme 
jednání sami.

LOS občansky aktivní pokračování na str. 5
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Ing. Tereza Nehasilová
zeleň a školství

Během studií jsem se věnovala 
krajině, pracovala jsem jako pro-
jektantka v oblasti životního pro-
středí a později strávila několik let 
v krásném zahradnictví s příznač-
ným názvem Trees. Když jsem byla 
zvolena zastupitelkou Libčic po-
prvé, byla jsem na mateřské s prv-
ním dítětem. Od té doby uplynulo 
osm let. Dnes mám doma děti tři 

a nedávno jsem nastoupila do nové 
práce. Mé dosavadní pracovní 
zkušenosti i zkušenosti získané 
občanskými aktivitami se v mém 
zaměstnání docela snoubí: zabý-
vám se nyní komunitními zahra-
dami a zahradničením ve městě. 
V roli zastupitele čerpám nejen ze 
svých profesních dovedností, ale 
i ze zkušeností, které jsem nabyla 
běžným rodinným a občanským 
životem. To, co má řízení města 
a zakládání zahrad, tedy takových, 

které nás jednou potěší stínem 
vzrostlých stromů, společného, 
je koncepční přístup a trpělivost. 
Ráda bych společně s Vámi tuto 
koncepci tvořila a proměňovala Li-
bčice v dlouhodobě funkční a pro-
vázaný celek.
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Ilona Ptáčková
otevřená a transparentní radnice 

Po dvacet pět let, co jsem spojena 
s Libčicemi, se mé působení tak 
nějak stále točí okolo práce s lidmi. 
Vzpomenu původní profesi a práci 
v módním salonu v krásných porevo-
lučních letech, dlouhou mateřskou 
dovolenou, kdy více člověk nahlédne 
do potřeb a služeb ve městě, nebo 
mé šestileté působení v libčické ma-
teřské škole. V současnosti se starám 

o spokojenost klientů ve finančních 
službách a úředně zaštiťuji náš spolek 
LOS. V komunální politice mě zajímá 
hlavně správa a řízení města. Za ide-
álních okolností radnice komunikuje 
s občany nad rámec, který stanoví 
zákon, a její fungování není prová-
zané s podnikatelskými aktivitami 
volebních kandidátů, potenciálně 
budoucích radních. To se u nás zatím 
úplně nedaří. 

V budoucích Libčicích vidím třeba 
malou soukromou pekárnu, vyře-

šenou náplavku, park u koupaliště 
a sportovní halu a více hřišť pro 
různé věkové kategorie, ale i vícero 
spojnic mezi Letkami a Chýnovem. 
Volný čas mi hodně vyplňuje spol-
ková činnost, práce v zastupitelstvu 
a samozřejmě mé děti. K tomu se 
váže zahrádka, kolo, cestování, 
a pár zvířátek by se u nás také 
našlo. Pokud jednu věc vyřeším, 
hned se objeví tři další, ale pokud 
člověk chce, aby se věci pohnuly, je 
potřeba se zkrátka angažovat.3

Ing. Marek Coufal
ekonomika a udržitelný rozvoj

Celý svůj profesní život stále něco 
počítám, aby to vyšlo, vymýšlím, 
jak mají věci fungovat, komunikuji 
s obchodními partnery a kolegy. 
Dlouhých dvanáct let jsem se spolu-
podílel na řízení firmy, kterou každý 
rok protékalo tolik peněz, kolik jich 
proteče libčickým rozpočtem za 
několik let. Vím, jak těžké je vysvět-
lovat plány, změny a záměry, aby 

každý, koho se týkají, pochopil to 
podstatné a našel si své místo. Bez 
toho, aby spolu lidi mluvili, uniká 
všem šance se pochopit a dohod-
nout. Tuhle zkušenost Libčicím na-
bízím. 

V Libčicích se cítím doma už víc 
než třináct let s celou svou rodi-
nou. Jsme moc rádi, že naše děti 
vyrůstají na tak přívětivém místě, 
kde mohou dělat spoustu normál-
ních, obyčejných věcí, které jinde 
už tak samozřejmé nejsou. Hraju 

divadlo, podílím se na přípravě 
kina a vlastně tak trochu na téměř 
každé akci, kterou pořádá LOS 
nebo libčičtí ochotníci. A baví mě 
to, protože z těchto věcí a aktivit 
se vložená energie vrací, a když se 
něco povede, je to hned vidět. 
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PhDr. Petr Schönfeld
komunikace a noviny

Moje zaměstnání byla vždy spjata 
s informacemi. Novinařina, řízení 
velkých vydavatelství, novinář-
ských asociací, ředitelování ve 
velké tiskárně, svým způsobem 
i práce komunikačního náměstka 
ředitele v pražské ZOO. Dnes jsem 
v důchodu, což neznamená, že bych 
s původní profesí ztratil kontakt. 

V Libčicích moje rodina žije téměř 
sto let. Někteří starší spoluobčané 
ještě vzpomínají na mého dědečka, 
lékaře Františka Krtičku. Pamatuji 
mnohé, například když asfaltová sil-
nice končila pod Kameníčkem a dál 
už měla jen hliněný povrch. Na co si 
nevzpomenu, zeptám se své matky 
(91 let). Co nabízím především, jsou 
zkušenosti, a navíc i chuť zlepšit 
kontakt obyvatel s vedením města. 
Dosavadní praxe se mi zdá příliš jed-
nosměrná, těžkopádná a v mnoha 

případech lehce návodná. Rád po-
mohu při zkvalitnění Libčických 
novin. Libčice budou i nadále pří-
jemným místem, ale radnice může 
být vstřícnější, modernější, může 
občany spojovat, a ne rozdělovat. 
Svou roli vidím i ve vytváření vazeb 
mezi nově „naplavenými“ a námi, 
kteří jsme byli naplaveni dříve. His-
torie města je určitě bude zajímat. 
Mezi členy spolku jsem doyenem 
a oni se ke mně chovají slušně. Jsou 
to hodní lidé. Volte nás.5

PŘEDSTAVUJEME VÁM KANDIDÁTY 
LIBČICKÉHO OBČANSKÉHO SPOLKU LOS

pro říjnové komunální volby



3 LIBČICKÉ KŘIŽOVATKY - ZÁŘÍ

JUDr. Jana Márová
právo a státní správa

Celý svůj profesní život se pohybuji 
mezi paragrafy. Díky tomu, že jsem 
poskytovala právní služby i něko-
lika obcím a městům, vím, jaké pro-
blémy řeší. Své dlouholeté zkušenosti 
bych ráda zúročila při práci pro naše 
město, a to zejména v souvislosti 
s řádným a účelným hospodařením 
s majetkem města a transparent-
ním zadáváním veřejných zakázek 

a výběrových řízení. Lhostejné mi 
není ani prostředí, ve kterém žijeme; 
v poslední době věnuji hodně času 
organizaci farmářských trhů a spolu-
podílím se na organizaci dalších akcí 
pořádaným spolkem LOS. 

Můj pradědeček přišel do Libčic před 
téměř sto dvaceti lety za prací (byl 
správcem jezu) a moje maminka učila 
třicet tři let na zdejší základní škole. 
Jsem čtvrtou generací naší rodiny, 
co zde žije. I to je důvodem proč chci 
udělat vše pro to, aby za pár let byly 

Libčice příjemným a klidným měs-
tem, na které budeme všichni hrdí. 
Městem s fungujícími službami a ob-
chody, s útulnou kavárnou či restau-
rací. S ulicemi lemovanými vzrostlým 
stromořadím, s udržovanou měst-
skou zelení, s cyklostezkou protínající 
město. Prostě místem, kde se bude 
dobře žít všem generacím, s řadou 
příležitostí ke sportovnímu i kultur-
nímu vyžití.
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Mgr. Jan Menšík
spolky a dotace

Původně právník, již za studií jsem se 
však věnoval programování interne-
tových aplikací. Postupně jsem se po-
souval na manažerské pozice a nyní 
vedu tři projekty v oborech zdravot-
nictví, automotive a finance. 

Když jsme s manželkou Julií plánovali 
stěhování z Prahy, měli jsme jasnou 
představu: žádný satelit, chceme 

do funkčního městečka a zapojit se 
do místního dění. Po osmi letech 
života v Libčicích můžeme konstato-
vat, že se nám to podařilo vydatně: 
čtyři děti, domácí zvířata a bohatý 
spolkový život. Oba jsme u dobrovol-
ných hasičů, obnovili jsme Libčické 
ochotnické divadlo, manželka vede 
Mateřské centrum Malina, já se an-
gažuji v Okrašlovacím spolku a LOSu. 
Aktivně se podílíme na organizaci 
spousty akcí a baví nás to. Díky tomu 
všemu jsem získal řadu užitečných 

zkušeností při jednáních na úřadech, 
s vyřizováním dotací a nalézáním 
řešení, a to i v situacích zdánlivě 
neřešitelných. Své zkušenosti mohu 
velmi dobře využít jako zastupitel, 
při rozvíjení veřejného života a práci 
s mládeží. Jsem připraven napomoci 
rozkvětu Libčic, ať už nám budouc-
nost přinese cokoliv. Jako rodina 
jsme zde zapustili kořeny a získali 
mnoho přátel. Jsme tu doma a rádi.
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Petr Nehasil
sociální péče a férová radnice

Několik let strávených na “mateř-
ské” dovolené s mými dvěma dětmi 
mě naučilo trpělivosti. Osvojil jsem 
si nové komunikační a mediátorské 
dovednosti, seznámil jsem se s na-
šimi školami a myslím, že se mohu 
neskromně prohlásit za znalce 
místních hřišť a dalších zákoutí pro 
dětské hry. Péče o syna mi dala 
možnost nahlédnout do systému 

zdravotnické a sociální péče, jak 
na státní úrovni, tak té lokální, lib-
čické. Přesto, že v této oblasti nej-
sem vzdělán, cítím se v ní v důsledku 
okolností téměř jako ryba ve vodě.

Posledních pár let jsem se věno-
val rekonstrukci našeho rodinného 
domu. Vzal jsem to z gruntu a s po-
mocí přátel a mého táty přeměnil 
složitou nepraktickou budovu v pří-
jemné místo k bydlení. Rád dělám 
věci poctivě, do detailu, aby dlouho 
vydržely. Krok za krokem jsem pro-

šel úskalími stavebního procesu, se-
známil se původními technologiemi 
a hledal nová řešení.

Své životní zkušenosti, nápady, 
smysl pro fair-play a snad i nekon-
venční přístup nabízím vám, svým 
spoluobčanům.
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Luboš Harazin
tradice a kultura

Narozen v roce 1968 ve Vimperku, 
v Libčicích žiji od roku 1980. Jsem 
absolvent Konzervatoře v Praze, od 
roku 1988 členem Orchestru Hudeb-
ního divadla v Karlíně a od roku 1992 
členem Orchestru Karla Vlacha. V le-
tech 2000 až 2012 jsem vedl místní 
základní uměleckou školu a myslím, 
že jsem ji svému nástupci předával 
ve velmi dobré kondici. V roce 2001 

jsem v Libčicích založil tradici kon-
certních provedení “Rybovek“, stál 
jsem u zrodu libčických městských 
plesů, libčického masopustu, jsem 
dramaturgem festivalu Libčická 
Hašlerka, který se spolkem LOS po-
řádáme. Od roku 2012 působím jako 
ředitel ZUŠ v Kralupech. 

V příštích letech bych pro město 
rád pracoval v oblasti dalšího roz-
voje místní kultury a školství, pod-
pořil bych projekt cyklostezky po 
naší straně Vltavy a také revitalizaci 

centra Libčic. Považuji se za celkem 
zdatného „cimrmanologa“, průměr-
ného akvaristu a kdysi aktivního cyk-
listu - v současné době „spícího“.
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Ing. Roman Šebl
obchody a služby

Jsem specialistou pronájmů tří ob-
chodních center. Odpovídám inves-
torům za svěřený majetek, za jeho 
stabilně rostoucí hodnotu a lidem 
v dotčených městech svou prací za-
jišťuji nabídku zajímavých obchodů 
a služeb. Z dosavadní praxe vím, že 
za úspěšnými obchody a spokoje-
nými zákazníky stojí vždy šikovní pro-
vozovatelé. Tato rovnice platí jak pro 

obchody, tak pro města. Hledaným 
prototypem pro vedení města jsou 
proto pro mne lidé, kteří mají zájem 
o neustálé vylepšování nabídky, na-
slouchají názorům obyvatel a vytvá-
řejí atmosféru, ve které se lidé cítí 
dobře. V zastupitelstvu bych se rád 
zasadil o to, aby se o tyto hodnoty 
začalo opírat fungování města jako 
takového. Navázat úzkou spolupráci 
s šikovnými provozovateli je prak-
tický a dosažitelný cíl, proto se má 
pozornost bude upírat především ke 

vzniku nových obchodů, plnohod-
notné restaurace, kavárny a širší na-
bídky služeb. Bydlím již pár let v bytě 
na sídlišti Sahara a vidět mě můžete 
i v místním ochotnickém divadle LOĎ. 
Jako stále aktivní hráč basketbalu 
budu od října hrát nejvyšší pražskou 
soutěž Přebor A. Místa v Libčicích pro 
sportovní účely jsou mimochodem 
další kapitolou, kterou má smysl se 
následující roky intenzivně zabývat…
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MUDr. Radim  
Tobolka, Ph.D.

dlouhodobý rozvoj a mládež

V mládí jsem dělal pionýrského vedou-
cího, jezdili jsme tábořit, bušili seke-
rou, sbíjeli stanové podsady, stožáry 
a jiné konstrukce nezbytné pro přežití. 
Pak komunismus padnul, pionýry po-
hltil vír dějin a se mnou to šlo od desíti 
k pěti, studoval jsem to či ono, živil se 
tu, či jinde. Poslední tři roky jezdím do 

Prahy na úřad, kde soustředěně kou-
kám do počítače a monitoruji a analy-
zuji nežádoucí účinky léků, a vidím, že 
lepší je nic nebrat! 

Libčice byly kdysi líbezné městečko 
s továrními komíny v rozpáleném, ro-
mantickém údolí, kde poutník či do-
morodec nalezl vše, co si srdce může 
přát. Ale pozor, doba se mění, velko-
město se propojuje s okolím, lidé se 
hrnou dovnitř a zase ven, developeři 
nespí, přece jenom jsme blízko epi-
centra a není snadné dohlédnout, jak 

se situace bude vyvíjet, jak zachovat 
to dobré, jak rozpoznat to žádoucí, 
podpořit a rozvinout ho. Osobně si 
u nás nejvíce vážím té zdánlivé odleh-
losti a klidu a podpořil bych diskuzi 
na téma, zda si obyvatelé přejí mít 
opravdové náměstí, hrdost! A více-
krát mě napadlo, že libčická mládež 
by si snad zasloužila širší možnosti 
vyžití, školka kypí nově příchozími, 
z dětí brzy budou teenageři, něco by 
se mohlo vymyslet, nejen pořádná 
tělocvična, ale něco navíc.12

Mgr. Lucie Richterová
cyklodoprava a krajina

Profesí jsem knihovnice, což dnes 
více než listování knihami obnáší 
práci s počítačovými daty. Ve 
volném čase se aktivně věnuji 
hudbě, trochu kolu a turistice a 
také zahradničím. Po večerech 
čtu a učím se cizí jazyky. V po-
sledním roce se věnuji výcviku 
psa, kterého jsem vždycky chtěla, 
jen se na něj dostalo až teď. Je 

to velká legrace, mívám pocit, že 
spíš Pepina cvičí mě.

V komunální politice mě zajímá 
problematika spolkového života 
a životního prostředí, chtěla bych 
se věnovat například obnově sta-
rých cest a péči o krajinu. Když si 
představím naše město za pár let, 
zůstávají Libčice poklidným, dobře 
udržovaným městečkem, kde ale 
přibylo obchodů a služeb. Podél 
řeky vede cyklostezka, po které 
projíždějí nejen turisté, ale i místní, 

kterým umožňuje pohodlnou cestu 
do práce do Prahy i bližších obcí. 
S dalšími městy a vesnicemi výš 
nad řekou nás spojují obnovené 
staré polní cesty. Lidé ve městě 
se účastní spolkového, kulturního 
a sportovního života a není jim lho-
stejný osud města a jeho okolí.  

13

Tomáš Kouša
infrastruktura a bezpečná doprava

Jsem libčickým rodákem, moje 
rodina žije v Libčicích po mnoho 
generací a vždy se aktivně účast-
nila společenského a obchod-
ního života: kadeřnictví, obchod, 
služby, autoškola s tradicí pomalu 
padesáti let. Ta je i mým oborem, 
ve kterém aktivně působím. Zde 
přicházím do styku se zdejšími 
obyvateli a dozvídám se, co se 

jim líbí a co ne, jaké mají potřeby. 
Vzhledem k širší působnosti auto-
školy mám postřehy z okolí, mohu 
porovnávat běžný život v Libčicích 
s životem v sousedních obcích. 
Ze své perspektivy vidím značný 
prostor pro zlepšení v přístupu 
vedení města k občanům, ote-
vřenosti a navázání důvěry. Jsem 
si vědom, že je u nás spousta ne-
dořešených otázek v oblasti in-
frastruktury, například parkování 
u mateřské školy, ale i dalších. 

Považuji toto téma za přehlížené 
a rád bych prosadil jeho všeo-
becně přijatelné řešení. 

14

Bohumil Černý
správa majetku a pořádek

Poslední čtyři roky působím jako ve-
doucí technické správy Náprstkova 
muzea. Drtivou většinu své profesní 
kariéry jsem pracoval ve stavařině 
nebo v různých obchodních činnos-
tech (technik, ředitel, správa majetku). 
Po přestěhování z Prahy do Libčic před 
patnácti lety jsem pochopil, jak je 
naše město krásné a klidné, protože 
nemá běžně průjezdnou komunikaci. 

A navíc oplývá další velkou předností: 
skvělou dopravní dostupností, což se 
hodí při výběru zaměstnání. Sedm 
let jsem pracoval na našem MěÚ na 
odboru správy majetku, pak jsem byl 
odejit. Mou snahou bylo vždy udržovat 
město v pořádku a napomáhat jeho 
zvelebení. Na tuto zkušenost rád na-
vážu a budu nápomocen při řešení jak 
správy majetku, tak stavebních otázek. 

Mám rád pořádek, přírodu, zvířata, 
slušné, přímé jednání v jakémkoliv 
směru. Vadí mi podlézavost, namy-

šlenost, sebestřednost, prolhanost 
a neupřímnost. Věřím v opačné vlast-
nosti, a budu-li moci po volbách i já 
ovlivnit budoucnost našeho města, 
zde je mé motto: nikdy nelze všem 
splnit všechny požadavky a přání, ale 
ke všem se budu chovat slušně a ne-
budu slibovat, co nelze splnit. Jsem 
přesvědčen, že to s LOSem doká-
žeme. Ať už jde o přístup pracovníků 
města k občanům, nebo o smysluplný 
dlouhodobý rozvoj Libčic. To je moje 
vize na další roky.15

PhDr. Radka  
Peřinová, Ph.D.

školy a sport

Jsem učitelka, v minulosti na ZŠ 
i na gymnáziu. V současnosti pů-
sobím na fakultě tělesné výchovy 
a sportu, kde připravuji budoucí uči-
tele a trenéry v oblasti pedagogiky 
a didaktiky. Jsem také členem týmu 
odborníků pracujících na revizi Rám-
cově vzdělávacích programů (což 

jsou následovníci někdejších škol-
ních osnov). Ve svém volném čase 
lezu po skalách i horách s manželem 
Michalem, který v Libčicích podniká. 
Nově jsem začala znovu závodit v at-
letice, tentokrát už jako veteránka. 
Jako každá žena se starám o do-
mácnost, do které přibylo kromě 
kocoura i jedno bláznivé štěně ně-
meckého ovčáka. 

Vzhledem ke své profesi i svým zá-
jmům bych ráda přispěla k trvalému 
zvyšování kvality libčického školství 

a sportovního vyžití. Budoucnost 
města vidím především v odborném 
a plánovitém rozvoji. Ztotožňuji se s 
myšlenkou architekta Sedláka, který 
v roce 1993 u příležitosti tisícile-
tého výročí založení obce zpracoval 
územní plán Libčic nad Vltavou: „Lib-
čice by se neměly příliš rozrůstat po-
čtem obyvatel, cílem je vybudovat 
menší výstavné město s kvalitními 
životními podmínkami pro současné 
obyvatele.“

11
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čila, krom jiného, větší trpělivosti. Poznala jsem 
blíže řadu lidí, kterým není jedno, kde a jak žijí, 
mají chuť žít v Libčicích, baví je dělat tu život pří-
jemným a nelitují věnovat tomu svůj čas. 

Do zastupitelstva jsi šla v roce 2014 poprvé. 
Co tě tehdy k tomu vedlo? 
Byla a je to jednoznačně snaha měnit věci 
k lepšímu, mít možnost je ovlivnit, posouvat 
dopředu. Některé projekty, na kterých jsem 
v Libčicích pracovala, zůstaly nedokončené 
a řada nápadů, které by bylo hezké zrealizovat, 
zůstala ležet v šuplíku, další nové se objevily. 
Účast v zastupitelstvu mi dala příležitost poku-
sit se je oživit. 

Pokud ti dobře rozumíme, tento úřad jsi již znala.
To je pravda, pracovala jsem tu 5 let na správě 
majetku, kde jsem se podílela na projektech, 
dodnes viditelných, jako například zateplení 
a úprava fasád mateřské i základní školy. Získali 
jsme také dotaci od Nadace ČEZ na Oranžové 
hřiště, kterému bylo letos již 11 let. 

Ve svém profesním životě se dlouho 
pohybuješ ve veřejné správě. Nyní zastáváš 
pozici vedoucí stavebního odboru. Vnímáš 
to jako výhodu nebo nevýhodu pro své další 
působení ve městě?
Práce ve veřejné správě mi přináší zajímavé 
zkušenosti, ale i srovnání, že se stejné věci dají 
dělat různým způsobem, a nejde jen o stavební 
zakázky, jde i o způsob vedení a podporu za-
městnanců, vnitřní týmovou práci. Mohu tak 
porovnávat práci v Libčicích, na úřadě měst-

ské části Praha 7 a nyní v Černošicích. Prahu 
7 jsem zažila v procesu zásadní změny, kdy 
přišla nová generace komunálních politiků, 
nesoucí s sebou velkou otevřenost směrem 
k občanům, chuť se s lidmi bavit o dalším roz-
voji území, stejně jako snahu o funkčně i este-
ticky kultivovanou změnu veřejného prostoru. 
Snaha maximálně využívat dostupné granty 
byla samozřejmostí. Podobné to je i s černo-
šickým úřadem, který si zakládá na vstřícném 
přístupu ke všem občanům. Obojí bych ráda 
přenesla a využila v Libčicích. Základní principy 
fungování veřejné správy jako služby občanům 
by neměly být jen politickým klišé. 

Vždycky mi vadilo, že se na úředníky pohlíží 
jako na nutné zlo placené z daní všech. Poka-
ždé, bylo-li to jen trochu možné, jsem se s touto 
nálepkou snažila bít a snad i úspěšně. I proto 
s kolegy z LOSu chceme libčický úřad posunout 
blíž k lidem, chceme upravit provozní dobu pro 
veřejnost, zavést participativní rozpočet, který 
přináší příležitost zapojit občany do rozhodo-
vání, jak naložit s určitou předem určenou část-
kou rozpočtu. Stejně tak bude nutné provést 
bezbariérové úpravy budovy úřadu tak, aby si 
své záležitosti bez obtíží vyřídil každý, tedy i člo-
věk se zdravotním omezením, maminka s kočár-
kem nebo senior.

Pojď me se ještě vrátit k volebnímu období, 
které pomalu končí. Jaké bylo?
Zpočátku plné emocí, protože se nám sice jako 
novému spolku podařilo být se čtyřmi zastupi-
teli druhým nejsilnějším seskupením, zároveň 
jsme se však kvůli celkovým výsledkům voleb 
ocitli v opozici. Vzpomínám si, jak mě mno-

hokrát překvapila situace, kdy jsme předložili 
jasné a věcné argumenty, proč některý záměr 
připravit či se do něj naopak nepouštět, a přes 
zdánlivý souhlas v průběhu diskuse koalice náš 
návrh nakonec odmítla, jen z principu rozdě-
lení sil. Na druhou stranu jsem si uvědomila, že 
opoziční lavice dává člověku svobodu stát si na 
svém názoru. Nicméně to neznamená, že jsme 
proti všemu, co předkládá vedení města, jaksi 
programově. Zřetelný nesouhlas jsme vyjad-
řovali pouze v záležitostech pro nás zásadních, 
jako byla koupě kulturního domu za cenu, která 
výrazně převyšovala finanční odhady, bez roz-
borů dalších nákladů a jasné vize jak s budovou 
naložit dál, nebo prodej pozemku pod seřadiš-
těm za cenu naopak neobvykle nízkou. 

Současně je zde potřeba zmínit, že nám koaliční 
zastupitelé znemožnili pracovat ve výborech za-
stupitelstva, neměli jsme tedy možnost dohlížet 
na postupy vedení města. Tento kontrolní me-
chanismus je přitom v obecních zastupitelstvech 
naprosto běžný. Celé období se vedení města 
rovněž zarputile bránilo schválit do redakční 
rady Libčických novin našeho zástupce PhDr. 
Petra Schönfelda, náš spolek tak neměl možnost 
spolupodílet se na podobě radničních novin. 

A co považuješ v tomto období za váš 
úspěch?
Podařilo se nám otevřít téma strategického 
plánu a v roce 2015 zahájit spolu s mnoha dob-
rovolníky práci na analýze města. Podařilo se 
nám přesvědčit kolegy v zastupitelstvu, aby 
se na webových stránkách zveřejňovaly zápisy 
z jednání Rady města. Podařilo se nám prosadit 
přípravu architektonické soutěže na novou po-
dobu Náměstí Svobody. Za úspěch považujeme 
odpuštění poplatků za odpady pro děti mladší 3 
let a snížení poplatku pro seniory na polovinu. 
Navrhli jsme, aby se vedení města aktivně zú-
častnilo projednávání jízdního řádu Českých 
drah. Rozšířený počet spojů slouží k užitku všem 
občanům již více než rok. 

Pro nové volební období je volební kandidátka 
plná pro někoho známých, pro někoho 
neznámých lidí. Můžeš nám ji představit?
Podařilo se nám sestavit poměrně pestrou sku-
pinu lidí, ať již věkem, tak profesními či životními 
zkušenostmi. Jsme z Letek, Libčic i Chýnova. Jsou 
mezi námi jak starousedlíci, tak nově příchozí. 
Mezi profesemi najdete ekonoma, právníka, 
stavaře, lékaře, krajinného inženýra, novináře, 
pedagoga, dobrovolného hasiče, knihovnici. Pro 
mě je ale stejně důležitá skupina lidí, kteří sice 
na kandidátce nejsou, ale patří ke spolku nebo 
s ním sympatizují, pomáhají nám při různých ak-
cích a vytváří širší zázemí. Mezi nimi jsou další 
učitelé, lidé z podnikatelského prostředí, sociální 
pracovníci, IT technici, historik.

Činnost spolku je založena na principech, které 
všichni ctíme. Jsou jimi vzájemný respekt a pod-
pora, tolerance k rozdílným názorům i otevře-
nost v diskusích nad tématy, které se průběžně 
objevují, a bývají to debaty někdy dost vášnivé. 
Proto se i do sestavení kandidátky mohli zapojit 
všichni členové spolku a svobodně navrhnout 
svou představu o pořadí jednotlivých kandi-

pokračování ze str. 1

Proč volit LOS…
Kandidátku Libčického občanského spolku 
LOS tvoří 15 našich spoluobčanů s bo-
hatými životními zkušenostmi a profesní 
kvalifikací napříč důležitými pracovními 
specializacemi. Jsou systematičtí a znalí zá-
konů a předpisů, to napovídá nejen práce 
současných zastupitelů, ale i „losích“ orga-
nizátorů spolkových akcí. Opírají se o zku-
šenosti z opozičních lavic, kde se naučili 
prosazovat racionální argumenty proti vět-
šině, a pokud by je volební výsledek vřadil 
na radnici, budou moc dobře rozumět vý-
znamu kolegů v opozici, kvalifikované kri-
tice a kontrole.

Vzhledem k jejich převažujícímu mlad-
šímu střednímu věku dobře vědí, jak pro-
zíravě připravit a vyjednat zázemí města 
pro odhadovaný několikasethlavý pří-
růstek plánované bytové výstavby. Lidé 
z Libčického občanského spolku žijí per-
spektivy mladých a už vidí i perspektivy 
starých. Jsou zralí převzít zodpovědnost 
za vedení města.

Mgr. Martin Sekera, Ph.D., ředitel knihovny 
Národního muzea, bývalý zastupitel města 
Libčice nad Vltavou

Proč volit LOS…
Moje volební preference ve třech bodech:

1. Aniž bych členy spolku LOS nějak blíž 
znala, je mi velmi sympatická jejich snaha 
„suplovat“ neexistující kulturní středisko, 
aktivně se podílet na kulturním životě Libčic 
pořádáním samostatných a zajímavých akcí.

2. Jdou do voleb sami za sebe, nekryjí jim záda 
žádné politické strany, které se v Libčicích 
před minulými volbami zničehonic objevily.

3. Většina z nich jsou mladí lidé a většina 
z nich má menší či větší děti. To je pro mě 
záruka toho, že budou dbát na rozvoj města 
pro své potomky, a ne na osobní prospěch.

V souvislosti s volebním bojem dvou hlav-
ních rivalů mě napadají dvě moudrosti 
našich předků, a to: Starého psa novým 
kouskům nenaučíš a Nové koště dobře mete.

Tak že bychom vyzkoušeli to nové koště?

Ing. Milada Kropáčková působila 14 let jako 
vedoucí Městského kulturního střediska, byla 
redaktorkou Libčických novin a dlouholetou 
radní a zastupitelkou města Libčice nad Vltavou
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dátů. Jsme tým spolupracujících aktivních lidí, 
kteří mají chuť Libčice zvelebit, a to nejen po 
stránce materiální. 

Naše časové možnosti jsou sice rozdílné, po pro-
běhlém volebním období ale mohu říct, že jsme 
stabilní tým. Daří se nám pořádat a podílet se 
na řadě zajímavých akcí. Za zmínku určitě stojí 
Libčická Hašlerka, sborový festival Otevřená za-
hrada, Letní kino, festival outdoorových filmů, 
adventní jarmark, Rybovka o Vánocích, tvořivé 
dílny pro děti a nově máme radost i z farmář-
ských trhů. Celé čtyři roky také vlastním nákla-
dem vydáváme občasník Libčické křižovatky, 
v němž se snažíme psát o tématech, která po-
važujeme za důležitá a zajímavá. 

Co považujete v komunální politice 
za klíčové?
Možná to bude znít jako fráze, ale pro nás je 
skutečně důležité, aby rozhodování vedení 
města bylo přehledné a předvídatelné, dbalo 
se na zodpovědné hospodaření, rozhodovalo se 
uvážlivě na základě důkladných rozborů a dat, 
zkrátka koncepčně. Důležitý je rovněž prvek 
komunity lidí žijících na malém městě. Chceme 
posilovat vztah místních obyvatel k místu, 

v němž žijí, chceme je více zapojit do veřejných 
projektů. Budeme se jich ptát, co jim ve městě 
chybí, co není funkční, chceme využít jejich 
znalosti ve prospěch Libčic. Je pro nás důležité 
neztratit kontakt s lidmi, být otevření, přístupní, 
být tady pro ně. Důležitá je rovněž podpora 
místních aktivních obyvatel, sdružených v nej-
různějších zájmových spolcích a organizacích, 
protože právě oni pomáhají vytvářet zázemí, 
a důvod, proč zde chceme žít.

Zmiňuješ lidi aktivní i podporu místním 
spolkům a zájmovým sdružením. Nezapomíná 
se ale trochu na ty, co aktivní být nemohou?
Určitě nezapomínáme, uvědomujeme si, že v Li-
bčicích žijí i tací, kdo potřebují pomocnou ruku. 
Myslíme na seniory i lidi se zdravotním ome-
zením, s nimiž chceme být v kontaktu a prů-
běžně a cíleně zjišťovat jejich skutečné potřeby. 
Chceme se zabývat standardy pečovatelské 
služby v Libčicích a nabídku služeb zkvalitnit 
a rozšířit tak, aby opravdu pokrývala celé záko-
nem stanovené spektrum služeb. Péči v domá-
cím prostředí považujeme za velmi důležitou. 
Zvažujeme i zavedení služby pro osoby v nouzi, 
například v podobě nouzového osobního tla-
čítka. Nastavíme jasná pravidla pro poskytování 
podpory rodinám v tíživé životní situaci vzniklé 
například těžkým onemocněním člena rodiny.

Co vás v Libčicích nejvíce trápí? 
Například, že se do rozpočtu dostávají investiční 
akce nahodile, bez jasného plánu. Přestože se 
nyní poměrně intenzivně snažíme pro Libčice 
vytvořit smysluplný strategický plán, jehož 
platnost by neměla být proměnlivá podle ak-
tuálního politického zastoupení na radnici, jsou 
i letos do rozpočtu vloženy investice, které ne-
byly projektově připraveny, prověřené diskusí 
o potřebnosti nebo vhodnosti umístění. Mám 
na mysli například parkoviště vedle bývalé 
sběrny druhotných surovin, kde není prově-
řeno, co parkující auta v úzkých ulicích Dělnické 
a Libušině způsobí, také další úpravy parku na 
Náměstí Svobody, které se dělají od stolu, bez 
projektu, a to přesto, že zastupitelstvo schválilo 
přípravu architektonické soutěže na celý tento 
prostor. Mrzí mě i zásahy provedené v zahradě 

při ZUŠ, i ty nejsou projektově podložené a vy-
volávají otázky o účelnosti.

Velmi mi chybí silnější propojení města s řekou, 
schází nám dokončená cyklostezka, po které 
bychom pohodlně dojeli do Prahy, nebo třeba 
jen do Roztok do muzea, chybí mi náplavka 
upravená pro aktivní trávení volného času i re-
laxaci. Trápí mě neutěšený stav parkování aut 
po městě. Zlobí mě i nekomunikativnost rad-
nice a obtížná dostupnost některých městských 
dokumentů, stejně jako často nekoncepční 
postupy, třeba týkající se přetrvávajících pro-
blémů s vodou v bazénech na koupališti. 

Ale abych nebyla nespravedlivá, musím radnici i 
pochválit, a to za rekonstrukci budovy ZUŠ. Vila 
teď vypadá parádně.

A jaká je tedy tvoje představa Libčic pod 
vedením LOS? Čeho byste chtěli v prvním 
roce, dvou, dosáhnout?
V prvním roce se dají udělat některé věci ur-
čitě rychle, bez větších nákladů. Myslím tím 
třeba rozložení hodin pro veřejnost na více dní 
v týdnu, zaměření se na podporu lidí, kteří pe-
čují o své blízké v domácím prostředí, chceme 
zavést systém varování v krizových situacích. 
Rádi bychom již konečně odstranili stavební 
bariéry na úřadě i ve školách, chceme se více 
věnovat otázce třídění odpadů, trápí nás černé 
skládky. Chceme se zaměřit i na podporu drob-
ných podnikatelů, rádi bychom do Libčic vrátili 
malé obchody. Chceme, aby děti mohly jít bez-
pečně pěšky, na koloběžce či jinak do školy a ro-
diče je tam nemuseli složitě vozit. 

A v dlouhodobějším horizontu?
Čeká nás tvorba nového územního plánu, což 
bude proces trvající minimálně dva až tři roky. 
Dále se chceme intenzivně věnovat projektu cy-
klostezky podél Vltavy a vůbec obecně oživení 
ploch v těsném sousedství řeky. Chceme se vě-
novat i zadržování vody v krajině, hospodaření 
s ní a odborně pečovat o městskou zeleň, pro-
tože si uvědomujeme, že Libčice leží v oblasti 
s velkým deficitem srážek. Za samozřejmost 
považujeme zvelebování městského majetku, 

Proč volit LOS…
Velmi mě potěšilo, když jsem se dozvěděla 
o tom, že Petra Pelešková je v čele kandi-
dátky spolku LOS pro volby do zastupitel-
stva města. Považuji ji za člověka, který se 
dlouhodobě zajímá o fungování našeho 
města, o občany v něm žijící a aktivně se 
podílí na organizaci akcí, které velmi ráda 
i s rodinou navštěvuji.

Patří mezi mé kamarádky a jsem za to 
velmi ráda. Je to totiž člověk milý a vstřícný 
a můžu se na ni kdykoliv a s čímkoliv obrátit.

Jana Kejmarová, náčelnice Sokola Libčice, 
družinářka a aktivní členka několika libčic-
kých spolků
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jako jsou městské budovy, komunikace, osvět-
lení a městský mobiliář. Za klíčové považujeme 
udržení aktivity místních lidí, kteří jsou velmi 
cenným potenciálem do budoucna. Přejeme si, 
aby Libčice zůstaly živým městem, místem pro 
příjemný život, nikoliv jen místem k přespání.

S tím určitě souvisí také příprava rozsáhlé 
zástavby, která se v Libčicích chystá. Myslíš 
si, že se jí máme bát?
Jsme si vědomi, že je rizikem, ale způsoby, jak 
dopady tak rozsáhlé výstavby řešit, existují. 
Budoucímu rozvoji lze v lokalitě Hliníku v tuto 
chvíli bránit jen velmi složitě, protože územní 
plán ji již před lety určil pro obytnou zástavbu. 
Je však nezbytné s investory udržovat inten-
zivní komunikaci, zvažovat etapizaci projektu 
a přiměřený rozsah, jako i spolupráci investora 
na rozvoji městské infrastruktury a občanské 
vybavenosti. Zde se domnívám, že mohu nabíd-
nout své znalosti z práce na stavebním úřadě, 
znalost stavebního práva i zkušenosti, čím i jak 
lze investora zavázat, aby nová výstavba při-
nesla městu nové hodnoty. Zásadní pro nás je, 
aby tu nevznikl satelit, jehož obyvatelé nepři-
lnou k Libčicím. Proto usilujeme o maximální 
možné propojení nové zástavby s tou stávající. 
Budeme se věnovat i zapojení nově příchozích 
mezi starousedlíky, protože mohou být oži-
vením libčického společenského dění. Jsme 
přesvědčeni, že zapojení nových obyvatel do 
života v Libčicích je jednou z cest jak zabránit 
vzniku uzavřeného satelitu s vlastním způso-
bem života.

Ty také ráda cestuješ, vídáš třeba v cizině 
něco, co by bylo hezké přenést k nám?
Ano, celá rodina cestujeme rádi, jezdíme pře-
vážně po Evropě. Ráda střídám odpočinek v pří-
rodě s pobytem v městském prostředí. Zajímají 
mě proměny zanedbaných budov, jejich nové 
využití, vznik nových čtvrtí i souvislosti, které 
vedou k úspěchu takových projektů. Baví mě 
různé podoby umění v ulicích. Poslední dobou 
si fotím různé typy cyklostojanů, protože i ty 
se postupně stávají prvky nejen užitkovými 
a funkčními, ale i estetickými. Na cestách také 

sleduji, jak lidé žijí, baví se, odpočívají. Cítím se 
dobře na takových místech, která si na příjemný 
život jen nehrají, ale přímo ho žijí. 

Před letošním létem se s úspěchem rozběhly 
farmářské trhy díky tobě a Janě Márové.  
Co vás vedlo k tomu se do nich pustit?
To opět částečně souvisí s cestováním. Kdo by 
nechtěl ochutnat zaručeně čerstvý místní sýr 
nebo klobásku na trhu v Provence, kdo by si 
nezašel na trh pro výtečné broskve a hroznové 
víno, když byl v Chorvatsku u moře, nebo ze 
zvědavosti nezavítal na (ne)obyčejný blešák 
na předměstí Londýna. Máme to s Janou po-
dobné, a tak jsme si řekly, proč to nezkusit 
i v Libčicích. A z prvních zkušeností se nám zdá, 
že si trh své místo našel. Libčičtí ocenili hlavně 
možnost potkat se neformálně se známými, 
s nimiž se třeba v průběhu týdne míjejí. To je 
pro nás zajímavé zjištění, že touha setkávat se 
je i zde tak silná. Jsme za to rády a budeme 
s trhy každé 2 týdny pokračovat až do konce 
října a poté opět od jara v novém roce. 

A kde jinde tě můžeme potkat?
Nejsnáze třeba ráno ve  vlaku nebo na promí-
tání v kině Kotelna a v nejbližší době také na 
Hašlerce, kterou spolek připravuje.

Moc ti děkujeme za letní podvečerní povídání 
a držíme pěsti.

Rozhovor vedly Martina Macurová  
a Renata Baxová
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   Čtyři roky s LOSem…

   LOS a jeho přátelé…
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3. farmářský trh
O posvícenskou sobotu jsem navštívila 3. far-
mářský trh tentokrát ne jako pořadatel, ale 
jako prostý koupěchtivý návštěvník. Stánky 
se výjimečně posunuly až k libčickému nádraží 
a u šroubárenského Bílého domu bylo již pěkně 
plno. Skoro jsem se bála, že před desátou hodi-
nou už toho na mne moc nezbude, soudě podle 
plných košíků odcházejících. 

Ale nebojte, čerstvých muffinů i lámankového 
chleba bylo stále dost, stejně tak i zeleniny, uze-
nin a dalších dobrot. Zelináři přijeli se dvěma vá-
hami, poučeni z minulých dlouhých front, a tak 
to šlo pěkně svižně. Moc dobrá kávička od Jendy 
také nechyběla a kdo příště přijde třeba s ne-
dostatečně velkým košíkem, pro toho máme již 
nachystány pěkné papírové tašky. 

I. Ptáčková  

…náš trh navštívil i pan Radim Wolák, starosta 
Velvar, na fotce s manželi Hoffmanovými

…ručně vyráběná vynikající domácí  
čokoláda značky Willy & Pauli z Úholiček

…ručně háčkovaná voňavá srdíčka  
od Petržílků z Kokořínska

…muffiny od Šárky byly hned pryč 
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Uspořádal za poslední čtyři roky více jak 
padesát veřejných akcí a s řadou dal-
ších pomáhal. Postupně prošel celými 
Libčicemi, od ZUŠky, Kulturního domu, 
Sokolovny, koupaliště, Kotelny až po farní 
zahradu s evangelickým kostelem a potěšil 
tisícovky diváků, posluchačů či návštěvníků 
svých akcí.

• Libčická Hašlerka, hudební pocta písničkáři 
Karlu Hašlerovi, se letos v září koná už po-
páté. Předčí loňský ročník s hlavní hvězdou 
Pepíčkem Zímou?

• Začátkem listopadu tu bude pro dospělé 
diváky i neposedné děti pravidelný podzimní 
Snow Film Fest.

• Na jaře počítejte s outdoorovým filmovým 
festivalem Expediční kamera.

• Filmové festivaly pravidelně ukončujeme 
koncertem našich oblíbených muzikantů. 
Přivítali jsme u nás velvarského písničkáře 
Jiřího Konvrzka, divokého Xaviera Baumaxu, 
oblíbeného Vaška Koubka, slovenskou Katar-
ziu, alternativní Květy, veselý Cirkus Ponorka 
a teď se těšíme na frontmana kapely Eggno-
ise Ondřeje Galušku ze sousedních Kralup 
a jeho nový projekt.

• V pátek 31. srpna zakončilo pohádkou Sedmero 
krkavců svou třetí sezónu Letní kino Libčice

• Od září plynule naváže Kino Kotelna v su-
terénních prostorách opravené šroubárenské 
kotelny.

• S příchodem vánoc LOS pomůže s organi-
zací svatomartinského průvodu, pro tvořivé 
připraví adventní dílnu a ty méně tvořivé 
pozve na adventní jarmark.

• Vánoce LOS spolu s vámi oslaví tradičním 
provedením Rybovy České mše vánoční v po-
dání místního sboru Scandula a orchestru 
pod vedením Luboše Harazina.

• I na jaře LOS rád tvoří a vy můžete spolu 
s ním při velikonoční dílně.

• Květnový sborový festival Otevřená za-
hrada bývá bezesporu vrcholem kulturního 
dění v Libčicích a LOS je pyšný, že může být 
jeho spolupořadatelem.

• Novinkou letošního roku jsou farmářské 
trhy, které s laskavým svolením manželů 
Hoffmanových pořádá LOS v areálu libčické 
šroubárny. Ranní kávu, koláčky, uzeninu 
a čerstvou zeleninu, to vše má LOS rád. Ne-
věříte? Přijďte se přesvědčit sami v sobotu 8. 
září či 22. září, a také 6. či 20. října.
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www.STAVEBNINYKraus.cz

E-SHOP:
GSM +420 776 862 286

VÁCLAV KRAUS

info@stavebninykraus.cz

Závoz zboží nad 1000 Kč 
po okolí  Libčic  

ZDARMA

Zabýváme se mícháním a prodejem 
- vnitřních a venkovních barev 
- strukturálních omítek
- syntetických barev
- vodou ředitelných barev
- lazur 

Nabízíme přes 3000 barevných odstínů 

KR
AU
S MÍCHÁNÍ BAREV,

TÓNOVACÍ CENTRUM

  LOS kulturní a společenský
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