
Komunální volby letos připadly na období 
krátce po prázdninách. Před volební usku-
pení to staví nezvyklý úkol – jak se představit 
veřejnosti, a neotrávit lidi hned po návratu 
z dovolených politickým hašteřením? Náš 
spolek se proto rozhodl ukázat nejprve hlavně 
v celé šíři svých nepolitických aktivit, kterými, 
troufnu si říci, v posledních letech významně 
přispěl ke zlepšení života v Libčicích.

Když jsme před komunálními volbami 
2014 uspořádali první festival Hašlerka, 
povzdechla si jedna z návštěvnic, jaká je 
škoda, že se podobné akce v Libčicích ob-
jevují jen tehdy, když mají přinést politické 
body. Naše ujišťování, že další ročník ne-
proběhne až před dalšími volbami, v tu 
chvíli vyznívalo nutně jako prázdné sliby. 
Libčický občanský spolek LOS ale sdru-

žuje lidi, pro které práce pro jejich město 
není motivována jen podobným kalkulem. 
Během dalších let jsme postupně rozjeli 
celou řadu aktivit, jež se staly běžnou sou-
částí libčického kalendáře – trhy farmářské 
i adventní, kino, koncerty, zmíněný hudební 
festival Hašlerka, sportovní akce pro malé 
děti Libčický pohárek a další, o kterých si 
můžete přečíst na těchto stránkách. Vesměs 
jsou založeny na dobrovolném zapojení 
a entuziasmu svých pořadatelů.

Jsem opravdu hrdá, že mohu do voleb vést 
kandidátku LOS, která dlouhodobě osvědčuje 
nejen kompetenci při práci v zastupitelstvu, ale 
stojí za ní také spousta zdánlivě drobné práce, 
jež naše město proměňuje k lepšímu.

Obrázek naší činnosti doplňuje text o historii 

voleb v Libčicích, krátké shrnutí našeho půso-
bení v zastupitelstvu, malá anketa a stručné 
představení naší kandidátky. Čtení přímo k le-
tošním volbám přineseme v příštím čísle.

Přeji vám příjemné čtení a šťastnou ruku 
u voleb!

Petra Pelešková 
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LOS se představuje

Hodnocení uplynulých čtyř let v zastupitelstvu na-
šeho města z pohledu opozičního zastupitele by se 
klidně mohlo nést v duchu připomenutí největších 
kauz, přešlapů či výčtu odkládaných investic, které 
vedení města pod taktovkou Liběhradu a TOP09 
zvládlo úspěšně vyrobit. Článek by to byl bohužel 
obsáhlý. Absolutně největší průšvih, kterým bylo 
několikaleté působení v čele ZŠ ženy, jež zfalšovala 
vysokoškolský diplom a neměla se ředitelkou školy 
nikdy stát, měl dokonce potenciál pro celonárodní 
mediální pozornost. Libčice se z něj dosud plně ne-
zotavily. Případ nadále šetří Policie ČR.

Zkušenosti načerpané za osm let v zastupitelstvu 
však chce náš spolek využít zcela opačným způso-
bem, než je poukazování na závady, které v řízení 
města dosud probíhaly. LOS by rád tyto problémy 
napravil a nastavil v rámci zastupitelstva, všech 

podpůrných orgánů a ve vazbě k veřejnosti sku-
tečnou spolupráci. Přenechat v kontrolním vý-
boru většinu opozici, protože to považujeme 
za základní demokratický princip. Předkládat 
k diskusi pracovní verze budoucích záměrů, ná-
vrhy zadání těchto projektů, aby již před vznikem 
každé jednotlivé věci ve městě měli všichni občané 
možnost se včas vyjádřit – to je další osvěžující 
princip, na kterém chce náš spolek stavět budoucí 
spolupráci. Těžit z něj budeme všichni. Díky tomu 
vzniknou taková řešení, která budou moci získat 
širokou podporu, a především jejich zpracování 
bude díky této široké spolupráci mnohem kva-
litnější. Je to pracnější cesta, která se ale vyplatí!

Takového postupu je schopno jen vedení města, 
které bude zdravě sebevědomé a komentáře 
od opozice a veřejnosti bude vnímat především 

jako příležitost ke zlepšení výsledného řešení 
a k vlastní sebereflexi. Tento přístup od současných 
kormidelníků města již očekávat nelze. Musí jej 
uvést v praxi jiné složení radnice. Schopnosti 
a dovednosti na to máme a věříme, že v realizaci 
této vize vidíte příležitost pro naše město i Vy.

Výsledky voleb rozhodnou, jakým směrem 
půjdou Libčice pro další roky dál. Spolupráce 
může začít přestat být „sprostým“ slovem, 
stačí se naučit vzájemně se respektovat.

Roman Šebl , Petra Pelešková  
zastupitelé LOS v končícím volebním období

Důležitější než uplynulé čtyři roky jsou roky budoucí

LOS v číslech
Trpělivá práce v zastupitelstvu … 8 let

Hašlerka … 8 let, Rybovka … 8 let

Vánoční a velikonoční dílny … 8 let

Kino … 7 let, Adventní jarmark … 6 let

Farmářské trhy … 5 let, Libčický pohárek … 5 let

Vycházky do přírody s odborným 

výkladem … 1 rok, Šatnička … 1 rok

Svatomartinský průvod … štafeta předána 

Malině

výpomoc dalším spolkům, třeba na festivalu 

Otevřená zahrada … dle potřeby

příležitostné jednorázové akce … když se 

dostaví nápad 
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Ing. PETRA PELEŠKOVÁ
naše kandidátka na starostku

L lidsky

O  odpovědně

S  s vámi

Komunální volby 23. a 24. září
PŘIJĎTE PODPOŘIT ZMĚNU

I v omezených možnostech opoziční lavice se 
nám podařilo:

• prosadit zřízení rubriky pro dotazy ob-
čanů na webu města 

• bez důrazné iniciativy LOS by se téma 
základní školy na jednání ZM vůbec 
nedostalo (přitom na zastupitelstvo 
i díky nám osobně dorazilo 70 občanů), 
a bývalá ředitelka by ji možná vedla do-
dnes

• úspěšně jsme se zapojením veřejnosti 
připomínkovali jízdní řád ČD a získali díky 
tomu pár zlepšení i jasnou představu 
o budoucím patnáctiminutovém in-
tervalu ve špičce, který se plánuje

• prosadili jsme podmínku architektonické 
soutěže při koupi dvou domů naproti 
úřadu, chtěli jsme zajistit kvalitní vzhled 
nových staveb i souvisejícího okolí

• prosazovali jsme pořizování videozá-
znamu a on-line přenos ze ZM městem, 
což nebylo schváleno, videozáznam 
proto pořizujeme vlastními silami a ob-
čané nyní mohou záznam zhlédnout 
zpětně, aniž by museli být osobně příto-
mni na jednání

Dlouhodobě upozorňujeme na:

• potřebu mít jasná pravidla pro deve-
lopery, aby bylo zřejmé, jaké podmínky 
a standardy bude město požadovat jako 
kompenzaci budoucích dalších nákladů, 
které s sebou rostoucí město nese

• nekoncepčně a nekvalitně připravované 
městské investiční záměry, na chybějící 
diskusi nad obsahem zadání projektů, 
podle kterých se pak soutěží zhotovitelé 
staveb

• že byla chyba zrušit výbor rozvoje města, 

který měl být mimo jiné pomocným 
orgánem při práci na novém územním 
plánu, ale také při připomínkování 
projektů soukromých investorů na území 
města; obojí se současné radnici zdálo 
nežádoucí

• chaotický a nesystematický přístup při 
řešení dopravních opatření v ulicích 
Ke Studánkám a Zahradní

• že ani po 16 letech se vedení radnice ne-
podařilo zajistit modernizaci koupaliště, 
že neexistuje dosud ani projekt na re-
konstrukci areálu pro 21. století a voda 
v bazénech je stále zelená

…to je jen část z výhrad, které k přístupu 
současné radnice máme. Rádi bychom práci 
radnice i její otevřenost k občanům s vaší po-
mocí změnili.

zastupitelé za LOS

Co se nám v zastupitelstvu podařilo
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Třech našich současných zastupitelů 
a zároveň volebních kandidátů jsme se 
zeptali, co je letos na zastupitelstvi nejvíce 
zvedalo ze židle:

Petra Pelešková :  Nejvíc mě 
nadzvedly dvě věci – způsob řešení opravy 
AFK a nová školka. Obě jsou za hranou toho, 
jak se věci mají chystat, plánovat 
a projednávat. Stavba zázemí a šaten fot-
balového areálu přes opravdu vysokou in-
vestici nepřidává nic nového a jenom 
současný stav konzervuje. I přesto jsme na-
konec opravě dali v zastupitelstvu šanci. 
A ta školka? Rada města se nesešla ani se 
školskou komisí, ani s rodiči, veřejností, zá-
stupci MŠ ani se zastupiteli, a neřízeně při-
šla s několika neuspokojivými variantami. 
Důležité věci se musí plánovat a řešit v ši-

rokém kontextu, a to se nestalo. Oba 
příklady ukazují opakující se nešvar sou-
časné radnice.

Ilona Ptáčková : Hodně ve mně rezo-
nuje hrubé chování pana starosty Bartoše z po-
sledního zastupitelstva. Když se mělo hlasovat 
o vítězném návrhu architektonické soutěže lib-
čické náplavky, ukázalo se, že nebyly všem za-
stupitelům dodány včas a řádně kompletní 
podklady k hlasování. V takové situaci nelze 
správně rozhodovat. Rychle jsme se snažili 
situaci vyřešit a navrhli jsme tedy alespoň dese-
timinutovou přestávku, ve které se seznámíme 
se zbytkem materiálů. Chyby se dělají, je to lid-
ské, stejně tak je lidské se omlouvat. Zvláště 
v situaci, kdy jsme se snažili chybu druhé strany 
dokonce aktivně řešit. Místo omluvy však sta-
rosta jen dokázal osočit Petru Peleškovou a zaú-

točil na ni: Proč prý nám podklady nedala ona 
a své kolegy se vším neseznámila?  

Petra byla totiž členkou poroty. Byla tak ovšem 
vázána mlčenlivostí vynášet jakékoliv infor-
mace dříve. Na toto pan starosta zapomněl, 
nebo věci nezná, nebo to tak sám nedělá. 
Ovšem takové chování není ojedinělé. Místo 
reakcí hledajících řešení jen útočí a hledá 
chyby vždy v někom jiném. Jako opozice máme 
opakovaně ztíženou práci v neustálém do-
prošování se o úplné informace. V tomto pří-
padě alespoň z reakcí místostarosty Penížka 
bylo zřejmé, že se jednalo opravdu o omyl, a ne 
o záměr, přesto pachuť z vymetání s občany 
města ohledně informovanosti zůstává značná.

Jan Menšík : Respektuji většinu sou-
časné koalice, že si odhlasují, co chtějí. I tak mě 
zaráží nedodržování základních pravidel. Za-
stupitelé nedostávají podklady pro jednání 
včas, natož aby se schvalované projekty pre-
zentovaly veřejnosti na zastupitelstvu. Pak 
máme diskutovat a hlasovat o investicích, kde 
podklady dostaneme až těsně před jednáním; 
navíc často nekompletní. Lidé z veřejnosti mají 
úplnou smůlu, protože například prezentace 
materiálů přes projektor během jednání v Lib-
čicích prostě neexistuje. Vlastně se ani nedivím 
– co kdyby lidé viděli, co Liběhrad a TOP 09 sku-
tečně hlasováním protlačí…

Zpracovala Markéta Kratochvílová ,
volební kandidátka spolku LOS

ANKETA
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Libčická Hašlerka kdysi začala jako předvo-
lební akce Libčického občanského spolku 
a během let se z ní stala skoro neodmyslitelná 
součást září v našem městě. Jejím otcem za-
kladatelem a dodnes programovým ředitelem 
je Luboš Harazin, výkonný management má 
na starosti výkonná Ilona Ptáčková.

Ilono, jak dlouhou tradici už vlastně Hašlerka 
má?
Libčická Hašlerka vznikla spolu se založením 
spolku, a to v roce 2014. Letos již tedy budou 
mít Libčice možnost navštívit její 9. ročník. 
Cílem bylo vytvořit festival, na který můžete 
vzít děti i babičku a dědečka. Právě na sku-
pinu našich nejstarších spoluobčanů jsme 
mysleli především, protože mladí si  snadno 
vyrazí na koncert do Prahy, ale v takových 
osmdesáti letech je přeci jen snazší dojít 
“jen”na sokolák.

Jak dlouho se vůbec taková akce připravuje
Příprava je celkem časově náročná, protože 
prakticky již po skončení zářijového ročníku 
musíš mít v hlavě ten další.  Je třeba zajis-
tit velký finanční obnos, který se nám daří 
pokrýt z různých darů a dotací, o které je 
třeba ale žádat již hned zkraje nového roku. 
Vše tedy musí být administrativně připra-
veno. Chceme totiž, aby akce byla dostupná 
pro každého, a od začátku máme nastaveno 
dobrovolné vstupné. Finančně zajistit podnik 
není vždy lehké, jelikož u dotací dopředu ne-
víme, s jakou částkou uspějeme. Všem dár-
cům a přispěvatelům tedy tímto velice děkuji, 
včetně města Libčice!

V Libčicích se na Hašlerce již objevila řada 
slavných jmen, na koho se  můžeme těšit 
letos?
Přesně tak, v minulosti se nám podařilo při-
lákat do Libčic např. Vladimíra Hrona, Bo-
huše Matuše, pana Josefa Zímu nebo Josefa 
Fouska, zapomenout nelze samozřejmě ani 
na zvučná jména staropražských kapel, která 
na takovouto akci nepochybně patří. Jsou to 
například Strahovanka, Fiakr, Třehusk a také 
kapela Šlapeto, se kterou jsme počítali i letos. 
Bohužel začátkem roku zemřel náhle v mladém 
věku jejich kapelník a dobrý znalec díla Karla 
Hašlera, pan Radan Dolejš… 

Letos se můžeme těšit na dvě nové kapely – 
Staropražskou Hašlerku a Plechovou kapelu 
Karla Vacka. Jako nečekaný host dorazí pan 
Petr Rychlý se svým vystoupením Tváře 
Petra Rychlého. Přijďte 18. září od 14 hodin  
do areálu Sokola, těšíme se na vás!

Ilony Ptáčkové se ptal Jaroslav Richter 

Další Hašlerka je tu!

Dámy v dobovém

...k dobré zábavě patří dobré pivečko

J. Fousek s paní Boháčkovou Josef Zíma
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Další Hašlerka je tu!

Tím, co děláme, a jak se chováme, zane-
cháváme na světě poměrně slušnou stopu. 
Těší mě, že v posledních letech se nás stále 
více snaží, aby naše stopa zanechala co nej-
menší otisk. Třídíme, nosíme látkové tašky, 
používáme ekologickou drogerii, více čteme 
štítky na spotřebičích, které si kupujeme, 
a mnoho dalšího. Také mě těší, když tam, kde 
žijeme, si mezi sebou pomáháme. A pokud se 
obě věci spojí v jednu, tak to mě těší ještě víc. 

To se nám povedlo v ŠATNIČCE – malém 
projektu, který začal pomocí lidem, kteří 
k nám přišli z válečného konfliktu na Ukrajině 
a potřebovali základní oblečení či vybavení 
domácnosti, a pomalu se přeměnil v prostor, 
kde vaše nepotřebné, ale hezké oblečení 
dostane druhou šanci.

Pro mnohé z nás je oblečení důležitou součástí 
naší identity, projevu naší osobnosti, ale i svo-
body. Paradoxem je, že často způsob, jakým 
se dnes většina oblečení vyrábí, používá a li-
kviduje, neodpovídá našim hodnotám, tzn. 
naší snaze neplýtvat, chránit životní prostředí 
i zdraví nás všech. 

Pojďme společně zpomalit kolotoč výroby 

a spotřeby dnešního oblečení i u nás Libči-
cích v ŠATNIČCE, kde díky pomoci mnoha 
z vás máme dnes dobrý základ pro vzájemnou 
pomoc, výměnu či darování.

● Přineste oblečení, na které se vám 
ve skříni akorát práší, a odneste si nové 
kousky s příběhem.

● Přijďte vyměnit okoukané kousky za ne-
okoukané a dejte jim nový život.

● Přijďte zažít radost z jejich sdílení.

Máte prázdnou skříň a není za co nakoupit? 
I pro vás je ŠATNIČKA otevřená. Nebojte se 
přijít a zjistit, jak vše funguje. Najdete nás kaž-
dou středu od 17 do 18 hodin v Hřbitovní ulici, 
vedle firmy Ludvík, za policií. Tyto prostory 
nám zdarma poskytuje město Libčice nad 
Vltavou. Dotazy směrujte na e-mail info@
libcickekrizovatky.cz. Těší se na vás Martina 
Macurová a ostatní, které v Šatničce můžete 
potkat – Mirka Koušová, Renata Baxová, Tereza 
Nehasilová a Milada Kropáčková.

Martina Macurová 
volební kandidátka spolku LOS

Dejme věcem druhou šanci aneb ŠATNIČKA
Foto na památku

Libčická Hašlerka a pan Gustav Oplustil s manželkou — pamětník 
doby Karla Hašlera Bohuš Matuš a Duna Band

Josef Zíma a Strahovanka
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Víte, že se letos bude adventní jarmark konat 
již pošesté? Předvánoční setkání na farní za-
hradě se objevuje v kalendáři již od roku 2016. 
Jediný výpadek způsobila loňská přísná  hygi-
enická opatření, kvůli kterým jsme si nedovo-
lili jarmark uspořádat. 

Jarmark nás baví. Přináší do Libčic na pár 
hodin opravdovou vánoční náladu, za kte-
rou jindy vyrážíme do Prahy nebo dalších 
velkých měst. Jarmark je příležitost potkat 
se s přáteli nebo zakoupit originální dárek. 
Během jarmarku pořádáme v evangelickém 
kostele koncert. Hudba podtrhuje atmo-
sféru adventu a umožňuje posluchačům 
zklidnit mysl, zastavit se a zamyslet se nad 
poselstvím adventního času.  

Příprava jarmarku se v mnohém podobá far-
mářskému trhu. Je potřeba hodně dopředu 
jednat se zájemci, kteří chtějí nabídnout své 
zajímavé výrobky. Krátce před jarmarkem 
s obavami sledujeme předpověď počasí. Vzpo-
mínáte, jak jednou silně sněžilo? Byl to krásný 
romantický vánoční zážitek, ale také obavy, 
aby stany unesly těžký sníh a nepotrhaly se. 
I to k přípravě akce v sychravém počasí patří. 

Jarmark nabízí mix řemeslných výrobků, domá-
cích zákusků, originální bižuterie, knih, hraček 
a spousty drobností, které dobře slouží jako dá-
rečky pro naše blízké. Předloni jsme tradici ne-
chtěli opustit ani přes hygienická omezení. Jarmark 
tehdy proběhl jako prodej ze dvorů a návštěvníky 
jsme nasměrovali na improvizované korzo v ulicích 

centra města, aby se tolik neshlukovali. Jarmark 
tak získal překvapivý rozměr, protože rázem ožila 
celá ulice. Proměna byla o to výraznější, že jsme 
měli za sebou rok plný omezování návštěv a se-
tkávání, kdy jsme některé známé neviděli osobně 
mnoho měsíců. Shledání na korzu byla o tuto zku-
šenost srdečnější. Těšilo nás, že vás tehdy dorazilo 
mnoho, a viděli jsme radost ve tvářích všech pří-
tomných. Bylo jasné, že sociální kontakt je stále 
moc důležitý, že je lékem na starosti, které s sebou 
nová situace s covidem přinesla. 

Petra Pelešková 
volební kandidátka spolku LOS

Šest let adventní pohody

Libčice nad Vltavou a jejich nejbližší okolí 
patří díky své poloze ve středních Čechách 
a zároveň v jedné z nejteplejších oblastí ČR 
k přírodovědně zajímavým lokalitám. Toto lze 
doložit i některými zajímavými druhy ptáků. 
Ačkoliv se coby ornitologové výzkumu ptáků 
věnujeme převážně v jiných oblastech repub-
liky (např. v jižních Čechách), zbývá nám i čas 
na sledování ptáků v okolí Libčic nad Vltavou. 

V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat 
čtyři vycházky pro širší veřejnost zaměřené 
na pozorování ptáků a jiných složek živé pří-
rody v katastru města Libčice na Vltavou. 
Vycházky jsou plánovány tak, aby pokrývaly 
různá roční období. V průběhu vycházek se 
snažíme ukazovat pozorované druhy ptáků, 
jejich určovací znaky, popisovat jejich migrační 

a reprodukční strategie a aktuální problémy 
druhové ochrany. Předvádíme i metody od-
chytu a kroužkování ptáků. 

Poprvé jsme se potkali v květnu a červnu 2022, 
a to vždy s asi 12 účastníky. Viděli jsme krouž-
kování strakapouda velkého (viz fotografie), sý-

kory koňadry a pěnkavy obecné. Při květnové 
vycházce jsme se zastavili poblíž pískovny a po-
zorovali jsme hnízdní kolonii břehulí severních 
a bavili se společně s Mgr. Pavlem Moravcem 
z Agentury ochrany a krajiny ČR o proble-
matice ochrany a managementu pískoven 
a podobných cenných nelesních stanovišť.

Třetí vycházku plánujeme na první říjnový 
víkend a chtěli bychom ji uspořádat v rámci 
celosvětového tzv. Festivalu ptactva. Ptačí rok 
2022 pak uzavřeme vycházkou za zimujícími 
ptáky k Vltavě na přelomu listopadu a prosince.

Petr a Zuzana Musilovi
členové spolku LOS

Ptačí rok 2022 pokračuje dvěma vycházkami
K adventu patří i předvánoční dílny, zde s Petrou Peleškovou a Ilonou Ptáčkovou
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Jelikož docela často dostávám opakující se 
otázky ohledně fungování našeho kina, vyu-
žívám těchto novin k jejich zodpovězení. 

Jde o opravdové kino, nebo o projekci filmů 
postahovaných z internetu?
Jako každé kino jsme registrováni u Unie fil-
mových distributorů, filmy objednáváme 
a řádně za ně platíme. Lze to ověřit na transpa-
rentním účtu LOSu. 

Proč vybíráte zrovna takovéhle filmy, a ne 
pořádné filmové hity?
Distributoři nabízejí filmy v různých formátech. 
Na přehrání některých z nich je potřeba velmi 
nákladné vybavení v řádu minimálně stovek 
tisíc korun. To jednak není v našich finančních 
možnostech, jednak by bylo velmi rizikové ta-
kové vybavení stěhovat sem a tam. Kino totiž 
na každé promítání stěhujeme do Kotelny či 
na koupaliště a zpět do skladu. Bohužel vý-
hradně v těchto profesionálních formátech, 
určených pro multikina či městská kina typu 
kralupské Vltavy, jdou do kin všechny block- 
bustery, takže Avengers, Spider-Mana, Ja-
mese Bonda, Doctora Strange, aktuální Top 
Gun apod. nám prostě distributor nepůjčí. 
Při výběru tedy čerpáme hlavně od distribu-
torů zaměřených na malá klubová kina, kteří 
zohledňují méně dokonalou přehrávací tech-
niku. A způsob výběru je jednoduchý – film 
musí aspoň někoho z nás zaujmout natolik, 
aby o něm přesvědčil ty ostatní. Naším cílem 
zároveň od začátku nebylo duplikovat to, co 
lze běžně vidět v každém pražském kině nebo 
třeba té zmíněné Vltavě, ale spíše hledat zají-
mavé tituly, které trochu zapadly. 

Kolik lidí se o kino stará?
Základní tým tvoří pět lidí. Když je třeba, po-
může nějaký ochotný kamarád. 

Kdo na tom vydělává? Dostáváte přece 
i městské peníze…
Veškerý případný zisk je investován zpět do kina – 
nákup mobiliáře, doplňování a obměňování kabelů 
apod. Nebohatne z něj tedy ani LOS, ani nás pět 
pořadatelů. Rovněž pronájmy Kotelny i koupaliště 
odpovídají díky vstřícnosti majitelů či provozova-
telů nákladovým cenám. Zásadní pro nastartování 
celého kina byla ovšem dohoda se spolkem Libčice.
net, se kterým sdílíme, přesněji máme od něj spíše 
zapůjčenu tu nejdůležitější techniku. Naproti tomu 
městský rozpočet rozhodně příliš „nedojíme“. 
Souhrnný příspěvek např. na celý letošní rok činí 
25 000,- Kč. To je zhruba částka, za kterou si lze za-
platit jednu komerční projekci na klíč – mnoho obcí 
takto pořádá letní kina: poskytnou plac, elektřinu, 
přijede firma s plátnem, promítačkou a zvukovým 
aparátem a za 20 000–30 000,-Kč + zakoupení práv 
na přehrání filmu film promítne. Takto nahlíženo 
tedy městské peníze spíše šetříme, jen v letošním 
kalendářním roce jsme již uspořádali asi 20 před-
stavení a cílíme zhruba na dvojnásobek.

Kolik stojí půjčení filmu?
Každý distributor má jinou strategii a někdy 
je zároveň přístupný vyjednávání. Může se 
tak promítat za 50-60 procent ze vstupného  
(+ DPH), za fixní částku ve výši cca 1500–

10 000,- Kč (+ DPH), za malý paušál + procenta 
ze vstupného…

Kde lze najít program kina?
Libčické nástěnky, Facebook: kinokotelna nebo 
letnikinolibcice, www.libcickekrizovatky.cz, Lib-
čické noviny, stránky města.

Kolik to zabere času?
Jedno promítání včetně stěhování asi tak 
6 hodin, k tomu příprava a vylepování plakátů, 
propagace na webu, výběr filmů, dopisování 
s distributorem atd.

Má to vůbec cenu?
Občas se stane, že do kina zavítají dva tři diváci. 
I jim jsme film vždy promítli. Celkem jich však 
jen letos na jaře do Kotelny dorazilo přes 500, 
přičemž do půlky března platila řada covidových 
omezení. Proto si myslíme, že kino smysl má.

A baví vás to ještě?
Ano.

Jaroslav Richter  
volební kandidát spolku LOS

Něco faktů o kině

Sál kina Kotelna nachystaný k promítání čeká 
na své návštěvníky

– a příjemně zaplněný sál před filmem Poslední závod

Letní kino připravené k promítání
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Když jsem se rozhodla, že převezmu 
v pátém ročníku štafetu organizace farmář-
ských trhů v Libčicích, netušila jsem, do jak 
velkého dobrodružství se pouštím. Petra 
Pelešková s Janou Márovou založily tradici 
farmářských trhů v Libčicích v roce 2018. 
Jejich vytrvalost má můj obdiv. Myšlenka 
podpořit prodej výrobků a výpěstků, které 
při cestě na náš stůl nebyly přepravovány 
tisíce kilometrů, ale vyrostly či byly vypro-
dukovány v našem okolí, je mi totiž blízká. 
Trhy jsou také dobrou příležitostí potkat se 
a poklábosit se sousedy.

Nejprve jsem zjistila, jak velké množství času 
strávím hledáním lokálních producentů a ko-
munikací s trhovci (někteří jsou opravdu své-
rázné osobnosti). Zajistit propagaci, splnit 
speciální požadavky prodejců, vytisknout 
a vylepit plakáty apod. Komunikaci přes face-
book má naštěstí na starosti obratná Markéta 
Kratochvílová. Pak je potřeba sehnat stany, 
pověsit bannery, najít dobrovolníky, kteří 
budou chtít být v sobotu ráno na place v 7:30 
a stavět stánky. Průběžně sleduji nejrůznější 
aplikace s počasím, které zlepšují či zhoršují 
náladu. V neposlední řadě vždy do začátku trhu 
doufám, že skutečně dorazí ti, kteří účast slí-
bili. A už nepanikařím, když někteří na poslední 
chvíli nepřijedou.

Trh je pak plný milých setkání, za něž jsme 
vděční a nevadí nám, že podobně jako 
po prvním letošním trhu všichni rozmrzají ještě 
v neděli. Držím se rady Petry Peleškové, že trhy 
se pořádají za každého počasí – lidé to ocení. 
A má pravdu. I v tom největším lijáku to stálo 
za to.

Máte-li zájem na trzích nabídnout své výrobky, 
výpěstky nebo přebytky za zahrádky, případně  

nám prostě jen pomáhat s jejich přípravou, 
neváhejte nás kontaktovat. (Petra Nováková 
Sádková, tel. 605 748 334, na facebookových 
stránkách našeho spolku či přes libcicke-
krizovatky.cz).

Petra Nováková Sádková 
volební kandidátka spolku LOS

Jak se dělají farmářské trhy

K farmářským trhům patří dobré jídlo, barevné kvítí a hrátky počasí. Občas se objeví i hudební produkce
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Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby se v Lib-
čicích hrála již dávno před vznikem našeho 
občanského spolku. Její novodobá historie 
spadá někam do roku 2001 a ústřední roli 
v tomto počínání zaujal Roudnický pěvecký 
sbor a evangelická farnost. Zhruba po pěti 
letech převzal štafetu už tehdy v Libčicích 
známý pěvecký sbor Scandula. Stejně tak hrál 
od prvopočátku důležitou roli Luboš Harazin, 
dlouholetý ředitel libčické a nyní kralupské 
ZUŠ, který se od začátku s výborným vý-
sledkem ujal jejího dirigování. 

V roce 2014 se organizační role ujal Libčický 
občanský spolek LOS. Nutno říci, že i tohle 

předvánoční zpívání dokázalo současné vedení 
města svého času zpolitizovat, když se výměnou 
za finanční příspěvek snažili určovat, kdo smí 
a nesmí koncert dirigovat… Tehdy se totiž právě 
pan dirigent, patřící k opozičním zastupitelům, 
stal pro radnici trnem v oku. Česká mše vánoční 
ale i tuhle vlnku překonala a každoročně se stala 
symbolickým začátkem Vánoc pro obvykle zcela 
zaplněný evangelický kostel. Věříme, že vás 
na ni budeme moci pozvat i letos. 

Přestože je libčické provedení Rybovky ko-
morního rázu, není její obsazení lehká zá-
ležitost. Sehnat totiž mužské i ženské sólisty, 
varhaníky, houslisty, hráče na violoncello 

a flétnisty jen v Libčicích není možné. Každo-
ročně se tedy k nám do města vydávají hudební 
posily z nedalekých Kralup, ale i z opačného 
konce za Prahou, byť mnozí nemají s Libčicemi 
vůbec nic společného. Neváhají tak ukrojit 
svůj čas a věnovat celé nedělní předvánoční 
odpoledne zkoušce a pak následně večernímu 
provedení Rybovy mše právě u nás v Libčicích. 

Jsme za to samozřejmě moc rádi!

Ilona Ptáčková 
volební kandidátka spolku LOS

Hej mistře!

12. 9. centrum Libčic, 15. 9. Letky, 

16. 9. Sahara

• Pojďme se společně potkat jako sousedé

• Poznat nové tváře ve svém bydlišti

• Sdílet, co se nám u nás líbí, co bychom 

mohli zlepšit

• Užít si doprovodný program s celou 

rodinou

Bližší informace na webu libcickekrizovatky.cz 

a facebooku

Zve vás LOS – vaši sousedé!

Sousedská setkání přímo u nás 
v Libčicích
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Obecní volby byly vždy důležitou událostí. 
I v Libčicích. Zdejší kroniky je proto poměrně 
pečlivě sledují. Na zde vymezeném místě 
nelze citovat všechny záznamy. Proto jen 
kaleidoskop volebních střípků.

Libčice byly dříve úředně spojeny s obcí 
Dolany. V Dolanech byl starosta a v Libči-
cích první radní. Údajně proto, že z Dolan to 
bylo blíž na okresní hejtmanství ve Slaném 
a k okresnímu soudu ve Velvarech.

Roku 1881 byly Libčice od Dolan odděleny 
a prvním libčickým starostou se stal sedlák 
Josef Kejř. Radními tehdy byli: Josef Bělohrad-
ský, Marek Freund, Václav Křtěn, František Suk, 
Josef Kočí, Antonín Müller a Matěj Brebta.

Josef Kejř zastával starostenský úřad dlouhou 
dobu. Teprve v roce 1898 ho nahradil Josef Ná-
pravník.  Jaký tehdy byl volební systém? Kronika ho 
popisuje takto: „Tehdy se volilo do tří sborů, podle 
toho, jak kdo platil daně. Do tzv. I. sboru volili ti, 
kteří platili nejvíce daní, například sedláci a větší 
majetníci. Do II. sboru menší plátci, chalupníci 
nebo obchodníci. Do III. sboru patřili voliči, kteří 
platili nejméně daní a těch bylo nejvíce. Každý volič 
musel mít nějaký majetek, z kterého platil daně. 
Kdo neměl žádný majetek a neplatil daně, neměl 
volební právo.“

Systém zvýhodňoval při volbě velké plátce, 
kteří také ovšem odváděli nejvíce prostředků. 
Ale v Libčicích bylo málo těch, kteří žádnou daň 
neplatili. Tudíž volební právo tu bylo skoro vše-
obecné, i když omezené podle majetku.

Pan Nápravník zůstal starostou i po volbách 
v roce 1901. Volební místnost tehdy byla 
v jedné ze tříd místní školy.

Letky a Chejnov společně tvořily samostatnou 
část a trvat to mělo ještě dlouhou dobu. Do dva-
cátých, respektive čtyřicátých let 20. století. 
Z letecko-chejnovských starostů můžeme při-
pomenout například Karla Michovského, kte-
rého nahradil v roce 1871 rolník Josef Rous. Ten 
byl starostou celých 10 let. V roce 1871 na jeho 
místo nastoupil František Havluj. Před 1. svě-
tovou válkou zastával tento úřad od roku 1904 
rolník a majitel letecké usedlosti č.p. 4 pan Karel 
Válek.  Nejznámějším a nejúspěšnějším leteckým 
starostou byl Adolf Kříž.

V Libčicích  se i v dobách minulých vedl poli-
tický boj. Jeho výrazem byla často výměna 
na postu starosty. Josefa Nápravníka nahradil 
v roce 1905 radikálnější František  Michalec. 
Ten pak proti  předchůdci vedl ze starostenské 
pozice nejrůznější řízení.

Po 1. světové válce se místní volby konaly 
v roce 1919. Tehdy už postavily kandidátky 
nové politické strany – sociální demokraté, 
národní socialisti, lidovci a národní demokrati. 
Starostou se stal Jindřich Žoha. V roce 1924 ho 
vystřídal známý Adolf Kříž, který byl znovu zvo-
len i ve volbách v letech 1929 a 1936.

Výsledky z roku 1936 ukazují, jak výrazně se  
změnila povaha obce. Z původní zemědělské 
vesnice se Libčice staly převážně průmys-
lovým sídlem, a tomu odpovídalo i složení 
a smýšlení obyvatel. V těchto volbách KSČ 
a ČSSD dostaly shodně 479 hlasů. Levice tak 
měla dohromady 958. Ostatní strany v součtu 
dosáhly na počet 955 hlasů.

Pohled do libčického volebního kaleidoskopu 
zakončím prvními volbami po 2. světové válce.  
Agrární strana tehdy celostátně do voleb nebyla 
vůbec připuštěna. Komunisté a sociální demo-
kraté dostali z celkového počtu třiceti po sedmi 
mandátech. Stejně tak národní socialisté.  O zby-
tek se dělili lidovci, političtí vězni a tzv. odborníci. 

Starostou se stal komunista Josef Havlíček.

Jako by tyto volby předznamenaly co má 
v brzku přijít. Výsledkem i  absurdním prů-
během.  Konaly se totiž  na obecním hřišti 
u katolického hřbitova za shromáždění všeho 
místního občanstva. Volilo se veřejně, naráz, 
zvednutím ruky.

 Z kronik vybral Petr Schönfeld 

volební kandidát spolku LOS

Historické střípky volební

Libčice na pohlednici z období mezi válkami. 
Zdroj: Sbiram.cz

Neděle 18. 9. 2022 od 14 hod.

na sokolském hřišti (po farmářských trzích)

9. ročník
Festival pořádá

plakát A3 - na šířku.indd   1 17.07.2022   22:10

Spolky s  námi mohou 
počítat
Dobře víme, kolik práce stojí udržet při 
životě, nebo dokonce stále rozvíjet různé 
aktivity pro ostatní. Ať už je to sportovní 
klub, hasiči, kulturní či společenská akce, 
chovatelé, dětské centrum a oddíly pro 
děti, klub seniorů nebo třeba pohádkový 
les pro nejmenší. Všem takovým obětavým 
lidem za jejich práci děkujeme a slibujeme: 
s naším hlasem na radnici i v zastupitelstvu 
můžete počítat!

Kino Kotelna v září
Sezona letního kina na Plovárně je za námi, 
v září se vracíme do Kotelny. Na září při-
pravujeme:
Zlouni - nový americký animák pro děti

Super-Blb - francouzská superhrdinská ko-
medie pro všechny, co superhrdiny milují, 

milovali nebo jim připadají legrační

Kdyby radši hořelo - česká komedie s Mi-
chalem Isteníkem a Miroslavem Krobo-
tem v roli dobrovolných hasičů zápolících 
kromě živleních pohrom také s konspi-
račními teoriemi

O termínech se jedná, sledujte naše infor-
mační kanály
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Napínavé dětské závody končí předáváním ocenění z rukou Tomáše Lisého, který je rovněž naším volebním kandidátem

Závod pro děti jménem Libčický pohárek 
pořádá člen a volební kandidát našeho spolku 
Tomáš Lisý. Zeptali jsme se ho na několik zá-
kladních informací.

Tomáši, už pátý rok pořádáš pro děti závod 
Libčický pohárek. Mohl bys pro všechny 
rodiče a děti, kteří o něm dosud nevěděli, 
popsat, o co jde?
Libčický pohárek vznikl v roce 2018 jako dět-
ský závod v běhu. Postupně jsme přidali závody 
na kole a v současné podobě se jedná o seriál 
tří až čtyř závodů od jara do podzimu. Každý 
rok také pořádáme duatlon, při kterém děti 
během jedné akce závodí v běhu i na kole. 
Do budoucna bychom rádi oslovili i dospíva-
jící mládež a pravidelně pořádali také závod 
pro dospělé. Závodíme na zajímavých místech 
v Libčicích a blízkém okolí. Vyhledáváme pří-
rodní tratě v lehkém terénu a dbáme na to, aby 
byly kvůli bezpečnosti zcela uzavřeny provozu. 
Pravidelně využíváme náplavky v Letkách 
i v Libčicích, několikrát jsme závodili v industri-
álním prostředí areálu bývalých šroubáren, což 
děti velmi bavilo.

Často tě lze potkat při dlouhých bězích nebo 
cyklovyjížď kách okolo Libčic, takže bych se 
chtěl ujistit, že dětem v Libčickém pohárku 
opravdu nehrozí kolaps z vyčerpání...
Můžeš být v klidu, délku a náročnost tratí volíme 
vždy podle věku dětí. Kategorie máme od pěti 

let, po dvou až třech letech. Kluci a holky. Starty 
jsou někdy pro větší zajímavost spojené pro 
více kategorií zároveň, starší děti ale jedou více 
okruhů. Pořadí vyhlašujeme v každé kategorii, 
tak si všechny děti přijdou na své :-)

Sport tě vedle focení provází i v tvém dalším 
povolání. Mohl bys stručně popsat, co děláš 
v organizaci Sportability?
Sportability je nezisková organizace, která 
podporuje lidi s handicapem v aktivním způ-
sobu života. Snažíme se lidi s různým druhem 
postižení, třeba vozíčkáře po těžkých úrazech 
páteře, přivést ke sportu a dále je v jejich spor-
tovní kariéře podporovat. Spolek Sportability 
jsme založili v roce 2011 a specializujeme se 
na sjezdové i běžecké lyžování. Od pomoci 
úplným začátečníkům, čerstvě po úrazu až 
po podporu vrcholových sportovců.

Co máte s Libčickým pohárkem v plánu 
v nejbližší budoucnosti?
Nejbližší závod se uskuteční v neděli po volbách 
25. září. Bude to cyklistický závod na zajímavé 
trati u jezu a směrem na Dolany. Závod bude 
vyhlášený také pro dvojice dítě - rodič, aby se 
mohli taťkové a mamky před svými malými 
sportovci ukázat :) Jinak přes prázdniny dětské 
závody odpočívají. Mám také v plánu uspořá-
dat několik podvečerních setkání, kde si bude 
moct kdokoliv vyzkoušet projít po slackline. 
Pro ty, kdo neznají:  slackline je tenký popruh 

natažený například mezi dvěma stromy a chůze 
po něm je krom rovnováhy a soustředění vý-
borné cvičení pro zpevnění celého těla

Sledujte FB Libčický pohárek

Děkuji kamarádům z Libčického občanského 
spolku LOS za pomoc s organizací.

Tomáše Lisého se ptal Jaroslav Richter 

Znáte Libčický pohárek?
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spolu doma v Libčicích
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Komunální volby  
23. a 24. září 2022

Ing. Petra Pelešková
51 let, stavební inženýrka, 

vedoucí stavebního úřadu

Ing. Lukáš Kučera
47 let, IT a business analytik 

v bankovním sektoru, 

konzultant

Mgr. Petra Nováková 
Sádková

44 let, ministerský rada, 

koordinátorka dotačních výzev

Mgr. Zuzana Mošovská
41 let, psycholožka, 

psychoterapeutka

Mgr. Martina Macurová
51 let, sociální pracovnice, 

ředitelka neziskové organizace

BcA. Markéta Kratochvílová, DiS.
37 let, koordinátorka v kulturně-

vzdělávací organizaci, publicistka, 

hudebnice

Ing. Milan Vojtek
48 let, ministerský rada, 

administrátor monitorovacího 

systému evropských dotací

Ing. Tereza Nehasilová
43 let, krajinná inženýrka, 

vedoucí integrační 

zahradnické a truhlářské dílny

Tomáš Lisý
43 let, fotograf, trenér lyžování, 

hnací motor neziskové 

organizace

Mgr. Jaroslav Richter
49 let, vedoucí edičního 

oddělení, živnostník v oblasti 

vydávání knih

Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
55 let, ředitel knihovny a 

zástupce generálního ředitele 

Národního muzea

Mgr. Jan Menšík
42 let, právník, dobrovolný 

hasič, IT specialista

Ilona Ptáčková
47 let, zprostředkovatelka 

služeb v oblasti pojišťovnictví

Mgr. Renata Baxová
45 let, sociální pracovnice, 

konzultantka, specialistka na 

strategické plánování v sociální oblasti

PhDr. Petr Schönfeld
72 let, doktor filosofie, 

redaktor, důchodce

PŘIJĎTE PODPOŘIT ZMĚNU
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