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ÚVODNÍKÚVODNÍK
Vážení přátelé, sousedé, známí i dosud neznámí,

dostává se vám do rukou první vydání magazínu 
TRIANGL, který vydává zapsaný spolek Triangl Lib- 
čice, jenž má jako datum svého vzniku magické  
12. 12. 2020. Pro začátek najdete magazín ve 
svých poštovních schránkách čtyřikrát ročně, aby-
chom vám dali vědět, že tu jsme, že nám leží na 
srdci život v našem městě, že nám není jedno, co se 
tady děje a že vždy rádi podpoříme dobré, případně 
pomůžeme zabránit špatnému.

Rozhodně vás nechceme obtěžovat žádnými 
politickými šarvátkami, ani se v nich jakkoli anga-
žovat. To nám nepřísluší, neboť naším záměrem je 
spíše vyzdvihnout to, co se podařilo, co je zajíma-
vé a prospěšné. Zároveň jsme připraveni podílet 
se aktivně na smysluplném rozvoji našeho města. 
Nabízíme prostor místním podnikatelům, aby v 
Trianglu prezentovali svou práci a prostřednictvím 
rozhovorů bychom vám chtěli představit osobnosti, 
které možná denně potkáváte a vůbec netušíte, jak 
jsou zajímavé. 

Libčice jsou od r. 2014 členy Dobrovolného svaz-
ku obcí s poetickým názvem Údolí Vltavy. Triangl 
by se chtěl stát jakousi informační spojkou a se-
znamovat vás s tím, co zajímavého se děje u našich 
sousedů v oblasti kultury, sportu i zábavy. K tomu 
nám poslouží nejen tento tištěný magazín, ale i ne-
konečný prostor na našem webu a sociálních sítích. 

Rozrůstající se Triangl Libčice je primárně zá-
jmový spolek, který má ambice přispět k rozšíření 
nabídky kulturních i sportovních akcí v našem měs-
tě, ale také by se rád, až nastane ten správný čas, 
ucházel o váš hlas v příštích komunálních volbách.

Tak si udělejte příjemnou chvilku a třeba při ka-
fíčku si přečtěte o tom, co nového v našem městě 
vzniká a proč. Možná vás zaujme rozhovor se zá-
stupcem společnosti Skanska o zahájení stavby a 
prodeji bytů v Parku Cihelka v Letkách, za povšim-
nutí stojí povídání Sokola o tom, jak dlouho usiluje 
o novou sportovní halu a určitě nepřehlédněte člá-
nek o nově otevřeném komunitním centru na faře 
evangelického kostela. 

TRIANGL LIBČICE JE TU S VÁMI A PRO VÁS.
Hannah Bartíková, šéfredaktorka 

Městečko jak na dlani 
ze sídla Trianglu.   
Foto: Jiří Marván

Web: www.triangllibcice.cz
Facebook: Triangl Libčice

Instagram: triangllibcice
YouTube: Triangl Libčice

SLEDUJTE NÁS:SLEDUJTE NÁS:

č. 1  •  05/2021



Magazín Triangl vydává čtvrtletně zapsaný spolek Triangl Libčice, Na Vrchách 856, 252 66 Libčice nad Vltavou, 
www.triangllibcice.cz, IČ: 09876979m evid. č. MK ČR E24168.

Šéfredaktorka: Hannah Bartíková (hannah.bartikova@hbart.cz). Redakční rada: Jiří Marván, Ondřej Veszelei. Ilustrace: Jiří Tyller. 
Grafické zpracování: Ondřej Pellar – Studio Klika, Rokycany. Tisk: PowerPrint, Horoměřice. Náklad: 1 700 ks.

Roznáška: Zdarma prostřednictvím České pošty do každé domácnosti v Libčicích nad Vltavou.
Redakce si vyhrazuje právo texty redakčně upravovat, případně po dohodě s autorem zkrátit. Za věcný obsah článků zodpovídají podepsaní autoři. 

TRIANGL DĚKUJE!TRIANGL DĚKUJE!
Rádi bychom touto cestou poděkovali ordinaci MUDr. Josefa Blechy a jeho zdravotnímu personálu 

za přístup a péči o všechny občany města v nelehké době spojené se šířením epidemie SARS-COV-2, 
neboť zejména zpočátku byli sami bez patřičného vybavení či očkování vystaveni velkému riziku ná-
kazy. Poděkování patří rovněž všem pracovníkům v sociálních službách, kteří velkou měrou pomáhali 
a pomáhají ve složité době chránit nejpotřebnější spoluobčany, jakými bezesporu jsou naši senioři. 
Děkujeme též švadlenkám, které ušily množství potřebných roušek v době, kdy v obchodech nebyla ani 
jedna. Ocenění zaslouží šikovní majitelé 3D tiskáren, kteří vyrobili stovky ochranných štítů pro naše lé-
kaře, učitele a nemocnice. Skvěle rovněž zareagovali libčičtí chemici, resp. hasiči, s okamžitou výrobou 
a distribucí dezinfekce. Nutno vyzdvihnout také vedení města, které finančně přispělo k nákupu látek 
na roušky, materiálu na štíty i chemikálie pro dezinfekci. A učitelé? Ti by si zasloužili zlatou medaili.

Heslo „Musíme si pomáhat“ zní jako otřepané klišé, ale v těžkých dobách dostává ten správný význam 
a je skvělé vědět, že se v našem městě umíme semknout a držet pospolu!                               Jiří Marván

VZNIK NÁZVU A LOGA VZNIK NÁZVU A LOGA 
Při volbě názvu našeho spolku jsme hledali symbol, který by měl nějakou spojitost s naším měs-

tem. Poměrně snadno jsme se shodli na čísle tři. Tři původní obce - Libčice (dříve Libšice), Letky, 
Chýnov (dříve Chejnov) se v r. 1924 spojily a na mapách vyplnily tvar trojúhelníku. Pak už to šlo 
jak na drátku a vypadlo z toho slovo TRIANGL, což je původní název pro trojúhelník. Při analýze 
jazykového významu, geometrického tvaru a fialové barvy našeho loga si dovolujeme prezentovat 
výklady, které nás inspirovaly:

VÝHODA JEDNOHO SLOVA
Jednoslovný název se dobře skloňuje, píše a je 
snadno zapamatovatelný.

TRIANGL MÁ ZVUK
Zřejmě všichni si u slova triangl vybavíme jeden z 
nejmenších hudebních nástrojů s lahodným zvoni-
vým tónem.

TROJKA
Podle numerologie působí mladě, je plná elánu, 
optimismu a tvůrčí energie. Je charismatická a má 
smysl pro humor. Shodou náhod je počet zaklada-
telů našeho spolku tři.

TROJÚHELNÍK
Skrývá významy jako je tvořivost, harmonie, růst 
či integrace. Má sílu, umí být oporou a drží pevně 
pohromadě. 

TROJJEDINOST
Tři spojené body trojúhelníku jsou často zmiňovány 
ve spojení:
zrození, život a smrt • otec, matka a dítě • síla, inte-
lekt a láska • myšlenka, pocit a emoce • duše, tělo 
a mysl • pravda, láska a naděje…

FIALOVÁ BARVA
Smícháním modré (duchovnost) a červené (ener-
gie) vzniká fialová, která symbolizuje odvahu, in-
teligenci a kreativitu. Je doménou mystiky, magie 
i kouzel. Je spojována s autoritou, bohatstvím, 
promyšleností a srdečností. Je osobitá a vyjadřuje 
pokoru a skromnost.

LOGO 

Logo nám navrhl Ondřej Pellar, grafik tohoto ma-
gazínu, který s trpělivostí sobě vlastní překonal 
všechny naše nápady a výsledkem je značka, na 
které jsme se jednomyslně shodli.

TRIANGLÍK
Toto je náš emotikon, který se 
zrodil v ateliéru známého kres-
líře Jiřího Tyllera. Trianglík nám 
pomůže vystihnout náladu, po-
stoj či emoce a možná se stane i 
naším maskotem.
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HANNAH BARTÍKOVÁ (18. 2. 1954 Prachatice)
Pocházím z Jižních Čech, ale bydlím v Libčicích již podruhé, což by se 

mi mohlo započítat k dobru. Byly doby, kdy jsem si nedovedla představit, 
že bych se kdy do Libčic vrátila poté, co jsem se hned po studiích vydala 
do světa. Pracovala jsem jako tlumočnice a překladatelka v diplomatických 
službách, a tak se mi Libčice nezdály pro mou práci a plány dost velké. 
Cestou necestou jsem se sem ale před více než 10 lety vrátila přesně podle 
pravidla, čím více zemí poznáte, tím raději se vracíte domů. Ano, Libčice 
jsou můj domov se vzpomínkami na dětství, s rozrůstající se rodinou a 
přáteli. Pocítila jsem potřebu pro toto městečko, které má sympatické rysy 
klidného venkova v dosahu Prahy, něco dobrého vykonat. Snažila jsem se o to téměř deset let v různých 
rolích. Bylo to krásné období, ale jsou to již téměř dva roky, co jsem dospěla k názoru, že už jsem svou misi 
splnila a že je načase, aby nastoupila mladší generace. Celkem dobrý odhad, ale nepočítala jsem s tím, že 
budu mladými oslovena, abych jim pomohla uskutečnit jejich plány. Překvapení, polichocení, jednoznačné 
odmítnutí a nakonec - souhlas. To byla kaskáda mých pocitů, která ze mne nakonec udělala jednoho ze 
třech zakládajících členů nového libčického spolku Triangl, který by vás měl nejen bavit, ale má též ambice 
stát se v komunálních volbách pro vás volební alternativou. Pokud se mu podaří udržet svá předsevzetí  
o spolupráci na všem dobrém s kýmkoli, kdo o to bude stát, tak to nemůže dopadnout špatně. 

ONDŘEJ VESZELEI (8. 5. 1988 Praha) 
Od narození žiji v Libčicích a lze o mně říci „tady všude bydlel“.  Dětství 

jsem prožil v Letkách, momentálně bydlíme s partnerkou a dvěma dětmi  
v pronajatém domě v Chýnově a brzy se přestěhujeme do vlastního domu 
v Hašlerově ulici. 

Takže celé Libčice jsou pro mě místem, kde jsem doma. Absolvoval jsem 
zde základní školu, navštěvoval hudební školu, hrál jsem za místní klub AFK 
Libčice fotbal, jezdil po městě na kole a prozkoumal všechna místa našeho 
krásného města. Nebojím se organizovat velké akce, což se mi v minulosti 
i u nás podařilo. Na náplavce se konal festival Hypno Open Air a několik 

dobrých hudebních akcí na plovárně.
Od roku 2013 úspěšně podnikám ve světě financí na pozici oblastního ředitele. Mám na starost dvě 

pobočky a několik profesionálních finančních konzultantů. Pomáháme lidem s plněním jejich potřeb a cílů 
v oblasti bydlení (hypoték), zhodnocením peněz a pojištění. Hlavní náplní mé činnosti je hledat u lidí jejich 
kvality, ty posilovat a rozvíjet. Díky tomu si lidé dokáží plnit své životní cíle, a to je to, co mě naplňuje. 

Jelikož mi není lhostejné, jak se budou Libčice do budoucna rozvíjet, tak bych rád zužitkoval své zku-
šenosti a promítl je do rozvoje města. Sám mám několik představ o tom, jakým směrem bychom se měli 
ubírat, ale jsem rovněž připraven naslouchat našim spoluobčanům, jejich přáním a udělat maximum pro 
to, aby byli vyslyšeni.

V Trianglu spolupracuji s lidmi, kteří smýšlejí podobně jako já. Chceme proaktivním a nekonfliktním 
přístupem zlepšit život všem občanům tohoto pěkného města. 

JIŘÍ MARVÁN (11. 12. 1989 Praha)
Žiji v Libčicích od svého narození. Navštěvoval jsem zde jesle, mateř-

skou, základní i uměleckou školu a zhruba 15 let jsem hrál fotbal za AFK. 
Mám zde rodinu, přítelkyni, kamarády a veškeré zázemí. Svou pracovní 
kariéru jsem od svých počátků spojil s obchodem. Nyní pracuji již třetím 
rokem jako obchodní ředitel ve společnosti zabývající se interiérovým de-
signem.

K Libčicím jsem si za ty roky vytvořil silné pouto a s přibývajícím věkem 
se více zajímám o to, jak naše město vypadá a jakým směrem se rozvíjí. 
Abych se na těchto aspektech mohl začít podílet aktivně, rozhodl jsem se 
s kolegy založit nový spolek TRIANGL. Všichni jsme odhodlaní přinést do místního dění v Libčicích nové 
nápady a svěží vítr. Připravujeme pro vás řadu zajímavých akcí, které budeme postupně odhalovat tak, jak 
tomu epidemiologická situace dovolí.

Chceme být aktivní a nekonfliktní spolek, který bude fungovat zcela nestranně a ve prospěch vás všech. 
Jsme nový spolek TRIANGL a těšíme se brzy při práci i zábavě na viděnou.
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Jdou byty v Libčicích na prodej?
Ano, máme téměř vyprodáno. Prodej prvních 57 

bytů jsme zahájili na podzim loňského roku a věř-
te nebo ne, máme je, až na 9 posledních, všechny 
prodané.
A to jste ještě ani nezačali stavět! Mohou si bu-
doucí majitelé upravit své byty trochu po svém? 

To samozřejmě mohou. Je běžné, že si kupující 
sami vybírají obklady koupelen a WC, dekor dveří 
a podlah z nabídky, kterou pro ně připraví naše by-
tová architektka. Nad rámec standardu ale mohou 
požadovat i řadu dalších klientských změn.
Bydlím tu, a tak nejsem velkým zájmem o Cihelku 
vůbec překvapená, ale co vy? Čekali jste to?

Libčice nad Vltavou jsou moc hezké a disponují 
celou řadou výhod. Přímé vlakové spojení, krásné 
okolí, řeka, školka, škola, lékaři, zájmové spolky - 
to vše lidé při výběru vlastního bydlení zohledňují. 
Musím však přiznat, že i přes výše uvedené jsme 
nebyli na tak velký zájem ze strany klientů připra-
veni. Velmi příjemně nás překvapil.
To se hezky poslouchá. Jak velké byty tam bu-
dou?

Od cca 50 do 115 m2, tzn. 2, 3 a 4+kk. Nejedná 
se o masový a rozsáhlý rezidenční areál, jde o jeden 
komerčně laděný bytový dům o třech nadzemních 
sekcích. 
57 bytů znamená 57 nových rodin do našeho 
města. Téměř se všemi jste se již setkal, dokázal 
byste shrnout, na jaké spoluobčany se máme tě-
šit?

Velkou část těch, kteří si zde bydlení pořídili, 
tvoří Libčičtí nebo lidé z okolí. Vnímáme to tak, že 
větší příležitost pro pořízení vlastního bydlení ve 
vašem městě doposud chyběla. Další skupinu tvoří 
klienti, kteří dávají přednost životu mimo centrum, 
mají, nebo plánují, rodinu a chtějí si užívat pobyt 
venku v přírodě. 

V úvodu jsme zmínili, že Skanska se v Čechách 
zaměřila spíše na Prahu, v čem konkrétně se liší 
Park Cihelka od jiných vašich projektů?

V mnohém se neliší. Používáme nám známé a 
mnoha realizacemi prověřené stavební postupy, 
dispozice bytů jsou jako u našich jiných projektů 
promyšlené tak, abychom se vyvarovali hluchých 
míst, využíváme materiály, které disponují celou 
řadou certifikátů kvality a udržitelnosti. 
V současnosti jsou moderní tzv. nízkoenergetické 
a ekologické stavby. Patří i Cihelka mezi ně?

Samozřejmě, že i v případě Cihelky myslíme na 
„zelenou“. Při výstavbě se inspirujeme metodikou 
šetrného stavění, domy jsou kvalitně izolovány, 
v bytech najdete armatury spořící vodu, do spo-
lečných prostor vybíráme úsporná svítidla. Kolem 
domů předpokládáme provedení řady parkových 
úprav a instalujeme tu komunitní záhony pro spo-
lečné zahradničení obyvatel domu.
Společné zahradničení? 

Přesně tak, na záhoncích u domu porostou kvě-
tiny, bylinky nebo zelenina do polévky. Na společné 
zahradě pod okny bude klidné místo k posezení a 
popovídání si se sousedy.

Zahradníci ocení dešťovou vodu z vlastní aku-
mulační nádrže, kterou využijí pro zalévání předza-
hrádky i společných záhonů. 
Bude v domě něco originálního, co jste ještě ni-
kde nezavedli?

A víte, že ano? Společná místnost v suterénu, 
která může sloužit třeba jako dílna pro rozené ku-
tily, ale i pro rodiče, jež se spolu s dětmi budou ku-
tilství teprve učit. Sdílené prostory podporují dobré 
sousedské vztahy, které jsou v menší obci ještě dů-
ležitější než ve městě. 
Předpokládám, že součástí Parku Cihelka je i roz-
hledna, jejíž stavbu vaše společnost podpořila.

Přesně tak, ale musím vás opravit, není to roz-

PARK CIHELKA – MÍSTO PRO OPRAVDOVÝ ŽIVOT PARK CIHELKA – MÍSTO PRO OPRAVDOVÝ ŽIVOT 
Rozhovor s Lukášem Maděrou, ředitelem prodeje a zákaznické péče Skanska Reality.

Jeden z nejvýznamnějších pražských developerů společnost 
Skanska koupila v roce 2017 v našem městě téměř jedenácti-
hektarové území od společnosti CTR Group, která zde měla  
v plánu postavit několik bytových domů, ale z projektu sešlo. 
Skanska, která se doposud soustředila na stavby v Praze, si 
pro jeden ze svých prvních záměrů postavit domy mimo Prahu, 
vybrala právě Libčice. Pouhé tři roky trvala série architekto-
nických, projektových a schvalovacích příprav, což se mi zdá 
rekordně krátká doba, neboť mám zkušenosti, že tyto práce 

trvají stejnou dobu i na stavbu rodinného domu. Skanska v tom evidentně „umí chodit“, 
a tak jsem se na to, jak to se stavbou Cihelky vypadá, zeptala přímo pana Lukáše Maděry, 
ředitele prodeje. Věřím, že vás jeho odpovědi budou zajímat a možná vás překvapí hned 
ta první, stejně jako mě. 
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hledna, nýbrž „Stožár s výhledem“, jak tu malou 
stavbu pojmenovali studenti ČVUT, kteří ji u vás 
postavili. Parametry rozhledny opravdu nemá. 
Stožár má sloužit jako místo k setkávání i jako cíl 
procházek. A těch pár schodů navíc i k lepší fyzické 
kondičce.
Co se na pozemku děje teď?

Pozemek vyklízíme a začínáme s přípravou úze-
mí, tzn. zajištění staveniště a budování vjezdu. V 
květnu se rozjíždějí také vlastní stavební práce.
A to mě zajímá. Kudy tam budou vjíždět náklaďá-
ky a stavební stroje?

Doprava je vždy velké téma. Abychom zatížili 
provoz ve městě co nejméně, povedeme dopravu 
ze strany od Letek ulicemi Turská a Letecká. 
Budete stavět na bývalém „hliníku“, jak té oblasti 
my pamětníci stále říkáme. Nebudou tím výkopo-
vé práce a základy nějak ztíženy?

To vše řeší samotný projekt. Výkopové práce a 
hrubá stavba jsou vždy náročné, zejména z pohledu 
logistiky, protože na stavbu přijíždí větší množství 
stavební techniky a dopravní obsluhy. Z toho důvo-
du bych rád apeloval na obyvatele, aby byli v okolí 
stavby obezřetní. 
Zákaz vstupu na staveniště určitě nikoho nepře-
kvapí.

Naše firma má velmi přísně nastavená bezpeč-
nostní pravidla, dbáme na bezpečnost pracovníků 
na stavbě i všech, kdo se pohybují v jejím okolí. 
Snažíme se eliminovat rušivé situace na nezbytné 
minimum. Přesto, péče o vlastní bezpečnost je zde 
namístě. 
Kdy předpokládáte termín kolaudace?

Celková výstavba je naplánována tak, abychom 
mohli podat žádost o kolaudaci ideálně do konce 
příštího roku.

Jaké máte u nás další plány?
Rozvoj dalšího území, které v Libčicích nad Vlta-

vou vlastníme, je zatím ve fázi diskusí a úzce souvisí 
s připravovaným novým územním plánem.
Název pro tento náš rozhovor jsem si vypůjčila z 
vašich webových stránek, kde nabízíte bydlení v 
našem městě.

Slogan „Místo pro opravdový život“ přesně od-
povídá našemu záměru, protože kvalita bydlení ne-
spočívá jen ve velikosti bytu a jeho čtyřech zdech, 
ale především v tom, jak se vám bude žít v jeho 
okolí. Také proto jsme bydlení v Parku Cihelka na-
vrhli pro ty, kdo mají rádi aktivní styl života, což 
vaše město a jeho okolí umožňuje. Je v krásné pří-
rodě na břehu řeky a přitom v těsném sousedství 
a snadném dosahu velkoměsta. Je to ideální místo 
pro mladé páry, které hledají svůj první společný 
domov, pro rodiny, kterým záleží na tom, aby jejich 
děti vyrůstaly v klidném prostředí, ale i pro seniory, 
kteří utíkají z ruchu velkoměsta. 

To zní dobře. Snad tedy mohu na závěr říci, 
vítejte naši milí budoucí spoluobčané z Cihelky 
v Libčicích nad Vltavou a vám, vážený pane ře-
diteli, děkuji za příjemné a poučné popovídání.

Hannah Bartíková

Bezbariérový výtah, plynový kotel, kvalitní materiály ve stan-
dardním vybavení bytů, kočárkárna a kolárna se sprchou pro 
mytí kol, kočárků či sprchování psů. 
Výsledná podoba vašeho nového domova záleží už jen na va-
šem vkusu.

DOBRÁ ZPRÁVA DOBRÁ ZPRÁVA 
Triangl oznamuje, že Skanska vylepší do konce června pří-

stupovou cestu ke stožáru a pod ním umístí lavičky a stolek. 
Ideální pro piknik, jen prosíme o udržování pořádku přesně 
podle motta „Odneste si, co jste si přinesli!

Foto: Hannah Bartíková
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První myšlenka postavit v našem městě sportov-
ní halu vznikla již v roce 2001, kdy jsme obdrželi od 
České obce sokolské dotaci na zpracování studie, 
která zahrnovala rekonstrukci stávající sokolovny, 
novou hrací plochu pro házenou, sportovní halu 
s ubytovací kapacitou, nové házenkářské hřiště s 
umělým povrchem, rekonstrukci tenisových kurtů 
a zastřešení jednoho kurtu nafukovací halou. Vel-
kolepý plán, ale museli jsme z něj slevit a zaměřit 
se s ohledem na omezené finance jen na to nej-
důležitější. Za významné pomoci ČOS jsme získali 
od ministerstva financí dotaci 7,5 milionu korun 
s podmínkou spoluúčasti 2 milionů korun a dodr-
žení přísných dotačních pravidel. To už mluvíme o 
letech 2006-2007, kdy jsme vybudovali současné 
házenkářské hřiště s umělým povrchem a provedli 
celkovou rekonstrukci sokolovny. Velmi nám v té 
době pomohlo tehdejší vedení města se zajištěním 
úvěru na spoluúčast. 

Na novou halu to nestačilo, ale radovali jsme se z 
krásného povrchu pro házenou. Ne dlouho. Kvalitní 
výkon našich hráčů a jejich postup do 2. ligy nám 
totiž přinesl nový problém. 2. liga se od r. 2004 hra-
je jen v halách. Na jedné straně radost z úspěchu, 
na druhé straně nové hřiště, které pro 2. ligu nevy-
hovuje. A tak naši házenkáři začali dojíždět do okol-
ních obcí, což se děje dodnes. Důvěrně znají spor-
tovní haly ve Stochově, Hostivici, v Ruzyni i Chýni.

Dlouho se nám nedařilo „přitáhnout“ k házené, 
která má v našem městě již bez 4 let stoletou his-
torii, děti a mládež. Ve spolupráci s místní školou se 
nám to před třemi lety povedlo. Členská základna 
se nám rozrostla nejen díky házené na současných 
303 členů. Házenkářské hřiště s umělým povrchem 
konečně ožilo. Je pravidelně zaplněno malými há-
zenkáři a využívají jej i oddíly všestrannosti.

Konečně bychom mohli být spokojeni, ale opět 
se nám snoubí radost se starostí, a to je nedostatek 
cvičebního prostoru v sokolovně, která slouží nejen 
našim 8 oddílům, ale i ZŠ, Malině, seniorům, fotba-
listům, hasičům a badmintonistům. V r. 2015 jsme 
se vrátili k původnímu záměru postavit v areálu TJ 
Sokol novou sportovní halu, ale opět z toho sešlo. V 
následujícím roce došlo ke jmenování nového mini-
stra MŠMT, dotační program se změnil a my jsme se 
opět ocitli na samém začátku. 

Bylo nám jasné, že v tom nemůžeme zůstat sami. 
Inspirováni sokolskými jednotami v obcích a měs-

tech, které již své nové haly postavily za vydatné 
pomoci svých zastupitelstev, jsme udělali totéž. 
Požádali jsme o spolupráci vedení našeho města, 
a úspěšně. Nechceme čtenáře unavovat detailním 
popisem desítek jednání, hledání vhodného do-
davatele, dlouhé hodiny diskusí nad potřebami, 
přepočítávání financí a smiřování se s kompromisy. 
Nevzdali jsme se a v letech 2017-2018 jsme mě-
li studii, kterou jsme předložili oddílům TJ Sokol k 
připomínkám. Na jejich základě došlo k úpravám 
tak, aby hala vyhovovala potřebám všech sportovců 
a většině organizací ve městě.  

V r. 2020 jsme předložili radě města, zastupitel-
stvu i veřejnosti konečnou studii. A to už jsme v 
současnosti. Podali jsme žádost o územní řízení a 
připravujeme další nutné materiály, jejichž výčet by 
významně prodloužil tento článek. Zpracováváme 
žádosti na ČOS, kde máme podporu, v jednání je 
smlouva na převod sokolského majetku na město a 
smlouva o další spolupráci TJ Sokol s městem. 

Každý stavitel či investor vám řekne, že příprav-
né práce jsou mnohdy složitější, než stavba samot-
ná. Jsme rádi, že jsme vás mohli stručně seznámit s 
tím, že vedení TJ Sokol nezahálí a že se intenzivně 
snažíme uskutečnit dlouho odkládané přání mít 
v Libčicích moderní sportovní halu. Věříme, že se 
nám to v současných příznivých podmínkách dobré 
spolupráce podaří. 

Závěrem bychom chtěli za TJ Sokol poděkovat 
všem zastupitelům města za vstřícnost, podporu 
a jednomyslné schválení finančních prostředků na 
projektovou dokumentaci. Chápeme to jako jedno-
značný souhlas s tím, že sportovní hala v Libčicích 
nad Vltavou bude dílem společným a stane se tak 
významným symbolem široké spolupráce a inspira-
cí pro budoucí generace.

Triangl Libčice se rád připojuje a vznik nové 
sportovní haly v našem městě bude vždy pod-
porovat. Projekt je na samém začátku, ale má 
velkou naději na splnění. Realizační tým Sokola 
s plnou důvěrou a mandátem valné hromady ve 
složení Josef Nováček, Tomáš Hykeš, Petr Česák 
a Milan Kiselica, odvedl k dnešnímu dni skvělou 
práci - dobrovolně, ve svém volném čase a bez 
nároku na honorář. Pánové, zasloužíte si velký 
dík a úctu nás všech. Ať se dílo daří. 

Josef Nováček a Hannah Bartíková

LIBČICKÁ SPORTOVNÍ HALALIBČICKÁ SPORTOVNÍ HALA
Již 20 let rezonuje v našem městě nejdříve sen, později neuskutečněný záměr, ale dnes již vážná 
potřeba a realita. Ano, řeč je o nové sportovní hale, kterou Sokol ve spolupráci s městem plánuje 
postavit na pozemku vedle současné sokolovny. Jak složitě se vedení Sokola dopracovalo k součas-
nému stavu, kdy se připravují důležité dokumenty, včetně projektů a majetkových smluv, se dozví-
te ze souvislého vyprávění bývalého házenkáře, pamětníka a dlouholetého starosty TJ Sokol pana 
Josefa Nováčka, který se významně podílí na přípravách stavby sportovní haly, jež se v budoucnu 
stane důležitým centrem sportů nejen pro naše město, ale předpokládáme, že i pro okolní obce.
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Libčice nemají kulturní dům, sokolovna prý 
praská ve švech a spolkům často chybí střecha 
nad hlavou. Město plánuje postavit na náměstí 
tzv. městský dům, ale to ještě nějaký čas potrvá. 
Komunitní centrum na faře evangelického koste-
la je ale k dispozici už teď. 

Tak se nám to podařilo. 30. dubna 2021 byl 
úderem 14:00 na evangelické faře v Libčicích nad 
Vltavou zahájen provoz nového komunitního cent-
ra, jehož projekt a rekonstrukce stávajících prostor 
fary byl spolufinancován z fondů EU. Hostitelem je 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, který 
vytvořil příjemné místo pro setkávání lidí napříč 
přirozenému rozvrstvení naší obce bez ohledu na 
náboženství, politickou příslušnost, zájmy či věk. 

Pojďme se podívat, co vše komunitní centrum o 5 
různě velkých místnostech, včetně prostorné a mo-
derně vybavené kuchyně, nabízí. V nejmenší skrom-
né kanceláři úřaduje evangelický sbor. Místnost s 
klávesami využívají ke svým zkouškám pěvecké sbo-
ry Scandula a Senza Nome. Kancelář se zvláštním 
vchodem na zahradu, vybavenou počítačem, tiskár-
nou, kopírkou a WIFI budou mít k dispozici nejen 
pěvecké sbory, ale i organizace festivalu Otevřená 
zahrada a Člověk v tísni (dluhové poradenství).

Největší místnost, které říkáme trochu nadnese-
ně sál, využíváme pro různé aktivity našeho evange-
lického sboru, jako jsou ekumenická setkávání, vý-
uka náboženství, nebo zimní bohoslužby. Jistě nám 
poslouží i jako skvělé zázemí pro letní soustředění 

dětí. Komunitní centrum na faře je ale k dispozici 
komukoli na různá jednání, schůze, setkání s přáteli 
atd. Dobře vybavená kuchyň umožňuje návštěvní-
kům připravit si kávu a čaj, nebo si ohřát něco k 
snědku. 

Fara je od sklepa po střechu rekonstruovaná, 
včetně elektroinstalace, vody, topení, světel a so-
ciálního zařízení, samozřejmě i pro hendikepované. 
Při výmalbě jsme v menší místnosti odkryli historic-
ký malovaný strop, který jsme zafixovali a stal se tak 
nedílnou součástí kombinace původního a moderní-
ho, což lze pozorovat i na nábytku a osvětlení. Roz-
svítíte-li si ve vstupní chodbě, budete oslněni zají-
mavým stropním světlem, které kouzlem chtěného 
tvoří symbolický kříž. Hned při vstupu do zahrady 
si pamětníci rozlámané dlažby musí všimnout po-
hodlného bezbariérového nájezdu do budovy, který 
ocení hůře se pohybující, ale i maminky s kočárky a 
děti na odstrkovadlech.

Kromě vnitřních prostor láká k posezení i farní za-
hrada se svou zvláštní atmosférou světla a stínů, jež 
nejednou při různých akcích nabídla návštěvníkům 
prostor pro zábavu i klid. Provoz jsme zahájili poti-
chu tak, jak nám pandemická opatření 30. dubna 
nařídila, ale jakmile to bude možné, uspořádáme 
opravdový den otevřených dveří. Týdenní program 
bude vždy uveřejněn na webu evangelického sboru 
na www.libcice.evangnet.cz. 

Sledujte nás a přijďte se podívat, jste srdečně 
zváni.                                              Tomáš Cejp, farář

KOMUNITNÍ CENTRUM NA FAŘEKOMUNITNÍ CENTRUM NA FAŘE

Račte vstoupit.                                             Foto: Hannah Bartíková

KONTAKTNÍ OSOBY
607 985 393 - Ing. Dalibor Titěra

776 345 622 - Tomáš Cejp 

TRIANGL na faře již byl, oceňuje citlivou re-
konstrukci i bohulibý záměr. Nabízí spolupráci, 
podporu a zároveň se připojuje ke sbírce na zvon. 

pořádá veřejnou sbírku na pořízení zvonu 

EVANGELISTAEVANGELISTA
do libčického evangelického kostela.

Děkujeme předem všem, kteří ochotně přispějí 

• na účet č. 2701677005/2010 u Fio banky, a.s.
• do označených zapečetěných pokladniček

• sběracími listinami

Sbírka je povolena KÚ Středočeského kraje podle par. 4 odst. 1. zák.  
č. 117/2001 Sb., SZ_148897/2019/KUSK s platností do 17. 11. 2021
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ZAPOJTE SE DO ZAPOJTE SE DO 
VÝZKUMU VÝZKUMU 
VZÁCNÝCH VZÁCNÝCH 
SMRŽŮSMRŽŮ

„Česko je houbařská 
velmoc, konkurovat nám 
může jen Francie, Čína a 
Rusko“, říká místní my-
kolog Jan Hodač, který 
se mj. zabývá výzkumem 
genetiky smržů v oko-
lí Prahy, a proto vyzývá 
houbaře ke spolupráci. 

Kdybyste v květnu a začátkem června našli pod 
listnatými stromy nebo dokonce na zahradě na mul-
čovací kůře smrže, můžete poskytnout panu Hoda-
čovi vzorek a zapojit se tak do zajímavého projektu. 
A kdo ví? Možná to budete právě vy, kteří objevíte 
zcela nový druh a zapíšete se tak do nového atlasu 
hub.

Stačí poslat fotku a zprávu na tento profil: 
https://www.instagram.com/czechfungi/ 

Hannah Bartíková

KŘÍŽOVKAKŘÍŽOVKA


