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LÍBEZNICE SI POMÁHAJÍ

Nošením roušek pomáháme sobě i ostatním

foto Petra Hajská

V neděli 15. března pozdě večer se na Facebooku objevila nová skupina „Líbeznice si pomáhají“.
V její hlavičce stálo: „Chceme propojit všechny, kteří v následujících dnech koronavirové epidemie
budou v Líbeznicích něco potřebovat, a všechny, kteří by mohli a měli chuť pomáhat. Rozhodli jsme
se na prvním místě chránit nejohroženější skupinu obyvatel – naše seniory. Společně to dáme!“ Reakce a pomoc byla okamžitá. „První roušky jsme od líbeznických dobrovolníků dostali hned v pondělí ráno. Předali jsme je hned těm, kteří pracují v „první linii“. Putovaly do prodejen potravin, na
poštu a postupně jsme vybavili všechny obchody, které neměly roušky ve vlastních zásobách,“
vysvětluje starosta obce Martin Kupka a dodává: „Facebook je samozřejmě jen sociální sít a komunikační nástroj. Teď ale odvedl velmi užitečnou službu. Dokázal propojit spoustu dobrých lidí, kteří
se okamžitě dali do práce, a umožnil jejich pomoc rychle organizovat. Stovky doma šitých roušek
a obrovská vlna solidarity se podle mě stanou pozitivními symboly této krizové situace.“
Obec také velmi rychle zprovoznila speciální telefonní číslo 602 137 850. Na toto číslo se mohou
obracet všichni, kteří potřebují jakoukoli pomoc.
„Rozhodli jsme se na prvním místě zajistit ochranu
starších lidí, které koronavir ohrožuje nejvíce. Všemi
cestami jsme je začali upozorňovat na nebezpečí nákazy a přesvědčovali jsme je, aby se chránili
doma a využili nabídku obstarání nákupů a dalších
služeb,“ zmiňuje místostarosta Michal Doubrava.
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Od prvního dne bylo výrazně více nabízené
pomoci, než telefonátů líbeznických občanů,
kteří se na linku obraceli. Postupně ale telefonátů přibývá. Pomoc bude dostupná do okamžiku, kdy to bude ochrana před šířením epidemie vyžadovat.
Dokončení na straně 2

Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
píšu tento úvodník druhý den po vyhlášení nouzového stavu z důvodu epidemie nového koronaviru. Nemohu přesně odhadnout, co všechno nás
čeká a co budeme muset strpět. Jasné ale je, že se
v následujících několika týdnech a velmi pravděpodobně i měsících změní obvyklý průběh našich dnů.
Nebudu komentovat, zda jsou všechna již platná i budoucí opatření adekvátní, logická, systematická, včasná a sladěná. Myslím si totiž, že v krizové
situaci se má táhnout za jeden provaz a kritiku nechat na potom. Je nezpochybnitelné, že jde o lidské
životy a ochranu zdraví. To je nejvyšší hodnota, kvůli
které má jistě smysl dočasně obětovat část osobní
svobody.
Pro mnoho dětí, které zůstaly doma, dosud bylo
slovo svoboda asi příliš abstraktní. Teď bude mnohem hmatatelnější. Ten pocit, že jim stát zakazuje
něco, co jinak mohly naprosto libovolně dělat, zažijí
poprvé. Snad to pro ně bude poučný zážitek. Snad
si i z těchto – objektivně celkem snesitelných –
omezení odnesou i něco dobrého, důležitého pro
své další životy. V tomto případě to může být zkušenost, že svoboda není nic pevně daného, že se
může ze dne na den i docela významně ztenčit.
My dospělí si zase připomeneme, co jsme zažívali před 30 lety v mnohem hůře snesitelné míře
s nedůstojným zacházením a ponižováním, které
bylo základním znakem všech nesvobodných období naší historie. V tomto případě důvody známe
a jsou oprávněné, můžeme to ale vzít jako trénink,
abychom poznali, kdyby se něco podobného odehrálo kdykoli příště z jiných důvodů – méně známých a méně oprávněných.
Pro všechny budou tyto dny také spolehlivým
testem trpělivosti, uvážlivosti, odpovědnosti i solidarity. Epidemie koronaviru, stejně jako jiné krizové
situace, vytvoří příležitost uvědomit si a prokázat,
že nám záleží na druhých, zvláště na těch nejohroženějších. Výborný příklad nám dává Švýcarsko,
které se zaměřilo právě na ochranu a podporu té
nejrizikovější skupiny obyvatel, seniorů. Stejnou cestou se vydají ve svých opatřeních a pomoci i Líbeznice. Věřím, že si dokážeme vzájemně pomoci a že
svou roli dokáže dobře naplnit i obec samotná.
Zavedli jsme službu obstarání nákupu potravin
a léků pro ty nejstarší, kteří jsou doma sami a dopadla na ně karanténa nebo se jen chtějí důsledně
chránit před nákazou. Sice jsme museli uzavřít knihovnu, ale rozhodli jsme se zajistit donášku zapůjčených knih až domů. Jistě to není tak životně důležité jako zásobování potravinami a léky, ale dobrá
kniha doručená až ke dveřím může znamenat nezbytnou vzpruhu v nervozitě, kterou příští týdny
automaticky vyvolají.
Přál bych si, aby vás tyto řádky povzbudily, aby
vám nalily trochu pozitivní energie do žil. A třeba
i nápadů, co bychom pro sebe v tomto čase navzájem mohli udělat. Byla by to dobrá zpráva. A takových v nadcházejícím období bude přímo chronický
nedostatek.

Váš starosta
Číslo měsíce: 28 – počet dobrovolníků, kteří se
přihlásili na pomoc seniorům s nákupem.
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Obec v krizové situaci využívá všech dostupných
informačních kanálů. Klasická webová stránka, zmíněná stránka i nová skupina na facebooku slouží
ke zveřejňování všech aktuálních informací a výzev.
Velmi důležitou roli hraje obecní rozhlas, který se
podařilo celý před rokem rekonstruovat a rozšířit.
Všem občanům zaregistrovaným do mobilní aplikace „Moje obec“ odcházejí aktuální informace
přímo do mobilu. „Rychlé a přesné informace jsou
důležitou podmínkou, aby nikdo nemusel panikařit
a mohl se s krizovou situací s rozvahou vypořádat.
Snažíme se navíc využívat i Facebook k povzbuzení,

Dvě důležitá „koronavirová“ čísla:

602 137 850 – krizová linka obce

1212 – krizová linka státu

• když potřebuji pomoc s nákupem potravin, léků
a nezbytného drogistického zboží apod.
• když se potřebuji zeptat na další pomoc obce
a místní opatření když se mi zdá, že tu situaci nezvládám psychicky a pomohl by mi alespoň telefonický hovor.

• když mám příznaky onemocnění koronavirem,
když se potřebuji zeptat na karanténu, na možnosti testování apod.

kterého je také třeba,“ vysvětluje místostarosta
František Grunt. Každý večer si tak líbezničtí občané
můžou na facebookové stránce obce poslechnout
rozhovory se sousedy, kteří mají co říct. Zároveň
obec spustila pořad Rozhýbeme Líbeznice, i když

jsme doma. Díky Monice Šponerové, Daně Gregorové a také líbeznickým trenérům atletiky si může
každý s Facebookem trochu zasportovat.
-na-

„Je jasné, že nás čeká těžké období. V takové situaci je každá rada drahá. Objevili jsme ale souhrn doporučení, které nám mluví ze srdce, kterým
věříme a pokládáme je za důležité. Byli bychom rádi, kdybyste si následující řádky opravdu pozorně přečetli. A nebojte se, tuhle krizi překonáme.“
Martin Kupka, Michal Doubrava a František Grunt

JAK ŽÍT SPOLU
A S VIREM
Získejme čas a uchovejme dobrou mysl
Vážení spoluobčané, sousedky a sousedé,
ať je nám osm nebo osmdesát, ať jsme právě
teď zdravotníky nebo pacienty čekajícími na operaci, studentkami, žáky, učiteli, politiky, prodavačkami nebo nakupujícími, úředníky nebo lidmi,
kteří potřebují prostřednictvím úřadu dosáhnout
na pomoc, všechny nás v těchto měsících spojuje
možnost onemocnět. Ať chceme nebo nechceme,
patříme k sobě a potřebujeme se. Nejsme v tom
sami.
Pojďme vydržet tlak nejistot a zůstat solidární.
Zvládat věci společně. Po prvních semknutých
dnech pravděpodobně zažijeme dny nebo týdny
rozčarování a vyčerpání. I pak ale budeme muset
ještě několik měsíců spolu a s Covidem-19 co
možná nejnormálněji žít.

NEHLEDEJME VINÍKY,
NENAJDEME JE; ZÍSKEJME
ČAS A KOLEKTIVNÍ IMUNITU
Pandemické hrozby jsou stále přítomné v našem
prostředí nezávisle na nás: jsme součástí přírody
v dobrém i zlém. Můžeme se snažit šíření epidemie
zbrzdit, aby její důsledky dokázalo zdravotnictví
a celé hospodářství zvládat v běžném režimu. Zároveň víme, že důležitá je také kolektivní imunita –
před příští epidemií nás do značné míry chrání
právě nakažení a s ním související vznik protilátek
v celé společnosti.

NEPODCEŇUJME
A NEPŘECEŇUJME HROZBU
Postupně se všichni – vláda, odborníci a občané –
učíme nacházet rovnováhu mezi strachem prospěšným a ochromujícím. Pomáhají získávané zkušenosti. Víme už například, že ve většině případů se
nemoc dá zvládnout doma.

CHRAŇME OBČANSKÉ
SVOBODY I V KRIZOVÉ
SITUACI
Krizová situace opravňuje vyhlášení krizového stavu
podle zákona o krizovém řízení. Stát tím získává
velkou moc a využívá ji k ochraně svých občanů.
V zákoně jsou též pojistky proti zneužití této moci.
Například časové omezení krizového stavu.
Nezapomínejme přitom na vlastní zodpovědnost za udržení demokracie. Mnohé z nás více
ohrožuje vzpomínka na totalitní uzavření hranic než
přítomnost viru Covid-19. Podobně může ohrožovat, když je člověk označován za příslušníka „rizikové skupiny“. Rizikové jsou spíše situace než skupiny.

POMÁHEJME SI NAVZÁJEM:
JDE TO MNOHA ZPŮSOBY
Ochranou sebe chráníme druhé. Zachováním klidu
povzbuzujeme klid. Zaměřením na každodenní
nároky – práci, učení, vaření – udržujeme věci
v chodu.
Vypomáhejme si navzájem: Někteří z nás nemají internet, jiní hůře vidí či slyší. Nebo mají jiné

překážky v porozumění situaci. Pokud se hůře pohybujeme a nemáme internet, můžeme pomáhat
telefonicky, například s doučováním. Pokud jsme
děti a máme dost sil, můžeme druhému donést
nákup, vyvenčit psa. Dělat něco pro druhé i v osamění dává situaci smysl. Šití roušek pomohlo mnohým z nás.

ROZLOŽME SÍLY
Nikdo z nás pandemii nezažil. Máme ale zkušenosti
s katastrofami. Mnohé se dají využít. Například
víme, že po počátečním nasazení přichází vyčerpání. Počítejme s tím. Vzájemné pomoci bude zapotřebí i po několika měsících. Rozložme síly, aby
vystačily na později.

ZACHOVEJME NADHLED,
VDĚČNOST A HUMOR
Víme už, že každá krize je k něčemu dobrá. Ožily
sítě spolužáků, kolegů, přátel, sousedů, příbuzných.
Zjistili jsme, kolik lidí se obětavě stará o druhé
v práci i doma. Dostali jsme šanci přehodnotit,
co je důležité. Nově se porovnáváme s nejistotou, s vlivem náhody. Nemáme všechno v rukách.
Snadno nás zasáhne vyšší moc. Někdo pociťuje bezmoc a úzkost, někdo hněv. Jiný si řekne, že už má
odžito a že na celou věc nemá smysl myslet. Mnohé to vede k úklidu: ve vztazích, v mysli, doma nebo před domem. Každý situaci nějak zvládáme:
pomáháním a prací, pohledem na přírodu, omezením příjmu zpráv, cvičením, vděčností, modlitbami
za sebe i druhé, za tento svět. Pro povzbuzení si
lidé posílají vtipy a písně o koronaviru. Italové
společně zpívali z balkonů, Holanďané v domluvený čas společně zatleskali zdravotníkům. Češi šili
roušky.

A JAK DÁL? ZVLÁDNEME TO!
LIDÉ ZVLÁDLI UŽ HORŠÍ VĚCI.

I MY TO ZVLÁDNEME!
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

ŽIVOT ŠKOLY
V PRVNÍM
POLOLETÍ
V září 2019 jsme zahájili provoz ve zcela nové budově školy – Neorondelu. V této budově se učí žáci
prvního až třetího ročníku, v odpoledních hodinách
se dvacet učeben promění v herní prostory pro
školní družinu, ta má 18 oddělení. Každodenní provoz v nové budově je zahájen v 6.30 hodin, končí
v 17.00 hodin. Bezpečnost dětí zajišťuje recepční
u vchodu do budovy, paní Zuzanou Kotovou. Budova Neorondelu má svého vedoucího pracovníka
pana Mgr. Martina Skalického, zástupce ředitelky
školy.
V Neorondelu se stravují všichni žáci a zaměstnanci školy v nádherné školní jídelně s kapacitou
400 žáků. Obědy se vaří v nové moderní velkokapacitní kuchyni, hlavním šéfkuchařem je pan Zdeněk Frühauf, ten zajišťuje ten správný dohled nad
tvorbou obědů nejen pro děti, ale i pro naše zaměstnance školy, a že nám chutná!
Hlavní budova školy prošla o prázdninách rozsáhlou rekonstrukcí, všechny učebny byly zmodernizovány. Ve všech třídách jsou interaktivní tabule.
Pro výuku máme k dispozici také odborné učebny
chemie, fyziky, jazykovou učebnu a dvě počítačové
učebny. Žáci i učitelé tak mají kvalitní podmínky pro
vzdělávací proces. Budeme jak od žáků, tak od učitelů samozřejmě očekávat co nejlepší výsledky. V jazykové učebně jsme již vypilovali účast na okresní

LÍBEZNIČTÍ ŽÁCI
JSOU „COOL“
V líbeznické škole jsme na konci února pod záštitou
obce Líbeznice odstartovali kampaň s názvem „V autě je nuda, bus není pruda! Jsem cool, chodím do
školy po svých!“. Byla zaměřena na celkové snížení
počtu aut, která se pohybují zejména v ranních hodinách v okolí obou líbeznických škol, a na zdravější

Placky měly u dětí veliký úspěch
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Přestřižením pásky děti v březnu otevřely nový čtenářský koutek

foto archiv školy

olympiádě v anglickém jazyce. Věříme, že to je
pouze začátek a v dalších letech líbeznická škola zaznamená úspěchy v matematice, fyzice, chemii
a počítačové gramotnosti v různých soutěžích
a olympiádách celorepublikového nebo i mezinárodního charakteru.
V současné době jsme zahájili projektové dny
ve škole a mimo školu. Našim žákům zpestřují výuku.
Projektové vyučování je jedna z mnoha metod
a forem výuky. Třídy se svými učiteli navštěvují různá
místa v České republice. Projektové dny jsou plně financovány z prostředků EU, z projektu „Šablony II“.
Žáci i pedagogický doprovod mají veškeré výdaje

s touto akcí spojené hrazeny. Chceme tak propojit
teoretické znalosti s životní praxí. Paní učitelky Hlavinková, Mišurcová a Dostálová již zajistily pro své
třídy exkurzi ve sklářské huti František v Sázavě. Věříme, že našim žákům tyto exkurze v různých provozech pomohou třeba i při dalším rozhodování
o jejich budoucím životě, pro kterou školu nebo
obor se rozhodnout.
Naši bývalí žáci při návštěvě školy často pronesou větu: „Tak to za nás takhle pěkný nebylo!“

způsob života. Během této akce, která byla rozčleněna do tří týdenních částí, jsme chtěli, aby nejen
žáci, ale i jejich rodiče byli seznámeni s tím, že není
zapotřebí vždy jezdit do školy autem. Že i ranní procházka nebo projížďka na kole či koloběžce může
být fajn a zdraví prospěšná. Po celou dobu kampaně se žáci účastnili nejrůznějších aktivit a plnili interaktivní úkoly.
Po vyhodnocení akce byli žáci, kteří využívají jiný
způsob dopravy do školy než auto, odměněni originální vtipnou plackou. Ta již nyní tvoří nezbytný
designový prvek jejich oblečení nebo školní tašky.

Zájem žáků jsme předpokládali. Ale velmi mile
nás překvapila ohromná podpora jejich rodičů a široké líbeznické veřejnosti. A jsme přesvědčeni, že
s příchodem jara nás bude ještě více, kteří se do
školy budeme dopravovat „busem“, „po svých“
nebo „na kole“. Abychom byli opravdu všichni
„cool“. Zlepšení dopravní a především bezpečnostní situace v okolí líbeznických škol si to zaslouží.

Ivana Pekárková
ředitelka školy

Martin Skalický
zástupce ředitelky pro Neorondel

foto archiv školy
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

„TAK DO TÉHLE
ŠKOLY CHCI“ ANEB
PŘEDŠKOLÁCI
V NEORONDELU
Stalo se již příjemnou tradicí, že ZŠ v Líbeznicích pár
dnů před zápisem do 1. tříd navštěvují děti ze spádových obcí. Pořádáním této akce se snažíme, aby
přechod z MŠ do ZŠ byl pro děti co nejjednodušší,
pomohl jim seznámit se s novými školními kamarády, učiteli i prostředím.
Tentokrát jsme přivítali předškoláky z MŠ ve Zloníně a z MŠ v Nové Vsi. Budoucí školáčci si prohlédli
prostory školy v nově vybudovaném Neorondelu
a poté ve skupinkách zavítali do všech 1. tříd.
V nich se dozvěděli, co se prvňáčci za více než půl
roku ve škole naučili. Prvotní ostych v novém a nepoznaném prostředí se v pozitivní atmosféře třídy
rychle vytratil. Předškoláci se parádně zapojili do
společného počítání, poznávání písmenek, tvarů
i barev. Někteří zvládli i plnění zábavných úkolů na
interaktivní tabuli. Děti z MŠ si také vyzkoušely sezení ve školních lavicích, prohlédly si školní pomůcky – penály, učebnice, aktovky. Zvládly vše na
velkou podtrženou jedničku.

DĚTSKÁ KNIHOVNA
NEORONDEL
HLÁSÍ: OTEVŘENO
V době jarních prázdnin jsme připravili pro všechny
žáky v Neorondelu dárek s překvapením, který jsme
jim v pondělí 9. března 2020 slavnostně předali – dětskou knihovnu v Neorondelu.
Celému procesu předcházelo lednové vyhlášení
sbírky nepotřebných nebo nevyužitých knížek, určených pro žáky 1. stupně. Knih se nám sešlo opravdu
hodně, a proto jsme nyní mohli zaplnit čtenářský prostor více než 200 knihami. Všem, kdo pomohli, mno-

I jídelna čeká na nové žáčky
Odměnou nám pedagogům bylo upřímné nadšení dětí ze všeho nového v opravdové velké škole.
A při závěrečném hodnocení tu nejlepší tečku za
předškolním dopolednem udělala předškolačka Terezka, která svoje bezprostřední pocity vyjádřila
slovy: „Tak do téhle školy chci.“

foto archiv školy
Všichni učitelé se nejen na Terezku, ale na
všechny předškoláky moc těší při zápisu 4. dubna
2020.
Martin Skalický
zástupce ředitelky pro Neorondel

hokrát děkujeme. A pokud byste i kdykoli v budoucnu měli knihu, o kterou byste se rádi podělili
i s ostatními, určitě za ni budeme velmi rádi. I nadále
je možné je zanechávat na recepci v Neorondelu.
Dětskou knihovnu v Neorondelu máme založenou na principu „Půjč si a vrať“. Tak, jak to funguje
i v jiných moderních školách.
Při slavnostním přestřižení pásky mně jeden žáček
z 2. třídy řekl, že mu knihovna připomíná námořní
loď na ostrově. Potěšilo mě to a znovu utvrdilo v tom,
že dětská fantazie je opravdu bezbřehá. Moc si přejeme, aby knihovna Neorondelu a celý její čtenářský
prostor byly jakýmsi školním ostrovem se čtenářskou
oázou plnou báječných příběhů.
Martin Skalický
zástupce ředitelky pro Neorondel

Půjč si a vrať

foto archiv školy

GUMP – PROTOŽE
TO NEVZDÁM
V pondělí 24. února se žáci 4.–5. tříd naší školy
seznámili s autorem knihy Gump – Pes, který naučil lidi žít. Filip Rožek se věnuje záchraně týraných a opuštěných psů již řadu let, žáci tak dostali
jedinečnou možnost realisticky nahlédnout do
psího světa. Příběh o lásce a zvířecí moudrosti, ale
i strastech života čtyřnohého tuláka děti pobavil
i dojal.
Hlavním tématem besedy nebyla jen samotná
kniha, ale také seznámení s nadačním fondem
Se psem mě baví svět, který zachraňuje týraná
a opuštěná zvířata. Beseda byla zakončena diskusí a malou autogramiádou.
Žáci se rozhodli přispět dobrovolnou částkou
5 286 Kč na konto spolku Dočasky De De, který poskytuje pomoc týraným psům, připravuje je
na nový začátek a hledá pro ně nové a lepší domovy.
Aneta Svobodová
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Filip Rožek seznamuje děti s psím světem

foto archiv školy
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MEZINÁRODNÍ
ATLETICKÉ ZÁVODY
V OSTRAVĚ
A VELETRH
LÍBEZNICKÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ
V kalendáři se objevilo datum 7. února 2020. Kdo
sleduje dění v našem atletickém oddíle, tak dobře
ví, že od poslednich závodů neuběhl ani týden. Naši
mladí atleti zase balí tašky se svým vybavením a vyrážejí tentokrát do Ostravy, na mezinárodní závody Kids Athletics Poruba 2020. Naše výprava čítá
19 atletů, dva trenéry a jako doprovod i několik
rodičů. Závody v ostravské hale mají vždy pěknou
atmosféru, proto není divu, že se na ně všichni moc
těšili a někteří ani nemohli dospat. Sobota 8. února
2020 se zapsala do atletické kroniky. Domů jsme
totiž přivezli celkem sedm medailí – jednu zlatou,
jednu stříbrnou a pět bronzových (zlatá – Ema Jelínková – běh 60 m; stříbro – Matěj Špicl – skok do
výšky; bronz – Adéla Baumrukrová – skok do dálky;
Tereza Faltýnková – skok do výšky; Zuzka Vágnerová – skok do dálky; Lenka Veselá – běh 60 m;
Jakub Strnad – skok do výšky).

SEDM MEDAILÍ JE DOMA
Ceníme si ale i několika finálových účastí ostatních závodníků. Obdivuhodný je především výkon
Karolíny Štruplové v disciplíně na 60 m překážek,

Zlato, stříbro i bronz získali atleti v Ostravě
neboť se této disciplíně věnuje pouhé dva měsíce.
Pochvalu a velký obdiv si zasloužili i naši benjamínci
Terezka Dalíková a Lukáš Navrátil, kteří v Ostravě
předvedli skvělé výkony ve své kategorii, kde bylo
více než 130 závodníků ze 41 oddílů z České republiky a Polska.
V sobotu 8. února 2020 se v Líbeznicích konal
1. ročník Veletrhu líbeznického vzdělávání, kde jsme
se měli tu čest prezentovat naši činnost na atletickém stánku. Aby si děti, ale i dospělí mohli vyzkou-

foto archiv Atletika Líbeznice
šet svou zdatnost, měli jsme připraveny tři disciplíny – skok z místa, hod míčkem do koše a skok přes
švihadlo. Jistě je jen náhodou, že vzhledem k tomu,
že za výkon bylo sportovci darováno lízátko a za
všechny tři disciplíny odměna v podobě křupek,
v měření a hodnocení disciplín jsme se nezastavili!
Bylo to moc příjemně strávené odpoledne a již nyní
se těšíme na další ročník.
Tým Atletiky Líbeznice

BARÁČNICKÝ
MASOPUST
Masopust je období radosti a hojnosti ve znamení
jídla, pití a zábavy, kdy se tradičně pořádají plesy,
slavnosti, karnevaly, zabíjačky a masové hody. Trvá
asi měsíc a půl, záleží na datu Velikonoc, což je svátek s posuvným datem. Po masopustu následuje
půst, kdy naopak dochází ke zklidnění.

MASKY BYLY POVEDENÉ
Již tradičně slaví v Líbeznicích masopust místní
vlastenecko-dobročinná obec baráčníků. V sobotu
22. února se na tanečním parketu sešly masopustní
masky, které byly tak autentické, že mnozí ani nepoznali, kdo se za tou kterou maskou skrývá. Na
tanečním parketu jste mohli vidět šviháka lázeňského, Ferdu mravence s Beruškou, pirátky a dvě
cikánky, z toho jednu v požehnaném stavu a druhou s již narozeným miminem.
K tanci zahrál jako vždy výborný hudebník Jaromír, takže se tancovalo až do jedné hodiny ranní.
Nechyběla bohatá tombola, kde jste mohli vyhrát
mimo jiné jarní kytičku, šišku salámu či tradiční
koblihy. Všichni se výborně pobavili a už se těší
na další tancovačku. Tentokrát to bude Jarní zábava, a to v sobotu 4. dubna od 20 hodin v Pizzerii
U Kouzelníka. Přijďte si také zatancovat. Těší se na
vás baráčníci.
LV
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Jen medvědář s medvědem chyběl

foto archiv baráčníků
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BRONZOVÁ NEDĚLE
NA MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ
V HALE
Mistrovství republiky juniorů
a dorostu
V sobotu 15. února 2020 se naše myšlenky ubíraly
do haly v Ostravě-Vítkovicích. Konalo se zde totiž
Mistrovství České republiky juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v hale a my jsme zde měli
historicky první želízko v ohni. Byl jím Pavel Beneš,
který se nominoval do závodů v běhu na 400 m.
Konkurence byla obrovská. Pavel sice na medaili nedosáhl, avšak zlepšení osobního halového maxima
o více než 1 sekundu bylo důvodem k velké radosti.
Tento dílčí úspěch Pavla jistě nakopne ke stejně
dobrým či lepším výsledkům v nadcházející venkovní sezoně. Budeme mu držet palce.

Mistrovství republiky žáků a žákyň
Vrcholnou únorovo-březnovou akcí halové sezony
bylo Mistrovství České republiky žáků a žákyň v hale,
které se konalo ve dnech 29. února – 1. března
2020 v pražské Stromovce. Za Atletiku Líbeznice se
nominovali celkem čtyři závodníci v sedmi disciplínách. První den se představily na 60m trati hned
dvě naše závodnice – Ema Jelínková a o rok mladší
Zuzka Vágnerová. Ema se probojovala do finále
a skončila na nepopulárním, ale krásném 4. místě,

ÚSPĚCH
LÍBEZNICKÝCH
TANEČNIC
Kulturní dům Jihlava, Dance World Cup
2020 – kvaliﬁkační soutěž pro ﬁnále
Dance World Cup je jedinečná světová taneční soutěž, které se každoročně účastní na 12 000 dětí
z celého světa, je určena pro tanečníky od 4 do
25 let. Soutěží se v různých tanečních žánrech a věkových kategoriích.
Dne 7. března 2020 proběhla v Jihlavě kvalifikace za Českou republiku. Na akci se přihlásilo
50 škol a téměř tisíc tanečníků z ČR i ze Slovenska.
Konkurence byla prostě řečeno obrovská. Pro holčičky z Taneční školy Dany Gregorové byla první

Stříbro pro malé „vojandy“
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Zuzka pak obsadila 15. příčku. Do sobotních bojů
zasáhl i Matěj Špicl, který sice skončil ve vrhu koulí
na posledním 18. místě, ale věříme, že i účast na
takto prestižní akci byla pro něj velkým zážitkem
a odměnou.
Druhý den se ke trojici závodníků v individuálních disciplínách přidala i Tereza Faltýnková, která
ve skoku do výšky obsadila krásné 9. místo. Nervozita byla trochu znát, a protože skok do dálky následoval hned po skoku do výšky, hrála roli také
únava. Terce se nepodařil platný pokus skoku do
dálky (přešlap či neplatný skok), a tak se i ona musela spokojit s posledním místem. I to se občas
stává. Na scéně se opět objevili Ema a Matěj. Matěj
předvedl svůj skokanský um, avšak ani tentokrát to
na medaili nestačilo a ve skoku do výšky se umístil
na 10. místě. Naproti tomu Ema neponechala nic
náhodě a na trati 150 m si v čase 18,84 sec
doběhla pro bronzovou medaili. Historicky první
medaili z MČR pro líbeznickou atletiku. Radost
byla obrovská.
Naše naděje se upíraly ještě k jedné disciplíně,
kterou byla štafeta na 4x 200 m. Trenér nominoval
hned dvě dívčí a jednu chlapeckou štafetu. První
se do boje pustila děvčata. Na startu stálo celkem
40 týmů z celé republiky. Startovaly dívky ročníků
2005–2006, ale i mladší, což byl případ naší B štafety. Tým ve složení Ema Jelínková, Tereza Faltýnková, Zuzana Vágnerová a Kristýna Brodská běžel ve čtvrtém rozběhu. Děvčata před sebou měla
těžký úkol. Hned v prvním rozběhu si totiž plzeňské kvarteto dívek zaběhlo národní rekord v čase
1:42:82 min. Líbeznické rychlonožky se ale nenechaly zahanbit a daný úsek zdolaly za 1:46:57 min.
Tajně jsme doufali, že bychom do bojů o medaile
mohli zasáhnout. Ale i když holky bojovaly ze všech
sil, na medaile v této disciplíně si budeme muset
ještě počkat, nicméně jejich krásný výkon je umístil
na 5. příčku v republice. Příslibem do budoucna
může být také mladší B tým dívčích štafet, který se
umístil na krásném 21. místě ve složení Nikola Vilímová, Andrea Jirouchová, Sophie Pischnothová
a Adéla Baumrukrová. Chlapecká štafeta ve složení

velká soutěž obrovskou zkušeností. Brzké ranní
vstávání, dlouhé hodiny čekání, až půjdeme na
řadu, tréma, radost... Líbeznické tanečnice v celostátní a vlastně i mezinárodní konkurenci obstály
naprosto skvěle. Věkově spadaly do nejmladší kategorie MINI, jedné tanečnici bylo teprve 5 let a většině baletek 6–7 let a soutěžily v kategorii i s devítiletými baletkami, které mají za sebou o hodně více
odtančených hodin u baletní tyče...

Stromovka je naše!

foto archiv atletiky

Ondra Hudec, Matěj Špicl, Michal Vošický a Adam
Somsedík sice zaběhla podobně pěkný čas jako
naše A družstvo děvčat (1:46:95 min), ale ve velké
konkurenci to stačilo pouze na 27. příčku z celkových jednatřiceti. Víme však, že chlapci ještě mají
rezervy, a věříme, že o sobě dají vědět příště.
Odměnou nám všem byl nejen zisk medaile
a krásných umístění, ale také samotná účast na
mistrovství republiky, možnost zažít atmosféru závodů a sledovat překonání čtyř národních rekordů
v této věkové kategorii.
Medailistům gratulujeme a všem ostatním reprezentantům moc děkujeme a přejeme spoustu
dalších sportovních úspěchů.
Tým Atletiky Líbeznice

grafie Otakaru Mrázovi. Velký obdiv patří všem
malým tanečnicím a jejich rodičům, kteří obětovali
jarní prázdniny a poctivě a s radostí chodili na každodenní zkoušky. A za celý úspěch může Dana Gregorová, takže za všechny zúčastněné VELKÝ dík!
Gernerovi

Výsledky choreografií:
„Army“ – skupina balet, vynikající 2. místo: Velká
pochvala! Holčičky, byly jste úžasné!
„Promenáda“ – trio balet, skvělé 6. místo: Byly jste
okouzlující!
„Motlitba“ – sólo lyrický tanec: Kristýna zatančila
bez jediné chybičky a my jsme obdivem tajili dech.
Jsi pro nás jednička, Kristýnko!
Velký dík patří za kostýmy Romanovi Šolcovi, za
sestřih hudby Ondřeji G. Brzobohatému, za foto-

foto archiv Gernerovi

Modlitba pro ... Kristýnu

foto archiv Gernerovi
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JAK SE PLUJE
LÍBEZNICKÉ
LODIČCE
Herna – každý čtvrtek dopoledne
Již několikátým rokem funguje v Líbeznicích Mateřské centrum Lodička (MC Lodička), které provozuje
každý čtvrtek v Modrém sále v hale Na Chrupavce
hernu pro nejmenší děti s rodiči. Tým maminek nadšených pro ostatní rodiče a jejich ratolesti každý
týden vymýšlí a realizuje rozmanitý program. Můžete
si u nás vyzkoušet tvoření s Terkou, kde se zapojí
nejen dítka, ale i jejich doprovod, cvičení, při kterém
si s Martinou protáhnete nožičky, můžete si i zazpívat
a pohrát s Broňou nebo si vyzkoušet Montessori
aktivity a tanečky se Sylvou a Kristýnou. Všechny
tyto aktivity se konají na začátku herny, která začíná každý čtvrtek v 9.15 hodin. Od 10.00 hodin

OBECNÍ KNIHOVNA

KNIHOVNA ZAJISTÍ
KNIHY AŽ DO DOMU
Obecní knihovna Líbeznice v době vládou vyhlášeného stavu nouze zavedla novou službu, a to doručení knih přímo do domu. „Dobrých zpráv je
v tuto dobu málo, rádi přinášíme jednu z nich pro
všechny čtenáře. Z důvodu vládních opatření bylo
nutné obecní knihovnu uzavřít, přesto si všichni
budou moci počíst,“ komentuje novou službu starosta obce Martin Kupka.

Jak bude služba fungovat?
Pokud si budete chtít v době uzavření knihovny zapůjčit knihu či knihy, stačí zavolat v otevírací hodiny
knihovny na telefonní číslo 773 770 904, objednat
si knížky a paní knihovnice zajistí donášku vypůjče-

PŘÍBĚHY ŽEN,
KTERÉ VYNIKALY
V PRŮBĚHU
STALETÍ
VI.
Margaret Cavendishová, původním jménem Margaret Lucasová, se narodila roku 1623 v Colchesteru,
v rodině s osmi dětmi nepříliš majetného, přesto významného šlechtice Sira Thomase Lucase z Colchesteru. Jejími bratry byli Sir John Lucas a Sir Charles
Lucas, slavní angličtí vojevůdci.
Vzdělání Margaret Cavendishové odpovídalo jejímu společenskému postavení: učila se číst, psát,
studovala zpěv, tanec a hudbu. Nikdy však nedosáhla formálního vzdělání ve filozofii, protože jen
málo žen mohlo získat univerzitní vzdělání. Například Anna Maria van Schurman (1607–1678),
o které jsme psali v minulém zpravodaji.
Na rozvoj intelektuálních schopností Margaret
Cavendishové měl největší vliv její o třicet let starší
manžel William Cavendish (1592–1676), pozdější
vévoda z Newcastlu. S Williamem Cavendishem,
který působil rovněž jako patron věd, amatérský
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už na všechny čeká volná zábava a hraní až do
11.30 hodin.

Speciální programy
Pod hlavičkou MC Lodička se v rámci herny konají
i speciální programy, jako je třeba Halloween, Mikulášská nebo Vánoční herna s nadílkou. Pro naše
příznivce jsme si připravili i lampionovou procházku zakončenou sladkou odměnou pro každého
ze zúčastněných.

Naše plány
V nejbližší době chystáme maškarní dopoledne,
a to 19. března od 9.15 hodin. Aktuální informace
o chystaném programu naleznete na našich facebookových stránkách – Dětský klub Líbeznice. Tam
se dozvíte i o případných změnách v programu,
o tom, která aktivita je v plánu na následující týden,
apod.
Na letošní jaro je v plánu návštěva včelaře v Máslovicích, kde nás tamní odborníci provedou a vy-

ných knih až do domu. Knihy budou zabaleny v igelitovém obalu a v tašce zavěšeny na kliku dveří
nebo branky. Maximální počet vypůjčených knih
touto cestou na jednu donášku jsou čtyři knihy.
Vracení knih je na domluvě s paní knihovnicí,
a to buď výměnou za nově půjčené knihy, nebo
bude možné knihy vrátit na obecní úřad Líbeznice
na matriku, kde bude připraveno vratné místo.
Služba platí pro čtenáře z Líbeznic, Baště, Zlonína a Nové Vsi. Dopravu knih do okolních obcí si
zajistí okolní obce samy ve spolupráci s paní knihovnicí. „Pokud bude objednávek velké množství,
zapojíme i další síly pro roznášku knížek, aby se dostalo rychle na všechny zájemce o dobrou literaturu,“ doplňuje ke službě místostarosta Líbeznic
František Grunt.
Otevírací doba knihovny, kdy se dají knihy telefonicky objednávat, i telefonní číslo pro objednání
najdete na webových stránkách knihovny https://
knihovna.libeznice.cz/. Je nutné dodržet tuto otevírací dobu i pro telefonické objednávky knih.
„Připravujeme i možnost vzdáleného přístupu
do knižního fondu knihovny, jakmile bude tato
služba technicky připravena, budeme čtenáře informovat. Objednávat knížky pak půjde i z po-

spisovatel i učenec, se Margareta Lucasová setkala
v roce 1645 v Paříži. Krátce na to se za něj provdala
a opustila službu u anglické královny Henrietty
Marie (manželky Karla I. Stuarta), kterou do pařížského exilu doprovázela v době občanské války
v Anglii jako dvorní dáma. Z pařížského exilu se do
Anglie manželé Cavendishovi vrátili po obnovení
vlády Stuartovců roku 1660, v době, kdy byla rovněž zakládána Royal Society.
(Royal Society je Královská společnost financovaná britskou vládou a slouží jako akademie věd
Spojeného království. Patronkou je britská královna
Alžběta II. Noví členové jsou voleni stávajícími členy,
a to doživotně. Českými zástupci byli od roku 1667
Jan Marek Marci a od roku 1965 Jaroslav Heyrovský.)
Margaret Cavendishová během svého života napsala dvanáct literárních děl (1653–1668). Její tvorba
přesahovala do řady žánrů (psala básně, slavnostní
řeči, hry, biografii, autobiografii i utopický román),
velkou část věnovala filozofii přírody. K nejoceňovanějším z nich se řadí pojednání Observations upon
Experimental Philosophy – dílo, v němž Margaret Cavendishová představila svůj nejucelenější výklad přírody. Díky tomuto pojednání je považována za první
anglicky píšící autorku, která se věnovala přírodní filozofii.
Ve svém utopickém díle (z dnešního pohledu se
toto dílo dá přiřadit k první sci-fi napsané ženou)
The Blazer World (1666) se Margaret Cavendishová

světlí dětem, jak vzniká med, čím jsou včely pro nás
užitečné, jak žijí apod. Věříme, že tento netradiční
výlet se bude líbit nejen nejmenším, ale i jejich doprovodu. Určitě bude možnost si odvézt i sladkou
vzpomínku na toto místo v podobě medu či medovinky pro maminky a tatínky.
Na konci školního roku se budete moci těšit na
venkovní rozloučení s hernou, a to v podobě všech
aktivit, které jste si v herně vyzkoušeli za celý rok.
Akce bude tak jako minulý rok zpříjemněna i piknikem s dobrotami, které pro všechny připraví náš
milý tým.
Naše MC nabízí zajímavé a rozmanité možnosti
trávení čtvrtečních dopolední. Přijďte tedy sami zjistit, zdali by se vám mezi námi nelíbilo. V případě,
že byste měli chuť a čas se do našeho týmu zapojit,
budeme jen rády. Stačí se obrátit na kohokoli, kdo
má zrovna v herně službu, napsat zprávu na facebookové stránce nebo se ozvat na kontakt uvedený
na letácích herny a určitě se domluvíme.
Na brzkou shledanou se těší tým MC Lodička

Z knihovny až k vám

foto -na-

hodlí domova,“ doplňuje František Grunt informace k další službě, která posune knihovnu do
online světa.
AD

stává císařovnou světa, která řídí smyšlený svět obývaný kříženci (napůl muži, napůl zvěří). Medvědí
muži představují experimentátory, opičí muži chemiky, ptačí muži astronomy, pavoučí a vší muži matematiky atd. Tyto křížence císařovna vede a organizuje v rámci vědeckých společností. Je to literární
fikce, kde žena–filozofka nejen existuje a vládne,
ale její činnost je rovněž spoluobyvateli přijímána
a oceňována.
V roce 1667 se Margaret splnilo její přání a mohla
se zúčastnit zasedání Royal Society. Toto svolení nezískala díky své osobnosti a práci, ale díky přímluvě
svého bratra Johna, který byl jedním ze zakládajících
členů. Ona a její doprovod sledovali program přírodovědných pokusů v režii uznávaných učenců Roberta Boylea a Roberta Hookea. Její bratr John brzy
litoval. Margaret neseděla a tiše neposlouchala. Naopak. Hlasitě projevovala svá přání, aby se Royal Society otevřela i ostatním ženám. Poté byla návštěva
žen na zasedání oficiálně zakázána. Jejímu požadavku bylo vyhověno až bezmála za tři sta let.
Margaret Cavendishová zemřela ve Velbeck
Abbey 15. prosince 1673. Dostalo se jí stejných poct
jako největším osobnostem anglických dějin. Byla
pohřbena ve Westminsterském opatství v Londýně.
Díla: Philosophical and Physical Opinions (1655), Observations upon Experimental Philosophy (1666), Ground of Natural Philosophy (1668)

AD
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Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

OPIS Z OBECNÍ
KRONIKY
XIV.
Čís. 72 Gruntovní kniha 5073, folio 281
Václav Maxa oženil syna Josefa s Annou Suchou
a postoupil jim usedlost podle svatební smlouvy
z 31. prosince 1852 za odstupní cenu 4 150 zlatých
s výhradou váznoucích dluhů a břemen. Václav
Maxa s manželkou Kateřinou vložili do knih zástavní právo pro výminek vždy čtvrtletní napřed
k odsypání přijdoucí, jenž pozůstával: 8 strychů pšenice, 14 strychů žita, 3 strychy ječmena, 1 strych
ovsa rovné míry a předního zrna s dovozem do
mlejna, 1 věrtel a 2 čtvrtce vařivého hrachu, 1 věrtel

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ
KALENDÁRIUM
11. 3. 1544 narozen italský básník Torquato Tasso
– Dobytí Jeruzaléma, Šeptání noci
12. 3. 1922 narozen americký spisovatel Jack
Kerouac – Na cestě, Dharmoví tuláci, Satori v Paříži

čočky, 20 beček zemčat, 1 věrtel a 2 čtvrtce soli
vrchovaté míry, 40 liber letního másla, 40 žejdlíků
přepouštěného vepřového sádla, 1 kopa dlouhé
žitné slámy, dva sáhy 5/4ního štěpinového dříví,
18 strychů kamenného uhlí s přivezením, 1 vykrmené prase 60 liber a na samé chlívek, třetí díl ovoce,
každý den 2 žeglíky teplého mléka, 1 slepičí vejce,
pečení chleba v hospodářovej pecy a hospodářovým palivem, na ošacení 40 zlatých ročně, svobodný byt v tom malým špejchárku.
Na c. k. okresním soudu v Karlíně 30. ledna
1853.
K čís. 72 patřily r. 1806 pozemky: Pod hájem,
Na předním Libovínku, Na pomoklině, Na ladech aj.
Tehdy Václav Maxa převzal statek od otce Jana
Maxy; svědkem byl (r. 1806) Václav Srb, rychtář líbeznický, dále pak František Halík.
V roce 1868 bylo do knih vloženo od Anny Maxové pro Josefa Maxu právo vlastnictví 8 259 zlatých na polosedlskou kontribučenskou živnost pod
č. 72.

XV.
V Líbeznicích v číslech 35 a 44 hospodařily asi 150 let
rodiny Tišnovských. Anna Tišnovská z čp. 35 byla prabábou presidenta Edvarda Beneše (1884–1948). Otec
této Anny, Karel Tišnovský, byl řezníkem a hostinským
na Císařské hospodě ve Staré Boleslavi, kdež byl sezdán 26. ledna 1779 s Ludmilou Machovou. Roku
1805 se Karel Tišnovský přestěhoval do Líbeznic a pak
téhož roku vdal dceru Annu za Tomáše Beneše do
usedlosti čp. 3 ve Šlovicích. Tomáš Beneš rodný statek
nepodržel a prodal jej r. 1844 za 8 000 zlatých; tehdy
mu bylo 67 let. Syn Tomášův Josef (1817–1897) byl
sezdán r. 1842 a jeho syn Matěj (narozen r. 1843),
oženiv se r. 1864 v Kožlanech, byl pak otcem Václava,
Vojty a Edvarda Benešů.
Rod Tišnovských původně pocházel z Tišnova na
Moravě. Řečená Anna Tišnovská, dcera Karlova, se
narodila r. 1782 ve Staré Boleslavi, r. 1805 krátce
žila s rodiči v Líbeznicích v čp. 35 a 15. října 1805
se vdala za Tomáše Beneše (pradědečka presidenta
republiky 1935–1948) do Šlovic.
AD

20. 3. 1828 narozen norský dramatik a básník
Henrik Ibsen – Heda Gablerová, Peer Gynt
26. 3. 1911 narozen americký dramatik a romanopisec Tennessee Williams – Tramvaj do stanice
Touha, Sladké ptáče mládí, Kočka na rozpálené
plechové střeše
28. 3. 1914 narozen český prozaik Bohumil Hrabal
– Obsluhoval jsem anglického krále, Ostře sledované vlaky, Postřižiny
29. 3. 1902 narozen francouzský prozaik a dramatik Marcel Aymé – Pohádky kocoura Moura, Ulice
beze jména, Zelená kobyla
29. 3. 1900 narozen český básník Jiří Wolker – Host
do domu, Těžká hodina

BLÁZNIVÁ KOMEDIE V LÍBEZNICÍCH
Každý máme jistě svou oblíbenou knihu. A možná vás,
stejně jako mě, často napadlo, jaké by to bylo, ocitnout
se přímo v jejím ději. Šermovat s Athosem proti kardinálově gardě nebo si jen tak poklábosit na plovárně s Antonínem Důrou v Rozmarném létě. Právě to umožňuje
nový vynález, okolo kterého se točí divadelní hra, již připravují pro líbeznické publikum studenti Dvořákova
gymnázia Kralupy nad Vltavou.
Hra se jmenuje „Ještě jednou, profesore“ a jejím
autorem je známý plzeňský herec a dramatik Antonín
Procházka. Ocitáme se v domácnosti vysokoškolského
učitele, který se právě s pomocí výše uvedeného vynálezu pokusí řešit svoji krizi středního věku ﬂirtem se
svou nejoblíbenější literární postavou. Vzhledem k tomu,
že se tak ocitne nejen v jiné zemi, ale i v jiném století
s jinými zvyky, je o humorné situace postaráno. A když
k tomu přidáme žárlivou manželku, svůdné studentky,
počítačového maniaka nebo pomstychtivou služku jeho
literární milé, je zřejmé, že se divák nebude nudit. Můžete se o tom přesvědčit, a to v sobotu 18. dubna 2020
ve Sportovní hale Na Chrupavce od 19.00 hodin.
Dobrovolným vstupným pak můžete ocenit nejen
snahu studentských herců, ale i přispět na pronájem divadelního sálu.
Těšíme se na vás!
Ivo Honický, DG Kralupy
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KOUPÍM VAŠE
RESTITUČNÍ
NÁROKY
CENA NÁROKŮ
DO BUDOUCNA
BUDE JEN KLESAT,
DÍKY PLÁNOVANÉ
RESTITUČNÍ TEČCE.
TEL 604374807
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Kalendář akcí pro rok 2020

18. 4.
19. 4.
30. 4.
9. 5.
16. 5.
16. 5.
17. 5.
23. 5.
6. 6.
13. 6.
18. 7.
22. 8.
29. 8.
5. 9.
12. 9.
Říjen
10. 10.
17. 10.
21. 11.
29. 11.

Duhové atletické závody
Wizard Skate Contest vol. 3
Čarodějnice
Zahájení farmářských trhů
Líbeznice scoot contest – závody
na koloběžkách
Kolem kolem Líbeznic
Den matek v ZŠ Líbeznice
Diskotéka Na Chrupavce
Líbeznické bludičky
Dětský den a Mamutfest
Sejdeme se na náměstí
Country večer
Koloběh
Vinný košt
Posvícení
Diskotéka Na Chrupavce
Vejšlap povodím Mratínského potoka
Podzimní běh na Duhovce
Zahajovací ples
Vánoční trhy a koncert v kostele sv. Martina

KALENDÁŘ AKCÍ 2020 ZŠ a ZUŠ
22. 4. 8. koncert žáků ZUŠ
5. 5. Třídní přehrávka žáků I. Štrynclové
a J. Pospíšila
10. 5. Výstava prací absolventů výtvarného
oboru
12.–16. 5. ZUŠ Open
13. 5. Absolventský koncert
17. 5. Den matek
20. 5. Absolventský koncert
27. 5. 9. koncert žáků ZUŠ
3. 6. Třídní přehrávka žáků M. Pospíšilové
a V. Dvořáčkové Žofákové
5. 6. Noc kostelů
15. 6. Taneční akademie

Podrobné informace najdete na
www.zslibeznice.cz/pripravujeme
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