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Ulice Pakoměřická před rekonstrukcí
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Obecní investice do veřejných prostranství budou pokračovat i v letošním roce. Ačkoli vysoká inflace dopadá i na obec a prodražuje její provoz, investice do úprav a kultivace veřejného prostoru
se nezastaví. Letošní prioritou je rekonstrukce místních komunikací Pakoměřická a Vnitřní a výstavba pavilonu s hygienickým zázemím a plochou k poskytování služeb v Areálu zdraví.

Ulice Pakoměřická a Vnitřní
Pakoměřická ulice měří téměř 400 metrů. Jedná se
o panelovou komunikaci vedoucí od Zdibské ulice až
k bořanovické ulici V Alejíčkách. Panely jsou staré několik desítek let, ulice a její obyvatelé si proto rekonstrukci zcela jistě zaslouží. Na zhotovitele stavebních
prací obec vypsala zadávací řízení. Celkem bylo podáno šest nabídek. Nejvýhodnější nabídkou byla nabídka společnosti Baracom, a. s., která v Líbeznicích
není neznámá. V roce 2019 realizovala modernizaci
sběrného dvora a o rok později v obci prováděla rekonstrukci obecního úřadu a prostranství za úřadem.
„Společnost Baracom, a. s., v Líbeznicích zatím pokaždé odvedla kvalitní stavební práce. Věříme, že
stejně tomu bude i nyní,“ uvádí starosta obce Jan
Havlíček. Pokud proti výběru zhotovitele nebudou
podány námitky, začnou stavební práce v první polovině května a trvat by měly do září. Pakoměřická
ulice dostane asfaltový povrch o šířce 5 metrů, jednostranný chodník šířky 1,5 metru bude zhotoven
ze zámkové dlažby a podélná parkovací stání budou
provedena z drenážní dlažby. Oboustranný zelený
pás má proměnnou šířku podle polohy přilehlého
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oplocení. Součástí projektu jsou rovněž zvýšené křižovatkové plochy ze zámkové dlažby v křižovatce
s ulicí Bedřicha Smetany a K. H. Borovského. Rekonstrukce ulice bude ve stejném duchu jako již upravené ulice Pod Lipami a K. H. Máchy. V rámci žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní
rozvoj byla do projektu rekonstrukce dalších místních komunikací zahrnuta i ulice Vnitřní. Tato
krátká komunikace o délce cca 60 metrů byla začleněna do projektu ze dvou důvodů – jednak obec
může tímto menším navýšením nákladů dosáhnout
na maximální limit dotace ve výši 10 milionů Kč,
jednak díky výškovým úpravám dojde k tolik potřebnému bezbariérovému napojení ulice na již stávající systém úprav trasy pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace. Původní projekt
společnosti PUDIS, a. s., zahrnoval i ulice B. Smetany, Bořanovickou a K. H. Borovského, což jsou poslední ulice s původním povrchem v lokalitě mezi
ulicí Mělnickou a Zdibskou. Jejich rekonstrukci by
obec ráda zrealizovala v příštím roce a opět v rámci

Milí sousedé,
jaro je tu a s ním se nám v obci probouzí
nejen příroda, ale i stavební aktivita. Obec bude
letos realizovat dva klíčové stavební projekty –
rekonstrukci místních komunikací ulic Pakoměřická a Vnitřní a pavilon s hygienickým zázemím
v Areálu zdraví. O těchto projektech se dočtete
více v samostatném článku.
Pomoc lidem z Ukrajiny, kteří u nás v obci
našli útočiště, neustává. A to je dobře. Aktuálně
máme v obci 149 ukrajinských uprchlíků. V rámci
obce jsme zaměstnali celkem pět žen. Čtyři z nich
pracují na údržbě obce a pomáhají obecním zahradnicím. Další je paní učitelka z Oděsy, která
nyní vede adaptační skupinu v mateřské škole.
Líbeznická škola zajišťuje adaptační skupiny pro
60 ukrajinských dětí. Další pomoc poskytujete
vy. Líbeznická soudržnost a solidarita funguje
výborně.
Máme za sebou Obecní ples, který se konal
po dvou letech v hale Na Chrupavce. Ačkoli zdaleka nebyl vyprodán, vydařil se. Energie účastníků
byla obrovská, atmosféra skvělá. Catering zajišťovaný Bistrem Žlutá karta přispěl k jeho zdárnému průběhu. V tombole se navíc podařilo vybrat 21 tisíc korun na pomoc ukrajinským
uprchlíkům v obci. Nyní nás v květnu čeká Spolkový ples. Chtěl bych vás i touto cestou pozvat,
abyste si přišli zatancovat a popovídat. Současně
přispějete na dobrou věc, neboť výtěžek z tomboly bude věnován na pomoc lidem se svalovou
dystrofií.
Mám radost z toho, že se nám po roce vyjednávání podařilo dosáhnout dohody o odkoupení dalšího pozemku pro zelený pás. Díky tomu
budeme moci připravit k realizaci další ucelený
segment, a to v úseku mezi Mratínkou a ulicí
Východní. Při komplikovanosti získávání pozemků od jejich vlastníků platí, že každý kousek
se počítá.
Mám prosbu na vás všechny, kdo máte pejsky.
Uklízejte po svých pejscích na veřejných prostranstvích, stejně jako to děláte doma. Bohužel
pravidelně vídám, že ne všichni se takto chovají.
Veřejný prostor je prostor nás všech. To, jak vypadá, je i vizitka nás všech. Přece všichni chceme,
aby obec vypadala hezky a upraveně. Košů na
psí exkrementy přitom v obci máme podle mého
názoru dostatek.
Pokud bude mít cokoli na srdci, co byste mi
rádi sdělili, neváhejte mi napsat nebo zavolat.
Kontakty najdete na webu obce. Anebo se zastavte na obecním úřadě.
Přeji vám příjemné jarní týdny.
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ROZHOVOR

STATEK A PEKÁRNA
LÍBEZNICE
Je to již rok od chvíle, kdy Martin Malý vdechl
nový život bývalému Plickovu statku v Družstevní ulici. Zdařilá a citlivá architektonická
proměna zchátralých budov vytvořila Statek Líbeznice, který se stal líbeznickou oázou pro setkávání lidí i nákupy. Součástí statku jsou zajímavé provozy a obchůdky – Bistro Statek
Líbeznice, Pekárna Líbeznice, Mamiee a Babátko. Roční výročí existence je dobrou příležitostí vyzpovídat Martina Malého, který
současně provozuje Bistro Statek Líbeznice,
a Honzu Demutha s Adélou Figallovou, kteří
provozují Pekárnu Líbeznice.

Martine, jak jste spokojen s ročním fungováním celého statku a bistra?
Asi mi žádný rok neutekl tak rychle jako ten poslední. Upřímně řečeno, byla to výzva, rozjíždět provoz gastronomie mezi pandemickými vlnami. Ale
statek jako celek funguje. Nejdůležitější jsou pro
nás pozitivní ohlasy zákazníků, kteří se u nás cítí
dobře a vracejí se. To je důvod, proč jsme to dělali,
a tak mohu s radostí říct: Ano, jsme spokojeni.

Adélo a Honzo, jak vy po roce hodnotíte
provoz pekárny?
Moc nás těší především to, že se nám po roce fungování vytvořila neuvěřitelná skupina stálých zákazníků, která se k nám pravidelně vrací. Někteří
z nich si chodí pro své oblíbené dobroty každý den.
Navíc jsme vděční za to, jaký tým pod střechou pekárny máme a že se nám stále rozrůstá o nové báječné kolegy.

Je něco, co vás během ročního působení
v Líbeznicích překvapilo, ať již pozitivně,
nebo negativně?
Martin: Jednoznačně nás příjemně překvapilo přijetí našeho bistra občany Líbeznic a okolí. O víkendech máme v bistru často plno. Dalším velkým překvapením byla zahrádka, jakmile bylo vloni pěkné
počasí, tak se rychle zaplnila. Moc se na sluníčko
těšíme, protože letos bude zahrádka ještě hezčí.
Adéla a Honza: Nastává příjemná změna, že naši
zákazníci i ostatní naši sousedé výrazněji přemýšlejí
nad tím, jak nakládat se základními potravinami
a surovinami. Díky častým rozhovorům se zákazníky
víme, že jim na kvalitě stravování záleží, a snažíme
se všichni společnými kroky vyhýbat plýtvání. S tím
potom souvisí i to, že jsou ochotni si za kvalitní
a ruční práci adekvátně připlatit.

Podnikáte v nelehkém období. Nejprve covidové uzávěry a omezení, teď válka na
Ukrajině a nárůst cen energií, surovin a pohonných hmot. Jak se s tím vším vypořádáváte při svém podnikání?
Martin: Žádný start podnikání není jednoduchý, ale
tento první rok v gastronomii se všemi omezeními
a růstem cen asi jen tak něco nepřekoná. Pro zjednodušení ale vnímám dvě situace jako zásadní.
První je omezení v listopadu a prosinci, kdy covidové uzávěry doprovázela navíc „blbá nálada“, a ta
je pro gastronomii a další obory, které mají za cíl lidi
potěšit, vždy špatná. Snažili jsme se po dobu, kdy
někteří nemohli kvůli nutnému certifikátu navštěvovat restaurace, nabídnout našim zákazníkům rozvozy jídel domů. To nám pomohlo a těšili jsme se
na každou objednávku. Toto ale není náš cíl, jídlo
balením a vlastním rozvozem trpí. My jsme si při
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M. Malý, A. Figallová a J. Demuth
startu bistra předsevzali, že chceme nabídnout
dobrý produkt v domácím prostředí a s milým servisem. Tyto tři body pak mají vytvořit pro naše zákazníky příjemný zážitek. Druhou oblastí, se kterou
se potýkáme všichni, je růst cen. Postihuje to nejen nás, ale všechny včetně zákazníků. Snažíme se
tomu čelit rozšířenou nabídkou menších jídel a sladkostí, které potěší a zároveň nestojí tolik co třeba
náš steak nebo krevety.
Adéla a Honza: Situace je pro všechny stejně nelehká. Provoz pekárny je, co se týče nákladů na
energie, poměrně náročný. Konflikt na Ukrajině
navíc začíná celkem výrazně zvedat cenu obilí, olejů
a mléčných výrobků – tedy stěžejních surovin pro
pekařinu. Česká republika je ale v produkci obilí
téměř nezávislá na dovozu, a proto věříme, že kvalitní české pšenice i žita, které z předměřického
mlýna odebíráme, bude v budoucnu dostatek.

Martine, jak se vám s roční zkušeností osvědčil koncept provozu od snídaně po večeři,
který v obci nikdo další nenabízí?
Naše podnikání beru jako službu. Jednoduše řečeno
z pohledu zákazníka, kdykoli chci relaxovat, najíst se,
posedět, mít za cíl procházku s pejskem, strávit příjemnou chvilku s přáteli nebo rodinou, tak můžu jít
na statek. Je úplně jedno, v jakou to je denní dobu,
vždy dostanu něco dobrého. Koncept funguje, ale
s celkovým vyhodnocením musím ještě počkat.
Věřím, že za dva roky budu moci říct, že máme své
zákazníky na snídaně, brunch, oběd, odpolední posezení a večerní vínko každý den v týdnu.

Adélo a Honzo, jak se vám daří udržovat
souběh s dalším vaším podnikem Naše
Toustárna v pražských Holešovicích?
V Holešovicích za ta léta fungování vznikla super
parta, ale některé kolegy jsme potřebovali převelet
také do Líbeznic, aby nám zde pomohli rozjet podobně funkční pekárnu, jako se to povedlo v Praze.
Nechtěli jsme zpřetrhat vazby, které mezi sebou kolegové v Holešovicích měli, a tak se většina z nás
pohybuje v obou pekárnách, které provozujeme.
Díky tomu jsme všichni ve stálém kontaktu.

Máte v plánu nějaké změny v letošním roce?
Martin: Změn je hodně, musíme pracovat na
vnitřních procesech, které zákazníci nevidí, jako

foto M. Malý
například použití vakuovacích strojů a dalších moderních technologií. Potřebujeme zavést takové
změny, které urychlí přípravu a vylepší kvalitu
jídla. V rámci servisu pak upravujeme například
nádobí, aby se pěkně hodilo k jednotlivým jídlům.
Dále chceme zapracovat na oblečení personálu
a na drobnostech, jako je kvalitní ubrousek a podobně. Pracujeme také na zkrášlení prostředí,
máme u zahrádky nový záhon s velkými houbami
z teaku, na které máme hezké ohlasy. Nejdůležitější je ale náš nový jídelní lístek s rozšířenou nabídkou. Od dubna nabízíme našim zákazníkům
vafle, carpaccio, snídaňové burgery a další novinky. Současně jsme vyladili vinný lístek, a jakmile
se oteplí, dáme na čep nealko Birell pomelo &
grep. Zásadnější změny ale nechystáme. Jsme rádi, že si u nás zákazníci zvykli, a tak nechceme
měnit, co funguje. Do budoucna bychom rádi připravili další degustační večery s dobrým vínkem
a láká nás i uspořádání kulturního večera s hudbou nebo vernisáž na podporu začínajících i známých umělců.
Adéla a Honza: Změny jsou u nás na denním pořádku. Snažíme se suroviny obměňovat dle ročního období, a proto se naše nabídka neustále
mění. Momentálně je před námi letní sezona,
a proto se brzy začneme soustředit na výrobu
točené zmrzliny, sladkých kelímků s čerstvým
ovocem a osvěžujících studených nápojů. Také se
blíží grilovací období a to je vždy spojeno s pečivem.

Budete i letos nabízet své produkty a služby
na některé z líbeznických společenských,
kulturních či sportovních akcí?
Martin: Zatím nechceme nic slibovat, loňské vinařské slavnosti byly fajn, a pokud to zvládneme
kapacitně, tak se letos moc rádi budeme opět
účastnit.
Adéla a Honza: Práce v pekárně je fyzicky poměrně náročná, a proto si tuze vážíme víkendového
volna. Momentálně většinu našeho týmu navíc tvoří
líbezničtí skauti, kteří mají prsty ve spoustě místních
akcí, a tak uvidíme, jestli s sebou někam vezmou
i čerstvé pečivo.
Děkuji za rozhovor
Jan Havlíček
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Dokončení ze strany 1
dotačního titulu Podpora a rozvoj regionů Ministerstva pro místní rozvoj.

Pavilon v Areálu zdraví
Slabým místem současného Areálu zdraví je absence kvalitního zázemí včetně toho hygienického.
Kvůli neustálému rozvoji a vzniku nových možností
sportovního vyžití a tím samozřejmě navyšujícímu
se počtu uživatelů je nedostatečné. V letošním roce
proto dojde na projekt výstavby pavilonu s hygienickým zázemím a plochou k poskytování služeb, který

vyroste na místě stávající staré skautské chaty.
Autorem projektu je Atelier M1 architekti, s. r. o.,
který již svým dřívějším návrhem úprav areálu vnesl
do tohoto líbeznického genia loci novou tvář.
Vrchní dřevěná konstrukce chaty bude zbourána,
základová deska se rozšíří, čímž se vytvoří prostor
jak pro nové veřejné hygienické zázemí, tak pro
modulární systém úpravy nového přízemního objektu. Konstrukce objektu je monolitický železobetonový skelet doplněný lehkou dřevěnou konstrukcí
včetně příček. Přestavba počítá i se zastřešeným pódiem pro pořádání všech tradičních hudebních
a kulturních akcí. Hygienické zázemí je rozděleno
na bezbariérově řešené toalety a zázemí pro bu-

doucí objekt sauny, který plánuje vytvořit stávající
provozovatel kavárny MéLíbeKafe Jakub Baudyš.
Celé řešení umožní rozšířit i plochu kavárny, která
tak získá větší prostor pro návštěvníky i pro pořádání nejrůznějších akcí. V hygienickém zázemí jsou
dále umístěny sklady a technická místnost. Po dohodě s Jakubem Baudyšem bude zahájení stavebních prací směřováno na září, aby provoz kavárny
nebyl v letních měsících ovlivněn. Nyní obec připravuje zadávací dokumentaci pro vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele, aby bylo možné předpokládaný harmonogram dodržet.
-na-

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

MĚSÍC ADAPTAČNÍCH SKUPIN PRO DĚTI Z UKRAJINY
Je to již více než měsíc, co líbeznická škola rychle zareagovala na potřebu adaptovat děti, které v Líbeznicích a okolních obcích našly útočiště před
válkou na Ukrajině, a otevřela hned tři adaptační skupiny. „Jsme rádi, že jsme mohli těmto dětem poměrně rychle nabídnout bezpečný prostor
pro výuku a adaptaci na nové prostředí. Zároveň nám je nesmírně líto jejich vrstevníků, kteří takové štěstí neměli a musí v současné době na
Ukrajině zažívat hrůzy války,“ říká k situaci ředitel školy František Grunt.
Na provozu adaptačních skupin se v rámci svého
volného času nebo volných hodin podílí mnoho
vyučujících líbeznické školy. Anastasia Čoporová

Ukrajinské děti při výuce

Líbeznický zpravodaj 4/2022

a Oxana Stevanoska adaptační skupiny organizují,
vyučují základy českého jazyka a jsou schopny se
domluvit v rodném jazyce se všemi účastníky. Ma-

tematiku vyučují paní učitelky Pavlína Sáblová,
Marta Dostálová a Jana Yahia. S češtinou pomáhá
paní učitelka Markéta Kořínková. Výuky anglického
jazyka se ujaly paní učitelky Šárka Holoubková,
Klára Uherová a Romana Prchlíková. O to, aby děti
nezapomněly zeměpis, se stará paní učitelka Stanislava Hlavinková. Tělesné výchovy se ujal pan učitel
Marek Radina. Za pomoc s organizací patří poděkování i paní Ladislavě Chalupové. V současné době navštěvuje adaptační skupiny 60 dětí. Dalších
10 dětí je umístěno přímo do tříd, vždy po dohodě
se třídou a třídními učiteli. Jde o následující třídy
a vyučující: 1.C Lucie Štorková, 2.C Hana Mengrová, 7.D Klára Uherová, 7.E Michaela Sošková,
9.A Stanislava Hlavinková, 9.B Pavla Zarembová
a 9.C. František Grunt. O stravování dětí se stará
tým školní jídelny pod vedením Zdeňka Frühaufa
a Martiny Krumpolcové. V jídelně je nově zaměstnána jedna ukrajinská maminka, která má zkušenosti z podobné práce na Ukrajině.
Líbeznická škola organizuje i výuku českého jazyka pro dospělé, v současné době jsou otevřeny tři
skupiny po 15 účastnících. Výuky se ujaly paní učitelky Lenka Havlíková a Dagmar Čapková a externě
Andrea Gruntová.
Pomocnou ruku nabídlo i mnoho dalších členů
pedagogického sboru a provozních zaměstnanců
školy. Na líbeznické škole v tomto směru panuje
velká solidarita.
Provoz adaptačních skupin by nebyl možný
bez finanční pomoci. Finanční prostředky na platy,
učební pomůcky a další vzdělávací aktivity laskavě
poskytla Nadace PPF v rámci 100milionové pomoci,
kterou spolu s The Kellner Family Foundation věnuje na vzdělávání a integraci ukrajinských dětí.
Obědy pro všechny žáky a prostředky pro další podpůrné aktivity poskytli partneři, kteří jsou spojeni
s Líbeznicemi. Finanční prostředky poskytli společnost CZ LOKO, a. s., jménem majoritního akcionáře
a předsedy představenstva Josefa Bárty, společnost
Davídkova Group jménem jednatele Elšada Tagieva,
společnost Pure Health, s. r. o., jménem jednatele
Petra Hoňka, a Martin Kupka. Výraznou finanční
pomoc poskytli i rodiče, děti a trenéři dětí z fotbalových přípravek v rámci jejich dobročinné akce
Světla pro Ukrajinu. Na výpočetní techniku pro
adaptační skupiny přispěla i spádová obec školy
Předboj. „Nesmírně si vážíme veškeré pomoci, které
se škole dostalo, a všem partnerům děkuji. Díky
této pomoci se provoz adaptačních skupin nijak nedotkne běžného rozpočtu školy,“ dodává k financování adaptačních skupin František Grunt.

foto archiv ZŠ

-na-

3

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 4, DUBEN 2022, ROČNÍK 20

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

MÁME Z NICH
VELIKOU RADOST!
Dobře víme, že v naší líbeznické škole máme
mnoho šikovných dětí. Proč by měly sedět
doma za pecí? Jen ať pěkně vyjedou do světa
a ukážou, co umějí! A tak vyjely, zúčastnily se
mnoha různých soutěží, olympiád a vystoupení
a ostudu nám opravdu neudělaly! Posuďte
sami!
V líbeznické škole proběhla školní kola olympiád
v českém jazyce, dějepise, anglickém jazyce, matematice a zeměpise. Školní kolo olympiády v českém
jazyce připravily paní učitelky Věra Novotná Machytková, Irena Kodymová a Dagmar Čapková. Do
obvodního kola postoupily žákyně Lucie Urbanová
a Nela Andrejkówa.
Učitelé pod vedením Viery Gichselové zorganizovali školní kolo olympiády v anglickém jazyce,
který je na naší škole velice populární, o čemž
svědčí i výborná umístění. Postupujícími do obvodního kola byli: za sedmé ročníky 1. Petr Kojleev,
2. Aramajis Martirosjan, 3. Adéla Rousová, za osmé
ročníky 1. Karolína Karlová, 2. Andrea Zajícová,
3. Lucie Kovářová. Petr Kojleev a Andrea Zajícová
pak získali oba v obvodním kole krásné 4. místo.
A to není ohledně angličtiny všechno. Aby
si soutěžení užili opravdu všichni, utkalo se na
80 čtvrťáků a páťáků v soutěži Spelling Bee (připravily paní učitelky Kateřina Vargelen, Klára Uherová a Tereza Šuranská). Na prvních místech se
umístili Richard Galád a Daris Iliazi.
V rámci celoročního projektu Učíme se z historie
se nesla olympiáda v dějepise a účast školy v projektu Příběhy našich sousedů. Téma olympiády nebylo lehké, žáci museli prokázat znalosti ze života
novověké šlechty a do okresního kola dějepisné
olympiády (organizovaly paní učitelky Michaela
Narwová a Michaela Sošková) postoupili Lukáš Václavík, Šimon Sokol a Jakub Chytil.
Skvělého úspěchu dosáhli žákyně a žáci líbeznické základní školy v projektu a soutěži Příběhy našich sousedů (připravily paní učitelky Stanislava Hlavinková a Michaela Sošková a pan ředitel František
Grunt), které organizuje společnost Post Bellum.
Dva líbeznické týmy obsadily první a druhé místo
v konkurenci dvanácti dalších projektů ze Středního
Polabí.

MOC DĚKUJEME ZA VZORNÉ
REPREZENTOVÁNÍ ŠKOLY
Pozadu nezůstala ani matematika a ukázalo se,
že na škole je spousta výborných počtářů. Patrik Zelina, Petr Kojleev a Matouš Laube se po školním
kole nebojácně poprali i s příklady v okresním kole
matematické soutěže Pythagoriáda (připravovala
paní učitelka Iva Omachtová) – Petr Kojleev navíc
postoupil i do kola krajského.
Do obvodního kola recitační soutěže Poetické
setkání (připravily Jana Pěšinová a Šárka Mišurcová)
byli vysláni šikovní recitátoři a ve své kategorii zde zvítězil a do krajského kola postoupil Anthony Oudes.
Cenu poroty získali Šimon Sokol a Adéla Baumrukrová.
Ani ve sportu nezůstávají líbezničtí žáci pozadu.
Žákyně školy Adéla Baumrukrová a Lenka Veselá
byly v rámci líbeznické Atletiky součástí štafety na
4 x 200 m, která v únoru v Praze na mistrovství republiky vybojovala krásné první místo. Ve florbalovém turnaji Čeps Cup vybojovalo pod vedením trenéra Jakuba Najmona družstvo žáků z pátého
ročníku druhé místo. Pan učitel Marek Radina velel
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Děti netrpělivě čekají na soutěž ve spelování

foto archiv ZŠ

Líbezníček získal zlatou

foto archiv ZŠ

výpravě žáků 1.–5. tříd do Čelákovic, kde proběhlo
okresní kolo Štafetového poháru. Obsadili úžasné
2. místo a postupují do krajského kola.
Obdivuhodně si letos vede také ZUŠ. V letošním školním roce pořádá MŠMT pro žáky ZUŠ celostátní soutěže v oborech hra na dechové nástroje, hra na bicí nástroje a v sólovém a komorním
zpěvu. V okresních kolech naši školu reprezentovalo 23 žáků. Všichni získali krásná umístění
a mnoho z nich postoupilo do krajského kola.
V krajském kole pěvecké soutěže MŠMT se pak
líbeznickým zpěváčkům dařilo výtečně! Anežka
Štrbáková získala 1. cenu, její sestra Tereza Štrbáková 2. cenu, Laura Lucia Svobodová 3. cenu a pěvecké duo (Anežka a Tereza Štrbákovy) 2. cenu,
Berta Šandová obdržela čestné uznání. Děvčata připravovala paní učitelka N. Novotná. Kryštof Kulíšek
ze třídy Ondřeje Veselého získal v krajském kole
soutěže MŠMT ve hře na bicí nástroje 3. cenu. Dalším úspěchem v krajském kole soutěže MŠMT je
1. cena Nely Rychtárikové a 3. cena Karolíny Vlčkové ve hře na zobcovou flétnu. Obě žákyně připravuje paní učitelka Gabriela Žižková. Dále pak musíme pochválit dva žáky pana učitele J. Pospíšila –
Petr Lichnovský obsadil v krajském kole 2. místo ve
hře na trubku a Jakub Řápek krásné 1. místo ve hře
na tubu.

Třešničkou na dortu je účast pěveckého sboru
Líbezníček v Krajské postupové přehlídce dětských
pěveckých sborů. Soutěžní vystoupení Líbezníčku
zde odborná porota ocenila zlatým pásmem a sbor
postoupil do celostátního kola. Dík patří paní sbormistryni Veronice Dvořáčkové Žofákové.
Jak sami vidíte, přehled úspěchů žáků líbeznické
školy je opravdu dlouhý. A to školní rok ještě nekončí! Neproběhla některá obvodní a krajská kola,
posílali jsme práce našich dětí do soutěží výtvarných
(Lidice, Krásná jako kvítka, Orientalista…) a literárních (například Čapkoviny), odkud teprve přijde vyhlášení výsledků. Čeká nás recitační soutěž Macharův Brandýs a Líbeznická bublina…
Poděkování za vzornou reprezentaci školy patří
všem oceněným, obdiv si ale zaslouží všichni, kdo
se nějaké soutěže zúčastnili, i když zrovna nevystoupili na stupně vítězů. Velké díky si zaslouží
i všichni vyučující, kteří děti na všechny soutěže připravovali nebo se vrhli do jejich organizace.
A co si přát do budoucnosti? Jenom stále více
takových šikovných a činorodých dětí i učitelů!
Za celou líbeznickou školu sepsala
Šárka Mišurcová

Líbeznický zpravodaj 4/2022
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TÉMA

OBUVNÍK
Obuvníci jsou řemeslníci, kteří vyrábějí důležitou ochranu nohou proti chladu a poranění,
ale také módní doplněk k oblečení, což je
obuv, boty.
V minulosti byl obuvník nazýván spíše ševcem, až
později obuvníkem. Nesměl chybět v žádném
městě ani na vesnici, boty zhotovoval převážně
z vydělané kůže. Boty jím ručně ušité byly kvalitní,
vydržely i řadu let, majitelé se o ně starali tak, aby
se co nejdéle uchovaly. Dokonce bývaly i předmětem dědictví.
Ještě na přelomu 19. a 20. století se na venkově
nosily boty dřevěné, dřeváky, zejména na práci. Byly
vyráběny ze dřeva, vrby, olše, borovice. V létě se
dřeváky nosily naboso a v zimě se do nich navlékaly
punčochy, někdy se vystýlaly senem nebo slámou.
Většinou nebyly ničím zdobené. Také se nosily jakési
polodřeváky, dnešní pantofle, jejich základem byla
dřevěná podešev s širokým páskem z kůže nebo
z pevného tkaného popruhu. Někdy se na přední
část podešve připevňovala kožená „kapsa“. Dřeváky se nosily celoročně. Dřevěná obuv byla cenově
přístupnější než klasická kožená bota od ševce.
Zručný člověk byl schopen dřeváky zhotovit sám ze
surovin, které měl doma, nebo se daly koupit na trzích. Podíváme-li se na obrázky Josefa Lady, malíře,
který maloval realistické obrázky z venkova svého
dětství na přelomu 19. a 20. století, vidíme, že většina dětí byla obuta v dřevácích. Josef Lada ve své
životopisné knize Kronika mého života krásně popsal i povolání venkovského ševce, jelikož jeho tatínek byl hrusickým ševcem.
Švec zpravidla pracoval v malé dílně vybavené
hranatým stolkem, který měl po stranách háčky na
nářadí. Při práci seděl na verpánku – židličce s kulatou, prohnutou sedačkou se třemi nohami. Kolikrát měl svou dílnu umístěnou přímo doma v sednici, kterou obývala celá rodina. Činnost ševce nebyla nebezpečná bezprostřednímu okolí, jelikož
nepracoval s otevřeným ohněm ani chemikáliemi.
Ševcovina sice nebyla příliš výnosným řemeslem,
zato však poctivým.

Baťovna v Líbeznicích na Mělnické

foto archiv Olgy Mišnerové
(Baťovnu fotila její babička paní Řehková)

BAŤA MĚL PO CELÉ REPUBLICE
VÍCE NEŽ 459 PRODEJEN

Žádost obuvníků na vedení obce v reakci
na otevření Baťovny
foto archiv Hany Bílkové

Baťa, a. s., Zlín, odstoupení pozemku obci
foto archiv Hany Bílkové

Obuvník/švec vyráběl šité boty z materiálů, které
byly běžně dostupné, například vydělaná kůže. Pomocí několika nezbytných nástrojů, jako byla kopyta, potěh (široký řemen, kterým si švec na verpánku přidržoval dílo), šídla, knejpy (nože na kůže),
kladívka. Boty sešíval ševcovskou nití, dratví, kterou
vyráběl z konopí. Dratev si připravil tak, že její konec nejprve rozdělil na dva prameny, konce nožem
zařízl, přidal štětinu z prasete, opět spojil, nasmolil
konec a ten pak ztvrdl tak, že se s ním dalo šít jako
s jehlou a nití na kopytě, což byla dřevěná forma
na boty. Dále se na spojování používaly floky (dřevěné klínky), cvočky, hřebíky, také klouzek (prášek,
který se vysypal do vnitřku bot, aby se daly dobře
zouvat). Většinou se vše stříhalo a šilo ručně na
míru, až ve druhé polovině 19. století ševci začali
používat šicí stroje, které jim usnadnily a zrychlily
práci.
Švec šil boty podle zakázky, vysoké, nízké, ale
i ty, ve kterých se chodilo k muzice. Švec musel
umět ušít všechny druhy bot. Aby získal výuční list,
musel u zkoušek předvést, že zvládne všechno.
Mnohem častěji venkovský švec boty spíše opravoval, podrážel a podkovával. Boty měly v minulosti
pro člověka mnohem větší význam než nyní, kdy se
boty ochodí, vyhodí a koupí se nové. Dříve se boty
často opravovaly. Když například děvčata z Líbeznic
jezdila do práce vlakem z měšického nádraží, boty
si na cestu do obce či z obce sundávala, aby je ne-

ochodila. Děti často chodily bosy, a to již od sv. Josefa. Nebo si boty v rodině půjčovaly, a pokud byly
veliké, tak si vypomohly novinami, kterými si je vycpaly.
V roce 1926 se ševcovským řemeslem v Líbeznicích živili tito řemeslníci, kteří byli již nazývání obuvníky: Heřman Král z čp. 10, Josef Novák z čp. 50,
František Toulec z čp. 55, Václav Plachý z čp. 56,
Antonín Veselý z čp. 64, Antonín Šabatka z čp. 87,
Josef Šíla z čp. 123, Ota Rosůlek z čp. 186, Václav
Rosůlek z čp. 196, Josef Novák z čp. 50. Obuvnickou dílnu měl například pan Rosůlek v čp. 196 při
Mělnické nebo pan Novák pod schody v čp. 50.

tovaném místě, přesto firma Baťa prodej svých výrobků v Líbeznicích vyhodnotila jako perspektivní.
A tak postavila vlastní prodejnu na dnešní Mělnické,
budova dostala čp. 249.
Roku 1929 firma Baťa měla již 459 prodejen
po celé zemi. A každým rokem přibývalo v průměru
57 nových. Zákazník zde mohl dostat obuv, která
byla cenově dostupná a moderní. Zboží si mohl vyzkoušet, a pokud se mu líbilo, mohl si je koupit
ihned a nemusel čekat na zhotovení. Místní ševci,
kteří šili individuální zakázky, byť trvanlivé a kvalitní,
těžko mohli konkurovat tovární výrobě, která cenu
bot významně zlevňovala.
V květnu 1945 byla firma Baťa znárodněna.
V Líbeznicích jsme chodili boty nakupovat stále do
čp. 249, ale již do Obuvi, která spadala pod Jednotu, Lidové spotřební družstvo se sídlem v Říčanech. Přesto se dál říkalo, že jdeme nakoupit boty
do Baťovny. Zde prodávala paní Amerlínková a po
ní paní Vrbová, která se později, když dům zakoupil
pan Josef Tišnovský, přestěhovala i s prodejnou
obuvi do vedlejšího domu v čp. 246 na Mělnické.
Paní Libuše Vrbová vedla prodejnu ke spokojenosti
zákazníků ještě po dlouhá léta.
Poslední líbeznickou obuvnicí byla paní Zuzana
Durčová (provdaná Havelková), která si otevřela
dílnu pod schody v čp. 50.
Hana Bílková

Líbeznický zpravodaj 4/2022

PO VÁLCE SE Z BATI
STALA OBUV
Krize pro místní obuvníky nastala s otevíráním
továren na pásovou výrobu obuvi, ale také prodejen
firmy Baťa ze Zlína. Místní obuvníci se pokusili zamezit otevření prodejny Baťa sepsanou peticí, ale
bezvýsledně.
První prodejny firmy Baťa, a. s., Zlín byly otevřeny ještě za Rakouska-Uherska roku 1917. V Líbeznicích byla první prodejna s Baťovými výrobky
otevřena o deset let později dne 7. září 1927
v domě čp. 28 U Kovárny. Nebyla na příliš frekven-
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

VÝROČNÍ ČLENSKÁ
SCHŮZE ČESKÉHO
ZAHRÁDKÁŘSKÉHO
SVAZU
V LÍBEZNICÍCH
Schůze se konala 2. dubna 2022. Líbeznická
organizace byla založena nadšenci pro zahrádkaření 17. března 1963. Prvním jejím předsedou byl tehdy zvolen Dr. Josef Novák a jednatelem Vladimír Procházka. Za více než půl
století činnosti se jejími členy stali mnozí příslušníci líbeznických rodin, kterým se zahrádkaření stalo celoživotním koníčkem, ale také
příležitostí k setkávání s přáteli pří různých zajímavých akcích pořádaných organizací. V současnosti má svaz 76 členů.
Průběh schůze se nesl ve zcela přátelském duchu
za přítomnosti členů a hostů, pana starosty obce
Mgr. Jana Havlíčka a zástupců spřátelených organizací: paní Věry Vörösové za baráčníky, velitele
sboru pana Václava Pazdery a starosty sboru Tomáše Barbory za líbeznické hasiče, se kterými zahrádkáři tradičně a rádi spolupracují již více než půl
století.
Za republikovou radu Českého zahrádkářského
svazu byla přítomna paní Alena Bulvasová, která
je rovněž předsedkyní ZO ČZS Bášť, a byla pověřena vedením Českého zahrádkářského svazu k předání vyznamenání zasloužilým členům za jejich
práci a přínos pro organizaci. Byli jimi: Jan Rosendorf – člen zakladatel, který získal poctu nejvyšší,
dále emeritní předseda organizace Jaroslav Durčo
a Mgr. Hana Bílková, členka od roku 1972.
V roce 2021 v místní organizaci Českého zahrádkářského svazu v Líbeznicích došlo k obměně,
kdy původní výbor vedený předsedou panem Jaroslavem Durčou oslovil v podstatě potomky svých

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

LETOPISY OBCE
LÍBEZNICE
XIII.
Ve válkách husitských a po nich až do bitvy na Bílé
hoře byla fara pod správou kněží utrakvistických.
Tak r. 1465 činí se zmínka o Janovi, faráři podobojí;
r. 1532–1533 byl tu Jakub, jenž měl ku pomoci kněze
Řehoře. Roku 1539 uvádí se farář Jan utrakvista; týž
obvinil kněze Václava, faráře roudnického, že jest
jemu Janovi vůli dal, aby sobě tu faru v Roudnici zjednal. Kněz Václav tomu odpírá, řka, že kněz Jan sobě
od krále Jeho Milosti zjednal presentaci pominuv
dobrého pořádku, kdež jest měl vznésti žádost předkem na ouřad konsistoř podobojí.
Takových a jiných rozepří bylo v té době mnoho;
kněží ujímali se far bez svolení konsistoře, zjednavše
si přízeň světských pánů, obcházeli vrchnost svou.
Byli mezi nimi také němečtí kněží, deroucí se do českých míst. Ve stížnosti podané Rudolfovi II. r. 1609
od strany podobojí žádá tato ve čl. 9, aby císař nařídil: „Německým jazykem slovo Boží podobojí, neb
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Výroční členská schůze

foto archiv zahrádkářů

členů, zda by se nechtěli zapojit do dění v organizaci a případně převzít zahrádkářskou štafetu a pokračovat v tradičním poslání zahrádkářské organizace v Líbeznicích. Oslovení nabídku přijali. Již
v roce 2021 byla do čela organizace zvolena paní
Hana Pavlasová (Hašková), která se tak stala i její
první předsedkyní, dále byli zvoleni noví členové výboru, a to Petra Košinová, Yveta Majerová, Šárka
Svobodová, Adéla Nováková, Josef Wágner a Věra
Hrušová.
Na výroční členské schůzi 2. dubna 2022 předsedkyně Hana Pavlasová seznámila přítomné s plánem akcí na rok 2022, o kterých budou jak členové,
tak i veřejnost předběžně informováni prostřednictvím nástěnky na náměstí a sociálních sítí.
Současná činnost organizace je směřována
k volnočasovým aktivitám členů a jejich rodin spojeným s odborným vzděláváním v podobě přednášek, tematických zájezdů, turistického pochodu, ale
také zapojováním členů organizace do kulturně

společenských akcí pořádaných obcí, jako je dětský
den, posvícení, ples, advent aj.
Naše poděkování patří panu Ing. Štěpánu
Šmerdovi (vnukovi Jindřicha Havránka, zakládajícího člena líbeznických zahrádkářů), majiteli firmy
Zahradnictví Líbeznice, který dlouhodobě podporuje činnost zahrádkářů a jehož firma věnovala
krásné květiny pro přítomné.
Dík rovněž patří provozovatelům Žluté karty,
kteří umožnili uspořádání výroční členské schůze
a jejího důstojného průběhu.

kněžím evangelickým kázati netoliko v městech
pražských, ale i ve vsích se nedopouští, jakož příklad toho jest, že paní Hofmannová ze vsi Líbeznic
skrze to kněze německého, člověka starého, odbyti
(propustiti) musila.“
Ještě r. 1615 byl v Líbeznicích utrakvistický kněz
Stanislav Miller, jinak Krakovský zvaný, a r. 1616
farář Jan Žatecký. Týž sepsal „modlitby“ a rozesílal
je „pobožným duším“ již vázané, za čež arci nějaký
tolar na zaplacení impresí (tisku) a knihaře obdržel.
Po třicetileté válce se kněží podobojí rozprchli
a fary zůstávaly prázdny. Tak od r. 1639 na několik
mil kolem Prahy správce církevního nebylo. V krajině zdejší mezi Vltavou a Labem k Mělníku nebylo
katolického kněze než v Kostelci Labském a ještě
r. 1653 byli v celém tehdejším kraji kouřimském duchovní správcové jen při 19 farách. Také zdejší fara
zanikla a zůstávala neobsazena skoro jedno století.
Roku 1650 byla utvořena komise, jež měla farní
úřady zase obsaditi, ale fara líbeznická zůstávala neobsazena vzdor tomu, že v komisi zasedal sám patron její hr. Jan Hertvík z Nostic. Proto byla přidělena
osada zdejší k faře kostelecké a spravována tamějšími děkany. Také byly přiděleny ke Kostelci fary kojetické, služské, všetatská, kozelská, pakoměřická
a lobkovická. Tu bylo zajisté starostí dost pro jediného kněze, stařečka málem stoletého. Kaplan kostelecký, pokud tam některý byl, přicházel jednou za
měsíc do Líbeznic přisluhovati v chrámu a bydlíval

v chatrném domku staré fary, z něhož později
(r. 1727), když nynější fara postavena byla, zřízena
škola (nynější „Stará škola“ ve dvoře cukrovarním).

(Dne 20. ledna 1957 byl založen republikový Československý a ovocnářský svaz ČOZS. Poté začaly
být na mnoha místech v zemi, tehdejšího Československa, zakládány základní organizace ČOZS. Jeho
členové se mezi sebou začali oslovovat „přátelé“.)
E-mail: zahradkarilibe@gmail.com
zahr.org

/Pokračování příště/
AD

NOC KOSTELŮ
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OBECNÍ KNIHOVNA

MUŽI, KTEŘÍ
VÝZNAMNĚ
PŘISPĚLI
K POZNÁNÍ O SVĚTĚ
III.
Pohyb a změna, vznik a zánik věcí – těmito otázkami se zabývali eleatové, filozofická škola, která
působila v městě Elea v Jižní Itálii. Nejznámější
z eleatů Zenon (490–430 př. n. l.) je spojován s tzv.
aporiemi, rozpornými myšlenkovými důkazy, podle
nichž pohyb a změna nemohou existovat. Podle Zenonovy aporie míry není možné dělení prostoru na
nekonečně mnoho částí. Tyto části buď mají konečnou délku a pak jejich součet musí být nekonečný,
nebo nemají žádnou délku a pak jejich součet má
délku nulovou. Eleaté věděli, že podle naší zkušenosti pohyb existuje; zkušenost ale nepřipouštěli
jako důkaz. Chtěli popsat pohyb logickým myšlením a narazili na rozpor; odtud pak vyvodili neexistenci pohybu. Eleaté také dokazovali, že nic nemůže vznikat ani zanikat. Vytyčili tak jako základ
světa jedno, neměnné, věčně existující jsoucno.
Filozofie si klade v podstatě tři otázky: co je podstata bytí (ontologie), zda můžeme tento svět poznat (gnoseologie) a jakou má toto poznání hodnotu a smysl (axiologie).
S eleaty byli do jisté míry spřízněni i sofisté. Nejznámější ze sofistů byl Gorgias (483–380 př. n. l.)
z Leontýn na Sicílii. Ve svém spise s názvem O nejsoucím čili o přírodě se zabývá těmito otázkami:
1. Nic není. 2. I kdyby něco bylo, nedalo by se to
poznat. 3. I kdybychom to poznali, nemohli bychom to sdělit, a nemělo by to tedy žádný smysl.
Poznat něco znamená si to představit; tato představa není ovšem totožná se jsoucnem a představit
si lze koneckonců cokoli.
Dnes říkáme, že žijeme v atomovém věku, a ani
si neuvědomujeme, že myšlenka atomismu je také
odkazem starých Řeků.
Nejznámějším představitelem řeckých atomistů
je Demokritos (460–370 př. n. l.) z Abdér, města na
thráckém pobřeží. Demokritos pocházel ze zámožné rodiny, učil se u chaldejských mágů, kteří
doprovázeli válečná tažení perského krále Xerxa.
Hodně cestoval, navštívil Egypt, Babylon a Persii
a patřil k nejvzdělanějším řeckým filozofům. Napsal
na 70 spisů ze všech oblastí vědy a měl mnoho
žáků. Demokritos vytvořil mechanický obraz přírody, která trvá věčně, je neomezena v prostoru
a není nic jiného než atomy a prázdno. Předpokládá
u atomů i různou tíži a má za to, že atomy nelze
dělit, protože jsou nekonečně tvrdé a ani největší
silou se nedají rozbít. Demokritovy atomy jsou v neustálém pohybu, který probíhá podle nutnosti, nic

Zenon z Eleje
není ponecháno náhodě. Je to tedy strohý mechanický determinismus, podobně jako později v nauce
Newtonově.
Pro tyto a další názory na přírodu neměli řečtí
atomisté vědecký důkaz a šlo o pouhé spekulace,
podložené nanejvýš nedokonalým pozorováním.
Pochopitelně ani samu existenci atomů nemohli
nijak dokázat a ještě začátkem 20. století považoval
Ernst Mach atomy jen za jakési myšlenkové konstrukce. Přesto se však řečtí atomisté při svém uvažování nejvíce přiblížili našemu dnešnímu chápání
světa.

foto Google
(Ernst Mach byl česko-německý teoretický fyzik,
1838–1916. Jak uvádí Wikipedia, hodnota většiny
Machových fyzikálních prací je na čase nezávislá.
Machův princip, který zavedl Albert Einstein, vedl
později k teorii relativity, při výuce fyziky se využívá
Machův vlnostroj a Machovo kyvadlo, aerodynamika nadzvukových rychlostí se neobejde bez Machova kužele, Machova úhlu a Machova čísla.)
/zdroje: internet, Wikipedia, I. Štoll – Dějiny fyziky/
AD

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM
2. 4. 1805 narozen dánský spisovatel Hans Christian Andersen – Malá mořská víla, Sněhová královna,
Pohádka mého života
2. 4. 1840 narozen francouzský spisovatel Émile Zola – Zabiják, Germinal, Břicho Paříže
4. 4. 1915 narozen český novinář a spisovatel Jan Drda – Hrátky s čertem, Městečko na dlani, Vyšší
princip, Němá barikáda
4. 4. 1911 narozen český spisovatel Václav Čtvrtek – Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky, Rumcajs, O makové panence a motýlu Emanuelovi
5. 4. 1835 narozen český básník a dramatik Vítězslav Hálek – Večerní písně, Muzikantská Liduška
17. 4. 1885 narozena dánská spisovatelka Karen Blixenová – Sedm fantastických příběhů, Vzpomínky
na Afriku
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SPOLEČENSKÝ DŮM NERATOVICE
a

Jan Onder s Natálií Otáhalovou
dvojnásobní vítězové televizní show Star dance

pořádají od září 2022

TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
Kurzy proběhnou vždy v pátek
Přihlášky na telefonu 775 202 413 nebo
emailem: tanecni.neratovice@seznam.cz
Kurz obsahuje 22 vyučovacích hodin, prodlouženou a závěrečný věneček.

Kurzovné 2 850 Kč (platí se při zápisu).
Při výuce vás střídavě doprovodí živá a reprodukovaná hudba.
Přijímáme přednostně celé páry a nebo samostatné chlapce
(při dostatku chlapců můžeme přijmout omezený počet samostatných dívek).
Možnost zakoupení gardenky pro doprovod za 360 Kč.
Velké společné foto, jako dárek pro vás • abeceda společenského chování
ve společnosti • vysoká profesionální úroveň při výuce.
Budete připraveni již na plesovou sezónu od ledna 2023.

www.spoldum.cz
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Kalendář akcí
pro rok 2022
30. 4.
14. 5.

Čarodějnice na Areálu zdraví
Farmářské trhy – slavnostní zahájení
Kolem kolem Líbeznic
4. 6. Líbeznické Bludičky
11. 6. Dětský den
17. 6. ZŠ a ZUŠ – Lunalón, Terralóna
a Den otevřených dveří
16. 7. Sejdeme se na náměstí
20. 8. Country večer
3. 9. Líbeznický koloběh
10. 9. Posvícení
17. 9. Vinný košt
1. 10. Vejšlap povodím Mratinského potoka
27. 11. Vánoční trhy a koncert
v kostele sv. Martina

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
KALENDÁŘ AKCÍ ZUŠ 2022
27. 4. Společný koncert žáků ZUŠ,
18:30 hodin
16. 5. Koncert žáků Gabriely
Žižkové, 18:00 hodin
18. 5. Koncert žáků Ivy
Štrynclové, 18:00 hodin
20. 5. Koncert žáků Anny
Gaálové, 18:00 hodin
25. 5. Slavnostní koncert – 10 let
ZUŠ, 18:00 hodin
1. 6. Absolventský koncert
a koncert žáků Ondřeje
Veselého, 18:30 hodin
3. 6. Absolventský koncert
a koncert žáků Magdalény
Pospíšilové, 18:00 hodin
6. 6. Absolventský koncert
a koncert žáků
Z. Vohryzkové, 18:00 hodin
9. 6. Koncert žáků Štěpána
Camfrly, 18:00 hodin

13. 6. Absolventský koncert
a koncert žáků
P. Šťastného, 18:00 hodin
14. 6. Absolventský koncert
a koncert žáků
V. Dvořáčkové Žofákové,
18:00 hodin
15. 6. Taneční akademie,
19:00 hodin
16. 6. Absolventský koncert
a koncert žáků J. Pospíšila,
18:00 hodin
17. 6. ZŠ – Lunalón, Terralóna
a Den otevřených dveří
17. 6. Absolventská výstava,
ateliér ZUŠ, 16:00 hodin
21. 6. Koncert žáků Nadi
Novotné, 19:00 hodin
28. 6. Koncert žáků Jiřiny
Štrynclové a Heleny
Matyášové, 18:30 hodin

Akce se konají v uměleckém sále ZUŠ

www.zuslibeznice.cz
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