Červen 2020

Vážení a milí čtenáři,
máte před sebou další vydání Letkovských listů, v němž se jako vždy vracíme k uplynulému pololetí. Všichni máme za
sebou půlrok, na který asi hned tak nezapomeneme. Většina z nás bude asi časem na pandemii koronaviru, která
ovlivnila nejenom život v naší obci, ale dotkla se vážným způsobem celé naší země, vzpomínat zejména s ohledem na
vlastní prožitky a dobré či špatné zkušenosti. Všichni jsme se s touto nečekanou a zcela jedinečnou situací museli
nějakým způsobem vyrovnat a jsem moc rád, že jsme v Letkově nezaznamenali žádný případ onemocnění, ani žádné
porušení obecně platných pravidel v souvislosti s celostátně vyhlášeným stavem nouze. V obci se našlo několik
dobrovolníků, kteří nabídli pomoc a tuto pomoc, třeba v podobě šití a rozdávání ochranných roušek nebo donášky
nákupu, také nezištně poskytovali. Přes veškerá omezení pohybu se ale život v obci nezastavil – a to je příjemné
zjištění. Dnes už většina z nás opět pracuje, děti se vrací do škol, dokonce i naše mateřská škola opět ožila dětským
dováděním. Můžeme si jenom přát, aby se situace nadále jen zlepšovala. S ohledem na vydaná omezení nebylo možné
až do konce května uskutečnit vlastně žádnou z plánovaných kulturních a sportovních akcí. Nemohu ale nevzpomenout
iniciativu skupiny dobrovolných hasičů, kteří už v únoru tohoto roku zahájili úpravu prostranství pro plánované
rozšíření odpočinkové zóny v blízkosti vodní nádrže a pro umístění dalších herních prvků pro nejmenší a také
cvičebních strojů a workoutové sestavy budoucího fitness parku pro všechny generace. Díky obětavé práci všech členů
letkovského SDH v čele s R. Voříškem, prováděné převážně o víkendech a také díky pomoci T. Drnka a nabídnuté
spolupráci a zapůjčené technice ze strany spol. AC Heating, s.r.o. a ASP Group, s.r.o., se část pozemku obce, včetně
koryta Božkovského potoka pod přepadem vodní nádrže, změnila v průběhu několika týdnů k nepoznání. Dnes je celá
plocha připravena k tomu, aby po zabudování nových herních prvků pro nejmenší a cvičebních strojů pro nás starší
ještě lépe sloužila tak, jak je pro ni předurčeno územním plánem obce - pro sport, hry dětí a k procházkám a
odpočinku všech. O tom, že se tento po dlouhá léta nevzhledný kout naší vesnice změnil k nepoznání ani nemluvě.
Další, možná méně viditelnou, ale určitě zaznamenání hodnou a snad i vítanou změnou, bylo vybudování potřebného
zázemí v sále KD, které umožní pohodlnější obsluhu hostů při různých společenských akcích. Instalování pěti
solárních LED svítidel a zahájení zkušebního provozu před konečným rozhodnutím zastupitelstva o jejich nákupu a
zabudování v ul. Vrbové, dává spolu s pozitivními ohlasy řady občanů už dnes reálnou naději, že i v nejtemnější z
letkovských ulic bude brzy svítit světlo i v nočních hodinách.
Milí čtenáři, přeji vám nad stránkami tohoto vydání našeho časopisu příjemné ohlédnutí za uplynulým půlrokem a
také pevné zdraví a hezké prožití letních měsíců. Všem školákům a studentům přeji hezké a na zážitky bohaté
prázdniny.
Ing. Rostislav Kotil, starosta obce
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Z činnosti zastupitelstva obce a OÚ Letkov
První letošní veřejné zasedání zastupitelstva obce se výjimečně konalo až v dubnu, a to za dodržení všech
hygienických opatření nařízených vládou ČR v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v důsledku pandemie
koronaviru. Zastupitelé projednali a schválili změny rozpočtu obce,
týkající se přesunů na příjmové i výdajové straně rozpočtu. Změny
řešily zejména zapracování příspěvku na výkon státní správy
(každoročně se dopracovává do rozpočtu po lednovém rozhodnutí o
jeho výši) a dále pak proúčtování daně z příjmu právnických osob.
Přijatá rozpočtová opatření umožnila současně poskytnout investiční
příspěvek ve výši 100 000,- Kč pro MŠ Letkov,p.o. na nákup a
instalování klimatizace podkrovních místností budovy MŠ. Asi
nejdůležitějším rozhodnutím zastupitelů bylo schválení smlouvy o dlouhodobém investičním úvěru ve výši 35 milionů
korun s Komerční bankou, a.s. Na základě této smlouvy bude možné pokračovat v přípravě a zejména v postupné
realizaci většiny z dlouhodobě plánovaných investičních akcí v nadcházejícím období let 2021 – 2025, obsažených ve
Strategickém plánu rozvoje obce a ve schváleném střednědobém rozpočtovém výhledu na roky 2020 až 2025.
Zastupitelé obce dále schválili Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ Distribuce,a.s. ve
věci provedení stavby zařízení distribuční soustavy v ulici Jasanová a s tím spojeného věcného břemene na pozemcích
obce parc.č. 171/52 a 171/59. Schválili také Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti se spol. NOVAPLAN
Plus, s.r.o. - provozovatele Sportpenzionu Pohoda - ve věci vybudování přípojek splaškové a dešťové kanalizace na
pozemku obce parc.č. 487/1 a s tím spojeného věcného břemene v rozsahu 56,81 m2. V souladu se zákonem o dani
z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb., § 6 odst.3 písm. a) a písm. b) a po zapracování připomínek a doporučení odboru
dozoru a kontroly MZV ČR rozhodlo zastupitelstvo obce vydat obecně závaznou vyhlášku (OZV č.1/2020), kterou se
stanovují nové koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí, s platností od 1.ledna 2021.
V rámci červnového veřejného zasedání schválilo zastupitelstvo obce závěrečný účet obce za uplynulý rok 2019,
účetní závěrku za rok 2019 a také účetní závěrku MŠ Letkov, příspěvkové organizace obce, za rok 2019. Návrhy
těchto dokumentů byly zveřejněny na úřední desce i na elektronické úřední desce obce a jsou k dispozici na webových
stránkách obce včetně příloh. V úvodu červnového zasedání složila slib zastupitele Mgr. Lucie Kočandrlová a doplnila
tak zastupitelstvo obce po rezignaci Libora Lišky. Tím okamžikem se poprvé v novodobé historii Zastupitelstva obce
Letkov změnil poměr zastoupení ve prospěch žen. Zastupitelé v průběhu zasedání rozhodli, že do konce volebního
období (říjen 2022) bude zastupitelstvo obce pracovat s jedním místostarostou, resp. místostarostkou -Terezou Holou,
která vedle povinnosti zastupování starosty obce v době jeho nepřítomnosti v obci převzala také povinnosti správce
rozpočtu. Zastupitelé dále schválili Radka Voříška předsedou VIR ZO a Lucii Kočandrlovou předsedkyní
pořádkového výboru. Schválili úpravu střednědobého rozpočtového výhledu na období let 2020-2025. Změny
spočívají především v zapracování úvěru ve výši 35 mil. Kč a upřesnění termínů financování některých z dlouhodobě
plánovaných akcí. Zastupitelé dále schválili Smlouvu o díle se spol. AKVOPRO,s.r.o., týkající se zpracování
projektové dokumentace na rozšíření vodojemu. Schválena byla rovněž Smlouva o zajišťování služeb s firmou
HOMONI,s.r.o a další dvě Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ Distribuce, a.s. Se
stejnou společností pak byla po několikaměsíčním vyjednávání schválena Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el.energie – jinými slovy – smlouvu o postupném odstranění
sloupů a drátů el. vedení podél ulice Plzeňská a na návsi a přeložení vedení do země. Přeložka je plánována
v následujících dvou až třech letech v návaznosti na dlouhé roky připravovanou akci Letkov-průtah. Kromě jiného
zastupitelé na žádost TJ Sokol a SDH Letkov schválili zkrácení doby nočního klidu o tři hodiny, a to z 25.7. na 26.7.
a z 29.8. na 30.8.2020.
Úpravy terénu u vodní nádrže pokračují
Stejně jako v loňském roce se skupina obětavých rodičů a fandů nejmladších letkovských hasičů pustila i letos, a to
hned v lednu, do úpravy tréninkové dráhy pro starší žáky. Při té příležitosti upravili také plochu pro budoucí fitness
park – místo pro instalování dalších herních prvků pro nejmenší (pavučina, řetězová houpačka, zabudovaná

Takto vypadal pozemek a přepad z vodní nádrže v listopadu 2019
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trampolína) a také cvičebních strojů a workoutovou sestavu (hrazdy, bradla, žebřiny, šplhací tyč a lavice) pro cvičence
všech věkových kategorií. Pánové Radek Voříšek, Tomáš Drnek, Michal Fait, David Sněgoň spolu s Věrou Drnkovou
a Lucií Kočandrlovou postupně vyčistili celou plochu od náletových stromů a keřů, vyčnívající kořeny odborně
zlikvidoval zapůjčeným strojem R.Voříšek. Zvláštní péče byla věnována úpravě nevzhledných břehů koryta potoka
pod přepadem z vodní nádrže. Když se podařilo obecní plochu u přepadu vodní nádrže vyčistit, byl na krátkou dobu
upraven provizorní přejezd přes potok a v rekordně krátkém čase byla navezena zemina k urovnání plochy na pravém
břehu potoka a nově upravená plocha byla oseta trávou. S následující likvidací provizorního přejezdu byl upraven i
levý břeh potoka. Od února t.r. je zpracován projekt na osázení celé plochy budoucí odpočinkové zóny a fitness parku

…. takhle o tři měsíce později – v únoru letošního roku…

…a dnes je místo k nepoznání

listnatými stromy a stejně jako v případě fitness parku, byla i na tuto výsadbu zeleně podána žádost o přidělení dotace.
Ke dni vydání tohoto čísla Letkovských listů zatím o dotacích nebylo rozhodnuto. A na co se lze v novém fitness
parku těšit? Určitě řada z vás zná posilovací stroje, kde může svoje údy protáhnout každý, kdo má občas jen trochu
chuť si zacvičit. Na některých strojích se cvičí vsedě, u jiných se musí chvilku postát – ale o to víc se soustředit třeba
na otáčecí kola stroje Tai chi. Náročnějším nářadím už je workoutová sestava (omlouvám se, ale přesný název v naší
mateřštině neexistuje – a tak odkazuji na obrázek níže) – bradla, hrazdy, ručkovací žebřiny, šplhací tyč. Tady si budou

fitness park

workoutová sestava

posilovací stroj

moci cvičenci všech věkových kategorií vyzkoušet svoji sílu, obratnost a dovednosti. Z dětských herních prvků se
snad zalíbí jak v zemi zabudovaná trampolína, tak 4m vysoká pavučina a určitě i řetězová houpačka pro větší děti.
Součástí celého nově upravovaného prostoru budou také nové lavičky – některé s rotopedem. V plánu je i
bezbariérová lávka pro ty kdo využívají trolejbus linky č.12, aby nemuseli absolvovat nepohodlný, mnohdy i
nebezpečný skluz z hráze vodní nádrže. Lávka bude současně sloužit také při tréninku mladých hasičů – běhu na 100
m. Do klidové zóny se zvažuje začlenění venkovní šachovnice, ruských kuželek a možná také petangue hřiště.

Ještě jednou ke starosti o Božkovský potok
V minulém čísle Letkovských listů jsme zveřejnili článek „Starost o Božkovský potok“. Dlužno dodat, že vedení obce
se dlouhodobě zabývalo podněty občanů, upozorňujícími čas od času na případy
znečišťování vody v potoce vypouštěním splašků do potrubí obecní dešťové kanalizace.
V roce 2019 byly odstraněny tři prokazatelně zjištěné zdroje znečištění - dva z rodinných
domů v ulici Vrbová a jeden z areálu Sportpenzion Pohoda. Snad poslední zdroj
znečišťování, dvě nepovolené přípojky potrubí na dešťovou kanalizaci obce (opět z Pohody),
byl odstraněn v květnu letošního roku. Všechny opravy nežádoucího stavu byly provedeny na výzvu Obecního úřadu
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a na náklady příslušných majitelů nemovitostí. Současně, v rámci postupného odstraňování nevzhledných a
dlouhodobě neudržovaných míst v obci a s tím spojených terénních úprav, byly koryto a
břehy Božkovského potoka v úseku pod přepadem z vodní nádrže vyčištěny. Rozsáhlá
plocha na obou březích potoka, která je předurčena územním plánem obce pro sport a
veřejnou zeleň, je dnes připravena na výsadbu nových listnatých stromů a plánovanou
výstavbu fitness parku. Koryto Božkovského potoka bylo při této příležitosti nově osázeno
vodními rostlinami a je jenom dobře, že jeho znečištění splaškovými vodami již nehrozí.
(Rostislav Kotil)

Bezpečnost pitné vody nejen v době pandemie
Od března letošního roku čelíme situaci, která nemá ani v ČR, ani v okolních státech obdoby. Nouzový stav vyvolaný
pandemickou vlnou onemocnění COVID-19 nějakým způsobem zasáhl doslova každého, tedy i nás - obyvatele
Letkova. Na několika řádcích níže bych rád přiblížil, jak je to s hygienickým zabezpečením a distribucí pitné vody
občanům z veřejného zdroje pitné vody. Obecně lze říci, že vodní hospodářství měst a obcí ČR
je na vysoké úrovni. Stav každoročně popisuje souhrnně tzv. Modrá zpráva Ministerstva
zemědělství ČR. Konkrétně pak do velké podrobnosti a veřejně dokumentuje stav oboru
vodovodů a kanalizací ČR zpráva tzv. „Benchmarking oboru vodovodů a kanalizací“, oba
dokumenty volně dostupné na webových stránkách MZe. Když se vrátíme zpět do Letkova, zde
zajišťuje provoz vodovodů a kanalizací provozovatelská spol. Kanalizace a vodovody Starý
Plzenec, a.s., která provozuje vodohospodářský majetek obce (jednoduchá úpravna
vody/vodojem, vodovodní řad, kanalizační řad a ČOV).Z povahy typu infekce způsobené tzv.
koronavirem (ale obecně jakoukoli virovou infekcí) je zřejmé, a studiemi Státního zdravotního
ústavu ČR podložené, že riziko přenosu viru do zdrojů pitné vody je téměř nulové. I kdyby
se však do surové povrchové vody tento virus dostal, bude spolehlivě odstraněn stávající úpravou vody – tj.
hygienickým zabezpečením chlorací. Potenciální obavy jsou však pro obyvatele Letkova zcela liché i z důvodu, že
obec Letkov využívá jako zdroj pitné vody vodu podzemní, jejíž primární kontaminace je vyloučena.
Pro nanejvýš zvídavé občany lze dodat, že ze zkušeností s viry ptačí chřipky či SARS víme, že tyto respirační viry
jsou velmi citlivé k dezinfekci (chlorem i UV zářením) a podobně se chová i koronavirus. Na závěr lze konstatovat, na
základě prohlášení MUDr. Kožíška ze dne 8.3.2020 z Národního referenčního centra pro pitnou vodu, Státní zdravotní
ústav, že pitná voda z veřejného zásobování či studny nebyla u žádné z těchto infekčních epidemií zjištěna jako
relevantní cesta přenosu infekce. Na úplný závěr bych rád odpověděl na již se vyskytující dotazy ohledně
potenciálního šíření virů kanalizací, tj. odpadní vodou či jejími aerosoly, které mohou ve zcela mimořádných situacích
přijít do kontaktu s člověkem (zejména obsluha čistírny odpadních vod). Splašková odpadní voda přirozeně obsahuje
ohromné množství různých infekčních látek, kdy koronavirus by nebyl ani zdaleka tím nejnebezpečnějším. Při
dodržení základních principů opatrnosti a osobní hygieny není na místě se bát odpadní vody více, než obvykle.
(Petr Dolejš)

Recyklujte s hasiči
V květnu jsme zorganizovali sběr vysloužilých elektrospotřebičů v rámci projektu „Recyklujte
s hasiči“. Na naši výzvu se tak nakupilo v garáži hasičárny pěkné množství již nepoužitelných
elektrospotřebičů - vysavačů, tiskáren, PC, sporáků, praček a dalších nefunkčních spotřebičů,
které pak specializovaná firma odvezla k recyklaci. Stejnou akci zopakujeme opět příští rok
v jarních měsících - a v případě zájmu občanů je možné akci uspořádat třeba i dvakrát ročně.
(Věra Drnková)

Zázemí pro velký sál KD
Pronájmem místností bývalého hostince U České lípy jsme sice umožnili zřízení prodejny smíšeného zboží, ale na čas
jsme ztratili možnost zajišťovat akce, organizované místními spolky ve velkém sále budovy KD. Po řadě diskusí
zasvěcených a především zanícených zájemců o změnu nevyhovujícího stavu padlo konečné rozhodnutí a na stůl
starosty obce byl položen návrh umístění skrovného, nicméně účelně rozmístěného a vybaveného a hlavně pro
stávající rozpočet obce finančně přijatelného „kuchyňského“ koutku s nezbytným barem. V průběhu několika měsíců
se opět díky přispění členů SDH Letkov, zejména Radka Voříška, Petra Kočandrleho, Tomáše a Věry Drnkových a
Michala Faita změnil kout velkého sálu k nepoznání. Svépomocí byl vybudován přívod studené vody a také
odpadnípotrubí, pod kuchyňskou deskou byl zabudován průtokový ohřívač vody a v desce byl umístěn dřez na
umývání nádobí včetně kartáče na pivní sklenice. Nové skříňky byly bezprostředně po montáži naplněny základním
sortimentem nádobí, počínaje soupravami příborů. Byla dokoupena prostorná lednice, rychlovarná konvice a manželé
Zavadilovi dodali se slevou sklenice na nápoje všeho druhu. Celkové náklady na vybudování tolik potřebného
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zázemí velkého sálu jen o málo přesáhly částku 80 tis. Kč. Sál je tak připraven jak pro akce pořádané obcí nebo
místními organizacemi, tak pro případné soukromé akce či oslavy všech, kdo projeví zájem a budou ochotni
respektovat stanovený organizační řád. Všem, kteří se o rychlé vybudování tohoto potřebného zázemí zasloužili, patří
nejenom moje upřímné poděkování.
(Rostislav Kotil)

Co nám čas od času kazí vzhled obce a pravidelně ubírá z pokladny…

Několik sobeckých jednotlivců dokáže v okolí sběrných nádob nadělat čas od času nepořádek, který pak musí OÚ
Letkov nechat uklidit najatou firmou a zaplatit z účtu obce. Přeplněné kontejnery, volně u plotu VOO odložené pneumatiky a další nebezpečný odpad, bioodpad naházený mimo kontejner nebo naopak vložený do přistaveného kontejneru v igelitových pytlích, odpadkové koše na psí exkrementy přeplněné zcela jiným odpadem a dokonce je někomu
zatěžko vložit donesené sklenice a lahve do otvorů zelených nádob - a řada z vás by asi mohla tento výčet doplnit.
Přitom by stačilo tak málo – jenom respektovat pravidla slušného chování a brát ohled na nás ostatní ze strany těch,
kdo mají výše zachycený nepořádek na svědomí. Říká se, že prostředí vychovává a proto je dlouhodobou snahou vedení obce zlepšovat a udržovat pořádek na veřejných prostranstvích. Nezbývá tedy než věřit, že i nepořádníci svědomí mají - a že se situace i na místech sběru odpadů začne časem měnit k lepšímu.
Prosíme jen, abyste nepotřebné elektrospotřebiče přinesli (přivezli) – pokud možno - až na výzvu a neodkládali je u skládky velkoobjemového
odpadu. Přispějete tak k udržování pořádku v obci a nám ušetříte práci s nezbytným převozem.
(RK)
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Ohlédnutí za zimou a vítání léta

zazpívat si na Štědrý den odpoledne vánoční koledy, popovídat se sousedy a vypít šálek čaje nebo svařáku,
si na pozvání manželů Pubcových přišlo k lavičkám do Babykové ul. V Podlesí více jak stovka letkovských občanů

Silvestrovský fotbal a diskotéka
Poslední den loňského roku se uskutečnil tradiční silvestrovský fotbal na hřišti místního Sokola Letkov. Zúčastnilo se
ho více než 60 sportovců a diváků. Rivalita, hecování, dobrá nálada- to vše patřilo k této poslední sportovní akci v
roce 2019.Opět se utkaly týmy starších a mladších. Na
výsledku nezáleželo, důležitá byla chuť se sejít, potrápit
tělo, a oslavit společně touto akcí ukončení sportovního
roku v Letkově. Po fotbalovém utkání následoval přípitek
a
většina
přítomných
se
pak
přesunula do
místního
kulturního
domu na diskotéku, pořádanou letkovskými hasiči, oslavit konec roku
2019.Pobavit se přišlo na čtyři desítky lidí, což byl téměř plný sál. Před
půlnocí proběhlo slosování o pěkné ceny. O tom, že se akce vydařila,
svědčil fakt, že poslední návštěvníci opouštěli sál v šest hodin ráno.
(Tomáš Krystl a Věra Drnková)

Bruslení
Leden a únor byly ve znamení dvou bruslařských akcí na zimním stadionu v Plzni-Doudlevcích. Hojná účast cca
70 dětí i dospělých svědčí o velkém zájmu o tyto akce. Uskutečnily se ve dvou
termínech volného bruslení, jeden pořádaný obcí a další pod taktovkou místní TJ
Sokol. Sportovalo se ve všech věkových kategoriích. Ti zdatnější uspořádali hokejové
klání mezi letkovskými „horňáky“ a „dolňáky“ - rozuměj příslušníky horního a
dolního Letkova. Výsledek nebyl rozhodující, všichni si čas strávený na ledě užili.
Obě akce se obešly bez úrazů a pevně věříme, že se letkovské bruslení bude opakovat
i v dalších letech.
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Masopust
Tradiční masopustní průvod se letos uskutečnil v sobotu 1. února 2020. V dopoledních hodinách se masky, jako vždy
velmi povedené, shromáždily před kulturním domem a vydaly se na náročnou pouť obcí. Atmosféru průvodu po celý
den dokonale zpříjemňovala muzika oblíbených muzikantů harmonikáře Standy Peroutky a houslisty Petra Žákovce.

Akce byla zakončena v sále místního kulturního domu a veselá nálada vydržela všem až do nočních hodin.
(T. Krystl)
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Kouzelník a výtvarná dílnička
Možná přijde i kouzelník... Název známého zábavného pořadu napovídá, že kouzelník zavítal i k nám. A bylo to něco.
Malí diváci s napětím sledovali jeho kouzelné kousky a my rodiče jsme nechápavě hledali řešení jeho, celkem
jednoduchých, ale pro děti nesmírně zajímavých, triků. Aby oživil kouzlení, půjčoval si kouzelnické učně přímo z řad
zájemců. Návštěva kouzelnického mistra sklidila obrovský úspěch, tak doufám, že se zase někdy zopakuje. A jelikož
nebylo kouzlení moc dlouhé, využili jsme čas a pro malé účastníky vytvořili výtvarnou předvelikonoční dílničku.

S velikou materiální pomocí Terezy Holé jsme si mohli do keramických misek zasít velikonoční osení. A do těchto
úžasných "květináčků" si mohly dětičky vytvořit zvířátkové zápichy, které dotvořily velikonoční náladu. Celá akce se
opravdu povedla, nadšené úsměvy byly vidět jak u dětí, tak jejich rodičů. Budeme se těšit na (snad) nějaké příští
společné setkání.
(Anna Ferdová)

SDH Letkov
V lednu se konala volební valná hromada letkovského sboru dobrovolných hasičů, kde bylo na následující pětileté
období zvoleno nové vedení sboru. Starostka a vedoucí mládeže je
Věra Drnková, náměstek a velitel je Radek Voříšek, jednatelka
Lucie Kočandrlová, revizorka Kateřina Faitová, hospodář Petr
Kočandrle. Do letošního ledna stáli několik let v čele sboru
pánové Jaroslav Zýka a Zbyněk Vávra, kterým bych chtěla ještě
jednou poděkovat za
odvedenou práci! Na
valné hromadě kromě
hodnocení činnosti za
uplynulý rok proběhlo
také ocenění našich
Mladých hasičů, kteří
se v uplynulé sezóně zasloužili o mimořádné úspěchy, a poděkování
odstupujícímu vedení s předáním čestného uznání za odvedenou práci.
V současné době má sbor 46 členů, z toho 15 dospělých, 6 dorostenců a 25
dětí. V lednu a únoru hasiči brigádnicky čistili plochu u vodní nádrže, kde káceli stromy, vyřezali keře a roští, pálili
větve, aby se plocha mohla dále terénně upravovat.
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Další plánované akce jako čištění vodní nádrže, Ukliďme Letkov, Petangue turnaj, musely být odloženy kvůli
koronavirové pandemii, která naši zemi zastihla nepřipravenou. A tak jsme neváhali a okamžitě podali pomocnou
ruku, jak se na hasiče sluší. Lucie Kočandrlová a Věra Drnková sedly ke strojům a
začaly šít roušky, které byly opravdu nedostatkovým zbožím. Obešli jsme většinu
seniorů v obci, rozdávali roušky a nabízeli možnost zajištění nákupů a léků. K naší
velké radosti byl o roušky ohromný zájem a několika
občanům jsme jezdili nakupovat. Šití roušek se stalo naší
náplní na několik týdnů, kdy se k již zmíněným dámám
přidala paní Milada Herejková, které moc děkujeme. A
tak jsme stovky našitých roušek postupně rozvezli i do
Ústavu péče o seniory v Třemošné , Domov - plzeňská
hospicová péče, z.ú., FN Plzeň, centra pro bezdomovce
aj. Největší a jedinou odměnou byl pocit, že jsme mohli
pomoci! Nyní máme naději, že nejhorší je za námi a život
se začne vracet do normálu a můžeme se tak těšit na naše
plánované akce jako je Konec prázdnin s hasiči, Lampionový průvod se strašidly či
odložené jarní akce, a pokud situace dovolí i Letní příměstský tábor. Věřím, že nám
zachováte přízeň a přijdete naši činnost podpořit, protože pouze zájem občanů je hnacím motorem k další práci. Přeji
všem klidné, pohodové a slunečné léto.
(Věra Drnková)

Mladí hasiči
Letošní jaro bylo bohužel jako všechno poznamenáno karanténou. Přesto jsme s hasičatama stihli několik věcí.
V lednu jsme plnili odznaky odborností. Tentokrát odbornost Preventista úspěšně splnil Standa Strejc, Patrik Šmolík,
Sára Weberová, Kája Nejedlá a Naty Bryndová. Preventistou juniorem se stal Ondra Holý, Jusťa Kočandrlová, Míša a
Áďa Bryndovi a Dominika Horová. Všichni byli vzorně připraveni a odznáček si odnášeli zaslouženě! V únoru jsme
byli na jediném závodě a to v Oboře, kde se šla již tradičně polem, lesem, cestou necestou trasa dlouhá 5km. Jeli jsme
se čtyřmi družstvy a děti si užily příjemné odpoledne strávené s kamarády. Na zimních schůzkách v hasičárně děti

mimo jiných věcí opět kreslily obrázky na téma požární ochrana očima dětí. Nejlepší práce jsme poslali do okresního
kola a stále čekáme na její vyhodnocení. V současné době jsme již začali trénovat a pomalu se rozbíhají i soutěže.
(Věra Drnková)

Soutěž „O pohár SDH Letkov“
V sobotu 13.6.2020 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Letkov již 5. ročník soutěže mladých hasičů v požárních útocích na louce u vodní nádrže. Po vynucené tréninkové i soutěžní pauze to byly letošní
první závody a velmi mile nás překvapila hojná účast soutěžících. Poměřit své síly přijelo
40 družstev ze všech tří plzeňských okresů. Soutěž zahájila kategorie starších, ve které
se předvedlo 22 družstev. Zvítězilo družstvo ze Želčan, druhé bylo družstvo z Ledec a
třetí domácí Letkov. Po přestavění drah a vyhlášení výsledků starších následovala soutěž
kategorie mladších hasičů. V ní se představilo 18 družstev a nejlepší útok tentokrát předvedlo družstvo z Ledec, na druhém místě se umístili mladí hasiči z Nebílov a třetí byl
opět Letkov. Všechna soutěžní družstva obdržela sladké odměny, první tři navíc medaile
a pohár. Skvělou atmosféru podtrhlo krásné slunečné počasí, a tak mnoho zúčastněných
využilo po skončení soutěže k osvěžení i vodní nádrž. Krátké video ze sobotních soutěží 5.ročníku závodu mladých
hasičů v Letkově je k nahlédnutí na naší webové stránce - www.hasicataletkov.estranky.cz
(Věra Drnková)
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Více obrázků ze závodů najdete v albu na -https://ouletkov.rajce.idnes.cz/2020-SOUTEZ_MLADYCH_HASICU/

Letkovská čtyřicítka 2020
V sobotu 30.5. 2020 se běžel v Letkově již šestý ročník závodu na delších tratích v přírodě pod názvem
Hannah Pilsen Trail – Letkovská čtyřicítka. Pořadatelé jednoho z nejkrásnějších běhů nedaleko Plzně přitom až do
poslední chvíle museli čekat na to, v jakém formátu závod uspořádají. Běžci byli po závodní pauze
zaviněné Covidovskou karanténou již zdravě natěšení, takže na prvním „normálním“ běžeckém
závodě v tomto roce se jich v Letkově u vodní nádrže poblíž Sportpenzionu Pohoda sešlo více než
300. Pořadatelé připravili a precizně označili hlavní tratě na 42km, 30km, 20km a 8,5km. Všechny
vedly lesem Pytel s výběhem Na Pohodnici a na Jandovu skálu (499mnm). Tam se odpojila trať
8,5km. Po výběhu na Čilinu (523mnm) se vracela do cíle trasa 20km. Nejdelší tratě pokračovaly dále
přes Maršál (560mnm), Sedlec a Stradiště (488mnm) zpět do Letkova. Maratonci si svůj závod ještě zkrášlili
cestičkami kolem skalního útvaru Andrejšky a výšvihem na Radyni (567mnm) po nové skalní vyhlídkové cestě. V
hlavní kategorii mužů obhájil vítězství stálý účastník Standa Rada v čase 2:54:33 a sklidil uznání a obdiv ostatních
běžců včetně nerychlejšího veterána a celkově druhého Davida Gerycha (2:54:36). V ženské kategorii zvítězila na
maratonské trati Michaela Gerychová. Na trati 30km vyhrál vzezřením nenápadný ale svými výkony konzistentně

Mladším dívkám v závodě kralovala Kathy Atayi, krásné čtvrté místo obsadila Nikola Rybová – obě z Letkova
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výrazný Tomáš Hofhanz. Asi nejhodnotnější výkon předvedl na trati 20km Tomáš Eisner, který překonal svůj loňský
rekord, který má teď hodnotu 1:14:33. Nejrychleji za poslední roky běžel na trati 8,5km Neal Dhand z Philadelphie,
který časem 34:34 za sebou nechal i místního rychlého běžce Vojtu Šulce z AC Heating. Stále větší ohlas získává
dvojčlenná multigenerační štafeta „Bežíme pro Totem“ složená z dětí do 6 let na trati 350m a o minimálně jednu
generaci staršího rodinného příslušníka běžícího na téže trati. O závodníky se starali kromě pořadatelů z klubu
PilsenTrail také dobrovolníci z mezigeneračniho centra Totem a sportovci TJ Sokol Letkov. Pořadatelům se společně

se závodníky podařilo vytvořit tradičně přátelskou a pohodovou atmosféru, kterou lze doufat, že si všichni odnesou do
dalších tréninků, závodů, sportovních i jiných výkonů v běžném životě. Příští rok se závod uskuteční opět poslední
sobotu v květnu, tedy 29. 5. 2021. Přijďte si zaběhat v krásném letkovském polesí nebo klidně jen zafandit svým
dětem na kratších tratích. Fotografie či výsledky si můžete prohlédnout na www.pilsentrail.cz. Další akce pořádaná
naším klubem v Letkově je orientační duatlon 28.10. 2020 s tratěmi i pro amatéry a rekreační sportovce.
(J. Hasmann)

Zprávy z mateřské školy
Slovo ředitelky MŠ
Školní rok 2019/2020 byl pro mateřskou školu plný změn. Škola spolu se zástupci obce vytvořila 13 nových míst, aby
mohla přijmout všechny děti z rodin žijících v obci. Mám velkou radost, že se toto podařilo! 2. září tak mohli do
školky přivést své děti všichni rodiče, jejichž děti dosáhly věku 3 let. Vzhledem k větší kapacitě do školky nastoupily i
nové paní učitelky, díky čemuž jsme mohli nabídnout rodičům oproti loňskému roku např. logopedickou spolupráci,

MŠ je zapojena do projektů Šablony II a MAP II. Díky tomu jsme získali sadu tabletů s výukovými programy a Klokanův kufr.
Obojí skvěle doplňuje aktivity, které rozvíjí u dětí správnou řeč, čtenářskou a matematickou pregramotnost.
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nebo se zapojit do některých projektů jako: Šablony II., Map II., Mrkvička nebo Cvičíme se zvířátky. Díky těmto
projektům školka získala nové pomůcky na práci s dětmi a diagnostiku, nové materiály pro ekologickou a sportovní
výuku a paní učitelky tak měly možnost využít nové metody pro práci s dětmi. Celý školní rok se, stejně jako
v minulých letech, vzdělávací program opíral o kalendář přírody a důležité svátky. Rozloučili jsme se s létem, přivítali
jsme podzim, i při malém množství sněhu jsme si užili zimu. Povídali jsme si o ochraně zvířat se zástupci Záchranné

V lednu jsme s MŠ Božkov zorganizovali společné divadelní představení. Naše školka aktivně spolupracuje také se ZŠ Božkov.

stanice živočichů, procesy přírody nám v zážitkových programech představili zaměstnanci Ekocentra Tymián, apod.
Společně jsme oslavili Halloween, Mikuláše i příchod Ježíška. Stihli jsme i divadelní představení jak v naší školce, tak
na návštěvě ve škole božkovské. Jaro jsme už bohužel díky virové pandemii společně nepřivítali. V době
nepřítomnosti dětí ale práce ve školce neustala. Paní učitelky například vylepšovaly zahradu nebo vyráběly nové
pomůcky, v horním patře školky byla s podporou obce umístěna klimatizace. Nepříznivá doba a nucené přerušení
provozu postavila všechny zaměstnance i rodiče do komplikované situace, ale věřím, že i ta přinese letkovské školce
do budoucna něco pozitivního.
(Gabriela Synková Groeslová)

Ohlédnutí paní učitelky
Ani se tomu nechce uvěřit, ale máme zde téměř konec školního roku. Pohledem paní učitelek bych ráda zhodnotila a
tak trošku shrnula celý školní rok 2019/2020. V září naše školka otevřela novou předškolní třídu Soviček. Do školky
bylo přijato 14 nových dětí a také nové paní učitelky a paní asistentky. Celková kapacita školky se tedy navýšila na 37
dětí. Toto období bylo nelehké, jak pro rodiče, kteří se museli odloučit od svých mnohdy plačících dítek, tak pro děti,
ale věřte, že i pro paní učitelky a asistentky. Ale po bouři vždy vyjde slunce a i období adaptace pominulo a pevně
věříme, že se nám podařilo v obou našich třídách, ať už Broučků, či Soviček, vybudovat pohodové klima vzájemné
důvěry a respektu, a to jak na straně dětí, paní učitelek, tak rodičů. Naše vzdělávání se zaměřilo zejména na
ekologickou výchovu, prevenci logopedických obtíží u dětí, ale také na cílenou předškolní přípravu. Když se ohlédnu
a porovnám naše děti teď a v září, mám radost, protože pokroky, které udělaly, jsou opravdu veliké. Každé dítko se již
o sebe dokáže postarat, co se týče hygieny, oblékání i sebeobsluhy. Novinkou je samostatné mazání svačinek, které se
u dětí setkalo s velkou oblibou, neboť si děti samy rozhodují o tom, kolik čeho chtějí sníst. Také zakoupením
polévkových mís paní ředitelka dětem zpestřila oběd. Děti si nandají jen takovou porci polévky, kterou jsou schopny
sníst. Velice nás těší, že děti tato drobná věc motivovala k daleko větší chuti a polévka téměř nezbývá ani pro paní
učitelky. V průběhu celého školního roku jsme se účastnili mnoha akcí, které proběhly nejen v prostorách školky, ale i
mimo školku. Bohužel situace, která nastala v březnu, nám nedovolila uskutečnit již naplánované akce, ať už to byla
Noc s Andersenem, návštěva záchranné stanice v Plzni, besídka ke Dni rodin, výlet na farmu Moulisových atd. Pevně
věříme, že se všechny tyto akce a mnohé další uskuteční v příštím školním roce. Ráda bych také zmínila, že všechny
naše paní učitelky i asistentky se aktivně během školního roku účastnily vzdělávání, kurzů a seminářů, aby byly
schopny Vašim dětem nabídnout kvalitní a zajímavé vzdělávání. Velmi cennou a hodnotnou pomůckou se stal
Klokanův kufr, který je nově ve třídě Broučků. Naše školka je také zapojena do projektu - Klokanovy školky, ve
spolupráci s paní Jiřinou Bednářovou. Závěrem bych chtěla za celý pedagogický sbor poděkovat zejména našim
rodičům a dětem, našemu zřizovateli a v neposlední řadě paní ředitelce, která dokázala v naší školce vytvořit
atmosféru, ve které se stává práce zábavou.
(za celý pedagogický sbor Markéta Kovaříková a Lydie Vokounová)

Ani v době uzavření školky pro děti, práce neustala. Na zahradě vznikly např. nové záhonky na zeleninu nebo nové prvky na rozvoj hrubé motoriky.
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Ohlasy rodičů ze třídy Broučků
Tak máme už skoro za sebou druhý rok ve školce. Byl to opět krásný rok plný zážitků, zábavy a poznávání nových
věcí. Znovu se jezdilo do divadel i divadla jezdila za dětmi, pekly se perníčky a štrúdly, přišel Mikuláš i Ježíšek a
vystupovalo se na obecních akcích. Velký dík patří panu starostovi a všem z úřadu za každoroční pořádání rozsvícení
vánočního stromečku, a paní ředitelce a učitelkám za to, že s dětmi secvičí a předvedou pár koled, u kterých my rodiče
můžeme uronit slzu a pak poklábosit s kamarády a sousedy nad hrnkem svařáku. Byl to také rok plný velkých změn.
V horním patře vznikla nová třída pro předškoláky, což pro paní učitelky znamenalo možnost se s nimi důkladněji
připravovat na nástup do školy, ale jistě také komplikace s organizací denního režimu a přesouváním dětiček. Vše
však zvládly perfektně a ani zpočátku roku nic neskřípalo. Do kolektivu také přibylo několik nových učitelek a musím
říct, že my jsme si ty naše, Markétku a Lidušku, ihned oblíbili. Opět nesmím zapomenout a poděkovat za možnost si
každý týden prohlédnout na internetu fotografie ze školky a také za možnost individuálních konzultací. Tento školní
rok byl však bohužel také negativně poznamenán nucenou dvouměsíční přestávkou. Všichni si ho budeme pamatovat
jako ten rok "kdy byly ty zlé bacily" a my museli každý den odpovídat na otázku, proč si nemůžeme jít hrát s dětmi do
školky:-( A já doufám, že to bude rok jediný! Všem bych ale přála vidět to krásné video, které paní učitelky dětem
nahrály. Děti si s nimi tak mohly zazpívat, zacvičit anebo se podívat, co mají ve školce nového, jako třeba nový
vyvýšený záhon na zahradě, ve kterém mohly po návratu společně pěstovat zeleninu a bylinky. Tak už se zase moc
těšíme na září a přejeme všem paním učitelkám krásné léto!
(Michaela Šeborová)

Naše Kristýnka školku v Letkově prostě zbožňuje! Ani jednou, za celé dva roky, jsem od ní neslyšela, že by se jí do
školky nechtělo, nebo se snad netěšila. A že tam bývá odpoledne většinou i jako poslední :) Mají tam skvělou partu
kamarádů, užívají si spousta zábavy a dovádění. Je báječné vidět, jaké pokroky díky kreativním cvičením ve školce
dětičky neustále dělají a jaké výtvory, písničky a básničky si nosí domů. Moc bych chtěla paním učitelkám poděkovat
za skvělou atmosféru, jejich trpělivost, obětavost a paní ředitelce za perfektní vedení. Moc si jejich práce vážím!
Klobouk dolů, dámy!
(Tereza Dvořáková)

Děti na zahradě MŠ, kde si hrají, ale i společně pomáhají

Je neuvěřitelné, že máme za sebou další rok. Ano, naše školička je zase o rok starší, o rok zkušenější a stále více
oblíbená. Díky zájmu o ní dokonce musela navýšit kapacitu, takže dnes máme dvě třídy, což bylo, podle mého názoru,
dobrým krokem. Třída předškoláků se může nerušeně a pozorněji připravovat na další školní etapu. Druhou třídu tvoří
ostatní dětičky, které se věnují ještě hravým dovednostem. Během první poloviny školního roku navštívila školka
divadlo v Božkovské škole a několik tematických přednášek, ze kterých bych chtěla zmínit návštěvu ze záchranné
stanice zvířat, kdy mohli naživo vidět sovu. Je velká škoda, že byli naši malí i velcí ochuzeni o téměř 3 měsíce, kdy
byla školička uzavřená. Ale věřím, že si všichni za tu dobu odpočinuli a na zbytek školního roku se vrhnou s ještě
větším elánem. A z pohledu maminky, která má školáčka, jenž mi při odchodu domů vytýká, že jsem přišla moc brzy,
nemohu říci nic jiného, než že tak skvělou školičku s úžasnými učitelkami nám závidí široko daleko. Děkujeme.
(Anna Ferdová)

Ohlasy rodičů ze třídy Soviček
S Letkovskou školkou jsme moc spokojeni, a co je pro mě nejdůležitější, syn tam chodí rád a s nadšením. Chválím
celkové prostředí školky, stále nové přibývající vybavení (magnetická stavebnice, sportovní prvky, tablety). Moc
pěkná je i zahrada, kde teď přibyla nová lavička, vyvýšené záhony a namalované prvky na skákání. Výborný je i
vstřícný přístup paních učitelek a komunikace s nimi, vždy jsme se vše dozvěděli včas. Jsem ráda, že nám je
umožněna předplavecká výuka, kterou syn absolvuje se školkou. Za další klady školky považuji výlety, divadýlka,
různé edukativní programy, vyrábění s dětmi, angličtinu a předškolní přípravu.
(Lenka Choulíková)
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Naše letkovská školka je založená na tom, že je rodinná, alespoň já to tak vnímám. A spolu s úžasnými učitelkami to
je důvod, proč se dcera do školky těší a chodí tam ráda. Pro děti je stále připraven bohatý program, ať už to jsou
divadla, plavání, besídky pro seniory i nově narozené občánky nebo program pro rodiče s dětmi v období Vánoc. Toto
setkání je vždy velmi příjemné, protože poznáme jak prostředí, kde naše děti tráví čas, tak i skvělé paní učitelky, které
připraví bohatý program a výborné občerstvení. Navíc oceňuji přípravu nejen pro předškoláky, ale i práci se všemi
dětmi, kdy průběžně rodiče dostávají hodnocení svých dětí, na základě kterého pak můžou se svými dětmi dále
pracovat. Pro děti jsou zpestřením i procházky ke krmelci, do lesa ke skále nebo na místa, kde bydlí ostatní děti. Kéž
by všechny školky byly takové, jako je ta naše.
(Monika Kováříková)

Se svolením maminky zveřejňujeme krásný dopis, který se nám dostal do rukou.
Milý školkový týme!
Je hodně těžké napsat „pár řádek“, které by dokázaly shrnout, jak jsme za naši školičku rádi. Asi jako každá
maminka, která vede svoje první dítko do školky, jsem měla velký strach. Zvládne to tam? Nebude Ále moc smutno?
Vždyť ještě neumí pořádně mluvit, určitě to bude těžké. Vybavila jsem si všechny vlastní zážitky ze školky, kde jsme
často museli dodržovat přísná pravidla (kdo všechno nesnědl – nehrál si, všichni museli spát, každodenní ranní
škraloup v kakau bez výjimky vypít ) a říkala jsem si, že „holt to tak musí být“ a každé dítě si těmito „příkořími“
musí projít… a ona to není pravda. Nemusí. Stačí trochu změnit přístup a i sebevětší povinnost a řád se dají zvládnout
bez většího stresu. A to právě Vy umíte. I když je to s dětmi hodně náročné, každé je jiné, mají z domova jiné návyky,
tak v naší školičce se k nim chováte láskyplně, myslíte na ně (i v době koronavirové), věnujete jim veškerý čas (určitě i
nad rámec pracovní doby) a je to hodně znát. Tolik zážitků, které doma malá popisuje, zajímavý program, krásné
prostředí, které neustále vylepšujete… To je prostě k nezaplacení. Několikrát jsem si mohla ověřit, že jste chápavé,
snažíte se všem dětem i rodičům vyjít vstříc a pomoct. Kdykoli jsem se na Vás obrátila s obavou, prosbou nebo
„hloupým dotazem“, vždycky jste mi poradily, a ještě k tomu s úsměvem. Moc si toho vážím a za Vaši práci Vám všem,
skvělým ženám , děkuji!
(Martina Weberová)

V Pohodě je pohoda
První měsíce roku se v Pohodě hodně sportovalo, a to hlavně v nafukovací tenisové hale, kde probíhaly zápasy a
tréninky v tenise i volejbale. Ve cvičebním sále byly pravidelné lekce bosu, pilates a jogy. V únoru proběhl již
5.ročník Pohodového bálu, kde byla opět skvělá účast a neustále plný parket. Večerem nově provázela kapela Dlouhej
flám a v bohatém programu vystoupili tanečníci z taneční školy Gregoriades s ukázkou a s výukou standardních
tanců. Dále jsme viděli vystoupení Discodance v podání lektorek z taneční školy Dance Nation a hosté se bavili

při soutěžích. Od poloviny března nás bohužel zasáhla karanténa a celý areál byl 2 měsíce zcela uzavřen. Tuto situaci
jsme využili k opravám, vymalování pokojů a přípravě na letní sezonu. Od poloviny dubna byly v provozu venkovní
sportoviště s omezením a od 25.května je celý areál, včetně ubytování a restaurace s oblíbeným poledním menu, opět
otevřen. Budeme se těšit na Vaši návštěvu. Všem přejeme pohodové léto plné sportovních zážitků.
(Petra Kraftová)
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Víte, že beach volejbalové hřiště za Pohodou
je pro letkováky zdarma?
Beach volejbal je od vzniku hřiště pro občany Letkova zcela
zdarma. Pro využití hřiště je pouze nutné si předem
zarezervovat termín na recepci sportpenzionu Pohoda.

Je léto – tak neváhejme a pojďme se hýbat

Na co se můžeme těšit … ?
V sobotu 11. 7. 2020 se bude konat 9.ročník nohejbalového turnaje na hřišti TJ Sokol Letkov
V sobotu 25. 7. 2020 pořádá TJ Sokol Letkov již 30. ročník turnaje v malé kopané – Přebor ČOS
V sobotu 8. 8. 2020 proběhne soutěž lodních modelářů O pohár starosty obce u vodní nádrže.
V sobotu 29. 9. 2020 oslavíme konec prázdnin s hasiči Letkov na louce u vodní nádrže.
V pátek 16. 10. 2020 se v KD setkají občané dříve narození, akce bude i s doprovodným programem
V sobotu 24. 10. 2020 se můžeme těšit na lampionový průvod a strašidelnou stezku
V sobotu 24.10.2020 se vypravíme do divadla Hybernia v Praze na muzikál Galileo (náhradní termín)
V sobotu 14. 11. 2020 si zatančíme na Letkovské diskotéce, v sále KD Letkov
Na přelomu listopadu a prosince proběhne 21. ročník Mikulášského turnaje mládeže v malé kopané v
Rokycanech.
V neděli 29. 11. 2020 přivítáme advent u slavnostního rozsvícení vánočního stromu.
Ve čtvrtek 24. 12. 2020 si zájemci mohou odnést z kapličky na návsi Betlémské světlo a odpoledne si
zazpívat vánoční koledy u laviček v Podlesí.
Ve středu 30. 12. 2020 přichystají letkovské maminky v KD Letkov Dětské silvestrovské řádění.
Ve čtvrtek 31. 12. 2020 si zasportujeme při Silvestrovském fotbalovém utkání – mladí versus dříve
narození. A večer oslavíme konec roku 2020 v sále KD Letkov.

Další informace o plánovaných kulturních a sportovních akcích budou zveřejněny na stránkách obce a na
obecních vývěskách.
Děkujeme
Velice si vážíme všech dodaných příspěvků a děkujeme všem přispěvatelům.
Děkujeme za zajištění tisku tohoto vydání Letkovských listů spol. RK Pubec, s.r.o.

Redakce:
Tereza Holá
Rostislav Kotil
Lucie Vávrová
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