
Již zakoupené vstupenky na II. Charitativní ples lze vyměnit za vstupenky na 

Vánoční výstavu! Čtete níže. 

 

Milí rodiče a příznivci našeho charitativního plesu. 

Když jsme v březnu posouvali termín charitativního plesu naší mateřské a základní školy na 16. října, 

věřili jsme, že na podzim se již všichni v sokolovně uvidíme. Tento ples jsme organizovali pro Ondru, 

imobilního chlapce, a jeho výtěžek měl být použit na Ondrovu potřebnou rehabilitaci, kterou nehradí 

zdravotní pojišťovna. Nadšeni z plesu loňského, kdy jste nám všichni tak úžasně pomáhali, jsme se 

těšili, že i letos bude náš školní ples krásnou akcí pro dobrou a potřebnou věc. Bohužel, ani po 

několika měsících se situace ohledně koronaviru a hygienických opatření s ním souvisejících 

nezměnila. Po několika konzultacích a jednáních jsme došli k závěru, že není v našich silách a 

možnostech, aby byla tato krásná, charitativní akce pro vás bezpečná. Je nám to velice líto, ale 

s ohledem na naše děti a vás všechny jsme museli zrušit i podzimní termín plesu. Ani s rouškami, bez 

možnosti občerstvení a s rizikem, že bychom mohli někoho zdravotně ohrozit, bychom si ples, který 

jsme s radostí pro Ondru připravovali, nedovolili zrealizovat. Děkujeme vám všem, kteří jste náš ples 

podpořili darem do tomboly, nebo finanční částkou. Moc si vaší podpory vážíme a doufáme, že až 

nám to situace dovolí, zorganizujeme s vaším přispěním nový charitativní ples. Peníze za vstupenky 

budeme vracet v průběhu měsíce října a vrátí vám je vždy tam, kde jste je zakoupili. Věci, které jste 

nám darovali do tomboly, budou pečlivě sepsány, uschovány ve školách a budou pak použity tak, jak 

měly být, na plesovou tombolu. O vrácení, či změně účelu peněžních darů bude jednáno 

s jednotlivými dárci. Již nyní se objevili někteří z vás, kteří se ptali, jak by mohli Ondrovi na rehabilitaci 

přispět. Chápou, že Ondra rehabilitaci potřebuje navzdory koronavirové epidemii a přišli za námi 

s tím, že peníze za lístky zpět nechtějí, jestli bychom nenašli způsob, jak Ondru podpořit jinak. 

Protože se i v letošním roce budeme podílet na připravované předvánoční výstavě, rádi jsme přijali 

nabídku organizátorů, že tuto akci věnujeme Ondrovi, přímo s názvem „VÁNOČNÍ VÝSTAVA PRO 

ONDRU“ Bude se konat v termínu 4. -6. 12. 2020 ve spolupráci s panem Jiřím Linhartem a Obcí Libiš. 

Tuto akci, věříme, že budeme moci zorganizovat tak, abychom dodrželi všechna platná hygienická 

opatření a celá akce byla pro vás maximálně bezpečná.  

Na výstavě budete moci zakoupit číslované dárcovské vstupenky, jejichž cena bude plně předána 

Ondrovi. A právě za tyto dárcovské vstupenky pro Ondru si ti z vás, kteří nechtějí své peníze za lístky 

zpět, budou moci vyměnit. 

Návrh: Vstupenky na II. charitativní ples lze vyměnit za vstupenky na Vánoční výstavu.  

 Celá vámi darovaná částka tak půjde přímo k obdarovanému. Děkujeme vám všem za pochopení a za 

podporu. Bez vás bychom žádnou akci pro dobrou věc neuskutečnili. Zachovejte nám, prosím, i přes 

tyto nečekané problémy svou přízeň. 

 II. Charitativní ples libišské základní a mateřské školy uspořádáme hned, jakmile to situace dovolí.   
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