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VTIP
Paradox
Když jsem byl malý, bál jsem se tmy.
Dnes když vidím účet za elektřinu, bojím se světla.
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Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva
města Klecany v prosinci 2016 a lednu 2017
Rada 30. prosince 2016
–– Schválila rozpočtové opatření č. 13/2016 v předloženém znění. V souladu s usnesením zastupitelstva z 12. 12. 2016 ukládá místostarostovi informovat o schváleném rozpočtovém opatření zastupitele.

Rada 2. ledna 2017
–– Schválila objednání výsadby stromů v ulici Topolová a Čsl. armády u Garpen
zahradnická spol. s r. o. Klecany za 223 715,75 korun bez DPH.
–– Vzala na vědomí odpověď Vodáren Kladno Mělník a. s. na dopis z 23. 11.
2016 a návrh dalšího postupu ve věci provozování čistírny odpadních vod
v Klecanech.
–– Schválila objednání generální opravy vozidla Multicar M25 za 268 tis. korun
bez DPH u firmy Petr Štěrba ABA servis Praha 8.

Rada 9. ledna
–– Projednala žádost Klubu biatlonu a spolku Pravý Hradec o výpůjčku části pozemku za výstrojním skladem v Dolních kasárnách. S oběma zájemci bude vedení
města jednat.
–– Projednala žádost Pravého Hradce o změnu využití nevyčerpané části finančních
prostředků z příspěvku města na činnost spolku. Po dohodě s předsedkyní Z. Tomášovou bude o změně využití rozhodnuto po konečném vyúčtování energií v objektech užívaných Pravým Hradcem.
–– Neschválila nabídku Neogenia s.r.o. Brno na zakoupení služby mobilní rozhlas za
cenu 49 900 korun bez DPH.
–– Vzala na vědomí informaci místostarosty o návštěvě vedoucího strážníka Městské
policie Čelákovice ve věci získání poznatků o založení městské policie v Klecanech.
–– Projednala požadavek Sboru dobrovolných hasičů Klecany na dokoupení zásahového vybavení a možnost získání dotace k tomuto účelu.

Rada 10. ledna
–– Schválila záměr přijetí veřejné účelové komunikace p. č. 463/32, část ulice V Honech v lokalitě Astrapark do majetku města. Podmínkou je zrušení zástavního práva k pozemku.
–– Schválila záměr podání žádosti o dotaci na intenzifikaci čistírny odpadních vod
Klecany ze Státního fondu životního prostředí.
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Zasedání zastupitelstva 12. ledna
–– Zastupitelé schválili mimo jiné přihlášení města Klecany k dotacím vypsaným
ministerstvy, fondy EU, nadačními fondy Středočeského kraje a jinými subjekty v roce 2017 v souladu se schváleným rozpočtem města.
–– Záměr realizace zatraktivnění naučné stezky v Klecanech z programu ministerstva pro místní rozvoj.
–– Záměr podání žádosti o dotaci na intenzifikaci Čistírny odpadních vod Klecany ze Státního fondu životního prostředí.
–– Starostu Ivo Kurhajce jako delegáta města Klecany k jednání na řádných a mimořádných valných hromadách VKM, Česká spořitelna, Sdružení občanů postižených provozem letiště Praha Ruzyně, Zájmového sdružení právnických
osob dotčených provozem letiště Praha Ruzyně, DSO Dolní Povltaví, DSO
Údolí Vltavy a MAS nad Prahou. Jako náhradníky schválila místostarostu
D. Dvořáka a člena rady P. Kotrbu.
–– Vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2016 schválené radou a informaci
místostarosty o průběhu příprav založení Městské policie Klecany.
Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz
nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.
Zdena Lomová

Žádost o pomoc
Žádám občany o pomoc při vyšetřování incidentu, ke
kterému došlo dne 20. 4. 2015 v čase mezi 13. – 14.
hodinou v ulici Čsl. armády u novinového stánku (trafiky), kde se na přechodu pro chodce otáčel osobní
automobil černé barvy tov. zn. Škoda Fabie model sedan.
Pokud by si někdo z občanů vzpomněl, jakým způsobem se tento
automobil otáčel, případně parkoval, prosím, o podání svědectví na
Policii ČR.
Děkuji Jiří Kvapil, tel. č. 776 655 774
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Novinky v knihovně
Milí čtenáři,
v knihovně na Vás čeká několik novinek z různých žánrů. Snažila
jsem se vybrat pro každého něco. Něco pro děti, pro milovníky
fantasy, detektivek i čtení pro ženy. Nejedná se přímo o knižní
novinky, ale o knihy nově doplněné do našeho knižního fondu.
Z nových knih v naší knihovně jsem pro Vás vybrala:
Lucie Lomová: Anča a Pepík – komiks o 2 myškách.
Thomas Brezina: Hledači pokladů trojčata – o dětech slavného kouzelníka, které ho doprovázejí na
cestách a pátrají po dávno zapomenutých pokladech.
Ann Brasharesová: Sesterstvo putovních kalhot –
příběh 4 přítelkyň, které objeví džíny, jež všem bezvadně padnou. Každá si je nechá týden a pak pošle
dál. Za každým týdnem se skrývá příběh.
Alice Seboldová: Pevné pouto – příběh Susie, která
z nebe pozoruje, jak na Zemi život pokračuje bez ní.
Olivia Goldsmithová: Klub odsouzených žen –
příběh ženy, která se z přepychové kanceláře ocitla
v nápravném zařízení, opustil ji snoubenec i přátelé, přesto se vzchopí.
Clive Cussler: Ničitel – akční thriller v hlavní roli Isaac Bell, lovec zločinců.
Cynthia Harrod-Eagles: Čekání na smrt – případy inspektora Billa Slidera. Při požáru v motelu zemře muž. Zdá se, že se jedná o nehodu, ale inspektor se nenechá
zmást.
Vlastimil Vondruška: Krev na lopuchu – výbor povídek z tvorby V. Vondrušky, obsahuje i dosud nevydané příběhy.
A pro ty, kteří by si chtěli vyzkoušet, jak jsou na tom s angličtinou, mám v anglickém jazyce:
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Jules Verne: Twenty Thousand Leagues under the Sea
Robert Louis Stevenson: Treasure Island
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Na stránky zpravodaje, jak jistě
uznáte, nemohu vypisovat všechny knižní přírůstky. Zvu Vás proto
do knihovny, kde si můžete vybrat
z dalších novinek zde neuvedených
nebo i z těch knížek, které na Vás na
policích čekají déle J.
A ještě z „jiného soudku“. Ti
z Vás, kteří jezdí do Prahy autobusem, si mohli všimnout v autobusové čekárně poličky s knihami. Jsou
i na jiných místech v Klecanech, ale
tato funguje. Knížky se tam obměňují. Musím přiznat, že z umístění
na této zastávce jsem měla obavy.
Bála jsem se, že je budou děti cestou ze školy ničit. Naštěstí se tak
neděje. Všichni se ke knížkám chováte ohleduplně, z poliček neděláte
odpadkový koš a za to Vám děkuji.
Vaše knihovnice

Loutkové divadlo Klecánek HRAJE
v neděli 26. února
pohádku na motivy Boženy Němcové

„Princeznina tři přání aneb O bratru líném a bratru ochotném pomáhat“
Václav pomůže rybě, mravencům i čertům a ještě někomu!
Tak se na to přijďte podívat
Začínáme hrát v 15 hodin v Městské knihovně Klecany
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Po adventu, prázdninách a chřipkové epidemii znovu začínáme číst
každou neděli v 16:30 hod v klecanské knihovně. Těšíme se na stálé
posluchače a rádi uvítáme i nové.
Informace získáte na heda.hovorkova@centrum.cz nebo v knihovně.
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Co víte o Klecanech
1. Klecanský kostel je zasvěcen
a) Panně Marii
b) Nanebevzetí Panny Marie
c) Panně Marii Vítězné
2. Nejstarší písemná zmínka o Klecanech pochází z roku
a) 1316
b) 1306
c) 1507
3. Spisovatel a katolický kněz Václav Beneš Třebízský se narodil v
a) Třebízi u Slaného
b) Třebnouševsi
c) Třebíči
4. Výuka v nové pavilónové škole byla zahájena v roce
a) 1970
b) 1989
c) 1967
5. V letech 1990 – 1994 byl starostou Klecan
a) Ing. Zdeněk Malík
b) Ing. Bohumil Šimšík
c) Jiří Matějka
6.	Dne 28. srpna 1754 poctila svou návštěvou císařovna Marie Terezie majitele klecanského panství. Byl jím
a) Václav Vojtěch ze Šternberka
b) Josef Filip Gallas
c) Adam Matyáš z Trautmannsdorfu
7. Autorem pomníku padlým v I. a II. světové válce je akademický sochař
a) Ladislav Šaloun
b) Josef Václav Myslbek
c) Jan Drobník
správné odpovědi: 1b; 2a; 3a; 4c (4. září); 5b; 6b; 7c
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Strategický plán a jiné plány…
Město Klecany připravuje nový strategický plán. Občané jistě vědí, co je to strategie,
ale kdyby přece jen, tak uveďme, že v nejobecnějším smyslu je to řízení činností
k dosažení základních cílů. Není to tedy územní plán, který řeší funkční rozdělení
ploch – tedy co kde může stát, růst nebo něco ovlivňovat, není to ani investiční plán,
který se zabývá konkrétními záměry na základě platného územního plánu a vydaných územních a stavebních rozhodnutí. A k čemu město strategický plán potřebuje?
Na základě informací z veřejných zdrojů především k tomu, aby objektivizovalo potřeby města a mohlo na ně případně čerpat externí finanční zdroje, zejména dotace.
Je proto jistě správné zjistit, co si o řízení činností k dosažení základních cílů
města myslí občané, jaké jsou jejich představy a jejich přání. Za tím účelem byly
občanům rozeslány již dva anketní dotazníky. První končil 25. října 2016 a z našich
asi 3 000 obyvatel na něj reagovalo celkem 58 obyvatel, tedy celých 1,93 %. Zdá se,
že strategie naše občany příliš neoslovila, i když částečně za to může styl dotazníku,
který byl poměrně nedostatečný. Zřejmě proto následoval anketní dotazník druhý, na
němž už dle tématiky a stylistiky je vidět práce profesionála. Bylo by dobře, kdyby na
obdobné ankety občané reagovali, protože to je jedna z nemnoha možností, jak se
občan může efektivně zapojit do rozvoje města a nemusí přitom navštěvovat veřejné
schůze, což ostatně z nějakých 96,49 % ani nečiní. Anketa byla ukončena dnem
16. ledna 2017. V této druhé anketě reagovalo něco kolem 200 občanů (neoficiální
údaj). Bylo to však bez dětí do 18 roků, na rozdíl od dotazníku prvního. Účast představovala přibližně 200 respondentů, to by mohlo být až 10 % ze dvou tisíc dospělých občanů, což je významný posun. Ostatních cca 90 % občanů nevyužilo šanci
vyjádřit se. Ale je třeba poznamenat, že v době, kdy je tento příspěvek psán, oficiální
údaje k dispozici ještě nejsou.
Podívejme se tedy do dotazníku. Má čtyři hlavní části, v nichž je celkem 27 otázek. Ty pokrývají velkou část potřeb a zájmů města a občanů, kterými jsou doprava,
zdravotnictví, kultura, školství,
sport a životní prostředí. Za
velmi správné a účelné je nutno považovat otázky, týkající
se drobného podnikání a živnostníků – tam je nutno udělat
mnohem více. Jinak je ovšem
anketa určitě postačující pro
rozhodování, kam umístit investice města, zejména v případech čerpání dotací. Jen
zčásti to však lze nazvat úplnými podklady pro zpracování
strategie. Strategickým cílem,
který by měl být v anketě uveden jako prioritní, je celkové
Klecánky při pohledu od Klecanského háje 14. VI. 2016
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a dlouhodobé zlepšení obytnosti
města. To by mělo vycházet z objektivního posouzení stavu, ve kterém se Klecany nacházejí. Jistě je
nepopiratelný vliv Prahy, v důsledku
čehož Klecany nemají a nebudou
mít postavení srovnatelného městečka třeba na Broumovsku nebo na
Vysočině. Tam jsou taková městečka často přirozenými ekonomickými, kulturními a politickými centry.
Toho prostě Klecany nedocílí. My
například ani nevíme, jestli máme
nějaké společenské a obchodní
centrum. Zrekonstruované náměstí
jím dle mínění mnoha občanů není,
takže se zdá, že tam není ani centrum. A to u nás není jediný problém.
Proto by mezi strategické cíle mělo
patřit zevrubné urbanistické a architektonické vyhodnocení města
a postupné, ale výrazné zlepšování
v těchto oblastech. Město je konglomerátem všelikých stavebních stylů kostel v Klecanech 2. XI. 2015, snímky J. Bratka
různé kvality, proto bychom měli
usilovat o to, aby tyto zjevné rozpory byly co nejvíce zmírňovány, nikoliv posilovány.
Je pohromou, jestliže třeba i prospěšná stavba stojí na místě, kde stát nemá. Vzrůstá
pak chaos ve veřejném prostoru, a kde tento chaos je, je chaos i v duši. Jestliže je
to dlouhodobý trend, je trpkým výsledkem minimální zájem občanů o věci veřejné.
Například 1,93 % účasti v první anketě, a asi 10 % v anketě druhé. Lze na takovém
základě strategii a cokoliv dalšího budovat? Nelze, občané. Za reprezentativní vzorek názorů by se snad dalo považovat zapojení alespoň 30 % občanů do ankety. No
a k té duši : člověk nepochybně ovlivňuje prostředí kolem sebe, ale vůbec se nemluví
o tom, že je to oboustranný vztah, a prostředí tedy zpětně ovlivňuje člověka. Bohužel
zdaleka ne každý architekt, urbanista a jiný odborník to chápe. O tom svědčí různé
stavby jak v Klecanech, tak po celé naší krásné vlasti. Bedřich Smetana, Josef Mánes
nebo Karel Hynek Mácha by byli otřeseni.
Klecany samozřejmě nemohou ovlivňovat celou Evropu ani rozhodnutí vlády,
přesto ale je ve strategii třeba podívat se za nejbližší humna, jestli tam není něco, co
může ovlivnit nás, zvláště pokud by se jednalo o vlivy dlouhodobé. A ty problémy
a otazníky tu jsou, i když se třeba nezdají akutní. Je to například budoucnost kalových polí na Drastech, a hned vedle severní varianty multimodálního dálničního
okruhu kolem Prahy, ve vzdálenosti asi 100 metrů od nejbližších obydlených částí
města. Město Klecany projevuje jen minimální aktivitu v záležitosti kapacitního leti-
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ště Vodochody. A zřejmě již zcela zašlo povědomí o obalovně živičných hmot, která
byla povolena někdy v roce 1969 dočasně na deset let, a později bylo vše v tichosti
prodlouženo na neurčito.
Nesourodým dojmem působí to, že se anketa táže na některé problémy, které však
již buď mají řešení, nebo je řešení otázkou blízké budoucnosti. Nelze tedy s nimi
čekat až na výsledky ankety. To je například problematika čistírny odpadních vod,
přestavba Rychty, cyklostezky, obecní policie a další.
Dotazník sice má část o životním prostředí, chybí však zmínka o celkovém vzhledu
města a jeho obytném prostředí, o souladu přírody a krajiny s urbanistickými a architektonickými řešeními, i o tom, zda zachovávat a rozvíjet hodnoty přírodního parku
Dolní Povltaví a významných krajinných prvků. K čemu asi bude sloužit zdokonalená
naučná stezka, která povede kolem rozpadajících se staveb a vykácených doubrav
v Klecanském háji ? Nebo kolem Černé skály, na níž soukromý investor chystá postavení luxusní vily „s krásným výhledem“? Nebo povede do mokřadu u vodárny, kde
hezké tabule předvedou dětem, jak vypadají srnky a zajíci, kteří tu kdysi žili?
No a v neposlední řadě je třeba ještě před projednáním a schválením nové strategie detailně vyhodnotit strategii dosud platnou, zejména co do naplnění jejích cílů.
Tedy zda byla respektována, nebo naopak zda nedocházelo k tomu, že sice strategii
máme, ale nebyla v úplnosti dodržována. Lze ovšem říci – šedá je každá teorie (zde
strategie), a zelený je strom života. Nebo že by to bylo obráceně?
Jaromír Bratka

Zachráníme Felixovnu?
Vážení občané,
Klecany mají výjimečnou stavební památku.
Je to bývalý pivovar, později pražírna kávy,
dům č. p. 22 s přilehlým komínem, oplocením a pozemkem s parc. č. st. 38/1. Leží
pod náměstím při silnici do Klecánek. Před
válkou objekt vlastnila rodina Felixů, proto
se jí říká Felixovna. S její historií se můžete
seznámit na www.klecany.cz v sekci Šumné
Klecany – Obchod U Felixů
Této unikátní stavbě teď hrozí zbourání nebo spadne sama. Díky dlouholetému zanedbání údržby je v havarijním stavu. Její vlastník KKC Group s.r.o. zde
hodlá postavit bytový dům podle předložené architektonické studie, kterou je
možné prostudovat na www.pravy-hradec.cz
Stále je však naděje historickou stavbu zachránit. Na Odboru stavebního úřadu úseku památkové péče MěÚ Brandýs n. Labem – Stará Boleslav se posuzuje návrh prohlášení bývalého klecanského pivovaru (Felixovna) za kulturní pa-
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mátku. Tento záměr byl podpořen
kladným vyjádřením Hodnotitelské
komise Národního památkového
ústavu – územní odbor, pracoviště
pro Středočeský kraj a rovněž Metodickým centrem průmyslového
dědictví Národního památkového
ústavu, územní odborné pracoviště v Ostravě. Názory odborníků
najdete v následujícím příspěvku
Felixovna.Vedení města prohlášení Felixovny za kulturní památku
podporuje a jestli ani Vám není lhostejný osud této jediné klecanské technické
památky a chtěli byste pomoci k její záchraně a zachování malebného venkovského rázu, prosíme o vyplnění stručné ankety.
Vaše názory a odpovědi budou předány Mgr. Michaelu Bartůškovi, pracovníkovi Odboru stavebního úřadu – úseku památkové péče MěÚ Brandýs n. Labem – Stará Boleslav. Pan Mgr. Bartůšek by velmi ocenil jakoukoliv odezvu nás
občanů a rád by podpořil předkládaný návrh prohlášení Felixovny za kulturní
památku.
O dalším osudu Felixovny Vás budeme informovat.
Za tým Pravého Hradce
Zdeňka Tomášová, tel. 723 734 994
Mgr. Klára Adamová
K problematice Felixovny se můžete vyjádřit v krátké anketě na www.pravy-hradec.cz
Děkujeme za Váš čas, který vyplnění ankety věnujete.

Návrh prohlášení bývalého klecanského pivovaru č. p. 22
(objekt bývalé pražírny kávy a obchodu rodiny Felixů)
za kulturní památku
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali, že v současné době se na Odboru stavebního úřadu
úseku památkové péče MěÚ Brandýs n. Labem – Stará Boleslav posuzuje návrh prohlášení bývalého klecanského pivovaru za kulturní památku.
Předmětem této památkové ochrany je budova bývalého pivovaru č. p. 22 s přilehlým komínem a oplocením a pozemek s parc. č. st. 38/1.
Tento záměr byl podpořen kladným vyjádřením Hodnotitelské komise Národního
památkového ústavu- územní odbor, pracoviště pro Středočeský kraj a rovněž Metodickým centrem průmyslového dědictví Národního památkového ústavu, územní
odborné pracoviště v Ostravě.
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Vlastníkem bývalého pivovaru je realitní a stavební firma KKC Group s.r.o.,
která v uplynulých dnech předložila Stavební komisi města Klecany návrh na novostavbu bytového domu s přibližně 15 bytovými jednotkami a veřejným prostorem v jeho dolní části. Tento návrh byl stavební komisí města prozatím zamítnut
do doby rekonstrukce čističky odpadních vod a byla doporučena rekonstrukce
stávajícího objektu.
Předložený návrh na prohlášení za KP je poslední možností a šancí, jak zabránit či zbrzdit investora ve výstavbě bytového domu. Ovšem o záměru novostavby
rozhoduje obec a příslušný stavební úřad. Pokud se podaří prohlásit bývalý pivovar za kulturní památku, zůstane stát a může se obnovit pro bohulibé kulturní
účely: muzeum města v autentickém prostředí, galerie, kavárna, komunitní centrum apod. Nebude se moci zcela zdemolovat a přestavět a tím bude zachován
historický ráz místa. Pokud se nepodaří pivovar památkově chránit, vzhledem ke
špatnému stavu objektu bude zvolena nejspíše celková demolice objektu. Jelikož
bychom neradi přišli o jedinou technickou stavební památku našeho města, rádi
bychom podpořili stavební úřad MěÚ Brandýs. n. L. – Stará Boleslav, který nyní
projednává prohlášení stavby za kulturní památku.
Pro ilustraci si dovolíme citovat části z předloženého návrhu prohlášení bývalého pivovaru za kulturní památku, jejíž autorkou je Mgr. Martina Karásková:
(…) Kulturně-historický a památkový význam bývalého pivovaru v Klecanech
Bývalý pivovar č. p. 22 se sestává z objektu bývalého pivovaru, pilířového plotu
a brány s brankou. Objekty jsou vzájemně
stavebně propojené. Fasádu zdobí historizující ornamenty předznamenávající nástup moderní architektury. K objektu náleží
i zděný tovární kruhový komín z pálených
cihel.
Historie vaření piva v Klecanech je
doložena již koncem 17. století, za panování Václava Vojtěcha ze Šternberka.
Pivovarnickému řemeslu se u nás dařilo
i v 18. století, kdy klecanský pivovar vařil kolem tisícovky hektolitrů piva za rok.
V jeho čele se vystřídalo mnoho významných průmyslníků a podnikatelů z řad
pražských měšťanů (např. Julius Reitler,
předseda českého zemského sněmu). Pivovar prosperoval až do konce 19. století,
kdy ukončil svou činnost z důvodu rozvíjející se konkurence, zejména pivovaru
ve Zdibech a Pakoměřicích. Na počátku 20. století byl objekt přestavěn rodinou
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Felixů na pražírnu kávy a obchod. Po druhé světové válce
sloužil objekt jako sklad, prodejna a byty. Budova vlivem
dlouhodobého
zanedbání
údržby chátrala a v současnosti je její stavebně technický stav zanedbaný.
Stavebně technický stav
stavby je nevyhovující, ovšem
i přes veškeré stavební úpravy
související se změnou výroby,
zůstal areál dochovaný v autentické podobě z přelomu
19. a 20. století.
Odůvodnění návrhu prohlášení za kulturní památku.
Areál bývalého pivovaru v Klecanech zastupuje v rámci vývoje pivovarnictví
skupinu menších původně panských pivovarů situovaných v blízkosti vrchnostenského sídla. Architektonická podoba komplexu se dochovala až do současnosti s množstvím původních stavebních prvků a detailů. Stav objektu z důvodu
zanedbané údržby ze strany vlastníka, vykazuje známky devastace, ovšem ta
nesnižuje jeho památkový a historický význam v rámci dějin obce a širšího regionu.
Areál klecanského pivovaru reprezentuje kultivovanou architekturu maloměstské zástavby z přelomu 19. a 20. století, která v současné době představuje
jeden ze zanikajících typů památkově hodnotných staveb. Celek má rovněž nezastupitelnou urbanistickou pozici v rámci historického jádra obce. Záchranou
bývalého klecanského pivovaru by tak přispěla další významná stavba reprezentující svým slohem a významem pivovarní objekt před nástupem průmyslových
pivovarů situovaných do téměř továrních areálů. (…)
Zpracovala Mgr. Klára Adamová

Vyjádření vedení města Klecany
Vedení města (v souladu s doporučením stavební komise) vydalo ke stavbě dle
předložené studie negativní stanovisko a podporuje prohlášení budovy jako památkově chráněné. Jsem přesvědčen, že stejný názor budou mít i občané (vyjma
současného majitele objektu, jehož záměr je jasný – budovu zbourat a postavit
co nejvíce bytů…).
Daniel Dvořák, místostarosta
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Křesťanské hodnoty IV.
Křesťanské hodnoty nejsou souborem příkazů a zákazů. Vyrůstají samovolně z životního postoje a cíle, který křesťané
před sebou vidí. Východiskem je pohled na svět a život z hlediska delšího než jeden lidský život. Říká se tomu transcendentní pohled. Je to podobné, jako když dědeček sází stromy, ze kterých v jeho životě on sám už nebude mít užitek.
Ovoce ze stromů budou užívat až jeho vnuci. Přesto tak jedná, protože vidí dál než jsou léta jeho života. Tenhle náznak
transcendentna ve své dokonalé podobě spočívá v příklonu
k myšlence, že počátek světa je v někom, kdo přesahuje nás
lidi, v někom, kdo stál na počátku. Albert Einstein napsal: „ve
vesmíru se projevuje rozum, který nekonečně převyšuje nás
lidi“. Tomuto Rozumu jsem vděčný za svůj život. Dostal jsem ho darem, mám proto
jistou odpovědnost za to, jak s ním nakládám. Než se Slované přistěhovali do Evropy,
převzali jméno tohoto Rozumu od staroindických prapředků. Nazvali si ho pro sebe
slovem Bůh, to je „ten který dává život a obživu“. Představy, které si lidé o tomto
Neviditelném tvořili, se rozmanitě lišily. Byly podmíněné dobově i kulturně, pohybovaly se mezi monoteismem (ten nejvyšší může být pouze jeden) a polyteismem (těch
nejvyšších je více).
Křesťané převzali představu Pána Boha od Ježíše Krista. Ten vyrostl ze židovských
kořenů. Převzal Mojžíšovo desatero, které vnímá lidský život v prostředí země i ostatních lidí. Ježíš doplnil pozorování svých předků nabídkou své cesty, a to se stalo základem křesťanského životního postoje. Proto vnímaví lidé přemýšlejí, v jakém stavu
zanechají svět našim dětem a vnukům.
Všichni lidé jsou stejně vzácní. Počítá-li kdo s Pánem Bohem, nemůže dělit lidi ani
rasově ani nábožensky ani nacionálně. Nelson Mandela, první černošský prezident
Jihoafrické republiky řekl, že křesťanští misionáři se dopustili v Africe různých chyb,
ale jedna věc se jim dokonale podařila: Ujistili černochy, a vlili do jejich myslí, že
mají stejnou duši jako jejich bílí sousedé. Radost i bolest každého, bílého nebo černého, i dítěte, je stejně vážná jako dospělého.
Z těchto jednoduchých základů se odvíjejí křesťanské hodnoty. Člověk může být
uctivý k choti nebo dětem nebo k přírodě a nemusí ani vědět, že ta vlastnost se jmenuje ohleduplnost. Má-li někdo za cíl vděčně prožít každý den, pak mu nepřijde
zatěžko nevidět všude konkurenty, ale spolupracovat s ostatními jako člověk s člověkem. A nemusí ani vědět, jak se tahle ctnost nazývá.
Má-li naopak někdo za cíl jenom svůj prospěch a okamžitý úspěch, nedivme se, že
se mu nechce omlouvat za omyl, nebo ustoupit. Těžko mu potom vyprávět o spravedlnosti nebo o pravdomluvnosti. Je-li někdo posedlý touhou mít co nejvíce finančních
úspěchů a bohaté konto, neví ovšem nic o radosti z obdarování. A nakonec mu podle
Járy Cimrmana nezbude nic jiného, než vzít si vkladní knížku do rakve. (Dokončení
příště.)
Pavel Kuneš

14 / 15

Zahrada v únoru
Vyséváme – pro toho, kdo rád sleduje
vývoj rostlin od semínek, nastává nejvhodnější čas pro výsev většiny trvalek.
Řízkujeme – stálezelené listnaté keře
(cesmína, břečťan) a balkónové květiny
přezimující na světle (pelargonie, kopretiny, verbeny).
Prořezáváme – odstraňujeme suché
a poškozené výhony dřevin. Dřeviny
kvetoucí v létě můžeme zmladit radikálním řezem až téměř u země. Také
oleandry můžeme zmladit hlubším řezem. Provedeme řez angreštu a rybízu. V druhé polovině února pak řez vinné révy
a koncem února základní řez jabloní a hrušní.
Pelargonie – přeneseme na světlé a teplé místo.
Kontrolujeme – přezimující balkonové rostliny, zda nejsou napadeny škůdci. Pokud
ano, provedeme postřik pesticidem.
Hnojíme – na tající sníh rozhodíme komplexní hnojivo nebo kompost.
Pokojové rostliny – začátkem měsíce vysadíme do lehkého substrátu cibuli hvězdníku tak, aby jedna třetina byla nad zemí. Až do vyrašení zaléváme jen velmi mírně.
U ostatních pokojovek můžeme začít s přesazováním.
JH

Nehojný pták zimní Vltavy – Polák velký
Fauna Klecan 11.
Několik posledních let se vyznačovalo celkově mírnými zimami, vodní plochy často
nezamrzaly, takže vodní ptáci, kteří přilétali z vysokého severu k nám, měli dost možností k zimování kdekoliv na volné vodní ploše. Ale například v osmdesátých letech
minulého století všechny stojaté vody zamrzaly, takže ptáci byli nuceni stahovat se
na proudící řeky, a pak bylo možno vodní ptáky celkem hojně pozorovat i na Vltavě
v Klecánkách, nebo v sousedních Větrušicích pod skalnatými roklemi. A jak vidět,
letos se taková situace opakuje.
Jedním z občasných vltavských hostů je kachna polák velký (Aythya ferina). Tito
ptáci jsou rozšířeni od Britských ostrovů do střední a východní Evropy až po střední Sibiř. Menší výskyt je zjištěno také v Turecku, Iránu, na Islandu a v Tunisu. Stojí
za zmínku, že se posledních 200 roků areál výskytu zvětšuje, zejména do západní
Evropy. V ČR byl polák velký celkem vzácný až do poloviny 19. století, poté se
začal šířit, až dosáhl početního maxima v sedmdesátých letech dvacátého století.
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Od té doby počty spíše klesají, někdy i razantně, např. po nákaze botulinózou. V našem okolí uvidíte poláka velkého vzácně jen
v Klecánkách na zimní Vltavě, ale jen v zimě
opravdu tuhé, jako je letošní. Pouze tehdy
byl zde i dříve několikrát pozorován, a jednalo se o ptáky ze severní Evropy. V mírných
zimách se tyto hezké kachničky soustřeďují
raději na rybnících, i hodně blízko lidí, kde
snadněji získávají potravu. Naši poláci však
Polák velký (kačer), autor snímku
na zimu většinou odlétají do Středomoří. Tah
Patrik Zima, 31. května 2014
poláků na zimování probíhá od září do října,
zpět na sever se vracejí v dubnu.
Jako u mnoha ptáků v době páření je větším parádníkem kačer, kdežto samička
je po celý rok méně nápadná. Na hřbetu je světle hnědá s šedohnědým hřbetem,
spodní strana těla je světle proužkovaná. Kačer má v zimě jen celkem nenápadné
opeření a dosti se podobá samici, na jaře však je na hřbetě stříbřitě šedý, s černou
hrudí a kostrčí, hlavu pak má rezavě červenou. Oči mají obě pohlaví oranžově
červené, zobák šedý s modrým zakončením. Mláďata jsou šedožlutá.
Poláci si staví hnízda většinou těsně u břehu. Vystelou je okolní vegetací,
a kachna obvykle v květnu snáší různorodý počet vajec, od tří až do patnácti,
ale nejčastější počet je osm. Pozoruhodným jevem je, že některé kachny snášejí
do hnízd cizích druhů, takže mnohokrát byly pozorovány kachní rodinky
v nichž samice poláka velkého měly
mezi svými potomky i káčata poláka
chocholačky, kachny březňačky či
zrzohlávky rudozobé. Prostě taková
kachní školka, a zcela bez rasových
předsudků. Polačka sedí na vejcích
okolo 26 dnů. Hned po vylíhnutí rodina hnízdo opouští, přičemž již jednodenní mláďata jsou schopna plavat,
potápět se a získávat potravu. Asi za
osm týdnů se mladí poláci osamostatňují.
Polák velký není chráněným druhem,
mohl by tedy být předmětem zájmu
našich myslivců, ale ve zdejších končinách na něj mohou narazit opravdu
zřídka. A to je pak lépe, nechat ho plavat a letět, kam se mu zlíbí.
Jaromír Bratka
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MYSLIVECKÝ PLES
V sobotu 14. ledna 2017 se v sále sokolovny ve Veltěži uskutečnil tradiční, v pořadí již sedmý, myslivecký ples našeho Mysliveckého spolku Zdiby-Klecany.
Tak jako každý rok, i letos proběhl ples za velkého zájmu obyvatel Zdib i okolí, a tak taneční orchestr Stanislava Douši hrál celý večer k tanci i poslechu naplněnému sálu.
Potěšilo nás, že jsme mohli mezi námi přivítat zástupce obce Zdiby, města
Klecany i obcí okolních. Kromě hudby lákala k účasti na plese jistě i bohatá zvěřinová tombola, kde první cenou byl kolouch jelena evropského.
Dá se říci, že ples byl příjemnou zábavou i úspěšnou společenskou událostí.
Budeme se snažit, aby tradice zůstala zachována a my se mohli zase sejít na
mysliveckém plese v příštím roce.
Ing. Jindřich Trpák

Nástup s trubačem

Sál plný tanečníků

1. cena kolouch jelena evropského

Ve víru tance
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Bál – Mirek a Láďa

Plné stoly

Výstavka pernaté zvěře
S kapelou

Prodej lístků do tomboly

Šok z výhry selete
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Svatý Matěj
Svatý Matěj byl údajně jedním ze 72 učedníků Páně.
Hlásal evangelium v Palestině, Malé Asii a Africe.
V Evropě byl ve středověku
velmi uctíván, neboť je jediným apoštolem, který je
ve střední Evropě (v Trevíru)
pohřben. Svátek sv. Matěje
připadá na 24. února. Jeho
význam byl důležitý pro
hospodáře. Nejenom, že sv.
Matěj láme ledy, ale je také
patronem úrody a hospodáři ho prosili o pomoc. Na
den sv. Matěje se věštil zdar
žní, úspěch sňatku, předpovídalo se počasí i smrt. Toho dne také začínala první jarní
pouť – Matějská. Asi by se sv. Matěj divil jakým způsobem a jakými atrakcemi je dodnes oslavován. Vůně současné Matějské pouti jsou určitě odlišné od těch, které se
linuly po celé vesnici před dávnými časy. Tato vůně pocházela z Matějovských koblih
zvaných Myši. A že byste je rádi ochutnali? Není nic jednoduššího než si opatřit:
25 dkg tvarohu, 25 dkg hladné mouky, 1 vejce, 1 žloutek, špetku soli, 1 velkou lžíci
krupicového cukru, 1 vanilkový cukr a 2 velké lžíce rumu. Z toho všeho v míse zadělat těsto, ze kterého se lžící vykrajují malé kobližky, ty se hned smaží v rozpáleném
tuku. Usmažené se nechají okapat na papírovém ubrousku a ještě teplé se obalují
v cukru.
Dobrou chuť a veselou Matějskou pouť.

JH

Školní kurýr
Lyžařský kurz I. stupně – Benecko
Ve druhém lednovém týdnu odjelo 40 žáků z druhých až pátých tříd do lyžařského areálu Benecko v Krkonoších. Jelikož byly letos sněhové podmínky výborné
a my zažili tu pravou zimu, mohli jsme si užívat lyžování v plné míře.
Většina z nás, kteří jsme byli na výcvikovém kurzu již poněkolikáté, jsme pilně trénovali carvingové obloučky. My, kteří jsme stáli na lyžích poprvé, jsme se
postupně seznamovali s krásou tohoto zimního sportu.
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Během pobytu na horách jsme si také zahráli spoustu her ve sněhu a vyzkoušeli si k radosti nás všech snowtubing, jízdu na gumovém člunu.
Při večerních programech v hotelu Krakonoš jsme absolvovali přednášky
o správném a bezpečném chování na sjezdovce, zahráli si hru Bingo a poslouchali zajímavé a poučné vyprávění o Krkonošském národním parku.
Během sportovního týdne se z nás utvořila výborná parta kamarádů a domů
jsme se vraceli příjemně unaveni se spoustou zážitků. Již nyní se většina z nás
těší na další „lyžák„ v příštím školním roce.
Po celou dobu pobytu se o nás starali instruktoři Adam a Honza, zdravotnice
Terka a paní učitelky Jarka a Alena.
Lyžaři z I. stupně a Alena Vulterinová

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/lyzarsky-kurz-i-stupne-benecko-1312.html

Věda nám pomáhá
Ve čtvrtek 19. 1. 2017 se děti z 1.A,B,C sešly v aule MŠ s panem profesorem Františkem Liškou z Univerzity Karlovy, který je zasvětil do tajů chemie. Předvedl jim
několik krásných chemických pokusů, pro děti to bylo doslova chemické kouzlení
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a krásné zprostředkování prvních poznatků o vědě, objevech, vynálezcích a pokusech. Děti byly velmi nadšené.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/veda-nam-pomaha-1313.html

Zprávičky z mateřské školičky
Už dlouho jsme si neužili takovou zimu, jako byla letos v lednu. Po návratu z vánočních prázdnin jsme si ve školce mohli užívat sněhové a ledové radovánky. Konečně
jsme si pořádně zařádili na sněhu a zažili jsme i sjíždění zasněžených kopců a kopečků na všemožných klouzadlech. A když mrzlo až praštělo a nemohli jsme jít ven,
vytvořili jsme si zimní atmosféru ve svých třídách. Např. Myšky si udělaly ve třídě
pořádnou koulovačku a Berušky hrály lední hokej, samozřejmě ani v ostatní třídách
děti nezahálely.
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Příjemné zimní dny
přeje kolektiv MŠ
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Skautské středisko Havran Klecany
Všichni členové střediska si během vánočních svátků odpočali a nyní
se opět vrhli do skautování. Ještě než přejdeme k tomu, co se v lednu
ve středisku událo, bych chtěl pár slovy uctít památku velkého člověka,
hrdiny a skauta Jiřího Navrátila, který zemřel v pondělí 16. ledna. Na převyprávění
života bratra Jiřího bych potřeboval přibližně dvě stovky zpravodajů, tudíž se zde
omezím jen na několik hlavních bodů jeho životní pouti. V roce 1923 se narodil
do rodiny českého konzula v německém Lipsku. Nejprve se stal členem 4. a poté
i 2. oddílu Svazu skautů a skautek ČSR, který vedl spisovatel Jaroslav Foglar. Aktivně
se zapojil do protinacistického odboje a v roce 1944 zatklo Jiřího Navrátila a další
skautské vedoucí Gestapo. Po roce 1949 byl znovu zatčen za aktivity proti komunistickému režimu a dostal trest 20 let žaláře za velezradu. Svůj trest si odpykával v jáchymovských dolech, věznicích Mírov a Leopoldov. Po roce 1989 se aktivně zapojil
do obnovy Junáka, kde plnil nejprve funkci zahraničního zpravodaje, poté starosty
a až do své smrti pozici místostarosty Junáka. Šlo ale především o člověka, který se
i přes nepřízeň osudu a těžké životní zkoušky nikdy neodklonil od služby vlasti, pomoci bližním a skautské myšlenky. Děkuji ti, bratře Jiří, za všechno, co jsi vykonal
nejen pro skauty, ale pro celou naši vlast a společnost.

Celý životní příběh Jiřího Navrátila můžete najít na oficiální webové stránce
Junáka (https://www.skaut.cz/) či na stránkách Ústavu pro studium totalitních
režimů (https://www.ustrcr.cz/veda/projekty/vzdelavaci-projekty/vzdelavaci-projekt-pamet-a-dejiny-totalitnich-rezimu/skauti-v-protikomunistickem-odboji/jiri-navratil/).
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3. oddíl
Hned první schůzka 3. oddílu se věnovala Tříkrálové sbírce, o které napsala článek Janina:
Na první schůzku po Vánocích, přesně na svátek Tříkrálový, se náš vlčácký
oddíl vybavil kostýmy Melichara, Baltazara a Kašpara, pokladničkami, křídami
a vyrazil ve dvou skupinkách do ulic Klecan.
Koledováním jsme
vybrali peníze pro
podporu projektů neziskové
organizace
Charita, která Tříkrálovou sbírku pořádá.
Neznáme
přesnou
částku, neboť jsme
odevzdali zapečetěné
kasičky.
Kam vybrané peníze letošní sbírky putují? Z největší části na
podporu lidí v nouzi
žijící na území ČR. Jde
o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory,
matky s dětmi v tísni a další. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.
Zhruba desetina výtěžku připadne na rozvojové projekty v zahraničí, či jako
rezerva pro případ humanitárních katastrof.
Moc děkuji za pomoc vlčatům, která
přes velikou zimu toho
večera se nebála, kvůli pomoci pro druhé
prošla Klecany a svou
snahou se spolupodílela na dobré věci.
Moc děkujeme i těm,
kteří nám otevřeli
a nebáli se přispět pár
penězi do kasiček.
Janina
Kromě oddílových programů se většina roverů, rangers a vedoucích v lednu zaměřila na přípravu skautského plesu, který se uskutečnil 28. 1. 2017. O něm Vás budeme
informovat v následujícím čísle zpravodaje. 
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Na závěr skautský citát:
„Forma skautingu je jenom hra. Způsob, jak se dostat k těm důležitým věcem, které
skauting obsahuje. Dostat se k sounáležitosti, k pokoře a k tomu myslet na bližního
stejně, jako na sebe samého. Takhle jsem skauting cítila…“.
Eva Holubová, Česká filmová herečka
Pozn. převzato z oficiální stránky Junáka – Českého skauta, z. s.:
https://www.skaut.cz/skauting/zname-osobnosti/eva-holubova

Mamut

Jaký bude cyklistický rok 2017?
Období bilancování uplynulé sezóny máme za sebou a pomyslnou laťku, ač je
to jakkoliv neuvěřitelné, neustále posunujeme výš a výš. Zdá se nám to každým
rokem jako více a více nesplnitelný úkol. V dnešní době je ale přece moderní
čelit novým výzvám…
Máme velkou radost, že neustále rosteme, neboť máme již přes 50 dětských
členů. Dále nás těší, že se nám daří úspěšně rozšiřovat počet kvalifikovaných
trenérů. A v neposlední řadě jsme rádi, že to děti hlavně baví a jejich rodiče tuto
aktivitu v přírodě podporují. A pokud přijde nějaký úspěch v podobě závodního
výsledku, je to jen pomyslná třešinka na dortíku.
Už se těšíme, až oranžové komando malých prcků vyrazí opět někam do přírody a děti začnou roztáčet kolečka svých vozítek. Těšíme se pokroky v technických dovednostech v ovládání kola těch nejmenších a nováčků. Ti zkušenější už
znatelně potrápí své soupeře
hlavně na Česyku či Pražském
poháru. Několik
našich nových
nadějí pak zažije
premiéru
na
závodech
Českého poháru
v Cross Country.
A Ti nejúspěšnější z let
minulých už nemohou mít nižší cíle, než být
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opět mezi prvními a „jenom“ obhájit. V roce 2017 nás čeká několik zajímavých
vrcholů sezóny. Seriál ČP v Cross Country s červencovým Mistrovstvím republiky, hodně tvrdá nominace na Letní olympijské hry mládeže a dále bychom se
rádi pokusili probojovat opět na Mistrovství Evropy v XCO. A nakonec, pokud se
bude dařit, tak hodně odvážný sen by mohla být nominace na Mistrovství Evropy
v cyklokrosu, které bude hostit v měsíci listopadu město Tábor.
Nebudeme zahálet ani na poli pořadatelském a proto si do svých plánovacích
kalendářů zapište následující důležitá data:
30. duben 2017 – 2. závod Pražského poháru závodu na horských kolech pro všechny věkové kategorie
28. květen 2017 – již 5. ročník závodu XCO Beckov – opět se bude bojovat o tituly
Mistrů regionu MAS Nad Prahou ve všech kategoriích
20. září 2017 – tradiční cyklokrosový otevírák sezóny, opět možnost si zazávodit
i pro příchozí
Cíle a vize jsou namalovány, takže vzhůru to treter a do úboru a hurá na trénink!

Z fotbalového klubu
TJ Sokol Klecany
Mladší přípravka 14.1.2017 zápas SK Slaný
Další naše halové utkání v zimní „přestávce“ bylo na řadě 14.1., opět po roce
jsme zavítali do komplexu sportovních hal ve Slaném, kde jsme byli domluveni
na 2hodinovém zápase s místní mladší přípravkou ročníků 2008 a 09. Pro jarní
turnaje OFS nás čekají v průměru 35 km vzdálení soupeři, takže Slaný je jen mírně nadprůměrné a otestovalo naši mobilitu i to, kolik dětí se vejde do jednoho
auta.
Na zápas ve formátu 4+1 jsme sestavili 2 čtveřice střídající se v 5minutových
intervalech a hráli tak starší proti starším ze Slaného a naši mladší proti jejich.
Žádný zbytečný prostoj při zápasech dalších mužstev, což je běžný turnajový
neduh, ale čistý „palubovka time“ hráčů 1hodina ze 2 s dostatečným klidem na
to, aby se mladší i jen koukáním přiučovali jak hrají ti zkušenější. Naši starší
čtveřici jsme vyztužili kluky, kteří už jsou jednou nohou ve starší přípravce, pro
obě pak do unikátní nafukovací branky i Adamem Šlajsnou, který byl klíčový po
celý zápas – kromě strážení branky stihl dát i 3 góly v poli, rozuměj na hřišti.
V mladší čtveřici byli naopak všichni kluci ročníku 09, kteří si ještě kategorii
mladší přípravky rok užijí. Jestli jsme ve Slaném před rokem předvedli nováčkovský chaos se zběsilou honbou za balonem a soupeřem, tak nyní byla hra daleko
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vyrovnanější a skóre se měnilo
zcela rovnoměrně na obou stranách. Došlo ovšem i k výrazné
obměně hráčů – dá-li se o 7
letých dětech říci, že jsou pamětníci, tak to byli z loňska jen
dva. Po 100 minutách utkání byl
stav 15:15! Každé mužstvo si
spíše zapisovalo svoje vstřelené
branky, než ty obdržené a už to
vypadalo, že se rozejdeme s remízou, která by slušela oběma
mužstvům. Konečné přepočítání a resumé co zapíšeme do
Honzik Hovorka v unikátní nafukovací brance
historie však bylo naše vítězství
19:18!!! I když ohromnou pochvalu si zaslouží všichni, asi nejvíce sedl zápas
Honzíkovi Horváthovi, který v mladší čtyřce vstřelil svým nezaměnitelným stylem něco mezi Edgar Davidsem a Emilem Zátopkem 7 gólů! Další naši úspěšní
střelci byli 3x Šlajsna, 3x Rybín, 2x Nantl a po jedné trefě Škapa, Hovorka, Varmuža, Slabyhoudek. Celá sestava: Šlajsna branka / Nantl, Varmuža, Škapa, Rybín
(starší) a Slabyhoudek, Bažant, Horváth, Hovorka (mladší).
Po zápase byla avizovaná návštěva 100 metrů vzdáleného Aquaparku. V 5 klucích zbylo ještě dost energie a spíš než regeneračním poležením si ve vířivce či
prohřátím se v parní komoře se věnovali blbnutí v divoké řece a jízdě na toboganu. No a doma už myslím sílu na blbnutí neměl nikdo…
-tb-

Společná pozápasová Sokol Klecany – SK Slaný
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Zápasy A – zimní turnaj ve Střešovicích
DATUM

KOLO

5.2.

4.

12.2.

19.2.

26.2.

5.3.

10:00

12:00

14:00

KLÍČANY

SKS B

SKS A
PODOLÍ

MOTORLET

KLECANY

STODŮLKY

MOTORLET

PODOLÍ

KLÍČANY

5.

STODŮLKY
KLECANY

SKS B

SKS A

SKS B

SKS A

STODŮLKY

6.

7.

VOLNO

KLÍČANY
MOTORLET

PODOLÍ

KLECANY

SKS A

PODOLÍ

KLÍČANY

SKS B

STODŮLKY

KLECANY

ČT 23.2. –
19.00

13.00

17.00

PLAYOFF

Mistrovské jarní zápasy SKFS začínají 11. 3. 2017!
A mužstvo
TJ Sokol Klecany – TJ Sokol Jedomělice

14.30 hod

Dorost
TJ Sokol Klecany – TJ Sokol Libiš

10.15 hod

Mistrovské jarní zápasy OFS začínají 26. 3. 2017!

MOTORLET

III

Termály Maďarsko
Ve dnech 23. – 26. 3. 2017 pořádá firma SAND zájezd do Maďarska
Termální lázně BÜK – hotel RÉPCE
Pobyt je vhodný i pro děti
Cena zájezdu je 86 EUR + 1.000 Kč doprava
Děti do 3 let – pobyt zdarma, děti 3 – 6 let – pobyt 22 EUR, děti 6 – 14 let – pobyt 43 EUR
V ceně zájezdu je polopenze –
švédské stoly, celodenní vstupenka
do lázní a koupací plášť. Hotel je
s lázněmi propojen vyhřívanou chodbou,
což umožňuje navštěvovat lázně
v koupacím plášti a neomezený pohyb
mezi hotelem a lázněmi.
Odjezd autobusu z Klecan.
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Informace a přihlášky: Mouchová Alena, tel.: 284891234, 602 283 941

