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FOtO POStŘeHY
Možná si ještě vzpomenete, jak 
jsme v této rubrice v prázdnino-
vém čísle zveřejnili dvě fotografie 
z „rodinného alba“ labutí, které se 
usadily na Vltavě.

Za pár měsíců jsem se s nimi 
potkala u Vltavy znovu a nezbý-
vá, než říct: „Ty děti rostou jako 
z vody….“

JH
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výPiSY Z uSneSení radY a ZaStuPitelStva 
měSta KlecanY Za liStOPad a PrOSinec 2016
Rada 16. listopadu
 – Schválila změnu člena komise pro otvírání obálek a hodnotící komise veřejné 

zakázky Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Klecany: 
Ing. Jana Mojžíše nahrazuje Antonín Plátěnka.

Rada 21. listopadu
 – Zabývala se nárůstem vandalismu ve městě. Žádá občany o hlášení případných 

projevů vandalismu příslušným orgánům – Obecní policii Zdiby, Policii ČR nebo 
Městskému úřadu Klecany. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit záměr zřídit 
vlastní městskou policii.

 – Schválila udělení souhlasu s pronájmem cvičiště základní kynologické organizace 
třetí osobě, a to Pavle Hejčové Langové pro psí školu – výcvik agility.

 – Schválila anketní otázky druhé ankety obyvatel k aktualizaci strategického plánu 
a text výzvy k vyplnění ankety. Termín pro zveřejnění druhé ankety je 5. 12. 2016, 
uzávěrka je 16. 1. 2017.

Rada 28. listopadu
 – Souhlasila s pořádáním dvou cyklistických závodů na katastrálním území města 

Klecany: XCO Beckov 30. 4. a 28. 5. 2017.
 – Schválila objednání projektové dokumentace Změna stavby před dokončením: čis-

tírna odpadních vod Klecany – rekonstrukce a intenzifikace, za 150 tis. korun bez 
DPH u Recprojekt s.r.o. Pardubice. Uložila technikovi správy majetku připravit 
objednávku k podpisu do 2. 12. 2016.

 – Schválila nákup oplocení a elektricky ovládané brány v Dolních kasárnách od  
Administrace insolvence City Tower s.r.o. Praha 4, za cenu 35 tis. korun.

Rada 5. prosince
 – Schválila smlouvu o výpůjčce se spolkem Pravý Hradec na objekt čp. 74 Rychta 

a na objekty a prostory v areálu Dolní kasárna.
 – Schválila smlouvu o výpůjčce s Klubem biatlonu Klecany p. s. na objekt a prostor 

v areálu Dolní kasárna.
 – Schválila dohodu o společném užívání prostor mezi spolkem Pravý Hradec a Klu-

bem biatlonu Klecany.
 – Schválila vydání kladného stanoviska s umístěním zařízení ke sběru, výkupu, skla-

dování a využívání el. odpadu a jiných odpadů. Jedná se o stávající zařízení MHM 
EKO s.r.o. Praha 9 na zpracování el. odpadu v Dolních kasárnách.

 – Schválila odměnu řediteli ZŠ a MŠ Klecany, která bude plně hrazena z fondu od-
měn školy.
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 – Schválila přijetí cenové nabídky ČEZ Prodej s.r.o. z 5. 12. 2016 na dodávku silové 
elektřiny pro areál Dolní kasárna.

Rada 8. prosince
 – Schválila znění a podpis smlouvy o dílo Zatraktivnění naučné stezky v Klecanech 

s firmou Jiří Štěpán, Hlavenec 95.

Rada 12. prosince
 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě opravy a) elektroinstalace a hor-

ní stavby převoznické lodi za cenu 68 743,50 korun bez DPH a b) celkové 
opravy druhé převoznické lodi včetně generální opravy motoru za 300 893,10 
korun bez DPH. Po zástupci spol. Loděnice Vltava s.r.o., Staré Ouholice 87, 
Nová Ves bude požadováno upřesnění cenové nabídky.

 – Schválila odměnu ředitelce ZUŠ Daně Snížkové. Odměna bude vyplacena ze 
mzdových prostředků školy.

 – Schválila kupní smlouvu ve výši tisíc korun bez DPH na nákladní automobil 
BU 200 nosič kontejnerů CTS 3038 (ukončení leasingu).

 – Vzala na vědomí zápis ze zasedání sociální komise města Klecany ze dne 
24. 11. 2016.

 – Projednala žádost o oplocení pozemku sousedícího s cvičištěm základní ky-
nologické organizace a zřízení psího hřiště.

Zasedání zastupitelstva 12. prosince
 – Zastupitelé schválili mimo jiné

• záměr odkoupení objektů v rámci klecanské čistírny odpadních vod, které 
jsou ve vlastnictví Vodáren Kladno-Mělník a. s., za cenu maximálně 684 
705 korun

• záměr odkoupení objektů v rámci klecanské ČOV, které jsou ve vlastnictví 
Středočeských vodáren a. s., za maximálně 450 000 korun

• navržený vyrovnaný rozpočet města Klecany na rok 2017 ve výši 67 612 955 
korun s úpravou

• záměr zřídit městskou policii.
 – Zastupitelé pověřili radu, aby provedla k 31. 12. 2016 rozpočtové opatření 

vztahující se k povinné úpravě rozpočtu ve vztahu k jiným rozpočtům.
 – Zastupitelé uložili místostarostovi, aby připravil obecně závaznou vyhlášku ke 

zřízení městské policie a další podklady pro zastupitele a prověřil možnosti 
pořízení městského kamerového systému.

Rada 19. prosince
 – Schválila výběr variant pro zpracování dokumentace na stavební povolení rekon-

strukce objektu Rychty: a) v objektu čp. 487 přízemí – varianta O1A (kanceláře 
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a pošta), 1. patro – varianta O1B (knihovna), b) v objektu čp. 74 – varianta 03 byty 
(4 + kk, 3 + kk, 2 + kk).

 – Schválila nabídku INp servis s.r.o. Kroměříž na zpracování žádosti o podporu 
z operačního programu Životní prostředí na projekt intenzifikace ČOV Kleca-
ny ve výši 70 000 korun bez DPH.

 – Schválila poskytnutí daru Centru pro zdravotně postižené a seniory Středočes-
kého kraje o. p. s. ve výši 500 korun.

 – Schválila uzavření smlouvy s L. Černohlávkem, Církvice na bezplatný sběr 
použitého kuchyňského oleje z domácností.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

dOPiS ObČanŮm
Vážení spoluobčané,

během měsíce prosince jste obdrželi tiskopis „Anketa ke Strategickému plánu 
rozvoje města“, který je potřeba vyplněný odevzdat do 16. 1. 2017 na místa uve-
dená v dotazníku. Já, jako zastupitelka města, se na Vás obracím se žádostí, aby 
jste si našli čas a dotazník vyplnili.

Pro nás zastupitele to bude velká pomoc pro seřazení priorit potřebných ke 
správnému rozhodování při schvalování investic v našem městě k Vaší spokoje-
nosti.

Jistě máte zájem, aby se nám v Klecanech dobře bydlelo, aby tu fungovaly 
služby, zdravotnictví, školství, kulturní a sportovní vyžití.

Věnujte, prosím anketě čas. Děkujeme.
J. Brožová – zastupitelka

POděKOvání
Děkujeme pracovníkům Městského úřadu Klecany za pomoc při letošní údržbě okolí 
našeho kostela.

Pavel Kuneš
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PraPOr a ZnaK měSta KlecanY
Před 20 lety dne 17. ledna r. 1997 udělil Parlament ČR městu Klecany prapor a znak. 
Pojďme si na několika dobových dokumentech připomenout, jak to tehdy bylo. Archiv 
Poslanecké sněmovny České republiky nám poskytl naskenované dokumenty, které byly 
do archivu dne 7. 11. 1996 založeny. Složka obsahuje také nákresy praporu a znaku v po-
době, ve které byly schváleny. Autorem původního návrhu i úprav, které v rámci řízení 
doporučil podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny provést, je páter Pavel Kuneš. Po-
doba znaku, v níž je dnes používán se může mírně lišit od té, která byla PS ČR schválena, 
neboť může být ovlivněna jak používanou reprodukční technikou, tak i využitím různých 
typů prohlížečů v dnes již neodmyslitelných počítačích. Na snímcích dole je uvedena po-
doba znaku a praporu, tak jak byla v r. 1997 schválena Parlamentem ČR a jak je i založena 
v příslušné archivní složce.

JH
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KlecanY měStem l.P. 1507

Takto vypadá úvodní část dokumentu, kterým král Vladislav Jagellonský povýšil 
20. ledna 1507 na prosbu vladyky Zikmunda z Boršic a na Klecanech ves Klecany 
na městečko.

Celý text zní:

My Vladislav, z Boží milosti uherský, český, dalmatcký, charvátský král, markrabě 
moravský, lucembeřské a slezské kníže a lužický markrabě etc., oznamujeme tímto 
listem všem, že sme prošeni od urozeného vladyky Zikmunda z Boršic a na Kleca-
nech, věrného našeho milého, abychom ze vsi jeho Klecan městečko udělati a vysadi-
ti, při tom jeho některými dalšími milostmi obdařiti, totiž to týhodním trhem a jar-
markem a ku pečetění zeleným voskem ráčili tak, aby si lepěji opravovati a živností 
svých hleděti mohli. Kteréžto prosbě nakloněni jsouce pro služby jeho, kteréž jest 
nám činil a činiti má a povinen bude, čímž k sobě od nás milost naši náchylnější po-
zná, z dobrým rozmyslem a naším jistým vědomím, mocí královskou v Čechách, z ra-
dou našich věrných milých vysadili jsme nadepsanou vsi Klecany za městečko a mocí 
listu tohoto vysazujem a vyzdvihujem i s popravou, chtíce tomu, aby obyvatelé jeho 



6 / 7

nynější i budoucí všech těch milostí užívali a užívati mohli a moc měli, kterýchž 
jiná městečka v království našem mají Českém, jich užívají a užívati mohou nyní 
i na budoucí časy, k tomu, aby se v něm všelijací řemeslníci osazovali a řemesla svá 
dělali a jich užívali a užívati mohli, jakožto řezníci, kováři, sladovníci, ševci, súke-
níci, pekaři a jiní obchodníci. I chtíce tomu, aby se tím lépe a dostatečněji osazovati 
a živností svých hleděti mohli, tuto jsme jim také dali milost, obyvatelům jmenova-
ného městečka Klecan nynějším i budoucím učinili a tímto listem činíme, aby měli 
v témž městečku trh téhodný každou středu a při tom jarmark roční na den svatýho 
Jakuba apoštola Božího i z osmi dny pořád zběhlými, na kterýžto trh a jarmark mají 
a mohou vézti všecky a všelijaké potřeby trhové a tam je svobodně prodávati, též 
i kupovati, jako na svobodných jarmarcích a trzích kupují a prodávají. A také aby 
v potřebách svých a listech vosku zeleného požívati a jím pečetiti mohli. Kteréžto 
milosti svrchupsaní obyvatelé městečka často psaného, nynější i budoucí, požívati 
mají a moci budou nyní i na budoucí časy mocně, a to bez naší i budoucích našich, 
králův českých, i jiných všech lidí všelijaké překážky. Přikazujeme všem ouřední-
kům a poddaným našim království Českého, nynějším i budoucím, našim věrným 
milým, abyste častované obyvatele městečka Klecan, nynější i budoucí, v těch ve 
všech milostech a potřebách a svobodách svrchupsaných měli a drželi a zachovávali 
beze všeho přerušení pod uvarováním hněvu a nemilosti naší i budoucích našich, 
králův českých. Však proto chceme, aby to dání a obdarování bylo bez újmy jedno-
mu každému na jeho spravedlnosti. Tomu na svědomí pečeť naši královskou kázali 
sme přivěsiti k listu tomuto. Dán na Budíně den svatých Fabiána a Šebestiána 
léta Božího tisícího pětistého sedmého, království našich uherského, sedumnáctého 
a českého třicátého pátého.

JH

POvinné reviZe KOtlŮ
Na základě poptávky občanů z Vaší obce a blízkého okolí si Vás dovolujeme infor-
movat o zvýhodněné nabídce kontroly spalovacích stacionárních zdrojů ve Vaší obci 
objednanou přes zastupitelstvo obce.

Naši zvýhodněnou nabídku kontrol kotlů pro obce již využilo několik desítek 
obcí a zajistilo pro své občany profesionální kontrolu jejich kotlů za zvýhodněných 
podmínek. V rámci sdružení revizních kontrolorů spalovacích stacionárních zdrojů 
poskytujeme kontroly na kotle značek OPOP, DAKON, ATMOS, VIADRUS, VIESS-
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MANN, ROJEK, SLOKOV, EKOSCROLL – EKOGALVA výroba, KOVOTHERM, ŽDB 
EMKA a dalších kotlů u kterých je výrobce zaniklý, neznámý, nebo je ze zahraničí 
a nemá v České republice oficiální zastoupení – týká se to především polských a ital-
ských kotlů a lokálních topidel s výměníkem (krbová vložka s výměníkem).

Revizi kotle můžete objednat telefonicky na čísle +420 777 77 20 95 nebo emailem 
na revizekotlu@usporne-topeni.cz

Povinné revize – kontroly kotlů od nás pro celou ČR
– kontrola od nás nejlevněji s kotlíkovou dotací
–  pomáháme uživatelům, jejichž kotle nesplňují požadavky zákona o ovzduší s vý-

měnou kotle na dotace

Vzhledem k tomu, že neúčtujeme dopravu, je třeba si revizi objednat dopředu. 
Napsat nám seznam občanů jenž si přejí nechat zkontrolovat kotel – jméno a příjme-
ní, celou adresu, telefonní kontakt, typ kotle a zhruba čas v rámci dne kdy jsou doma 
v pracovní dny i o víkendu. Vybereme vhodný den a domluvíme si termín, kdy k Vám 
revizní technik přijede.

Standardní cena kontroly (revize) kotlů je 2 000 Kč. Máme nyní akci 500 Kč slevu 
v rámci dárkového certifikátu na revize, uvedený na našem webu a v příloze. Cena 
jedné kontroly vychází po slevě na 1 500 Kč. Doprava je v rámci kontroly – revize. 
Při objednávce přes obecní úřad kde je objednána kontrola deseti a více kotlů, posky-
tujeme dodatečnou množstevní slevu ve výši dalších 500 Kč. Revize jednoho kotle 
vychází jen na 1000 Kč včetně DPH a nákladů na dopravu!!! V případě, že je v obci 
více jak 30 kotlů ke kontrole, tak jako bonus od naší firmy, za každých 30 zkontrolo-
vaných kotlů, vyberte jednoho sociálně slabého občana z Vaší obce, jenž svým pří-
jmem nedosáhne ani na zvýhodněnou cenu za kontrolu a tomu provedeme kontrolu 
zdarma, aby splnil zákonnou podmínku kontroly a vyhnul se tak hrozící pokutě.

Tomáš Tuma – jednatel společnosti

PANTUMA s.r.o.
Na Zastávce 255
Kozojedy 281 63
Kostelec nad Černými Lesy
Tel.: +420 777 772 095
info@usporne-topeni.cz
www.usporne-topeni.cz

Pozn. redakce: Nabídka firmy PANTUMA byla pro potřeby zpravodaje redakčně 
zkrácena. Pro podrobnou nabídku revizních, kontrolních a topenářských služeb vy-
užijte výše uvedený odkaz na webové stránky firmy, případně telefonický kontakt.
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léKaŘSKé POHOtOvOStní SlužbY 
v neJbližším OKOlí
Právě připravujeme aktualizaci webových stránek města Klecany v sekci zdravotnic-
tví – pohotovostní služba. Vzhledem k současnému počasí a zvýšení počtu akutně 
nemocných pacientů jsme se rozhodli zveřejnit tyto informace také ve zpravodaji.

Lékařská dětská pohotovost Praha 8
Fakultní nemocnice Na Bulovce
přízemí budovy č. 2. vchod z ulice Bulovka
Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň
Tel.: 283 842 224

Ordinační hodiny:
Po – Pá: 16:00 – 6:00
So, Ne, sv: nepřetržitě

Lékařská pohotovost dospělí Praha 8
Fakultní nemocnice Na Bulovce
přízemí budovy č. 2. vchod z ulice Bulovka
Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň
Tel.: 283 842 222, 266 083 301

Ordinační hodiny:
Po – Pá: 19:00 – 6:00
So, Ne, sv: nepřetržitě

Lékařská pohotovost dospělí Praha 9
Poliklinika Prosek
přízemí hlavní budovy, č.dv. 1044
Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9
Tel.: 286 881 518

Po – Pá: 19:00 – 6:00
So, Ne, sv: nepřetržitě

Zubní pohotovost v Praze
Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1
Tel.: 222 924 268
www.prahamp.cz
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Ordinační hodiny:
Po – Čt: 19.00 – 6.00
Pá: 16.00 – 6.00
So, Ne, sv: nepřetržitě

Pohotovostní lékárna Praha 7
Lékárna BENU
Fr. Křížka 22, 170 00 Praha 7
Tel.: 731 638 010

Nepřetržitý provoz

Pohotovostní lékárna Praha 8
Lékárna nemocnice Na Bulovce
Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň
Tel.: 266 082 017

Nepřetržitý provoz

Informace o dalších pohotovostních službách v Praze naleznete na adrese
www.prvnipomoc.cz.
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KŘeSťanSKé HOdnOtY iii.
Moje jednání je nejvíce ovlivňováno cílem, kterého chci dosáh-
nout. Pro dosažení cíle, který jsem si zvolil, vybírám i způsob jedná-
ní. Mám-li jednu hodinu volna, mohu se parkem zvolna procházet. 
Jestliže potřebuji nakoupit v lékárně a je chvilku před uzavřením, 
nemohu lelkovat, ale musím parkem co nejrychleji proběhnout.

Má-li někdo za cíl svého života dělat na co má chuť, nevázat se, 
ale odvázat se, pak si bezmyšlenkovitě může vypůjčit peníze na do-
volenou nebo na dárky k Vánocům. Má-li někdo za cíl odlišovat se 
od ostatních nebo být všemi oblíben, upřednostňovat jen své vlastní 
koníčky, pak nečekejme, že by na nás bral ohled.

Podle Ježíše z Nazareta cílem člověka je pokojný život na této 
zemi. Přijme- li kdo za cíl pokojný život, pak brzy přijde na to, že se nemůže všechno řídit 
podle něho. Že je pouze jedním z mnohých. Podívá-li se na svůj život bez růžových brýlí, 
objeví, že byl sice v životě oklamán nebo pomluven, všelijak nespravedlivě poškozen, ale 
ani on sám nebyl bez chyb. I on někoho zklamal. Nesplnil dané slovo. Nezastal se něko-
ho. Třeba vnutil někomu své řešení, ač věděl, že nebylo nejlepší. Ve třídě, v kroužku přátel, 
v manželství, v rodině, v podniku.

Pro žádného člověka, který k tomu najde odvahu, to není poznání potěšující. Dokonce 
se může stát zdrcujícím. Aby si člověk v tom okamžiku nezoufal, upozorňoval Ježíš na 
neustálou přízeň ze strany Vyššího principu, ze strany Boží. Vědomí Boží vstřícnosti vůči 
člověku je základní křesťanskou hodnotou.

Tím se reálné poznání mých kladů i záporů stává uvolňujícím a osvobozujícím. Lidé, 
kteří tuto proměnu prožili, tvrdí, že v tom spočívá Ježíšova dobrá zpráva, řecky evangelium.

Poctivé uznání vlastních chyb a prosba o prominutí patří k nejtěžším věcem v životě. 
Znovu a znovu se tomu učíme. Ani v křesťanských kruzích to není samozřejmostí. Je ov-
šem jisté, že bez této změny v myšlení nemůže být řeči o pokojném životě mezi lidmi ani 
mezi národy. Nejnaléhavěji to dokládají válečná trápení současnosti.

Pokračování příště.
Pavel Kuneš

25. výrOČí ObnOvení SOKOla
Členové a členky Tělocvičné jednoty Sokol Klecany, župa Jung- 
mannova si na slavnostním setkání 29. listopadu 2016 ve Sportklubu 
připomněli, že před 25 lety, v listopadu 1991 se podařilo skupině 
čtrnácti bývalých klecanských sokolů obnovit činnost TJ Klecany za-
kázané v roce 1948. Nejstarší pamětnicí těchto událostí je současná 
starostka Sokola sestra Jiřina Srbová. Účastníky setkání přišel pozdravit starosta města Ivo 
Kurhajec a přišli také trenéři družstva malých volejbalistů Kateřina Holá a Jan Suchomel.

-zl-
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advent v KlecanecH ObraZem
Rozsvěcení vánočního stromu

Vánoční hru o narození Ježíška uvádějí Lakomé Barky  
v klecanském kostele již tradičně začátkem prosince
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Adventní koncert souboru Klenota v klecanském kostele

Setkání u vánočního stromu – Štědrý den

Za fotografie z adventních akcí děkujeme panu Lemonovi a panu Vojtkovi.
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lOutKOvé divadlO KlecáneK

Perníková chaloupka v novém!
Tradiční představení pohádky Perníková chaloupka aneb Potrestaná neposlušnost,

kterou hraje loutkové divadlo Klecánek vždy v měsíci lednu,
obohatí motorizovaná paní Ježibaba.

Hrajeme v sobotu 28. ledna od 15 hodin

v Městské knihovně Klecany.
Přijďte se podívat!

JaK Se tOČil Film „nebeští JeZdci“
(Vzpomínky pamětníka)

Někdy v roce 1967, když jsem měl službu dozorčího pluku, mně volal redaktor Ne-
besář z časopisu „Signál“ a tázal se mne, kdy se začne natáčet v místních kasárnách 
film „Nebeští jezdci“. Tak jsem se poprvé dozvěděl o úmyslu natočit v místních ka-
sárnách jmenovaný film.

Rok se sešel s rokem a výše uvedené se stalo skutkem. Na jaře roku 1968 skuteč-
ně začalo natáčení jmenovaného filmu v místních kasárnách. Tehdejší kasárna měla 
s dnešními Dolními kasárnami jen málo společného. Budovy kasáren končily smě-
rem na východ u „kuchyňského bloku“. Místo panelových budov bylo pouze pole.

Neexistovala také Horní kasárna. Na jejich místě byla pouze plocha letiště. V této 
části byly pouze dva plechové hangáry, malá ubytovací budova, ve které byli uby-
továni příslušníci 112. spojovací roty a vedle u vjezdu do kasáren budova dozorčí-
ho u vchodu, ve které byla umístěna posádková věznice. Tato budova stojí v rohu 
Horních kasáren doposud. Já sám jsem sloužil u 112. spojovací roty jako náčelník 
radiolokačního systému. Do natáčení filmu byli zapojeni příslušníci 10. spojovacího 
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pluku, který byl tehdy v Dolních kasárnách umístěn. Vojáci základní služby tvořili 
v anglických uniformách kompars jako příslušníci britské armády.

Některé prostory v budovách byly využity pro natáčení filmu. Tak například míst-
nost, ve které se natáčela „předletová příprava“ osádek ještě dodnes existuje. Některé 
budovy byly pro potřeby filmu vystavěny. Po ukončení natáčení byl prostor kasáren 
uveden do původního stavu. Zůstal stát ale jeden objekt, který ve filmu budil zdání, 
že jde o skutečné anglické letiště. 10. spojovací pluk v něm měl umístěn sklad ná-
hradních dílů pro automobily. Dnes je v něm umístěno truhlářství TA TRUHLÁRNA. 
Pro natáčení filmu byly využity na letištní ploše dva letouny. Je uměním filmové re-
žie, že film vytvořil zdání hustého letištního provozu. To se také podařilo kombinací 
filmového provozu a filmových záběrů z anglických letišť v průběhu války. Veškeré 
záběry z průběhu letů (zkouška kulometů apod.) byly natáčeny za vhodného osvět-
lení na zemi.

Útoky německých letounů na bombardér za letu byly prováděny rádiem řízený-
mi modely německých stíhaček. Byla využita zkušenost a praxe českých modelá-
řů. Bombardér stál samozřejmě na zemi. Když se stalo, že jeden model při „útoku“ 
havaroval, dostal modelář, který ho obsluhoval určitý čas na to, aby přišel s novým 
modelem stejného typu letounu.

Jak dva sovětské automobily ZIL-151 „hrály“ ve filmu
V prostoru našeho automobilového parku jsme prováděli údržbu radiostanic R-814. 
Byly to rádiové stanice pro řízení letového provozu a byly umístěny na automobilech 
ZIL-151. Náš autopark byly´umístěn na dohled od budovy dozorčího u vchodu. Pro-
stor kolem této budovy byl upraven jako vjezd na anglické letiště.

Šel jsem se proto zeptat filmového štábu jestli nemáme automobily uklidit. Odbor-
ný poradce, který byl přítomen, mi sdělil, že sovětské automobily jsou věrnou napo-
dobeninou amerických automobilů STUDEBACKER. A tak se stalo, že v čase filmu 
1:14:15, když „Prcek“ přiváží „Študenta“ z nemocnice „hrají“ sovětské automobily 
ve scéně z anglického letiště.

Vedle budovy naší roty byl malý lesík (remízek). Právě do něho nouzově přistává 
anglický letoun Wellington po zásahu německé protiletecké obrany. Nouzové přistá-
ní bylo snímáno současně několika kamerami. Jedna kamera byla postavena přímo 
proti řítícímu se letadlu. Kameraman v pudu sebezáchovy od kamery před řítícím se 
letounem utekl. Letoun se nakonec zastavil necelý metr před kamerou. Po vyhod-
nocení záběrů ze všech kamer filmový štáb zjistil, že záběry z uvedené kamery jsou 
nejlepší. Proto se také staly součástí filmu.

V březnu 1969 potom přijela delegace filmového štábu na slavnostní promítání 
filmu v posádce Klecany. Členy delegace byli produkční filmu (jméno si nepamatuji), 
režisér Jindřich Polák a herci Svatopluk Matyáš a Jiří Hrzán. Po promítnutí filmu byla 
beseda, ve které produkční filmu vyprávěl historii přípravy filmu.

Protože tehdy byli „západní“ letci v nemilosti bylo nutné získat souhlas na ÚV KSČ. 
Všechno probíhalo hladce, dokud se nepostavil proti tehdejší tajemník ÚV KSČ  
Hendrich. Dokonce se připravoval scénář dalšího dílu filmu. V dalším dílu filmu měla 
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trosečníky na moři zachránit sovětská ponorka a tento díl měl být o československých 
letcích v Sovětském svazu. Přišlo „Jaro“1968 a všechno bylo jinak. Další problém, 
který se však podařilo úspěšně vyřešit, byl s autorem knihy Filipem Jánským. Ten 
měl představu, že by popálený obličej „Študenta“ měl být co nejvěrnější. Nechtěl si 
to nechat vymluvit, a tak se filmaři rozhodli pro léčbu šokem. Jednoho komparsistu 
namaskovali podle jeho přání, a potom mu filmový záběr s tímto obličejem bez varo-
vání promítli. Když se probral ze šoku byl nucen dát filmařům za pravdu.

Za pravdu jim dalo i promítání filmu v kině „Sevastopol“. Ve scéně, ve které se po-
pálený český pilot, kterého hrál zpěvák Karel Hála, podívá do zrcátka, musela rychlá 
zdravotní pomoc za dva měsíce promítání filmu zasahovat 8x.

Kdo film viděl, ví o čem mluvím.
Pamětník Jiří Valtera

10. let S Pravým Hradcem
Na podzim uplyne 10 let od založení spolku Pra-
vý Hradec.

Začínali jsme s maminkami 
na mateřské a jejich malými dět-
mi. Dnes máme 937 „klientů“ od 
6 měsíců až po seniory a pořádáme 
přes 60 kurzů a kroužků. Oblíbe-
né jsou taneční kroužky, sportov-
ní včetně šachů, jazykové kurzy, 
chovatelský kroužek včetně koní, 
kurzy zpěvu, hry na kytaru, ukulele 
a flétnu. V rámci aktivizačního pro-
gramu pro seniory jsme se zapojili 
do Virtuální univerzity 3. věku. Ne 
všechno se nám vždy podaří, ale 
snažíme se vyhovět přání jak dětí, 
tak dospělých. Děkujeme všem 
našim příznivcům a dárcům. Za 
podporu děkujeme městu Klecany.  
Letos nás čeká stěhování z Rychty, 
která se bude rekonstruovat. Dou-
fám, že se nám podaří najít vhod-
né prostory, abychom mohli ve své 
práci pokračovat. 

Za tým Pravého Hradce 
Zdeňka Tomášová
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Advent v Denním stacionáři AD centra NÚDZ 
Ve výtvarné dílně se ještě před začátkem adventu vyráběly adventní věnce. Pan Jakub 
Sobotka připravil zelené korpusy, který si každý ze seniorů ozdobil podle svého přání.

Dárky a sváteční náladu přinesli do stacionáře Mikuláš s andělem a čertem.

Na poslední předvánoční setkání byli pozvaní i rodinní příslušníci staci-
onáře. Občerstvení jim podávali tři mladí lidé, kteří se k velkému překva-
pení všech přítomných, proměnili v operní pěvce a náhle se všichni ocit-
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li uprostřed oper A. Dvořáka, B. Smetany, W. A. Mozarta a G. Bizeta.  
Krásný a dojemný zážitek připravila pěvecká skupina Run OpeRun.

Advent v Domě s pečovatelskou službou
Tradiční adventní návštěva spolku AkSen v Domě s pečovatelskou službou. „Aktivní 
senioři“ z Prahy přinášejí přání krásných Vánoc, štěstí v novém roce a pro každého 
dárek. Nejmilejším dárkem je hudební vystoupení pana Opavy. A výborné koláčky 
paní Nejedlé.

Virtuální univerzita 3. věku
Po letním semestru, kdy jsme studovali Barokní architekturu v Čechách, jsme si pro zimní 
semestr vybrali zcela jiné téma: Čínská medicína v naší zahrádce. Dozvěděli jsme se 
o mnoha rostlinách, které mají stejný a mnohdy i lepší účinek, než ty, které rostou v Asii. 

Do 15. ledna si máme vybrat další obor, který budeme studovat v letním semest-
ru. Budeme rádi, když se k nám přidáte. Sejdeme se na Rychtě ve středu 11. ledna 
2017 ve 13 hodin. O studiu Virtuální univerzity 3. věku si můžete přečíst na adrese: 
http://e-senior.czu.cz/.

Přijďte to také zkusit!
Zdeňka Tomášová, tel. 723 734 994



18 / 19

Farní cHarita neratOvice a rOK 2016
Rok 2016 byl dlouhý, nabitý prací, ale i spoustou akcí a krásných zážitků, na které 
budou všichni jistě dlouho vzpomínat. Ale přinesl i nějaké to nečekané překvapení 
a změny, které už prostě život přináší. Leden nám hned přinesl Tříkrálovou sbírku, 
kterou každoročně pořádá Charita Česká republika. Skupinky koledníků obcházely 
obce a města, kde naše organizace působí a tento rok byl pro nás velmi úspěšný.

Jen začalo být ve vzduchu cítit jaro, už jsme vystavovali výrobky našich klientů na 
velikonoční výstavě úřadu Středočeského kraje, připravili 9. setkání pro naše klienty, 
ples pro všechny, kdo rádi tančí při hudbě skupiny Plus a další akce a výstavy, které 
se pro nás staly každoroční tradicí.

Přivítali jsme u nás i vzácného hosta pana kardinála Dominika Duku, který byl 
vzácným hostem na Charitní pouti, kterou jsme pořádali k 25. výročí naší organizace. 
V říjnu jsme úspěšně obhájili certifikát ISO na kvalitu péče a v dalších týdnech zvládli 
výstavy a akce pro naše a s našimi klienty.

Jsme rádi, že se stále obracíte na Farní charitu Neratovice, vždy jsme tu pro Vás 
a vždy se budeme snažit kvalitně, ochotně a vstřícně zajistit služby tak, abyste byli 
spokojeni.

Můžeme říct, že rok 2016 byl nejen dlouhý, ale i úspěšný a s překonáním všech 
překážek jsme ho zvládli. Všem našim klientům, obchodním partnerům a podporo-
vatelům děkujeme za důvěru a přejeme, aby vstup do nového roku 2017 byl šťastný 
a veselý.

Farní charita Neratovice

Léčba akutních a chronických ran
Jsme agentura domácí péče Farní Charita Neratovice a v rámci zdravotní péče posky-
tujeme i ošetřování akutních a chronických ran. Obzvláště pak při léčbě komplikova-
ných, chronických ran úzce spolupracujeme s kožní lékařkou, která se specializuje na 
tuto léčbu. Používáme moderní výrobky vlhkého hojení, které vykazují až o 40 % kratší 
dobu hojení ve srovnání s krytím suchým obvazem. Vlhké krytí udržuje konstantní teplo-
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tu rány, zachovává výměnu plynů, absorbuje a odvádí exsudát, netraumatizuje ránu při 
převazech a prodlužuje intervaly mezi jednotlivými převazy. Každé krytí má přitom svá 
specifika a je vhodné na určitý typ či fázi hojení ran. Volba konkrétního krytí je ovlivněna 
zejména mírou exsudace rány, přítomností nekrózy, infekce či povlaku a samozřejmě 
hloubkou rány. Vlhkost rány je totiž nezbytná pro dobrou granulaci a epitelizaci.

Spolupráce s lékařem – chronické rány
Při hojení chronických ran je vždy nutná spolupráce s lékařem. Rány jsou projevem 
onemocnění, jehož léčba má vliv i na hojení ran. Produkty vlhkého hojení svou účin-
ností a vysokým komfortem, kdy není nemocný traumatizován nepříjemnými převazy 
a nemožností věnovat se svým aktivitám, umožňují větší soustředění na léčbu samotné-
ho onemocnění. Při hojení je vždy důležitá kontrola lékaře, který ránu odborně sleduje.

Bércové vředy
Tyto rány jsou velmi často důsledkem žilních onemocnění. Primární je tedy léčení 
příčiny nemoci ve spolupráci s lékařem. Nepříjemné projevy v podobě bércových 
vředů lze ale minimalizovat používáním vhodné terapie na léčbu ran. Výrobky vlh-
kého hojení pomáhají nemocnému zkvalitnit život díky zkrácení doby hojení a kom-
fortní manipulaci při převazu. U bércových vředů je důležitou součástí léčby bandáž 
speciálními obinadly, o jejichž správném použití se vždy poraďte se svým lékařem.

Diabetická noha
Lidé trpící cukrovkou mají velmi často nepříjemné projevy související se špatným 
prokrvováním tkání a s poruchami nervových vláken (necitelnost). To bývá zdrojem 
otevřených ran, které jsou náchylné k infekci. Proto je důležitá spolupráce s lékařem. 
Nemocní cukrovkou se musí primárně zaměřovat na léčení cukrovky jako takové 
a v rámci prevence nepříjemných projevů je nutná velmi dobrá hygiena dolních kon-
četin a prevence otlaků a odřenin. Pokud už ke vzniku rány dojde, je důležité zabrá-
nit infekci a zajistit rychlé hojení, což je díky vlhkému hojení zajištěno.

Proleženiny
Dlouhodobý lokální tlak na kůži může být příčinou vzniku rány. Dlouhodobě ležící 
pacienti jsou pak ohroženi, protože otevřené rány mohou být místem, kudy do těla 
vnikne infekce. Důležitá je prevence – hygiena, změna polohy, výměna lůžkovin, 
speciální lůžka a pomůcky. Pokud už ale otevřená rána – proleženina – vznikne, je 
třeba ji co nejdříve zhojit a ochránit ji před vniknutím infekce. K tomu jsou ideální 
hojivé náplasti, které ránu kryjí a chrání před viry a bakteriemi a díky pěnové složce 
také chrání ránu před tlakem z vnějšku.

Nezapomínejte na péči o kůži!
Charakter kůže se s přibývajícím věkem mění. Pokožka se nerovnoměrně ztenčuje, 
ztrácí svoji pevnost a pružnost, tuk a vlhkost se snáze ztrácí, kůže se stává sušší a cit-
livější. Pravidelným ošetřováním kůže lze zvýšit její odolnost, což je důležité v pre-
venci infekce, ekzémů i bércových vředů.
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ZaHrada v lednu
Pozor na trávníky – přemrzlé trávníky 
snadno poškodíme každým šlápnutím. 
Při procházce v zahradě je proto lepší ne-
uhýbat ze zpevněných cestiček. To platí 
i v případě, že na trávníku leží sníh. Po-
kud by se skutečně stalo, že sníh letos na-
padne, pak je třeba mít na paměti, že ani 
velké hromady sněhu odházené z cesty na 
trávník nejsou tou nejlepší volbou. Sníh na 
hromadě vydrží mnohem déle a trávník 
pod ním bude podmáčený a prožloutlý.

Živé ploty – tvarovaný živý plot z opadavých dřevin (např. buku nebo habru) lze na 
konci zimy upravovat silným zpětným řezem. Výšku je možné snížit až o polovinu. 
Důležité je, aby nebyl řez prováděn při teplotách nižších než –5 ° C.
Bílení kmenů – provádí se v tomto měsíci u ovocných stromů vápenným mlékem. 
Účelem je ochrana proti silným zimním mrazům, a to především ve druhé polovině 
zimy.
Ochrana pupenů – hmyzožraví ptáci jsou nepochybně užiteční. Ale např. pěnkavy 
a další zrnozobí potřebují i za tuhé zimy rostlinnou potravu a tou se mohou stát třeba 
pupeny ovocných dřevin (rybíz, angrešt). K jejich ochraně může posloužit nabídka 
vhodné potravy v krmítkách, např. olejnatých semen nebo ochrana keřů a stromků 
netkanou textilií.
Hnědnutí jehličí – možná si někdo všimne v zimních měsících na jehličnatých stro-
mech nezvyklého množství zhnědlého jehličí. Není hned důvod k panice. Tak jako 
listnaté stromy mění listy každým rokem, tak dochází i k výměně jehličí. Jen interval 
výměny (s výjimkou modřínu) je o něco delší. Životnost jehličí je od dvou do sedmi 
let. Pokud dojde během zimy k výraznému kolísání půdní vlhkosti a k náhlým změ-
nám teplot, může jehličí rovněž začít hnědnout, ale i s tímto problémem si, jinak 
zdravé jehličnaté dřeviny, dokážou už na jaře poradit.

JH

JeHO živlem Je vOda – Jelec tlOušť
Fauna Klecan 10. 
Ke Klecanům neoddělitelně náleží Vltava, proto se podívejme na jednoho tvora, 
který v ní žije. Nebude to kapr, který nedávno nedobrovolně navštívil váš vánoč-
ní stůl (a který navíc svůj původ v povodí Vltavy a Labe vůbec nemá), nýbrž štíh-
lejší, silný a mrštný starousedlík, ryba s názvem jelec tloušť (Leuciscus cephalus). 
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Znali ho už Keltové a staří Slova-
né, kteří ho ve zdejších vodách 
vedle jiných druhů ryb s oblibou 
lovili. Dorůstá do velikosti okolo 
šedesáti centimetrů, byli ale od-
loveni jedinci až 80 cm dlouzí. 
Hřbet má šedavý s nádechem do 
zelena, břicho je bílé, boky jsou 
někdy stříbřité. Břišní ploutve 
a řitní ploutev jsou zpravidla čer-
vené. Výrazným znakem je nízká 
a široká hlava a rozeklaná ústa.

Jelec tloušť se vyskytuje ve větší 
části Evropy od Pyrenejského po-
loostrova až k Uralu (s výjimkou 
středomořských ostrovů, jižní Itálie, Irska, Islandu a severní Skandinávie), a je 
také v přední Asii. Na tak velkém území tvoří řadu poddruhů, které se vzájemně 
poněkud liší zbarvením i způsobem života. Je rybou spíše proudných vod pod 
horami a pahorkatinami, ale vyskytuje se i na střední tocích a v nížinách, kde 
vyhledává především úkryty za kameny, pod překloněnými břehy a do vody pad-
lými stromy. Ve Vltavě u Klecánek se drží pod jezem, kde mu vyhovuje proud 
pod jezovou hrází (tzv. „vývařiště“), a je i dále po proudu pod Řeží, Máslovicemi 
a jezem Dolany. Proti proudu se vyskytuje v nesplavné části Vltavy pod ZOO. 
Je o něm známo, že snáší i značně znečištěnou vodu, pokud je v ní dostatek 
kyslíku. Takže úspěšně přežije i pobyt ve vodách, které občas do Vltavy přitékají 
z naší čistírny odpadních vod.

Tření probíhá podle nadmořské výšky a stanoviště od konce dubna do polovi-
ny června, často v silně proudící vodě. Jikry se zachycují na kamenech a vodní 
vegetaci, přičemž jedna samice, vážící cca 1,5 kg, může jiker klást až 60 000.

Tloušti se po vylíhnutí z vajíčka živí nejprve hmyzem, vodními korýši i seme-
ny rostlin, v dospělosti pak požírají ryby, žáby, dokonce i raky, ale také různý 
hmyz, jako komáry, pakomáry, muchničky, jepice a brouky. Známá je jejich zá-
liba v ovoci, což občas využívají rybáři při jejich lovu (jako návnadu používají 
např. třešně).

Jelec tloušť je doposud rybou poměrně hojnou, nepatří mezi chráněné druhy, 
ale stejně jako většiny ostatních druhů, i těchto tvorů poněkud ubývá. Příčinou 
je především úbytek přirozených stanovišť a choroby, někdy také konkurence 
nepůvodních druhů ryb.

Ve vodách dolní Vltavy se vzácně objevuje i blízký příbuzný jelce tlouště, 
a sice o něco menší jelec jesen (Leuciscus idus). Ten je v dospělosti zbarven tma-
vě, ocas a břišní ploutve jsou červené. Existují i zlaté a červené formy jesena, ty 
se však v našem úseku Vltavy nevyskytují.

Jaromír Bratka

Jelec tloušť, kresba J. Bratka, VII. 2015
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mYSlivOSt – naHáŇKY na ČernOu ZvěŘ
Podzimní měsíce znamenají pro myslivce období sklízení plodů celoroční péče 
o zvěř. Proto se v listopadu a prosinci konají hony na drobnou zvěř. V naší honit-
bě, a nejen v naší, však zajíc téměř vymizel a i bažantí zvěř je dlouhodobě pod 
kmenovými stavy. Příčiny této situace jsou všeobecně známé a již mnohokrát 
jsme se o nich zmiňovali v článcích ve zpravodaji.

Současný stav drobné zvěře nám umožňuje pouze činit kroky k zachování 
těchto živočišných druhů v přírodě a zabránit jejímu dalšímu úbytku. Proto na-
kupujeme dospělou bažantí zvěř z voliérových chovů a vypouštíme ji do honitby, 
přikrmujeme ji v době nouze a tlumíme škodnou. Právě z tohoto důvodu již po 
několik let nepořádáme hony na drobnou zvěř.

Je zajímavé, že civilizační zásahy do přírody a velkoplošné zemědělské hos-
podaření se negativně neprojevilo na stavech černé zvěře, naopak došlo k jejímu 
prudkému nárůstu. Z původně vzácné, většinou oborní zvěře, se stala značně 
početná lovná zvěř se všemi s tím souvisejícími dopady na přírodu, ostatní zvěř, 
zemědělské plodiny i soukromé pozemky. Černé zvěři vyhovují velké souvislé 
lány např. kukuřice či řepky, ve kterých nalézá kryt i obživu a ve kterých dokáže 
též způsobit značné škody na pěstovaných plodinách. Divoká prasata jsou též 

Výřad

Přání Lovu zdar úspěšným střelcům
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nebezpečím pro ostatní zvěř tím, že jsou schopna zlikvidovat jejich mláďata. Se 
škodami na soukromých pozemcích se v poslední době setkáváme čím dál čas-
těji. Protože se však jedná většinou o nehonební plochy, jsou možnosti myslivců 
k zásahu značně omezené.

Na honebních plochách však mohou probíhat jak individuální (na čekanou), tak 
společné hony (naháňka, nátlačka). Myslivecký spolek Zdiby-Klecany uspořádal ve 
dnech 26. 11. 2016 a 10. 12. 2016 naháňky na černou zvěř v části honitby Husinec-
-Řež, Větrušice a Klecánky. Za účasti cca 20 střelců a honců a s pomocí loveckých 
psů byly procházeny skalnaté svahy nad Vltavou. Ačkoli nebyla jistota, že divoká 
prasata budou právě v těchto lokalitách, lovecké štěstí nám přálo. Na první naháňce 
bylo uloveno 6 kusů a na druhé 4 kusy. Jednalo se o mladou zvěř, hlavně selata. Podle 
mysliveckých zvyků byl po honu proveden výřad veškeré ulovené zvěře a úspěšným 
střelcům předán úlomek, což je větvička, kterou smí lovec nosit na klobouku až do 
večera toho dne. Je třeba zdůraznit, že veškerá ulovená černá zvěř je označena evi-
dovanou plombou a je veterinárně vyšetřena na trichinelózu (svalovčitost).

Naháňky budou pokračovat i nadále, aby stavy černé zvěře zůstaly na udrži-
telné úrovni.

Ing. Jindřich Trpák

šKOlní Kurýr
Houska a Mikuláš
Jak to jde dohromady? 
Mikuláš bude rozdávat 
housky? Ale kdepak, 
to jen třeťáci navštívili 
hrad Houska. Z pekla 
došli až k nebeským 
branám, kde na ně 
čekal Mikuláš. To, že 
o nás vše věděl, zůstane 
pro nás tajemstvím. Ale 
to, že jsme se v pekle 
trochu báli, je pravda. 
Snad se nám naše sliby, 
které jsme tam dali, po-
daří splnit.

Vaši třeťáci 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/mikulas-na-hrade-houska-1300.html 
http://zsms.klecany.cz/obsah/houska-a-mikulas-1298.html
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Výlet do Drážďan
Žáci 8.A, 9.A a 9.B se 8. 12. 
vypravili do Německa. Našim 
cílem bylo Deutsches Hygie-
ne-Museum v Drážďanech. 
Během návštěvy Drážďan 
jsme si nejen stačili prohléd-
nout expozice v muzeu, ale 
i nasát atmosféru vánočních 
trhů v centru města a udělat 
si krátkou procházku po his-
torických památkách. Žáci si 
také nakoupili pro své rodiny 

plno vánoční dárečků. Potrénovali si v obchodech při nakupování německý a anglic-
ký jazyk. Ale hlavně, všichni jsme se vrátili v pořádku zpátky domů J.

Hana Kuželková

Setkání recitátorů
Základní škola v Odolena 
Vodě nás už po páté pozvala 
na vánoční setkání mladých 
recitátorů. Setkání bylo pří-
jemné a připomnělo nám pra-
vý význam adventního času. 
Děkujeme organizátorkám 
soutěže za příjemné chvíle.

Naši školu velmi dobře re-
prezentovali Eliška a Kateři-
na Kučerovi, Alžběta Palová 
a Maria Morenová, Kristýna 
Štorkánová a Tereza Nováko-
vá a v nejstarší kategorii Anna 
Sluníčková a Eliška Němečková.

Štědrý den s III.A
Štědrý den nás provázel celým říjnem, listopadem i prosincem. Nesoutěžili jsme 
s obchodními řetězci o brzkou přípravu na Vánoce. Jen jsme pilně trénovali bala-

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/vylet-do-drazdan-1301.html

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/halkovo-pirko-5-setkani-1299.html
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du „Štědrý den“ Karla Jaromíra Erbena. 
Dalo nám to práci a velkou radost. Tu 
jsme pak mohli prožívat na besídce se 
svými rodiči a prarodiči, se spolužáky 
z druhých tříd i babičkami a dědečkem 
při návštěvě klecanského Domu s pečo-
vatelskou službou.

Tak štěstí, zdraví 
v roce 2017!

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/stedry-den-s-iii-a-1304.html
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advent v družině
Prvním adventním překvapením byla návštěva svíčkárny a čokoládovny v nedalekých 
Šestajovicích. Zde jsme si mohly vyzkoušet nalévání vosku do půlek ořechových sko-
řápek, vyrobit si a ozdobit svíčku a naplnit ozdobný sáček koupelovou solí. Zároveň 
jsme v areálu navštívily nově otevřenou čokoládovnu. Zde na nás čekalo opět krásné 
a zároveň poučné překvapení. Kromě povídání o výrobě čokolády a ochutnávky, jsme 
si mohly odlít tabulku belgické čokolády a samy si ji vyzdobit různými dobrotami. 
Druhou čokoládu jsme si vymalovaly cukrářskými barvami. Vše nám krásně zabalili 
a my měly první dárečky pro rodiče!

Druhým adventním překvapením byla návštěva Divadla Spejbla a Hurvínka. Tento-
krát jsme se dozvěděly, jak se slaví „Štědrý den u Spejblů“. A že to byla velká legranda 
Vám asi povídat nemusíme J.

Závěr předvánočního času patřil již čtvrtým rokem „Vánočním trhům“ u nás v dru-
žině.

Jako tradičně jsme nabízely vánoční dekorace a ozdoby, které jsme vyrobily spo-
lečně se svými vychovatelkami. Děkujeme za velkou účast.

Děti z družiny

Vše krásné v roce 2017 přejí 
děti z družiny a jejich vychovatelky!

ZPráviČKY Z mateŘSKé šKOliČKY
„Když v pekle sněžilo“
…tak to byl název programu na zámku v Libochovicích, kam odjely děti ze tříd Ryba 
a Beruška 1. prosince na předvánoční výlet. Hned při příjezdu děti přivítala v zá-
mecké zahradě paví rodinka. Jen co děti rozbalily svačiny, začali se sbíhat pávi ze 
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všech stran. Před zámeckou bránou přiví-
tala děti čertice, která pro ně měla neleh-
ký úkol. V pekle totiž vyhasl oheň, a tak 
děti musely zvládnout připravené úkoly, 
získat uhlíky a předat je Luciferovi, kte-
rý v pekle opět zapálil oheň. Za odměnu 
rozdal Lucifer dětem zlaté dukáty. Úkoly 
zvládli všichni statečně a ještě se podaři-
lo vyhnat ze zámku „Zmatek“, který děti 
provázel po celém zámku a snažil se ško-
dit. Byl to pro děti hezký zážitek.

Mikuláš v MŠ
Jak už to tak bývá, tak i letos nás v mateřské škole na-
vštívil Mikuláš s čerty a anděly. Mikuláš děti podaroval 
nadílkou a děti na oplátku všem přítomným nadpo-
zemským bytostem zazpívaly písničku, či zarecitovaly 
básničku.
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Vánoční hudební pořad
13. 12. opět navštívil ma-
teřskou školu pan Ivo Vrba 
s hudebním pořadem. Pořad 
byl připraven pro děti ze tříd 
Beruška a Kobylka, tentokrát 
s vánočním příběhem. Děti 
si jako vždy zazpívaly, za-
tančily a zahrály na hudební 
nástroje.

Vánoční besídky
V prosinci mají v každé třídě vždy napilno. Chystají se totiž vánoční besídky, a to není 
jen tak. Děti chtějí rodičům a známým předvést program, který si pro ně připravily. 
Aby všechno klaplo tak, jak má, je potřeba pořádně zkoušet a cvičit. Výsledek práce 
se ve všech třídách dostavil a je potřeba říct, že na jedničku. Někde se zpívalo a hrálo 
divadlo o čertech, zazněly tóny z Louskáčka, které přinesly vánoční příběh, na známé 
melodie se tančilo, jinde se zase hrálo divadlo na cestovatelské téma. Zatančeno, 
zahráno a zazpíváno toho bylo opravdu mnoho. A jako přídavek se po vydařených 
číslech ochutnávalo cukroví a popíjely se chutné a voňavé vánoční nápoje.

Přejeme Všem rodičům,  
dětem a čtenářům Klecanského zpravodaje dobrý rok 2017!

Kolektiv MŠ
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SKautSKé StŘediSKO Havran KlecanY
Nastal prosinec, a to znamená jediné – Vánoce jsou za dveřmi. Všechny 
v širém okolí zachvátilo vánoční šílenství spojené se sháněním dárků, 
pečením cukroví a mnoha dalšími předvánočními povinnostmi. Na dru-
hou stranu jsou Vánoce období lásky, klidu a pohody. Na členy klecanského skautské-
ho střediska čekala dvojitá porce obojího, neboť vedle rodinných oslav se uskutečnily 
také Vánoce skautské. Každý oddíl je letos slavil odděleně, nicméně dárečky, cukroví 
a stromečky byly vidět všude.

1. oddíl
V prosinci jsme se se světluškami věnovaly přípravě dárků, ručně vyrobených mýdel, 
které jsme spolu s dopisy poslaly spřátelenému středisku do Švédska. Potom jsme si 
jednu schůzku ukazovaly, kolik cukru je v jakých potravinách a jaké množství cukru 
je pro nás důležité. Ke čtvrtému adventním víkendu jsme se vydaly na vánoční výpra-
vu do Krkonoš. Vypravily jsme se nejprve z Černého mostu autobusem do Rokytnice 
nad Jizerou, kde nás ale čekala nelehká cesta k našemu cíli – roubené chaloupce nad 
Rokytnici v osadě jménem Končiny. To bylo 3 km daleko od autobusové zastávky, ale 
všechny světlušky se s tím skvěle popraly i přes nepřízně jako byla tma nebo ledový 
povrch na cestě. Došly jsme tedy všechny a hned po večeři jsme byly rády, že si mů-
žeme jít lehnout do spacáku.

Ráno jsme už snídaly s naším kuchařem, jak mu holky říkaly, Kryštufkem. Po snída-
ni se velké světlušky vydaly s Kubou na cestu za vánočním stromkem, ale dopadlo to 
tak, že si s sebou omylem vzaly boby a na nějaký strom cestou zapomněly. Díky Ku-
bovi se strom našel a tak mohly pokračovat v dopoledním sjíždění kopce. Malé holky 
mezitím záviděly za okny, když vyráběly s Verčou vánoční ozdoby a navazovaly mrk-
ve a jablka pro zvířátka. Avšak i malé světlušky se dočkaly, ještě před obědem jsme šly 
pověsit zvířatům do lesa na stromy mrkve, jablíčka a kedlubny a pak se holky mohly 
také pustit do sjíždění kopce. A my s Verčou s nimi. Po obědě jsme zdobily stromek, 
uklízely, připravovaly, zahrály jsme si také nějaké hry jako oblíbené městečko Paler-
mo a k večeru, když se setmělo, se holky dozvěděly nemilou zprávu a to, že někdo 
z Betléma ukradl vánoční kometu a nemá nám kdo svítit. A tak se malé holky stateč-
ně vydaly po kouscích komety až k ní, kde zachránily vánoční světlo a přinesly ho 
zpět do chalupy. To si také velmi užily velké světlušky, které cestu vymyslely, a moc 
se jim to povedlo. Po dobrodružném zážitku jsme se už všichni převlékli do kroje 
a nedočkavě jsme vyčkávali tu slavnostní chvilku, kdy společně zasedneme k vánoční 
večeři. Před večeří jsme středisku, oddílu i nám všem popřáli spoustu krásných věci 
a mohli jsme se pustit do jídla. Po večeři zazvonil Ježíšek a všem nám přinesl moc 
hezké dárky. Na závěr jsme si ještě zazpívali večerku, popřáli si hezkou dobrou noc 
a odešli na kutě. Druhý den ráno, po výborné snídani si ještě některé světlušky užívaly 
horského sněhu a svahu a jinak jsme uklízely a připravovaly se na další dlouhou cestu 
zpět. Cestu jsme všechny opět úspěšně zvládly a odjely autobusem až na Černý most, 
kde si nás rodiče po dlouhém víkendu vyzvedli.
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Výprava byla až na malé zdravotní komplikace bez problémů a myslím, že jsme si 
ji všichni náležitě užili! Dík patří všem zúčastněným a hlavně Kubovi, Verče a Kryštu-
fkovi za velkou pomoc.

Tím jsme ukončili rok 2016 a nezbývá než za 1. oddíl popřát krásné Vánoce a šťast-
ný vstup do nového roku!

A v roce 2017 se opět těšíme na společné schůzky a výpravy. Ať nás to i nadále 
baví!

Anče

3. oddíl
Na přelomu listopadu a prosince se 3. oddíl vydal na výpravu do Nelahozevsi a Kra-
lup. V Nelahozevsi jsme si prohlédli zámek (i když jen z dálky) a rodný dům Anto-
nína Dvořáka. Poté jsme se vydali Dvořákovou stezkou do Kralup, kde vlčata šílela 
z pískovcových skalních útvarů a kolem projíždějících vláčků. V Kralupech jsme 
navštívili místní kulturní objekt číslo jedna – Hostibejk. Po návratu do Klecan nás 
čekalo ještě přespání, ze kterého byla vlčata fakt nadšená. Výpravy a přespání se 
zúčastnilo 14 vlčat + Mamut, Andy a Adam.

Oddílové Vánoce jsme oslavili na poslední schůzce roku 2016, která připadla na 
16. prosince. Každé vlče dostalo dopředu na srozuměnou, kterému ze svých brášků 
má přinést dáreček. Schůzka začala jako obvykle v pět hodin, ale krátce po úvodním 
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nástupu jsme se vydali do klecanského háje, kde jsme na stromy rozvěsili ovocné 
a zeleninové ozdoby. Následně jsme pod vybraný strom (v té tmě jsem ani nepoznal, 
jaký strom to byl) nanosili pro každého z oddílu dárečky, které jsme si vzápětí rozdali. 
Pod stromečkem jsme si ještě zazpívali „Štědrý večer nastal“ a vydali se na srub dojíst 
cukroví a zahrát si poslední vánoční hru na schovávanou (která byla stejně jako každý 
rok nejoblíbenější hrou všech vlčat) v roce 2016. J

První oddíl světlušek, třetí oddíl vlčat, třináctý oddíl skautů a skautek, roverský 
kmen a další příslušníci našeho střediska Havran přeji všem obyvatelům Klecan a ne-
jen jim krásné prožití vánočních svátků, chvíle plné pohody a lásky a v neposlední 
řadě také vše nelepší do roku 2017!

Mamut

ÚSPěšný biatlOn šíŘí dObré JménO měSta
Biatlon teď číhá všude. Diváckou atraktivitu před časem odhalila Česká televize a na-
koupila práva na přenosy světových pohárů. Čeští reprezentanti se stávají mediálními 
hvězdami, rozhovor s nimi si můžete přečíst třeba ve Světě motorů a svatba Gábiny 
plní i nebulvární deníky. Třetí sezónu se o něm mluví i v Klecanech. Nevšední kom-
binace střelby a běhu na lyžích lákala i nás rodiče, založili jsme oddíl a každou 
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středu trénujeme v kasárnách. Proč? Slovy sedmiletého člena: „Protože mě baví bě-
hání a střílení“. Nestačí být nejrychlejší ani nejpřesnější. Biatlonista musí natrénovat 
fyzičku, techniku střelby, a také zklidnění, soustředění, zkrátka dost dobrá kombinace 
pro rozvoj hyperaktivních dětí. Takové v oddíle máme a je zázrak, jak je sport dokáže 
vybít a zároveň vést k plné soustředěnosti.

Tak jako většinu nevrcholových sportovních oddílů i nás těší, že děti, které by mož-
ná jinak nesportovaly, máme čím strhnout a nadchnout. Vystřelit si ze vzduchovky 
láká. Leckterý dospělý se při pohledu na naše vybavení zase stává klukem. A naopak 
naši kluci nejsou žádní raubíři, kteří trefují holuby nebo kočky. Trefí na deset metrů 
dva centimetry, ale vždy do terče za dodržení přísné disciplíny. A když v červnu vy-
metli medailové pozice na závodě Kros Zdiby 2016, snad dokázali, že přesná muška 
je jen polovina toho, co umí.

Dětem tedy biatlonový oddíl něco dává. Velmi si vážíme podpory města Klecany. 
A dává něco biatlon Klecanům zpět? Věřte nám, dáváme o svém domově a podpo-
ře města hodně vědět. Na závody jezdíme po celé republice, brzy již v oddílových 
dresech s nápisem Biatlon Klecany přes šířku zad, s logem města na prsou. Nedávno 
mi jedna klecanská maminka vyprávěla, že její příbuzní říkali, ať dá děti na biatlon, 
protože o něm ze Žamberka jako biatlonisté věděli. Jedna naše nadějná závodnice se 
přihlásila poté, co v televizi viděla rozhovor s malým biatlonistou s nápisem Biatlon 
Klecany na čele. Klecany mají velkou reklamu jako město, které podporuje sport 
a děti. Děkujeme za to zastupitelstvu a slibujeme, že naše propagace města bude 
vždy ruku v ruce s přátelstvím a fair play a až poté s vrcholovými ambicemi.

Závody nás teď čekají na lyžích, děti nad dvanáct let i se střílením. Nechceme po 
nich umístění na předních místech, nejsme z hor, přesto děti mohou nastoupit vedle 
svých konkurentů a nepropadnou. Výsledky očekáváme od jarního závodění v letním 
biatlonu – běhu a střelby. Teď se ale těšíme na běžky, na sníh, na zábavu na soustře-
děních. Přejeme vám krásnou zimu a sobě hodně sněhu. A jak se nám na něm dařilo, 
vás budeme informovat.

Za Biatlon Klecany Anna Červenková

Foto: Biatlon Klecany v televizi i na oficiálních 
fotkách mistra světa Martina Koukala



34 / 35

biatlOn KlecanY na POdZim
Kromě pravidelných tréninků 
se pečlivě připravujeme na 
zimní sezónu. Vyjeli jsme na 
prosincové víkendové sou-
středění do Krušných hor. 
Na Fichtelbergu jsme tré-
novali na závodních tratích, 
nováčci základní pohyb na 
běžkách, ti malinko zkuše-
nější odraz a skluz a ostatní 
bruslení. Sněhu bylo oprav-
du málo, takže mazat klistr 
na klasiku ani nemělo cenu. 
Došlo i na zábavu spojenou 
s tréninkem na zasněžené 
části sjezdovky na Klínovci. Při hře na babu na lyžích bez holí si děti ani neuvědo-
mili, že se učí udržovat rovnováhu na běžkách (viz. foto). V neděli dopoledne na 
Fichtlbergu v dešti a mlze zastoupil klub na prvém svém i klubovém závodu v biatlo-
nu Štěpán Matoušek.

Na Světovém poháru na Vysočině jsme byli u toho! V sobotu i neděli nás vždy 
20 fandilo na tribunách v Novém Městě na Moravě. Bylo to fantastické a inspirativní. 
Viděli jsme své idoly. Chuť do trénování je zase větší.

-šm-

magdalena mišOŇOvá a HOlKY  
Ze SOKOla veltěž FenOmenálně OvládlY 
miStrOvStví Čr v cYKlOKrOSu!
Poslední závod úspěšné sezóny se konal v královském městě Uničov. Trať letošního 
Mistrovství ČR nedoznala zásadnějších změn, takže výběh mučivých 27 schodů sa-
mozřejmě zůstal. Noční déšť trať značně vylepšil směrem do klouzavého a lepivého 
bahýnka, takže vítězily zkušenosti a trpělivost.

Naprosto neuvěřitelného úspěchu dosáhly závodnice ze Sokola Veltěž, kdy se hned 
pětice vešla do prvních sedmi v pořadí mistrovského závodu. Magdalena Mišoňová 
obhájila loňský titul, na druhém místě po vynikajícím výkonu dojela naše Kristýna 
Zemanová, která tak nechala za sebou její velkou rivalku Kačku Hladíkovou z teamu 
Ivar-CS. Úspěch našich barev ještě podtrhly Natálka Klímová (4. místo), Zuzana Ka-
dlecová (5. místo) a Aneta Novotná (7. místo).



Klecanský zpravodaj • leden 2017

Naprosto fenomenální je úspěch našich holek v celkovém pořadí Českého poháru 
TOI TOI Cup v cyklokrosu (viz Celkové výsledky jednotlivců – Kadetky).

To, že naše děvčata s obrovskou dominancí vyhrála i soutěž družstev, se asi po 
takovýchto individuálních výsledcích dalo čekat.

Ve světle zlatých odlesků nesmíme zapomenout na naše malé nadějné kluky. 
Životní závod a pro nejlepší výsledek v sezóně si dojeli Adam Hošek a Prokop 
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Miňovský. A vůbec celkové pořadí kluků také nevypadá špatně, obzvlášť když 
se většinou jedná o jejich první sezónu na cyklokrosovém kole a patří k věkově 
mladším závodníkům.  

Kluci vybojovali nakonec skvělé 12. místo z 28 týmů!

Tak tedy končí další zlatá sezóna, neboť na tomto místě musíme připomenout ga-
lapředstavení a double Zuzany Kadlecové a Anety Novotné na Mistrovství ČR v Cross 
Country v červenci a také pátá místa Filipa Jecha a Veroniky Mišoňové. Na srpnovém 
Mistrovství Evropy reprezentovala Českou republiku hned 3 děvčata z našeho oddílu 
a nevedla si vůbec špatně. Zuzka přivezla historický bronz, Aneta hodně ceněné 
10. místo a Magdalena 17. místo.

Závěrem bychom rádi poděkovali  
všem sponzorům a partnerům za jejich stabilní podporu,  

čtenářům za Vaši přízeň  
a přejeme vám všem úspěšný nový rok 2017!

Foto: www.sokolveltez.cz, www.mtersl.rajce.idnes.cz

Z FOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl KlecanY

Sokol Klecany mladší přípravka –  
podzimní část sezony 2016/2017
Okresní soutěž ml. přípravek pro ročníky 2008 a ml. nastavila očekávání u na-
šich svěřenců. Ročníky 08 měly patřit mezi opory mužstva, a to se dařilo – Ondra 
Nantl – silově vytrvalostní obránce s tvrdou střelou byl hráč s nejvíce minutami na 
hřišti, Máťa Škapa – technický hračička se jako jeden z prvních pouští i do kliček 
“Zidanovek“ a nový hráč – universál Jirka Lupták se hned na svém 1. turnaji blýs-
kl v útoku rekordním počtem osmi vstřelených branek a kromě obranných úkolů 
zvládne i specifický post brankaře. Nejpočetnější skupina hráčů ročníku 09 tyto 
borce doplňovala do optimálního turnajového počtu 8 – 10 hráčů podle účasti 
na trénincích, fyzických dispozicích, zdravotních indispozicích, ale i počasí, to 
když se poslední turnaj v Radonicích 13. 11. odehrával v mrazivých teplotách. 
Soupeři v podzimní části byli: Hovorčovice, Odolena Voda, Brandýs – Boleslav, 
Bašť a Radonice. Obraz naší hry byl pestrý. Od solidně zvládnutých a vyhraných 
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zápasů, kde jsme mohli s Romanem Simulíkem 
uznale pokyvovat hlavou, že už to klukům pěk-
ně jde, po propadáky, kdy i díky žluté barvě 
dresů jsme spíše připomínali kreslené hrdiny 
„Mimoně“. Většinou první zápasy se nesly v du-
chu nerozkoukanosti. Poslední zápasy byly zase 
ovlivněné únavou a spíše vyvolávaly pocit – jen 
to nějak dokopat. To vše vždy s ohledem na los 
turnaje, na kterého jsme kdy narazili soupeře. 
V konečné tabulce jsme poslední místo necha-
li jedinému mladšímu soupeři – Hovorčovicím. 
Nad námi byla mužstva ve více směrech vyzrá-
lejší. Podařilo se nám vsítit 50 gólů, s obdrže-
nými jsme byli k soupeřům daleko otevřenější. 
Pouze 2 hráči byli na všech turnajích – Ondra 
Nantl a David Rybín, který byl nejen nejúspěš-
nějším střelcem našeho mužstva, ale zároveň 
s 21 brankami i všech týmů Klecan! Další naši 
úspěšní střelci byli Jirka Lupták 11x, Máťa Ška-
pa 8x, Ondra Nantl 5x, Fíla Sýkora 3x a Honzík 
Horváth 2x. V brance nejčastěji nastupují Kuba 
Simulík a Honzík Hovorka. V jarní části soutěže 
na nás budou čekat vzdálenější soupeři okresu – Dobřejovice, Světice, Škvorec, 
Čelákovice B a Radošovice. Prohrávat jsme se naučili již nyní, a tak doufáme, 
že na jaře bude díky předpokládané vyrovnanosti větší šance zažívat pocity ví-
tězství.

Turnajový „halový přídavek“ – víkend 3. – 4. 12. 2016.
Na sobotu 3.12. bylo zapotřebí nejstarších borců ročníku 08 k profesionálně 
organizovanému turnaji v moderní Říčanské hale „Na Fialce“ a povolali jsme tak 
i ze starší přípravky Fílu Sýkoru. Hned první ze svižných 11minutových zápasů 
byl úspěšný – s Nehvizdy vítězství 1:0. Nechali jsme se sice nalosovat do „papí-

David Rybín – 
náš  nejúspěšnější střelec 21 gólů

Trénink v tělocvičně s kompletní účastí 17 kluků
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rově slabší“ skupiny, ovšem kupodivu další naši skupinoví soupeři byli pozdější 
finalisté – Libuš a Zvole. Na ně jsme tedy nestačili a další souboje o celkové 
umístění přinesly prohru až na penalty v prodloužení a v posledním utkání s do-
mácími Říčany 0:3. Celý turnaj byl velký sportovní zážitek nejen pro kluky, ale 
i pro rodiče, celá tribuna byla zaplněna nejenom našimi, ale i dalšími z 8 účast-
níků turnaje. Na nejzvučnější Viktorii Žižkov, ani nejvzdálenější FK Litoměřicko 
jsme vzhledem k hracímu systému nenarazili, tak třeba příště…

Neděle 4. 12. – loňský pokus s mikulášským turnajem v „naší“ nafukovací hale 
ukázal své limity a pro letošek jsme se tedy poohlédli po okolních obcích, co se 
kde postavilo nového. V Líbeznicích slavnostně otevřeli zbrusu novou víceúčelo-
vou halu a už v ní pilně trénují mužstva z okolí, včetně Baště, účastníka našeho 
loňského turnaje. Tak jsme si pořadatelství prohodili a posunuli ročníky hráčů na 
09 a mladší. Samozřejmě nešlo nepozvat domácí Líbeznice, což byl trochu oří-
šek, protože mládežnický fotbalový boom zde asi nastane až se znovuotevřením 
venkovního hřiště s umělou závlahou, zatím není žádné přípravkové mužstvo, 
a tak domácí sehnali i děti o hlavu vyšší, na společné fotce raději ležící… Nešlo 
však jen o vítězství, spíše o to, aby si děti zahrály. Turnaj se hrál dvoukolově ka-
ždý s každým. Kromě fotbalu dětem probíhala hlavou myšlenka, jestli přijde ten 
Mikuláš a čerti a jestli si i někoho odnesou… Samozřejmě dorazili, i s nadílkou 
a medailemi pro všechny, a to nedošlo ani na básničky, stačilo, jak všichni pěkně 
s nasazením hráli.

Tomáš Bažant, trenér/vedoucí mladší přípravka

Mikulášský turnaj Líbeznice 4.12.2016
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Zimní turnaj A mužstva
V rámci zimní přípravy byla plánována přátelská utkání A mužstva dospělých. Bohu-
žel se nepodařilo sehnat adekvátní soupeře a na poslední chvíli jsme přihlásili zimní 
turnaj mužů „U dvou 2017“.

Soupeři:  SK Střešovice 1911, SK Střešovice 1911 B, Sokol Stodůlky, Klíčany,  
Podolí, SK Motorlet U19.

Termíny: 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2., 5. 3. (playoff) 2017.

Místo konání: Areál SK Střešovice 1911, Cukrovarnická 62, 160 00 Praha 6.

Podrobný rozpis turnaje vyvěsíme v restauraci Sportklub a na webových stránkách.

STOP sněhulákům na hřišti
V případě, že nás příroda překvapí a k rados-
ti dětí přinese sněhovou nadílku, prosíme vás 
všechny o respekt k odpočívajícímu fotbalové-
mu trávníku. Každý rok nám vytváříte na hřišti 
sněhové koule a odkrýváte, či dokonce vytrhá-
váte trávu.

Prosíme vás, abyste bobovali, sáňkovali, 
klouzali se, ale nechte prosím sněhovou při-
krývku ležet na odpočívajícím trávníku. Tráv-
ník musí opět na jaře sloužit svému účelu pro 
7 fotbalových mužstev. Děkujeme za pocho-
pení.

D. Horová

vtiP
Nějaké to kilo navíc
Pokud se vám pánové zdá, že se Vánoce nevhodně pode-
psaly na postavě vaší ženy, mějte na paměti, že je statisticky 
dokázáno, že ženy, které mají nějaké to kilo navíc, se dožíva-
jí vyššího věku, než jejich muži, kteří k tomu měli jakékoliv 
komentáře.



III

ZITKY LETÁKY KATALOGY PU

REZENTAČNÍ DESKY MANUÁLY PLAKÁTY

ÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KALENDÁ

OŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KALK

OBJEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALOG

PUBLIKACE PREZENTAČNÍ DESKY MANUÁ

PLAKÁTY NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE STOLN

POŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KAL

OBJEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALO

LETÁKY KATALOGY PUBLIKACE PREZEN

ĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KALEN

DOPISNÍ PAPÍRY KA
ATALO

e-shop tisku

Non - stopPříjem zakázek

PLA
KÁT

PLA
KÁT

A2 A3A4

A2 A3A4

EKO
NOMIK  SPE

CIÁLKLASIK EX
KLUSIV

tisk do 1 hodiny

tisk do 1 hodiny

Overnight-Service

m
ůj požadavek

m
ůj požadavek

šablony
On-line

šablony
On-line

Pour f

r
Pou

f

Po

Pour f

r
Pou

f

Po

Noční
tisk

Overnight-Service

Noční
tisk

A2 A3AAA4

A2 A3AAA4

NN MIK
EEKKOOOO

NNNNNNOOOOOMMMMMMIIIIKKKKK K IKKKKKKKLLLLAAAASSSSIIIKKKKK m
ůjů

požžadavekm
ůjů

požžo až dad

vev
k

mmmmm
ůůůjjůů

ppožžadavekmmm
ůůůjjjůůů

pppoožžžžo až dad

vev
kkk

KK USIVV
EEXXX

KKKKKLLLLLUUUUSSSSSIIIIVVVVV
šablony
OOnn--llliiinnneee

PoPour fffelelliccitte

Poouurr fffeelliiccciitteer

rr ff felle icicititererfeliciter
Poourr ffeelliccitteerrur feli

oPour ffelliccittePourr ffP

ff llf l

PPPPPoouurr ffffeeelllliiicciPour fe
PPPouurr fffeellliicciiittteerPP ff lllliicci rfelicifelici

f rrrr
ffeeliccitteerriitfelif

ffffeelllliiiccciitfff lllurr fffur fef

PoP urr fffeelliciciitee

PPouuurrr ffffeeellliiccciiitteer

rr ff ffellelici ititererfeliciter
PPoouurr ffeelliccitteerrrur feli

PoPourr ff feelliciciitePouur fP

ff llf l

PPPPooouuurr ffffeeelllliiicciPour fe
PPPoouur ffellliiicciiittteerrP f lllici rfelicifelici

ff rrrr
felliicciitteerrrittfelif

uurr fffffeellllliiiiccciitfff lllur fefšablony
OOnn--llliiinnneee

PLA
KÁT

PLA
KÁT

A2 A3A4

A2 A3A4

EKO
NOMIK  SPE

CIÁLKLASIK EX
KLUSIV

tisk do 1 hodiny

tisk do 1 hodiny

Overnight-Service

m
ůj požadavek

m
ůj požadavek

šablony
On-line

šablony
On-line

Pour f

r
Pou

f

Po

Pour f

r
Pou

f

Po

Noční
tisk

Overnight-Service

Noční
tisk

A2 A3AAA4

A2 A3AAA4

NN MIK
EEKKOOOO

NNNNNNOOOOOMMMMMMIIIIKKKKK K IKKKKKKKLLLLAAAASSSSIIIKKKKK m
ůjů

požžadavekm
ůjů

požžo až dad

vev
k

mmmmm
ůůůjjůů

ppožžadavekmmm
ůůůjjjůůů

pppoožžžžo až dad

vev
kkk

KK USIVV
EEXXX

KKKKKLLLLLUUUUSSSSSIIIIVVVVV
šablony
OOnn--llliiinnneee

PoPour fffelelliccitte

Poouurr fffeelliiccciitteer

rr ff felle icicititererfeliciter
Poourr ffeelliccitteerrur feli

oPour ffelliccittePourr ffP

ff llf l

PPPPPoouurr ffffeeelllliiicciPour fe
PPPouurr fffeellliicciiittteerPP ff lllliicci rfelicifelici

f rrrr
ffeeliccitteerriitfelif

ffffeelllliiiccciitfff lllurr fffur fef

PoP urr fffeelliciciitee

PPouuurrr ffffeeellliiccciiitteer

rr ff ffellelici ititererfeliciter
PPoouurr ffeelliccitteerrrur feli

PoPourr ff feelliciciitePouur fP

ff llf l

PPPPooouuurr ffffeeelllliiicciPour fe
PPPoouur ffellliiicciiittteerrP f lllici rfelicifelici

ff rrrr
felliicciitteerrrittfelif

uurr fffffeellllliiiiccciitfff lllur fefšablony
OOnn--llliiinnneee

Využijte našich
nových služeb

inz91x63new15.indd   1 15.01.15   11:36

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.

Informace a přihlášky: Mouchová Alena, tel.: 284861234, 602 283 941




