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Putovní kino
Český rozhlas Region si pro obyvatele Středočeského
kraje připravil pátý ročník svého Putovního kina. Každý
všední den v březnu zavítá do jedné středočeské obce
promítací četa, aby divákům nabídla film, který si sami
vyberou. V nabídce je pět českých komedií: Revival, Donšajni, Probudím se včera, Martin a Venuše a Čtyřlístek ve
službách krále.
Do Hostince U Jelena dorazí Putovní kino ve čtvrtek
13. března. Promítání startuje v 18.00 hodin.

Dětský den
Ještě sice nějaký ten měsíc zbývá do oslavy Mezinárodního dne dětí, přesto bychom vás již nyní rádi připravili
na to, že tentokrát v Hlavenci budeme slavit velkolepěji
než obvykle. Dva předešlé roky jsme se s dětmi vydali
do spřátelených vesnic Skotnice (Moravskoslezský kraj)
a Poříčí u Litomyšle (Pardubický kraj), kde jsme se zapojili do krásně připravených akcí pro děti i dospělé. Letos
jsme na oplátku pozvali obě vesnice k nám a již nyní připravujeme program tak, aby se všem dětem líbil. Těšit se
můžete na oblíbený Les pohádek, který opět uspořádají
hlavenečtí hasiči, dále bude odehrán nohejbalový turnaj
za účasti našich žáků a večer se můžete těšit na divadelní
představení nejen pro děti. Dětský den se uskuteční v sobotu 31. května. Zveme všechny děti i dospělé a zároveň prosíme o pomoc s organizací všechny dobrovolníky
a rodiče, kteří se účastnili zájezdů v uplynulých letech.

Šmoulí den v Hlavenci
Během akce pro děti, kterou pořádali hasiči v Hlavenci 15.2.2014, byli vyhlášení vítězové Malířské soutěže pro děti na téma Šmoulí den. Porota měla těžký úkol, protože všechny obrázky
byly pěkné. Nicméně - porota se v hodnocení řídila jediným kritériem – jestli do díla nezasahovala ruka rodiče či staršího sourozence. Z kategorie starších dětí byly nejlepší obrázky od
Kačenky Štěpařové, Ditunky Horčíkové, Martinky Urbanové, Vaška Tomana, Románka Vítka,
Barunky Adámkové a Tomáška Petrův. Z kategorie mladších dětí se porotě líbily obrázky od
Julinky Vrtiškové, Klárky Janouškové, Kačenky
Kopáčové, Míši Horčíka, Natálky Markové, Pepíčka Horáka a Aničky Uhlířové.
Velký úspěch sklidila soutěž v pojídání koláčů a závěrečný balónkový rej. Osvědčily se nové moderátorky – Helena Svačinová ml. a Nikola Syrová.
Celá odpolední akce se vydařila díky maximálnímu nasazení mladších i starších
hasiček. Zvláštní poděkování si zaslouží Boženka Petrůvová, která napekla do
soutěže vynikající koláče a za výrobu
a instalaci šmoulích domečků Tomáš Petrův. Díky obci Havenec a ostatních
sponzorů, kteří poskytli
do soutěží pěkné ceny, bylo celé sobotní odpoledne ve znamení rozzářených
dětských očí.
HLAVENECKÝ OBČASNÍK

1

HLAVENECKÝ OBČASNÍK

CO JE TO DĚTSKÝ TRIATLON???
Triatlon je sportovní disciplína - kombinace plavání, jízdy na kole
a běhu, která vytváří ideální podmínky pro komplexní tělesný
rozvoj dětí ve věku 8–15 let. Pravidelný trénink triatlonových disciplín posiluje nejen osobnostní rozvoj dítěte, ale současně se
rozvíjejí i sociální vazby mezi dětmi v rámci týmových tréninků,
soutěží a závodů, což pozitivně formuje psychiku dítěte.
Jak vypadá příprava našich mladých triatlonistů na sezónu?
● Plavecká příprava v Neratovickém plaveckém klubu pod
vedením širokého týmu trenérů, vč. účasti dětí na závodech
Českého poháru a Mistrovství republiky.
● Běžecký trénink zaměřený na rozvoj techniky běhu, protahovací a uvolňovací cvičení – každou neděli od 10.00 v hlaveneckém lese. (Pozn.: kvůli počasí jsme se aktuálně přesunuli
do tělocvičny).
● Trénink ve školní tělocvičně v Kostelním Hlavně, kde se
formou cvičení a her zaměřujeme na zlepšení pohyblivosti
a koordinace, posilování dobré nálady – vše opět doplněno
o protahovací a uvolňovací cvičení.
V jarních měsících pak začneme využívat prostředí okolních lesních cest na cyklistickou přípravu pro trénink na horských kolech.
Vybudováním tréninkového zázemí na některém z místních jezer
chceme zajistit nejen co nejvhodnější podmínky pro trénink plavání v přirozeném prostředí, ale i pro nácvik specifických triatlonových technik.
Po zimní a jarní přípravě se děti zúčastní triatlonových závodů
v rámci Středočeského kraje, které připravuje ČTA v rámci projektu TRIATLON-DĚTI (červen-srpen).

STUDIO HELLA
nabízí

Gelové nehty
Manikúra
P-SHINE
Pedikúra
Gelové nehty na nohou
Parafínové zábaly
GEL LAK

Helena Svaþinová
Tel.: 602 734 163

Kosmetika
Celkové ošetĜení pleti
Medová masáž
ýokoládová masáž
Masáž zad a trapézu
Denní i plesové líþení
Depilace voskem

Kontakt:
Helena Svaþinová ml.
Tel.: 723 667 214

Nabídka obědů
Hlavenečtí občané si mohou již od začátku října v pracovní
dny objednávat obědy. Tuto službu nabízí obec v rámci dovážky obědů pro Mateřskou školku Hlaveneček. Obědy vaří ZD
Mečeříž. Cena oběda (polévka a hlavní jídlo) pro dospělé je
53 Kč. Týdenní jídelníček je vždy vyvěšen v informačních tabulích, v MŠ Hlaveneček a na obecním úřadě. Objednávku obědu můžete učinit na kterýkoliv den, vždy den předem. Výdej
do přinesených nádob v MŠ v budově bývalé školy v Hlavenci
ve 12 hod. Objednávky na tel.: 724876439 (MŠ-Veronika Matulová), 723889277 (OÚ Jarmila Smotlachová).

V případě zájmu se můžete podívat na níže uvedené odkazy
nebo se se mnou přímo zkontaktovat.
Ing. Martin Pokorný
Tréninková skupina triatlonu, Kostelní Hlavno
tel.: 734 462 314, e-mail: marpony@email.cz
Odkazy: * Česká triatlonová asociace: www.triatlon.cz
* ČTA, projekt TRIATLON-DĚTI: www.czechtriseries.cz/ttdeti

Ze života RYBářů

Jak se stát rybářem

…Jan Werich říkal, že čas strávený na rybách se do času
běžného života nezapočítává…
S trochou nadsázky by se tedy dalo říci, že rybaříme proto,
abychom tak rychle nezestárli.
Článků pro rybáře o různých technikách lovu, rybách, revírech i náčiní je mnoho. Avšak pro začátečníky, kteří ryby
chtějí začít chytat, je těchto informací jak šafránu. Jak
tedy začít?
K tomu, abyste se stali rybářem a mohli lovit ryby na udici
na rybářských revírech, potřebujete:
1. navštívit kteroukoliv místní organizaci (Brandýs n/L,
nebo Kostelec n/L) a požádat o přijetí za člena vyplněním
přihlášky
2. na základě rozhodnutí výboru o přijetí za člena uhradit
zápisné a členství na příslušný kalendářní rok
3. složit jednoduchý test z oblasti rybářství – poznávání
základních druhů ryb apod. a na základě osvědčení
o jeho absolvování…
4. …požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru
(krajská nebo celosvazová)
(rybářské minimum připravili hlavenečtí rybáři)
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Hlavenecký SEMAFOR

Kdy musí být dítě v autosedačce ?

Řízení motorových vozidel se v sílícím provozu stává čím dál tím více náročnější činností. Většina zvýšených nároků a plná zodpovědnost je přitom kladena právě na řidiče. Naučíme-li se v dnešním provozu správně
pohybovat a budeme-li tuto dovednost dále rozvíjet, dojde ke značnému
snížení možných rizik a tím i snížení počtu dopravních nehod. A tak jsme
se rozhodli do Hlaveneckého občasníku zařadit cyklus dopravně informačních článků. K jejich napsání jsme oslovili pana JUDr. Jaroslava Čurdu, který si před
lety založil vlastní autoškolu a je tak s dopravními předpisy a jejich aktualizacemi
v každodenním kontaktu.

Kdy může dítě sedět vedle řidiče?

● Jak jsem již shora uvedl, podle zákona jsou dětské autosedačky ve voze povinné na všech
typech komunikací pro děti, které měří méně než 150 cm nebo mají hmotnost menší
než 36 kg.
● Věk dítěte nehraje roli, žádná věková hranice není v zákoně stanovena.

● Zákon pouze rozlišuje, jaký zádržný systém má být použit - jestli stačí bezpečnostní pás,
nebo je nutné použít dětskou autosedačku.
● Možnost sedět na předním sedadle se tedy neodvíjí od věku dítěte.
● Pokud dítě přesáhne některý z parametrů, nemusí sedět v dětské autosedačce, stačí, aby
bylo řádně připoutáno bezpečnostním pásem, což zákon dovoluje i na předním sedadle
osobního automobilu.

Výjimka – přeprava tří dětí
Zákon umožňuje výjimku pro početnější rodiny (§ 6, odst. 1f).
Pokud se na zadní sedadlo nevejdou vedle sebe tři sedačky, je možné třetí dítě starší tří let
a menší než 150 cm vézt také, ale pouze je-li připoutané bezpečnostním pásem.

provádíme výuku těchto skupin
AM --- A1 --- A2 --- A --- B --- B+E

Přeprava dítěte
v autě
dětskédětské
autosedačky.
Přeprava
dítěte–vpoužití
autě - použití
autosedačky.
Zákonná úprava
Užití dětských autosedaček upravuje § 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích. Podle tohoto zákona jsou dětské autosedačky ve voze povinné na všech typech komunikací pro děti, které měří méně než 150 cm nebo mají hmotnost menší než 36
kg. Za upevnění autosedačky a připoutání dítěte odpovídá vždy řidič.

Nikdy nezapomínejte, že

Tři autosedačky vedle sebe? Do většiny aut se nevejdou.

● Náraz při rychlosti již 8 km/h může mít pro nepřipoutané
dítě smrtelné následky.
● Náraz při rychlosti 50 km/h bez dětské sedačky odpovídá
pádu z výšky 10 metrů – je to tedy stejný hazard, jako když
necháte dítě na parapetu otevřeného okna ve třetím patře.
● Nezajištěné děti v autě umírají při nehodě 7x častěji než
děti zabezpečené v autosedačce.
● Je smrtelně nebezpečné cestovat s dítětem na klíně nebo
v náručí – v případě nárazu jej nebudete schopni udržet.
● Nikdy neumísťujte dětskou sedačku, kde dítě sedí čelem vzad, na přední sedadlo spolujezdce vybavené airbagem. Dbejte, aby v takovém případě byl airbag vypnut.

Německý časopis AutoBild udělal zajímavý srovnávací test. Členové redakce zkoušeli nainstalovat na zadní sedadla tři dětské sedačky. Většina automobilů ze 132 testovaných modelů
pohořela. Například v případě Audi se tři sedačky do druhé řady nepodařilo instalovat ani do
jednoho z šesti modelů (včetně obrovité Q7).
Špatně v tomto testu dopadlo i BMW, ani jeden ze sedmi modelů neumožňoval do druhé řady „uložit“ trojici dětských sedaček. Problém je především s komfortně tvarovanými
zadními sedadly, která sice poskytují skvělé pohodlí pro dvojici cestujících vzadu, instalaci
dětských sedaček to ale znesnadňuje. Naopak automobilkou, která jako jediná obstála se
všemi aktuálními modely, byla rumunská Dacia.
V případě Škody překvapivě obstál Rapid a Yeti, ovšem Superb i Octavia (v obou
případech verze kombi) neuspěly.

Před jízdou

Co jsou to tzv. „podsedáky“?

● Ujistěte se, zda je sedačka upevněna správně. Pokud tomu tak je, nedá se s ní téměř
pohnout.
● Poté se přesvědčte, zda je dítě správně připoutané, že popruhy těsně přiléhají k tělu, že
neproklouzne pod pásy, a že pásy nevedou přes krk.
● Vyvarujte se silného navrstvení oblečení. Nikdy dítě nevozte bez správné sedačky, i kdybyste jeli jen na krátkou vzdálenost!

Zákon jednoznačně říká, že pro děti je možné použít pouze
autosedačku § 6/1 písm.c).
„Podsedák“ nelze za autosedačku považovat a není určen
pro děti, ale pouze pro malé osoby – je to pouze zvýšené sedadlo.
S ohledem na bezpečnost dítěte doporučuji vždy užívat správně upevněnou dětskou autosedačku s bočním ochranným systémem a opěrkou hlavy, nikoliv pouze „podsedák“.

V příštím vydání se budeme zabývat problematikou jízdy v obytné zóně. Šťastnou cestu a bezpečný návrat domů, přeje Jaroslav Čurda.

Místní poplatky v roce 2014

POZVÁNKA K ZÁCHRANÁŘŮM

Poplatek za popelnice: 500 Kč / trvale žijící občan;
500 Kč / rekreační objekt (splatné do konce března 2014)
Poplatek za psa: 0 Kč

Hasiči zvou děti z Hlavence a jejich rodiče na exkurzi
do Hasičského Záchranného Sboru ve Staré Boleslavi.

Ceny stočného a vodného pro rok 2014
Stočné: 44,38 Kč/m3 včetně DPH (v roce 2013 byla cena
43,76 Kč/m3)
Stočné na osobu na rok 2014 je 1.533,30 Kč. (provozovatelem kanalizace bude fakturováno počátkem roku 2015)
Cena 1 m3 vody na rok 2014 činí 38 Kč.

Exkurze se bude konat v neděli 13. 4. 2014 v 10.00 hod.
(doprava vlastními auty).
Přihlášky přijímá do 31. 3. Zdena Zimová, tel.: 702 002 417.
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To jsem z toho jelen!

NOVÍ OBČÁNCI
Adélka Matulová 25. 12. 2013

Vaše názory, nápady, reklamy…

VÝZNAMNÁ JUBILEA
Marie Blahnová 6. 1., Václav Svačina 9. 4.,

Tato rubrika je určena všem, kteří chtějí sdělit nějaký svůj názor
nebo nápad ostatním. Osmělte se a pište 

Všem srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme mnoho štěstí a zdraví.

VODA – nezbytná k životu,
ale NE nezbytný výdaj naší peněženky
Víte kolik utratí čtyřčlenná rodina za vodu v PET lahvích za rok? Je to až
neuvěřitelných 14.600 Kč (při spotřebě 2lt/osobu/den a ceně 5 Kč/1lt)
a to v částce nejsou započítány náklady na její dopravu domů. Přitom
to, že je voda balena v PET lahvích vůbec nezaručuje její kvalitu. Někdy
je tomu i naopak a to vlivem nedokonalého (však v rámci norem dostačujícího) ošetření vody před plněním lahví a dále pak vlivem špatného
skladování, či transportu (věřte, že světlo a teplo dokáží vodu v lahvi rozhoupat k nevídanému životu). Absurdní situace nastává, kdy si
vlastně v PET lahvích kupujeme pitnou vodu stáčenou z kohoutku. Ano,
pokud není na lahvi uvedeno, že se jedná o přírodní minerální vodu,
pramenitou vodu či kojeneckou vodu, ale pouze o pitnou balenou vodu,
pijeme vodu, kterou někdo natočil z nějakého kohoutku a nechal si za
ni pěkně zaplatit. Ovšem proč ne, když ji lidé kupují. Kupují a přitom jim
doma z kohoutku teče voda přinejmenším stejně dobrá (pravděpodobně kvalitnější) a nesrovnatelně levnější. Pro srovnání při výše uvedené
spotřebě za rok (2920 lt/rok = 2,92 m3) by čtyřčlenná rodina utratila za
pitnou vodu z vodovodu 110,90 Kč (38 Kč/m3), za vodu z vlastní studny
pak 0 Kč (nepočítáme-li provoz čerpadla). Věděli byste, co s ušetřenými
penězi?
A neodpustím si poznámku: Nebudeme-li kupovat balenou vodu v PET
lahvích ušetříme tak nejen svou peněženku, ale také přírodní suroviny
potřebné na jejich výrobu (ropa, zemní plyn, voda, dřevo, uhlí) a škodlivé emise v ovzduší a vodě spjaté s jejich výrobou, recyklací či spálením.
Andrea Štěpařová

Kalendář akcí

březen – květen 2014 v Hlavenci
BŘEZEN
 1.3.
20:00
SOBOTA

KVĚTINKOVÝ PLES
(hraje kapela IMPULZ)

 13.3. 10:00
ČTVRTEK

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO
SENIORY (I.)

 13.3. 18:00
ČTVRTEK

PUTOVNÍ KINO ČESKÉHO
ROZHLASU REGION
(nabídka pěti komedií)

 20.3. 10:00
ČTVRTEK

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO
SENIORY (II.)

 21.3. 20:00
PÁTEK

RYBÁŘSKÝ PLES I.
(hraje skupina Conto)

 22.3. 20:00
SOBOTA

RYBÁŘSKÝ PLES II.
(hraje skupina Formáti)

 27.3. 10:00
ČTVRTEK

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO
SENIORY (III.)

 29.3. 20:00
SOBOTA

PYŽAMOVÝ PLES (hraje skupina New
Banjo Trio)

DUBEN
 3.4.
10:00
ČTVRTEK

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO
SENIORY (IV.)

 4.4.
19:30
PÁTEK

CESTOVATELSKÝ HLAVENEC –
Beseda a promítání s Lukášem Synkem
„Cestou necestou Severním Irákem“

 12.4. SOBOTA

BABETTA CUP

 26.4.
SOBOTA

VÝLET DO DRÁŽĎAN

 30.4. 18:00
STŘEDA

ČARODĚJNICKÝ REJ
A LAMPIONOVÝ PRŮVOD

KVĚTEN

Vlhké zdivo a plísnč v bytech
a domech - to je pĜíþina
zdravotních potíží a stavebních poruch.
Zjistíme pĜíþiny a navrhneme jejich trvalé odstranČní.
Rychle, spolehlivČ - ENSAN s.r.o., tel.: 602 221 220
ensan@ensan.cz, www.ensan.cz

 1.5.
10:00
ČTVRTEK

SVÁTEK PRÁCE OSLAVÍME PRACÍ –
ÚKLID OBCE A OKOLÍ

 10.5. 10:00
SOBOTA

MEMORIÁL JANA HLAVÁČKA
(hasičská soutěž – Sudovo Hlavno)

 17.5. 13:00
SOBOTA

STAROČESKÉ MÁJE

 31.5.
SOBOTA

DĚTSKÝ DEN A LES PLNÝ POHÁDEK

Příspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz
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Hasičské zpravodajství 2013 / 2014
V roce 2013 došlo ve složení výboru a zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Hlavenci (dále SDH) ke změnám. Zásadní změnou je odstoupení Josefa Blahny ml., z funkce starosty SDH a předání pomyslného žezla Václavu
Tomanovi. Odstupujícímu starostovi patří obrovské poděkování za jeho dlouholetou a obětavou činnost, kterou pro
hlavenecké hasiče vykonával a vykonává po celou dobu svého působení ve sboru. Získal si velkou autoritu u hasičů
všech věkových kategorií, nesmazatelně se zapsal do historie hasičského sportu v Hlavenci. Ceníme si toho, že Pepa
bude i nadále působit jako člen vedení našeho sboru a jako trenér. Nově zvolenému starostovi SDH Vaškovi Tomanovi
přejeme hodně úspěchů.
V zásahové jednotce dostali zelenou mladí hasiči - Blahna Josef nejml. (velitel celého SDH), Pasovský Antonín ml.
a Beran Matěj. Dalšími členy jsou Toman Václav (starosta SDH), Blahna Josef ml., Janoušek Petr (výzbrojní náčelník),
Horčík Aleš (preventista), Kastner Jiří, Syrový Zdeněk, Zigáček Pavel, Petrův Tomáš, Vlček Jaroslav, Beránek Ondřej.

Pro rok 2014 bude výbor SDH Hlavenec pracovat ve složení:
Starosta
Velitel
Náměstek starosty
Náměstek starosty
Zástupce velitele, preventista
Hospodář

Václav Toman
Josef Blahna nejml.
Blahna Josef ml. (trenér)
Kastner Jiří
Horčík Aleš (člen Kontrolní a revizní rady OSH Mladá Boleslav)
Houdková Lenka

Členové výboru: Raban Petr (velitel 16. okrsku SDH), Syrový Zdeněk, Blahna Josef st. (kontrolní a revizní komise),
Dana Blahnová, Vítková Petra (referentka žen), Zimová Zdeňka (kronikářka, jednatelka 16. okrsku SDH), Petrův Tomáš

Vyznamenání:
Na valné hromadě SDH Hlavenec 14.12.2013 byla předána tato ocenění od OSH Mladá Boleslav:
Medaile za zásluhy – Horčík Aleš, Toman Václav, Janoušek Petr
Medaile za příkladnou práci – Zimová Zdeňka
SDH Hlavenec ocenil příkladnou práci pro sbor těchto hasičů: Dana Blahnová, Jiří Kastner, Jindra Pasovská, Petra
Pasovská, Tomáš Petrův, Petra Vítková a Jaroslav Vlček.

Činnost hlaveneckých hasičů 2013/2014
Kromě tradičních společenských, soutěžních, vzdělávacích akcí a akcí pro děti hlavenečtí hasiči v roce 2013 pomohli
při čištění prostoru u rybníka Hulán a při průplachu obecní kanalizace. Zásadní činností v roce 2013 byla v Hlavenci
úprava půdního prostoru v budově bývalé školy a rekonstrukce hasičské zbrojnice v zadním traktu obecní kapličky.
Hasiči vybudovali nový kamenný nájezd, strop i vrata mají zateplení, jsou zde nové omítky i rozvod elektřiny. Je vybudován nový půdní prostor. Na podzim byla v Hlavenci provedena revize komínů a požárních hasících přístrojů.
Petr Janoušek a Pavel Zigáček jsou instruktory programu HASÍK CZ, který pořádá Ministerstvo školství.
Hasiči z Hlavence se zúčastnili školení preventistů, rozhodčích a práce s motorovou pilou. Muži v historických uniformách se účastní s historickou stříkačkou „Márovkou“ slavnostních akcí v okolních obcích.
Muži a ženy se v letošním roce zúčastnili 14ti soutěží. Nejvíce se dařilo družstvu žen A, které získalo 1. místo na Memoriálu Josefa Matuny v Kostelním Hlavně. Družstvo mužů A získalo Putovní pohár Noční soutěže v Hlavenci.
Dařila se také práce s dětmi a mladými hasiči. Na soutěži v Kostelním Hlavně se představilo nové družstvo mladších
žáků, tzv. Mravenci. Velmi si ceníme toho, že se družstva našich mladých hasičů zapojila do soutěží a pomáhají při
přípravě a realizaci všech akcí pro děti.

A ještě pár slov na závěr:
Spolupráce hlaveneckých hasičů s obecními spolky a zastupitelstvem obce Hlavenec byla a je velmi dobrá.
U příležitosti Valné hromady SDH Hlavenec 14.12.2013 předala hasičům starostka Ing. Jarmila Smotlachová
za obec Hlavenec dar - nové kalové čerpadlo. A právě Obecnímu úřadu v Hlavenci patří veliké hasičské poděkování za celoroční podporu a nepřehlédnutelnou pomoc našemu sboru.
Děkujeme též všem sponzorům, kteří umožňují uspořádání hasičských akcí pro děti i dospělé.
Naším hlavním úkolem pro rok 2014 je příprava oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Hlavenci, která se uskuteční v září. Přijďte mezi nás - uvítáme pomoc všech občanů.
Zdena Zimová
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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LETNÍ TÁBOR KREATIVNÍHO TVOěENÍ
PRO VŠECHNY DċTI
Termíny:
• þervenec:
• srpen:

30. 6. – 4. 7.
7. 7. – 11. 7.
11. 8. – 15. 8.
18. 8. – 22. 8.

DennČ pĜíchod mezi 8 – 9h ranní. Vyzvednutí dítČte v 17h.
NA CO SE MģŽETE TċŠIT?
•
•
•
•
•
•
•
•

na keramickou dílnu
výtvarný ateliér
návštČva farmy (seznámení s životem na farmČ)
jízda na koni
koupání
výlet nauþnou stezkou a poznávání okolí
táborák
a spoustu dalších nezapomenutelných zážitkĤ a þinností

Místo: Sudovo Hlavno (Praha-Východ)
8 km od Brandýsa nad Labem-Stará Boleslav
Cena: 2 900Kþ
vþ. obČda, svaþin a pitného režimu
(sourozenecké slevy)
Tel.: Dáša Hartlová – 737 578 679
Eva Greplová – 723 406 450

KERAMIKA
V keramické dílně Dáši Hartlové probudíte či prohloubíte svou kreativitu při práci s hlínou. Tvořivé
chvíle můžete dopřát sobě i dětem v rámci keramického kroužku a odměnou Vám budou originální
keramické výrobky. Můžete také zakoupit dárkový poukaz na keramický kurz.
Keramika – Dáša Hartlová, Sudovo Hlavno, tel: 737 578 679
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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