Informace o činnosti zastupitelstva a obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
obecní zpravodaj se vám dostává do rukou
po delší pauze, která byla způsobena zejména čekáním na definitivní rozhodnutí o přidělení důležitých dotací na rekonstrukci čov
a výstavbu vodojemu a také volbami do zastupitelstev obcí, které se konaly 10. a 11. října
2014. V příštím roce už doufáme v pravidelné
čtvrtletní vydávání obecních informačních listů. Kromě Zpravodaje všechny důležité události uvádíme na www.obecklinec.eu a v zápisech z jednání zastupitelstva obce, v říjnu jste
obdrželi do vašich schránek shrnutí činnosti
zastupitelstva a obecního úřadu za poslední
čtyři roky.
Nynější zastupitelstvo je složeno z části ze zastupitelů, kteří již byli členy zastupitelstva v minulém období (Gregor
Bukovianský, Jan Doubrava, Jan Dvořák
a Markéta Hanáková), tři kandidáti jsou
ve vedení obce nováčky (Kateřina Prokešová-Sitařová, Herbert Rájek a Ondřej Freudl). Na ustavujícím veřejném
zasedání dne 5. 11. 2014 schválili zvolení
zastupitelé tyto funkce:

Starostka obce MARKÉTA HANÁKOVÁ
Místostarosta obce ING. JAN DOUBRAVA

Dále zastupitelstvo na ustavujícím zasedání zřídilo finanční, kontrolní a stavební výbor, jejich předsedy a členy. Povinnost zřídit finanční a kontrolní
výbor vyplývá ze Zákona o obcích, další výbory zřizuje zastupitelstvo podle svého rozhodnutí jako své
iniciativní a kontrolní orgány. Pro toto volební období jsme se rozhodli zřídit kromě zákonem daných
výborů ještě stavební výbor.
Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, případně plní
další úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo. Kontrolní výbor kontroluje, jak se plní usnesení zastupitelstva, kontroluje dodržování právních předpisů
ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly, jimiž ho zastupitelstvo pověří.
Stavební výbor je poradním orgánem zastupitelstva v otázkách územního plánování a rozvoje obce,
životního prostředí a stavebních záležitostí, konzultuje připravované investiční záměry.

Finanční výbor i kontrolní výbor musí být nejméně tříčlenný, jejich členem nesmí být starosta,
místostarosta nebo osoba zabezpečující rozpočtové
či účetní práce. Pro všechny výbory společně platí
pravidla pro složení – počet členů musí být lichý
a předsedou je vždy člen zastupitelstva obce.
Ostatní členové výboru nemusejí být členy zastupitelstva, ale mohou být voleni z řad občanské veřejnosti (tedy nejenom občané obce, ale i jakákoliv jiná
fyzická osoba).

Předseda finančního výboru: Herbert Rájek
Členky finančního výboru: Ing. Alena Bažantová,
Jana Šimáková
Předseda kontrolního výboru: Ing. Gregor Bukovianský
Členové kontrolního výboru: Mgr. Kateřina Prokešová-Sitařová, Jan Dvořák
Předseda stavebního výboru: Ing.
arch. Ondřej Freudl
Členové stavebního výboru: Ing. Jan
Doubrava, Jan Loula, Kamil Malý, Jan
Dvořák
Pro přehlednost (na stránce vlevo) uvádím aktualizované kontakty na obecní úřad,
v případě Vašich dotazů na konkrétního zastupitele prosím využijte e-mailové adresy urad@obecklinec.eu, do předmětu zprávy uveďte název výboru
nebo jméno zastupitele, kterému je dotaz adresován. Pokud by vám termín úředních hodin nevyhovoval, je možné si předem telefonicky dohodnout
jiný termín.
Na závěr bych vás ráda pozvala na již tradiční předvánoční setkání před hasičskou zbrojnicí „Vánoční
trhy“, které se budou konat v neděli 21. 12. 2014
od 14 hodin. Od 16 hodin si společně s dětmi z mateřské školy zazpíváme koledy a poprvé slavnostně
rozsvítíme velký vánoční strom.
Nový rok bude pro naši obec znamenat velké stavební zatížení související s rekonstrukcí čistírny odpadních vod, výstavbou vodojemu a vodovodních
propojů, proto vás žádám o trpělivost a doufám, že
obě akce významně prospějí životnímu prostředí
a zlepšení životní úrovně občanů naší obce.
Přeji všem klidné prožití vánočních svátků
a úspěšný nový rok.
MARKÉTA HANÁKOVÁ
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Stopadesátiletá historie líšnické školy
Letos je tomu přesně 150 let, kdy byla postavena současná budova líšnické školy. K tomuto výročí se v září uskutečnil Den otevřených dveří s výstavou dobových dokumentů
a kronik školy, historických pohlednic Líšnice
a okolních obcí a s přednáškou o historii školy,
kam se přišlo podívat několik desítek zájemců,
nejenom z řad bývalých žáků školy.
Klínec byl v minulosti přiškolen právě do sousední
Líšnice a tak až do roku 1960, kdy byla u nás v Klínci
otevřena nová škola, docházely klínecké děti za vyučováním do sousední obce. Dnes už vlastní školu
zase nemáme, a proto se musejí naše děti dopravovat do škol v okolí, některé i do té líšnické. Na rozdíl
od svých prarodičů se vozí do školy automobilem
nebo autobusem. Když jsem totiž napsal, že dříve
děti do líšnické školy docházely, tak jsem to myslel
doslova. Každý den, za každého počasí, v létě či v zimě
chodily do školy pěšky po historické stezce. Jejich
kroky vedly přes statek Doušových úvozovou cestou ke křížku v poli a dále rovně
k Líšnici. Dnes už je
tato cesta téměř zaniklá, v klíneckém
katastru je ještě dobře patrný úvoz, ve kterém vedla, ale v líšnickém už po cestě není
ani památky. Od křížku až po její vyústění
na dnešní krajskou
silnici do míst, kde
stojí dřevěná restaurace Koliba, nenajdeme žádný náznak toho, že právě
tudy kdysi vedla stezka spojující Klínec s Líšnicí.
První zmínky o vyučování v sousední Líšnici se datují již do roku 1696, kdy byla pravděpodobně zřízena funkce stálého kantora. Zpočátku neměla Líšnice
vlastní školní budovu a tak se děti bezmála sto let
scházely v různých domcích. Ke konci 18. století se
začalo vyučovat v první školní budově, dnešním č.p.
16, naproti kostelu. Počátkem 19. století byly na farním pozemku položeny základy dnešní budovy, tehdy ještě jednotřídní. Se vzůstajícím počtem dětí tato
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budova kapacitně nedostačovala a bylo tedy nutné
školu rozšířit. V roce 1860 bylo k vyučování přihlášeno 267 dětí a tak o tři roky později bylo rozhodnuto
o nové přístavbě. Již o rok později, v roce 1864, byla
stavba dokončena a po vysvěcení předána k vyučování. Budova tak dostala vzhled, jaký je blízký tomu
dnešnímu. Tehdy byla jednopatrová se dvěmi třídami.
Se stálým nárůstem stavu docházejících dětí se místní školní rada roku 1880 usnesla, že zvýší budovu
o jedno poschodí a než k tomu dojde, tak prozatím
pronajme k vyučování světnici v hostinci U Křížů, kde
otevře třetí třídu. Ke stavbě mělo dojít v horizontu
dvou let. V té době měla líšnická škola již 325 dětí,
avšak dva roky trvalo, než k otevření další, třetí, třídy
v hostinci U Křížů vůbec došlo. Zamýšlená nástavba
I. patra ale provedena nebyla. Přestože byly následně
vyškoleny vesnice Bojov, Jíloviště a Černolice do jiných škol, tak se počet dětí stále pohyboval kolem
240. Z toho důvodu bylo v roce 1888 rozhodnuto, že
jedna třída bude rozdělena příčkou na dvě místnosti, takže v budově
vznikly celkem
tři třídy tak, jak je
známe dnes. V roce
1900 konstatovala
místní školní rada
nevyhovující stav
školní budovy
a nechala vypracovat plán na výstavbu nové jednopatrové budovy.
Z finančních důvodů ke stavbě nedošlo a tak roku 1902
byl pouze postaven
nový byt školnímu řediteli, na místě bytu starého,
který byl zbořen, protože byl již k bydlení nevyhovující. V následujících desetiletích pak nedocházelo k žádným zásadním stavebním úpravám budovy,
i když v roce 1924 vyzval okresní školní výbor místní
školní radu k přípravě stavby nové budovy nebo alespoň k přestavbě, která by vedla ke splnění zákonných
podmínek pro vyučování. Z finančních důvodů byla
ale přestavba opět odložena na neurčito. Ve školním
roce 1927/28 došlo k elektrifikaci Líšnice, elektrický
proud byl ale zaveden pouze do bytu řídícího učitele.
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Do tříd a na chodbu byl proud zaveden až koncem roku 1929. V roce
1931 došlo k rozsáhlejší úpravě
střechy, kdy na jižní straně byly položeny nové tašky a na severní byly
pouze přemístěny a dány dvojitě. To
svědčí o stálém nedostatku finančních prostředků. V polovině třicátých
let byla škola sice vybavena novými
lavicemi a nábytkem, čímž se školní
prostředí alespoň trochu zlepšilo, žel
nacistická okupace další plány zastavila. Po vzniku Protektorátu Čechy
a Morava byl nařízením Okresního
školního výboru vydán zákaz staveb
školních budov. Po osvobození, kdy
do školy docházelo 111 dětí z Líšnice, Klínce a Řitky, se znovu začalo debatovat o stavbě nové školní budovy, ale zůstalo pouze u slov. Tak
byla alespoň škole přidělena farská zahrada s účelem sportoviště, které museli učitelé s žáky vlastnoručně vybudovat. Pozemek měl tehdy ještě odlišnou
podobu, než jak ho známe dnes, na jeho severním
okraji protékal v otevřeném korytě potok, takže byl
podstatně kratší. Ke zkanalizování potoka, zasypání koryta a následnému rozšíření hřiště došlo až
v následujících letech. V roce 1955 bylo rozhodnuto
o přestavbě záchodů. Přestavba měla proběhnout
během prázdnin, ale byla dokončena
až 5. listopadu, do té doby muselo 90
školních dětí používat záchody v bytě
ředitele nebo ve vedlejším domě
u Stuchlíků. Po dokončení byly záchodky sice funkční, leč neměli dveře
ani okna, takže do nich zvenku pršelo a sněžilo. Až po té, co děti napsaly
prosebný dopis Komunálnímu podniku Modřany, který měl stavbu záchodků na starosti,
a ve kterém žádaly o rychlé dokončení stavby, byly
v prosinci osazeny okna a dveře a nové záchody
se konečně mohly řádně užívat. I když s řádným
užíváním to nebylo tak jednoduché. Vytápění školy tehdy zajišťovaly kamna situované v každé jednotlivé třídě, ale záchodky vytápěné nebyly, takže
v období mrazu na nich voda zamrzala a bylo nutné
ji zavírat, následkem čehož se stávaly nesplachovatelnými. V následujícím roce pak bylo vybudováno
vnitřkem budovy schodiště, které alespoň usnadnilo přístup žáků na hřiště a zjednodušilo donášku
uhlí ke kamnům ve třídách, protože se již nemusela

obcházet celá budova. V roce 1960 došlo k odškolení
klíneckých dětí, protože v naší obci byla vybudována
vlastní škola. Z líšnické trojtřídky se na dlouhá léta
stala dvoutřídka. V právě skončeném školním roce
docházelo do líšnické školy celkem 89 dětí, z toho
33 jich bylo z Klínce. Počátkem sedmdesátých let se
opět otevřela otázka nástavby budovy o jedno podlaží. Byl vypracován projekt, podle kterého měly být v I.
patře dvě učebny, tělocvična, sborovna, šatna a WC,
v přízemí potom kuchyně s jídelnou, knihovna a sklad
CO. Vchod na jižní straně ze silnice měl být zrušen
a nahrazen novým ze severní strany.
Náklady měly činit 2,5 mil. Kčs. Odbor
školství ONV návrh zamítl a místo toho
povolil generální opravu. Vyučování
proto muselo probíhat v pronajaté
bytové jednotce novostavby státního
statku, která k tomuto účelu byla nouzově upravena. Během let 1976-77
došlo při generální opravě mimo jiné
k opravě krovů a výměně střešní krytiny, k položení
nových podlah a stropů, k výměně všech dveří včetně
zárubní, vnitřních i vnějších omítek, provedení nové
elektroinstalace a zavedení ústředního vytápění. Tím
byly stavební úpravy na dlouhá léta vyčerpány. Až
o letních prázdninách v roce 2001 došlo k dalšímu
a zásadnímu stavebnímu zásahu do budovy. Krovy
střechy byly silně napadeny tesaříkem a houbou trámovkou, proto bylo nutné je neprodleně vyměnit.
Byl zmontován nový krov a střecha osazena novou
střešní krytinou. Zároveň byly utvořeny střešní viký-
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ře, které po 137 letech zásadně změnily vnější vzhled
budovy. Tím byl položen základ k využití podkrovní
části budovy. V roce 2008 byl zrušen byt ředitele,
který v té době už nebyl užíván a jeho dvě místnosti
byly adaptovány na školní družinu a jídelnu, do které se začaly dovážet obědy z MŠ v Řitce, kam doposud musely děti na obědy denně docházet. V době
letních prázdnin roku 2011 byla zahájena I. etapa
rekonstrukce severní části budovy, která započala
částečnou demolicí, protože bylo potřeba vybudovat
nové schodiště, vyvedené až do podkrovních prostor
školy, které měly po dlouhých desetiletích konečně
začít sloužit dětem. Zároveň bylo vybudováno nové
sociální zařízení, sborovna, ředitelna, technické zá-

zemí školy a kotelna. V následujícím roce, ve II. etapě
rekonstrukce, byla do podkrovních prostor vestavěna mateřská škola. Ze severní strany dostala budova současnou tříbarevnou podobu. Je otázkou času
a především finančních možností, kdy bude nehezký
vzhled budovy napraven.
V letošním školním roce je škola kapacitně téměř
plně obsazena. Z celkového počtu 57 dětí, které navštěvují základní školu, jich je 17 z Klínce. Škola má pět ročníků umístěných ve čtyřech učebnách, kdy dva ročníky
jsou spojeny dohromady. Mateřská škola má kapacitu
28 dětí a je plně využita pouze líšnickými. Škola pořádá
řadu tradičních akcí, z nichž nejvýznamnější je Vánoční
koncert v líšnickém kostele, který je při každoročním
vystoupení dětí naplněn k prasknutí.		
JAROSLAV VOLF

ŠKOLKA V NOVÉM KABÁTĚ

První čtvrtletí uběhlo v naší školce jako voda.
Máme za sebou již několik akcí, spoustu zábavy, ale především práce.
V září nastoupily naše děti do nově vymóděné školky.
V prvé řadě jí dominují nově vymalované stěny. Malba
se mistrům malířského cechu opravdu povedla, barvy krásně ladí a oddělují jednotlivé části školky. Jedna
ze stěn se proměnila pod rukama paní učitelky Radky a její sestry v kouzelný les plný skřítků a zvířátek.
Obrovskou radost máme z nádherných dělících dveří,
mezi dvěma pracovními částmi školky. Ty nám školku
nejen zkrášlily, ale hlavně poskytly možnost si místnost
oddělit nejen při práci, ale i při poledním odpočinku.
Malé děti nyní mohou spinkat v naprostém klidu a větší nemusí již šeptat v ateliéru, kde tráví svůj polední
klid při hrách u stolečku. Děkujeme panu Malému
z Klínce za výrobu a instalaci dveří. Položili jsme ještě
nové koberce, školku nazdobili a mohli jsme začít.
Do školky nastoupilo v tomto školním roce 29 dětí,
z toho 10 nových. Tyto děti si velice rychle ve školce
zvykly a za společné pomoci dětí starších kamarádů
se zapojily do všech našich aktivit.

Oslavy dýní a výlet do Čechovy stodoly
V říjnu jsme se rozhodli vyzdobit naší školku dýněmi,
naučit se básničky a písničky s podzimní tématikou
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a připravit se na večer světýlek. To znamená poznat
naší večerní kouzelnou zahradu a seznámit se se všemi skřítky, kteří zde žijí. V říjnu se také v naší školce
objevila nová kamarádka, skřítek Sázinka, která je
ochránkyní naší kouzelné zahrady. Provází nás našim
letošním třídním vzdělávacím plánem s názvem „Kouzelná zahrada“.
Děti se již moc těšily na návštěvu Čechovy stodoly
a ta nás opět nadchla. Krásným podzimním programem nás prováděl hejkal, kterého se děti sice ze začátku malinko bály, ale o to pečlivěji plnily jeho úkoly.
Hejkal je provedl postupně podzimně vyzdobenou tajemnou stodolou a za splnění každého úkolu je čekala
malá odměna. Na konci cesty se jim podařilo hejkálka
ze stodoly vysvobodit a pustit na svobodu do blízkého
lesa. Po cestě tajemnou stodolou je čekala malá výtvarná dílnička, kde si všechny děti vymalovaly keramickou
dýni, kterou si vzaly do školky na památku.

Světýlka ve školce
Poslední říjnový den se naše školka v podvečer rozzářila tajemnou září a na děti čekal ve školce podzimní
skřítek Dýňovníček, a na zahradě jeho kamarádka lesní
víla. Aby se děti mohly podívat do světélkující školky,
musely nejprve samy dojít k víle, která je za statečnost
odměnila kouzelnou rolničkou. Tato rolnička pak byla
vstupenkou do večerní školky. Všechny děti překonaly
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Školka
obavy spojené s tajemnou cestou zahradou, získaly rolničku
a už je čekala otevřená školka
a v ní skřítek Dýňovníček. Když
k němu děti světélkující cestou
došly a pozdravily se, čekal je
za odměnu malý balíček. Všechny děti odcházely z večerní
školky s radostí, že vše úspěšně zvládly.

A co nás čeká v prosinci?
V prosinci se již tradičně chystáme na návštěvu Mikuláše
a čerta a čeká nás příprava vánoční besídky a vánočních trhů
ve školce. Děti se na nácvik besídky těší a vybraly si pohádku
o sněhulácích. Připraví si plno
zimních a vánočních písniček, koled, básniček a texty
k pohádce si již tradičně vymýšlí samy. Čeká nás také
výroba kulis a vánoční výzdoba školky.
Navštívíme také hudební program, pořádaný českou filharmonií v Rudolfínu v Praze, kde se vánočně
naladíme a prohlídneme si krásné prostory hudební síně. Navštíví nás divadélko V kufru, které k nám
jezdí pravidelně již několik let a vždy s krásnou pohádkou.

Náš nabitý vánoční program zakončíme 21. prosince
při rozsvěcení stromečku na vánočních trzích v Klínci.
Děti zazpívají několik vánočních koled a popřejí vám
krásné svátky a šťastný nový rok.
V novém roce vás už teď zveme na Masopustní průvod, který vyrazí 21. února ve 13 hodin z parkoviště
pod školkou.
Krásné vánoční svátky plné pohody vám přejí
děti, MARTINA, RADKA a HANKA

Informace o postupu při realizaci
projektů spolufinancovaných z dotací
„Klínec – vodojem a vodovodní propoje“
(dotace ze Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství,
předpokládaná cena 8 mil. Kč bez DPH)
Výběrové řízení na dodavatele proběhlo dle zákona v režimu „Zjednodušené podlimitní řízení“. Na
základě jediného kritéria „nejnižší cena nabídky“
byla vybrána jako vítězná nabídka firmy 1. SčV Příbram a.s. (7 932 060 Kč bez DPH). Výsledek soutěže a výběr dodavatele byl odsouhlasen usnesením
z veřejného zasedání dne 18. 11. 2014. V nejbližší
době bude s firmou uzavřena Smlouva o dílo (SOD).
Současně probíhá soutěž na Stavební dozor investora (SDI) a na koordinátora BOZP.

„Klínec – rekonstrukce a intenzifikace ČOV“
(dotace ze SFŽP MŽP, předpokládaná cena 16
mil. Kč bez DPH)
Výběrové řízení na dodavatele proběhlo dle zákona v režimu „Otevřené řízení na podlimitní veřejnou
zakázku“. Komise zasedaly a hodnotily nabídky od
10. 11. do 1. 12. Z podaných nabídek, které splnily
všechna kritéria, byla vybrána firma Energie stavební a báňská, a.s. na základě jediného hodnotícího
kritéria „Nejnižší cena nabídky“ (14 469 996,48 Kč).
Výsledek soutěže a výběr dodavatele byl odsouhlasen usnesením z veřejného zasedání dne 3. 12.
2014. I zde bude v nejbližší době s firmou uzavřena
Smlouva o dílo (SOD).
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Pro tento projekt také současně probíhá soutěž na
Stavební dozor investora (SDI) a na koordinátora
BOZP.
Po uplynutí všech zákonem daných lhůt pro odvolání (ještě do konce roku 2014) bude dokumentace

veřejných soutěží včetně podepsaných SOD s dodavateli předložena ke kontrole (Středočeský kraj
- Úřad pro regionální rozvoj a SFŽP MŽP) a následně
budou uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotací.
Podle předpokladů by první práce měly být zahájeny v lednu příštího roku. 					
JAN DOUBRAVA

KLUB SENIORŮ

Náš klub seniorů se i v roce 2014 stále schází
v naší krásné hasičské zbrojnici každou první
středu v měsíci – velké díky kolegům hasičům
za poskytnutí prostoru pro naše akce. V počtu
22 členů (s radostí jsme přivítali novou členku
paní Černou) a v přátelské atmosféře chceme
pokračovat i v roce 2015.
O vedení našeho klubu se staráme všichni členové,
v čele s p. Ing. Hodisem a paní Žákovou. Každý člen
klubu platí zápisné 50 Kč ročně. Z rozpočtu obce Klínec je nám předáván finanční příspěvek na činnost
seniorů 5 000 Kč ročně. Pokladnu vede paní Šafránková. Kontrolu pokladny provádí dvakrát ročně
paní Obermajerová a paní Kreperátová. Pravidelné
zápisy do knihy seniorů včetně docházky vede paní
Bauerová.
V letošním roce jsme zorganizovali řadu zajímavých akcí:
 navštívili jsme představení pražského Divadla
bez zábran (Dva na kanapi, 1+1=3)

 uspořádali jsme krásné posezení u příležitosti
MDŽ
 oslavili jsme Den matek s posezením

 v Českých Budějovicích jsme navštívili „Zemi
živitelku“
 v Litoměřicích jsme navštívili „Zahradu Čech“

 návštěva v MŠ Klínec se nepodařila pro špatné
počasí, avšak alespoň dárkem od nás děti dostaly knihu s dětskou tématikou
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 navštívili jsme klub seniorů v Mníšku pod Brdy

 zúčastnili jsme se otevření restaurace „U Krbu“

 uspořádali jsme i další výlety např. Dobříš, Beroun, Praha a Mníšek pod Brdy

 zorganizovali jsme také krásnou cestovatelskou přednášku v hasičské zbrojnici – vyprávění s promítáním o exotických zemích, kde vládnou pouště a vzduch je cítit kořením. O Svaté
zemi na březích řeky Jordán, o Sahaře, Maroku,
Izraeli a Palestině vyprávěl herec, režisér a také
cestovatel Tomáš Krejčí. Děkujeme za návštěvu
a za milé a zajímavé povídání.
V hasičské zbrojnici jsme se zúčastnili havelského posvícení za doprovodu krásné hudby a prožili jsme tak nezapomenutelné a krásné odpoledne i večer, na který budeme dlouho vzpomínat.
Děkujeme hasičům za organizaci a krásnou vzpomínku.

Rozlučkové posezení s rokem 2014 se uskutečnilo
3. prosince a na setkání byli pozváni členové Klubu
seniorů a představitelé obce a klíneckých hasičů
jako projev díků za celoroční spolupráci.

Dovolte nám touto cestou pozdravit našeho kolegu
pana Ing. Hodise a zároveň mu popřát pevné zdraví,
štěstí a pohodu.

Závěrem zveme všechny seniory z naší vesničky:
Přijďte mezi nás!
První schůze v roce 2015 se koná ve středu
7. ledna od 14hod v hasičské zbrojnici.
MARIE ŽÁKOVÁ
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Nabídka výletů

Kam s nimi? VI.
Nečekejte nic moc adventního nebo vánočního, tyto tipy totiž původně měly vyjít v zářijovém (nerealizovaném) vydání Zpravodaje
a přišlo nám líto je nezveřejnit. Adventních
nápadů na výlety máte jistě sami dost (Karlštejn, Křivoklát...), naše tipy vám třeba přijdou
vhod, až se budou děti o prázdninách nudit
nebo když leden bude stále ještě bez sněhu
a na blátě.
Detektivní hry
paní Kolombové
Kde to je a kudy tam: Budova školy Jedličkova
ústavu, U Jedličkova ústavu 2, Praha

Kdy tam vyrazit: celoročně, pátrání probíhá většinou v sobotu, je potřeba zjistit si volné termíny
v kalendáři na webových stránkách

Vstupné: 1 osoba: 600 Kč, 2 osoby: 700 Kč, 3 osoby:
900 Kč, 4 osoby: 1 000 Kč. Za každou další osobu 50 Kč
Co tam najdete: zahrajete si na detektiva: paní Kolombová a její tým vás uvedou do kriminálního
případu, vaším úkolem bude vypátrat pachatele
– pomocí odhalení těch správných stop, výslechu
klíčových svědků, indukce a dedukce... Celé to probíhá jako malé divadlo, jehož jste přímými účastníky. Nejlépe se samozřejmě pátrá v týmu, děti vítány.
WWW: http://www.detektivnihry.eu/
Pimprlárium

Kde to je a kudy tam: Galerie umění pro děti GUD,
nám. Franze Kafky 24/3, Praha 1

Kdy tam vyrazit: do 21. prosince, út – pá 13.00–18.00,
so – ne 10.00 – 18.00

Vstupné: 170 Kč, pro děti 80 Kč, možnost různých
rodinných vstupenek

Co tam najdete: interaktivní výstava loutek
pro malé a velké, poznáte všechny možné typy
loutek, můžete si na ně sáhnout, vyzkoušet je,
připraveny jsou také dílny pro děti.
WWW: http://www.galeriegud.cz

Golden Pacific Café
Kde to je a kudy tam: 1. patro Galerie Butovice,
Radlická 520/117, Praha 5
Kdy tam vyrazit: denně 9 – 21 hod.

Vstupné: Co tam najdete: kavárna, kde vám u vybraných stolků objednávku doručí mašinka. Pokud děti nezabaví model železnice, mají k dispozici hrací koutek.
Do kavárny se dá pohodlně zajet i s kočárkem. Jídla i dortíky připravují sami přímo v kavárně. Jízdenky na vlak
tu fungují jako jakési permanentky na jídlo – vláček
jezdí okolo a můžete si z něho vybrat, co se vám zlíbí,
podrobnosti na webu. V kavárně je ale možné objednávat i „normálně“, tj. např. dát si jen jeden vybraný dort.
WWW: http://www.goldenpacificcafe.com/

Prohlídka bývalého železnorudného dolu
Skalka v Mníšku pod Brdy

Kde to je a kudy tam: Mníšek pod Brdy, sraz bude
u Kovohutí na parkovišti
Kdy tam vyrazit: 13. prosince, 10:50 hod. (prohlídka začíná v 11, v případě zájmu bude další
v odpoledních hodinách)
Vstupné: 200 Kč
Co tam najdete: komentovanou prohlídku bývalého
dolu, projedete se důlním vláčkem. Akce není vhodná pro úplně malé děti, rezervace míst viz webová
stránka níže.
http://www.fengsuej.info/obrazky/letacek-dul_
Skalka.doc

Neviditelná výstava (už jsme o ní jednou psali) má
teď v nabídce pohádkové prohlídky pro menší děti,
každou sobotu a neděli v 11 a 17 hodin. Nutné rezervovat minimálně den předem. Více na http://neviditelna.cz/ .
A trocha toho adventu na závěr: zámek v Mníšku pod
Brdy připravil speciální prohlídky s vánoční tematikou
a adventními zvyky určené především malým dětem.

Více info na http://www.zamek-mnisek.cz/kulturni-prehled-1/ .
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