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výpiSy Ze ZaSedání Rady měSta Klecany  
Za pROSinec 2015 a leden 2016
Rada 30. prosince 
 – Schválila rozpočtové opatření č. 8/2015 – podle usnesení zastupitelstva města 

z 10. 12. 2015. Jde o opatření vztahující se k povinné úpravě rozpočtu ve vztahu 
k jiným rozpočtům (dotace), o němž bude informováno zastupitelstvo na nejbliž-
ším zasedání.

Rada 4. ledna 
 – Schválila podpis dodatku č. 1 k smlouvě o nájmu uzavřené 22. 12. 2015 k bytové 

jednotce v Dolních kasárnách č. 970/607.
 – Vzala na vědomí žádost TJ Sokol Veltěž a souhlasila s konáním dvou cyklistických 

závodů XCO Beckov, které se konají 22. 5. a 5. 6. 2016 na části pozemků, které 
patří městu Klecany. 

Rada 11. ledna
 – Vzala na vědomí nabídku LK Advisory s.r.o. Praha na řízení projektů v době udrži-

telnosti, rekonstrukce komunikace k areálu Dolní kasárna a rekonstrukce místních 
komunikací II. etapa. Schválila podpis smlouvy o řízení projektu. Cena zpracování 
jedné monitorovací zprávy je 6 000 korun, za přípravu podkladů pro kontroly 
jednoho projektu a za účast na kontrolách projektu 9 000 korun bez DPH. Uložila 
technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu.

 – Schválila podpis smlouvy mezi městem Klecany a Barborou Veselou o nájmu části 
pozemku 626/38 o výměře 20 m2.

 – Projednala možnost získání dotace k vybudování naučné stezky na území města.
 – Projednala žádost paní Horvátové o ukončení nájmu prostoru v Dolních kasárnách.
 – Schválila žádost společnosti Evanek Web Design Studio o úpravu ceny za posky-

tované služby elektronické pošty a webhostingu na 890 korun/měs. včetně DPH. 
 – Schválila nabídku Davida Karase z Prahy 9 na dodávku a montáž kamerového sys-

tému pro ubytovnu v Dolních kasárnách za 37 380 korun bez DPH.
 – Vzala na vědomí informaci o vydání změny č. 1 a schválení zadání změny č. 3 

územního plánu města.
 – Schválila podpis veřejnoprávní smlouvy s Josefem Tatayem o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci ve výši 3 000 korun. Příjemce se zavazuje splatit výpomoc ve 
třech splátkách po 1 000 korunách do 15. 3. 2016.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová
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Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, 250 66 Zdiby, Středočeský kraj, tel.: 774 986 014,  tel./fax.: 284 682 669
e-mail: info@policiezdiby.cz,  www.policiezdiby.cz .

Obecní policie Zdiby je ostatní složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a to dle dohody mezi 
Obcí Zdiby, Obecní policií a  Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, č.j.: HSKL4059/KL-2007.

Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené koordinační dohody mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím 
Středočeského kraje a Obcí Zdiby, Obecní policií  v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.

Územní působnost: obec Zdiby, Husinec, Větrušice, Sedlec a město Klecany.

OBECNÍ POLICIE

             ZDIBY

Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67  Klecany
--------------------------------

Věc: Zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecan,
červenec - prosinec 2015

Na základě Veřejnoprávní smlouvy (dále VS) č.j.: 146031/2008/KUSK, uzavřené 
mezi obcí Zdiby a městem Klecany podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů a to čl. 2, odst. 7,  předkládám zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby na 
území města Klecany.

Obecní policie Zdiby zabezpečuje ve své územní působnosti dvanáctihodinovou 
službu a to zejména v pracovních dnech. O víkendu je denní nebo noční služba plánována 
nepravidelně v závislosti na pořádání kulturní akce nebo bezpečnostní situace.

V roce 2015 udělili strážníci ve svém územní působnosti 51 blokových pokut a to v 
celkové výši 24 500, - Kč. Bylo nařízeno 5 soudních exekucí s neplatiči pokut na místě 
nezaplacených. Strážníci zpracovali celkem 344 písemností (úřední záznamy, oznámení 
uložení pokuty, oznámení přestupků a správních deliktů, vraky, dožádání úřadů, trestních 
soudů, Policie ČR, zejména odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál, NBÚ). Celkem bylo 
zajištěno 40 zatoulaných zvířat, 2 osoby byly převezeny na záchytnou stanici, 2 osoby pod 
vlivem alkoholu byly předány rodinných příslušníkům, byla nalezena 2 hledaná vozidla, byly 
oznámeny 4 trestné činy, bylo oznámeno 66 přestupků a správních deliktů. Finanční náklady 
na činnost obecní policie byly 2 850 000, - Kč. 

Bylo přijato a prověřováno celkem 739 oznámení na různá protiprávní jednání. Z toho 
bylo 663 přímo od občanů  (Zdiby - 470, Klecany - 150, Husinec - 28, Větrušice - 7, Sedlec -
8) a 76 od útvarů Policie ČR. Od začátku září do konce prosince se potýkala OP Zdiby s 
personálním podstavem. Celkově počet oznámení má vzrůstající tendenci. Občané často 
požadují po strážnících nepřetržitou službu a okamžitý příjezd na místo události. Ne vždy se 
toto podaří zajistit. 

Datum: 12.1.2016
Č.j.: 08/16-OP-Zdiby-WA
Přílohy: 
Vyřizuje: vedoucí OP Zdiby Luděk Wachtl
Tel.: 774 986 014
Datová schránka Orgánu veřejné moci:
Obecní policie Zdiby ID: qs4gwih

Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, 250 66 Zdiby, Středočeský kraj, tel.: 774 986 014,  tel./fax.: 284 682 669
e-mail: info@policiezdiby.cz,  www.policiezdiby.cz .
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Strážníci provádějí nepravidelné měření rychlosti a to pouze ve stanovených úsecích
(Topolová, Čsl. Armáda, Do Klecánek) a v časech určených Dopravním inspektorátem 
Policie ČR, Praha venkov, východ. 

Od července do prosince 2015 strážníci v Klecanech udělili blokové pokuty na místě 
nezaplacené za porušení rychlosti ve výši  2 000, - Kč a za drobné krádeže ve výši 2 000, -
Kč. Některé pokuty nebyly uhrazeny a proto bylo zahájeno exekuční řízení Exekutorským 
úřadem v Liberci. Strážníci v 10 případech oznámili příslušným správním orgánům zjištěné 
protiprávní jednání (1 x pohoršení, 1 x zábor, 2 x občanské soužití, 5 x drobné krádeže, 
poškození věci, 1 x ostatní).

Dne 30.12.2015 zastupitelstvo obce Zdiby odhlasovalo navýšení provozních nákladů 
na činnost Obecní policie Zdiby v roce 2016. Bude zahájena výstavba obecního kamerového 
dohlížecího systému (OKDS) v obci Zdiby. Na základě záznamů z kamerového systému 
strážník ztotožní pachatele např. poškozování majetku, nepořádku u kontejnerů, ale i zajistí 
důkaz protiprávního jednání. Kamerové záznamy obecní policie budou sloužit i kriminalistům 
Policie ČR při odhalování majetkové trestné činnosti. Server OKDS bude umožňovat 
připojení podružných OKDS, MKDS z obcí a měst s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o 
obecní policii. Obec, město bez zřízené obecní policie není dle stanoviska ÚOOÚ oprávněno 
provozovat OKDS na veřejných prostranstvích. 

Události z výkonu služby v Klecanech:

Dne 30.11.2015 v 7.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna občany, že na 
komunikaci Čsl. armády v Klecanech spadl strom. Na místo byl vyslán strážník, který označil 
překážku silničního provozu služebním vozidlem a vyrozuměl Hasičský záchranný sbor 
Středočeského kraje. Strom byl rozřezán pracovníky MÚ Klecany.

Dne 25.11.2015 v 11.00 hod. byla hlídka Obecní policie Zdiby upozorněna několika 
občany, že na parkovišti u Náměstí Třebízského v Klecanech je nastartováno osobní vozidlo 
Mercedes a ve vozidle leží člověk. Strážníci následně muže vzbudili, nebyl ohrožen na životě 
a ve vozidle v ranních hodinách usnul po noční kulturní akci.

Dne 18.11.2015 ve 12.29 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost 
Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje. V lokalitě U Obalovny v Klecanech 
došlo vzhledem k silnému větru k odtržení části plechové střechy u jedno z objektů. Strážníci 
uzavřeli místo proti vstupu nepovolaných osob a spolupracovali s jednotkou hasičů z 
Neratovic a Mělníka. Následně během odpoledne provedli několik obhlídek areálu.

Dne 27.10.2015 ve 14.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že ostraha 
logistického parku D8 zajistila zaměstnance, který odcizil značkovou černou tašku. Hlídka 
strážníků poté na místě uložila blokovou pokutu.

Dne 26.10.2015, jako každoročně vzpomínáme na naše blízké a proto strážníci 
okrskáři Obecní policie Zdiby začali namátkově kontrolovat hřbitov ve Zdibech a v 
Klecanech. Dušičky často lákají na hřbitovy zloděje.

Dne 12.9.2015 od 7.00 hod. se strážníci OP Zdiby zúčastnili akce Slavnosti pravého a 
levého břehu a závodů motorových člunů v Klecánkách. Strážníci zajišťovali silniční dohled 
při závodech do vrchu a veřejný pořádek. V 15.30 hod. strážníci na policejním člunu 
poskytovali pomoc parašutistům po seskoku do Vltavy a v 17.30 hod. zachraňovali plně 
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Strážníci provádějí nepravidelné měření rychlosti a to pouze ve stanovených úsecích
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na činnost Obecní policie Zdiby v roce 2016. Bude zahájena výstavba obecního kamerového 
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připojení podružných OKDS, MKDS z obcí a měst s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o 
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Dne 25.11.2015 v 11.00 hod. byla hlídka Obecní policie Zdiby upozorněna několika 
občany, že na parkovišti u Náměstí Třebízského v Klecanech je nastartováno osobní vozidlo 
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obsazený přívoz uprostřed řeky, kterému vypověděl motor. Na svezení člunem zdibských 
strážníků se čekalo i půl hodiny a přesto byla fronta dlouhá. Letošní návštěvnost byla velmi 
vysoká.

Dne 1.9.2015 od 7.15 hod. zabezpečovali strážníci Obecní policie Zdiby silniční 
dohled u Základní a mateřské školy ve Zdibech, Klecanech a Husinci. Opětovně jsme 
zaznamenali navýšení počtu vozidel bydlících obyvatel.

Dne 1.7.2015 ve 14.45 hod. byla Obecní policie Zdiby kontaktována občanem, že v 
lokalitě u hřbitova v Klecanech se nachází skupina uprchlíků, jedí třeště a mluví arabsky. 
Strážníci na místě zjistili, že se jedná o zaměstnance z nedalekého skladu ALBERT a jsou 
řádně ubytováni na městské ubytovně v Dolních Kasárnách.

za orgán obce:
Luděk Wachtl

vedoucí Obecní policie Zdiby
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výROčí KlecanSKá i Jiná
Školní rok je v plném proudu a tak první dvě historické zmínky 
budou patřit škole. První zmínka se váže k příjemnější části školní 
docházky. Před 90 lety 1. února 1926 byly v Čechách poprvé vy-
hlášeny pololetní prázdniny. Druhá historická zmínka již zdaleka 
tak příjemná není, neboť se váže k zavedení žákovských knížek do 
škol. Konkrétně to bylo od 1. února 1951, od 3. ročníků základních 
škol. Avšak vzhledem k současnému používání elektronických žá-

kovských knížek – kdeže loňské sněhy jsou? Tato zavedená technická vymoženost 
určitě otřese každým, kdo trpí nostalgií a dodnes má své žákovské knížky schované. 

V historických podkladech Klecan lze dohledat také první zmínku ze 14. února 
1906 o plánované elektrifikaci obce. K tématu elektrifikace bylo tehdejšími radními 
zaujato usnesení tohoto znění: „…v zásadě přijato, by po žních, jak finanční poměry 
obce toho dovolovat budou, k věci se přistoupilo a znovu ve výboru projednalo…“ 
(Elektrifikace obce byla dokončena v r. 1924).

Klapzubova jedenáctka, Cirkus Humberto, Lidé z maringotek, to je jen zlomek 
z výčtu nejznámějších děl fejetonisty, soudničkáře, reportéra a ředitele kabaretů 
Červená sedma a Rokoko Eduarda Basse, který odešel z tohoto světa před 70 lety 
2. února 1946.

Také patříte k těm, kdo již nevyjdou na ulici bez telefonu v kapse? Původní telefon-
ní přístroj, který si 14. února 1876 nechal patentovat vynálezce telefonu Alexander 
Graham Bell (1847 – 1922) by se nám asi do kapsy nevešel, ale počin to byl od pana 
Bella chvályhodný.

Poslední vzpomínka spadá do období první světové války. Dne 21. února 1916 
začala jedna z nejhorších bitev první světové války – bitva u Verdunu. Přestože úsloví 
„to je ran jak u Verdunu“ přežilo do dnešní doby, asi si nikdo z nás nedokáže předsta-
vit skutečnou hrůzu, kterou zažívali přímí účastníci této bitvy, z nichž se jich 700 000 
již nikdy domů nevrátilo. Bitva trvala téměř 10 měsíců a skončila 18. prosince 1916. 

JH

maSOpuSt
Přestože masopust není církevním svátkem, 
řídí se časem velikonočním. Název masopust 
vznikl z latinského carne vale, což lze volně 
přeložit jako „sbohem, maso“. Masopust je 
totiž období, kdy se smí maso naposledy jíst 
před velikonočním 40 denním půstem, který 
začíná popeleční, nebo-li škaredou středou. 
Ať již na venkově nebo ve městech se pravidel-
ně pořádaly v době masopustu průvody masek 
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Nabídka 
účetních služeb 

 
Nabízím kompletní zpracování 
účetnictví a mezd, poradenství 

a zastupování na úřadech. 
 

Nataša Máchová  
Klecany  

tel.: 776776794 

 

 
 

PRODEJ   SLEPIČEK  
 

 Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
oznamuje svým zákazníkům, že opět 

prodává slepičky snáškových plemen Tetra 
hnědá a Dominant - černý, modrý, žlutý,  

bílý a kropenatý. Stáří 14 - 19 týdnů.  

 
 
 
 Cena  149 -180 Kč/ks dle stáří.  

Prodáváme  slepičky pouze našeho chovu!     
Prodej se uskuteční:  

  

28. února 2016
 

 
Klecany  - u zadní brány fotbal. hřiště    

 v 17.10  hod. 
 

 30. března  2016 
Klecany – u zadní brány fotbal. hřiště      v 13.30 hod. 

………………………………………………  
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek 

cena dle poptávky 
Případné bližší informace:  
Po - Pá 9.00 - 16.00 hod                    

tel.: 601576270, 606550204, 728605840 

spojené s hostinami a tanečními veselicemi. V období renesance se ve městech často 
parodovali neoblíbení úředníci, lidé se do průvodu převlékali za fantastické posta-
vy a blázny. Odtud také pramení příměr „svátek bláznů“. Svátkem církevním je již 
zmiňovaná popeleční středa. Lidé se scházeli ke mši v kostele, kde byl na hlavním 
oltáři obraz zakrytý fialovým plátnem, a to až do Bílé soboty. Tomuto plátnu se na 
některých místech v němčině říkalo Hungertuch, což znamená hladové sukno, které 
mělo symbolizovat nadcházející dobu půstu. O popeleční středě kněz sypal věřícím 
na hlavu popel jako projev veřejného pokání. Do dnešní doby přetrvává rčení „sypat 
si popel na hlavu“. Ale nebudeme předbíhat. Nejprve nás čeká doba masopustu a tak 
si ještě alespoň připomeňme masopustní jídelníček, který musel být vždy pestrý a bo-
hatý. Ve skutečnosti se jednalo o praktickou záležitost, protože se lidé před dlouhou 
dobou půstu snažili spotřebovat vše, co se během půstu jíst nesmělo a mohlo by se 
zkazit. Typickým masopustním jídlem jsou jitrnice a jelita. Běžné byly rovněž sladké 
smažené šišky a koblihy plněné mákem nebo povidly. Z nekynutého těsta se smažily 
boží milosti. Kromě dalších sladkých dobrot jako jsou koláče, buchty a vdolky, musel 
být k dispozici čerstvě upečený chléb. 

Na závěr ještě dvě únorové pranostiky: 

  Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběžíš jistě v březnu ke kamnům 
s ušima.

  O Hromnicích (2. 2.) sníh, na jaře déšť. O Hromnicích déšť, na jaře sníh. 

JH
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malé výlety pRO děti i dOSpělé
Až do konce února je možné navštívit vý-
stavní sál Botanické zahrady v Troji, kde se 
seznámíte s Pěveckými mistry našich zahrad, 
a to prostřednictvím informací a fotografií 
zhotovených našimi předními ornitology.

V Městském muzeu v Sedlčanech právě 
probíhá (do 26. února) výstava s názvem Za 
obzorem – Miniaturní svět majáků, rozhle-
den a věží. Jedná se o výstavu převážně pa-
pírových modelů rozhleden, věží a majáků 
z autorské dílny Tomáše Hobzíka. 

GUD Galerie umění pro děti se sídlem nám. Franze Kafky 24/3, Praha 1, prodlou-
žila do 21. února výstavu Tajemství Čtyřlístku, která vznikla k výročí šestistého vydá-
ní čísla oblíbeného časopisu Čtyřlístek. 

JH, obrázek zdroj: http://ptacci.net/atlas/sykora_konadra

ZpRávy  
Z pRavéHO HRadce
Česká mše vánoční Hej mistře, vstaň 
bystře Jakuba Jana Ryby v Klecanech
Známá Česká mše vánoční se stala symbolem Vánoc a již několik let si ji můžeme 
vyslechnout v klecanském kostele v podání operního sboru Státní opery Praha. Letos 
zazněla během dopolední nedělní bohoslužby. I v této nezvykle časné době byl kos-
tel plný a atmosféra byla velmi slavnostní. 

Děkujeme opernímu sboru Stání opery Praha se sbormistrem panem Adolfem Me-
licharem, který v Klecanech vystupuje na podporu našeho sdružení a děkujeme za 
přízeň i páteru Pavlu Kunešovi.

Nové kroužky a další aktivity druhého pololetí.
Kroužek MALÝ KUCHAŘ
Je určen pro děti od 4 do 6 let a je vhodný pro všechny kreativní chlapce i děvčata, 
kteří rádi pomáhají v domácnosti a jsou milovníky nejrůznějších pochoutek.

Děti vyzkouší přípravu slaných i sladkých pokrmů (pomazánky, obložené chlebíčky, 
zdravé ovocné i zeleninové saláty, sladkosti a jiné pochoutky). Naučí se poznávat zá-
kladní potraviny, ovoce a zeleninu, bylinky a koření a seznámí se s etiketou stolování, 
hygienickými zásadami a pravidly zdravé výživy. 
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Kroužek MALÝ CHOVATEL
Děti se seznámí se zvířátky, která chováme v klubu rodičů a dětí Klíček (králíček, 
užovka, potkan, osmák degu, gekončík, akvarijní rybky), naučí se o ně pečovat a po-
znají, že péče o zvířátko má svá pravidla a je potřeba je dodržovat. 

Dozví se, co je dobré vědět před tím, než si zvířátko pořídí domů. Pro ty, co zví-
řátko doma mít nemohou, bude toto příležitost strávit se zvířátky příjemné odpoledne 
a něco užitečného a zajímavého se přiučit.

Na podzim pomůžeme myslivcům se sběrem kaštanů a žaludů pro lesní zvěř  a na-
učíme se také, jak se v lese chovat. Na jaře navštívíme ZOO a její nové přírůstky. 

TURISTICKÝ KROUŽEK
je určen pro děti prvního a druhého stupně základní školy ve věku od 9 do 12 
let, které mají zájem o poznávání přírodních i kulturních zajímavostí v bližším 
i vzdálenějším okolí Klecan. Budeme pořádat kratší i delší vycházky, hry a soutě-
že v přírodě pro děti i jejich rodiče, budeme využívat akcí, které se v našem okolí 
nabízejí.

Dvakrát do měsíce se bude konat schůzka dětí v prostorách klubu Klíček, kde 
společně probereme nápady na společné akce a budeme se společně věnovat jejich 
přípravě. Jedenkrát měsíčně uspořádáme víkendový výlet.

KLUB DESKOVÝCH HER
Ve spolupráci s Mensou ČR zakládáme Klub deskových her. 

Jednou za 14 dní si děti mohou společně zahrát deskové a logické hry a jednou 
měsíčně pozveme i rodiče a prarodiče na prodloužené večerní nebo víkendové 
„deskohraní“. Na prázdniny připravujeme příměstský tábor a další aktivity s deskový-
mi a logickými hrami.

DOUČOVÁNÍ 
Na nové pololetí připravujeme doučování matematiky, českého a anglického jazyka 
v úrovni základní a střední školy.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V únoru zveřejníme letošní nabídku příměstských táborů. Připravujeme tábory spor-
tovní, výtvarné, taneční, s koníky, s deskovými hrami, s anglickým jazykem a další.

Virtuální univerzita třetího věku
V únoru zahajujeme letní semestr virtuálního studia pro seniory. 

První kurz, který si přihlášené studentky a studenti vybrali, má název Barok-
ní architektura v Čechách. Kurz obsahuje 6 přednášek, které si jednou za 14 dní 
promítneme v nově založeném Konzultačním středisku v našem sídle na Rych-
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tě,  U Školky 74, Klecany. Po vypracování testů každé z přednášek a závěrečného 
testu je možné pokračovat ve studiu dalšího kurzu, na kterém se studenti shodnou. 
Více informací včetně nabídky kurzů najdete na stránkách České zemědělské uni-
verzity, která studium organizuje: https://e-senior.czu.cz/. Můžete se přijít podívat 
na naši studijní schůzku jednou za 14 dní v pondělí ve 13 hodin. Začínáme 
1. února. Vaše dotazy ráda zodpovím i telefonicky na čísle 723 734 994 (Zdeňka 
Tomášová).

Cyklus besed a přednášek
Připravujeme cyklus cestopisných besed, přednášek o výtvarném umění, architektuře, 
literatuře a hudbě. Další témata můžeme vybrat podle přání účastníků. Během února 
zahájíme besedy o životě v Mongolsku a pozveme Vás na přednášku o tom, jak po-
stupovat při sestavování rodokmenu.

Informace o všech novinkách v nabídce Pravého Hradce najdete na webových 
stránkách www.klubklicek.cz nebo na www.pravy-hradec.cz. Poradíme Vám i na e-
-mailových adresách info@pravy-hradec.cz a klicek@pravy-hradec.cz nebo při osob-
ní návštěvě v sídle Pravého Hradce a klubu Klíček na adrese U Školky 74, Klecany, 
kde býváme v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.

Za tým Pravého Hradce Zdeňka Tomášová

Zveme vás k pravidelným  

protestantským bohoslužbám  
- na Rychtě (prostor klubu Klíček)  
- vždy v neděli jednou za 14 dní 
- program pro děti zajištěn

 

www.sborklecany.cz | Hanka Polívková 777165994

Nejbližší setkání:
 
 
 

14. února

 

10:00
28. února

 

10:00
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JaK a Kde vZniKaJí SněHOvé vlOčKy
Sněhové vločky, na které jsme tak dlouho čekali, vznikají v at-
mosféře v chladných oblacích. Vločky tvoří shluky až 200 ledo-
vých krystalů. Kolem nečistot (prach, písek) se nabalí led, který 
padá dolů a spojuje se s dalšími. Konečnou podobu vločky urču-
je teplota, tlak a nasycení vzduchu. Nejefektnější vločky vznikají 
při teplotě od minus 10 do minus 25° C a vysoké vlhkosti vzdu-
chu. Vždy mají šestiúhelníkový základ, ale proč tomu tak je se 
dosud nepodařilo vědcům objasnit. První snímek vločky vznikl 
už roku 1885. 

JH

fOtOvtípeK

Revoluce v šatníku buxusů. Hitem zimní 
sezóny je čepice a límec stejné barvy.
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ptáci v Zimě – mlynaříK dlOuHOOcaSý
Fauna Klecan 2. 

Přestože vládne tuhá zima a mnoho ptá-
ků na počátku podzimu odlétlo na jih, 
někteří tu s námi zůstávají celou zimu, 
případně pro ptáky ze severní Evropy 
jsou tím „jihem“ naše kraje. Pro ty je lépe 
trávit zimu v končinách s občasným mra-
zem, výjimečně do minus dvaceti stupňů 
a s celkem hojnou potravou, nežli v blíz-
kosti polárního kruhu, kde je potravy 
málo, zato během čtyř až pěti zimních 
měsíců se teploměr drží na minus 40 °C. 
A to je i případ malého veselého ptáčka 
z řádu pěvců, mlynaříka dlouhoocasého 
(Aegithalos caudatus). Ten byl dříve řazen 
k sýkorám, ale nyní má vlastní čeleď – mlynaříkovití. V přírodě ho poznáte docela 
snadno pro jeho světlou až docela bílou barvu hlavy, hrudi a spodní části těla. Hřbet 
má tmavší, ocásek a ruční letky (křídla) jsou černobílé, ramenní letky jsou hnědočer-
vené. Mlynaříci ze severní Evropy mají hlavu zcela bílou, ti z Evropy střední a jižní 
jsou s tmavším pruhem přes oko. Ocásek je podstatně delší než vlastní tělo. Jedinec 
na fotce by mohl být ze severoevropské populace.

Mlynaříci jsou společenští ptáci a jejich jemně upletená a oválná hnízda se často 
nacházejí blízko sebe. Je zaznamenáno, že do hnízda dokáží nanosit až dva tisíce pe-
říček jiných ptáků, nebo i vláken, mechu, plsti apod. I po vyhnízdění, které vč. sezení 
na vejcích celé trvá okolo 27 dnů, se ptáci drží pospolu, což je pro ně jistě výhodné 
kvůli vzájemné ostraze a vyhlížení predátorů, jakým může být například krahujec. 
Mohou hnízdit i dvakrát ročně, poprvé v dubnu, podruhé přibližně v květnu až červ-
nu. Společenské chování mlynaříků jde tak daleko, že ptáci, kterým se v daném roce 
nepodaří založit vlastní rodinu, pomáhají s krmením a výchovou v sousedních hníz-
dech, a totéž dělají při druhém hnízdění i odrostlá mláďata z hnízdění prvního. Za 
zmínku rozhodně stojí, že samička, která váží v průměru 8,5 gramů, snese do první 
snůšky 5 až 12 vajec, přičemž každé váží cca 0,94 gramů. Snůška tedy může vážit 
téměř 11,3 gramů, čili 130 % váhy samičky. Pokud to převedeme na lidské poměry, 
tak by to byl důvod k založení nadace na podporu samiček mlynaříků! Není divu, 
že o starosti o mláďata, zdrojích potravy a o predátorech si mlynaříci mají stále co 
vyprávět, což činí cvrčivými zvuky od rána do večera. 

Švitořivé mlynaříky můžete nejlépe pozorovat v zimě, protože od podzimu se 
v našich zemích objevují ptáci z Polska, Švédska, Finska a Pobaltí. Tito severní mi-
granti se vyznačují i tím, že jsou mnohem méně plaší, než ptáci z našich populací, 
a dosednou na větve třeba i půl metru od vašich hlav. V jednom hejnu může být až 
padesát jedinců, kteří pečlivě prohlédnou každý kmen a každou větev. V Klecanech 

Foto: Mlynařík dlouhoocasý, 
autor snímku Jiří Brázda, říjen 2015
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je v zimě uvidíte ve svazích nad Vltavou, u Černé skály, na Pravém Hradci, v Klecan-
ském háji a v přilehlých zahradách. Zahrádkáři i komerční zahradníci a ovocnáři by 
se mlynaříkům měli klanět, protože jednou z podstatných složek jejich potravy jsou 
mšice. Proto méně chemie, více mlynaříků! 

Jaromír Bratka

mySlivecKý pleS
V sobotu dne 16. ledna 2016 uspořádal náš Myslivecký spolek Zdiby – Klecany v sále 
sokolovny ve Veltěži tradiční, v pořadí již šestý, myslivecký ples. 

Na zahájení vystoupili trubači se slavnostními loveckými fanfárami, aby přivítali 
hosty, včetně zástupců města Klecany, obce Zdiby i obcí okolních. 

Trubači – zahájení plesu

Zaplněnému sálu hrál k tanci i po-
slechu oblíbený Taneční orchestr Sta-
nislava Douši. 

Tak, jako každý rok, proběhlo 
i letos losování cen bohaté zvěřino-
vé tomboly. Dá se říci, že tombola, 
kvalitní hudba a příjemné prostředí 
velkého sálu táhne návštěvníky kaž-
dý rok.

Je potěšitelné, že mezi nimi se ka-
ždoročně objevuje mnoho mladých 
lidí, kteří si slavnostní atmosféru ple-
su užívají. Zájem veřejnosti nás za-
vazuje k tomu, abychom v plesové 
tradici pokračovali. Tombola a její strážce
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Orchestr a plný parket Losování tomboly začalo

Výherci si přebírají cenu První cena – kolouch jelena evropského 

První tanečníci

Těšíme se na shledání na příštím plese v lednu 2017.
Ing. Jindřich Trpák
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ŠKOlní KuRýR
Krteček a kalhotky
Kdo by neznal tuto pohádku?

Žáci třetích tříd se během výukového programu v Toulcově dvoře dozvěděli pomocí 
příběhu o ,,Krtečkovi“ spoustu nových informací nejen o lnu, ale také co vše je nutné 
udělat, než vznikne látka. Vyzkoušeli si práci s trdlicí, hachlemi a vřetánkem. Na 
závěr si každý žák utkal malý kobereček.

http://zsms.klecany.cz/obsah/krtecek-a-kalhotky-1192.html          zdroj obrázek: www.dracek.cz

Lyžařský kurz 1. stupně – Benecko
Ve druhém lednovém týdnu odjelo 
35 žáků z druhých až pátých tříd 
do lyžařského areálu BENECKO 
v Krkonoších zdokonalovat si své 
lyžařské schopnosti a dovednosti. 
Jelikož se nám sněhové podmínky 
jen vylepšovaly, mohli jsme si ly-
žování užívat v plné míře. Ti z nás, 
kteří byli na výcvikovém kurzu již 
poněkolikáté, pilně trénovali car-
vingové obloučky a ti, kteří stáli 
na lyžích poprvé, se postupně se-
znamovali s krásou tohoto zimního 
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sportu. Během pobytu na horách jsme si také 
vyzkoušeli chůzi na sněžnicích, zahráli si hry 
s lavinovými vyhledávači, vytvořili nádherné 
sněhuláky a postavili obrovské iglú. Při ve-
černích programech v hotelu Krakonoš jsme 
absolvovali přednášku o bezpečném a správ-
ném chování na sjezdovce, namalovali vlajky 
jednotlivých skupin, vytvořili komiksové pří-
běhy, zahráli si spoustu her a zatančili na dis-
kotéce. Během týdne se z nás utvořila výbor-
ná parta kamarádů. Po celou dobu se o nás 
starali instruktoři Olina a Honza, zdravotník 
Tomáš a paní učitelky Jarka a Alena.

http://zsms.klecany.cz/obsah/lyzarsky-kurz-1-stupne-benecko-1193.html

Tělocvik na sněhu
Konečně jsme se po Vánocích dočkali sněhu. A tak 2.A a 2.B, hurá na tělocvik ven!

http://zsms.klecany.cz/obsah/telocvik-na-snehu-1194.html

Indický den
20. ledna  se celá naše škola ocitla v Indii. A to jsme ani nemuseli opustit Klecany. 
Naše paní kuchařky s paní Bílkovou, hospodářkou jídelny, pro nás připravily překva-
pení – indické menu. 
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Aby těch překvapení nebylo málo, můžeme se v únoru těšit na americký a fran-
couzský den. 

Děkujeme Vám, paní kuchařky! 

http://zsms.klecany.cz/obsah/indicky-den-1197.html
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ZačáteK ROKu v dRužině
První lednový týden v novém roce jsme zahájily velkou „sáňkovačkou“ u fotbalového 
hřiště. Naše týdenní řádění na sněhu jsme zakončily soutěží „O největší sněhovou 
kouli“. 

Ale zima ještě nekončí. Ba naopak, konečně začala a s ní přišel 
i mráz. Toto nás inspirovalo k návštěvě „Zimní královny 2“. Tu už 
jsme sledovaly v teple kina Ládví. J

Už nyní se těšíme na měsíc únor a na další překvapení, která pro 
nás připraví paní vychovatelky z naší „družky“. Ale až po jarních 
prázdninách.

Děti ze ŠD
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ZpRávičKy Z mateřSKé ŠKOličKy
Budoucí prvňáci na návštěvě ve škole
V pondělí 11. 1. se děti ze třídy 
Kobylka rozdělily na dvě polo-
viny a navštívily třídy 1.A a 1.B. 
Vyzkoušely si, jaké to je, used-
nout do školních lavic a zapojit 
se do výuky.

Ve středu se do 1.A a 1.C po-
dívaly děti ze třídy Beruška. Ve 
čtvrtek děti ze třídy Myška na-
vštívily hodinu v 1.B a 1.C. 

Konečně sníh
Děti si užily zimních radovánek v okolí školky.



Klecanský zpravodaj • únor 2016

Výlet za dinosaury
25. 1. se děti ze třídy Ryba vydaly na výlet za dinosaury do Triloparku Praha. Prohléd-
ly si pravěká zvířata a zahrály si na paleontology.

Lednové divadlo
26.1. zhlédly děti z mateřské školy divadelní představení „Jak vyzrát na bacily“.



lOutKOvé divadlO KlecáneK  
HRaJe v ÚnORu pRO děti pOHádKu

„Sůl nad zlato“
Starý pan král měl tři dcery: Drahušku, Zlatušku a Marušku. 

Která ho měla nejraději a nakonec se stala královnou? 

Přijďte se podívat v sobotu 27. února
do Městské knihovny Klecany 

Začátek představení je v 15 hodin.

SKautSKé StřediSKO HavRan Klecany
„Ach jo. Škoda, že už je po Vánocích“. Špitlo vlče potichu.

„To je pravda“. Přitakalo druhé vlče, zírající na vedoucího oddílu, 
jak s dvěma dalšími vlčaty zapaluje oheň v kamnech.

„Ale přece. I když Vánoce skončily, jedna věc je super.“ Usmálo se 
první vlče.

„A jaká?“ Odrhlo druhé vlče od skupinky u kamen.
„Že už zase budeme chodit na schůzky!“
Je pravda, že návrat z vánočních prázdnin je nepříjemný pro každého. Dny po-

hádek a lahodného cukroví jsou fuč a bylo třeba navázat na prosincový program.
První schůzka 3. oddílu v novém roce měla netypický charakter. Na prosincové 

radě se rozhodlo, že v roce 2016, stejně jako roky předtím, bude 3. oddíl chodit 
po Klecanech a v rámci tříkrálové sbírky vybírat peníze pro potřebné. Vybrané pe-
níze letos poputují do stacionářů pro seniory, azylových domů pro matky s dětmi 
v tísni, na pečovatelskou a ošetřovatelskou službu a pomoc bude také adresována 
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konkrétním sociálně slabým rodinám a jednotlivcům. Letos se však 3. oddíl nevy-
dal na cestu na večer tříkrálový, ale využil k tomuto účelu první lednové schůzky. 
Vlčat po Vánocích dorazilo tak akorát, aby se z nich daly vytvořit dva královské 
průvody. Jako pomocnou sílu vyslal 13. oddíl Pyri a Andy k nimž se připojila ještě 
externí síla v podobě Syslíka, skautky ze Staré Boleslavi. První průvod si vzala na 
starost Janina s Pandou, Adamem a Pyri. Ve druhém průvodu jsem byl já (Mamut), 
Andy, Syslík a na cestě se k nám připojila Nitka. V každé skupince se provedl 
rychlý konkurz na tři hlavní role, přičemž těmi (ne)šťastnými ve skupince s ope-
rativním názvem Vinice se jednalo o Máru, Bobra a Šakala. Ve druhé skupince 
s krycím názvem Boleslavka se této pocty dočkali Dudu, Fífa a z čistě praktických 
důvodů Syslík, poněvadž byla jako jediná z králů … a královen schopná dosáh-
nout na vrchol branek a dveří. Po krátkém a zcela dostačujícím procvičení tradič-
ní tříkrálové koledy se obě skupiny vydaly do jednotlivých částí Klecan, přičemž 
cílová oblast každé skupiny se důmyslně odvíjela od názvu každé ze skupin. Vl-
čata si stěžovala na zimu, ale poté, co jsem jim vyprávěl o jedné tříkrálové sbírce, 
kdy mě s vlčaty z dob minulých zastihla taková vánice, že jsme ani pořádně nevi-
děli, kam jdeme, jejich nářky ustaly. Místo toho se začala vesele koulovat a válet 
ve sněhu. Čas, vymezený 
pro procházení se ulicemi 
Klecan utekl tak rychle, 
že jsme se téměř nestihli 
vrátit na srub na půl os-
mou. Chtěl bych poděko-
vat Pyri, Andy a Syslíkovi, 
že se ochotně připojily 
k této akci a pomohly 
nám usměrňovat vlčata. 
Zároveň bych chtěl podě-
kovat všem dárcům, kte-
ří nám do naší tříkrálové 
sbírky přispěli a pomohli 
tím lidem, kteří pomoc 
potřebují.

Další důležitá věc se 
týká blížícího skautského 
plesu, který byl naplá-
novaný na 26. 3. 2016. 
Jelikož toto datum zved-
lo velkou vlnu nepokojů 
a hrozilo, že rodiče a přá-
telé klecanského skautin-
gu vyjdou do ulic, došlo 
k přesunutí termínu na 
2. 4. 2016!

PRONÁJEM NETEMPEROVANÝCH 
SKLADOVÝCH PROSTOR 
RŮZNÝCH VELIKOSTÍ 
od 10 m2 až do 450 m2 

 

   SMLUVNÍ CENY!!!        již od: 3 KČ/1 m2/1 DEN 

 

Více informací najdete na našem webu 

www.srbdepo.cz 

    Kontaktujte nás: 
      e‐mail: jiri.srb@srbdepo.cz,  tel.: +420 731 513 866 
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Pojďte s námi během celého roku 2016 slavit naše skautské narozeniny!
Pokusíme se články zde, přibližovat vám dlouhý a několikrát režimem přerušovaný příběh 

Klecanského skautingu, ve kterém v hlavních rolích hrálo bezčetné množství dětí a mládeže 
a dospělých, poté dospělých z těch prvních dětí a dětí těch dospělých a vnuků těch dospělých. 
No zkrátka 80 let je 80 let. Věřím, že u těch, skautem nepolíbených trochu poodhalíme ten 
cenný poklad, který si v srdcích nesou všichni ti, kdo skautem či skautkou políbení alespoň 
jednou byli a zažili nejen tábor a výpravu, nepočítaje schůzek jak na našem starém srubu či 
na nynějším, ale i pocítili hodnoty skautingu a důležitost kamarádství a pospolitosti.

Společně s vámi zavzpomínáme na ty, kteří už s námi těch 80 svíček nemohou 
sfoukávat, ale kteří mají velikou zásluhu na tom, že dnes děti nosí v Klecanech 
skautský kroj. Pojďme si ten začátek v krátkosti přiblížit.

Znalí v matematice tedy již vědí, že začátek skautování v Klecanech se datuje na rok 
1936, kdy se dala dohromady skupina mladých lidí – a stal se jim vzorem první Židovský 
spojovací oddíl skautů z pražského Karlína. Tento oddíl v té době tábořil nedaleko Klecan 
na místě zvané Šulkovna. Na základě získaných zkušeností založila tato skupina chlapec-
ký a dívčí oddíl a napojili se na středisko Junáka Roztoky. Mezi zakládající členy patřili na-
příklad sestry: Marie Kaplanová, Anežka Bednářová, Růžena Rybáčková a bratři: Zdeněk 
a Richard Stanislavovi, Jaroslav Velíšek, František Pazderník, Jiří Kolář, Karel Kyncl, Ladislav 
Novák, Jindřich Hotový, Miroslav Stýblo, Václav Dus, Václav Soukup. Činnost těchto dvou 
oddílů byla zastavena po okupaci naší vlasti v roce 1939.

Bohužel se nám z tohoto období nedochoval žádný materiál ani fotodokumentace, 
pokud byste někdo doma něco objevili na půdě, budeme vám vděčni za každou fotečku.

To, že naše středisko letos slaví, se dozvíte i na dalších námi pořádaných akcích 
během roku. Doufáme, že se na některé z nich uvidíme, ať si přijdete zatancovat 
na náš ple,s či vyhrát s dětmi odměnu na dětském dni. Vrcholem našich oslav bude 
Skautská narozeninová party, na podzim na našem srubu. Těšíme se na vás!

Na závěr oblíbený skautský citát:
„Skauting je hra, a je to hra o velikou sázku“.
(Robert Baden-Powell, zakladatel skautingu)

Mamut



Nabízíme prostory k pronájmu

Výrobní haly (cca 1400 m2) od 90,- Kč/m2/měsíc
Kanceláře (cca 300 m2) od 100,- Kč/m2/měsíc
Sklady (cca 900 m2) od 70,- Kč/m2/měsíc

Včetně potřebného zázemí, v areálu ÚJV Řež, a. s.

• Kontrolovaný vstup - vstupy na identifikační čipové karty
• Ostraha - ozbrojená ostraha 24 hod. denně, 7 dní v týdnu, EZS
• Hasiči - stálý dohled 24 hod. denně, EPS a stálá služba
• Údržba - v rámci celého areálu je zajištěna vlastní údržba k řešení havárií  
  a údržbářských prací
• Parkovací plochy - možnost parkování automobilů vně (dostatečná kapacita)  
  i uvnitř areálu
• Garáže - v areálu jsou k dispozici hlídané nevytápěné garáže pro dodávkové  
  a lehké nákladní vozy
• Likvidace RA - v areálu je možno zajistit likvidaci RA odpadů. 
• Datové připojení – poskytnutí služeb internetu
• Závodní stravování zaměstnanců
• Půjčovna lehké techniky
• Závodní lékař a rehabilitace
• Technická knihovna
• Podatelna

Cena k jednání. 
Bližší informace najdete na www.ujv.cz/cz/aktuality/pronajem-prostor
Kontakt:  
Josef Husák, josef.husak@ujv.cz, 602520134
Daniela Štrejbarová, daniela.strejbarova@ujv.cz, 725298897
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biatlOn a tady?!
Je sobotní zimní ráno, za okny tma a nevlídné počasí. My máme sraz před devátou 
v Jizerských horách na běžkách. „My“ říkáme sportovnímu oddílu mládeže Biatlon 
Klecany, který má dvacet členů z Husince, Řeže, Klecan, Zdib, Čimic, Předboje... 
Na stadionu v Bedřichově se učíme běžkařské technice a poté vyrážíme na společ-
ný výlet na běžkách. Odpoledne už můžeme být zpátky doma, vysportovaní, děti 
i rodiče. 

Je středeční odpoledne, v Dolních kasárnách v Klecanech připravujeme terče 
na pravidelný trénink. Využíváme prostor naší desetimetrové bezpečné střelnice, 
v případě nepřízně počasí v zázemí bývalých kasáren. Pohybovou a atletickou prů-
pravu směřujeme i v zimě, pokud to jen trochu jde, ven.

Je víkend, třetí adventní. Fouká, prší a na vrcholku sjezdovek na Klínovci v Kruš-
ných horách je několik centimetrů umělého sněhu. Přesto jsme vzali 13 dětí a odejeli 
na víkendové soustředění na Mariánskou. Mnozí stáli poprvé na běžkách. Celkovou 
spokojenost uzavřel přespolní běh mezi skalami po fáborkách a střelba. Večer jsme 
se utahaní, ale šťastní sušili v chalupě.

Co nás to napadlo iniciovat v nížině zimní sport? Jenže biatlon není jen zimní, 
letní varianta sestává z běhu a střelby. Na startovní listině českého poháru v letním 
biatlonu 2016 snad nebudeme chybět. 

Soustředění v Krušných horách



Chceme vést děti k po-
hybu, zodpovědnosti, fair 
play. Biatlon zůstává pro 
starší děti atraktivní i v kon-
kurenci počítačových her.

Oddíl Biatlon Klecany je 
určen dětem od osmi let. Je 
registrovaný u Českého sva-
zu biatlonu od září 2014. 
Díky pochopení Pravého 
Hradce a města Klecany 
jsme vybudovali střelnici. 
Finanční podpora svazu, 
Klecan, Řeže, Středočeské-
ho kraje a sponzorů nám 
umožnila získání závodních 
vzduchovek a kvalitních běžeckých lyží. Naším cílem není vrcholový sport, ale nad-
šení pod kvalitním vedením. S trénováním nám pomáhají profesionální trenéři. Mladí 
bývalí biatlonoví závodníci jsou pro děti vzorem, autoritou i staršími kamarády a pro 
nás rodiče jistotou dobrého rozumného vedení.

Pokud si myslíte, že jsou běžky pro děti nuda, jste na omylu. Naše děti hory baví, 
jsou podpořeny kamarádským, soutěživým kolektivem, který v letošním školním roce 
tmelíme dvěma zimními a jedním letním soustředěním. 

Těšíme se na shledání v bílé stopě.
Anna a Jakub Červenkovi, Šimon Matoušek

2. Trénink na střelnici v kasárnách

facebook: Biatlon Klecany          s.matous@volny.cz

miStROvStví RegiOnu maS nad pRaHOu 
v ZávOdecH na HORSKýcH KOlecH 

V neděli 22. května 2016 se uskuteční již 
3. Mistrovství regionu Nad Prahou v závo-
dech na horských kolech. V rámci populari-
zace sportování v přírodě účastníci zabojují 
o unikátní mistrovské dresy a poháry pro 
nejúspěšnější 3 závodníky v každé kategorii. 

Stačí, když bydlíte v regionu Nad Prahou, 
máte horské kolo a hlavně máte chuť v ne-

děli nelenošit. Nemusíte být „profesionálními“ sportovci, abyste se stali „Mistry 
regionu Nad Prahou“ v jedné z 23 kategorií.
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Doporučujeme sledovat webové stránky závodu http://www.xcobeckov.cz/ , kde 
naleznete veškeré důležité informace. Pokud uvažujete o Vaší účasti (kategorie jsou 
vypsány pro celou rodinu), budeme rádi, pokud nám tento fakt sdělíte formou přihlá-
šení přes registrační formulář. Ušetříte si tak spoustu času u prezentace, minimalizu-
jete chyby v přepisu Vašeho jména do časoměřičského systému, ale hlavně nevypad-
nete z pořadí Mistrovství regionu Nad Prahou. 

(pm)

minipřípRavKa = mladŠí přípRavKa =  
není čaS ZtRácet čaS!
Na konci roku 2015 se po malé „tatínko-trenérské“ rozpravě a konsenzu poda-
řilo domluvit přihlášení našeho mužstva do jarní části turnajové soutěže FAČR 
mladších přípravek určené pro ročníky 2007 a mladší. Zatímco všechna mužstva 
mají v soutěži odehranou minimálně podzimní část, my jsme se jako nováček 
nechali nalosovat jako „žlutý kůň soutěže“ do divize F, složené z nejméně úspěš-
ných a asi i nejmladších mužstev okresu Praha – východ. Nejbližším soupeřem 
budou Měšice, ostatní týmy (Čestlice, Vyžlovka, Říčany, Liblice okr. Kolín) již 
budou vyžadovat zvýšenou dávku domluvy ohledně dopravních možností rodičů 
zejména těch starších kluků se školní docházkou. 



Společná fotka ve slánské hale

Jarním turnajům začínajícím pro nás o víkendu 2. – 3. 4. v Měšicích také od-
povídal začátek nového roku 2016, kdy vše, co se snažíme kluky učit během běž-
ného tréninku, je třeba také odzkušovat během přátelských zápasů. Jako úplná 
premiéra nás čekal první výjezd k venkovnímu utkání do Slaného. Samozřejmě 
byl třeskutý leden a hrálo se v hale a ne venku, to dá rozum. Jestli má někdo 
pocit, že kopaná je výlučně záležitostí „silnějšího pohlaví“, tak ve Slaném, kam 
jsme přijeli sbírat zápasové zkušenosti figuruje v pozici metodického šéftrenéra 
přípravek paní Riegerová, bývalá fotbalistka Sparty Praha a poté co se nově usta-
vila reprezentace žen ČR nad 35 let, tak i její čestná jednonásobná reprezentant-
ka. Proti našim 5 školkovým dětem, z nichž Míra Holý měl úplnou zápasovou 
premiéru, a 4 prvňákům nastoupili „3 pětky“ domácích nabušených prvňáků 
ročníku 2009. Když řeknete klukům, že se bude hrát „na dvě“, každý si už vybaví 
normální fotbálek. Ve Slaném jsme vyzkoušeli hrát zajímavější variantu „na čty-
ři“, což pro brankaře znamenalo, že musí o to více sledovat hru (žádné hledání 
čtyřlístků, nebo spár v palubovce), protože brání své dvě branky, naopak útočná 
fáze hry má možnost gólového zakončení do obou branek. Gólů tedy padalo 
dost a není ostudou, že spíše na naší straně. Naopak, naši kluci bojovali jako lvi 
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a v mnoha osobních sou-
bojích odpadával soupeř, 
byť měl na halový povrch 
lepší neklouzavé obutí, za-
tímco naši kluci převážně 
v běžných keckách byli jak 
na ledě v sousedící hale. 

Tak jako při dospělác-
kém fotbale dopadají čas 
od času na hrací plochu 
nejrůznější předměty od 
dýmovnic, svazků klíčů 
a pivních kelímků včetně 

obsahu, tak na naši palubovku dětského fotbalu dopadly ve Slaném z diváckého 
ochozu hned dva dudlíky krátce po sobě… Ke zranění nikoho nedošlo a ani naše 
nejmenší divačky nebyly vyzvány k umravnění či odchodu, jednak že ještě neu-
mí chodit a také proto, že na takový fotbal, jaký hráli naši prckové ve Slaném, se 
určitě muselo koukat s otevřenými ústy J. Celý zápas jsme hráli téměř 2 hodiny 
s hokejovým střídáním celých formací a ke konci už byla znát únava. Když jsem 
však po utkání v kabině jako pochvalu a odměnu za sportovní výkon nechal do-
jíst pendreky z mikulášského turnaje, tak po únavě nebylo ani památky, kluci se 
na to vrhli a ani mi nenechali… inu kdo zaváhá … no vždyť to znáte…

Další přátelský zápas proběhl hned následující víkend v domácí nafukovací hale 
proti SK Bašť. Zde byla účast hojnější a došlo i k další zápasové premiéře nejnovějšího 
benjamínka mužstva – ani ne 5letého Kuby Veselého. Nízko položené těžiště těla kom-
binované s fyzickou a pohybovou vyspělostí a zřejmě i posunutým prahem bolesti zna-
mená výjimečné rozšíření našeho mužstva o ročník 2011. Kromě hráčů máme možnost 
prostřídat i trenéry, takže toto utkání měli na povel Pavel Srstka s Romanem Simulíkem. 

Celkově vzato nás čeká ješ-
tě spousta práce. „Míč“ je pro 
naše malé kluky určitě kouzelné 
slovo – asi jako „mamka“ a ur-
čitě ho mají taky hrozně moc 
rádi. Budeme je učit dobře ho 
ovládat, pěkně si ho zpracovat, 
zvednout hlavu a zamyslet se, 
co s ním provést, jestli si trouf-
nout zaútočit individuálně, nebo 
si pomoci přihrávkami se spolu-
hráči, no hlavně se ho hned ne-
zbavovat nakopnutím někam…

Tomáš Bažant, trenér mladší 
přípravka

Adam Ševčík rozehrává 

Společná fotka z domácího utkání proti Bašti



 

 

 

ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI  

Správně a včas poskytnout první pomoc by mělo patřit k základnímu vzdělání 
každého z nás. 
 
Nikdy nevíte, kdy vy sami, nebo vaši blízcí budou v ohrožení života.  
 
Během pár vteřin můžete být tím, kdo první pomoc potřebuje, ale i tím, kdo ji 
dokáže jinému poskytnout – tedy zachráncem. 

Chcete se naučit poskytovat první pomoc, vědět, co dělat jako první, co je 
nejdůležitější a na co nesmíte zapomenout? 

POKUD ANO, NEVÁHEJTE A PŘIHLASTE SE NA KURZ PRVNÍ POMOCI! 

 

KDY: 13. 2. 2016 od 14:00 hod 

DOBA TRVÁNÍ: 4 HODINY 

CENA: 450/osoba 
 

KONTAKT:Tel.: +420 731 765 342, kurzy@vitalus.cz, www.vitalus.cz 

OBJEDNÁNÍ KURZU NA UVEDENÝCH KONTAKTECH 
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Koupě rodinného domu
Rodina s dětmi koupí rodinný dům v horní části Klecan (ne Klecánky). Ideálně 4 – 5+1  

nebo s možností dostavby. Případně koupíme stavební pozemek. Garáž výhodou. 
Tel: 721 467 721, email: jpdomecek@gmail.com

Pronájem nebytových prostor
Nabízíme k pronájmu nebytové prostory po rekonstrukci o velikosti 122 m2 v uzavřeném 

areálu bývalého statku v Líbeznicích, Družstevní 72. Parkovací stání k dispozici.
Lze pronajmout jako kancelář s menším skladem. Měsíční nájemné Kč 15.900 bez DPH, 

bez energií. K pronájmu IHNED. Volejte na tel. 606 021 985

Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Valná hromada
Dne 23. ledna proběhla výroční valná hromada spolku – Tělovýchovná jednota Sokol Kle-
cany. Na programu bylo jak hodnocení uplynulého období z hlediska sportovního, organi-
začního a finančního, tak výhledy na nadcházející jarní kolo fotbalové sezony 2015/2016. 
Přítomní členové spolku schválili stanovy v novém znění, které odpovídá platným záko-
nům. Do funkce předsedy spolku byl opětovně zvolen Jiří Kruťa. Dále byli zvoleni členo-
vé výkonného výboru – Daniel Dvořák, Vít Rabiňák, Vladimír Apltauer, Josef Novák st., 
František Dvořák a Dagmar Horová. Na závěr valné hromady proběhla krátká diskuze. 
Děkujeme členům TJ Sokol Klecany za jejich účast, podněty, názory a podporu.

Zimní příprava
Mládežnické oddíly budou i nadále využívat k zimní přípravě tělocvičnu a halu v areálu 
ZŠ a MŠ Klecany. Dospělí začali s přípravou na jarní část fotbalové sezony v posledním 
lednovém týdnu. Prozatím bude probíhat příprava v nafukovací hale. Plánujeme přátel-
ská utkání, o kterých budeme informovat na webu a na nástěnkách ve Sportklubu.

V březnu začínáme
A je to zase tady. Už v polovině března se rozjede jarní část fotbalové sezony 2015/2016.

A mužstvo dospělých
12. 3. 2016 v 10:30 hod v Čelákovicích

Starší žáci
26. 3. 2016 v 10:00 hod na domácím hřišti proti Mladé Boleslavi.

-dh-
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Restaurace U Mlsnýho bejka
Vás zve na skvělé posezení u hořícího krbu

Každý víkend pro Vás připravujeme tématické akce.

V naší restauraci si můžete pochutnat na skvělém steaku, 
burgeru či klasické české kuchyni. 

Denně připravujeme polední menu za dostupné ceny.
Pořádáme večírky či oslavy dle přání. 

Pro zpěváky máme k dispozici karaoke.

Skvělé jídlo můžete zapít studeným točeným pivem či vínem.
Točime 10° Gambrinus a 12° Plzeň. Pro řidiče máme točený Birell.

Vína máme rozlévaná, či si můžete vybrat láhev z naší vinotéky.

Více informaci fb: Restaurace U Mlsnýho bejka

Rezervace na tel. Číslech:  606375168, 604898339

Přijďte k nám příjemně strávit svůj čas, těšíme se na Vaší návštěvu!

                                                                          Tým Restaurace u Mlsnýho bejka

16. ročník mezinárodní soutěže
Kalendář roKu 2016 vyhlášen!
Přihláška a podmínky
na www.typografiacz.cz/soutez.html.
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Uzávěrka 30. 3. 2016

Partneři
soutěže e-shop tisku
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