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KLECANSK¯ ZPRAVODAJ V NOVÉM KABÁTù
Rada mûsta Klecany rozhodla na dubnovém zasedání o zmûnû podoby zpravodaje
a s tím i o zmûnû dodavatele tisku a grafického zpracování.

Klecansk˘ zpravodaj bude vycházet zaãátkem mûsíce, tak jak jste zvyklí. 
Zmûna bude v barevné obálce a ve vût‰í moÏnosti vyuÏití obrázkÛ a fotografií,

s ohledem na pouÏití jiného zpÛsobu tisku. Na podobû zpravodaje bude od kvûtnové-
ho ãísla spolupracovat s MÚ Klecany a s redakãní radou zástupkynû firmy Tercie, s.r.o. 

Pokud by mûl kdokoliv zájem o spolupráci ve zpravodaji, máte-li fotky z kultur-
ních, sportovních a jin˘ch akcí ke zvefiejnûní nebo chcete-li sami pfiispívat sv˘mi
ãlánky, ozvûte se na dasa.zpravodaj@seznam.cz

SVÁTEK SOUSEDÒ
Obãanské sdruÏení Prav˘ Hradec Vás zve 28. kvûtna 2010 v 17 hodin na námûstí
V. Bene‰e Tfiebízského Svátek sousedÛ se v âeské republice slavil poprvé 30. kvût-
na 2006. Vznikl v roce 1999 v PafiíÏi, v roce 2005 se slavil se uÏ v 377 evropsk˘ch
mûstech za úãasti 4,5 milionu lidí. Více informací naleznete na oficiálních stránkách
http://www.svateksousedu.cz/. 

Srdeãnû zveme sousedy, ktefií mají chuÈ si spoleãnû uÏít májov˘ podveãer, ochut-
nat co dobrého kdo pfiinesl, popovídat si a zazpívat si. Dûti si mohou malovat na
chodníku, zahrát si panáka, nebo se projet na ‰lapacích autech. 

PODùKOVÁNÍ
Za redakãní radu a vedení mûsta Klecany dûkuji paní Pavle ·ebkové za mnohaletou
práci pro Klecansk˘ zpravodaj. Paní ·ebková dávala zpravodaji grafickou úpravu,
pracovala jako korektorka, zprostfiedkovávala tisk a provádûla práce související
s koneãnou úpravou kaÏdého vydání zpravodaje. Vzhledem k rozhodnutí vedení
mûsta o zmûnû podoby zpravodaje a zmûnû firmy, která bude zpravodaj graficky
zpracovávat a tisknout, byla spolupráce s p. Pavlou ·ebkovou ukonãena. 

Pavlo dûkujeme za tvoji práci a pochopení pfii nekoneãn˘ch zmûnách a trpûlivost
pfii nedodrÏování termínÛ uzávûrky.

Vydává Mûstsk˘ úfiad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany
Redakãní rada: D. Horová, J. Homoláãová
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8. KVùTNA UPLYNE 65 LET
OD KONCE DRUHÉ SVùTOVÉ VÁLKY
8. kvûten je v˘znamn˘m dnem nejen pro âeskou republiku, ale má pfiedev‰ím
v˘znam celosvûtov˘. V tento den pfied 65 lety bylo nacistické Nûmecko pfiinuceno
v dÛsledku obratu svého pÛvodnû „vítûzného“ taÏení, podepsat bezpodmíneãnou
kapitulaci. 

MoÏná nûkomu mÛÏe po uplynutí tolika let pfiipadat kaÏdoroãní vzpomínka na
tuto událost jako zbyteãné oÏivování star˘ch ran. Jsou ale rány, které se hojí jen
velmi tûÏko a nûkteré zÛstanou i nezahojeny. A mezi nû patfií a vÏdy budou patfiit
poãty obûtí této války: 60 milionÛ mrtv˘ch (z toho 40 milionÛ civilistÛ), odhaduje
se, Ïe v nacistick˘ch koncentraãních táborech zahynulo 12 milionÛ lidí, dal‰í
1,5 milionÛ lidí zemfielo v dÛsledku bombardování. Na následky holocaustu dopla-
tilo Ïivotem 6 milionÛ lidí. Materiální a kulturní ztráty nebylo moÏné vyãíslit.
A proto je tfieba nezapomínat na ty, ktefií hrÛzy nejstra‰nûj‰í války v dûjinách lidstva
nepfieÏili, ale i na ty, ktefií ji pfieÏili, ale vzpomínku na ni si jako tíÏiv˘ kámen nosí
sebou po cel˘ Ïivot.

V dûjinách na‰í zemû byl po léta s koncem druhé svûtové války spojován
9. kvûten. V tento den na základû spojeneck˘ch smluv sovûtská armáda osvobodila
Prahu. Poslední nûmecké jednotky byly poraÏeny aÏ 11. kvûtna, ãímÏ definitivnû
skonãila druhá svûtová válka v Evropû.

JH

POZVÁNKA
ZO KSâM Klecany zve srdeãnû na‰e obãany na pietní akt poloÏení kytice na hrob
rudoarmûjcÛ, ktefií poloÏili Ïivoty daleko od domova za II. svûtové války.

Pietní akt se koná dne 9. 5. 2010 v 17.00 hodin na místním hfibitovû.
Tû‰íme se na Va‰i úãast.

VZPOMÍNKOVÉ SHROMÁÎDùNÍ
7.  kvûtna 2010 v 18 hodin 
Vzpomínkové shromáÏdûní 
u pomníku padl˘m z I. a II. svûtové války 
na námûstí V. Bene‰e Tfiebízského 
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KLECANSKÁ ·KOLA V ZÁZNAMECH KRONIKÁ¤Ò (III)
V dal‰ím vyprávûní o klecanské ‰kole se jiÏ dostáváme do zaãátku první republiky,
tedy do roku 1918: Dne 7. prosince sloÏili ãlenové uãitelského sboru pfiísahu vûr-
nosti âeskoslovenské republice. Dne 11. záfií 1919 bylo povoleno od‰kolení Ho‰tic
a Vodochod do vlastní ‰koly. V létû 1921 nav‰tívil Klecany prezident republiky T.
G. Masaryk a tak na jeho poãest byla – za úãasti uãitelÛ a ÏákÛ ‰koly – 28. fiíjna 1921
slavnostnû odhalena deska na âerné skále. Ta byla pfiejmenována na Masarykovu
skálu. 

Vzpomínka na nûkteré uãitele
Ve ‰kolním roce 1918–19 nastoupil doãasnû za onemocnûlého fiidicího uãitele pan
Václav Pecák, rodák z Klecan. Spolu se sv˘m bratrem byl sokolsk˘m cviãitelem Ïac-
tva a znám˘m loutkáfiem. Pan Pecák se pak znovu stal ãlenem uãitelského sboru, ale
r. 1936 ode‰el jako fiidicí uãitel na Obecnou ‰kolu v Praze Hloubûtínû. Je pohfiben
v Klecanech. Jména dal‰ích vyuãujících uÏ na‰im dne‰ním obyvatelÛm mnoho
nefieknou. Nejstar‰í obãané si v‰ak vzpomenou na paní uãitelku Ungermanovou
a pana fiidicího uãitele Karla Srbu, starostu Sokola po r. 1945.

Marná snaha o novou ‰kolu a pfiestavba staré ‰koly
V bfieznu 1924 byl z pfiídûlu od velkostatku získán za doplatek 5000 korun pozemek
Na Vinici o v˘mûfie 9584 m2. Poãítalo se zde s v˘stavbou nové ‰koly. I kdyÏ v r.
1931 byla na pozemku vykopána studna (nákladem 12000 korun), uhasly v r. 1933
ve‰keré nadûje, Ïe bude nová ‰kola postavena. Obec pak osázela ‰kolní pozemek
ovocn˘mi stromy. Ve ‰k. r. 1935-36 kronikáfi zaznamenává, Ïe souãasná ‰kola byla
pfiestavûna za 90 000 korun. Od té doby byly záchody splachovací a ‰kola dostala
vlastní vodovod. Získala také pûknou novou tfiídu a na pÛdû skladi‰tû. Bylo zlep‰e-
no osvûtlení ‰koly. Vedle polévkové kuchynû – ve které se ve ‰k. r. 1933 –34 nava-
fiilo témûfi sedmnáct tisíc porcí polévek – vznikla kuchynû ‰kolní. V témÏe ‰kolním
roce se zdej‰í ‰kola zmûnila na ‰estitfiídní.

PotíÏe s mû‰Èankou
V roce 1935 byla zdej‰í obec zafiazena – podle zákona o mû‰Èansk˘ch ‰kolách – do
Roztok. Místní ‰kolní rada se snaÏila o otevfiení filiálky roztocké mû‰Èanky. K tomu
do‰lo 1. 9. 1939. Nastal v‰ak problém s místem. ·kola sice zakoupila a adaptovala
domek ã. 110 od b˘valého uãitele pana Kruli‰e (náklady za koupi a adaptaci ãinily
78 tis. korun), ale to nestaãilo a bylo nutno zavést v nûkter˘ch tfiídách odpolední
vyuãování a nûkteré tfiídy se staly „cestovními“. Mû‰Èanská ‰kola v Klecanech byla
osamostatnûna 1. listopadu 1939.

Zaãátek nûmecké okupace
Tím, Ïe zanikly mnohé ãeské ‰koly v pohraniãí, zÛstala fiada uãitelÛ bez místa,
a proto byl sníÏen poãet ÏákÛ na tfiídu ze ‰edesáti na ãtyfiicet pût dûtí! Ve ‰kole byl
zaveden polední dozor nad pfiespolními Ïáky za odmûnu pût korun. Ve ‰k. roce
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1939-40 napadlo v zimû mnoho snûhu a mrazy
trvaly velmi dlouho. V bfieznu 1940 pak pfii-

‰la povodeÀ. Situace byla ztíÏena
ohromn˘m mnoÏstvím tûÏk˘ch
a ostr˘ch ledov˘ch ker na Vltavû,
které drtily v‰echno, co potkaly. Na

lidi postiÏené povodní se konaly
ãetné sbírky. ·kolní rok 1940-41 pro-
bíhal normálnû, od 1. ãervence byla

otevfiena matefiská ‰kola. Pro vyuãování byl
pronajat domek ã. 228 pana Kodeta. ProtoÏe

bylo za války nafiízeno ‰etfiit papírem, museli Ïáci
1. a 2. tfiíd uÏívat k psaní a kreslení místo se‰itÛ bfiidlicové tabulky (toto opatfiení trva-
lo aÏ do ‰k. r. 1946 –47) a k procviãování je museli uÏívat i Ïáci 3. a 4. tfiíd. Válka
pfiinesla také dal‰í nafiízení: musela se zatemÀovat okna. Proto bylo ranní vyuãová-
ní posunuto na 8.45 hod., aby se nemuselo svítit. Mnozí uãitelé obecn˘ch ‰kol
museli nav‰tûvovat kurzy nûmeckého jazyka. V Klecanech je vedl pan uãitel Motl,
kter˘ byl nûmecké národnosti.

(pokraãování pfií‰tû)
Z kronik vypsala Jifiina Koktanová

KLECANSKÉ ST¤ÍPKY
➤ 20. kvûtna 1912 udûlilo c.k. místodrÏitelství obci Klecany koncesi na provozo-

vání pfiívozu v Klecánkách  

➤ 29. kvûtna 1919 bylo ministerstvem vnitra potvrzeno odlouãení obce Husinec-
¤eÏ od Klecan

➤ 16. kvûtna 1932 letec Tassilo Hanavsk˘, hrabû ze Schaumburgu pfii náv‰tûvû
klecanského panství pfiedvádûl leteckou akrobacii, pfii níÏ se zfiítil a zabil

➤ 24. kvûtna 1944 byla nûmeckou brannou mocí zabrána budova ‰koly. ·kola
doãasnû pfiesídlila do VeltûÏe

➤ 4. kvûtna 1945 se obec ãistí od v‰ech nûmeck˘ch nápisÛ. Policejní hodina nafií-
zena na 20,00 hod.

➤ 22. kvûtna 1963 byl v obci zaloÏen „Svaz invalidÛ“

➤ 26. kvûtna 1979 se v Klecanech uskuteãnila náv‰tûva vojenské delegace Nige-
rijské republiky vedená genpor. T. J. Danjamou. Delegace kromû MNV nav‰tí-
vila i ZD·, M· a nûkolik domácností

➤ 24. kvûtna 1982 bylo novû otevfieno nákupní stfiedisko na námûstí
JH
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KLECÁNEK
Sokolské rodinné loutkové divadlo sehrálo v podzimní a jarní sezónû v Mûstské

knihovnû v Klecanech ãtyfii pohádky pro men‰í dûti. Pfiedstavení se tû‰ila velkému
zájmu divákÛ. Hráli jsme ve sloÏení: Irena Nováková, Zdena Lomová,Vûra Nováko-
vá, Krist˘na Bur‰íková, Pavel Kune‰ a Milan Îalud. Hudbu obstarával Jirka Koktan,
zvonûní a techniku Aniãka Koktanová, nepostradatelnou pofiadatelkou byla Jana
Kunrtová. V˘tûÏek z dobrovolného vstupného byl tentokrát urãen pro klecansk˘
klub rodiãÛ a dûtí Klíãek. Podzimní sezónu chceme zahájit v fiíjnu, a to pohádkou
âarovná pí‰Èalka aneb Jak Ka‰párek pfiemohl stra‰ného draka. 

Na shledanou, dûti!

SETKÁNÍ S VÍTùZSLAVEM HÁLKEM
Letos v dubnu uplynulo 175 let od narození kdysi slavného ãeského básníka,

kter˘ se narodil blízko Klecan, v Dolínku, a je tak trochu na‰ím sousedem. Chtûli
jsme ho pfiiblíÏit lidem souãasného poãítaãového vûku, a proto ve spolupráci diva-
delní spoleãnosti Lorda Ochota a pûveckého sboru Klenota a jejich pfiátel se vydafiil
hudebnû recitaãní a ãtenáfisk˘ veãer dne 

8. dubna nazvan˘ Na pohárek vína s Vítûzslavem Hálkem. Na ten navazoval 10.
dubna autobusov˘ zájezd pofiádan˘ klecanskou kulturní komisí do Hálkova rodné-
ho domku, tzv. Hálkovny v Dolínku u Odolena Vody. Vyslechli jsme tam pûkn˘
v˘klad pana Romana Straky a pokraãovali do zámeckého parku v Panensk˘ch Bfie-
Ïanech, k vzácné kapli postavené barokním stavitelem Janem BlaÏejem Santinim.
Obû akce byly pûknû nav‰tívené i rodiãi s dûtmi.



VELIKONOâNÍ JARMARK
TfiebaÏe jaro o sobû je‰tû nedávalo pfiíli‰ vûdût, jeho oslavy v Klecanech probûh-

ly v radostném a tvofiivém duchu. Velikonoãní jarmark, kter˘ se konal dne
27. bfiezna nav‰tívilo jako obvykle mnoho dûtí i dospûl˘ch. Málokdo se pfii‰el jenom
podívat, protoÏe – také jako obvykle – si kaÏd˘ mohl vybrat z pestré nabídky ruko-
dûln˘ch dílen. A tak náv‰tûvníci zdobili perníãky, malovali sádrové velikonoãní
obrázky, zkou‰eli ubrouskovou techniku nebo patchwork bez jehly, patlali – par-
don, modelovali – z keramické hlíny (pod vedením lektorÛ ze ZU·), zdobili vejce
barevn˘m papírem a dokonce vyrábûli vitráÏ (tradiãní kurz ãlenÛ obecnû prospû‰né
spoleãnosti BONA). Pfiitom se mohli zaslouÏenû odmûnit ochutnávko v˘borného
velikonoãního peãiva, které opût napekly klecanské hospodynû 

Divadlo GLANS hrálo pro dûti „Tfii pohádky na dobr˘ den“ a bylo jako obvykle
nabito. 

Nezklamala ani dûvãata Andrejka Stanislavová a Dita Jiráková, která opût prode-
jem sv˘ch v˘robkÛ získala peníze na podporu organizace Paraple. VozíãkáfiÛm ten-
tokráte putuje 200,- Kã. 

Dal‰í dobroãinn˘ stánek s kufiátky a vajíãky vlastní v˘roby si otevfiely skautky
z 1. oddílu Stfiediska Havran Kleca-
ny, aby podpofiily celostátní sbírku
Pomozte dûtem. V pondûlí pak pro-
dávaly v Praze a v pátek zase v Kle-
canech. Celkem utrÏily 3 550,– Kã. 

Zdá se, Ïe se prodej vlastnoruã-
ních v˘robkÛ dûtí na podporu znev˘-
hodnûn˘ch a ohroÏen˘ch skupin
spoluobãanÛ stává na jarmarcích
a dal‰ích akcích v Klecanech tradicí.
ZaslouÏí si pochvalu a podporu nás
v‰ech. 

Velk˘m pfiekvapením bylo vystou-
pení skupiny hudebníkÛ, které jsme
mohli vidût jiÏ o Vánocích u stro-
meãku na námûstí. Pan Jifií Vacek
pozval pana pátera Kune‰e, bratry
Horáãkovy a Krist˘nu Suãurovou
a nastudoval s nimi nûkolik lidov˘ch
písniãek, které si s nimi zazpívala
ãást pûveckého sboru Klenota. Slíbili
nám dal‰í vystoupení na pfiipravova-
né akademii Pravého Hradce v ãer-
vnu. Máme se tedy na co tû‰it! 
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BEZ âERN¯
¤íká se pfied hefimánkem smekni, pfied bezinkou klekni. Toto úsloví nepochybnû
vychází z léãiv˘ch schopností obou bylin. Bylinou je v‰ak u bezu ãerného v tomto
pfiípadû mínûna jeho léãivá úãinnost, nikoliv vzhled. 

Bez ãern˘ (Sambucus nigra) fiadíme do kategorie stromÛ. Vût‰inou ho známe jako
dfievit˘ kefi s dlouh˘mi kaÏdoroãními v˘mladky. Ale pokud mu vytvofiíme vhodné
podmínky, mÛÏe nás po nûkolika letech rÛstu pfiekvapit sv˘m 5 aÏ 7 m vysok˘m
kmínkem se svûtlou jemnû brázditou borkou a hrdû se rozkládající témûfi kulovitou
korunou. Mladé vûtve mají ‰irokou bílou dfieÀ, tzv. „du‰i“. Bez ãern˘ je velmi pfii-
zpÛsobiv˘ a tak ho mÛÏeme najít od níÏin aÏ po stfiední horsk˘ stupeÀ. Roste na
okrajích lesÛ, na rumi‰tích, podél cest i na silnû zastínûn˘ch místech. UpfiednostÀu-
je Ïivné hluboké pÛdy bohaté na dusík. Je také pfiizpÛsobiv˘ rÛznému vodnímu reÏi-
mu s v˘jimkou extrémnû such˘ch stanovi‰È. Ra‰í velmi brzy na jafie a je mrazu-
vzdorn˘. Jeho listy jsou opadavé, kvûty drobné, bûlavé s charakteristickou vÛní,
uspofiádané do velk˘ch ploch˘ch kvûtenství, která se objevují v kvûtnu aÏ ãervnu.
Plodem jsou drobné kulovité ãernofialové peckoviãky, které dozrávají v srpnu aÏ
záfií a známe je pod názvem bezinky. 

Bez byl od nepamûti povaÏován za magickou rostlinu. Jeho vyuÏití v léãitelství je
opravdu ‰iroké. K léãení lze pouÏít listy, kvûty i plody. Listy, které jsou mírnû jedo-
vaté, je vhodné pouÏít rozemleté nebo pomaãkané jako obklad na klouby pfii rev-
matismu. Ale nikdy je neuÏíváme vnitfinû. Jiné je to s kvûtem bezu. Ten obsahuje ve
znaãné mífie rutin, silice, tfiísloviny a cholin. Kvûty pouÏíváme buì ãerstvé nebo
su‰ené. Ve formû ãaje jsou úãinn˘m pfiípravkem pfii infekci d˘chacích cest, pfii r˘mû,
a to i senné, pfii zánûtu nosních dutin, sniÏují teplotu, podporují pocení a mírní
bolesti. PÛsobí mírnû moãopudnû i antirevmaticky. Pfiíprava ãaje je velmi jednodu-
chá: 2 lÏíce su‰en˘ch kvûtÛ pfielijeme pÛl litrem vafiící vody a louhujeme 10 minut.
Velmi úãinn˘ proti horeãce je bezinkov˘ ocet: 3 ãerstvû utrÏené kvûty zalijeme 1 lit-
rem octa a necháme 2 t˘dny stát na slunci. Poté pfiecedíme a tekutinu uchováváme
na chladném a tmavém místû. Aplikace, která spoãívá v potírání zápûstí, chodidel
a ãela pfii horeãce nepatfií k tûm právû pfiíjemn˘m, ale její úãinek se dostaví uÏ po
pár hodinách. A navíc nezatíÏíme svÛj organismus polykáním tablet. Velmi dobrou
úãinnost má rovnûÏ ‰Èáva z plodu bezu. Pomáhá pfii bolestiv˘ch zánûtech perifer-
ních nervÛ (ischias, bolesti pátefie apod.), ti‰í také bolesti nervu trojklanného. Pokud
chceme plody bezu ãerného uÏívat vnitfinû, je bezpodmíneãnû nutné je povafiit, aby
se neutralizoval mírnû jedovat˘ glykosid sambunigrin, jehoÏ neÏádoucím úãinkem
je zvracení a dávení. Proto bezinky nikdy nepojídáme syrové. 

Bez ãern˘ má své místo i v kuchyni. Kvûty bezu je moÏné obalovat v tûstíãku
a smaÏit podobnû jako kvûták. Z bezinek, které obsahují vysoké procento vitaminu
A a C a také napfi. draslík, Ïelezo, mûì a zinek, mÛÏeme pfiipravit velmi dobrou
‰Èávu, likér i dÏem, ale bezinky je moÏné pouÏít i jako náplÀ na koláãe, podobnû
jako rybíz nebo jiné ovoce. 

Bez ãern˘ patfií mezi léãivé rostliny, které nám sv˘m v˘skytem utváfiejí a ovliv-
Àují nejen Ïivotní prostfiedí, ale také pomáhají chránit na‰e zdraví a léãí ménû
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POZVÁNKA NA V¯STAVU
Ve Stfiedoãeském muzeu v Roztokách u Prahy je moÏné v kvûtnu shlédnout tyto
v˘stavy:

➤ Kde se vylomil zub ãasu – v˘stavou se pfiedstaví konzervátorské oddûlení
muzea, které je známé pouÏíváním ojedinûl˘ch technologií: ozafiovací komorou
a plazmochemickou aparaturou. V˘stava konãí 23. 5. 2010. 

➤ LEGO – hraãka i hobby. V˘stava je vûnována svûtoznámé stavebnici LEGO
a potrvá do 25.6.2010

➤ Co slu‰elo prababiãkám – v˘stava pfiedstavuje krojové celky a odûvní souãásti
z vrcholné fáze jejich v˘voje v první polovinû 19. století z Podûbradska, Bole-
slavska, Bene‰ovska, Slánska, Mûlnicka a dal‰í. V˘stavu je moÏné nav‰tívit aÏ do
18. 7. 2010. 

SVÁTEK MATEK
Letos pfiipadá na nedûli 9. 5. 2010 Svátek matek. NezapomeÀte potû‰it svoje mamin-
ky tfieba malou kytiãkou.

KLECANSKÉ SÍDLI·Tù
Obyvatelé klecanského sídli‰tû prosí prostfiednictvím zpravodaje ostatní obãany
o respektování soukrom˘ch pozemkÛ okolo jednotliv˘ch ãinÏovních domÛ. âinÏovní
domy, stejnû jako pfiilehlé pozemky, jsou soukrom˘m majetkem, o kter˘ se majitelé
jednotliv˘ch bytÛ a pozemkÛ starají z vlastních finanãních zdrojÛ a svojí vlastní prací.
Jejich práci v‰ak kaÏdodennû nûkdo hatí napfi. otrháváním kvûtinov˘ch záhonÛ, niãe-
ním ostatní zelenû, pohazováním odpadkÛ, parkováním na trávû apod., zároveÀ
dochází k poru‰ování soukromí pouÏíváním laviãek, stolkÛ, hracích prvkÛ pro dûti,
vstupováním na pozemky aÏ do bezprostfiední blízkosti oken suterénních bytÛ atd.
Obyvatelé jednotliv˘ch domÛ pak zakládají témûfi „domobrany“, aby svÛj majetek,
o kter˘ peãují a vkládají do nûj investice, uchránili. K odpoãinku a rekreaci je na síd-
li‰ti moÏné vyuÏívat centrální hfii‰tû, které bylo v loÀském roce zrekonstruováno a osá-
zeno okrasn˘mi kefii. I pfiesto, Ïe nejsou okolo ãinÏovních domÛ na sídli‰ti tfiímetrové
ploty je jistû moÏné s jistou dávkou slu‰nosti respektovat soukromí jejich majitelÛ.

závaÏná onemocnûní. A proto jak bylo jiÏ v úvodu napsáno, je opravdu na místû
„pfied bezinkou kleknout“. 

JH
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POZVÁNKA NA KONCERT
V leto‰ním roce uplyne 100 let od úmrtí hudebního pedagoga Josefa Vlka, klecan-
ského rodáka. K tétopfiíleÏitosti pfiipravilo sdruÏení Domovem ãeské hudby komorní
koncert 30. kvûtna v 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Program koncertu: 
J. S. Bach: Preludium a fuga 
T. Vitali – Ciaccona 
Girolamo Frescobaldi: Toccata 
J. S. Bach - Preludium ze Suity pro sólové violoncello G Dur 
J.H. Schmelzer - Kirchensonate 
Josef Vlk – T.Pindor: Improvizace na téma Josefa Vlka 
Ant. Dvofiák: Koncert pro violoncello a orch. h moll op.104– „KéÏ Duch mÛj sám“ 
F. Mendelssohn-Bartholdy - Sonáta A Dur pro varhany 

Interpreti: R. Patoãka , T. Pindor, J. Îìánsk˘ 

Vstupné dobrovolné 

SLAVNOSTNÍ KONCERT
9. kvûtna 2010 v 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

Program: 

Felix Mendelssohn Bartholdy
Sen noci Svatojánské – pfiedehra 

Antonín Dvofiák
Symfonie ã. 8 Anglická 

Hraje Vinohradsk˘ 
symfonick˘ orchestr 
pod vedením Milana Bou‰ka. 

Vstupné dobrovolné
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Bednáfi Augustin (79)
Prokopová Kvûta (70) 
Klausová Hana (77) 
Vávrová Jana (71) 
Dostálová Jifiina (71) 
Vysu‰ilová BoÏena (73) 
Starostová Libu‰e (88)
Vobofiilová Olga (89) 
Chalupová Marie (88) 
Lomová Zdena (70) 
Polák Rudolf (75) 

Slánská Liliána (73) 
Beãicová Miroslava (72)
âorÀák Juraj (73) 
Buchar Miloslav (76) 
Kraisingerová Eleonora (87) 
Rudolf Franti‰ek (85) 
Drábek Václav (72) 
Malinovsk˘ Jaroslav (80) 
Hladká Ludmila (75) 
Ha‰ková Emilie (94) 
Mayer Antonín (94) 

V‰em na‰im jubilantÛm gratulujeme a pfiejeme pfiedev‰ím pevné zdraví.

KVùTNOVÍ JUBILANTI

POVINNÉ OâKOVÁNÍ PSÒ A KOâEK
Ve stfiedu 12. 5. 2010 v 19.00 hodin probûhne u autobusové
zastávky na námûstí 
V. B. Tfiebízského povinné oãkování psÛ a koãek proti vzteklinû
(téÏ proti ostatním virózám). V Klecánkách u autobusové zastáv-
ky probûhne oãkování od 20.00 hodin.

MVDr. Irena Sedláãková.

DùTSK¯ DEN
Dne 6. 6. 2010 vás v‰echny opût rádi pfiivítáme v areálu
Sokola Klecany na jiÏ tradiãní oslavû Dûtského dne. Pro
dûti budou opût pfiipraveny soutûÏe a doprovodné atrakce.
Podrobnûj‰í informace naleznete na letácích. 

INZERCE
Pronajmu byt 2+1 v Klecanech na sídli‰ti od 1. ãervna 2010. 
Pro více informací volejte prosím na tel.: 603 421 028.
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU
Utkání klecanského „A“

TJ Sokol Klecany – Sokol Záryby

Po prvním domácím utkání odehrálo na‰e A muÏstvo zápas v Zárybech.
Chvílemi to vypadalo, Ïe to bude i poslední zápas na‰eho muÏstva. Soupefi totiÏ

od zaãátku utkání rozehrál velmi tvrdou hru a likvidoval nám hráãe. L. Rybeckému
protihráã poãechral kopaãkou nos, Matûj Kuncífi má nos dokonce zlomen˘ a i ostat-
ní z na‰í jedenáctky byli soupefiov˘mi hráãi nepfiíjemnû atakováni. Na‰i si to nene-
chali dlouho líbit a pfiitvrdili také. TakÏe kromû toho, Ïe jsme v Zárybech uhráli ales-
poÀ jeden bod, zápas skonãil remízou 0:0, nebyl tento zápas divácky nijak
hodnotn˘. 

Ale aby nebylo v‰e jenom negativní, je potfieba zmínit kvalitní v˘kon gólmana
Filipa Hrkala 

TJ Sokol Klecany – FK Brand˘sek

Druh˘ domácí zápas proti Brand˘sku nám pfieci jenom pfiinesl mnohem více rados-
ti. Utkání skonãilo s v˘sledkem 4:1 ve prospûch na‰eho muÏstva a v klecanském
kotli to opût vfielo. I pfies nepfiízeÀ poãasí se do klecanské arény pfii‰lo podívat na
v˘kony na‰eho muÏstva témûfi 60 divákÛ. Místo hlavního exekutora pro tentokrát
obsadila Ïena a celému dûní pfiihlíÏel i delegát âMFS. Divácky bylo utkání zajíma-
vûj‰í neÏ pfiedchozí t˘den, ‰koda je nûkolika nepromûnûn˘ch „jasn˘ch“ ‰ancí.
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TJ Sokol Klecany – TJ ¤epín

V nedûli 18. 04. 2010 odehrálo na‰e „áãko“ dal‰í domácí zápas proti TJ ¤epín.
Poãasí bylo sluneãné a tak pfiibylo i divákÛ vãetnû zaplnûné ãerstvû otevfiené

zahrádky Sportklubu. Utkání pfiihlíÏelo pfies sto divákÛ a modroÏlutí fanou‰ci obsa-
dili témûfi v plném poãtu svÛj kopeãek. Domácí branka byla ohroÏena pouze jednou
po chybû na‰í obrany, jinak se hrál cel˘ zápas pod taktovkou modroÏlut˘ch, ãemuÏ
odpovídá i v˘sledek ve prospûch domácích 5:0.

Ne kaÏdému se hra na‰ich líbila, ale vítûzství je na‰e a to se poãítá.

TJ Sokol Klecany – TJ Sokol Ti‰ice

V sobotu 24. 4. bylo odehráno utkání na‰eho „A“ Ti‰icích. Po dlouhé ‰ÀÛfie vítûz-
n˘ch zápasÛ jsme se tentokrát vrátili bez bodu s v˘sledkem Klecany – Ti‰ice 0:1.
Z tohoto utkání si kromû trochy smutku z prohry jsme si pfiivezli hlavnû velmi nepfií-
jemn˘ záÏitek z naprosto nepochopitelného nesportovního chování ti‰ick˘ch divá-
kÛ. Pevnû vûfiíme v postup a doufáme, Ïe do Ti‰ic uÏ fandit nikdy nepojedeme.

Vítûzství pfiípravky

Koneãnû se doãkala i na‰e fotbalová pfiípravka svého vítûzství. Stejnû jako v pod-
zimní sezónû pfiijel na‰im mal˘m klukÛm soupefi nad kter˘m se jim podafiilo vyhrát
vysok˘m skóre 22:0. Vût‰ina klukÛ si tak dala pfii zápase svÛj první gól.

Za nemocného Martina Horu zaskakoval v první pÛli Kuba Dvofiák. PfiihlíÏející
marod se v‰ak chtûl také zúãastnit vítûzného utkání a nastoupil do brány na druhou
pÛli. KlukÛm gratulujeme a pfiejeme dal‰í úspûchy pfii zápasech.

dorost  Klecany – Libi‰ 2:0,  Ïáci  Klecany – ·kvorec 3:2

Gratulujeme na‰im dorostencÛm k v˘hfie 2:0 nad t˘mem z Libi‰e a na‰emu Ïákov-
skému muÏstvu za vítûzství 3:2 nad t˘mem ze ·kvorce. DrÏíme palce do dal‰ích
zápasÛ.

-dh-

Smutná událost

Pfii utkání okresního pfieboru Kunice B – Sibfiina, stala velmi smutná událost.
Bûhem zápasu zemfiel pfiímo na hfii‰ti fotbalov˘ rozhodãí p. Petr Ka‰par.

K uctûní památky p. Ka‰para drÏeli sportovci i pfiítomní hosté minutu
ticha pfied nedûlním fotbalov˘m zápasem proti ¤epínu.
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ZPRÁVIâKY Z MATE¤SKÉ ·KOLIâKY
Na zaãátek dubna nám v leto‰ním roce pfiipadly Velikonoãní svátky. Dûti se v M·
seznamovaly s tradiãními oslavami svátkÛ jara, zdobily velikonoãní vajíãka, vyrá-
bûly rÛzné dekorace s jarními motivy. V dubnu v‰echny tfiídy M· nav‰tívily ToulcÛv
DvÛr v Praze – Hostivafii, pfiijelo k nám úÏasné divadlo a na konci dubna se na
zahradu M· slétli ãarodûjnice a ãarodûjové, aby oslavili svÛj svátek. 

Divadelní pfiedstavení 

Ve stfiedu 7. 4. 2010 pfiijelo do ‰kolky divadlo, resp.
dva herci , ktefií si fiíkají „DIVADLO Z PRAKU“
a zahráli nám tradiãní pohádku „O Jeníãkovi
a Mafience“ ve velmi netradiãním pojetí. Oba dva
herci nám za neustál˘ch promûn do jednotliv˘ch
postav a s pomocí velk˘ch textilních loutek pfied-
vedli skvûlé pfiedstavení plné legrace a dvojsmysl-
n˘ch replik. Proto se bavily nejen dûti, ale i paní
uãitelky. Chlapi nás uÏ teì nalákali na novû pfiipra-
vované pfiedstavení „O âervené Karkulce“. Pokud budete mít moÏnost nav‰tívit
tyhle pány v divadle, tak vÛbec neváhejte a pobavíte se vy i va‰e dûti.

ToulcÛv DvÛr

V prvním dubnovém t˘dnu 6. 4. a 8. 4. 2010 jsme nav‰tívili statek ToulcÛv DvÛr.
První úterní skupina, coÏ byly Ryby a Li‰ky mûly trochu vût‰í smÛlu na poãasí, pro-
toÏe cel˘ den byl pomûrnû chladn˘. ZároveÀ se v této skupinû na‰lo pár neposluchÛ,
ktefií velmi poutav˘ program naru‰ovali sv˘m chováním. Druhé skupinû – JeÏci
a Beru‰ky, která vyrazila na v˘let ve ãtvrtek zpfiíjemnilo pobyt na statku sluníãko
a i pfies poãáteãní strach, jak projedeme pfies Prahu, ve které právû probíhaly prezi-
dentské manévry, jsme v‰echno zvládli na jedniãku. V Toulcovû Dvofie na nás ãeka-

li prÛvodci (mladí studenti), ktefií
seznamovali dûti s domácími zvífiaty
a jejich mláìaty, s jejich Ïivotem na
statku a v˘znamem domácích zvífiat
pro ãlovûka. Vût‰inu zvífiat si mohly
dûti pohladit, nakrmit nebo dokonce
pochovat. Na‰i prÛvodci byli velmi
trpûliví a laskaví k dûtem. V celém are-
álu Toulcova Dvora je vytvofiena nauã-
ná stezka kolem jednotliv˘ch v˘bûhÛ
domácích zvífiat. Dûti nav‰tívily jak
jednotlivé v˘bûhy, kde mohly b˘t v pfií-
mém kontaktu s konûm, kozou s kÛzla-
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ty, králíãky, slepicemi a kohoutem, s oveãkami, s krávou Jitkou, se selaty RÛÏenkou
a BlaÏenkou, mohly si prohlédnout a sáhnout si na hada atd., tak si zároveÀ mohly
prohlédnout napfi. stáje pro konû. V˘let byl moc vydafien˘ a pro mnohé dûti to bylo
i první seznámení s domácími zvífiaty naÏivo. Díky ZOO známe exotická zvífiata
a nyní jsme se v Toulcovû Dvofie setkali s kdysi tak bûÏn˘mi domácími zvífiaty.

ToulcÛv DvÛr mÛÏete nav‰tívit i sami, vstup je zdarma, jenom není moÏné vchá-
zet do v˘bûhÛ se zvífiaty, tak jako jsme smûli my s prÛvodci. 

Zápis do M·

Dne 21. 4. 2010 probûhl zápis do M· v Klecanech. Zápis probûhl formou informa-
tivní schÛzky s rodiãi vãetnû administrativních náleÏitostí. Podáno bylo témûfi
100 pfiihlá‰ek z toho 60 dûtí z Klecan. V souãasné dobû mÛÏe M· pfiijmout pouze
25 dûtí. Na základû posouzení splnûní v‰ech poÏadovan˘ch kritérií a rozhodnutí
vedení Z· a M· budou rodiãe informováni o pfiijetí ãi nepfiijetí dítûte do M· písemnû.

Je nám velmi líto, Ïe za souãasn˘ch podmínek nemÛÏeme umístit více dûtí.

Fotky z akcí M·

Pokud by chtûli rodiãe shlédnout fotky z akcí M·, zaloÏili jsme novou webovou
stránku, kam od bfiezna ukládáme fotky z akcí ‰kolky. Pokusíme se doplnit i fotky
star‰ího data. Adresa web. stránek je pro rodiãe dûtí k dispozici u p. uãitelek pfiímo
v M· a nebudeme ji zvefiejÀovat na jin˘ch místech.

Slet ãarodûjnic a ãarodûjÛ

Dne 29. 4. 2010 se na zahradu M· slétli ãarodûjnice a ãarodûjové ze v‰ech stran.
Na zahradû byly pfiipraveny soutûÏe a rÛzné tajuplné úkoly za jejichÏ splnûní obdr-
Ïel kaÏd˘ soutûÏící „Jagáty“, které se vymûÀovaly v krámku Baby Jagy za rÛzné las-
kominy. A protoÏe Ïádná sláva se neobejde bez jídla a pití, pro v‰echny bylo pfii-
praveno obãerstvení a kdo chtûl, mohl si pfiinést bufitíka a opéct si ho na ohni.
Dûkujeme v‰em, ktefií pfii‰li v maskách i bez a spoleãnû s p. uãitelkami si uÏili moc
pûkn˘ ãarodûjn˘ podveãer. 

âarodûjnická v˘stava

Dûkujeme rodiãÛm i dûtem za pfiíspûvky na ãarodûjnickou v˘stavu, která opût pro-
bíhá v chodbách na‰í M·. Ve ‰kolce se objevily ãarodûjnice v mnoha podobách,
úÏasn˘ lektvar z lidského ucha apod.. V‰echny obrázky a v˘robky jsou moc pûkné 
a vytvofiené s nápadem a vtipem.

Plány na kvûten

V kvûtnu ãeká na na‰e star‰í ‰kolkáãe pûtidenní v˘let do Malé Úpy a chystáme se na
zahradní slavnost, pfii které se oficiálnû rozlouãíme s pfied‰koláky.

Koletiv M·
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JENOM NE SVATBU V KVùTNU ...
...fiíkávala na‰e babiãka. A kdyÏ jsme se zeptali proã, fiekla nám „svatba v máji –
do roka máry“. Nebylo mi jasné, kde se vzala tato dûsivá povûra, vztahující se
k tak krásné dobû, jakou je kvûten. AÈ uÏ mu fiíkáme kvûten nebo máj, je to pfiece
lásky ãas, jak pravil klasik, a do toho mi babiããino odvolávání se na smrt vÛbec
nezapadalo. AÏ po letech jsem se dopátrala, Ïe i podstatou této povûry je láska.
Ta povûra totiÏ pfiesnû zní „svatba v máji – nevûsta na máry“ a má i své zcela prag-
matické vysvûtlení, které vychází, jak jinak, neÏ z dob dávno minul˘ch.

Pokud byl aÈ uÏ zamilovan˘ nebo tzv. dohozen˘ pár sezdán v kvûtnu a mladá
paní brzy po svatbû otûhotnûla, datovaly se poãáteãní mûsíce tûhotenství do jar-
ních a letních mûsícÛ, kdy bylo tfieba tûÏce pracovat na poli nebo jinde v hospo-
dáfiství a nebylo v˘jimkou, Ïe budoucí matka v dÛsledku dfiiny, nepfiimûfiené její-
mu stavu, potratila a mnohdy i doplatila Ïivotem na ‰patné hygienické podmínky
i nedostateãnou lékafiskou péãi. A pokud se budoucí mamince podafiilo ve zdraví
tûhotenství pfieãkat, pak se mal˘ a kfiehk˘ ãlovíãek narodil v zimních mûsících,
tedy v dobû mrazÛ a nedostatku v‰eho, co novorozenû i matka v prvních dnech
potfiebují. A to byl dal‰í dÛvod, z nûhoÏ si smrt vybírala svou daÀ. 

Ta doba je jiÏ na‰tûstí pryã. Vzhledem k dne‰ním moÏnostem medicíny a k pod-
mínkám souãasn˘ch porodnic není porod o nic riskantnûj‰í v zimních mûsících
neÏ tfieba v srpnu. Na‰e obavy vyvolané uvedenou povûrou jsou proto v dne‰ní
dobû zcela neopodstatnûné.

Podstatné, ale je, Ïe tak jako k Ïivotu potfiebujeme vodu a vzduch, potfiebuje-
me i lásku. Láska mÛÏe b˘t rÛzná – milenecká, manÏelská, láska k hudbû, k povo-
lání, ke sportu, ke zvífiatÛm... KaÏd˘ jsme jin˘ a „trpíme“ láskou k nûkomu nebo
nûãemu jinému. Ale jen jedna láska je v na‰em Ïivotû bezv˘hradná, a to láska

matky k dítûti. Matka bude své dítû milovat
za v‰ech okolností, tzv. bez nároku na hono-
ráfi. Její láska se nevytrácí s jejím pfiib˘vají-
cím vûkem ani s pfiib˘vajícím vûkem dítûte.
Je s námi stále a za to patfií maminkám ná‰
dík, nejen druhou nedûli v kvûtnu, kdy mají
svÛj oficiální svátek, ale po cel˘ rok, protoÏe
jejich láska k dûtem také není omezena jen
na úfiednû stanovené datum nebo jen na
dobu, kdy nejsou s dûtmi Ïádné potíÏe. 

A pevnû vûfiím, Ïe jste nezapomnûli prv-
ního kvûtna políbit svou milovanou pod
rozkvetlou tfie‰ní. A kdyby pfiece jenom, jistû
naleznete v tomto krásném jarním ãase
dostatek pfiíleÏitostí svou zapomnûtlivost
napravit.

JH
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ROZHOVOR S UâITELI ZU· – 2. DÍL
VáÏení ãtenáfii, pfiipravila jsem pro Vás 2. ãást rozhovoru s nûkter˘mi uãiteli umû-
lecké ‰koly. V‰em jsem písemnû zadala nûkolik otázek a první ãást odpovûdí Vám
pfiedkládám. ( PJ – Petra Joná‰ová, JA – Jan Ale‰, MR – Martin Rou‰ar, PK – Pavel
Kopeck˘, LU – Lubomír Urban, L· – Lída ·tûtinová, SN – Silvie Náhlá, AB – Adria-
na Barthová, PB – Petra Beoková, KN – Karel Nov˘, PM – Petr Michalec, D· – Du‰an
·oltys, AR – Adelína RÛÏiãková

Kdo vám dal podnût k tomu, abyste se vûnovali umûní?
PJ: Myslím, Ïe to vyplynulo pfiirozenû. Rodiãe mû i mou sestru k umûní vedli od
maliãka. Brali nás na koncerty, v˘stavy, v rodinû se vÏdy zpívalo a hrálo. Dûdeãek
jako samouk hrál dokonce na nûkolik nástrojÛ a také jsem u nûj na stole v podkro-
ví jednou na‰la krásnou ãernou skfiíÀku s nápisem Mánes, v které bylo mnoÏství ole-
jov˘ch barev a umazaná paleta. TakÏe to byli rodiãe a prarodiãe a pozdûji i pfiáte-
lé.
MR: Rozhodnutí, Ïe se budu hfie na klarinet váÏnû vûnovat, padlo, kdyÏ se otevíra-
la experimentální tfiída na PraÏské konzervatofii a já jsem se tam po úspû‰nû vyko-
nan˘ch zkou‰kách v sedmé tfiídû dostal. Najednou to byl jin˘ svût. Bylo nás ve tfiídû
pouze ãtrnáct a z toho deset dûtí na balet a ãtyfii na hudební nástroje. Ve ‰kolní
v˘uce se kladl vût‰í dÛraz na hudební vzdûlání. âasto jsme se tfiídou chodily na kon-
certy i na balet do Národního divadla. 
PM: JiÏ od dûtství ve mnû byla rozeznûlá struna a v sedmé tfiídû jsem se rozhodl, Ïe
chci studovat na konzervatofii. Vybral jsem si pfiíãnou flétnu, ov‰em jedna nejmeno-
vaná dáma mi poradila, abych radûji hrál na klarinet, Ïe flétna je spí‰e pro holky…
AB: Podnût sem dostala u babiãky, která hrála na klavír a dûdeãka, kter˘ byl varha-
níkem.
SN: S umûním jsem se setkávala v na‰í rodinû docela pfiirozenû. Star‰í sestra hrála
na klavír, a tak jsem se o nûj sama zaãala zajímat. Táta byl rád, protoÏe sám chtûl
jako dítû hrát na klavír, ale nedostal se k tomu. Máma mûla za sebou spí‰ otfiesné
zku‰enosti z klavírních hodin na L·U, ale oba mûli hudební vkus a poslouchala se
u nás vÏdycky kvalitní hudba – váÏná, jazz, folk...
LU: Takovou mojí zápalnou jiskrou byl mÛj velice dobr˘ pfiítel a spoluÏák na stfied-
ní ‰kole. Pamatuji si, jak perfektnû ovládal hru na kytaru. Nijak˘ hudební styl mu
nebyl cizí. Právû tehdy jsem se rozhodl pro kytaru.
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D·: V‰echno to nûjak vyplynulo samo sebou, protoÏe mé dûtské nejranûj‰í vzpo-
mínky jsou na to, jak kreslím. Jak pastelka zanechává stopu na bílé plo‰e. Sedím za
takov˘m mal˘m dfievûn˘m stoleãkem s malinkat˘m ‰uplíãkem. V‰ude okolo je ticho,
jen hrot ‰ustí po papífie.
KN: Urãitû rodiãe, hlavnû matka a také dûdeãek, kterého si sice nepamatuji, ale
po kterém doma zbyly housle a lesní roh. KdyÏ do‰lo, na v˘bûr nástroje zvolil
jsem si lesní roh. Asi proto, Ïe se mi líbil jeho zvuk. Tento nástroj mnû pr˘ zaujal jiÏ
jako batole – pfii sledování koncertu v televizi jsem pfii zábûru na nástroj, o nûj jevil
zájem a fiíkal „he tam tlouba“ coÏ v pfiekladu z batolet‰tiny znamená „je tam trou-
ba“.
PB: Pfiímo na podnût si nevzpomínám, vím jen, Ïe jsem to cítila uÏ odmala. MoÏná
i dûdeãek, kter˘ mi dodnes vykládá pfiíhodu, jak se mnou asi s pûti nebo ‰esti – letou
holãiãkou ‰el do lesa na houby a já jsem pr˘ fiekla: „ Dûdu‰ko, ja sa budem veºa
uãiÈ, aby som nemusela robiÈ.“ (Dûdeãku, já se budu hodnû uãit, abych nemusela
dûlat tûÏkou práci). Pak uÏ tûch podnûtÛ bylo hodnû – aÈ uÏ uãitelÛ, nebo jin˘ch
zázrakÛ, které se kolem mû objevovaly.
AR: Podnût k umûlecké profesi mi dal pouze mÛj siln˘ vztah k hudbû.

Máte nûjak˘ záÏitek z dûtství spojen˘ s umûním, na kter˘ stále vzpomínáte?
PJ: Tak napfiíklad slavnosti Otvírání studánek ve Vlãkovû. Jako dítû jsem tam kaÏd˘
rok zpívala s dûtsk˘m sborem tuto kantátu Bohuslava MartinÛ na návsi pod ‰ir˘m
nebem a ãást také u studánky v lese. Je to krásná hudba a dodnes s ní mám spoje-
nou pfiíjemnou atmosféru poslední kvûtnové soboty.
JA: Mám jich mnoho, ale na Ïádn˘ pfiesnû si nevzpomenu. Snad jen pfiekvapiv˘
úÏas, kter˘ jsem mûl vÏdy, kdyÏ zahrál na nástroj nûkdo dospûl˘, byl to tak rozdíl-
né od na‰eho „dûtského“ hraní.“
MR: Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe jsem dvacet pût let hrál v rÛzn˘ch souborech-
dechovkou poãínaje pfies folklor, váÏnou hudbu aÏ po rock, bylo mnoho záÏitkÛ.
Jedním z nejvût‰ích byla na‰e koncertní ‰ÀÛra s kapelou po USA. ZaÏil jsem oprav-
du obfií multikulturní festival v Chicagu, kde vystupovaly soubory z celého svûta. To
byl opravdu velk˘ kulturní záÏitek.
PK: Spjat˘ch záÏitkÛ mám nepfiebernou sbírku, ale korektnûj‰í bude je nezvefiejÀo-
vat.
LU: Hfie na kytaru jsem se zaãal vûnovat sice v pozdûj‰ím vûku, ale pamatuji si, Ïe
mÛj zájem o hudbu se skoro od mládí obracel k váÏné hudbû. A tak dnes s úsmû-
vem vzpomínám, s jak˘m zápalem jsem vypínal rádio, kdyÏ zrovna váÏnou hudbu
nehráli.
L·: Nevím, jestli se tomu dá fiíkat záÏitek s umûním, ale spí‰e záÏitek sestra versus
umûní – nebo je‰tû lépe – moje kaÏdodenní vrzání na housle, které nemohla pfieÏít,
protoÏe jsme mûly spoleãn˘ pokoj. Nakonec uÏ to nevydrÏela a upravila si místnost
v suterénu vedle sklepa jako svÛj pokoj. Potom se spousta vûcí mezi námi urovnala
a zaãaly jsme si více rozumût.
SN: Takov˘ch záÏitkÛ je urãitû víc. Vzpomínám na dûtská vystoupení, koncerty
a soutûÏe, kde jsme srovnávali, poznávali, obdivovali star‰í spoluÏáky a tû‰ili se, aÏ
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budeme hrát nûco tak krásného a tûÏkého, jako oni. Ale vzpomínám tfieba i na to,
jak jsem se tû‰ila, aÏ zÛstaneme doma samy se ségrou, kdyÏ na‰i pÛjdou do kina.
Sotva ode‰li, pustili jsme si na gramofonu âajkovského „Bémollák“, oblékly se do
‰átkÛ a tanãily po ob˘váku…
PB: Tím nejvût‰ím byl pro mû muzikál Dracula, no to uÏ mi bylo cca 15–16let
KN: ZáÏitkÛ spojen˘ch s umûním mám tolik, Ïe by to vydalo na cel˘ ãlánek. Nic
konkrétního zde nefieknu, protoÏe závisí na situaci, v které se vzpomínka objeví. Tak
alespoÀ se s vámi podûlím o dojem, kter˘ ze v‰ech umûleck˘ch dûl mám dodnes:
To je ale krása, to muselo dát práce a k tomu to je‰tû tak pûknû vymyslet. 
PM: MÛj velk˘ záÏitek byl, kdyÏ jsem odcestoval se sborem do USA, kde jsme absol-
vovali turné po velk˘ch mûstech. Byl jsem velmi mlad˘ a bylo to velmi netradiãní.
D·: Ve stejné budovû, co je v Opavû základní umûlecká ‰kola, je i DÛm umûní. Zde
se pofiádají v˘stavy opravdov˘ch dospûl˘ch a slavn˘ch umûlcÛ. Obû instituce, mají
samostatn˘ vchod, ale jsou propojeny dvefimi, které vedou skrz mfiíÏ, kterou vytvo-
fiil kováfi Habermann. Tûmi dvefimi jsme jednou proklouzli s kamarádem, protoÏe
nám dva jiní spoluÏáci vyhroÏovali, Ïe nám po v˘tvarce rozbijí nos. Proto jsme se
pokusili uniknout pfies DÛm umûní, a zaplatili jsme celí ustra‰ení vstupné. Paní
u pokladny jsme fiekli, Ïe se chceme podívat na obrázky. Teprve potom jsme zved-
li hlavy a rozhlédli se. V‰ude kolem nás viseli obrázky nah˘ch Ïen. Byla to totiÏ
v˘stava fotografa Stibora. A tak jsme si prohlíÏely eroticky ladûné Ïenské akty
a v deseti letech u toho váÏnû pokyvovali hlavou, jako bychom byli znalci umûní.
Po prohlídce na trávníku pfied galerií jsme si pak nechali klidnû namlátit, mûli jsme
totiÏ v hlavû jiÏ úplnû jiné vûci.

Jak˘mi vlastnostmi se vyznaãovali Va‰i nejúspû‰nûj‰í Ïáci?
PJ: Schopností soustfiedit se, nad‰ením, zaujetím pro práci, vlastními nápady, praco-
vitostí, trpûlivostí, vytrvalostí 
JA: Mûli talent, byli muzikální a zároveÀ mûli odhodlání, takov˘ vnitfiní motor, kter˘
je popohánûl dál. 
MR: Na pedagogické práci je nejzajímavûj‰í, Ïe kaÏd˘ Ïák je jin˘. Je to vûãná práce
pfiijít na to, co na kterého Ïáka platí a jak z nûj dostat to nejlep‰í, co v nûm je. Málo
které dítû je ctiÏádostivé, aby na sobû samo pracovalo. Pro to bylo pro mne velké
zadostiuãinûní, kdyÏ za mnou pfii‰el mÛj b˘val˘ Ïák a dûkoval mi, Ïe jsem ho udr-
Ïel u nástroje. Dnes je z nûj úspû‰n˘ klarinetista.
PK: KaÏd˘, kdo má potfiebu rozvinout své vlohy, naplnit pfiedstavy, pochopit záko-
nitosti, ovládnout a vyuÏívat prostfiedky oboru, ãinnosti se neobejde bez intenzívni
práce, silné vÛle, rozmyslu, trpûlivosti.
LU: Na sv˘ch Ïácích si nejvíce cením vlastnosti jako soustfiedûnost, trpûlivost a vytr-
valost. To jsou takové tfii základní kameny pro studium hudebního nástroje.
L·: Zatím neuãím tolik let, abych o tom mohla mluvit. Ale vím, jak by mûl vypadat.
Urãitû by mûl b˘t piln˘, ale ne zase tolik, aby hrál jen a jen na housle, to by pak
nemûl Ïádné dûtství. Mûla by s ním b˘t o hodinách legrace a také by alespoÀ jed-
nou za ãas mûl pfiijít ne úplnû perfektnû pfiipraven˘, abych mu koneãnû mohla také
nûco vytknout.
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SN: Asi nemám dost odstupu a zku‰eností, abych odpovûdûla na tuto otázku, ale
myslím si, Ïe by to urãitû bylo nad‰ení pro hudbu, radost z vystupování, schopnost
koncentrace, sebedÛvûra, tvofiivost…
AB: Mûli rádi hudbu a klavír. Byli talentovaní, tvÛrãí a v umûleckém pfiednesu se
vyznaãovali individuální originalitou.
PB: Vytrvalost, snaha uãit se nûco nového, domácí pfiíprava, bohatá fantazie…
KN: Urãitû vnímavostí a citem pro hudbu. V‰e se dá nauãit, kromû pfiirozeného citu
k tomu „hrát opravdu hezky“. 
PM: V˘born˘ Ïák se vyznaãuje souhrou talentu a hudební inteligence a hlavnû také
dobr˘m vztahem s pedagogem, kter˘ je zaloÏen na vzájemné dÛvûfie a respektu.
D·: Talent nestaãí. Úspû‰ní Ïáci, stejnû jako mí úspû‰ní spoluÏáci mají nûco navíc.
Touhu zkoumat svût a sebe sama prostfiednictvím umûleck˘ch prostfiedkÛ. Pohání je.
Nutí je stále to zkou‰et znova a znova. Pomáhá jim pfienést se i pfies doãasné neús-
pûchy. 
AR: Citlivost, emotivnost, vztah k hudbû

Co si myslíte, Ïe byste dûlali, kdybyste se nedali na pedagogickou a umûleckou
dráhu.
JA: Cokoliv, kde se uplatní rozum, znalosti a cizí jazyky. Ale bez hudby si uÏ svÛj
Ïivot pfiedstavit nedovedu.
MR: Vzhledem k na‰í rodinné tradici hudebníkÛ a pedagogÛ mû nikdy nenapadlo
pfiem˘‰let o jiné profesi. Pfiesto jsem se náhodou dostal i k jinému druhu umûní.
V devadesát˘ch letech jsem se nechal zamûstnat v obchodû se staroÏitnostmi. Byla
to úplnû jiná zku‰enost. Dostal jsem se do svûta krásn˘ch obrazÛ, starého nábytku
i vzácného porcelánu. Zjistil jsem, Ïe umûní kdyÏ ho chce ãlovûk vidût, je v‰ude
kolem nás. 
LU: V Ïivotû kaÏdého ãlovûka mÛÏe nastat nûjak˘ zlom nebo chuÈ zmûnit svoje
povolání. Taky jsem o tom nûkdy pfiem˘‰lel a v takovém pfiípadû bych se asi poku-
sil stavût a vyrábût kytary pro opravdové mistry.
L·: Jako druhou moÏnost, na kterou stfiední ‰kolu pÛjdu, jsem mûla jazykové gym-
názium. Líbilo by se mi dûlat prÛvodkyni nûjak˘m turistÛm. Také jsem vÏdy chtûla
dûlat prÛvodkyni na nûjakém hradû nebo zámku. âasto se také s kamarádkou baví-
me o tom, Ïe bychom si otevfiely nûjakou pûknou kavárnu, ale to se asi urãitû nikdy
realizovat nebude.
SN: Urãitû by mû bavilo studovat cizí jazyky, nebo psychologii. 
PB: Zfiejmû nûco, kde bych mohla nûco vytváfiet a mûla neustál˘ kontakt s lidmi.
Tfieba bych mûla vlastní kavárnu, restauraci, nebo hotel a vym˘‰lela bych pro
lidi rÛzné akce, pestr˘ jídelníãek, kaÏd˘ den nûco nového, pfiípadnû bych si zalo-
Ïila vzdûlávací a odpoãinkovou agenturu pro dospûlé, která by pofiádala rÛzné
v˘lety, kurzy a zábavné tábory. Mám ráda, kdyÏ se lidé smûjí a baví – prostû se
odreagují.
KN: Jako dítû jsem si myslel, Ïe budu nejspí‰ úfiedník jako rodiãe, nebo dûtsk˘ lékafi
(byl jsem ãasto nemocn˘), zároveÀ se mi téÏ líbí rÛzná fiemesla, takÏe kdoÏ ví?
PM: Asi bych byl zvûrolékafi…
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D·: Jako mal˘ kluk jsem byl s maminkou na v˘letû v Praze, a kdyÏ jsme procháze-
li kolem jedné monumentální budovy, ukázala na ni a fiekla: „Du‰ane, toto je Práv-
nická fakulta. Tady jednou bude‰ studovat práva.“ Myslím si, Ïe by to opravdu tak
dopadlo. Pokud bych se nevûnoval umûní a pedagogice, uplatnil bych svou v˘fieã-
nost právû tam. Dnes, kdyÏ procházím onûmi místy, mám lehké mrazení v zádech,
protoÏe si nejsem tak úplnû jist˘, co bych si s titulem JuDr. poãal. Jestli bych doká-
zal odolat poku‰ení a byl chud˘m právníkem bojujícím za lidská práva, nebo obháj-
cem tûch nejhor‰ích zloãincÛ, na kter˘ch bych si „namastil kapsy“. 
AR: To skuteãnû nevím. Má druhá profese je masérství a alternativní terapie, takÏe
moÏná tohle.

Jak vy osobnû vnímáte umûní?
JA: Umûní je cosi obrovského a zásadního, protoÏe jenom díky umûní se stává
kaÏd˘ jeden ãlovûkem a v‰ichni dohromady lidmi. Bez umûní bychom byli jenom
prázdn˘mi pochodujícími nádobami a svût by nemohl vÛbec fungovat. Umûní drÏí
celou spoleãnost pohromadû jako neviditeln˘, ale o to dÛleÏitûj‰í tmel.   
PK: Umûni nemusí byt vÏdy od slova umût, rozhodující nad formu je idea, obsah,
sdûlení, ale platí, Ïe ãím více jste zruãní, tím ‰ir‰í máte moÏnosti vyjádfieni.
LU: Je to schopnost vytvofiit nûjaké dílo a to v kaÏdém oboru lidské ãinnosti. Je to
dáno jenom lidem. A je opravdu krásné sledovat, co v‰echno ãlovûk vytvofiil. Kolik
umûní zanechává po sobû pro dal‰í generace.
L·: V umûní platí – „kdo umí, ten umí“. ProtoÏe kdyÏ nûkdo opravdu umí, tak to
poznají v‰ichni, i ti ktefií jsou umûním „nepolíbeni“. Umûní samo o sobû, je nûco,
v ãem mÛÏe ãlovûk najít krásu, vtip, ale i nenávist. BohuÏel je umûní ãasto nedoce-
Àované na to, kolik ãasu musí ãlovûk práci a pfiípravû vûnovat, ale to bylo ve v‰ech
dobách. Snad ve v‰ech ãasech byli umûlci na jednom z posledních míst Ïebfiíãku
dÛleÏitosti a byli dost opomíjeni. Nûkdy je tûÏké nacházet ve skladbû stále nûco
nového, kdyÏ ji cviãíte nûkolik mûsícÛ, ale máte pak radost z toho, kdyÏ se zaãne
dafiit.  
SN: Myslím si, Ïe umûní nesmírnû obohacuje lidskou osobnost a doporuãila bych
ho v‰em, bez ohledu na míru talentu, ãi na budoucí profesi. Je to svût tvofiení a fan-
tazie, vyjadfiování i chápání lidsk˘ch pocitÛ a stavÛ nitra. Kdo nedokáÏe vyjádfiit své,
nebo pochopit nûãí pocity, je chud˘. A hudba je tak krásn˘ a nenapodobiteln˘ doro-
zumívací jazyk, Ïe by jím mûli mluvit v‰ichni...
AB: Umûní pro mne je krásné, estetické, které povzná‰í tvÛrãího ducha a roznítí fan-
tazii.
PB: Umûní je nûco nadpozemské, boÏské, povzná‰ející, vzdûlávací, naplÀující,
dokáÏe pohladit, ale i rozjitfiit rány. Dot˘ká se nûãeho silného v na‰em nitru, je jako
vánek, nepolapitelné a pfiitom osvûÏující, oãi‰Èující. Pfiímo katarzní. To je pro mû
umûní
KN: Jako vyjádfiení nûjaké my‰lenky, nebo jako nûco krásného.
PM: Umûní jest jako oceán, pln˘ bujného Ïivota, barevného hemÏení, skotaãení.
Jest to plné radosti, ale i utrpení. Je v nûm v‰e a je na kaÏdém, jak jej nechá na sebe
pÛsobit. 
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D·: Jeden celosvûtovû znám˘ ãasopis o Ïivotním stylu vydávan˘ v Lond˘nû se jme-
nuje Wallpaper-ãesky Tapeta. Jeho podtitul zní: neboli v‰e, co tû obklopuje. Myslí
tím módu, nové trendy v grafickém designu, hudbu, tvary nov˘ch v˘robkÛ a v˘boje
v˘tvarného umûní, které jako tapety obklopují souãasného ãlovûka. Volné umûní
a uÏité umûní jsou prostû v‰ude okolo nás.
AR: Umûní znamená pro mû zdroj citovosti, které je v bûÏném Ïivotû nedostatek.
Neustál˘ pfiísun energie, která se vyznaãuje léãivou silou a dokáÏe skuteãnû naplnit.
Vnímám umûní jako jedno z nejkrásnûj‰ích a nejniternûj‰ích realizací ãlovûka a jako
moÏnost nejhlub‰ího projevu a vyjádfiení toho, co v ãlovûku je. 

Pfiipravila D.SníÏková – fieditelka ZU·

Pozvánka na kvûtnové akce:

5. 5. 2010 – Koncert uãitelÛ ZU·, od 19,00 hodin sál ZU· Klecany
19. 5. 2010 – Absolventsk˘ koncert ÏákÛ Veroniky HámoÀové, Michaely

Bezányiové, Nikoly StaÀkové a Anety Buãkové, kostel v Odolenû
Vodû, od 18,00 hodin

24. 5. 2010 – Vystoupení taneãního oboru, od 17,00 hodin, v sále ZU· Klecany
25. 5. 2010 – Absolventské vystoupení Nikoly StaÀkové a ÏákÛ dechového oddû-

lení p.uã. Karla Nového, od 18,00 hodin v sále ZU· Klecany
27. 5. 2007 – Koncert ÏákÛ ZU·, Sál praÏského Atria, od 19,00 hodin

Zápisy:

Zápisy a talentové zkou‰ky na ‰kolní rok 2010/2011 probûhnou v t˘dnu od
7. 6. – 11. 6. 2010 od 16,00 hodin v ZU· Klecany (obor hudební – klavír, flétna, klá-
vesy, saxofon, klarinet, kytara, bicí v˘tvarn˘ a zpûv, taneãní, dramatick˘ a mix) –
podrobnûj‰í informace jsou na webov˘ch stránkách ZU· (zus.klecany.cz)
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Tento dopis je zvefiejnûn na základû nekompromisní Ïádosti p. Malíka
jako reakce  na pfiedchozí ãlánky uvefiejnûné v dubnovém ãísle. Redakãní
rada neodpovídá za obsahovou náplÀ tohoto dopisu. 

Redakãní rada klecanského zpravodaje zároveÀ vyz˘vá v‰echny pfiispû-
vatele, aby k fie‰ení víceménû osobních sporÛ vyuÏívali jin˘ prostor a ne
klecansk˘ zpravodaj. 



Máslovické Skota ení   
sobota 5. ervna  2010
na návsi v Máslovicích  

13 – 18  hodin
Program:

 
dudáci na skotské dudy a bubny THE REBEL PIPERS

tane ní  skupina  CALEDONIAN CLUB
ukázky, výuka a spole né tan ení skotských  tanc

keltská  hudba – skupina HRADNÍ  DUO
sout ž  v hodu  kládou a o skotského siláka

tvo ivá dílna 
výb r skotské  whisky a další speciality

pe ení  skotského  chlebí ku
p íchozí ve skotském od vu eká malá odm na

Vstupné 
(celý program v etn  tane ní zábavy): 60 K
Senio i a studenti: 50 K , d ti (5 - 15 let) 30 K       
Vstupné pouze na ve erní zábavu: 40 K
Navštivte také MUZEUM  MÁSLA (5.6. otev eno 10-17 hod.): 
stálá expozice o výrob  másla a krátkodobá výstava 
Trpaslíci aneb Sešli se v Máslovicích potvory trpasli í
Vstupné do muzea 20 K , 
d chodci a studenti 15 K , d ti 10 K

Kontakt: V. Sýkorová, tel.: 603431148, 220940235,
e-mail: ou@maslovice.cz




