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JUBILANTI V ZÁ¤Í

Omlouváme se V‰em srpnov˘m oslavencÛm,  Ïe jsme jim nepopfiáli  k jejich Ïivot-
nímu jubileu v prázdninovém dvojãísle. Dodateãnû jim pfiejeme V‰e nejlep‰í a pfie-
dev‰ím pevné zdraví ! ZároveÀ pfiejeme V‰e nejlep‰í a hodnû zdraví i oslavencÛm
záfiijov˘m!

Přejeme Všem žákům a studentům úspěchy v novém školním roce!
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Upozornûní na zmûnu webov˘ch stránek mûsta Klecany
UpozorÀujeme v‰echny obãany, Ïe mûsto Klecany má od 1. 6. 2010 novou
adresu webov˘ch stránek. Nová adresa:

www.mu-klecany.cz

Volební kampaÀ
Na základû rozhodnutí Redakãní rady bude zdarma poskytnut v klecanském
zpravodaji prostor v‰em politick˘m stranám, hnutím atd. pro prezentaci
v rámci pfiedvolební kampanû, a to v mûsících záfií a fiíjnu.

DĚTSKÝ BAZAR

prodej dětského oblečení, hraček
a dalších potřeb pro děti.

Místo konání:
sál restaurace Sportklub.

19. 09. 2010 od 13:00 hod

Info na tel.: 777 830 663
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V¯PIS Z USNESENÍ RADY MùSTA ZA OBDOBÍ
âERVEN – âERVENEC 2010
28. ãervna
– â. j. 1088/2010 rada vzala na vûdomí potvrzení o registraci projektu revitalizace

námûstí Václava Bene‰e Tfiebízského v Klecanech do RoPu Stfiedních âech. 
– â. j. 970/2010 vzala na vûdomí zprávu o ãinnosti Obecní policie Zdiby na území

mûsta Klecany.
– â. j. 1086/2010 schválila zámûr první etapy rekonstrukce ãistírny odpadních vod. 
– â. j. 1086/2010 schválila poÏadavek Z· a M· Klecany na demontáÏ a vystûhová-

ní nábytku, opravu obkladÛ, novou podlahu v pavilónu C v jedné uãebnû a nové
podlahy ve v‰ech tfiídách pavilonu A, umyvadlo, obklady. Práce provedou pra-
covníci MûÚ.

– Schválila podpis smlouvy o dílo s firmou Ing. EvÏen Vanûk/Evanek Web Design
Studio PlzeÀ k tvorbû a správû obsahu webové prezentace mûsta Klecany.

12. ãervence
– Rada vzala na vûdomí v˘zvu ministerstva Ïivotního prostfiedí k podávání Ïádostí

o poskytnutí podpory na realizaci úspor energie v budovách vefiejného sektoru
v rámci programu Zelená úsporám a pfiedá komisi Ïivotního prostfiedí.

– Vzala na vûdomí opravu kfiiÏovatky ulic Na Vr‰ku a Koneãná.

19. ãervence
– â. j. 1168/2010 rada schválila pofiádání hudební produkce Disco pod hvûzdami

v prostoru b˘valé vojenské stfielnice na den 31. 7. – 1. 8. 2010 od 21 do 04 hodin.
Pofiadatel pan Filip Dvofiák. Prominutí poplatku za pouÏití vefiejného prostranství
podle vyhlá‰ky ã. 2/2007.

– â. j. 1183/2010 schválila projektovou dokumentaci na opravu komunikace Do
Klecánek a zadání v˘bûrového fiízení Mgr. Hájkové.

– Vzala na vûdomí informaci, Ïe k dotaci Zelená úsporám se mÛÏe mûsto Klecany
pfiihlásit do 31. 8. 2010.

26. ãervence
– â. j. 1174/2010 rada schválila uzávûrku Z· a M· Klecany za první pololetí 2010

a pfiedá ji finanãnímu v˘boru mûsta.
– â. j. 1199/2010 vzala na vûdomí dokumentaci pro územní fiízení na rekonstrukci

ãistírny odpadních vod od a. s. Severoãeské vodovody a kanalizace Liberec.
– â. j. 1204/2010 vzala na vûdomí pfiizvání k opakovanému vefiejnému projednání

návrhu územního plánu Zdib a povûfiila starostu mûsta úãastí na jednání dne
9. 9. 2010.

Usnesení ze zasedání Rady mûsta v plném znûní naleznete na webov˘ch stránkách
mûsta Klecany, nebo si mÛÏete vyÏádat informace na Mûstském úfiadu Klecany.

Zdena Lomová



2 /3

ZPRÁVA O âINNOSTI âERVENEC–SRPEN 2010
VáÏení obãané,

v mûsících ãervenci a srpnu provádûli pracovníci MûÚ práce na údrÏbû majetku
mûsta (‰kola, ‰kolka, ubytovna, kasárna atd.), dûtsk˘ch hfii‰tích (Klecánky, Na
Vinici ), zeleni, chodnících a komunikacích. Vzhledem k dobû dovolen˘ch bylo
potfieba více ãasu k provedení nûkter˘ch úkolÛ, ale celkovû jsme v‰echny úkoly
splnili.

Nejvût‰ím úkolem byla oprava komunikací Na Vr‰ku, U vodárny a Koneãné. Na‰i
pracovníci provádûli osazování obrub chodníkÛ a parkovacích ploch, které vznika-
ly hlavnû v dostateãnû ‰irok˘ch místech komunikací. Nastalé technické problémy
jsme fie‰ili sami (pfieloÏení kabelÛ VO, telefonního sloupu, odstranûní dfievin a kefiÛ,
napojení na stávající vjezdy k RD). V nûkter˘ch pfiípadech nás upozornili na pro-
blémy obãané bydlící v dané lokalitû (mal˘ spád ãásti komunikace, zatékání v mís-
tech napojení na stávající terén, úpravu nûkter˘ch vjezdÛ). Prudk˘ liják vyzkou‰el
provedení komunikace a bylo nutno pfiistoupit k nûkolika technick˘m úpravám,
které jak pevnû vûfiíme pfiispûjí ke spokojenosti obyvatel. V‰echny pfiipomínky beze
zbytku odstraÀovala provádûcí firma âakus s.r.o. Ta také provedla opravu zbylé
ãásti ulice âSL armády (od kfiiÏovatky Spojovací k betonárce Cemex ) a pokládku
nového asfaltového povrchu na dûtském hfii‰ti Na Vinici. Oprava povrchu ulice
Luãní je provádûna pouze pracovníky MûÚ, doplnûné p. Pfienosilem, p. ·evãíkem
p. Stanislavem a jejich technikou. Dále se pracuje na prostoru okolo po‰ty, a to kon-
krétnû za budovou v ãásti, kterou pouÏívá po‰ta pro zásobování. Tyto práce budou
dokonãeny následnû.

Ve ‰kole na‰i pracovníci (p. ·molík a p. Novák) provedli dokonãení v˘mûny radi-
átorÛ, thermo hlavic, instalování umyvadel v pavilonu A (pro 2. stupeÀ), obklady
provedl p. Mrkviãka, elektrikáfi p. Dus vymûnil rozbité vypínaãe a staré lampy byly
nahrazeny nov˘mi záfiivkami (v pavilonech A, B, C). Brigádníci natírali potrubí
a nové radiátory v místech provádûn˘ch oprav. ·kolník p. ·alansk˘ nám asistoval
a v‰e potfiebné zajistil. V pavilonu ‰kolky, kter˘ jsme mûli zkolaudovan˘ 28. 6. 2010
provádûli pracovníci PN stavu drobné truhláfiské a natûraãské práce dle poÏadavkÛ
pracovnic ‰kolky. Po prudk˘ch de‰tích opûtovnû zateklo na star˘ch spojovacích
stfiechách, a tak bylo rozhodnuto o kompletní opravû, kterou provedl klempífi
p. Závûta. 

Dûtská hfii‰tû jsou opravena z dotací Leti‰tû Praha vybavena od firem Tomovy
parky s.r.o. a TR Anto‰ s.r.o.

Na Vinici zb˘vá postavit sloupy se sítûmi a dokonãit podezdívku ze ztraceného
bednûní, nalajnovat hfii‰tû a dal‰í drobné práce.

Na skládku za hfibitovem byly dodány nové kontejnery na elektro odpad a dojde
k úpravû povrchu a vyãlenûní jednoho kontejneru na trávu. ÚdrÏba zelenû nás
vy‰kolila a ukázalo se, jak dobré bylo rozhodnutí o nákupu sekacího traktÛrku, kter˘
zastane v rukách p. Rychlíka pofiádn˘ kus práce.

Vedení mûsta nechalo vypsat v˘bûrová fiízení na v˘mûnu oken v budovû po‰ty
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(záfií – fiíjen 2010), opravu ulice Do Klecánek (se zahájením prací 13. 9. 2010) a na
úpravu pfiívozu (podzim 2010). Jednáme o moÏnosti podat „úpravu okolí pfiívozu“
v rámci dotaãního titulu, vyhlá‰en˘m Stfiedoãesk˘m krajsk˘m úfiadem na podzim
leto‰ního roku.

O dal‰ích pracích a úkolech Vás budeme informovat v nûkterém z dal‰ích ãísel. 

Podûkování patfií v‰em pracovníkÛm.
Za vedení MûÚ – Ivo Kurhajec

MÍSTNÍ REFERENDUM
Zastupitelé mûsta Klecany schválili na zasedání zastupitelstva dne 10. ãervna

2010 vyhlá‰ení místního referenda k zámûru Leti‰tû Vodochody a. s. na roz‰ífiení
dosavadního leti‰tû na vefiejné mezinárodní leti‰tû a k zámûru Magistrátu hlavního
mûsta Prahy k fie‰ení energetického vyuÏití organick˘ch odpadÛ a kalÛ z Prahy
v lokalitû Drasty. Zastupitelstvo chce znát stanovisko obãanÛ k obûma zámûrÛm,
které ovlivní Ïivotní prostfiedí a Ïivot obyvatel celého regionu. 

Referendum bylo stanoveno na úter˘ 7. záfií 2010 od 14 do 22 hodin a bude pro-
bíhat v klasick˘ch volebních okrscích v budovû Mûstského úfiadu Klecany.

Znûní otázek místního referenda

• Souhlasíte s roz‰ífiením leti‰tû Vodochody na vefiejné mezinárodní leti‰tû?

• Souhlasíte s tím, aby mûsto Klecany ãinilo v‰echny dostupné právní kroky, které
zabrání zámûru roz‰ífiení leti‰tû Vodochody na vefiejné mezinárodní leti‰tû?

• Souhlasíte se zámûrem „¤e‰ení energetického vyuÏití organick˘ch odpadÛ a kalÛ
z Prahy“ lokalita Drasty v rámci stavby ã. 6963 „Celková pfiestavba a roz‰ífiení
ÚâOV v Praze na Císafiském ostrovû“?

• Souhlasíte s tím, aby mûsto Klecany ãinilo v‰echny dostupné právní kroky, které
zabrání zámûru „¤e‰ení energetického vyuÏití organick˘ch odpadÛ a kalÛ
z Prahy“ lokalita Drasty v rámci stavby ã. 6963 „Celková pfiestavba a roz‰ífiení
ÚâOV v Praze na Císafiském ostrovû“?
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„PRO Mù JE OZNAâENÍ KOMEDIANT 
VYZNAMENÁNÍ. DOBR¯ KOMEDIANT 
MÁ MOÎNOST UDùLAT VÍC NEÎ KRÁL.“

Tûmito slovy uvedl herec Jifií Sovák jednu ze sv˘ch
vzpomínkov˘ch kníÏek. Letos 6. záfií uplyne 10 let ode
dne, kdy Jifií Sovák (nar. 27. 12. 1920) ode‰el do herecké-
ho nebe. Bûhem své dlouhé herecké kariery pÛsobil
v D 48, v Divadle na Vinohradech a v Národním divadle.
SvÛj obrovsk˘ komediální talent uplatnil také ve filmu,
inscenacích i seriálech (napfi. Svûtáci, Dafibuján a Pandr-
hola, Mareãku podejte mi pero, Byli jednou dva písafii,
Chalupáfii...)

Jeho obrovsk˘ smysl pro humor ãi‰í i z jeho vyprávûní:
Sledoval jsem kdysi v televizi pofiad, pfii kterém se sna-

Ïili zapojit do cviãení star‰í lidi. Za tím úãelem zvali je‰tû
zachovalé pfiedvadûãe. Jednou se objevil mimofiádn˘ pfiípad. Vzdûlanec. Na první
pohled bylo zfiejm˘, Ïe to má v hlavû vylízan˘. Mûl ãern˘ho jeÏka, dost velkej
pupek, kfiiv˘ nohy. Vybrali – stran moÏn˘ch deformací – i dobfie, divák se tím pohle-
dem mohl i posílit. Díky ãern˘m, uhranãiv˘m oãím koukal jako lovecká flinta. Volal
jsem na Andulku: „Pojì se podívat, dostavil se blbec, bude sranda!“ 

Profesionální cviãitelka za‰evelila: „Proã vy star‰í mezi nás nejdete? Pohyb je i pro
vás dÛleÏit˘........... staãí prÛmûrné cviky, podfiep, dfiep, pûknû pomalu, pfiidrÏte se
kredence, Ïidle nebo piana, podle toho kde zrovna jste.“ Pak se obrátila na hosta:
„Pane doktore, byl byste tak laskav a pfiedvedl nám nûkolik pfiimûfien˘ch cvikÛ?“

Pan doktor mûl k figufie, kterou se rozhodl zvefiejnit rovnûÏ kuriózní obleãek. Byla
to souãasnû zástûra a kalhoty, vypadal jako H˘ta a Batul. Ostfiím zrakem sledoval,
jestli je trvale v zábûru kamery, a povídá: „To mi nebude dûlat sebemen‰í potíÏe!“
Asi ãtyfiikrát se zhroutil do dfiepu, pohlédl v˘hrÛÏnû do kamery a pronesl: „Ov‰em
cviãím od dûtství!“

V˘rok se stal rodinn˘m zaklínadlem, pofiad jsme zafiadili k nejsledovanûj‰ím, ale
k na‰í velké lítosti ho brzy potom zru‰ili. 

(podle knihy J. Sováka a S. Kopecké, Sovák podruhé zpracovala JH)

ad Podûkování

Paní Vlasta Trnková dûkuje vedení mûsta Klecany
za pfiání k 92. narozeninám, které ve zdraví oslavila v srpnu t. r.
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KLECANSKÉ ST¤ÍPKY
➤ 7. záfií 1922 schválena Ïádost p. A. Stanislava, truhláfie, o koncesi k provozová-

ní pohfiebního podniku

➤ 19. záfií 1931 vyhovûno bylo Ïádosti p. Maxe Beniese za propÛjãení domov-
ského práva ve zdej‰í obci, neboÈ splnil ve‰keré podmínky § 2 zákona ã. 222 fi.z.
z 5. 12. 1896 

➤ 14. záfií 1936 obecní zastupitelstvo se usneslo umístit do hasiãského domu zvon
koupen˘ v r. 1934 do márnice obecního hfibitova, aby mohlo jím b˘ti vyzvánû-
no prvnû v den pohfibu pana prezidenta Osvoboditele T.G. Masaryka dne 21.9.
od 10 do 12 hod. dopoledne

➤ 23. záfií 1938 byla vyhlá‰ena úplná mobilizace ãs. armády 

➤ 4. záfií 1941 byl vzat na vûdomí protokol o pfiedání osady Klecánky, která byla
zru‰ena, k obci Klecany

➤ 28. záfií 1967 pfiedseda ONV oznámil plenárnímu zasedání MNV, Ïe stará ‰kola
bude pfiebudována na zdravotní stfiedisko; pfiedpokládané náklady 1 –1,5 mil.
Kãs 

➤ 27. záfií 1994 se do novû zfiízeného domu s peãovatelskou sluÏbou stûhoval
první obyvatel Klecan, kter˘m byl p. Jirkovsk˘

JH
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Klíãek, klub rodiãÛ a dûtí v Klecanech
zahajuje tfietí sezónu své ãinnosti.

V první polovinû ‰kolního roku nabízíme:
• cviãení pro dûti od 4 mûsícÛ, 8 mûsícÛ, 2 a 4 let
• zpívání a tvofiení od 1,5 roku (v pfiípadû zájmu i dfiív)
• muzicírování pro dûti od 3 let se sourozenci a rodiãi 
• rytmiku od 2,5 a 4 let
• tréninky ‰lapacích aut Bergteamu
• skákání na trampolínû
• logopedickou prevenci
• angliãtinu od 2 a 4 let
• angliãtinu pro dospûlé s hlídáním dûtí
• kurz masáÏí dûtí
• pfiedporodní a poporodní cviãení pro maminky
• kondiãní cviãení pro Ïeny s hlídáním dûtí
• kurzy africk˘ch tancÛ pro dûti od 12 let i dospûlé
• v˘tvarné dílny pro dospûlé a ‰ikovné dûti
• kurzy flétny a klavíru programu Laurus
a dal‰í ãinnosti.

Sídlíme v pavilonu D Z· a M· v Klecanech. Více se dozvíte na www.pravy-hradec.cz, na pla-
kátech na obvykl˘ch místech a na informaãních letáãcích v obchodech a na mûstském úfiadu.
Srdeãnû zveme v‰echny rodiãe, ale i prarodiãe, ktefií se chtûjí s dûtmi pobavit a nûco nového se
nauãit. 

Za obãanské sdruÏení Prav˘ Hradec, ZdeÀka Tomá‰ová 
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HOUBA¤I, BUëTE OPATRNÍ!

Tímto upozornûním nemám, jak by se dalo pfiedpokládat, na mysli moÏnost otra-
vy houbami. V lese a jeho okolí jsou i jiné nástrahy. Napfi. ãerná zvûfi, která má
v období po Ïních více starostí s hledáním potravy. Dal‰í nebezpeãí mohou pro hou-
bafie, vyráÏející do lesa je‰tû za tmy nebo se z lesa vracející pozdû veãer, pfiedsta-
vovat i myslivci.

Obãas b˘váme sdûlovacími prostfiedky „Ïiveni“ hrÛzostra‰n˘mi historkami o stfie-
tu ãlovûka nebo psa s divoãákem. Tento ãern˘ vládce na‰ich lesÛ je podobnû jako
vût‰ina zvûfie plach˘ a v Ïádném pfiípadû sám nevyhledává ani nevyvolává stfiety
s naru‰iteli svého klidu. Dalo by se fiíci, Ïe není útoãn˘, je spí‰e, oproti jin˘m dru-
hÛm zvûfie, odváÏn˘. Pfiíroda ho vybavila nejen patfiiãnou hmotností (samci váÏí
obvykle 100–160 kg a bachynû 70 –110 kg), ale také mimofiádnû vyvinut˘m ãichem
a sluchem, kdy je schopen ucítit ãlovûka nebo zaslechnout praskající vûtviãku na
stovky metrÛ. Ocas (tzv. pírko) divoãáka mûfií 20–40 cm a v nebezpeãí je vztyãen.
Srst divok˘ch prasat je v létû ‰edohnûdá a v zimû ãerná – (odtud ãerná zvûfi). Kromû
své hmotnosti disponuje prase divoké úãinn˘mi zbranûmi v podobû vhodnû uzpÛ-
sobeného chrupu. Ten slouÏí k pfiesekávání tvrdé potravy (Ïaludy, kÛra stromÛ
apod.) a také jako zbranû. Samci mají prodlouÏené horní i dolní ‰piãáky (v mysli-
vecké mluvû oznaãované jako klektáky a páráky), které se o sebe vzájemnû ostfií.
·piãáky bachynû jsou krátké a naz˘vají se háky. 

Divoká prasata Ïijí v tlupách sloÏen˘ch z jedincÛ rÛzného vûku i pohlaví. Jen stafií
kÀoufii b˘vají samotáfii. Za potravou divoãáci vycházejí v noci a jsou typick˘mi v‰eÏ-
ravci, nepohrdnou v‰emi ãástmi rostlin, semeny lesních dfievin, ale bohuÏel ani kul-
turními plodinami jako je kukufiice, okopaniny apod. Do jejich jídelníãku patfií
i ÏíÏaly, hlodavci, mláìata obratlovcÛ, ale i mr‰iny. Naprostou oázou pro divoãáky
jsou kali‰tû, kde se vyvalují v bahnû, které si po zaschnutí odírají o blízké stromy.
¤íje, které se fiíká chrutí je specifická v tom, Ïe probíhá s v˘jimkou letních mûsícÛ
témûfi cel˘ rok. Bachynû po 16 –17 t˘dnech vrhá 4–10 selat, která jsou podélnû

svûtle rezavû pruhovaná a mys-
livci jim fiíkají „leto‰áci“.
V následujícím roce se selatÛm
v myslivecké mluvû fiíká lonãá-
ci. KÀourek pohlavnû dospívá
v 8–11 mûsících a bachyÀka
v 6–8 mûsících. V této souvis-
losti mÛÏe nûkoho napadnout,
Ïe to je hlavním dÛvodem pfie-
mnoÏení ãerné zvûfie. Pfiíroda
v‰ak ve své moudrosti i zde
zavedla úãelné opatfiení, neboÈ
bachynû mÛÏe b˘t oplodnûna
kaÏd˘ 21. den, a to pouze po
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nûkolik hodin. Navíc má synchronizovanou fiíji, coÏ znamená, Ïe vÛdãí samice
vyvolává fiíji u dal‰ích. PfiemnoÏení ãerné zvûfie je vût‰inou zavinûno nesystematic-
k˘m odstfielem, kter˘m dochází k naru‰ení struktury populace, ãímÏ dochází k vrhu
selat témûfi po cel˘ rok a tedy i k degradaci chovu. Tedy nikoliv pfiíroda, ale ãlovûk
je pfiíãinou a v tomto pfiípadû sám sobû ‰kÛdcem. 

Kromû ãlovûka nemá v na‰ich lesích prase divoké v podstatû Ïádné nepfiátele.
Typick˘m predátorem prasete divokého je medvûd hnûd˘, vlk nebo rys ostrovid, ti
se v‰ak vyskytují jen na zlomku území republiky a proto v cestû praseti divokému
stojí hlavnû ãlovûk. 

Je‰tû se vrátím k úvodu tohoto ãlánku, kdy jsem mezi nebezpeãí pro houbafie
zahrnula i myslivce. U nás se loví dospûlá zvûfi od srpna do prosince. Jedním
z pomûrnû dobrodruÏn˘ch zpÛsobÛ lovu divoãáka je tzv. ‰oulaãka, kdy se lovec
sám vydá po stopû divoãáka a musí se k nûmu pfiiblíÏit na dostfiel. I sebezku‰enûj‰í
a opatrnûj‰í lovec je vystaven pfii lovu a tûsnû pfied v˘stfielem velkému du‰evnímu
vypûtí, které mÛÏe kriticky ovlivnit jeho rozhodování. Za ‰patné viditelnosti mÛÏe za
dan˘ch okolností dojít i k zámûnû cíle. Je proto tfieba si uvûdomit, Ïe pfii sbûru hub
nejsme v lese sami a Ïe se mÛÏeme potkat nejen s myslivcem, ale mÛÏeme se set-
kat i s postfielen˘m divoãákem a takové setkání je opravdu velmi nebezpeãné. Mys-
livci radí, pokud to jde, vylézt na nejbliÏ‰í strom, alespoÀ nûco pfies 1 metr. Pfii set-
kání s nezranûn˘m divoãákem je dobré se od nûho drÏet co nejdál, nejménû 20 m,
aby se zvífie necítilo b˘t ohroÏené.

Pfii sbûru hub mûjme proto na pamûti nejen znalost toho, co si domÛ v ko‰íku
doneseme, ale i toho, Ïe vládce lesa a okolí nejsme my, ale ãerná zvûfi a také to, Ïe
v˘stfiel se uÏ nikdy nedá vzít zpût. 

JH
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SKAUTSK¯ TÁBOR V HE¤MANICÍCH 2010

Tak a je po prázdninách a tím i po dal‰ím na‰em tábofie. Loni jsem na nûm bohu-
Ïel nebyla, tak jsem se letos tû‰ila dvojnásob. Nejen na nepopsatelnou atmosféru
táborového dûní, ale i na pfiírodu, ve které trávíte 24 hodin dennû. 

Leto‰ní tábor se mi obzvlá‰È líbil a myslím, Ïe nebudu mluvit jen za sebe, ale za
v‰ech 32 dûtí, které s námi strávily 14 dní na na‰í známé louce v Hefimanicích u Jab-
lonného v Podje‰tûdí. 

SnaÏili jsme se pro dûti udûlat takov˘ program, aby mûly z tábora spoustu vzpo-
mínek a záÏitkÛ. Zda se nám to podafiilo, to se musíte zeptat jich. Já vám jen mÛÏu
fiíci, Ïe jako vedoucí tábora jsem pociÈovala neskuteãnou harmonii ve v‰em, co jsme
s ostatními vedoucími pfiipravovali a vym˘‰leli. Bylo nás tam 9 a kaÏd˘ mûl na sta-
rosti nûco, bez ãeho by tábor nemohl fungovat. AÈ se jedná o nákup potravin, vafie-
ní, o‰etfiování nemocn˘ch ãi samotná pfiíprava a realizace programu. 

Leto‰ní velká táborová hra se odehrávala ve svûtû indiánÛ, kde 5 indiánsk˘ch
kmenÛ jako byly Makahové, Navaho, Cherokee, âejeni a Irokézové bojovalo proti
sobû. Nejprve kmeny vedle sebe tolerantnû existovaly, av‰ak postupem ãasu se to
zvrtlo ve válku a jejich osud vyústil ve chvíli, kdy na‰ly indiánsk˘ zákon starého
indiána, kter˘ pfies nûj promluvil o tom, jak se správné kmeny a správní indiáni mají
chovat. Vítûzná skupina, která zákon na‰la se stala vedoucím kmenem celé indián-
ské koalice, kterou v‰ech 5 kmenÛ vytvofiilo. Za pomoci slov starého náãelníka si
uvûdomily, Ïe násilí a nenávist plodí jen nenávist. 
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Tak jste mohli bûhem na‰eho tábora vidût malé i vût‰í indiány, jak se snaÏí uva-
fiit cosi na ohni, staví si pfiístfie‰ek pro svÛj kmen, ve kterém i následnû spali, staví si
totem, aby tím zahnali dé‰È, následné váleãné bitvy po lesích a samozfiejmû neza-
pomenuteln˘ turnaj v lakrosu, kolektivní hrou pocházející skuteãnû od indiánÛ.

A co si dûti z na‰eho tábora pfies ve‰keré záÏitky je‰tû odvezly? Ti star‰í zku‰enost
organizovat a rozdávat úkoly ve skupinû, aÈ uÏ jako náãelníci svého kmene pfii hfie
nebo jako rádcové skupiny pfii sluÏbû v kuchyni ãi noãní hlídce. Nemyslíte, Ïe tato
dovednost jim bude ve svûtû plném managerÛ a vedoucích pozic jednou k uÏitku? 

A mlad‰í jsou zase o nûco lep‰í v postarání se o sebe sama a ve spolupráci s rÛznû
star˘mi dûtmi a nejen s jejich vrstevníky, jak to znají ze ‰koly. 

Tohle je ve skautingu to krásné, kdy dûti mÛÏou komunikovat a spolupracovat
s rÛzn˘mi vûkov˘mi kategoriemi, vedoucí zde mají jako star‰í kamarády, kter˘m se
mÛÏou se v‰ím svûfiit. Kde jinde narazí na partu 40 lidí mezi 6 a 26 lety a se v‰emi
pfiijde osobnû do styku díky nûjaké táborové práci? 

Samozfiejmû soupefiení mezi t˘my pfiineslo dûtem i správn˘ postoj k tomu, Ïe pro
v˘hru se musí tro‰ku zapracovat. Díky star‰ím klukÛm, ktefií dûlali kmenÛm patrony
a motivovali je do vût‰í soutûÏivosti a spolupráce si odná‰ejí z tábora dobr˘ pocit,
Ïe pro svÛj kmen udûlaly co mohly. A zkuste se zeptat nûjakého 6ti letého dítûte,
jestli uÏ nûkdy bojovalo za své kamarády a pomáhalo jim k vítûzství. 

Na závûr bych chtûla podûkovat v‰em rodiãÛm, ktefií nám svûfiili své dítû a dovo-
lili nám, abychom mûli tolik spoleãn˘ch záÏitkÛ a hlavnû díky rodiãÛm, ktefií nám
pomohli v sobotu s bouráním. Letos to bylo aÏ neuvûfiitelnû rychlé a to díky v‰em
tatínkÛm a maminkám, ktefií pfiijeli uÏ v pátek, byli pfiítomni slavnostnímu ohni
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a následující den i bourání kde nám opravdu neskuteãnû pomohli. Je to krásn˘, kdyÏ
máme pfii své práci oporu v rodiãích. Dûkuji za to. 

A nejvût‰í díky patfií v‰em, kdo se na tábofie spolupodílel a dovedl tábor dotáh-
nout aÏ do úplného konce. KaÏd˘ z vás byl na tábofie potfieba a bez vás by to pro-
stû nebylo ono. TakÏe díky moc Bodlino, BorÛvko, Bubo, Davide, Kulihrá‰ku, Lído,
Mamute, Martino, MáÈo, Mí‰o, Pepíno, Viki, Vlaìko.

Jana Klausová
vedoucí tábora 2010
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NASTÁVÁ âAS VINOBRANÍ …
NeÏ ochutnáme první sklenku z leto‰ní skliz-

nû, zkusme si pfiedstavit nikdy nekonãící práci
vinafiÛ, spoãívající ve volbû vhodné odrÛdy,
v˘sadbû, vedení, profiezávání, podlomu, za‰ti-
pování, hnojení, ochranû proti chorobám
a ‰kÛdcÛm, sbûru, zpracování a tak stále doko-
la, a to v‰e proto, aby milovníci vína mûli na
v˘bûr z vín ãerven˘ch, bíl˘ch i rÛÏov˘ch, dûle-
n˘ch podle cukernatosti hroznÛ na vína stolní,
jakostní, s pfiívlastkem, kabinet, pozdní sbûr
a v˘bûr z hroznÛ. Dále vína mohou b˘t ‰umivá,
perlivá, dezertní, suchá, polosladká, sladká
i velmi sladká. 

Stejnû, jako mají ve Francii své tradiãní Beaujolais noveau, máme i my ãeskou
národní specialitu – BURâÁK. Je to ãásteãnû zkva‰en˘ hroznov˘ mo‰t, kter˘ pochá-
zí v˘hradnû z hroznÛ sklizen˘ch a zpracovan˘ch na území âR. Díky kvasinkám,
které burãák v nemalé mífie obsahuje, má vysoké procento vitaminu B. ¤íká se, Ïe
by pro zachování zdraví, proãi‰tûní krve a vytvofiení obrann˘ch látek pfied blíÏící se
zimou mûl kaÏd˘ vypít tolik burãáku, kolik má v tûle krve. Znám i borce, ktefií uve-
dené mnoÏství zvládli bûhem jediného dne. Pohled na nû, po tomto „ozdravném“
ãinu rozhodnû nenasvûdãoval pevnému zdraví, u nûkter˘ch pak ani du‰evnímu
zdraví. 

Staré známé úsloví, Ïe ve vínû je pravda je sice nezpochybnitelné, ale je tfieba si
uvûdomit, Ïe mnoÏství zkonzumovaného vína je pfiímo úmûrné mnoÏství pravdy,
kterou kolem sebe v této ovínûné chvíli ‰ífiíme. A pokud se v dÛsledku nekontrolo-
vaného mnoÏství, jindy zdravotnû prospû‰ného moku, dostaneme do fáze „co na
srdci to na jazyku“ nemusely by na‰e vzpomínky na leto‰ní vinobraní patfiit do kate-
gorie „pfiíjemn˘ch“. 

TakÏe milovníci vína a krásného nadcházejícího podzimu – NA ZDRAVÍ!
JH 
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU
PROGRAM PODZIMNÍHO KOLA
FOTBALOVÉ SEZÓNY 2010/2011

I.A T¤ÍDA SKUPINA A – ZÁPASY TJ SOKOL KLECANY

Klecany – Sedlãany 04. 09. 2010 17:00 hod   SO
Klecany – Tuchlovice 11. 09. 2010 17:00 hod   SO
Petrovice – Klecany 19. 09. 2010 16:30 hod   NE
Klecany – Slan˘ 25. 09. 2010 16:30 hod   SO
N. Knín – Klecany 02. 10. 2010 16:00 hod   SO
Klecany – Nelahozeves 09. 10. 2010 16:00 hod   SO
Doksy – Klecany 17. 10. 2010 15:30 hod   NE
Klecany – Hvozdnice  23. 10. 2010 15:30 hod   SO
Dobfiichovice – Klecany 31. 10. 2010 14:30 hod   NE
Klecany – Vran˘ 06. 11. 2010 14:00 hod   SO
Sp. Pfiíbram – Klecany 13. 11. 2010 14:00 hod   SO

Brzk˘ zaãátek fotbalové sezóny nepfiinesl na‰emu „A“ muÏstvu pfiíli‰ ‰tûstí a po
vítûzném taÏení v I. B tfiídû Stfiedoãeského kraje pfii‰lo zklamání z prvních proher
a rozãarování z totálního debaklu v zápase s âernolicemi. Srpnové zápasy byly tûÏ-
kou zkou‰kou pro hráãe, trenéra i pro fanou‰ky. První zápasy byly dÛkazem toho,
Ïe 1. A tfiída bude tvrd‰ím ofií‰kem a cel˘ t˘m bude muset pofiádnû zabrat. Doufá-
me, Ïe hráãi zvednou hlavy a pfiipí‰í si na svoje konto cenné body. 

Soustfiedûní v ¤evnicích

V posledním srpnovém t˘dnu vyjela muÏstva pfiípravky a ÏákÛ na fotbalové sou-
stfiedûní do ¤evnic. T˘my byly ubytovány pfiímo na fotbalovém hfii‰ti. Nebylo tedy
potfieba nikam dojíÏdût tak, jako v Sobû‰ínû a zbylo tak více ãasu na pilování fotba-
lov˘ch dovedností.

KaÏdodenní trénink zaãínal samozfiejmû rozcviãkou a následoval dopolední
a odpolední trénink. No a protoÏe mûli kluci zfiejmû pfies den fotbalu málo, tak dob-

rovolnû trávili na hfii‰ti zbytek volného
ãasu. Svoje unavená tûla pak mohli
zchladit v bazénu hned vedle ubytovny.
Je ‰koda, Ïe klukÛ nejelo více a Ïe muÏ-
stva nemohla trénovat v kompletních
sestavách. 

KlukÛm pfiejeme dobr˘ zaãátek i prÛ-
bûh podzimního kola a budeme jim
drÏet palce do v‰ech zápasÛ.

-dh-





Skautsk˘ tábor Hefimanice 2010

Klecanská fotbalová omladina na soustfiedûní v ¤evnicích




