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JUBILANTI V DUBNU
Velí‰ek Jaroslav
Novotn˘ Jan 
Srbová Jifiina 
Smolík Václav
Bure‰ Zdenûk 
Jandovská Irena 
Hoosová Jindfii‰ka 
Vy‰ín Bofiivoj
Du‰ková Olga 
Plicka Franti‰ek 

Matûjka Jifií
Böhm Jifií
Bezou‰ka Ivan 
RabiÀák Jifií
Rou‰ar Milan 
Srpová Eva 
Mocová Eva 
Kertész Ladislav 
Kotrã Josef

Na‰im spoluobãanÛm, ktefií se doÏívají v˘znamného Ïivotního jubilea
pfiejeme v‰e nejlep‰í a pevné zdraví!

Pozn. red.: Na pfiání mnoha jubilantÛ jsme pfiestali uvádût vûk v závorce. 
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V¯PISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
A RADY MùSTA KLECANY

V˘pisy z usnesení rady mûsta Klecany za únor a bfiezen 2011

Rada mûsta:

28. února
– Schválila za pfiítomnosti fieditele Z· pana V. Laciny a paní A. Nûmeãkové smûr-

nici, která stanoví kritéria a podmínky pro pfiijímání dûtí do matefiské ‰koly.
– Projednala rozbor hospodafiení za rok 2010 Z· a M· Klecany a pfiedá ho finanã-

nímu v˘boru k projednání.
– Projednala v˘roãní zprávu o hospodafiení ZU· Klecany a pfiedá ji finanãnímu

v˘boru k projednání.
– Schválila, v souladu se zák. 128/2000 Sb. o obcích, finanãní dar pro místostaros-

tu L. Nûmeãka k Ïivotnímu jubileu. 
– Schválila smûrnici o úãetnictví ã. 1/2010 a o finanãní kontrole ã. 2/2010.
– Schválila podpis nájemní smlouvy mezi mûstem Klecany a manÏely Mrkviãkov˘-

mi, H. Morvayovou a I. Jandovskou na nájem ãásti pozemku p. ã. 626/8.

2. bfiezna
– Rada mûsta projednala za pfiítomnosti zastupitelÛ mûsta majetkoprávní vypofiádá-

ní pozemkÛ v okolí stávající ãistírny odpadních vod Klecany s majiteli bratry Sou-
kupov˘mi (smlouva smûnná) a paní ·trejbarovou (smlouva kupní). V˘sledek jed-
nání bude pfiedloÏen zastupitelstvu mûsta ke schválení.

14. bfiezna
– Schválila úãast ãlenÛ rady na nevefiejném otvírání nabídek nástavby domu ã. 349

v k. ú. Klecany k realizaci pÛdní nástavby a revitalizace domu.
– Schválila zadání první fáze architektonické studie „Klecansk˘ dÛm pro spolkov˘

Ïivot“ za 25 tis. korun bez DPH.
– Seznámila se se zápisem stavební komise k nepovolenému kácení v Klecanském

háji. O nepovoleném kácení bude informován správce lesa pan Richtermoc.
– Pfiipojuje se k v˘zvû mûsta Chlumec nad Cidlinou se Ïádostí na vládu a parlament

âR k vyrovnání pfiíjmÛ obcí od 1000 do 10000 obyvatel v rámci RUD do roku
2012.

– Schválila nákup kopírky pro Mûstsk˘ úfiad.
– Vzala na vûdomí podpis smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace

námûstí Václava Bene‰e Tfiebízského v Klecanech“.
– Projednala dopis SdruÏení zahrádkáfiÛ I (pod âernou skalou) ve vûci fie‰ení plateb

za odvoz odpadu a schválila znûní navrÏené odpovûdi.
– Schválila prodej káceného dfieva za 1000 Kã/m3. 
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– Vzala na vûdomí zprávu o v˘sledku pfiezkoumání hospodafiení mûsta za rok 2010
a pfiedá finanãnímu v˘boru a zastupitelstvu mûsta.

Plné znûní usnesení ze zasedání Rady mûsta naleznete na webov˘ch stránkách
mûsta Klecany www.mu-klecany.cz nebo si mÛÏete vyÏádat informace na Mûstském
úfiadu Klecany.

Zdena Lomová

DÒLEÎITÉ „DATUMY“
V bfieznovém ãísle Klecanského zpravodaje jsme zavedli novou rubriku nazvanou
„DÛleÏité datumy v …“ Netu‰ili jsme v‰ak, kolik úsilí nás bude stát vysvûtlování,
proã „datumy“ a nikoliv správn˘ pravopisn˘ v˘raz „data“. Abychom neupadli
v podezfiení, Ïe jsme pfii ãe‰tinû ve ‰kole chybûli, dovolujeme si vysvûtlit dÛvod pou-
Ïitého tvaru. 

Pfii konzultaci s poradnou Ústavu pro jazyk ãesk˘ AV âR, se nám dostalo násle-
dujícího vysvûtlení: u podstatného jména datum nelze odmítat v nûkter˘ch typech
textÛ (zvlá‰tû tûch, v nichÏ je tfieba rozli‰it kalendáfiní a poãítaãová data) ani tvary
muÏského rodu zejména v mnoÏném ãísle, tj. datumy, datumÛ, datumÛm, datumy,
o datumech, datumy.

A protoÏe jsme chtûli odli‰it nejen poãítaãová data, ale i pfiípadná data historická
od tûch, na nûÏ Vás chceme upozorÀovat do budoucna, dovolili jsme si pouÏít v˘raz
datumy. 

Doufali jsme, Ïe pouÏit˘ v˘raz nebude pro ãtenáfie natolik nestraviteln˘, aby byl
kvÛli jednomu nespisovnému tvaru potlaãen, snad dobr˘, zámûr upozornit ãtenáfie
na to, co by nebylo dobré opomenout nebo pfiehlédnout. 

Pfied ãasem dostaly ãlenské státy Evropské unie za úkol vytvofiit jak˘si slovník
nesexistick˘ch oznaãení rÛzn˘ch povolání a tak je moÏné, Ïe se v budoucnu doãte-
me, Ïe byla v˘znamná hostka doprovázena mûstskou stráÏnicí nebo, Ïe na kongre-
su promluvila ocenûná pediatra, která je vedoucí porodnicí. Tyto v˘razy pro Ïeny
dan˘ch oborÛ (host, stráÏník, pediatr a porodník) byly skuteãnû doporuãeny k uÏí-
vání a co víc: autofii se domnívají, Ïe budou znít divnû jen do doby, neÏ se zaãnou
pouÏívat bûÏnû. 

Pokud takovéto v˘razy vejdou do v‰eobecného povûdomí, bude zfiejmû Ústav pro
jazyk ãesk˘ nucen vypracovat nová pravidla ãeského pravopisu v evropsk˘ch para-
metrech.

Abychom v budoucnu nevyvolávali pravopisné emoce, udûlali jsme zmûnu
názvu této rubriky na „Dny, které stojí za pov‰imnutí“.

Va‰e redakãní rada
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KÁCENÍ STROMÒ NA NÁMùSTÍ T¤EBÍZSKÉHO
Na základû dotazÛ mnoha obãanÛ pfiiná‰íme informace o kácení stromÛ na námûs-
tí a o dal‰ím postupu realizace projektu revitalizace námûstí Tfiebízského v Kleca-
nech.

Na námûstí a v lokalitû mezi námûstím a poÏární nádrÏí bylo navrÏeno pokácet
23 stromÛ. Nakonec se po konzultacích od pokácení dvou lip a jednoho pfiestárlé-
ho jírovce upustilo. Ze zb˘vajících dvaceti stromÛ se asi jen o pûti dá hovofiit jako
o hodnotnûj‰ích stromech. Tfii lípy musely b˘t poraÏeny kvÛli nové zastávce do Kle-
cánek. Vzhledem k tomu, Ïe plocha námûstí nebude prÛjezdná, musí se umístit
zástávky PID na komunikaci do Klecánek. Dopravní odbor bohuÏel novou zastávku
nezfiídí bez tzv. zálivu, to znamená, aby autobus v zastávce stál mimo vlastní komu-
nikaci. KvÛli tomuto ,,zájezdu“ pro autobus musely b˘t lípy pokáceny.

Bfiíza byla z poloviny suchá. Nejbolestivûj‰í byla vrba pfii cestû k poÏární nádrÏi,
kvÛli ní pfiijel je‰tû jednou ke konzultaci projektant zelenû. Vzhledem k razantním
úpravám v této ãásti a vzhledem k nevalné perspektivû tohoto stromu a jeho po‰ko-
zení se také pfiistoupilo k pokácení. Nakonec se ukázalo, Ïe v místû po‰kození stro-
mu (vylomená silná kosterní vûtev cca 2m nad zemí) byl kmen dosti napaden˘ hni-
lobou a tím bylo zv˘‰ené riziko nebezpeãí vylomení dal‰ích velmi tûÏk˘ch a siln˘ch
vûtví.

Dále byly pokáceny ménû cenné dfieviny – ãtyfii akáty podél severní strany námûs-
tí, ty byly buì bez pÛvodní naroubované kulovité koruny, nebo byly zcela suché.
Deset men‰ích stromÛ (smrky, borovice a jedna lípa kefiového charakteru) bylo pfii
cestû k poÏární nádrÏi u sebe nasázeno tak hustû, Ïe zde z nich zÛstala jen jedna
borovice. Dále jsou k odstranûní navrÏeny oba ,,vánoãní“ stromy, tj. douglaska
a smrk pichlav˘, coÏ popravdû Ïádné perspektivní stromy nejsou a bohuÏel jsou
v místech, kde opravdu kompoziãním úpravám pfiekáÏí.

V rámci revitalizace bude na námûstí a v okolí upravené poÏární nádrÏe vysáze-
no témûfi ãtyfiicet nov˘ch stromÛ. Kácení probíhalo s pfiedstihem pfied zahájením
prací na revitalizaci námûstí z dÛvodu termínÛ, kdy je moÏné stromy kácet, tj. v zim-
ním období v dobû vegetaãního klidu.

V nejbliÏ‰í dobû zaãnou zamûstnanci MûÚ odstraÀovat panely z poÏární nádrÏe,
jejíÏ oprava resp. pfiemûna na samoãisticí jezírko je souãástí projektu. 

Na ve‰keré ãinnosti provádûné v této souvislosti dohlíÏí manaÏer Regionálního
operaãního programu regionu soudrÏnosti Stfiední âechy z jehoÏ programu Klecany
obdrÏeli dotaci na projekt revitalizace námûstí a dal‰í pfiizvaní odborníci.

Na dodavatele stavby úpravy námûstí bude vypsáno v˘bûrové fiízení. Ve‰kerá
dokumentace k v˘bûrovému fiízení je odesílána na ROP. Po jeho schválení probûh-
ne v˘bûrové fiízení podle zákonn˘ch norem. Dokumentace bude poskytnuta Zastu-
pitelstvu mûsta Klecany. 

Dal‰í podrobné informace naleznete na webu www.mu-klecany.cz . O provádû-
n˘ch pracích Vás zároveÀ budeme i nadále informovat prostfiednictvím zpravodaje.
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Kácení akátÛ

Dále bylo rozhodnuto, Ïe bude pod kostelem pokáceno vût‰í mnoÏství akátÛ. Stalo
se zde, Ïe jeden z akátÛ se vyvrátil a po‰kodil bytov˘ dÛm – ‰kody na balkonû, roz-
bité okno. Na naléhavou Ïádost obyvatel pfiilehl˘ch bytov˘ch domÛ se nechal zpra-
covat odborn˘ posudek na tento pfierostl˘ akátov˘ porost. Dendrolog doporuãil
odstranit nûco pfies padesát stromÛ, pfieváÏnû akátÛ z tohoto porostu.

Problém fie‰ila také stavební komise a komise Ïivotního prostfiedí, které doporu-
ãily komplexní úpravu tohoto prostoru, to znamená nechat zpracovat studii nebo
projekt na revitalizaci a zaji‰tûní svahÛ pod kostelem.

maketa námûstí Tfiebízského po realizaci projektu

za poskytnuté informace p. M. Lemonovi a p. I. Kurhajcovi

redakãní rada

MûÚ Klecany nabízí k prodeji vytûÏené dfievo 1000 Kã /m3.
Informace na MûÚ.
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DUBEN V ZAHRADÁCH, V LESE A NA POLÍCH
Sluneãní paprsky, které bûhem prvního jarního mûsíce nab˘vají na intenzitû, pro-
bouzí ze spánku pupeny kefiÛ a stromÛ, ze zemû zaãnou vytahovat mladé v˘honky
rostlin a svou silou „doÏenou“ k ãasnému kvetení i javory, buky nebo jasany.
V plném kvûtu b˘vá také vrba jíva, jejíÏ kvûty si vyslouÏily, díky svému ply‰ovému
vzhledu, lidov˘ název koãiãky. KdyÏ sklopíme pfied ostr˘m sluneãním svitem zrak
k zemi, neujdou nám rozkvétající podlé‰ky, plicníky, dymnivky nebo tfieba sasanky.
Pfii toulkách jarní pfiírodou potkáváme podél cest podbûly a u potokÛ blatouchy. 

Jaro je nádherné roãní období. S tímto tvrzením urãitû souhlasí básníci, milenci
i jiné poetické du‰e, ale jaro má i své stinné stránky. O tom vûdí své alergici. K jejich
znaãné nelibosti se na bfiízách zaãínají objevovat jehnûdy. 

V blízkosti vody najdeme ra‰ící vrbu bílou, pfiírodní pfiedchÛdkyni acylpyrinu,
neboÈ její kÛra obsahuje m.j. velké mnoÏství salicynu, kter˘ se mÛÏe podílet na sni-
Ïování horeãky, tlumení zánûtÛ apod.

V první polovinû dubna se k nám vrací kukaãka obecná. Koncem dubna baÏantí
slepice zaãnou sná‰et první vajíãka. Vût‰ina ptákÛ v této dobû usilovnû pracuje na
vybudování sv˘ch hnízd. Ve vzduchu se zaãínají objevovat první hmyzí roje. 

Také nesmíme zapomenout, Ïe na sv. Jifií vylézají hadi a ‰tífii, jak praví pranosti-
ka. Pfievedeno do moderní fieãi – lze v této dobû, kdy je vegetace zatím nízká, spat-
fiit za tepl˘ch dnÛ na vyhfiát˘ch kamenech je‰tûrky a hady. 

Ve druhé polovinû dubna vytloukají paroÏí
mladí jeleni a srnci. 

Mezi rozkvétajícími bylinami jsme v úvodu
zmiÀovali sasanky. K jejich pfiíbuzn˘m patfií
i zákonem chránûn˘, kriticky ohroÏen˘ koniklec
(Pulsatilla). U nás se vyskytuje 6 druhÛ – koniklec
jarní, k. otevfien˘, k. bíl˘, k. luãní ãesk˘, k. vel-
kokvût˘ a k. obecn˘ (nûmeck˘). V‰echny mají
podobn˘ tvar kvûtÛ, celá rostlina vãetnû pfiízem-
ních listÛ je rezavû nebo bûlavû chlupatá a je
vysoká pfiibliÏnû 15 –30 cm. V‰echny druhy jsou
chránûny zákonem. Tûmto vytrval˘m bylinám
z ãeledi pryskyfiníkovit˘ch vyhovují humózní,
kypré, suché a spí‰e vápnité pÛdy. 

Rostlina je jedovatá. Obsahuje látku ranunku-
lin, která se ‰tûpí v jedovat˘ protoanemonin a ten
se su‰ením zmûní v anemonin. Má sedativní
a analgetické úãinky, farmaceutick˘m prÛmyslem
je pouÏívána jako pfiísada do oãních kapek a dal-

‰ích lékÛ napfi. proti bolestem zubÛ. Je hojnû vyuÏívána také v homeopatii. 
Název koniklec nemá zhola nic spoleãného s koÀmi ani klecemi. Jeho jméno

bylo odvozeno od staroãeského názvu poniklec tzn. kvûty nící, poniklé, tedy svû‰e-
né, pfievislé. Od tohoto názvu se dodnes uchoval název obce Poniklá, nacházející
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se v západní ãásti Krkono‰. Koniklec rovnûÏ najdeme ve znaku dvou obcí, a to
KrãmaÀ a Grygov na Olomoucku.

Ve stfiedovûku se pr˘ koniklece pouÏívalo k zahánûní morové nákazy. Historické
prameny v‰ak uÏ neupfiesÀují, jak˘m zpÛsobem mûl koniklec na mor pÛsobit, ale
pokud by se proti moru pouÏíval vnitfinû, bylo by to nepochybnû vyhánûní ãerta
ìáblem.

JH

Kulturní komise Městské rady si vás dovoluje pozvat na

Velikonoční veselici
která se bude konat

v Klecanské prozatimní kulturní kápličce v Dolních kasárnách
v sobotu 16. dubna, začátek v 19 hodin.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina MONA.

VOLNÁ VSTUPENKA

Na Velikonoční veselici

v sobotu 16. dubna 2011 od 19 hodin

VOLNÁ VSTUPENKA

Na Velikonoční veselici

v sobotu 16. dubna 2011 od 19 hodin
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Obecní úřad Vodochody a Obecní úřad Máslovice  

Vás srdečně zvou na divadelní představení  

„VSTUPTE…“ 

Kdy?  pátek 15. dubna 2011, od 19 hod 

Kde?  Divadlo U Hasičů, Praha 

Hrají:  Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, Jan Čenský, Libuše Švormová 

Dva staří klauni, kteří více než čtyřicet let spolu vytvářeli komické duo, se opět schází. Po dlouhých 
útrapách - staří páni se stále nemohou dohodnout, vzájemně se stále jen dráždí, ačkoliv se v podstatě 
mají rádi - se  nakonec opravdu ocitnou ve studiu. A tady vlastně začíná celá ta patálie s oběma 
tvrdohlavci. Dodejme jen, že najednou je z toho legrace. 
 

Cena 1 vstupenky:  Kč 300,--  
(vstupenky zakoupíte na OÚ Vodochody a OÚ Máslovice) 
Doprava je zajištěna autobusem:   
Máslovice – 17,45 hod; Vodochody – 17,50 hod, Vodochody, rozc. Hoštice – 17,52 hod, Klecany–18, 00 hod 

 

VOLNÁ VSTUPENKA

Na Velikonoční veselici

v sobotu 16. dubna 2011 od 19 hodin

VOLNÁ VSTUPENKA

Na Velikonoční veselici

v sobotu 16. dubna 2011 od 19 hodin

Obãané Klecan si mohou objednat lístky
na divadelní pfiedstavení u p. Jany Klausové na MûÚ.
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ÎIVOT V „DOMù S PEâOVATELSKOU SLUÎBOU“
V KLECANECH
Normálnû kaÏdodennû plynoucí Ïivot v las-
kavé péãi na‰ich charitativních pracovnic
a pohodlí moderního bydlení byl dne 5. III.
zpestfien pfiíjemn˘m pfiekvapením. 

V obci se konal masopustní prÛvod
masek. KdyÏ byla naplnûna trasa prÛvodu
v obci, pfie‰ly sefiazené masky do areálu
Dolních kasáren a sv˘m vesel˘m progra-
mem potû‰ily kaÏdého, kdo mûl otevfiené
oãi a srdce. Byl to v˘raz radosti, veselí, ale
téÏ sounáleÏitosti obãanÛ. Mlad‰í, ba úplnû
mladí obyvatelé mûsta pfiipochodovali
v maskách k „Domovu“, hráli, tanãili, dali
ochutnat masopustní peãivo, nav‰tívili
nûkteré na‰e malé domácnosti.

Zavládla radost a potû‰ení z pûkné spo-
leãné akce, která ctí ãeské lidové tradice
a vede ke správnému spoluÏití ty nejmlad‰í.

Dûkujeme a tû‰íme se na dal‰í náv‰tûvu
na‰ich spoluobãanÛ tfieba na Velikonoce.

Jen kdyby ta cesta nebyla tak daleká.

J. Koktanová a H. Pokorná
Obyvatelky DPS Klecany

Pedikúra v pohodlí Vašeho domova

Nabízím základní mokrou pedikúru, která obsahuje: 
✔ lázeň nohou
✔ odstranění tvrdé kůže
✔ ošetření a úprava nehtů vč. odlakování 

a lakování, ošetření zarostlých nehtů a kuřích ok
✔ uvolňující masáž plosek nohou.

Za zákazníky docházím.
Cena jednoho ošetření Kč 200,–          
Objednávky na tel. čísle: 731 584 648 – p. Simona Kunková
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VZPOMÍNKA VÍCE NEÎ DùSIVÁ
Je zvlá‰tní, Ïe na tuto vzpomínku mû pfiivedl asi dvacetilet˘ mladík, kter˘ se pod vli-
vem souãasn˘ch niãiv˘ch událostí v Japonsku domáhal v lékárnû jodov˘ch tablet,
aby byl lépe chránûn proti radioaktivitû a rozãiloval se nad tím, Ïe tablety vykoupi-
li jiÏ jiní, dfiíve pfied ním.

Chápu, Ïe kaÏd˘ z nás má právo pro své zdraví dûlat to, co povaÏuje za nejlep‰í
a moÏná proto se mi obratem vybavil 24. duben 1986. Letos je tomu totiÏ uÏ 25 let
od chvíle, kdy do‰lo k ãernobylské havárii jaderné elektrárny. Její následky byly
sv˘m rozsahem katastrofální. âernobylská havárie uvolnila tolik radioaktivní konta-
minace jako 400 bomb svrÏen˘ch na Hiro‰imu. V˘ãet bezprostfiedních obûtí na
Ïivotech byl poãítán na desítky. Dal‰í následky se na lidech, tehdy zasaÏen˘ch radi-
oaktivním záfiením, budou projevovat aÏ v prÛbûhu dal‰ích mnoha desítek let, a to
pfiedev‰ím zv˘‰en˘m v˘skytem rakoviny. Na popsání ekologick˘ch následkÛ by
stránky celého zpravodaje nestaãily. A snad vÛbec nejhor‰í na této události byl
dÛvod havárie, kter˘m byla lidská nezodpovûdnost. 

Na‰e informovanost tehdy o tom, co se skuteãnû stalo a jak bychom se mûli chrá-
nit, byla mizivá, ne-li nulová, alespoÀ v prvních dnech aÏ t˘dnech po v˘buchu reak-
toru. Proto ve mnû tato hrÛzná vzpomínka vyvolala spí‰e úsmûv, neÏ soucit s mla-
díkem, kter˘ se domáhal vyprodan˘ch jodov˘ch tablet. Rozhodnû nechci
bagatelizovat ne‰tûstí, které v minul˘ch dnech postihlo Japonsko, ale je tfieba si uvû-
domit, Ïe si svou znaãnou daÀ na psychice nás v‰ech vybírá pfiedev‰ím intenzita aÏ
agresivita projevu sdûlovacích prostfiedkÛ. 

JH  

OZNÁMENÍ
Dne 1. bfiezna t. r. ukonãil ãinnost Jan Pata, dosavadní administrátor ¤k. farnosti
Odolena Voda. Do jejího rámce patfií i Klecany. NeÏ bude ustanoven nov˘ admi-
nistrátor, pfievzal na nûkolik mûsícÛ správu této farnosti Pavel Kune‰, b˘val˘ zdej‰í
faráfi, nyní v dÛchodu.

Do obvodu farnosti Odolena Voda patfií je‰tû kostely a kaple v Hovorãovicích,
Líbeznicích, Pakomûfiicích, Panensk˘ch BfieÏanech, ¤eÏi, Veliké Vsi a Zdibech. 

V Klecanech je pfiíleÏitost k setkávání pfii m‰i kaÏdou sobotu v 16.30 v kostele. Ve
stfiedu v 18 hodin na fafie se koná setkání nad Biblí.

Velikonoãní svátky 
Velikonoãní obfiady na Zelen˘ ãtvrtek a Velk˘ pátek zaãínají v 18 hodin, na Bílou
sobotu v 19 hodin a budou pro cel˘ farní obvod pouze v líbeznickém kostele. Na
hlavní velikonoãní svátek (24. 4.) Hod BoÏí velikonoãní, bude v klecanském koste-
le m‰e v 10 hodin. 

Pavel Kune‰
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SLAVNOSTNÍ VATRA NA POâEST NAROZENÍ
T. G. MASARYKA
Den pfied v˘roãním narození Tomá‰e Garriguea Masaryka (*7. 3. 1850) se v nedûli
6. bfiezna se uskuteãnil vzpomínkov˘ akt na poãest narození T. G. Masaryka. K místu
zapálení slavnostní vatry pfii‰li úãastníci v lampiónovém prÛvodu. V 18 hodin byl
sraz dûtí s lampióny pfied Základní ‰kolou. PrÛvod v hojném poãtu dûtí a rodiãÛ pro-
‰el mûstem a dorazil na Masarykovu (âernou) skálu, kde skauti zapálili slavnostní
vatru a pfiítomní si se starostou vzpomnûli na prvního ãeskoslovenského prezidenta
a zazpívali si spoleãnû jeho oblíbenou píseÀ Ach synku, synku a dal‰í písnû. Do pfií‰-
tího v˘roãí máme za úkol se nauãit dal‰í Masarykovy oblíbené písnû.

Krist˘na Holubová

DNY, KTERÉ STOJÍ ZA POV·IMNUTÍ
1. dubna 
Zaãíná hlavní turistická sezóna. 
8. dubna
Mezinárodní romsk˘ den
14. dubna 
Sãítání lidu – do tohoto dne mají v‰ichni podle zákona odevzdat formuláfie – aÈ uÏ je
budou odesílat pfies internet, po‰tou v obálce nebo osobnû pfiedávat sãítacímu komisafii.
22. dubna 
Mezinárodní den Zemû
21. –22. dubna
Velikonoãní prázdniny pro dûti ‰kolou povinné
22. dubna
Evropsk˘ den proti rasismu
23. –25. dubna
Velikonoãní svátky

KLECANSKÁ PO·TA
V bfieznu oslavila klecanská po‰ta 105. v˘roãí zaloÏení. Dûku-
jeme V‰em jejím zamûstnankyním a zamûstnancÛm za jejich
práci na po‰tû a zejména za nelehkou a obûtavou práci v teré-
nu. Doufejme, Ïe na‰e poboãka nebude zru‰ena a klecanská
po‰ta zÛstane na svém místû.

-dh-



Máslovická 
šlápota

Obec Máslovice ve spolupráci se Zlatým pruhem Polabí, o.p.s
srde n  zve na 24. ro ník turistického pochodu

aneb Šlapeme do Máslovic stloukat máslo

sobota 16. dubna 2011
Trasy pro p ší (ozna ené * možné i na kole):

20 km: Praha – Máslovice, start pod Libe ským záme kem (8-9h)*
9 km: Kralupy n. Vlt. – Máslovice, start p ed vlakovým nádražím (9-9.30h)*

8 km: Odolena Voda – Máslovice, start p ed ZK Aero (9-9.30h)*
8 km: Klecany – Máslovice, start v Klecanech na nám stí (9-9.30 h)*

3 a 5 km: okolí Máslovic, start u muzea (10-11h)

Trasy pro cykloturisty:
37 km: elákovice – Máslovice, start ul.Na Hrádku, M stské muzeum (9.30-10h)
39 km: Kralupy n.Vlt. (p es Velvary) – Máslovice, start vlakové nádraží (9-9.30 h)

Popis tras na jednotlivých startech. Startovné a odm ny v cíli. 

PROGRAM  NA  NÁVSI (11 – 15 hodin):
Stloukání másla, pe ení jarního pe iva, zdobení perní k ,

Pletení pomlázek, tvo ivé dílny, sout že 
Burza cukr  – setkání sb ratel  cukr

Divadlo pro d ti: KOUZELNÉ MALOVÁNÍ  S AROVÁNÍM (13 h)
Hudební country skupina Máslovické drnka ky (11-13 h)

Stánky s ob erstvením a emeslnými výrobky
SPIRITUÁL KVINTET (15-16 h)

   
Startovné (pro p ší a cykloturisty registrované na jednotlivých startech): 

60 K ; d chodci, d ti a studenti: 50 K . 
Vstupné pro ostatní ú astníky akce: 80 K ; d chodci, d ti a studenti: 50 K .

V muzeu krom  stálé expozice o výrob  másla i nová výstava: Je libo kafí ko? 

Bližší inf.na tel.: 603 431 148, Adresa po adatele: OÚ Máslovice, Pražská 18, 250 69  
www.maslovice.cz, e-mail: ou@maslovice.cz, www.polabi.com (Zm na programu vyhrazena)

slapota-11-bez.indd   1 21.3.2011   20:42:16
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MASOPUSTNÍ RADOVÁNKY V KLECANECH
V sobotu 5. bfiezna probûhl v Klecanech 12. masopust, kter˘ se vydafiil uÏ
proto, Ïe sobotní den byl jako malovan˘. 

Od 10.00 hodin zaãal pan ·Èastn˘ na námûstí prodávat jitrnice, jelita a dal‰í fiez-
nické dobroty. Prodávaly se i nápoje, koblihy, keramika a balónky. Na klecan-
sk˘ masopust zavítal i vûhlasn˘ fotograf Jan ·ibík, kter˘ pfiijel pro námût na foto-
grafii do ãasopisu Reflex.

V 13.30 hodin se zaãaly scházet masky a u registrace se brzy vytvofiila fronta.
Poãet masek kaÏd˘ rok stoupá a jejich nápaditost vzrÛstá, coÏ nám mohou jinde
jen závidût. VELK¯ DÍK VÁM V·EM! Zaregistrovalo se 71 dûtsk˘ch masek, 53
dospûl˘ch masek a 9tiãlenná skupina Hollywood. Skvûl˘ byl napfi. vãelafi,
kuchafi, klaun, vãelí roj (6 dûtiãek), slepiãí farma a dvojice dûtsk˘ch Ïebrav˘ch
muzikantÛ, ktefií suverénnû zahráli na housle a harmoniku. 

RovnûÏ vzrÛstá i konzumace koblih a nápojÛ a je vidût, Ïe masopustníci se
vesele baví. Snûdlo se 500 koblih, pfiepravka koláãÛ, 100 ‰kvarkov˘ch placek
a 50 zelÀákÛ, po kter˘ch se jen zaprá‰ilo. O prodej se skvûle postaraly „Sokol-
ky“ (J. Kunrtová, H. Janková, H. Soukupová a M. Stodolová).

Skupinka ochotníkÛ po registraci pfiítomné seznámila s masopustními zvyky
a pana starostu poÏádal kanon˘r, aby pfiedal maskám Úfiad. Tím starosta povolil
prÛchod mûstem i hodování a veselí aÏ do pÛlnoci. Také byl pfiedstaven Otík
(stroj na vysávání psích exkrementÛ), kterého pr˘ ve mûstû nikdo bûÏnû nevidí. 

Po 14té hodinû vyrazil prÛvod na obchÛzku mûstem. Na povoze taÏeném
koÀmi hrála skupina Bofianka a prÛvod vedl herec Jan ZadraÏil. Dopisem bylo
osloveno 6 rodin, které mûly prÛvod pohostit. Tento nápad se osvûdãil z loÀské-
ho roku, protoÏe rodiny se pfiedhánûly v originalitû jídla a pití. Hned na první
zastávce ãekali hostitelé s páreãky v rohlíku a panáãky vyskládan˘mi na sáÀ-
kách. Na kaÏdé zastávce kanon˘r na poãest rodinám vystfielil z dûla. Z maso-
pustní kroniky: „U ·ebkÛ utekl po kanonádû sousedovic pes a vrátil se aÏ k veãe-
fii.“

PrÛvod mûl letos krat‰í trasu, zato v‰ak témûfi v‰ichni do‰li do cíle. Pfied
ãtvrtou hodinou dorazili do kasáren, kde byl zabit medvûd a nad ním skupina
ochotníkÛ sehrála scénku. Nad zabit˘m medvûdem byly probírány klevety
mûsta z loÀského roku. Îe nevíte, o ãem se ochotníci bavili? Celkem o ho..û pfiá-
telé.

Po sehrání scénky se masopustníci odebrali do „Prozatimní klecanské kultur-
ní kápliãky“ – sálu b˘valého v˘strojního skladu. Zde konãil prÛvod letos poprvé.
Sál byl na poãest masopustu upraven a vyzdoben. K tanci a poslechu hrála sku-
pina Alfa. V‰echny dûtské masky obdrÏely lineckého medvûda (smajlíka). Pak
byly slavnostnû vyhlá‰eny nejlep‰í „dospûlácké“ masky. První cenu získal Lesní
muÏík paní âerná, druhou cenu získal Klaun Jan Busch a tfietí cenu celebrity
z Hollywoodu. Nejprve na parketu bûhaly a tanãily dûti. Ty postupnû vystfiídali
dospûlí, ktefií vydrÏeli tanãit a hodovat do pozdních veãerních hodin.
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Doufáme, Ïe i dal‰í roãníky budou vydafiené a Ïe budou pfiib˘vat pfiedev‰ím
povedené masky, bez kter˘ch masopust není Masopustem.

K. Holubová, E. Stanislavová, J. Klausová

Fotografie k ãlánku najdete na II. a III. stranû obálky

KLECAN·TÍ DIVADELNÍ OCHOTNÍCI – IV
Psal se rok 1940, kdy Obec BaráãníkÛ pfii‰la s my‰lenkou „míti také svÛj vlastní dra-
matick˘ odbor“. Od my‰lenky byl jenom krok k ãinÛm, a tak se v kronice mÛÏeme
doãíst: „Neshody a rozmí‰ky se ‰enk˘fiem p. Ajmem, kterému se stále nûco na Baráã-
nících nelíbilo. Byla tudíÏ vyhledána místnost nová Rychta u KuklÛ. Zde nám tepr-
ve bylo moÏno uskuteãnit my‰lenku, zaloÏit si svÛj vlastní dramatick˘ krouÏek. âin-
nost divadelní i v této dobû nebyla totiÏ nijak zvlá‰tû omezována, kdeÏto zábavy
jiného druhu jako zábavy taneãní atd. byly vesmûs zakazovány.“ ·vandymistrem byl
v té dobû Václav Vysu‰il. 

Jako první divadelní hra byla nastudována „Vesniãka pod lipami“. V Klecanech
se hrála 2x (poprvé 12. fiíjna 1940) a pohostinsky je‰tû ve Vûtru‰icích. Úãinkovali:
F. Hefimánek, J. Moc, M. Novák, F. Novotn˘, J. ·erhant, V. Vysu‰il, M. Wiedemová,
A. Novotná, M. Chumlenová. Vstupné: k sezení 5,– K, k stání 3,– K.

Charakteristické znaky té doby popisuje kronika tûmito slovy: „Z rasov˘ch dÛvo-
dÛ musel b˘ti také zbaven funkce kontribuãního soused Josef Bondy, jelikoÏ byl
vyznání a rasy Ïidovské. Pozdûji také z na‰í Obce vystoupil. Obec v nûm ztratila
jednoho ze sv˘ch nejlep‰ích pracovníkÛ.“ Josef Bondy se se svou rodinou uÏ do Kle-
can nevrátil – celá rodina zahynula v koncentraãním tábofie. 

Od února 1941 se Obec Baráãnická snaÏila sehnat vlastní jevi‰tû, neboÈ aÏ doteì
hráli na jevi‰ti vypÛjãeném od SK Klecany. Nakonec bylo jevi‰tû postaveno svépo-
mocí a mohlo se hrát dál. A hrálo se vydatnû:

– 31. kvûtna a 1. ãervna 1941 – Vítûzství fofita Meruzalky (lidová hra)
– 26. a 27. ãervence a 2. srpna 1941 – Dvû ukolébavky (hra Gabriely Preisové) 
– 24. srpna 1941 – Pfiíklady táhnou (hra Jana SníÏka)
– 31. srpna 1941 – U panského dvora (opereta o 3 jednáních)
– 4. a 5. fiíjna 1941 a 1. a 2. ledna 1942 – Jedenácté pfiikázání (veselohra F. F. ·am-

berka)
– 26., 27. a 28. prosince 1941 – Pûst (drama od Hilberta)

Divadelnû úspû‰n˘ rok 1941 byl zakonãen „Vesel˘m Silvestrem“ a kronika uvádí:
„byl opravdu vesel˘ a bylo pfiineseno alespoÀ trochu toho zapomenutí na dobu
váleãnou, zvlá‰tû kdyÏ nevíme, co nás je‰tû mÛÏe oãekávat.“

JH
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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE ...

Cesta ke chlebu

Dne 3. 3. 2011 nav‰tívila na‰e dyslektická tfiídiãka spolu se ãtvrÈáky a páÈáky stfie-
disko ekologické v˘chovy: „ToulcÛv dvÛr.“

Vsadili jsme na názorné a prakticky zamûfiené programy: „Cesta ke chlebu“
a „Krteãek a kalhotky.“

Cesta vedla nejprve na zahrádku, kde jsme si vysvûtlili, kde a jak vlastnû klíãí
a roste obilí, jaké jsou základní druhy obilovin a jak vypadalo náãiní pfii sklizni obilí
v dfiívûj‰ích dobách. Vlastnoruãnû jsme si zkusili mlácení Ïita cepem, následovalo
umletí p‰enice, zadûlávání tûsta, kynutí a kaÏd˘ si potom upekl mal˘ chlebánek,
kter˘ si odvezl domÛ. Chlebík si dûti po vychladnutí urãitû náleÏitû vychutnaly.
V‰ichni jsme si uvûdomili, jak sloÏitá a dlouhá je cesta k upeãení chleba a jaké úsilí
museli vynaloÏit na‰i pfiedci pfied 150 lety. A víte, co dûti nejvíc pfiekvapilo? Îe se
chleba dfiíve pekl jednou za 14 dní. Zkuste se dnes zakousnout do 14 dní starého
chleba!

Obrázky z této akce je moÏné si prohlédnout na webov˘ch stránkách na‰í ‰koly
v denících tfiíd.

Krteãek a kalhotky
Chlapci ze 4. tfiíd si v Toulcovû dvofie pfiipomnûli oblíbenou pohádku o krteãkovi.
Stejnû jako on prakticky pro‰li cestou od pûstování textilních rostlin (len, bavlna,
konopí, kopfiiva), pfies jejich zpracování aÏ po látku, kterou si vlastnoruãnû utkali.
Jenom na u‰ití kalhotek s kapsami uÏ nebyl ãas..

Monika Valentová a Hanka Johanisová

Druháci v divadle
Jaké bylo pfiedstavení ZdeÀka Svûráka Radovanovy radovánky? UÏ víme, co jsou pfií-
davná jména, a proto nebylo tûÏké odpovûdût na otázku. Bylo milé, nûÏné, zábav-
né, veselé, v˘chovné, pouãné, vtipné, pfiíjemné, mírumilovné.

Jak˘ byl hlavní pfiedstavitel Radovan? Hodn˘, poslu‰n˘, kamarádsk˘. 
A co Hugo? Zl˘, zlobiv˘, zákefin˘, lstiv˘.
Je‰tû cestou domÛ jsme si pobrukovali zaãátek písnû, která nás provázela cel˘m

pfiedstavením. Pane Svûráku, dûkujeme…..
V pondûlí 7. bfiezna nás ãekalo dal‰í pfiedstavení. âetli jsme ve ‰kole knihu

Z deníku kocoura Modrooãka, která se nám moc líbila, a my byli zvûdaví na Mod-
rooãka na jevi‰ti. Zase jsme si i pomocí písní Marka Ebena pfiipomnûli, Ïe „koãiãí
Ïivot“ je zajímav˘, nûkdy trochu krut˘, ale pfiedev‰ím krásn˘ jako je Ïivot lidsk˘.

Milada Pacíková a Ïáci druh˘ch tfiíd 
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Exkurze do památníku v Lidicích

7. bfiezna se deváÈáci vypravili do památníku v Lidicích, aby si doplnili informace
o Ïivotû obyvatel v období protektorátu âechy a Morava, které naãerpali v nûkolika
posledních hodinách dûjepisu. ZáÏitky a dojmy získané pfiímo na místech, o kter˘ch
se pí‰e v uãebnicích, jsou pfieci jen jiné neÏ poslouchání v˘kladu ve ‰kole. Ostatnû
posuìte sami a pfieãtûte si postfiehy zachycené samotn˘mi Ïáky.

„Zaujaly mû pfiíbûhy lidí, ktefií v Lidicích Ïili, a jejich osudy, pozÛstalí lidé a rÛzné
pfiedmûty, které po Lidicích zbyly.“

„Nejvíc mû pfiekvapilo to, Ïe Nûmci ze zemû vytahovali i mrtvé.“ 
„Zanechalo ve mnû hlubok˘ dojem to, Ïe ze 105 dûtí pfieÏilo jen 17. Myslím si,

Ïe tyto dûti velmi trpûly, protoÏe je Nûmci dali do nûmeck˘ch rodin a ti rodiãe je
novû pojmenovali a vychovávali. Povídaly, jak jim matky odváÏeli do koncentraã-
ních táborÛ. Bylo mi jich velmi líto. Nechtûla bych to nikdy zaÏít!“

„Na prohlídce Lidic mû nejvíc zaujal pomník zavraÏdûn˘ch dûtí, bylo mi jich líto,
kdyÏ jsem si pfiedstavil, jak ty bezbrann˘ dûti nahnali do plynu.“

„Koukala jsem na souso‰í dûtí a pfiem˘‰lela, jaké by to asi bylo. Lidské utrpení,
které zde bylo, nedokáÏu pochopit.“

„Souso‰í ve mnû vyvolávalo smí‰ené pocity. Smutek a zároveÀ strach.Ty dûti byly
hroznû smutné a zoufalé. Ty sochy se mi zároveÀ líbily a zároveÀ ne. Nevím proã,
ale pÛsobily velmi depresivnû.“

„Zaujaly mû dvû fotografie, které jsme si prohlíÏeli ve v˘ukové místnosti na poãí-
taãích. Byly to dva letecké pohledy na Lidice – pfied jejich vypálením a po této udá-
losti, pfiekvapilo mû, Ïe vesnice úplnû zmizela.“

„Je‰tû ve mnû zanechaly hlubok˘ dojem ty dopisy, co psaly dûti, kdyÏ byly ode-
brány sv˘m rodiãÛm. Psaly sv˘m tetám a babiãkám a prosily o jídlo, obleãení,
lÏíce….“

Eva StaÀková a Ïáci 9.A

Divadlo Jiskra
V úter˘ 15.3. ‰esÈáci a sedmáci vyrazili za kulturou. V kobyliském divadle zhlédli
pfiedstavení V. Marãíka Robinson Crusoe. V˘kon herce pana Marãíka byl úÏasn˘.
Bylo na nûm vidût, Ïe si roli uÏívá, také spolupracoval s publikem, kdyÏ si vybíral
pomocníky, ktefií mu na pódiu asistovali. Pfii pfiedstavení pouÏíval také dfievûné lout-
ky a rekvizity, které sám vyrobil. Hlavní rekvizitou byla loì, která musela b˘t hodnû
dobfie postavena, protoÏe s ní nûkolikrát pra‰til o zem a ona se nerozbila. Robinson
Crusoe byl prostû úplnû úÏasn˘. Toto pfiedstavení bychom doporuãili v‰em, ktefií se
chtûjí pobavit. Pokud jste ov‰em stydliví, nesedejte si na krajní sedadla nebo do
první fiady.

M. Maixnerová, J. Stanislav, P. Jefiábek a K. Kubi‰ová ze 6.A
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Oznámení Základní školy
a Mateřské školy Klecany
Dne 6. dubna 2011 se bude konat v 17:00 hodin 
zápis do Mateřské školy v Klecanech 
na školní rok 2011/2012

Podmínky zápisu: 
zápisu se mohou zúčastnit pouze děti
– které dovrší tří let do 30. 9. 2011
– které k datu zápisu mají trvalé bydliště v Klecanech

Místo a forma zápisu 
– zápis proběhne ve třídě „JEŽEK“ formou třídní schůzky bez přítomnosti dětí.

S sebou je nutné přinést doklad prokazující adresu trvalého bydliště dítěte
(občanský průkaz, potvrzení z matriky).

Jeden svût na ‰kolách

9. 3. nás odvezl autobus do Prahy k Václavskému námûstí. Proã právû tam? ·esÈáci
a sedmáci mûli namífieno do kina Svûtozor, kde se konal festival dokumentárních
filmÛ Jeden svût na ‰kolách. Projekce se t˘kala Ïivotních osudÛ lidí z rÛzn˘ch zemí
svûta. 

První film byl o muÏi, kter˘ sázel stromy, a tak zmûnil kousek zpustlé krajiny ve
Francii na krajinu plnou Ïivota a byl zde vytvofien národní park. Námûtem pro tento
kreslen˘ film byl skuteãn˘ pfiíbûh jednoho muÏe z Francie. 

Druh˘ film byl o fieck˘ch dûtech, které si nemûly kde hrát a snaÏily se vyjednat
s panem starostou vybudování dûtského hfii‰tû. Dal‰í pfiíbûh byl o litevském chlapci
– homosexuálovi, kter˘ vysvûtloval netolerantní postoj LitevcÛ k této men‰inû.
Poslední film byl o tûÏkém Ïivotû mladého chlapce, kter˘ uprchl z Albánie, ale jako
uprchlík to mûl velmi tûÏké. 

Urãitû bych tento festival doporuãila v‰em dûtem, protoÏe si z toho také nûco
odnesou. Îe ne kaÏd˘ se má jako prase v Ïitû a ne kaÏd˘ má hodnû kamarádÛ. Vût-
‰ina dûtí sedí u poãítaãe a v fieckém mûsteãku nemají ani malé hfii‰tû nebo plácek.
Nebo Ïe jeden muÏ za nûkolik let dokáÏe sám zmûnit ãást krajiny. Mohli jsme vidût,
jak tûÏko se Ïije nûkter˘m men‰inám, kdyÏ je ostatní odsuzují nebo ‰ikanují.
V nûkter˘ch zemích se válãí a obyvatelÛm jde o Ïivot, uteãou, ale v Ïádné jiné zemi
je nechtûjí, protoÏe si myslí, Ïe jsou teroristé. Filmy se mi líbily proto, Ïe byly prav-
divé a ze Ïivota.

Katefiina Mervartová, 6.A
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ZPRÁVIâKY Z M·
Divadlo a klaun Pepíno
Bûhem mûsíce bfiezna jsme opût dali v M· prostor zábavû. Nejdfiíve nás nav‰tívil
klaun Pepíno se sv˘mi cviãen˘mi pejsky a v dal‰ím t˘dnu pfiijel maÀáskové divadlo
s pohádkou „O Rozumu a ·tûstí“. Obû pfiedstavení se dûtem líbila, ale klaun rozdá-
vající balónky mûl úspûch o nûco vût‰í.

Masopustní veselice v M·
Ve ‰kolce jsme se vûnovali ãesk˘m tradi-
cím a nûkolikat˘denní ãinnosti ve tfií-
dách jsme ukonãili spoleãnou masopust-
ní veselicí. Pojali jsme oslavu masopustu
karnevalovû, a tak se zaplnila ‰kolka pfie-
dev‰ím pohádkov˘mi bytostmi, filmov˘-
mi postavami a dal‰ími maskami. Na tfií-
dách probûhly taneãní zábavy a také
spoleãné focení, které bude brzy ke
shlédnutí na ‰kolkovsk˘ch stránkách.
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P¤I·LO NÁM E-MAILEM:
V minulém ãísle zpravodaje bylo vûnováno nûkolik ãlánkÛ tomu, co psi nesmûjí.
Pojìme se tedy nyní podívat na nejlep‰ího pfiítele ãlovûka z té pozitivní stránky:

Proã si nûktefií muÏi pofiizují radûji psa neÏ Ïenu?

◊ ãím pozdûji pfiijde‰, tím více se tvÛj pes raduje

◊ pes si ani nev‰imne, Ïe jsi na nûj omylem zavolal jin˘m jménem

◊ psi milují, kdyÏ nechá‰ na zemi rozházené vûci

◊ psi chápou, Ïe musí‰ zv˘‰it hlas, kdyÏ chce‰, aby tû poslouchali

◊ psi myslí, Ïe jsi úÏasn˘, i kdyÏ pfiijde‰ opil˘

◊ rodiãe tvého psa vás obvykle vÛbec nenav‰tûvují

◊ na psa nemusí‰ ãekat, aÏ bude pfiipraven odejít z domu – je pfiipraven 24 hodin
dennû

◊ kdyÏ pes na tobû ucítí „vÛni“ jiného psa, nezaãne vyvádût; bude‰ mu naopak
pfiipadat zajímavûj‰í

◊ kdyÏ se narodí ‰tûÀata, mÛÏe‰ si vÏdycky podat inzerát, Ïe jsou na prodej

◊ chce‰-li zjistit, kdo tû má radûji, zkus na hodinu zavfiít do zavazadlového pro-
storu auta manÏelku a potom psa; reakce kaÏdého z nich pfii následném otev-
fiení kufru bude v˘mluvná

◊ pes tû nikdy v noci neprobudí, aby se tû zeptal, jestli si pofiídí‰ nového psa, aÏ
zemfie

◊ kdyÏ se pes rozhodne, Ïe tû opustí, nevezme sebou polovinu v‰eho, co má‰

:) ·tûnû je jediné ‰tûstí, které lze koupit za peníze :)

Co pfiipravujeme na duben
Mûsíc duben je nabit˘ rÛzn˘mi akcemi. Sledujte prosím proto v‰echna informaãní
místa v M·. 6. 4. probûhne avizovan˘ zápis do M·, pfiipravujeme pro Vás veliko-
noãní jarmark s dílnou, která bude urãena pouze dûtem z M·, na konci dubna se
proletíme na ko‰Èatech pfii ãarodûjnickém sletu atd.

V˘stava „Jaro Èuká na dvefie“
Dûkujeme rodiãÛm a dûtem za v˘tvarné poãiny na téma „Jaro Èuká na dvefie“.
Moc nás potû‰ilo, jak jste dané téma uchopili a kolik krásn˘ch v˘tvarn˘ch dûl vznik-
lo.

Kolektiv M·
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU
P¤IVEZLI JSME ZLATO Z ¤ÍâAN!!!

Halovou sezónu jsme zakonãili ziskem zlat˘ch medailí na turnaji UMBRO CUP
v ¤íãanech.

Cel˘m turnajem jsme pro‰li bez poráÏky. Za námi skonãily silné t˘my jako Slo-
van Bohnice, Junior Praha A i B, ·tûrboholy, Horní Mûcholupy atd.

ZÁPASY VE SKUPINù:
Sokol Klecany – Slovan Bohnice 2:0

Branky: Matûj Bára, Martin Hora napÛl s Tomá‰em Pospí‰ilem :-)
Proti silnému soupefii, vítûzi posledního UMBRO CUPU jsme podali v˘born˘
v˘kon zejména v obranné fázi, kter˘ jsme korunovali dvûma pûkn˘mi brankami.
První vstfielil Matûj Bára, druhá padla po perfektnû zahraném pfiímém kopu –
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Martin Hora vyslal z poloviny hfii‰tû prudk˘ centr smûrem na branku soupefie, na‰i
hráãi udûlali v pokutovém území „závar“ a Tomá‰ Pospí‰il stínil brankafii tak doko-
nale, Ïe míã skonãil s jeho lehkou teãí v brance. Proto jsem v rozpacích, komu gól
pfiipsat. 

Sokol Klecany – Junior Praha B 2:1

Branky: David Václavík, Matûj Bára
Tento zápas nám nesedl a sami jsme si ho zkomplikovali. Brzy jsme se dostali do
vedení a mûli dal‰í ‰ance. Poté, co Tomá‰ Pospí‰il v obranû v˘bornû soupefie zbavil
míãe a sólem pfies celé hfii‰tû se fiítil ve trojici s Davidem Václavíkem a Matûjem
Bárou na osamoceného brankafie Junioru, zvolil místo pfiihrávky stfielu, kterou gól-
man vyrazil. Rázem ‰li tfii soupefii do pfieãíslení a svou akci zakonãili gólem. Místo
2:0 to najednou bylo 1:1. Na‰tûstí jsme v závûru zabrali a vítûzství strhli na svou
stranu.

Sokol Klecany – ·tûrboholy 1:1

Branka: David Václavík
Postup do semifinále jsme mûli zaji‰tûn, ale pouze vítûzství v posledním zápase by
nás posunulo na první místo ve skupinû.

Opût jsme útoãili a chtûli vstfielit první branku. To se bohuÏel povedlo soupefii.
V závûru jsme se dostali je‰tû do nûkolika ‰ancí a po vyrovnání mohli vítûzství

strhnout na svou stranu, ale Matûj, David ani Kuba své ‰ance nepromûnili.

SEMIFINÁLE:
Sokol Klecany – Rapid Psáry 1:0

Branka: David Václavík
V semifinále na nás ãekal vítûz skupiny A.

S tímto soupefiem jsme se utkali jiÏ v prosinci, kdy ná‰ zápas skonãil 1:1.
Rapid se ukázal jako velmi siln˘ soupefi, ale tentokrát jsme byli lep‰í. Na‰e obra-

na hrála na jedniãku a Martin Hora v brance byl na‰í tradiãní oporou. Na‰i vítûznou
branku vstfielil tentokrát v˘teãnû hrající David Václavík. âekalo nás finále!

FINÁLE:
Sokol Klecany – SK Horní Mûcholupy 0:0, pen. 1:0

Promûnûná penalta: Kuba Dvofiák
Finále se odehrávalo pfied zaplnûnou tribunou ¤íãanské haly. Sv˘m vystupováním

na turnaji jsme si dokonce získali sympatie a fandûní publika.
Finále bylo vrcholem turnaje – oba t˘my hráli v˘bornû v obranách, pfiesto bylo na

obou stranách k vidûní nûkolik pûkn˘ch útoãn˘ch akcí, které v‰ak zlikvidovali oba
bezchybnû chytající brankafii. ProtoÏe Ïádn˘ z t˘mÛ neudûlal závaÏnûj‰í chybu,
utkání skonãilo bez branek. 
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Následoval penaltov˘ rozstfiel. Nejdfiíve 3 penalty, pokud se nerozhodne tak po
jedné.

Hlásili se Martin Hora, Kuba Dvofiák, David Václavík, Matûj Bára a Tomá‰ Pospí-
‰il. I kdyÏ Kuba v minulém turnaji v ¤íãanech penaltu promûnil, vzhledem k formû
v zápasech jsem urãil trojici David, Matûj a Martin.

1. kolo
Kopali jsme jako první a Davidovu stfielu doprostfied branky brankafi vyrazil.
Na fiadû byl soupefi. Na‰tûstí Martin Hora vytáhl fantastick˘ zákrok a vyrazil sou-

pefiovu bombu k tyãi. 0:0

2. kolo
Matûj Bára vystfielil sice tvrdû, ale také doprostfied – brankafi soupefie vyráÏí.
Soupefiovu penaltu opût Martin chytá – stále 0:0

3. kolo
Martin Hora stfiílí a jeho rána se odráÏí od tyãe.
Soupefi má v‰e v rukou – Martin v brance v‰ak napravuje svou nepromûnûnou

penaltu a po tfiech sériích je stav stále 0:0

4. série
Jako ãtvrt˘ je urãen Kuba Dvofiák. Jeho stfiela po zemi mezi brankafie a levou tyã

konãí v síti!!!
Ná‰ t˘m se bûhem celého rozstfielu drÏí kolem ramen. Nyní drÏí palce Martinovi

v brance. Soupefi vyslal robustního stfielce, kter˘ vyzkou‰el Martina prostfielit tvrdou
ranou pod bfievno. Martin v‰ak vyráÏí nad branku!

Ruce klukÛ letí nahoru! Je to na‰e, vítûzství putuje do Klecan!!!. 
Následuje dûkovaãka rodiãÛm na tribunû.
Po vyhlá‰ení v˘sledkÛ se kaÏdému hráãi na‰eho t˘mu na krku houpe zlatá meda-

ile.

HRÁâI:
TûÏko nûkoho chválit víc neÏ ostatní, v‰ichni hráli pro t˘m a snaÏili se, jak nejlépe
dovedou. Nejvût‰ího zlep‰ení a mimofiádného v˘konu na tomto turnaji v‰ak dosáhl
David Václavík.

Brankáfi Martin Hora: 
opût nás podrÏel, svÛj v˘born˘ v˘kon korunoval pfii penaltovém rozstfielu ve finále.

Tomá‰ Pospí‰il: 
ukazuje, Ïa jako obránce patfií k oporám t˘mu, je bojovník, nevypustí Ïádn˘ souboj.

Robert Kubi‰ta: 
jistí na‰i hru zezadu, má v˘born˘ odhad na míã, s Tomá‰em v˘borná dvojice.
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Martin Vaszmuth:
nominaci na turnaj si získal dobr˘mi v˘kony na trénincích. I kdyÏ s námi nehraje
dlouho, ukázal, Ïe je bojovník a bude platn˘m hráãem. Na turnaji urãitû získal nové
zku‰enosti.

David Václavík:
Tento turnaj odehrál v parádní formû, se tfiemi brankami ná‰ nejlep‰í stfielec. Navíc
vybojoval mnoho míãÛ, v pfiípadû potfieby pomáhal obranû.

Matûj Bára:
Opût ho bylo plné hfii‰tû, útoãil i bránil. Vstfielil dvû branky.

Kuba Dvofiák:
SnaÏil se, nûkolikrát z místa útoãníka dobfie pomohl obranû. V útoku ãasto pfiihrávka-
mi hledal spoluhráãe, ale sám se gólovû prosadil aÏ pfii rozhodující finálové penaltû. 

Dûkuji v‰em za pfiedvedené v˘kony a reprezentaci Klecan. Hlavnû nesmíme pole-
vit v tréninku – skonãila halová sezóna ale zaãíná letní!

Dan

A t˘m – 1. mistrák

13. 3. 2011 zmûfiilo muÏstvo „A“ muÏÛ TJ Sokola Klecany síly se soupefiem Sokola
z Nové Vsi pod Ple‰í. MuÏstvo se se‰lo v silné sestavû a nechybûli ani skalní fando-
vé v povûstném klecanském kotli. Pro Klecany bylo dÛleÏité získat v tomto utkání
body, aby muÏstvo mûlo motivaci zabrat v dal‰ích zápasech a aby chlapy první pro-
hra nepoloÏila na lopatky. V první pÛli se pfiedev‰ím hlavní rozhodãí podepsal na
atmosféfie zápasu. Na‰e muÏstvo po‰kodil hned v zaãátku, kdyÏ „pfiehlédl“ proti-
hráãe (nebyl to brankáfi), kter˘ vyrazil témûfi jasn˘ gól rukama z brány.

Druh˘ poloãas nebyl o nic klidnûj‰í neÏ ten první, ale po vylouãení protihráãe
a následnû po nûm i brankáfie soupefie, kter˘ atakoval bezdÛvodnû na‰eho hráãe
v brankovi‰ti bylo více neÏ jasné, Ïe si nemÛÏeme nechat utéct vítûzství. Utkání
skonãilo opravdu vítûznû v˘sledkem 3:1 pro Sokol Klecany a domÛ jsme si vezli
krásné a potfiebné tfii bodíky.

SK âernolice  –  TJ Sokol Klecany
V utkání mezi aspirantem postupu a posledním celkem tabulky pro nezainteresova-
né, skonãilo pfiekvapivou remízou. V reálu v‰ak mûli blíÏe k vítûzství Klecan‰tí
a dokonce i v˘raznûj‰ím rozdílem. ·ance zÛstaly v‰ak nevyuÏity i díky bezchybné-
mu v˘konu domácího brankáfie Rozuma. Jedinou ‰anci domácích mûl Macek, kdyÏ
v 76. minutû  chtûl stfielou  z dálky pfiekvapit brankáfie Kremina, ten v‰ak staãil vytûs-
nit na roh. MoÏnosti Klecan postupnû nevyuÏili v 38. minutû  Rybeck˘, kdy sám se
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ocitl na „jedenáctce“ pfiekvapen brankáfiem domácích. Nezvolil ale nejvhodnûj‰í
zpÛsob zakonãení. V 63. minutû PraÏákovi chybûl krok, aby dÛraznûji zakonãil.
V 82. minutû ‰el Pfeifer sám na vybûhnuv‰ího brankáfie, ale úspû‰nû zakonãit se mu
také nepodafiilo. A v nastaveném ãase Rybeck˘ také netrefil balón tak, jak by chtûl
a ‰anci mu zmafiil v˘born˘ brankáfi. Nezb˘vá neÏ dodat, Ïe musíme i nadále usi-
lovnû pracovat v pfiípravû na kaÏd˘ zápas, abychom  I.A tfiídu zachránili.

Sestava Klecan: Kremin – Rick, Hebnar, Smaha, Barák – Debnar, PraÏák, Mandík,
Loskot – Rybeck˘, Filinger. Stfiídali Pfeifer Loskota a Dvofiák Mandíka.

A je‰tû dodatek: Dûkujeme Fanclubu i dal‰ím zúãastnûn˘m, Ïe nás jezdí povzbudit
ve chvílích, kdy to nejvíce potfiebujeme.

Pozvánka na zápasy 

Jarní kolo soutûÏí je v plném proudu. Zveme Vás na domácí i venkovní utkání v‰ech
na‰ich muÏstev a dûkujeme za podporu. Informace o aktuálních zápasech a odjez-
dech autobusu naleznete na webov˘ch stránkách TJ Sokol Klecany –
www.sokol.klecany.cz , dále budou vyvû‰eny informace na nástûnce v areálu Soko-
la, v restauraci na hfii‰ti a v obchodû u p. KfiíÏe.

Rozpis utkání „A“ muÏi 
2. 4. 16:30 Klecany – Lhota

10. 4. 16:30 Sedlãany – Klecany
16. 4. 17:00 Tuchlovice – Klecany
23. 4. 17:00 Klecany – Petrovice
30. 4. 17:00 Slan˘ – Klecany

PODùKOVÁNÍ
Redakãní rada dûkuje Martinu Lemonovi za poskytnuté fotografie z akcí v na‰em
mûstû, které mÛÏeme uvefiejÀovat v Klecanském zpravodaji.
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