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VYDÁVÁ MùSTSK¯ Ú¤AD KLECANY

KLECANSK¯
Z P R A V O D A J

VáÏení spoluobãané,

dovolte mi, abych Vám na prahu nového roku 2012 popfiál pevné zdraví, spokoje-
nost, plno elánu pfii fie‰ení pracovních povinností a velk˘ kopec odhodlání k fie‰ení
nástrah kaÏdodenního Ïivota nejen Va‰í rodiny, pfiátel, kamarádÛ, ale i blízk˘ch
a vzdálen˘ch sousedÛ. Jsem si jist, a Vá‰ znaãn˘ zájem o dûní ve mûstû mû o tom
jednoznaãnû pfiesvûdãuje, Ïe v na‰em mûstû na pravém bfiehu Vltavy a v jeho okolí
je skuteãnû nádhernû. Dûkuji v‰em, ktefií se podíleli na zvládnutí úkolÛ roku minu-
lého a pfieji Vám rok splnûn˘ch nadûjí a pfiání a vûfiím, Ïe spoleãnû s pracovníky
mûstského úfiadu a zastupiteli mûsta k tomu pfiispûjeme mûrou vrchovatou.

·Èastné vykroãení do nového roku 2012
Ivo Kurhajec

PF 2012
Hodně zdraví a bezstarostnou jízdu rokem 2012

Vám přejí Vedení města Klecany
Zaměstnanci Městského úřadu
Redakční rada
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JUBILANTI V LEDNU
Du‰ek Jifií
Doãekal Jaromír 
Prokop Vlastimil
Luká‰ová Vûra
·temproková Vûra
Lojín Franti‰ek
Oczadlá Helena

Siváková Arana
Ha‰ek Vladimír
Kabát âestmír
Svobodová Libu‰e
TÛma Antonín
Lavic Milo‰ 

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

Dûkujeme p. Mervartovi, p. Lemonovi a ostatním amatérsk˘m
fotografÛm za poskytnuté snímky.
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V¯PISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
A RADY MùSTA KLECANY

V˘pisy z usnesení rady mûsta Klecany za listopad a prosinec 2011

Rada mûsta:

21. listopadu
– Schválila dodatek ã. 2 ke smlouvû o dílo pro projekt Víceúãelov˘ sportovní areál

Klecany, kter˘m se upravuje doba zhotovení sportovního areálu a platební pod-
mínky pro mobiliáfi v Klecánkách u pfiívozu, na Vinici a streetbalov˘ ko‰ na
námûstí.

– Nákup altánu, kter˘ byl exponátem ãeské expozice na celosvûtové v˘stavû kvûtin
v roce 2002 v Amsterodamu. Cena rozebrané dfievûné konstrukce je 78 tis. korun.
Vzala na vûdomí zápis z dílãího pfiezkoumání hospodafiení mûsta za rok 2011, pfii
kterém nebyly zji‰tûny chyby a nedostatky.

– Schválila podpis smlouvy na nákup vozidla s nosiãem kontejnerÛ vãetnû pfiíslu-
‰enství pro zimní údrÏbu komunikací od spoleãnosti Hanes, podle zadávacího
fiízení.

– Vzala na vûdomí oznámení Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje, odboru dopra-
vy, Ïe se od 11. 12. 2011 zfiizuje nová autobusová zastávka Zdiby-Pfiemy‰lení
V Remízkách. 

– Projednala Ïádost Junáka, stfiedisko Havran Klecany o finanãní pfiíspûvek na ãin-
nost v roce 2012 ve v˘‰i 65 tis. korun a pfiedá zastupitelstvu mûsta ke schválení.

– Schválila nabídku spoleãnosti âechák a spol. s. r. o. na vypracování projektové
dokumentace na tepelnû technickou rekonstrukci pavilonÛ Z· ve v˘‰i 93 tis.
korun a pfiedá zastupitelstvu mûsta ke schválení úpravu energetického auditu. 

– Schválila podpis kupní smlouvy mezi Úfiadem pro zastupování státu ve vûcech
majetkov˘ch a mûstem Klecany na prodej movit˘ch vûcí, které jsou v bytû v DPS
Klecany po zemfielé paní Jindfii‰ce Vávrovské.

– Vzala na vûdomí vyúãtování pfiíspûvku pro Humbuk o. s. za rok 2011 a projed-
nala Ïádost o pfiíspûvek sdruÏení na r. 2012 ve v˘‰i 50 tis. korun a pfiedá zastupi-
telstvu mûsta ke schválení.

– Schválila cenovou nabídku spoleãnosti Noano na PVC dvefie v pavilonu Z· ve
v˘‰i 94 285 korun.

– Schválila cenovou nabídku ing. K. Dvofiákové k provedení studie „Obnova sado-
v˘ch úprav parku pod kostelem, u kostela a parku Tfiebízského ve v˘‰i 45 tis.
korun.

– Projednala Ïádost Pravého Hradce o. s. o finanãní pfiíspûvek na ãinnost v roce
2012 ve v˘‰i 265 tis. korun a pfiedá zastupitelstvu mûsta ke schválení.

– Schválila pfiíspûvek 500 korun pro SdruÏení SOS dûtsk˘ch vesniãek.
– Vzala na vûdomí vyhlá‰ení sbírky pouÏitého o‰acení SdruÏení Diakonie Broumov

3. 12. na Mûstském úfiadû Klecany.
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– Schválila vícepráce u projektu Víceúãelov˘ sportovní areál Klecany na zbudová-
ní chodníku podél hfii‰tû za 96 131 korun.

28. listopadu
– Schválila nabídku spoleãnosti âechák a spol. na vypracování energetického audi-

tu za 55 tis. korun v Z· a M· Klecany pro podání Ïádosti o dotaci na zateplení
pavilonÛ.

– Projednala Ïádost TJ Sokol Klecany, fotbalov˘ klub o finanãní pfiíspûvek na rok
2012 ve v˘‰i 350 tis. korun a pfiedá zastupitelstvu mûsta ke schválení.

– Schválila cenovou nabídku spoleãnosti Interhall k zaji‰tûní projektové dokumen-
tace pfiípojky zemního plynu k pfietlakové hale pfies víceúãelové hfii‰tû v areálu Z·
Klecany v ãástce 27 tis. korun a dodávku a instalaci podezmní ãásti pro pfietlako-
vou halu v ãástce 18 tis. korun.

– Schválila smlouvu o právu provést stavbu „pfiístfie‰ek pro skladování materiálu –
novostavba“ mezi mûstem Klecany a Woodcote CZ a. s. (stavebniny) na pozem-
ku 463/7 v k. ú. Klecany.

5. prosince
– Schválila provedení víceprací v rámci projektu Víceúãelov˘ sportovní areál Kle-

cany ve v˘‰i 49 657 korun, které spoãívají v provedení kabelové chrániãky pfií-
pojky plynu a ãi‰tûní a opravû de‰Èové kanalizace.

– Schválila jako nejvhodnûj‰í nabídku leasing vozidla pro zimní údrÏbu komunika-
cí od spoleãnosti Oberbank.

– Vzala na vûdomí rozhodnutí Mûstského úfiadu Brand˘s-Stará Boleslav, odbor
Ïivotního prostfiedí, kter˘m se schvaluje kanalizaãní fiád stokové sítû mûsta Kleca-
ny. Platnost kanalizaãního fiádu je do 31. 12. 2016.

– Projednala Ïádost Bike Servisu Klecany o. s. o finanãní pfiíspûvek na rok 2012 ve
v˘‰i 25 tis. korun a Ïádost Samuraj Praha o. s. o finanãní pfiíspûvek na rok 2012
ve v˘‰i 24 500 korun a obojí pfiedá zastupitelstvu mûsta ke schválení.

– Schválila odmûnu pro fieditelku ZU· Klecany.
– Vzala na vûdomí Ïádost o. s. Prav˘ Hradec o roz‰ífiení v˘dajové ãásti navrhova-

ného rozpoãtu mûsta Klecany na rok 2012 o ãástku 370 tis. korun na urbanistic-
kou studii vyuÏití Dolních Kasáren a o ãástku 666 750 korun na projektovou
dokumentaci pfiestavby budovy b˘valého v˘strojního skladu v kasárnách na
komunitní a spolkov˘ dÛm obyvatel Klecan. PfiedloÏí zastupitelstvu mûsta ke
schválení. 

15. prosince 2011
Klecan‰tí zastupitelé schválili fiadu bodÛ, mimo jiné 
– Pfiíspûvky na pfií‰tí rok z Fondu kultury pro sdruÏení a spolky. TJ Sokol Klecany, fot-

balov˘ klub obdrÏí 335 tis. korun, o. s. Prav˘ Hradec 200 tis., o. s. Bike service
Klecany 15 tis., Judo klub Z· Klecany (o. s. Samuraj Praha) 25 tis., Junák Skautské
stfiedisko Havran Klecany 55 tis., o. s. Humbuk 40 tis., Myslivecké sdruÏení Kle-
cany 15 tis., TJ Sokol, Ïupa Jungmannova 20 tis., o. s. Klecansko Vûtru‰icko 15 tis. 
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– NavrÏen˘ rozpoãet mûsta.
– Rozpoãet DSO Dolní Povltaví.
– NavrÏen˘ rozpoãtov˘ v˘hled mûsta na léta 2012–2015.
– Podávání Ïádostí mûsta k dotacím vypisovan˘m rÛzn˘mi subjekty.
– Nákup sedmitunového vozidla pro pfiepravu kontejnerÛ vã. dvou kusÛ kontejne-

rÛ a v˘bavy k zimní údrÏbû komunikací.
Zastupitelstvo vzalo na vûdomí informaci o mûfiení úrovnû azbestu v Matefiské
‰kole Klecany: Únik nepfiesahuje stanovené normy.
Zastupitelé uloÏili kontrolnímu v˘boru kontrolovat v˘daje spolkÛ, kter˘m je
poskytována dotace z rozpoãtu mûsta.
Radû mûsta uloÏili zastupitelé svolat roz‰ífiené zasedání, aby se projednalo, jak
vyuÏít areál Dolních kasáren.

Plné znûní usnesení najdete na webov˘ch stránkách mûsta Klecany:

www.mu-klecany.cz

nebo si mÛÏete vyÏádat informace na mûstském úfiadû.
Zdena Lomová
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POHLED ZA HUMNA
19. ledna uplyne 1030 let ode
dne, kdy byl na Levém Hradci
Vojtûch, syn Slavníka, jehoÏ rod
sídlil v Libici nad Cidlinou, za
úãasti Boleslava II. bifimován. 

Vojtûch z rodu SlavníkovcÛ
studoval v Magdeburku a po
návratu do Prahy se stal pomoc-
níkem prvního ãeského biskupa
Dûtmara, po jehoÏ smrti se Voj-
tûch stává druh˘m praÏsk˘m bis-
kupem. ZaloÏil Bfievnovsk˘ klá‰-
ter, kter˘ byl jako první muÏsk˘
klá‰ter v âechách vysvûcen 14. ledna 993. Je pokládán za autora, dodnes známé
písnû Hospodine pomiluj ny.

Jeho pÛsobení v âechách bylo komplikováno sílícími spory mezi rody Pfiemy-
slovcÛ a SlavníkovcÛ. Navzdory této krizi Vojtûch vystupoval proti negativním
jevÛm tehdej‰í spoleãnosti -  pohanství, obchodu s otroky, alkoholismu i knûÏskému
manÏelství. 

Svat˘ Vojtûch je po svatém Václavovi druh˘m patronem ãeské zemû a je rovnûÏ
hlavním patronem polské církve a Uher.

JH

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm a pfiíznivcÛm obãanského sdruÏení Prav˘ Hradec za
celoroãní podporu a tû‰íme se na nová setkání v roce 2012.

ZdeÀka Tomá‰ová
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OPRAVA KLECANSKÉHO KOSTELA
Loni v bfieznu – tedy roku 2011 – byl klecansk˘ kostel ve velmi ‰patném stavu.
V presbytáfii, v tzv. závûru kostela, kde stojí oltáfi, dokonce odpadl jeden metr vnitfi-
ní ‰tukové fiímsy a opadnutím hrozily dal‰í ãásti. Stalo se, Ïe soustavnû provlhal
pÛdní prostor nad touto ãástí kostela. Na fotografii byla dokonce vidût snûhová závûj
na kostelní pÛdû. Vlhkostí trpûly trámy atd. ZpÛsobila to díra ve stfie‰e, která vznik-
la tím, Ïe na ni padaly velké kusy omítky z vûÏe. 

Podafiilo se sehnat firmu, která opravila ty nejhor‰í závady: Zajistila stfiechu proti
zatékání, opravila svody a okapy, prodlouÏila nûkolik plechov˘ch úÏlabí, otloukla
naru‰enou omítku na vûÏi, opravila spadlou fiímsu uvnitfi kostela. Práce provádûla za
pouÏití horolezecké techniky a montáÏní plo‰iny. 

Celá oprava se odbornû jmenovala: Havarijní zaji‰tûní objektu kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie v Klecanech a stála 138 tisíc korun. ·lo skuteãnû o nejnutnûj‰í
opravu. 

Jak se ukázalo, Ïádost o poskytnutí finanãního pfiíspûvku byla neúspû‰nû podávána
uÏ v roce 2009. Tentokrát, v r. 2011, Krajsk˘ úfiad Stfiedoãeského kraje Ïádosti o pfiís-
pûvek vyhovûl a poskytl ¤k. farnosti Odolena Voda pro tento úãel 120 tisíc korun. 

Jsme rádi, Ïe se v kostele mÛÏeme scházet nejen k bohosluÏbám, ale i ke kon-
certÛm a dal‰ím kulturním akcím. Také jsme vdûãni mûstu Klecany a klecansk˘m
obãanÛm za kaÏdou pomoc, kterou nám poskytují. Kostel patfií k tomu hezkému, co
u nás máme, a doufáme, Ïe se nám ho podafií pfiedat dal‰ím generacím v provozu-
schopném stavu.

Zdena Lomová

Kostel oÏil divadlem, muzikou a v˘stavou zvoneãkÛ

Veselou Vánoãní hru o narození JeÏí‰ka, kterou pfied nûkolika lety pro Lakomé Barky
a klecanské divadelníky sepsala a rytmick˘mi koledami s doprovodem kláves
a bubínkÛ opatfiila Blanka Laurychová, jsme zaÏili v klecanském kostele v nedûli
11. prosince. Na lesní roh hrál jako host pan uãitel Karel Nov˘ ze ZU·. Hned dal‰í
nedûli 18. 12. jsme se zaposlouchali do adventních a vánoãních zpûvÛ a koled
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MAJESTÁT KRÁLE VLADISLAVA II.
L.P. 1507 tedy pfied 505 lety král Vladislav II. pov˘‰il na Ïádost vladyky Zikmunda
z Bor‰ic a na Klecanech jeho ves Klecany na mûsteãko i s popravou a dovoluje, aby
se tam usazovali i fiemeslníci. Pfiidává trh t˘denní kaÏdou stfiedu a v˘roãní na den sv.
Jakuba apo‰tola s osmi následujícími dny, jakoÏ i právo peãetiti zelen˘m voskem
(zelen˘ vosk byl symbolem mûst poddansk˘ch – pozn. red.). Originál majestátu se
nedochoval. V roce 1541 byly v‰echny ãeské desky zemské zniãeny pfii poÏáru
PraÏského hradu.

JiÏ 15 let mají Klecany svÛj prapor a znak

Pátráním v dobov˘ch dokumentech se nepodafiilo prokázat, Ïe by Klecany mûly
nûkdy v dfiívûj‰í historii svÛj vlastní znak. Nezbylo, neÏ v novodobé éfie tento histo-
rick˘ nedostatek napravit. Stalo se tak 17. ledna 1997, kdy Parlament âeské repub-
liky pfiijal návrh znaku a praporu v tomto provedení:

Znak – ãerveno-zelenû polcen˘ ‰tít, vpravo zlatá ptaãí klec a v horní ãásti levého
pole tfii stfiíbrná bfievna. 

Prapor – list tvofiící tfii vodorovné pruhy – ãerven˘, bíl˘ a zelen˘ v pomûru 1:1:2.
Pomûr ‰ífiky k délce je 2:3. 

Poprvé byl znak i prapor pouÏit pfii oslavách 680. v˘roãí nejstar‰í písemné zmín-
ky o Klecanech (r. 1316). 

JH

v krásném podání Ïenského pûveckého sboru Klenota vedeného Olgou Voseckou.
Jako hosté vystoupili Ïáci z dûtského sboru Základní ‰koly ve Zdibech. Cel˘ koncert
dirigovala a na klávesy hrála Marcela Sládková, na varhany, flétnu a klávesy Barbo-
ra Veselá, na violoncello Josef Va‰íãek. Vzadu v kostele, tam kde je umístûn histo-
rick˘ zvon z r. 1728, vystavily dûti ze ãtvrt˘ch tfiíd Základní ‰koly v Klecanech zvo-
neãky. Vyrobily je doma samy nebo s rodiãi. Zvoneãky zdobily prostor kostela aÏ do
nedûle 8. ledna. 

zl
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KAM NA V¯STAVU
PraÏské rokoko
Kdy: do 22. ledna 2012, otevfieno dennû od 10 do 18 hodin (kromû pondûlí)
Kde: Clam – GallasÛv palác, Husova 20, Praha 1
O ãem: V˘stava nás zavede do Prahy let 1741–1791. Prohlédnout si mÛÏeme

nejenom pfiedmûty denní potfieby, o‰acení a nábytek z té doby, ale i obra-
zy, grafické listy, knihy a historické dokumenty z uvedeného období.

Za kolik: plné vstupné 70,– Kã, sníÏené 30,– Kã

Václav Radimsk˘ (1867 – 1946)
Kdy: do 5. února 2012, otevfieno dennû od 10 do 18 hodin (kromû pondûlí)
Kde: Mûstská knihovna (2. patro), Mariánské námûstí 1, Praha 1
O ãem: retrospektivní tvorba jednoho z pfiedních ãesk˘ch krajináfiÛ pfielomu

19. a 20. století. V Radimského tvorbû se odráÏí impresionistick˘ vliv
Clauda Moneta. Ve sv˘ch dílech zachytil fieku Labe a polabskou krajinu. 

Za kolik: plné vstupné 120,– Kã, sníÏené 60,– Kã

POZVÁNKA NA LOUTKOVÉ P¤EDSTAVENÍ
Loutkové divadlo Klecánek hraje
v sobotu 28. ledna 2012 
pohádku pro men‰í dûti 

„Perníková chaloupka aneb Potrestaná neposlu‰nost“.
Tû‰íme se na dûti opût v Mûstské knihovnû, zaãínáme hrát v 15 hodin.

SETKÁNÍ âERTÒ, ANDùLÒ A MIKULÁ·Ò NA NÁMùSTÍ T¤EBÍZSKÉHO
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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE…
Náv‰tûva planetária 

V pondûlí 28. 11. 2011 se tfiídy 1.A i B, 2.A a tfiída DYS se sv˘mi vyuãujícími vypra-
vily na prohlídku planetária v Hole‰ovicích. V‰echny dûti se tû‰ily na skfiítka z pla-
netária, kter˘ je mûl seznámit se v‰ím zajímav˘m z vesmíru. NeÏ se usadily do poho-
dln˘ch sedaãek, musely projít turnikety, ‰atnou a ‰irok˘m schodi‰tûm aÏ do kopule
planetária. Skfiítek „Planetárníãek“ v‰em udûlal velkou radost. Program byl pfiímo
nádhern˘. Pouãn˘, zajímav˘, barevn˘… Dûti vidûly denní i noãní oblohu v rÛzn˘ch
denních i roãních dobách, Mûsíc, ostatní planety obíhající kolem na‰í nejbliÏ‰í
hvûzdy – Slunce, souhvûzdí i nejjasnûj‰í hvûzdy kaÏdého souhvûzdí. Dûti se imagi-
nárnû ocitly na planetû Venu‰i a poznaly její velk˘ Ïár, na Marsu a pocítily mráz,
kter˘ na nûm vládne. Skfiítek srozumitelnû popsal a ukázal, jak zafiízení planetária
funguje, jak vypadá kopule zevnitfi i zvenku a jak se dá po vnitfiním plá‰ti do kopu-
le vy‰plhat. Skfiítek bydlí pfiímo nad vnitfiní kopulí, proto tolik ví nejen o samotném
planetáriu, ale také o tom, co v‰e mÛÏeme zkoumat, pozorovat. V‰echno má svÛj
konec, i program, nikomu se nechtûlo domÛ. Aby dûti nebyly smutné, pozval je skfií-
tek na pokraãování svého pozorování vesmíru. I my, dospûlí, se uÏ tû‰íme. 

Radmila Falgenhauerová

ToulcÛv dvÛr

Jednoho dne nám paní uãitelka fiekla: „Ve stfiedu 23. listopadu pojedeme do Toul-
cova dvora“. A já jsem se zaãala tû‰it.

Do Toulcova dvora jsme jeli spoleãnû se tfiídou 4.A. Vûdûli jsme, Ïe kaÏdá tfiída
bude mít jin˘ program. My „béãáci“ jsme mûli objednanou MLÉâNOU DRÁHU
a „áãáci“ mûli na programu POZOROVÁNÍ PTÁKÒ. 

Program MLÉâNÁ DRÁHA je nauãn˘ i velmi zábavn˘ a cel˘ se t˘ká mléka.
Vyzkou‰eli jsme si dojení mléka, v˘robu s˘ra i másla. Na v˘robu s˘ra jsme dostali
recept a mÛÏeme si ho kdykoliv vyrobit doma. Byli jsme se podívat za krávou Jitkou
a pfiipravili jsme jí veãefii. Jitku jsme si mohli i pohladit, ale museli jsme dávat pozor,
aby nás netrkla.

V Toulcovû dvofie jsem byla jiÏ nûkolikrát se ‰kolou i s rodiãi. VÏdy se mi tam moc
líbí a pokaÏdé si odvezu spoustu nov˘ch informací a záÏitkÛ.

Laura Makoviãková 4.B

Ve stfiedu 23. listopadu jsme opût byli náv‰tûvníky v Toulcovû dvofie. Uãili jsme se
rozeznávat ptactvo. Nejprve jsme si fiekli, jaké druhy ptákÛ známe. Poznali jsme:
s˘korku, vla‰tovku, datla … Pak jsme si pÛjãili dalekohledy, cedulky s druhy ptákÛ
a vyrazili jsme na venkovní pozorování. Dívali jsme se na ptáky, ktefií pfiilétali ke
krmítkÛm. Po návratu do místnosti jsme se rozdûlili do skupin a podle kartiãek
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a zvukÛ jsme si hledali ptaãí partnerku ãi partnera. KdyÏ se dvojice na‰la, kreslila své
hnízdo. Pfii tomto ptaãím programu jsme se dozvûdûli spoustu nov˘ch informací.

Luká‰ Andrle s pfiispûním Nely ·pechtnerové 4.A

Planetárium Praha

V mûsíci listopadu se ãtvrté roãníky vypravily do praÏského planetária v Královské
obofie. Budova planetária je zajímavá jiÏ zvenãí. Vlastní program probíhal v sále,
kter˘ se naz˘vá Cosmorama. Pfii programu se nám ukázaly v‰echny planety Sluneã-
ní soustavy, dozvûdûli jsme se, Ïe Jupiter má 32 mûsícÛ, z nichÏ jeden se jmenuje
Galileo. O Marsu zase víme, Ïe obsahuje hodnû Ïelezné rudy. Vidûli jsme také sou-
hvûzdí Andromedy, Kasiopei, Orionu, Pegase. 

Náv‰tûva planetária byla moc zajímavá a velmi se nám líbila.

Petr Danel a Matûj ·paãek 4.A, 4.B

Hvûzdy pop music v tûlocviãnû

Ptáte se, jak je to
moÏné? Úplnû jednodu-
‰e. S nov˘m programem
„Nejvût‰í hvûzdy pop
music 80. a 90. let“
k nám opût po roce zaví-
tali nám dobfie známí
rockefii z Karlov˘ch VarÛ
Mgr. Milan Parnahaj
a Josef ·lik. Za doprovo-
du poutavého a zajíma-
vého komentáfie jsme se
ponofiili do víru posled-
ních dvou desetiletí 20. století. Svou exkurzi jsme zahájili králem popu M. Jackso-
nem a následnû pfied námi defilovaly dal‰í hvûzdy, z nichÏ mnohé je‰tû stále záso-
bují sv˘mi hity Ïebfiíãky souãasn˘ch svûtov˘ch hitparád. Na fotografiích a v krátk˘ch
videosekvencích se pfied námi objevovaly kapely jako Nirvana, Back Street Boys,
U2, z jednotlivcÛ jmenujme tfieba C. Dion, Prince, B. Adamse. Mnoho písní také
bûhem sedmdesátiminutového programu odeznûlo. Nûkteré jen kratiãce v originálu
prostfiednictvím videa, dal‰í pak naÏivo v podání obou hudebníkÛ.

Hudba je prostû fenomén, kter˘ stále táhne a je v nejrÛznûj‰ích formách a podo-
bách souãástí Ïivota lidí v‰ech vûkov˘ch kategorií. Mgr. Milan Parnahaj na‰el zpÛ-
sob, jak souãasné mládeÏi zajímavû zpfiístupnit i muziku, která jinak u ní zrovna
nefrãí. 
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Na pfií‰tí rok se pr˘ mÛÏeme tû‰it na dal‰í pokraãování, které nás zavede do Ïhavé
souãasnosti, a my jsme jen zvûdavi, které soudobé hvûzdy nám budou pfiedstaveny.

Dagmar Rauschová 

V˘let âerven˘ Újezd

Páté tfiídy spoleãnû s tfiídou 2.B z na‰í ‰koly se 8. 12. rozjely s Cestovní kanceláfií
CK2 do „hradu“ v obci âerven˘ Újezd na prohlídku s vánoãní tématikou. Tento hrad
není starobyl˘, byl soukromû postaven jako historizující objekt, vycházející z rÛz-
n˘ch stavebních slohÛ, v letech 2001 –2002. Soukrom˘ sbûratel Pavel Orna pfies
40 let sbíral historické pfiedmûty, nábytek, pracovní nástroje, keramiku a jiné dobo-
vé originály. Pak si zfiejmû fiekl: „Co s tím?“ A tak se rozhodl sbírku úãelnû vyuÏít
a nechal postavit v âerveném Újezdû hrad, kde vznikly dílny tradiãních fiemesel
s originály typick˘ch nástrojÛ a pfiístrojÛ, svûtnice ãeského venkova minulého
a pfiedminulého století s malovan˘mi stropy, doplnûné selsk˘m malovan˘m nábyt-
kem a pfiedmûty tehdej‰í denní potfieby. V pfiízemí je i rytífisk˘ sál s kopiemi rytífi-
sk˘ch brnûní. 

Po náv‰tûvû tûchto prostor jsme zhlédli místnosti pro ‰lechtu vybavené hradním
antikem. V‰echny tyto interiéry vytvofiili místní fiemeslníci. Pfiesvûdãili jsme se, Ïe se
jejich úmysl zdafiil. 

V druhé ãásti v˘letu jsme si prohlédli venkovní ãást hradu, která je uspofiádaná
jako skanzen vesnické architektury s vodními plochami. Zde dûti obdivovaly staré
originály domÛ, udíren, vûtrného ml˘na, sala‰e, seníkÛ, zvoniãek a krásnou „kadi-
budku“ s holubníkem. V‰e bylo provázeno zajímav˘m v˘kladem prÛvodkynû. 

Ke konci prohlídky dostaly dûti dárek od CK2 – zahfiívacího snûhuláka, kter˘ jim
v chladném poãasí pfii‰el velmi vhod a ze kterého mûly velkou radost. 

V˘let se dûtem i uãitelkám moc líbil a v‰ichni se podivovali, jak byli na‰i pfiedci
‰ikovní, a to pfiesto, Ïe neexistovala Ïádná technika. 

Lenka Lindová
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Beseda o komiksech

Ve stfiedu 23. listopadu k nám pfiijel na besedu o komiksov˘ch knihách pan Ondfiej
Müller z nakladatelství Albatros. Vysvûtloval nám, jak se komiksy tvofií, jak se roz-
dûlují a jak se kreslí. Ukazoval nám, jak se kreslí jednoduché obliãeje a rÛzné nála-
dy, bubliny, rány nebo v˘kfiiky. Mezi tím nám dával otázky a za správné odpovûdi
rozdával komiksové kníÏky. Beseda byla zajímavá i pouãná. Tak moc se nám líbila,
Ïe jsme si museli komiksy hned sami vyzkou‰et. 

Mirek Ollé a Prokop âern˘ z 5.A

Vánoãní v˘let

Cílem na‰eho ‰kolního v˘letu byl tentokrát âerven˘ Újezd nedaleko Kladna. UÏít si
vánoãní náladu odjely dûti z pát˘ch tfiíd a z druhé B. V interiéru zajímavého „novo-
dobého“ hradu si prohlédly muzeum ãeského venkova, rytífisk˘ sál, zbrojnici a kapli.
Po prohlídce hradu je ãekala náv‰tûva pfiilehlého skanzenu. Tam se dozvûdûly, jak
na‰i pfiedkové slavili Vánoce a pfiipomnûly si jiÏ zapomenuté zvyky. Ani cestou se
dûti nenudily, protoÏe si zahrály vánoãní hru. Z v˘letu si pfiivezly i mal˘ dárek.

Hanka Johanisová
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Ml˘n Davídkov

Ve stfiedu 7. 12. vyrazily tfiídy 4.A a 4.B na v˘let do ml˘na Davídkov. Cestu, která
trvala asi 2 hodiny, nám zpfiíjemÀoval prÛvodce Honza a obãas i fiidiã Petr. Bûhem
jízdy jsme soutûÏili a fie‰ili kfiíÏovku andûlíãka.

KdyÏ jsme dorazili do ml˘na Davídkov (stojí za vesnicí Hryzely), v‰ichni jsme se
s chutí nasvaãili a pak jiÏ zaãal adventní program.

Nejprve nám vyprávûl pan mlynáfi o zvycích bûhem adventu a poté si nás pfie-
vzala hospodynû, se kterou jsme si rÛzné zvyky i vyzkou‰eli. Vû‰tili jsme z hrníãkÛ,
házeli pantoflíãkem a dost jsme se pfiitom nasmáli.

Pak jsme se pfiesunuli do vánoãní dílny, kde jsme si vyrábûli pfiáníãka, ‰i‰kové
babky a zvoneãek z drátkÛ a korálkÛ. Také jsme se nauãili namáãet svíãku do vosku.
Závûrem v˘letu jsme zhlédli divadelní pfiedstavení o narození JeÏí‰ka, zazpívali si
koledy a zatanãili ãertovsk˘ tanec.

Bûhem zpáteãní jízdy jsme hráli v autobuse hru zemû-mûsto. 
I pfies nepfiízeÀ poãasí se nám v˘let vydafiil a velice líbil.

Monika ·trejbarová, Eli‰ka Rychlá 4.B

Adventní soutûÏ

Îáci ze ãtvrt˘ch tfiíd se jiÏ tfietím rokem zapojili spoleãnû se sv˘mi rodiãi do tvÛrãí
pfiedvánoãní soutûÏe. Leto‰ním tématem byly „Zvony, zvonky a zvoneãky“. A Ïe se
jich se‰lo!! SoutûÏící i tentokrát pfiekvapili svou úÏasnou nápaditostí, ‰ikovností
a velk˘m zapálením, a proto bylo opravdu moc, moc … tûÏké najít ty nejlep‰í
a nekrásnûj‰í zvonky. Porota sloÏená z pedagogÛ i ostatních zamûstnancÛ ‰koly to
mûla velice tûÏké, ale pfiesto se jí podafiilo nejzajímavûj‰í zvony nalézt.

Tfiídní uãitelky dûkují v‰em rodiãÛm za zapojení se do spoleãné akce sv˘mi
v˘robky, za pomoc pfii pfiípravû programu a za zapÛjãení sálu v El Pasu , kde se spo-
leãensk˘ veãer ãtvrÈákÛ uskuteãnil. JiÏ nyní se tû‰íme na na‰i dal‰í adventní akci
v následujícím roce.
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Vyhodnocení soutûÏe :

Tfiída 4.A
1. místo Vlasákovi
2. místo Dvofiákovi
3. místo Miãánovi

Tfiída 4.B
1. místo Dvofiákovi
2. místo Vilímovi
3. místo Gkouliamani

Tfiídní uãitelky 4.roãníkÛ

Chemická soutûÏ

Tématem leto‰ního sedmnáctého roãníku chemické
soutûÏe ÏákÛ devát˘ch tfiíd byl prvek uhlík. ·kolního
kola se sice zúãastnilo pût ÏákÛ, ale podle pravidel
mohli postoupit jen tfii nejlep‰í. âleny reprezentaãního
druÏstva se tak stala Pavlína Seyfriedová (1. místo), Mar-
tin ·vec (2. místo) a Lenka Nováková (3. místo).
O pouhé dva body ménû mûla ãtvrtá Karolína âápová.
Vstupním úkolem druÏstva bylo vyrobit model moleku-
ly fullerenu a pfiinést ho s sebou v soutûÏní den. Fulle-
reny jsou jednou z forem uhlíku, vyrábûjí se z grafitu
pomocí laseru a tvar jejich molekuly pfiipomíná fotba-
lov˘ míã. Právû s takov˘mto papírov˘m modelem
vstoupili ve ãtvrtek 1. prosince 2011 na‰i soutûÏící do
laboratofie Masarykovy stfiední ‰koly chemické v Praze
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a porovnali své znalosti a dovednosti s dal‰ími devíti druÏstvy ze základních ‰kol.
Podle slov na‰ich ÏákÛ se jim dafiily v‰echny praktické laboratorní úlohy, ale ve
sv˘ch odpovûdích nebyli dost rychlí. Pfiesto, a to s mal˘m bodov˘m odstupem, zís-
kali pûkné 5. místo. Blahopfiejeme a dûkujeme za dÛstojnou reprezentaci na‰í ‰koly.

Ivan Rychl˘

Mikulá‰

V pondûlí 5. 12. bylo ve ‰kole pekelnû veselo. Îáci 9. tfiídy si pro dûti z 1. stupnû
a matefiské ‰koly pfiichystali mikulá‰skou nadílku. V‰echny tfiídy mûly na oplátku pro
pekelnou bandu pfiipravenou spoleãnou písniãku ãi básniãku. Od ãtvrÈákÛ dokonce
ãerti dostali pálivou pochoutku – su‰ené kobylky. Ve ‰kolce mûl Mikulá‰ s sebou
i knihu hfiíchÛ, kterou peãlivû pfiipravily paní uãitelky. Dûti pak Mikulá‰ovi, andû-
lÛm a ãertÛm slíbily, Ïe se polep‰í. I pfies men‰í prohfie‰ky byli samozfiejmû v‰ichni
odmûnûni ovocem a sladkostmi. 

Bronislava  Bendová

CO SE TEPRVE ·USTNE V NA·Í ·KOLE…
Zápis do prvních tfiíd

¤editelství Z· a M· Klecany sdûluje rodiãÛm budoucích prvÀáãkÛ, Ïe zápis do prv-
ních tfiíd probûhne v úter˘ 7. února 2012 od 14 do 18 hodin v pavilonu C, náhrad-
ní termín zápisu bude v úter˘ 14. února 2012 od 14 do 16 hodin. 

K zápisu se dostaví dûti narozené v rozmezí od 1. 9. 2005 do 30. 8. 2006.

Den otevfien˘ch dvefií

¤editelství Z· a M· Klecany sdûluje, Ïe dne 12. ledna 2012 probûhne ve ‰kole Den
otevfien˘ch dvefií, a to od 8:00 do 15:30 hodin. 
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ZPRÁVIâKY M·
V˘stavka prací rodiãÛ a dûtí

V M· jsme vyhlásili zimní tvÛrãí ãinnost pro rodiãe a dûti na téma „Betlém“. V˘sta-
va prací je u zadního vchodu do M· u tfiídy Beru‰ka. Dûkujeme v‰em dûtem i rodi-
ãÛm za v˘robky, ze kter˘ch vznikl nádhern˘ velk˘ Betlém. 

Divadlo 

V prosinci jsme shlédli pfiedstavení „O svatém Martinovi a Mikulá‰i“. Tentokrát nás
divadlo nijak zvlá‰È nenadchlo.

Mikulá‰ská nadílka

V pondûlí 5. 12. nav‰tívil matefiskou ‰kolu zástup ãertÛ a andûlÛ v ãele s Mikulá‰em.
Mikulá‰ se svojí skupinou se zastavil v kaÏdé tfiídû, kde mu dûti zazpívaly pûknou
písniãku nebo fiekly básniãku a byly odmûnûny sladkostmi. Ti nejmen‰í mûli trochu
respekt hlavnû z ãertÛ, ale na‰i ‰kolkoví mazáci si na ãerty i sáhli. 
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âESKO – CHLEBÍâKOVÁ VELMOC
KdyÏ jsem hledala nûjak˘ vhodn˘ citát o jídle, byla jsem pfiekvapená, Ïe jich není
mnoho na v˘bûr. Proã tomu tak je jsem nezjistila. A popravdû fieãeno tomu ani nero-
zumím. VÏdyÈ napfi. o lásce, která prochází Ïaludkem, je citátÛ bezpoãet. Také
hodnû hovorÛ aÈ jiÏ pfiátelsk˘ch nebo spoleãensk˘ch se dfiíve nebo pozdûji stáãí
k tématu „jídlo“, a to v rÛzn˘ch podobách.

Vánoãní besídky

Dlouho oãekávané besídky probûhly v pfiedvánoãním t˘dnu na v‰ech tfiídách. Dûti
byly jako kaÏd˘ rok velmi ‰ikovné. Nûkterá vystoupení se pfiekvapivû podafiila aÏ na
ostré besídce nejlépe. RodiãÛm a ostatním divákÛm se vánoãní pfiedstavení moc líbi-
la a paní uãitelkám spadl velk˘ kámen ze srdce, Ïe uÏ mají besídky za sebou. Samo-
zfiejmû jde také o vizitku jejich nelehké práce s pfiípravou kaÏdého vystoupení.
Besídky byly zakonãeny rozdáváním dáreãkÛ, které dûti vyrobily pro své rodiãe. 

Zpívání u vánoãního stromeãku

V pondûlí 19. 12. se v‰echny dûti s paní uãitelkami vydaly k vánoãnímu stromeãku 
na námûstí Tfiebízského, kde si spoleãnû zazpívaly koledy. 

MoÏná pfiijde i kouzelník

Kouzelník skuteãnû pfii‰el. V úter˘ 20. 12. ukázal dûtem svoje kouzelnické umûní
Vít RabiÀák (Dûkujeme). Kouzelník nebyl ve ‰kolce poprvé. Jeho vystoupení je vÏdy
pro dûti velmi pfiitaÏlivé. Po kouzelnickém pfiedstavení jsme na‰li pod vánoãními
stromeãky dárky, které nám JeÏí‰ek pfiinesl do kaÏdé tfiídy.

Kolektiv M·
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Následujících nûkolik pokraãování nebude
o receptech, ani o zdravé v˘Ïivû, natoÏ pak
o kalorick˘ch hodnotách potravin. Bude o jíd-
lech, která nejsou exotická ani gastronomicky
v˘znamná, bude zkrátka o jídlech, se kter˘mi
se setkáváme bûÏnû, a o nichÏ by jen málokdo
fiekl: „tak tohle nejím“.

Jeden citát, si pfieci jenom neodpustím.
Jaroslav Ha‰ek fiekl „NezáleÏí na tom, jak se
vafií, ale s jakou láskou se to dává dohroma-
dy“. A o dávání vhodn˘ch chutí dohromady
vûdûl své „vynálezce“ obloÏeného chlebíãku. Jako pfiedchÛdce na‰eho chlebíãku je
ãasto oznaãován nápad lorda Johna Edwarda Sandwiche, kter˘ byl vá‰niv˘m hrá-
ãem karet a potfieboval snadno, jednou rukou uchopiteln˘ pokrm. Ne‰lo ve skuteã-
nosti o chlebíãek, kter˘ známe z ãeské kuchynû. Lord Sandwich si nechal udûlat dva
plátky chleba, mezi nûÏ se vkládalo cokoliv (maso, syrová okurka, kaviár…). Jeho
nápad z r. 1733 se ujal a do svûta se rozebûhl v podobû buì klasického sendviãe,
nebo tzv. otevfieného sendviãe, kter˘ se opravdu ãásteãnû podobal na‰emu, dne‰ní-
mu obloÏenému chlebíãku. K nám v‰ak tahle dobrota dorazila v ryze nûmecké úpra-
vû tj. kousek ãerného chleba se slaneãkem a cibulí.

ObloÏen˘ chlebíãek v podobû, kterou známe dnes, zaznamenal svÛj vrchol slávy
za první republiky. Jeho duchovním otcem byl praÏsk˘ lahÛdkáfi Jan Paukert, kter˘
potfieboval pfiipravit obãerstvení pro rodinného pfiítele malífie Jana Skramlíka, kter˘
ãasto portrétoval ãleny rodiny známého lahÛdkáfie a kter˘ si stûÏoval, Ïe kvÛli veli-
kosti bûÏn˘ch jednohubek musí pfiíli‰ ãasto odbíhat od plátna a proã pr˘ nemÛÏe
dostat nûco, co je alespoÀ na dvakrát ãi tfiikrát do pusy. „Ná‰ zákazník, ná‰ pán“ fiekl
si tehdy pan Paukert a slavnému malífii pfiinesl chlebíãek vût‰í neÏ jednohubka, ale
men‰í neÏ obloÏen˘ chléb, potfien˘ bramborov˘m salátem s domácí majonézou
a pokladen˘ z pÛlky plátky ‰unky a z pÛlky uhersk˘m salámem, kouskem ementálu,
osminkou vajíãka a kouskem nakládané okurky. A obloÏen˘ chlebíãek v ãeském
duchu byl na svûtû. V dobû první republiky byl dokonce tak slavn˘, Ïe na chlebíã-
ky k PaukertÛm chodili Jifií Voskovec, Jan Werich, Hugo Haas, Adina Mandlová,
Emma Destinnová nebo Vlasta Burian.

Slávu Paukertova lahÛdkáfiství pfiervalo znárodnûní v r. 1952. V roce 1991 byl
PaukertÛm rodinn˘ podnik v restituci vrácen, a pfiestoÏe Jan Paukert ml. zemfiel 
14. ledna 2010, Paukertovo lahÛdkáfiství na Národní tfiídû Ïije dál a my si je‰tû dnes,
stejnû jako filmové hvûzdy 30. let minulého století, mÛÏeme pochutnat na obloÏe-
n˘ch chlebíãkách vyroben˘ch podle pÛvodní receptury nebo mÛÏeme ochutnat
chlebíãky nové, tfieba s parmskou ‰unkou nebo uzen˘m pstruhem. 

Tak aÏ se budete procházet Prahou smûrem od Václavského námûstí k Národní-
mu divadlu, nezapomeÀte se cestou posilnit nûkterou z dobrot Paukertova lahÛd-
káfiství.

JH
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
TJ SOKOL KLECANY

Upfiesnûní informací k zimnímu turnaji klecanského „A“ 

Zimní turnaj Teskahorcup ·tûrboholy 2012

Rozpis zápasÛ na‰eho „A“ muÏstva na zimním turnaji:

So 7. 1. 2012 13:30 SK Hostivafi – TJ Sokol Klecany

Ne 15. 1. 2012 9:30 Sokol Dolní Poãernice – TJ Sokol Klecany

Ne 22. 1. 2012 15:30 TJ Sokol Klecany – TJ Sokol Nová Ves pod Ple‰í 
(mimo turnaj)

Ne 29. 1. 2012 13:30 TJ Sokol Klecany – SK Hfiebeã

So 4. 2. 2012 11:30 TJ Sokol Klecany – Sokol Dobfiichovice

Ne 12. 2. 2012 11:30 1999 Praha – TJ Sokol Klecany

So 18. 2. 2012 9:30 TJ Sokol Klecany – AFK Slavoj Podolí

Víkend 25. 2. –26. 2. 2012 semifinále a zápasy o umístûní

Víkend 3. 3. – 4. 3. 2012 finále a zápasy o umístûní

Vánoãní turnaj pfiípravek
18. 12. 2011 se ve Sportovním centru v Brand˘se nad Labem zúãastnila na‰e fotba-
lová pfiípravka s trenérem Danem Dvofiákem vánoãního turnaje pfiípravek. Dûkuje-
me klukÛm a trenérovi za skvûlou reprezentaci klubu. Díky také Petrovi a Luìkovi,
ktefií byli jednak fiidiãi a také spolu se mnou jedin˘mi fanou‰ky na‰ich klukÛ. O to
více jsme se snaÏili, aby nás bylo pofiádnû sly‰et. 

Dá‰a

ZÁPASY VE SKUPINù
Byli jsme nalosováni do skupiny „B“, spoleãnû s t˘my Slovan Bohnice, Dobrovice
a AC Sparta Praha.

Skupinu „A“ tvofiily Brand˘s/Stará Boleslav, Meteor Praha, Spartak Kbely a Koste-
lec nad Labem. Hned první zápas ve skupinû proti Slovanu Bohnice se nám nepo-
vedl. I kdyÏ jsme mûli pfievahu, nedokázali jsme promûnit ani jednu z mnoha ‰ancí,
které vznikly po velmi pohledn˘ch akcích – naopak soupefi vyuÏil jednoho malého
zaváhání na‰í obrany a zvítûzil 1: 0. PrÛbûh zápasu nejlépe shrnul trenér soupefie.
KdyÏ jsme si po odpískání podávali ruce, fiekl: „Na krásu se nehraje“.

Druh˘ zápas nám vy‰el o poznání lépe. Dobrovicím jsme nedali ‰anci a zvítûzili
jasnû 3:0.

Do posledního zápasu ve skupinû jsme nastoupili proti o rok mlad‰ím klukÛm
Sparty Praha (i kdyÏ ná‰ Honzík je taky r. 2002....)
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Ná‰ soupefi byl slu‰nû rozjet˘, oba pfiedchozí zápasy vyhrál a vstfielil v nich osm
gólÛ! My pfiitom potfiebovali k postupu z prvního místa pouze vítûzství! I kdyÏ nám
pfied zápasem asi málokdo z poãetn˘ch pfiihlíÏejících divákÛ vûfiil, proti Spartû jsme
sehráli fantastick˘ zápas. I kdyÏ ná‰ slavn˘ soupefi ukazoval, Ïe je velmi technicky
i takticky vyspûl˘m t˘mem, proti nad‰enû bojujícím KlecanÛm to tentokrát nestaãi-
lo! Vítûzství 3:1 proti takto kvalitnímu soupefii bylo na‰ím obrovsk˘m úspûchem!

SEMIFINÁLE
Rozlosování turnaje asi nepoãítalo s tím, Ïe vyhrajeme skupinu a ihned po zápase
se Spartou jsme nastoupili k semifinálovému utkání proti domácímu Brand˘su/Staré
Boleslavi. S tímto t˘mem se potkáváme i v mistrovské soutûÏi, kterou s pfiehledem
vede. Ná‰ poslední zápas jsme s Brand˘sem pfied nedávnem po velkém boji pro-
hráli. Tentokrát jsme to byli my, kdo se po zápase radoval! Po v˘borném v˘konu
jsme ve velmi dramatickém utkání zvítûzili 4:2. To znamenalo, Ïe JSME VE FINÁLE! 

FINÁLE
Ve druhém semifinále vyhrál Meteor Praha nad Spartou a stal se na‰ím soupefiem
v boji o zlato.

BohuÏel, Meteor, kter˘ mûl ‰ir‰í a velmi vyrovnan˘ kádr byl jiÏ nad síly na‰eho
vyãerpaného muÏstva. V první pÛli jsme soupefii je‰tû staãili, ale ve druhé jiÏ byla
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na na‰ich hráãích znát únava z pfiede‰l˘ch velmi nároãn˘ch zápasÛ. KaÏd˘ si sáhl
aÏ na dno sv˘ch sil, pfiesto to na Meteor, kter˘ patfií ve své kategorii ke ‰piãkov˘m
praÏsk˘m t˘mÛm, nestaãilo. Po celkem vyrovnaném a nadûjném prvním poloãase
byla poráÏka 1:5 krutá.

Pfiesto je druhé místo na tomto kvalitnû obsazeném turnaji velk˘m úspûchem.

Celkové pofiadí:
1. Meteor Praha
2. Sokol Klecany
3. Brand˘s n. Labem/ Stará Boleslav
4. AC Sparta Praha
5. Dobrovice
6. Spartak Kbely
7. Slovan Bohnice
8. SK Labsk˘ Kostelec

Na‰i branku stfieÏil a mnoho ‰ancí soupefiÛ zlikvidoval Martin Hora.
V poli hráli Filip TÛma, Kuba Dvofiák, Matûj Bára, David Václavík, Petr Rudy
a Honza Novák.

Chci v‰echny kluky pochválit za v˘borné v˘kony! Klecany jsou sice malé mûsto, ale
fotbal se tam hrát umí!

Trenér Dan Dvofiák

S ÚSMùVùM JDE V·ECHNO LÍP
Jak se vyvíjejí pozvánky na tfiídní sraz:

– po 10-ti letech od maturity:
Sejdeme se v hospodû U koãek – je tam krásná servírka

– po 20-ti letech od maturity:
Sejdeme se opût v hospodû U koãek – toãej tam v˘bornou PlzeÀ

– po 30-ti letech od maturity:
Sejdeme se tradiãnû U koãek – vafiej tam i dietní jídla

– po 40-ti letech od maturity: 
Sejdeme se U koãek – je tam bezbariérov˘ pfiístup

– po 50-ti letech od maturity:
Sejdeme se v restauraci U koãek – tam jsme je‰tû nebyli








