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JUBILANTI V âERVNU
Bajerová Marie 
Povondra Bedfiich 
Drastil Miroslav
·paningerová Emilie
·ebesta Pavel
Rathuská Zuzana
Pavlík Alois
Horáková Eva

Bfiendová Vûra
Sitta Miroslav
Grégrová Marie
Adam Václav
Janková Hana
Hlaváãek Ivan
Ha‰ek Miloslav
Zbranková Jarmila 

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

Omluva

Omlouváme se váÏené paní Lilianû Slánské, jejíÏ jméno jsme v kvûtnovém ãísle
v rubrice „Jubilanti“ nelichotivû zkomolili. 

Za redakãní radu Dagmar Horová

ÚSMùV
Ovûfiené moudrosti

☛ za peníze si ‰tûstí nekoupí‰, ale je lep‰í breãet v limuzínû, neÏ v autobuse
☛ nepfiíteli odpusÈ, ale nezapomeÀ jeho jméno
☛ pomoz nûkomu, kdyÏ má problém a on si vzpomene, aÏ bude mít dal‰í
☛ spousta lidí je naÏivu jen proto, Ïe je nelegální je zabít
☛ alkohol problémy nefie‰í, ale mléko také ne
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KAM 
NA V¯STAVU 
V˘stava obrazÛ 
Emmy Srncové

Kdy: do 2. záfií 2012, otev-
fieno dennû, vãetnû sobot
a nedûlí od 10 do 18 hodin 
Kde: zámek PrÛhonice
O ãem: Velká v˘stava olejomaleb ãeské malífiky Emmy Srncové (nar. 22. 8. 1942),
uspofiádaná k jejím 70. narozeninám. 
Za kolik: plné vstupné 120,- Kã, sníÏené 75,- Kã; náv‰tûvníci v˘stavy mají vstup do
PrÛhonického parku v cenû. 
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V¯PISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
A RADY MùSTA KLECANY

V˘pisy z usnesení rady mûsta Klecany za duben a kvûten 2012

Rada mûsta:

23. dubna
– Schválila na doporuãení pfiíslu‰né komise jako nejvhodnûj‰í nabídku u vefiejné

zakázky Revitalizace námûstí V. B. Tfiebízského v Klecanech uchazeãe Sládek
Group a. s. Bene‰ov.

– Vzala na vûdomí zprávu o ãinnosti Obecní policie Zdiby na území mûsta za bfie-
zen 2012. Zpráva bude zvefiejnûna na internetov˘ch stránkách mûsta.

– Schválila pofiádání akce R. Simulíka a M. ·tûpánka v areálu b˘valé stfielnice
u kasáren v Klecanech z 30. 4. na 1. 5. za podmínky fiádného úklidu i na pfiístu-
pov˘ch komunikacích a nahlá‰ení akce Policii âR. 

– Schválila podpis nájemní smlouvy mezi mûstem a Pavlem Ochem o pronájmu
budovy ãp. 58 a pfiilehl˘ch pozemkÛ.

– Schválila – po dobu nepfiítomnosti paní Kotrãové na matrice – zru‰ení úter˘ jako
úfiedního dne. Nadále bude úfiedním dnem pondûlí a stfieda.

– Schválila úãast místostarosty na jednání k fie‰ení nedostateãné kapacity základ-
ních ‰kol v blízkosti Prahy a podpis dopisu premiérovi a vládû âR.

– Schválila Ïádost S. BaÏantové a A. Ko‰Èálové o finanãní pfiíspûvek 20 tis. korun na
pofiádání dûtského dne v nedûli 3. ãervna od 13.30 do 16.30 hodin na fotbalovém
hfii‰ti v Klecanech.

Zasedání zastupitelstva 26. dubna 
Deset pfiítomn˘ch zastupitelÛ schválilo na svém fiádném zasedání mj. finanãní záleÏi-
tosti související s vybudováním cyklostezky Klecany – Klecánky pfiívoz. Jde o poskyt-
nutí dotace z V˘boru Regionální rady regionu soudrÏnosti Stfiední âechy atd. Schváli-
li také zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí na umístûní stavby
inÏen˘rsk˘ch sítí a komunikace v souvislosti se zam˘‰lenou stavbou rodinn˘ch domkÛ
v oblasti Vinice, zahájení jednání s vlastníky pozemkÛ o odkup pozemkÛ potfiebn˘ch
pro realizaci inÏen˘rsk˘ch sítí a komunikace atd. Zastupitelstvo vzalo na vûdomí
ukonãení projektu Víceúãelov˘ sportovní areál Klecany a pozvánku na slavnostní
ukonãení projektu a dodávku a montáÏ mobiliáfie na hfii‰tû v Klecánkách a na Vinici.

Rada 9. kvûtna
– Schválila Ïádost obce Zdiby o souhlas s uloÏením kanalizaãního potrubí pfii roz‰ífie-

ní kanalizace a ãistiãky odpadních vod pro Zdiby na pozemcích, které jsou v majet-
ku Klecan a podpis smluv o zfiízení vûcného bfiemene na pfiedmûtné pozemky.

– Na doporuãení sociální komise schválila umístûní paní Marie Hejzlové do Domu
s peãovatelskou sluÏbou.
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– Schválila na doporuãení pfiíslu‰né komise nejvhodnûj‰ího uchazeãe o opravu
místních komunikací, a to a. s. Eurovia CS Praha.

– Schválila nabídku Ing. Martiny Forejtové na zpracování dendrologického prÛzku-
mu (prÛzkumu stromÛ) v M· Klecany ve v˘‰i 26.500 Kã bez DPH. A schválila
nabídku Ing. Jana ·teflíãka na zpracování pasportu zelenû pro mûsto pro ve‰kerou
zeleÀ na vefiejnû pfiístupn˘ch plochách v intravilánu obce a v˘znamné prvky
zelenû na soukrom˘ch pozemcích ve v˘‰i 55.000 Kã bez DPH.

– Vzala na vûdomí inspekãní zprávu âeské ‰kolní inspekce o inspekci v Základní
a matefiské ‰kole Klecany. Zpráva bude vyvû‰ena na internetov˘ch stránkách ‰koly.

– Schválila pfiihlá‰ku do programu Leti‰tû Praha a.s. na realizaci protihlukov˘ch opat-
fiení na obecních domech – pro v˘mûnu oken v Základní umûlecké ‰kole Klecany.

– Projednala Ïádost místopfiedsedy SVJ domu ãp. 431 o vybudování vefiejného
osvûtlení na pozemku p. ã. 721 a opravu vjezdu na komunikaci p. ã. 721 z komu-
nikace p. ã. 626/10. Povûfiila starostu dal‰ím jednáním.

– Projednala základní tezi projektu Roz‰ífiení nabídky sluÏby ·koliãka o. s. Prav˘
hradec. Na dal‰í jednání bude pfiizván fieditel ‰koly pan Vladimír Lacina.

– Schválila odmûnu pro starostu mûsta Ivo Kurhajce k Ïivotnímu jubileu.
– Schválila pfiijetí pana Ing. Martina Kfiemena jako nového ãlena do ‰kolské rady.

Dal‰ími ãleny zÛstávají Ing. Filip Kadlec a paní Klára Kum‰tová.
– Schválila pfiemístûní farmáfisk˘ch trhÛ z prostoru námûstí do prostor areálu fotba-

lového hfii‰tû po dobu rekonstrukce námûstí.

15. kvûtna
– ¤editel ‰koly informoval o v˘sledcích zápisu dûtí do Matefiské ‰koly a o podmín-

kách zfiízení pfiípravné tfiídy. Dále s ním radní konzultovali program ·koliãky o. s.
Prav˘ Hradec.

– Schválila podpis smlouvy o dílo se spoleãností Sládek Group a. s. Pfiedmûtem
plnûní je zhotovení stavebního díla, sluÏeb a dodávek v souladu s projektovou
dokumentací Revitalizace Námûstí Václava Bene‰e Tfiebízského v Klecanech.

– Schválila pfiístup na mûstské pozemky u jezu pfii Klecanském masakru 2012, kter˘
pofiádá o. s. Humbuk 25. –27. kvûtna.

– Souhlasí s podpisem dohody o vytvofiení spoleãného ‰kolského obvodu základní
‰koly mezi mûstem Klecany a obcí Vûtru‰ice. Pfiedá zastupitelstvu ke schválení.

– Schválila provozní fiád sportovi‰tû Víceúãelov˘ sportovní areál Klecany.
– K v˘zvû na nástavbu domu ãp. 349 na Sídli‰ti v Klecanech obdrÏelo mûsto jen

jednu nabídku, a to pana Jana ·tráchala z Vûtru‰ic. Rada pozvala obyvatele domu
na jednání ohlednû této nabídky na den 16. 5.

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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VÍCEÚâELOV¯ SPORTOVNÍ AREÁL KLECANY  
SLAVNOSTNÍ UKONâENÍ PROJEKTU
Dne 17. 5. 2012 se uskuteãni-
lo slavnostní ukonãení projek-
tu „Víceúãelov˘ sportovní
areál Klecany“. Na akci byla
hojná úãast vefiejnosti i osob
zainteresovan˘ch do projektu. 

Akce se zúãastnil za
poskytovatele dotace Ing.
Tomá‰ Oliva, námûstek fiedi-
tele a Mgr. Luká‰ Tomsa
z oddûlení technické pomoci
a publicity Úfiadu regionální
rady regionu soudrÏnosti
Stfiední âechy. Slavnostního
zahájení se ujal fieditel ‰koly
Mgr. Vladimír Lacina a starosta mûsta Ivo Kurhajec. Byli pfiedstaveni partnefii pro-
jektu: za obec Vodochody byl pfiítomen starosta JUDr. Vladimír Palák, obec Zdiby
zastupoval místostarosta Zdenûk Jurkeník a TJ Sokol Klecany prezentoval Daniel
Dvofiák. Po krátk˘ch proslovech Ivo Kurhajec a Ing. Tomá‰ Oliva pfiestfiihli pásku
a sportovi‰tû bylo oficiálnû otevfieno pro vefiejnost. 

Na otevírání sportovi‰tû dorazili i zástupci spoleãnosti Univerzální stavební, a.s.
Ing. Pavel Jedliãka a Milan Novotn˘, technick˘ dozor investora Ing. Josef Kuchafi,
zástupkynû Z· Mgr. Dagmar Rauschová, uãitelé i Ïáci, fieditelka ZU· Bc. Dana SníÏ-
ková a ãlenové spolkÛ a sdruÏení, i rodiãe a dûti z Klecan. 

Slavnostní v˘kop fotbalového utkání provedl radní Stfiedoãeského kraje pro oblast
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy PaedDr. Milan Nûmec a pan starosta.

Dûkujeme pfiedev‰ím panu fiediteli, ale i pracovnicím ‰kolní jídelny, TJ Sokol Kle-
cany a obãanskému sdruÏení Prav˘ Hradec za pomoc pfii organizaci akce. V‰em pfií-
tomn˘m dûkujeme za úãast na akci.

Areál budou vyuÏívat dûti ze Základní a matefiské ‰koly a v odpoledních hodi-
nách a o víkendech vefiejnost i spolky a sdruÏení. Na areál bude dohlíÏet správce,
kter˘m je pan Ludvík Mejzr a objednávky pfiijímá na telefonním ãísle 773 784 727.

Ivo Kurhajec a Ing. Krist˘na Holubová
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REVITALIZACE NÁMùSTÍ V. B. T¤EBÍZSKÉHO 
V KLECANECH
V bfieznu 2012 byla zvefiejnûna V˘zva k podání nabídek a prokázání kvalifikace
vefiejné zakázky projektu „Revitalizace námûstí V. B. Tfiebízského v Klecanech“.
Otevírání obálek s nabídkami probûhlo dne 11. 4. 2012. Nabídky podalo 5 spoleã-
ností: Silnice âáslav – Holding, a.s., SLÁDEK GROUP, a.s., POHL cz, a.s., S-B, s.r.o.
a Petr ·ach stavební, s.r.o. 

Dne 18. 4. 2012 vyhodnotila komise jako nejvhodnûj‰í nabídku spoleãnosti
SLÁDEK GROUP, a.s. Nabídková cena je stanovena ve v˘‰i 13 663 995,- Kã bez
DPH a doba realizace je 150 dní. Rada mûsta dne 23. 5. 2012 rozhodnutí komise
o v˘bûru nejhodnûj‰í nabídky schválila. 

Rada rovnûÏ schválila vylouãení z úãasti v zadávacím fiízení vefiejné zakázky
uchazeãe Petr ·ach stavební, s.r.o., jehoÏ nabídka byla komisí vyfiazena, jelikoÏ
nabídka nebyla z hlediska poÏadovaného obsahu úplná. Uchazeã doloÏil v obálce
pouze omluvn˘ dopis. Vzhledem k tomu, Ïe dokument byl podán v oznaãené obál-
ce, komise i zadavatel musel postupovat v souladu se zákonem a vylouãení bylo
uchazeãi písemnû oznámeno. 

U pfiíleÏitosti slavnostního otevfiení nového sportovního areálu sehrála star‰í pfií-
pravka TJ Sokol Klecany (hráãi r. 2001 a mlad‰í) pod vedením trenéra Daniela Dvo-
fiáka fotbalov˘ zápas proti muÏstvu FK Admira Praha (r. 2002), která patfií ve své
vûkové kategorii k pfiedním praÏsk˘m t˘mÛm.

Pfiesto, Ïe se nám podafiilo vstfielit první branku (pûknou akci zakonãil Petr Pod-
skalsk˘), ze zaãátku udával tempo ná‰ soupefi a brzy se dostal do vedení 3:1. Ve
druhé polovinû zápasu se na‰e hra zlep‰ila. Koneãnû se stfielecky prosadila na‰e
zku‰ená první pûtka a tfiemi brankami Davida Václavíka a dvûma Jakuba Dvofiáka
jsme dokázali otoãit v˘sledek na koneãn˘ch 6:3 pro Klecany.

KlukÛm se nové hfii‰tû moc líbilo a jistû ho budou vyuÏívat ke zdokonalování
sv˘ch fotbalov˘ch dovedností. Dûkujeme rozhodãímu FAâR panu Valterovi za
soudcování zápasu a soupefii FK Admira Praha za pfiijetí na‰eho pozvání.

Sestava TJ Sokol Klecany: Martin Hora – Filip TÛma, Petr Rudy, Jakub Dvofiák, David
Václavík, Dominik Îolták – Nicolas Ölveczky, Jan Novák, Tomá‰ Îolták, Tawan
Pluskal, Petr Podskalsk˘ – Roman Pomykáãek, Adam Podratzk˘, Tereza Dvofiáková.

Daniel Dvofiák
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Kompletní dokumentace zadávacího fiízení byla zkontrolována poskytovatelem
dotace – Úfiadem Regionální rady, oddûlením smluvních vztahÛ a nebyla podána
Ïádná námitka k vefiejné zakázce, proto bylo moÏné dne 14. 5. 2012 podepsat
smlouvu s vybran˘m uchazeãem. Dne 21. 5. 2012 byla zahájena stavba, která by
mûla b˘t ukonãena 17. 10. 2012.

ObyvatelÛm i spoleãnostem sídlícím na námûstí a v jeho okolí se omlouváme za
ztíÏené podmínky po dobu realizace stavby.

Ing. Krist˘na Holubová

LAKOMÉ BARKY 10 LET OD ZALOÎENÍ KAPELY
Lakomé Barky oslavily jubileum nastudováním nové hry Blanky Laurychové
„POPLACH V PRÉRII ALIAS KRVAVÁ SVATBA U ¤EKY COLORADO ANEB
JOHNNY PROâ JSI TO DOPUSTIL“. Svûtová premiéra se konala 13. 5. 2012 na
místû zvaném „Prozatímní klecanská kulturní kápliãka“. 

Je nedûle dopoledne a b˘val˘ v˘strojní sklad ãeskoslovenské armády se mûní
k nepoznání. Kamery, svûtla, mikrofony, mixáÏní pult, ubrusy, kvûtiny, fotky z celé
historie souboru a v neposlední fiadû obrovsk˘ raut. 

V pÛl páté se zaãíná vyzdoben˘ sál plnit diváky a není jich málo. Pfiiná‰í se dal‰í
Ïidle a lavice. Okolo páté sál praská ve ‰vech. Napûtí houstne a pfiedstavení mÛÏe
zaãít. „V Ïivotû ãlovûka jsou nûkdy dny, ker˘ mu zmûní cel˘ Ïivot“ – úvodní slova
Giny van Tonic alias Evy Stanislavové nás rychle dostávají do dûje. Je tu farma a v ní
osifielé dûti. Role v˘bornû odehrané mlad‰í sekcí Lakom˘ch Barek: Faust˘nou Stani-
slavovou, Andreou Winterovou, Kiki Polanskou, Katefiinou Kubi‰ovou, Natálií Vác-
lavíkovou, Adlétou âernou, Stellou Sklenafiíkovou a Adamem Sklenafiíkem (jh). Vzá-
pûtí se na jevi‰ti objeví jediné záporné postavy – totiÏ tety ze City- v podání Martiny
Rosenkrancové a Radky ·ebkové (jh)). Dílko se sviÏnû odebírá ke konci, kde v závû-
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reãné scénû vystoupí oãekávan˘ umûlec z Prahy – pan Pavel Li‰ka. Nezklamal. Pfii-
jel, zahrál a sklidil ovace. Kapela „Blanka&Klárka&Bárka“ ze v‰ech sil dotváfií vyni-
kající dojem celého pfiedstavení aÏ do závûreãného HAPPY ENDU.

Následuje mini koncert, na kter˘ se zpoÏdûním – av‰ak v prav˘ ãas – doráÏí i dal‰í
oslavenec a v˘znamn˘ to umûlec, pan Petr Nikl s doprovodem. Jeho antré je skvûlé
a závûreãné sólo, ve kterém pouÏívá jen vafieãku a k˘bl, je‰tû lep‰í.

Následuje potlesk, gratulace a dort s deseti svíãkami. Lakomé Barky, Va‰e kapel-
ka z Klecan oslavila 10 let v˘roãí zaloÏení svojí kapely.

Tímto chceme pozdravit v‰echny b˘valé Barky, které s námi kdy zpívaly a hrály
a vytváfiely souãasnou podobu kapely. Chceme podûkovat v‰em umûlcÛm, ktefií
s námi kdy spolupracovali a koncertovali. Chceme podûkovat v‰em, ktefií nás finanã-
nû i jinak podporují. V‰em, kdo pomohli organizovat v˘roãí 10 let. V‰em, ktefií nám
zaslali dary (pracovní, finanãní i vinné). Dûkujeme divákÛm, ktefií nás tolik pfiekva-
pili svou hojností a pfiízní. Dûkujeme tatínkÛm za pomoc v terénu. Dûkujeme
maminkám za upeãení sladkostí na raut (díky dortÛm se hodnocení rautu vy‰plhalo
do závratn˘ch v˘‰in). A dûkujeme taky sobû. Îe jsme takové ‰ikovné, milé, talento-
vané a vÛbec :)….. 

Va‰e Lakomé Barky.
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MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE – PASOVÁNÍ
KaÏd˘, kdo chce na území âR provozovat mysliveckou ãinnost, musí b˘t, dle záko-
na, drÏitelem loveckého lístku. Podmínkou jeho vydání je doklad o úspû‰ném slo-
Ïení zkou‰ky z myslivosti. 

Organizací tûchto zkou‰ek povûfiilo Ministerstvo zemûdûlství âeskomoravskou
mysliveckou jednotu a ta je zabezpeãuje prostfiednictvím sv˘ch organizaãních jed-
notek tj. Okresních mysliveck˘ch spolkÛ.

Tyto spolky proto kaÏdoroãnû pofiádají kurzy adeptÛ o první loveck˘ lístek, které
jsou zakonãeny závûreãnou zkou‰kou z myslivosti. Na kurzech zku‰ení lektofii
seznamují úãastníky se zoologií zvûfie, chovem zvûfie vãetnû péãe o ní ,ochranou
i chorobami, lovectvím, mysliveckou kynologií, stfielectvím, právními pfiedpisy i his-
torií a tradicemi. 

Po teoretické ãásti následuje praxe adeptÛ v honitbách, kde se seznamují s prak-
tick˘m Ïivotem mysliveck˘ch sdruÏení a spolkÛ a to ve v‰ech oborech jejich ãin-
nosti. Po absolvování praktické ãásti probíhá, pfied zku‰ebními komisafii, závûreãná
zkou‰ka ze v‰ech v˘‰e uveden˘ch pfiedmûtÛ. Nûkdy se nabízí moÏnost sloÏit,
v rámci kurzu, téÏ zkou‰ku zpÛsobilosti pro získání zbrojního prÛkazu, coÏ je ov‰em
v kompetenci Policie âR.

Slavnostním vyvrcholením úspû‰ného sloÏení zkou‰ky z myslivosti je pasování na
myslivce. To probíhá buì pfiímo po ukonãení kurzu, nebo ãastûji po prvním honu,
kterého se novopeãen˘ myslivec zúãastní. 
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Pasujícím b˘vá vedoucí honu, nebo jin˘ funkcionáfi ãi star‰í zku‰en˘ myslivec.
Ten vyzve adepta myslivosti aby pfied ním poklekl na pravé koleno a loveck˘m tesá-
kem se tfiikrát dotkne jeho ramene. Pfii tûchto úderech odfiíkává pfiedepsané násle-
dující vûty.

První úder k poctû Hubertovû platí
pfiízeÀ svou Ti patron ná‰ raã zachovati..

Druh˘ dávám jménem myslivosti pána
jemuÏ vdûk a úcta budiÏ vzdána.

Tfietí vedu k zdaru ãeské myslivosti,
kterou hajme vÏdy a v‰ude s poctivostí.

Pfiijímám Tû do fiad mysliveck˘ch druhÛ
s pfiáním „LOVU ZDAR“ buì vítán v na‰em kruhu

Dbá se na to, aby tento obfiad probûhl, v souladu s tradicí, dÛstojnû a aby byl pro
pasovaného jednak závazkem a jednak záÏitkem, kter˘ si bude pfiipomínat cel˘
Ïivot.

Pavel Sobotka
MS. Zdiby – Klecany
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ÎIVOT V DPS V KLECANECH
Pfielom mûsíce dubna a kvûtna znamená pro obyvatele na‰í obce a v‰ech okolních
obcí pofiádání slavn˘ch ãarodûjnic. âarodûjnické ohnû uÏ nikdo z na‰eho domu
nenav‰tívil, ale v‰ichni si vyprávûli vzpomínky z mlad‰ích let. Zato máj byl pln˘
akcí, kter˘ch se obyvatelé domova úãastnili, nebo alespoÀ úãastnit mohli. 

Hned 4. 5. uspofiádala Charita Neratovice pro své klienty, kter˘mi v‰ichni jsme,
slavnostní odpoledne od 14 do 17 hodin krásné sokolovnû v obci Libi‰. Pracovníci
Charity pfiipravili poho‰tûní a objednali hudebníka. V‰ichni klienti v poãtu odhadem
pfies 200 lidí se skvûle bavili, celé odpoledne zpívali oblíbené písnû star‰í generace
a tanãili tance párové i kolektivní. Nûktefií se pohupovali do rytmu i s hÛlkou, jiné
i na parketu doprovázely paní peãovatelky, ale byli mnozí, ktefií se otáãeli samo-
statnû. Po ukonãení zábavy paní peãovatelky rozvezly úãastníky do peãovatelsk˘ch
domovÛ, z nichÏ si nûktefií klienti objednávají sluÏby Charity. 

ÚÏasn˘m záÏitkem byl koncert filharmonistÛ z Prahy – Vinohrad v klecanském
kostele. ÚÏasná akustika této staré budovy nám dovolila vyslechnout si staré mistr-
né skladby, zvlá‰tû Beethovenovu Osudovou. Mimofiádnou laskavostí na‰ich peão-
vatelek nám bylo umoÏnûno se téÏ zúãastnit. 

Zajímav˘m oÏivením Ïivota v DPS se staly dûti na‰í Z·. Îáci tfietích tfiíd pfii‰li
pfiedvést nacviãen˘ program. Zahráli pohádku Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘ a zdra-
matizovali baladu K. J. Erbena : Polednice.
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Dále prÛbûÏnû probíhá kaÏ-
dou stfiedu cviãení na‰ich
kloubÛ, ‰lach a svalÛ, které
stále vede obûtavû p. uã. Vac-
ková. K této obûtavosti se pfii-
dal i její manÏel p. Jifií Vacek,
kter˘ v tomto t˘dnu nav‰tívil
ná‰ domov, aby nám pfiednesl
za doprovodu kytary oblíbené
písnû na‰eho mládí. V‰ichni
jsme zpívali s ním a proÏili tak
nádherné odpoledne. 

Jako poslední akce se konal
krásn˘ pofiad, kter˘ pro obec
pfiipravil soubor „Lakomé
Barky“. V˘hodou bylo, Ïe pro-
gram ukonãen˘ krásn˘m zpû-
vem probíhal v na‰em soused-
ství. Po ukonãení kulturního
programu byli diváci pozváni
k poho‰tûní, coÏ umocnilo
dojem z této v˘roãní oslavy. 

BohuÏel, obyvatelé DPS
byli zastoupeni jen málo.
Budeme se tû‰it, Ïe dal‰í mûsíc
pfiinese dal‰í radosti.

J. Koktanová

Pravideln˘ program v Domû s peãovatelskou sluÏbou

Stfieda 9:30 – 10:00 hodin
Kondiãní cviãení na Ïidlích vede Anna Vacková
KaÏdé druhé úter˘ 15:00 – 16:00 hodin (12. 6. atd.)
Zpívání s kytarou vede Jifií Vacek
Pfiipravujeme: 
Hodinka s internetem (Klára Adamová), Cviãení pamûti, Vzpomínky.
Pfiijìte si zacviãit, pobavit se i pouãit. Náv‰tûvy jsou vítány!
Kurz chÛze s holemi NordicWalking uspofiádáme podle Va‰eho zájmu. Pfiihla‰ujte
se, prosím na tel. 723 734 994 (ZdeÀka Tomá‰ová). Pro seniory zdarma.
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DIVADLO V DOMù S PEâOVATELSKOU SLUÎBOU
5. kvûtna vy‰el zvlá‰tní prÛvod ze ‰koly smûrem ke kasárnám. Dûti z obou tfietích
tfiíd v divadelních kost˘mech mífiily spolu se sv˘mi uãitelkami Katefiinou Knorovou
a Miladou Pacíkovou k domu s peãovatelskou sluÏbou. ·ly zahrát divadlo jeho oby-
vatelÛm. Pro literární veãer Na pohárek s Karlem Jaromírem Erbenem nastudovaly
pohádku Dlouh˘, ‰irok˘ a bystrozrak˘ a dramatizaci balady Polednice a chtûly udû-
lat radost i divákÛm, ktefií se na literární veãer do umûlecké ‰koly nedostali. A pro
obyvatele DPS je opravdu tûÏké nav‰tûvovat akce ve mûstû. Dûti je sv˘m pfiedstave-
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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE…
Hurá do Tfiebíze!

Îe nevíte, kde to je? Nevadí, my jsme to taky nevûdûli, ale nûktefií z nás tu‰ili, Ïe je
toto slovo nûjak pfiíbuzné se jménem Václav Bene‰ Tfiebízsk˘.

Nedaleko mûsta Slan˘ stojí malebná vesniãka Tfiebíz, kde se prostfiednictvím
skanzenu vrátíte o 200 let zpátky. Nav‰tívíte rodn˘ dÛm spisovatele Tfiebízského,
staré statky, kde lidé Ïili a pracovali, ‰evcovnu, domek babky kofienáfiky.

Sluníãko svítilo, ale nám bylo uvnitfi trochu zima. Nemûli to ti na‰i pfiedkové jed-
noduché. Asi bychom
s nimi nemûnili.

Na‰ím doprovodem
nebyly jen na‰e paní
uãitelky, ale také pan
faráfi Kune‰ s paní
Lomovou, ktefií doplÀo-
vali informace sv˘mi
Ïivotními zku‰enostmi.

Myslíme, Ïe bychom
s na‰imi pfiedky nemû-
nili. Ale mÛÏeme b˘t
právem hrdi na to, co
v‰e uÏ tenkrát dokázali.

Va‰i tfieÈáci

ním potû‰ily a paní uãitelky byly pochválené za skvûlou práci s dûtmi. Bylo to pfií-
jemné dopoledne pro seniory i pro dûti.
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Pomoc, radar v Klecanech!

Nûco takového asi v duchu prone-
sl fiidiã, kter˘ projíÏdûl kolem fot-
balové brány 18. 5. dopoledne.
Urãitû fiidiãe uklidnily usmûvavé
tváfie policistÛ, ktefií tentokrát pfie-
stupky odmûÀovali dobrou radou. 

Nebyla to bûÏná kontrola. Rada-
rem fiidiãe zamûfiovaly dûti z druhé,
tfietí a osmé tfiídy. Za jízdu podle
pfiedpisÛ dostali fiidiãi usmûvavou
jahodu ãi jablko s podûkováním, za pfiestupek kysel˘ citrón s pokáráním. 

Dûkujeme Obecní policii Zdiby za pomoc pfii organizaci Dopravní soutûÏe mla-
dého cyklisty. Podûkování patfií také paní Dagmar ·ulcové z ââK Mûlník, ÏákÛm
9. roãníku a v‰em paní uãitelkám.

Katefiina Knorová

âarodûjná tfiída

Nikdo z nás zatím nezjistil ãím se
to stane, snad vlivem blíÏící se Fili-
pojakubské noci, ale vÏdy
v poslední den ‰koly na konci
dubna se na‰e tfiída promûní
v ãarodûjnou. Na‰e paní uãitelka
má den volna a vrchní ãarodûjnice
nám po‰le starou zku‰enou ãaro-
dûjnici, tento rok paní Kanimúru.
Nejsme uÏ Ïádní nezku‰ení uãed-
níci, víme, Ïe i ãarodûjové a ãarodûjnice se mají ãemu uãit.  

A tak se tento rok na‰e tfiída plnila kvízy, kfiíÏovkami, rébusy, hádankami a kouz-
ly, které jsme si pfiipravili pro své spoluÏáky.

TûÏ‰í úkol nás v‰ak ãekal v VIII.A, kde jsme mûli odãarovat z hlav nûkter˘ch ÏákÛ
pavuãiny a oprá‰it v mozkov˘ch závitech malou násobilku. Uf, to byla fu‰ka. UÏ
jsme se báli, Ïe paní uãitelka Pechová zÛstane navÏdy Ïábou. V této podobû by ji
nedostatky ÏákÛ asi tak netrápily.

Nejhor‰í jsme mûli pfied sebou. Zmûnit ãernou magii na bílou ve ‰kolní kuchyni
se nezdálo tak tûÏké. S pomocí paní kuchafiek se kouzlo jistû podafií. Po vyfiãení kou-
zelné formule jsme nevûfiili vlastním oãím. Na‰e milá hospodáfika Eli‰ka se promû-
nila v stra‰nou jeÏibabu a na‰i ãarodûjku Viktorku málem postihla srdeãní zástava
v útlém vûku. Nakonec se kouzlo zdafiilo a z okénka se na nás opût usmívá Eli‰ka
ve své kráse.

KouzlÛm zdar va‰i ãarodûjní uãedníci 3. roãníku
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ZPRÁVIâKY Z M·
âarodûjnick˘ slet

JiÏ se stalo tradicí, Ïe se do prostoru Matefiské ‰koly kaÏd˘ rok sletí ãarodûjnice
a ãarodûjové ze v‰ech koutÛ, aby oslavili svÛj velk˘ den. Ve ãtvrtek 26. 5. 2012 se
slavilo celé odpoledne. âarodûjové a ãarodûjnice si nejprve v‰emoÏn˘mi soutûÏemi
vydûlali penízky, které mohli promûnit v koloniálu u Baby Jagy za dobroty a poté se
spoleãensky pobavit u ãarodûjnického ohnû. 

Brann˘ den 

Na zaãátku kvûtna jsme se rozhod-
li pro Ïáky 2. stupnû zorganizovat
brann˘ den. I kdyÏ se je‰tû veãer
pfied startem zdálo, Ïe nám poãasí
nepfieje, nakonec se na nás usmálo
i sluníãko. Ve smí‰en˘ch druÏ-
stvech si Ïáci pro‰li nûkolika dis-
ciplínami, ve kter˘ch si ovûfiili
nejen svoji fyzickou kondici, ale
i znalosti. Poté, co o‰etfiili zranûné-
ho, zdolali lanovou a opiãí dráhu a zkusili si hod granátem na cíl, museli v závûru
trasy také zvládnout stavûní stanu. V cíli, u pfiívozu v Klecánkách, poté na v‰echny
úãastníky ãekal obûd, kter˘ si sami opekli na ohni.

Bronislava Bendová
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Celodenní v˘let

Dne 3. 5. 2012 si vyjela celá ‰kolka na celodenní v˘let do ZOO v Ústí nad Labem.
Poãasí po cestû se zdálo b˘ti naprosto nevhodné k procházkám a v˘letÛm. Pfii pfií-
jezdu do ZOO se v‰ak v‰e v dobré obrátilo a dûti si uÏily krásn˘ den ve spoleãnosti
exotick˘ch, ale i domácích zvífiat. Nad‰ení samozfiejmû panovalo v ohradû s kozami,
kde mohly dûti pob˘vat a pûknû zblízka si zvífiátka pohladit a pohrát si s nimi. 

ProdlouÏen˘ v˘let 
do Malé  Úpy

14. – 18. 5. 2012 se konal pro
nejstar‰í dûti z M· prodlouÏen˘
v˘let do Dolní Malé Úpy na
chatû Rusalka. Pan vedoucí
a dal‰í personál z Rusalky nám
opût vytvofiili skvûlou atmosféru
a pûknû si nás za ten t˘den vykr-
mili. 

Paní uãitelky pfiipravily pro
dûti projekt „Hledání kouzelné-
ho ãtyfilístku pro Rusalku za
pomocí skfiítkÛ Písmáka, Brko-
no‰e, Skalníka a SnûÏníka“.
Dûti se zúãastnily v˘stupu na
SnûÏku k Jelení boudû, zdoláva-
ly pfiírodní pfiekáÏky a hledaly
poklad Rusalky. I pfies chladnûj-
‰í poãasí jsme si v˘let moc uÏili. 

Divadlo

21. 5. 2012 jsme shlédli diva-
delní pfiedstavení „Pohádky
z kouzelného kabátu“. Pohádky
nám vyprávûli dva Ïiví herci
a jejich „hadroví“ kamarádi.
Pfiedstavení bylo nev‰ední
a dûtem se líbilo.

Kolektiv M·
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DEN PRO KASÁRNA 
V sobotu 16. 6. vás chceme pozvat do areálu kasáren, kter˘ by mohl jednou slouÏit
Klecansk˘m jako park s hfii‰ti i klidov˘mi zónami, spolkov˘m domem pro vyuÏití
volného ãasu i s mal˘mi byty pro seniory nebo hendikepované obãany. V anketû
budete mít moÏnost vyjádfiit se k tomuto zámûru. 

Dopoledne vûnujeme sportu – závodÛm ‰lapacích aut, jízdû zruãnosti na kolech,
kolobûÏkách a odráÏedlech, skokÛm na trampolínách a lehkoatletick˘m disciplí-
nám.

Asi ve 14 hodin zaãne v „prozatímní kapliãce“ Tfietí nízkoprahová akademie Pra-
vého Hradce pod patronací klecanského bílého kosa, na které pfiedvedeme v‰ech-
no, co se dûti i jejich rodiãe za cel˘ rok nauãili v klubu Klíãek i v dal‰ích kurzech.
Vystoupí dûti i dospûlí, Klenota a hosté. Pozvali jsme taneãníky africk˘ch tancÛ,
bubeníky, dechovku a hudební skupinu mládeÏe do 19 let.

Ve v˘tvarn˘ch dílnách si mÛÏete vyrobit ‰perk z FIMA nebo ze skla, misku nebo
hrnek z keramické hlíny nebo si na triãko namalovat vlastní obrázek.

Nadace Divoké husy nám slíbila zdvojnásobení v˘tûÏku akce, kter˘ vûnujeme na
nákup rehabilitaãního stroje pro seniory.

Podrobné informace o programu celého dne budou na plakátech. Udûlejte si ãas
a pfiijìte! Tû‰íme se na Vás i Va‰e rodiny.

ZdeÀka Tomá‰ová
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·KOLA V KLECANECH 
BlíÏí se konec ‰kolního roku a mnozí ze ÏákÛ i uãitelÛ si oddechnou. Najdou se ale urãi-
tû i tací, ktefií se uÏ teì tû‰í na zaãátek záfií, kdy zaãne ‰kolní rok nov˘. Popisovat histo-
rii klecanské ‰koly by bylo povídání na nûkolik pokraãování. Pojìme si alespoÀ spoleã-
nû pfiipomenout fieditele klecanské ‰koly, tak jak jsou uvedeni v knize Klecany obec –
mûsto, po cestách historie. Jistû si zde kaÏd˘ z nás, kdo jsme nav‰tûvovali klecanskou
‰kolu, najde „toho svého fieditele“. 

Zaãneme sice pohledem do historie o nûco hlub‰ím, neÏ mÛÏe na‰e pamûÈ sahat, ale
tfieba budou nûkomu uvedená jména povûdomá:

1794 – Franti‰ek Kazatel, fiídící uãitel
1871 – Jifií Vlk (syn Josefa Vlka), fiídící uãitel
1904 – Václav Pivniãka, fiídící uãitel
1905 – Karel Dudek, fiídící uãitel 
1924 – Ferdinand ·imon, fiídící uãitel
1926 – Karel Srb, zatímní fiídící uãitel
1928 – Josef Kruli‰, fiídící uãitel
1936 – Karel Srb, fiídící uãitel
1941 – Karel Krofra, fieditel ‰koly
1953 – Alois Mathy, fieditel osmileté stfiední ‰koly
1961 – Alios Biel, fieditel základní devítileté ‰koly
1971 – Josef Blahna, fieditel základní devítileté ‰koly
1978 – Marie RabiÀáková, fieditelka základní devítileté ‰koly
1983 – Jana Dachová, fieditelka základní devítileté ‰koly
1990 – Jifií Hejduk, povûfien vedením ‰koly
1996 – Jana Pocová, povûfiena fiízením ‰koly
2000 – Gabriela Janovská, fieditelka základní ‰koly
2007 – Vladimír Lacina, fieditel základní a matefiské ‰koly

Oblíbenost fieditelÛ i uãitelÛ je v˘hradnû subjektivním náhledem kaÏdého z nás. A také
je pravdou, Ïe ten, kdo je oblíben u ÏákÛ i podfiízen˘ch, nemusí b˘t vÏdy bezpodmí-
neãnû dobr˘m fiídícím pracovníkem. Stát v ãele ‰koly a vycházet alespoÀ relativnû dobfie
s podfiízen˘mi, se Ïáky, s rodiãi, ale i s nadfiízen˘mi nebo kontrolními orgány, vyÏaduje
opravdu pevnou vÛli i nervy a za to si v‰ichni, kdo se podíleli, za celá ta dlouhá léta na
ãinnosti klecanské ‰koly zaslouÏí ná‰ obdiv a dík.

JH

KLECANSK¯ HÁJ V ROCE 2003, 2008 A OPùT V R. 2012
Po pûti letech opût na pofiadu Klecansk˘ háj ….. Opravdu, problematiku tohoto pfiírod-
ního útvaru jsem popisoval ve Zpravodaji v r. 2003. Pak znovu v roce 2008, poté, co
v nûm bylo svévolnû po‰kozeno cca 200 stromÛ. V tomto druhém ãláneãku jsem také
pfiiblíÏil chronologii v˘voje území mezi roky 1950 aÏ 1987, kdy byl háj pfiírodní rezer-
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vací. Ke zru‰ení ochrany do‰lo proti vÛli obce Klecany, za nátlaku NV Praha, a jen proto,
aby byla umoÏnûna v˘stavba v˘tlaãného kalovodu smûrem na Drasty tehdej‰ím podni-
kem PraÏské kanalizace. Tedy pfiedchÛdcem firmy Veolia, která spoleãnû s mûstem
Prahou  usiluje o vymístûní ãásti ÚâOV Troja také na Drasty, a opût za podpory v‰ech
kompetentních i nekompetentních orgánÛ. Prostû Klecany a jeho háj jsou zfiejmû oblí-
ben˘m  cílem praÏského magistrátu a jeho spfiíznûn˘ch subjektÛ. PfiipomeÀme v této sou-
vislosti je‰tû pozapomenut˘ zámûr z r. 1990, umístit do klecanského lomu celostátní úlo-
Ïi‰tû zvlá‰tû nebezpeãn˘ch odpadÛ, a to tak, Ïe by skalní masiv od lomu smûrem
k severu byl prostoupen systémem podzemních chodeb a kaveren, kam by byl odpad
ukládán v sudech. Podstatná ãást kaveren by se tedy opût – jak jinak – nacházela pod
klecansk˘m hájem. Na tomto zámûru bylo pikantní mj. to, Ïe hlavní vstup do podzem-
ního úloÏi‰tû by se nacházel nûkolik metrÛ pod ãarou, kterou dosáhla vltavská voda
v roce 2002. 

VraÈme se k likvidaci rezervace. Ta byla zru‰ena 21. XII. 1987, av‰ak bylo opomenu-
to sdûlit to obci Klecany. Tehdej‰í M·MT a MK âSR zvolilo ke zvefiejnûní velmi „vhod-
né“ datum, a to 20. XII. 1989 ve spoleãném vûstníku roã. XLV, se‰it 12, kde teprve byl
v˘nos MK âSR ze dne 21. XII. 1987 zvefiejnûn. A to pod § 3, jímÏe se zru‰uje SPR Kle-
cansk˘ háj. V dobû vrcholící sametové revoluce tomu nikdo nevûnoval pozornost, takÏe
formálnû bylo v‰e v „nejlep‰ím pofiádku“. 

Skuteãné dÛvody pro zru‰ení rezervace v‰ak  nebyly tehdy, ani nikdy pozdûji. Háj je
stále v˘znamnou teplomilnou doubravou, s fiadou v˘znaãn˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ,
vûkovit˘mi stromy a exponovan˘mi skalními v˘chozy nad Vltavou. V pozdûj‰ích letech
se nicménû stal souãástí nadregionálního biocentra v soustavû ÚSES. Je také v˘znamn˘m
krajinn˘m prvkem ze zákona, tyto kategorie jsou v‰ak sv˘m právním postavením o nûco
níÏe, neÏ b˘valá SPR. 

V souãasnosti v Klecanském háji neprobíhají nijak dramatické zmûny a lesnické hos-
podafiení není zde intenzivní, coÏ v‰ak neznamená, Ïe by zde Ïádn˘ problém nebyl. Ve
velkém rozsahu zde probíhá tûÏba palivového dfieva, která ve vût‰inû pfiípadÛ není povo-
lena lesním hospodáfiem, jedná se tedy o rozkrádání. To jsem zjistil pfiímo na místû. Co
se t˘ká správy lesa, tak z pohledu ochráncÛ pfiírody je Klecansk˘ háj témûfi bezprizorn˘.
Patrné je to na podivné a nepovolené ãinnosti kolem b˘valé hájovny, kde do‰lo k vel-
k˘m terénním úpravám, spojen˘m se zbouráním romantické rotundy a dal‰ích drobn˘ch
staveb. PÛvodcem bourání je jedinec v Klecanech obecnû znám˘, kter˘ bohuÏel nemá
dost obãanské odvahy, aby napfiíklad na vefiejné schÛzi pfiedstoupil a v‰e vysvûtlil.

Stav háje mÛÏe vylep‰it pouze soustfiedûná a cílená ãinnost, která podpofií jeho hod-
noty, odstraní to, co tam nepatfií a ovlivní zde v‰echny aktivity. K tomu je jednou z moÏ-
ností nové vyhlá‰ení území v kategorii pfiírodní rezervace nebo pfiírodní památka. Toto
je v kompetenci Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje. Bez spolupráce motivovan˘ch
obãanÛ obce v‰ak nelze v souãasnosti nic takového oãekávat, protoÏe Kraj má rozpra-
covány desítky jin˘ch území, v rámci vyhla‰ování Evropsky v˘znamn˘ch lokalit.

Na‰e sdruÏení sleduje proto právní cestu, jejímÏ úãelem je prokázání toho, Ïe ke zru-
‰ení SPR Klecansk˘ háj v r. 1987 do‰lo nezákonnou cestou, a je tudíÏ od poãátku neplat-
né.  

J. Bratka, 16. dubna 2012  
Metropolitní region 

sdruÏení ochráncÛ pfiírody  
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PRAV¯ HRADEC ZÍSKAL STÁTNÍ DOTACI 
Obãanské sdruÏení Prav˘ Hradec bylo
zaloÏeno v roce 2007, aby pracovalo pro
Klecany. Díky podpofie Rady mûsta
a pochopení vedení ‰koly jsme mohli
zaloÏit Klub rodiãÛ a dûtí Klíãek. Byl to
ná‰ první projekt a po nûm následovaly
dal‰í - uspofiádali jsme velk˘ poãet vefiej-
n˘ch akcí, pfiedná‰ek, besed, rukodûl-
n˘ch kurzÛ, závodÛ, divadelních pfied-
stavení, koncertÛ, slavností, … Prav˘
Hradec je tu pro Klecany. Má tfiináct
ãlenÛ – obãanÛ Klecan, ale i dal‰ích obcí
– a mnoho sympatizantÛ, dobrovolníkÛ
a pomocníkÛ. Na ãinnost Pravého Hrad-
ce mÛÏete narazit takfika na kaÏdém
kroku. Jsme ve ‰kole, jsme v kasárnách,
ãasto jsme v budovû mûstského úfiadu,
b˘váme na námûstí… SnaÏíme se obno-
vit spolkovou ãinnost, stmelovat rodiny,
nabízet smysluplné volnoãasové aktivity
dûtem, dospûl˘m i seniorÛm. 
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Jsme nezisková organizace, coÏ znamená, Ïe
ve‰keré pfiíjmy z na‰í ãinnosti (napfi. poplatky za
jízdu na ‰lapacích autech, poplatky v Klubu rodi-
ãÛ a dûtí Klíãek, dobrovolné vstupné na akcích)
se vrací zpût do dal‰í ãinnosti a na pokrytí
nezbytn˘ch nákladÛ – ano, patfií do nich i velmi
malé finanãní odmûny pro ty, kdo tráví hodiny
a hodiny svého ãasu prací pro své okolí. Nevy-
plácíme si Ïádné podnikatelské odmûny. Nepod-
nikáme. Nevytváfiíme zisk. ZdÛrazÀuji tato fakta proto, Ïe jsme se mnohokrát setka-
li s odsudky na‰í ãinnosti jako jakési „trafiky“ pro nûkteré na‰e ãleny. KritikÛm
nabízíme, aby se k nám pfiidali nebo se alespoÀ pfii‰li podívat. Mohou pak sami
posoudit, jak se vûci mají. Tûm, kdo mají pocit, Ïe „Prav˘ Hradec ovládá Klecany“,
nabízíme, aÈ je pfiijdou „ovládat“ s námi. Práce je dost a dost. Mohou s námi pomá-
hat mûstu pofiádat jarmarky, mohou s námi pofiádat rukodûlné kurzy. Mohou s námi
vûnovat svÛj ãas mal˘m dûtem a jejich rodiãÛm, cviãit s nimi, uãit je zpívat, malo-
vat, tancovat… mohou s námi vûnovat svÛj ãas seniorÛm. Mohou s námi vûnovat
svÛj ãas dospívající mládeÏi. A nebo mohou vymyslet nûco nového a smysluplného,
pfiijít za námi a my jim rádi pomÛÏeme. Jenom nesmí ãekat, Ïe si pfiitom „pfiijdou na
pûkné peníze“. Nepfiijdou. A to pfiesto, Ïe dostáváme dotace od mûsta a od rÛzn˘ch
nadací. A to pfiesto, Ïe vûrni titulku tohoto ãlánku vám mÛÏeme hrdû oznámit, Ïe
Prav˘ Hradec letos získal jiÏ tfietí státní dotaci na ãinnost Klubu rodiãÛ a dûtí Klíãek,
a to 114 620 Kã od MPSV – oblast rodiny a ochrany práv dûtí. Získat tuto dotaci není
jednoduché, konkurence je velká. Tfietí udûlení dotace v fiadû – to je velké uznání
pro práci Pravého Hradce a my jsme na to náleÏitû py‰ní. Nedostane se ho jen tak
kaÏdému. Jsme rádi, Ïe se s vámi mÛÏeme o na‰i radost podûlit. Budeme tu i nadá-
le pro vás. 

Za Prav˘ Hradec, o. s. ZdeÀka Tomá‰ová a Alena Václavíková
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PRVNÍ DùTSK¯ KARNEVAL 
První dûtsk˘ karneval v Prozatímní kápliãce v kasárnách se povedl.
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Pfii‰lo na 40 dûtí v kost˘mech doprovázen˘ch rodiãi a sourozenci. Malé i vût‰í
dûti pfiedvedly, co se nauãily v kurzech LATIN dance, pobavily se pfii soutûÏích, ve
v˘tvarné dílniãce si vyrobily náramek nebo draka a spoleãnû si zatanãily. Pfií‰tû na
dûtsk˘ karneval naváÏeme diskotékou pro vût‰í dûti.
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âERNÁ HISTORIE âERNÉ ZVù¤E
V Klecanském zpravodaji se objevují ãlánky o myslivosti. Jistû je to dobfie, pociÈuji
v‰ak nezbytnost ponûkud reagovat na nûkteré z nich, protoÏe dle mého soudu v nich
obãas nûco chybí nebo pfieb˘vá. MoÏná se nûkdo ozve – aha, ochránci pfiírody ata-
kují myslivce, a to není správné! Posouzení je tfieba nechat na ãtenáfiích Zpravoda-
je. A hned se pustím do posledního z ãlánkÛ, kter˘ vypráví o ãerné zvûfii a jehoÏ je
autorem pan dr. V. Hol˘.

Myslivecká ãerná zvûfi, tedy prase divoké, má za sebou docela pohnutou historii,
kterou zde lze uvést pouze v úplné zkratce. Kdysi hojné zvífie v celé Evropû se pfies
svou inteligenci a pfiizpÛsobivost v prÛbûhu vûkÛ stávalo stále vzácnûj‰ím a vzác-
nûj‰ím. MnoÏení lidí a jejich domácích zvífiat je vytlaãovalo z odvûk˘ch stanovi‰È,
a co teprve obrovské ‰lechtické hony zvûfie! Napfiíklad vévoda Würtenbersk˘ v roce
1782 spolu se sv˘mi pfiáteli a honci  na jediném honu pobili 2600 divoãákÛ!  Navíc
si velcí i drobní zemûdûlci stûÏovali na ‰kody, které prasata zpÛsobují na polích
a v sadech, a to byl dal‰í dÛvod k nov˘m honÛm. Prasat rychle ub˘valo, aÏ napfií-
klad v Irsku, Anglii a Dánsku vymizela úplnû. 

V dobû reforem Marie Terezie a Josefa II. v ãesk˘ch zemích bylo pfiihlédnuto
k neustál˘m stíÏnostem na prasata, a tak jedním z císafisk˘ch opatfiení bylo nahnání
v‰ech zb˘vajících divoãákÛ do obor. Pr˘ to tehdej‰í myslivci zvládli za dva roky (no
chtûl bych to vidût dnes, trvalo by to deset let a stálo by to nejménû milion EU
z Operaãních programÛ). Jak uvádí profesor A. Friã, poslední volnû Ïijící prase
v âechách bylo stfieleno na Hluboké jiÏ roku 1801. Od tûch dob aÏ témûfi do do
I. svûtové války do r. 1914 ve volné pfiírodû prasata nebyla k vidûní. 

V prÛbûhu I. svûtové války bylo mnoho obor zniãeno a prasata se dostala ven, kde
ov‰em i za první republiky byla opût pilnû lovena. Jejich stavy byly sice dost vyso-
ké, av‰ak nesrovnatelnû niÏ‰í, neÏ dnes. Po II. svûtové válce nastaly zmûny, které
prasatÛm mimofiádnû svûdãily, a prospívají jim dodnes. Váleãn˘ úbytek obyvatel
v Nûmecku a Polsku, vysídlení ãeskomoravsk˘ch Sudet a uzavfiení pohraniãních
oblastí dodalo prasatÛm potfiebn˘ klid, takÏe se zaãala mimofiádnû mnoÏit. Dal‰í
neplánovanou podporou jejich stavÛ se stalo kolektivní zemûdûlství, které se zamû-
fiilo na zfiizování co nejvût‰ích lánÛ plodin. V nich se prase dokáÏe dobfie schovat,
od jara do podzimu na nûj nemÛÏe nikdo. Îere témûfi v‰e, ale lány kukufiice jsou pro
nûj pfiímo rájem. Od poloviny ‰edesát˘ch let se divoãáci nacházeli jiÏ témûfi v‰ude
po celém âeskoslovensku, i v horsk˘ch polohách, i kdyÏ jejich prapÛvodním domo-
vem jsou listnaté luÏní lesy a mokfiady.

Je také tfieba fiíci, Ïe ãerná zvûfi nemá v souãasnosti témûfi Ïádné nepfiátele. Velcí
predátofii, zejména medvûd, vlk, rys, divoká koãka a orlové byli dávno vyhubeni.
V ãesk˘ch zemích se sporadicky objevuje pouze rys, na severní Moravû také velmi
vzácnû vlk, ale pfii jejich nepatrném poãtu nejsou pro prasata Ïádn˘m nebezpeãím.
Zvlá‰tû kdyÏ se právû myslivci velmi peãlivû starají o to, aby se v âechách Ïádná
taková „‰kodná“ nemohla vyskytovat trvale. TakÏe prasátka si dûlají co chtûjí, je jich
stále více a více, ov‰em co je moc – to je moc. NejenÏe páchají ‰kody na polnos-
tech a v zahradách, ale dokáÏí také velmi dokonale pfier˘vat mûstské parky a hfii‰tû.
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Velké ‰kody páchají také v chránûn˘ch ãástech pfiírody, kde likvidují chránûnou
kvûtenu, vzácné Ïivoãichy, ptáky hnízdící na zemi, plazy, obojÏivelníky, prostû
v‰echno vãetnû mal˘ch zajíãkÛ, baÏantÛ a koroptví. Jedinou legitimní cestou ke sní-
Ïení jejich stavÛ je masivní odlov, jenÏe to naráÏí na velké obtíÏe. Na‰e krajina je
hustû osídlená, takÏe hony a zejména stfielba se odehrávají ãasto jen pár metrÛ od
lidsk˘ch obydlí, coÏ ov‰em není dovoleno pfiíslu‰n˘mi zákony. Navíc se myslivci
obãas pfiiznají, Ïe na prasátka chodí neradi, protoÏe se jich bojí. 

âlánek o ãerné zvûfii v dubnovém Zpravodaji poukazuje  na budování pachov˘ch
ohradníkÛ a dal‰í opatfiení pro zvûfi. Podle na‰ich poznatkÛ na ohradníky reaguje
ãerná zvûfi omezenû a dokáÏe je pfiekonávat. Pfii schopnosti prasat migrovat je pfied-
stava trvalého „udrÏení“ ãerné zvûfie v honitbû znaãnû iluzorní. Av‰ak co jako
ochránci pfiírody povaÏujeme za nejvíce ‰kodlivé, je v ãlánku zmínûné zimní pfiikr-
mování ãerné zvûfie. Divoãáci jsou díky vydatnému letnímu Ïíru ve velmi dobré
kondici, takÏe zimní krmení je je‰tû více podpofií a jejich stavy dále stoupají. My
jsme toho názoru, Ïe je naopak tfieba jejich stavy radikálnû sníÏit, a to pfiibliÏnû na
desetinu souãasn˘ch stavÛ.

V ãlánku p. dr. Holého je také zmínka o ekosystému. To je na místû, chybí tam
v‰ak slovo naru‰eného ekosystému. Bylo by tfieba  to naru‰ení sníÏit na co nejmen-
‰í míru, ov‰em právû v tom jsou myslivci (v‰ude v âechách, nejen v Klecanech)
naprosto pasivní. Na honech a bálech je myslivcÛ zpravidla dost, av‰ak nesly‰el
jsem Ïádného vznést pfiipomínky pfii projednávání územního plánu Klecan, a mys-
lím Ïe ani pfii tomtéÏ ve Zdibech, kde si nechali zastavût migraãní trasu zvûfie podél
spoleãné hranice Klecan a Pfiemy‰lení v˘chodnû od klecanské vodárny.   

Je‰tû poznámku k chování prasat. Divoãáci vût‰inou uteãou, vyru‰í-li je ãlovûk,
ale jsou okamÏiky, kdy je to právû opaãnû. P. dr. Hol˘ poukazuje na útoãnost
bachyní, vodících selata. Ale nejsou to jen bachynû, útoãit dokáÏe také prase postfie-
lené a nedohledané, nebo poranûné pfii autonehodû. Co ov‰em je v Klecanech
opravdov˘m nebezpeãím je to, Ïe se zde v posledních letech usadilo mnoho lidí,
ktefií nemají ani elementární pfiedstavu o pfiírodû. Vût‰inou chovají psy a pou‰tûjí je
kdekoliv zcela volnû. Prase v‰ak povaÏuje psa za jednoho ze sv˘ch úhlavních nepfiá-
tel a dokáÏe jej úãinnû napadnout. Pak by se mohlo stát, Ïe dospûl˘, ale i dítû, brá-
nící svého Bobíka, budou divoãáky zle poranûni. 

Myslivost v okolí Prahy i v Klecanech není jednoduchá, a pfii souãasném trendu
v˘voje spûje spí‰e k zániku. Myslivci by mûli spolupracovat s ochranou pfiírody, ale
povaÏují ji vût‰inou za protivníka. Napfiíklad systém biocenter a biokoridorÛ, to je
nûco, co by je mûlo zaujmout na nejvy‰‰í míru. TakÏe se zdá, Ïe fie‰ení není, a jedi-
n˘, kdo moÏná vyhraje, bude ãerná zvûfi.   

Jaromír Bratka
Metropolitní region 

sdruÏení ochráncÛ pfiírody 
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V¯CVIK LETECKÉHO HA·ENÍ 
V úter˘ 24. 4. 2012 probûhl v b˘valém vojenském prostoru Vrchbûlá u Bûlé pod
Bezdûzem v˘cvik „leteckého ha‰ení, pod velením Hasiãského záchranného sboru
Stfiedoãeského kraje Územní odbor Mladá Boleslav ve spolupráci Policie âeské
Republiky Letecká SluÏba.

Praktické odborné pfiípravy se zúãastnili HZS ·koda Auto a.s. a vybrané jednotky
sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ z Mladé Boleslavi a z Prahy v˘chod JSDH Klecany
v poãtu 8 lidí. Cílem cviãení bylo teoretické seznámení s plnûním vaku, bezpeãnost
pfii jeho plnûní a následná praktická ãást, pfii které si v‰ichni ãlenové zúãastnûn˘ch
jednotek vyzkou‰eli jaké to je plnit bambi vak. Na cviãení byl pouÏit vak o objemu
600 litrÛ, kter˘ byl v podvûsu vrtulníku Bell 412. Celkem provedl pfies 50 shozÛ.

-dr-
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AVIA KONTEJNERY – nízké 3 m3 / vysoké 9 m3

DOPRAVA – písek, beton, ‰tûrk, kaãírek, stavební materiál, zeminu,
mulã. kÛru, okrasné kamínky a kameny, …. suÈ, hlínu, ipu, smûsn˘
odpad, dfievo, Ïelezo, ….
VYKLÍZENÍ – sklepÛ, pÛd, bytÛ, domÛ, zahrad, komerãních prostor, ...
V¯KOPOVÉ A ZEMNÍ PRÁCE – BOBCAT, MINIRYPADLO 3.5 t
ZAHRADNICKÉ PRÁCE – úklid zahrad, sázení stromÛ, sekání trávy
a kfiovin, odvoz zahradního odpadu,..

DISPEâINK NONSTOP tel.:  602 18 28 70
email: info@galda.cz
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LO·TICK¯ ZÁZRAK 
Mezi Olomoucí a ·umperkem leÏí malé mûsteã-
ko Lo‰tice. A právû v Lo‰ticích má pÛvod prav˘
ãesk˘ gastronomick˘ zázrak nazvan˘ olomouc-
ké tvarÛÏky, v âechách známé spí‰e pod
názvem syreãky. První zmínky o domácích tva-
rÛÏkách se dochovaly z 16. století, kdy se tra-
diãnû prodávaly na trzích v Olomouci. Nakolik
byly olomoucké tvarÛÏky v˘znamn˘m atributem
své doby, dokazuje dobov˘ zápis, ve kterém je
uvedeno: „V roce 1601 se v Hradeãné u União-
va kopala studna, studnafiÛm se platil 1 zlat˘ za
1 sáh do hloubky a 2 kopy tvarÛÏkÛ“. V r. 1876
zaloÏil Josef Wessels v Lo‰ticích manufakturu na
v˘robu olomouck˘ch tvarÛÏkÛ, kterou jeho syn
Alois roz‰ífiil na továrnu. Rodinû zakladatele byla továrna v restituci vrácena
a dodnes má ve svém názvu iniciály zakladatele firmy Aloise Wesselse – A.W. 

V chalupû, kde se pÛvodnû vyrábûly tyto s˘ry, v dne‰ní Palackého ulici ãp. 57 je
muzeum olomouck˘ch tvarÛÏkÛ. 

Souãasná v˘roba je zcela automatizovaná, základní surovinu tvofií netuãn˘ kyse-
l˘ tvaroh. Pfii v˘robû se nepouÏívají Ïádné konzervaãní látky. Ty jsou nahrazeny
v˘hradnû kuchyÀskou solí. Pfiipravená s˘rová hmota dva t˘dny zraje a pak je tvaro-
vána ve formovacím stroji na koleãka, krouÏky, tyãinky nebo na nepravidelné kous-
ky. Po vytvarování je‰tû následuje nûkolik fází zrání, aÏ syreãky získají svou cha-
rakteristickou chuÈ a „vÛni“. Správnû vyzrálé olomoucké tvarÛÏky mají mít
pravideln˘ tvar a jednotlivá koleãka musejí b˘t od sebe snadno oddûlitelná. Pokud
tvarÛÏky nemÛÏeme od sebe snadno oddûlit a tzv. nám vyteãou z papíru, pak jsou
pfiezrálé a ne kaÏd˘ je schopen je v tomto stavu konzumovat. V˘robce doporuãuje
po rozbalení nechat tvarÛÏky 10 minut odvûtrat a pak uÏ si mÛÏeme pochutnat na
tradiãní hanácké dobrotû. 

V knize PrÛvodce svûtem s˘rÛ autorky J. Ridgwayové jsou olomoucké tvarÛÏky
mezi v‰emi tûmi honosn˘mi Bleu d’ Auvergne, Comté, Port Salut, Chèvre zmínûny
pouze takto: „Nejslavnûj‰í povûst mají pravé olomoucké tvarÛÏky, které se jako jedi-
n˘ s˘r domácího pÛvodu dodnes udrÏely na trhu. Pod ochrannou známkou Echte
olmutzer quargel se vyváÏejí do mnoha evropsk˘ch zemí a dokonce i do Ameriky.
Tento témûfi beztuk˘ s˘r (0,6 % tuku) obsahuje velké mnoÏství bílkovin a monopol-
ní v˘robu má v Lo‰ticích na severní Moravû.“

Je to jen velmi neumûl˘ kus˘ popis toho, co âe‰i dovedou z olomouck˘ch tva-
rÛÏkÛ pfiipravit – jen namátkou smaÏené olomoucké tvarÛÏky, nakládané olomouc-
ké tvarÛÏky, olomoucké ravioli, tvarÛÏková polévka, tvarÛÏkov˘ koláã, syrníky z tva-
rÛÏkÛ, tvarÛÏkov˘ bramborák, tvarÛÏkov˘ steak, zapékané olomoucké tyãinky
a takto bychom mohli pokraãovat na nûkolik stránek. Ale jeden recept mû skuteãnû
zaujal svou rozporuplností chutí – tady je
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Lívaneãek s tvarÛÏkem
8 kulat˘ch olomouck˘ch tvarÛÏkÛ, 150 g hladké mouky, 100 ml mléka, sÛl, olej,

borÛvkov˘ dÏem, ‰lehaãka ovoce.
Z mouky, mléka a soli u‰leháme husté tûstíãko. Do nûj ponofiíme kaÏd˘ tvarÛÏek

a takto obalené je pozvolna smaÏíme na rozpáleném oleji do zlatova. Hotové líva-
neãky zdobíme borÛvkov˘m dÏemem, ‰lehaãkou a ovocem.

Osobnû bych pfiípravu tohoto pokrmu z dÛvodu zachování dobr˘ch sousedsk˘ch
vztahÛ nedoporuãovala obyvatelÛm sídli‰È ani jin˘ch sdílen˘ch bytov˘ch prostor. 

JH

ÎÍÎALA – POMOCNÍK, KTER¯ PRACUJE ZDARMA
Pro pravovûrné zahrádkáfie, majitele zelen˘ch paÏi-
tÛ i truhlíkÛ za oknem je jaro obdobím rytí, kypfie-
ní, v˘sadby, fiezu, modlením se, aby pr‰elo a pak
zase, aby nepr‰elo moc atd. Pfii v‰em tom zeleném
snaÏení máme na zahrádkách pomocníka, kter˘ bez
nároku na mzdu pracuje z velké ãásti za nás.  

A kdo Ïe je tím pomocníkem, kter˘ se Ïiví pÛdou
a rostlinn˘mi zbytky, peãlivû zpracovává pÛdu,
zlep‰uje dostupnost Ïivin pro rostliny a podporuje
jejich rÛst? Je to obyãejná ÏíÏala.

âetnost v˘skytu ÏíÏal v âeské republice je aÏ obdivuhodn˘ – na metru ãtvereãním
pozemku je moÏné nalézt aÏ 300 ÏíÏal (na hektar by jich bylo 3 miliony). ÎíÏaly
nejsou uÏiteãné jen vlastním pÛsobením v pÛdû, ale jsou rovnûÏ v˘znamnou sloÏkou
potravy krtkÛ, ptákÛ, li‰ek, jezevcÛ i jeÏkÛ. Na na‰em území pfiírodovûdci popsali na
62 druhÛ ÏíÏal, z nichÏ nûkteré se vyskytují jen velmi vzácnû. Zcela bûÏnû se v na‰í
pfiírodû v‰ak vyskytuje 6 druhÛ – ÏíÏala obecná (dlouhá 9 – 30 cm, Ïije v trval˘ch
travních porostech), ÏíÏala polní (dlouhá 6 – 12 cm, vyskytuje se hlavnû v zemûdûl-
sky obdûlávan˘ch pÛdách v hloubce do 25 cm), ÏíÏala rÛÏová (dlouhá 3 – 8 cm, Ïijí-
cí rovnûÏ pfieváÏnû na polích), ÏíÏala ãervená (dlouhá 6 – 13 cm, nalezneme ji ãasto
v lesních pÛdách), ÏíÏala dlouhá (dlouhá 9 – 17 cm, vytváfií pfieváÏnû chodbiãky ver-
tikálního smûru, a to ve vût‰inû pÛd) a koneãnû ÏíÏala hnojní (dlouhá 4 – 12 cm,
nalezneme ji na bfiezích potokÛ, v kompostech a pafieni‰tích). Zbarvení ÏíÏal je pod-
mínûno prostfiedím, ve kterém Ïijí. 

Hlavová ãást ÏíÏaly je vybavena silnou svalovinou, která jí pomáhá vytváfiet pod-
zemní chodbiãky i v utuÏené pÛdû. Tûlo ÏíÏaly je studené, vlhké a trochu slizké.
Typick˘ opasek urãen˘ k rozmnoÏování je v pfiední polovinû tûla a mají ho jen
dospûlí jedinci. Sliz a tekutiny, které ÏíÏala vyluãuje povrchem tûla, slouÏí jako mazi-
vo pro pohyb ÏíÏaly pfies drsné a ostré povrchy. Velká ãást tûlesn˘ch tkání ÏíÏaly je
tvofiena podélnou a okruÏní svalovinou tûlní stûny. ÎíÏala nemá plíce a d˘chá cel˘m
povrchem tûla. ÎíÏaly jsou velmi citlivé na sucho.
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20. 5. 2012  se na  zimním stadionu v LetÀanech odehrálo prestiÏní utkání mezi
obcemi Klecany a Zdiby. BohuÏel i pfies obrovskou snahu klecanského amatérského
muÏstva, které bojovalo do posledního dechu, se nepodafiilo oplatit zdibsk˘m pro-
fesionálÛm loÀsk˘ v˘sledek. Zdib‰tí borci opût zvítûzili, tentokrát s v˘sledkem 11:4.
Hokejisty pfiijelo podpofiit z obou obcí cca 50 pfiíznivcÛ, ktefií vyuÏili i moÏnost
bruslení pro vefiejnost.

-dh-

Co pfiíroda ubrala ÏíÏale na kráse a poãtu konãetin, to ji pfiidala na moÏnostech
rozmnoÏování. KaÏd˘ jedinec mÛÏe vytváfiet souãasnû vajíãka i spermie (je hermaf-
rodit), ale rovnûÏ se mÛÏe páfiit s ostatními jedinci, s nimiÏ si pfiedává genetick˘ mate-
riál. 

Stále pfietrvávajícím m˘tem je, Ïe pfii pfiepÛlení ÏíÏaly vzniknou dva noví plno-
hodnotnû Ïijící jedinci. Pravdou ale je, Ïe pokud k pfiepÛlení ÏíÏaly dojde, pfieÏije
pouze pfiední (hlavová) ãást ÏíÏaly, které zbytek tûla opravdu dorÛstá, ale jiÏ ne plno-
hodnotnû. Zpravidla je dorostlá ãást men‰í a zdeformovaná. Zadní oddûlená ãást
nepfieÏije nikdy. 

ÎíÏaly se Ïiví rÛzn˘m organick˘m materiálem, odumfiel˘mi zbytky rostlinného
i Ïivoãi‰ného pÛvodu, vlákny mikroskopick˘ch hub i fiasami, Ïijícími v pÛdû. Trávi-
cím traktem ÏíÏal mÛÏe na plo‰e 1 ha za rok projít aÏ 250 tun pÛdy. ÎíÏaly se podí-
lejí na rozkladu rostlinn˘ch zbytkÛ a stájového hnoje, ãímÏ zpfiístupÀují Ïiviny pro
rostliny a ostatní pÛdní organismy. Rozklad odumfiel˘ch rostlin probíhá dvakrát rych-
leji za asistence ÏíÏal, neÏ bez nich. Dobrá pÛdní struktura, kterou ÏíÏaly svou ãin-
ností vytváfiejí, pfiispívá k dostateãnému obsahu vody, vzduchu a Ïivin a vytváfií pro-
stor pro rÛst kofienÛ a pÛdních organismÛ. 

ÎíÏaly z pÛdy vypudí, kromû mechanického zásahu ãlovûka hlavnû nedostatek
kyslíku v pÛdû, kdyÏ je pÛda pfiesycena vodou. Jedná se o velmi znám˘ jev, kdy po
de‰ti ÏíÏaly vylézají na povrch pÛdy.  

Pokud byste po pfieãtení tohoto ãlánku nabyli dojmu, Ïe bude nejlep‰í zakoupit
kilo aÏ dvû ÏíÏal a vysadit je na zahrádce, tak je tfieba si uvûdomit, Ïe takto introdu-
kované ÏíÏaly vût‰inou umírají. Ale pokud ÏíÏalám vytvofiíme vhodné podmínky
k Ïivotu dodáním organick˘ch hnojiv do pÛdy a obãasn˘m nakypfiením pÛdy, pak se
mÛÏeme spolehnout, Ïe tyto nevábnû vyhlíÏející dûlnice udûlají znaãnou ãást práce
s pÛdou na zahrádce za nás.

JH 
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ZÁJEZD DO DIVADLA 
V pondûlí 21. 5. byla v ÎiÏkovském
divadle Járy Cimrmana premiéra
komedie o milostném Ïivotû kutno-
horsk˘ch dívek a paní z doby císafie
Rudolfa II Voì vás PánbÛ. Hru nastu-
doval amatérsk˘ seniorsk˘ divadelní
soubor Promûna, kter˘ funguje
v rámci Centra aktivit pro seniory
obãanského sdruÏení Remedium jiÏ
témûfi deset let.

Soubor Promûna se py‰ní nejvy‰‰ím vûkov˘m prÛmûrem. Letos je to 764 let na 10
ãlenek, pfiiãemÏ nejstar‰í je 82 let. V‰echny nejen hrají, ale i tanãí, zpívají, ‰ijí kost˘-
my, stepují, zároveÀ pí‰í a tvofií choreografii. Texty v‰ech her, které nastudovaly,
jsou jejich spoleãn˘m dílem. ReÏisérkou je Eva Stanislavová.

Îádného muÏe mezi sebou v souãasné dobû nemají – muÏské role ztvárÀují samy,
nebo pomocí loutek. Jedin˘ chlap, kterého mûly, jim utekl, tak si dva vycpaly.

Na premiéru hry Voì vás pánbÛ jsme vypravili autobus a urãitû to udûláme i pfii
pfiíleÏitosti uvedení dal‰í hry Divadelního spolku Promûna. ProtoÏe jak fiíká Helena
KubÛ, manaÏerka programÛ pro seniory v Remediu: Smyslem na‰eho amatérského
seniorského divadla je oslovit v‰echny generace divákÛ a pfiispût k mezigeneraãní-
mu sblíÏení prostfiednictvím kvalitního kulturního záÏitku. Chceme s jeho pomocí
podporovat kreativní a optimistick˘ pohled na Ïivot a na svût a bourat m˘ty, kter˘-
mi je stárnutí a stáfií opfiedeno,“

Dal‰í hru Divadelného spolku Promûna si rozhodnû nenechejte ujít!

ZdeÀka Tomá‰ová
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KLECANSK¯ MASAKR 2012 
Tfietí roãník fiezbování se uskuteãnil 26.
–27. 5. 2012 v Klecánkách u jezu. Ten-
tokrát se poãet fiezbáfiÛ roz‰ífiil o Lenku
Severovou z Kofienova, Václava KfiíÏka
z Kfiepenic i o místního fiezbáfie Micha-
la ·tûpánka.

Vznikla díla 7 fiezbáfiÛ: „Papou‰ek“
(Michal ·tûpánek), „Laviãka“ (Lenka
Severová), „Dráãek“ (Václav KfiíÏek),
„Kaktus“ (Martin ZadraÏil), „Motocykl“
(Petr Îemliãka), „Îena“ (Jan Busch)
a „Stuha“ (Jan Holub).

Díky finanãnímu pfiíspûvku mûsta
Klecany mohlo na‰e sdruÏení na nedûli
27. 5. pfiipravit pro pfiíchozí diváky
show sportovních dfievorubcÛ STIHL
TIMBERSPORTS SERIES s mistrem Evro-
py a vicemistrem svûta Martinem
Komárkem. Program uvádûl zku‰en˘
moderátor za doprovodu stylové muzi-
ky. Mezi disciplínami byly soutûÏe pro
dospûlé i dûtské diváky. âlenové sdru-
Ïení Humbuk Jan Holub a Martin
ZadraÏil si po nároãném víkendu
vyzkou‰eli disciplínu Single Buck (fiezá-
ní ruãní pilou), kterou oba zvládli ve
stejném ãase: 1 minuta, 3 sekundy. 

Oba ãe‰tí reprezentanti Martin
Komárek i Jan Kamír pfiedvedli pfii exhi-
bici ãasy srovnatelné s v˘kony na závo-
dech. Závodníci pfiedvedli soutûÏní dis-
ciplíny: Standing Block Chop –
Pfiesekávání stojícího kmene, STIHL
Stock Saw – ¤ezání klasickou motoro-
vou pilou, Single Buck – ¤ezání ruãní
pilou, Underhand Chop – Pfiesekávání leÏícího kmene, Hot Saw – ¤ezání motoro-
vou pilou s extrémnû siln˘m motorem a na závûr pfiedvedl Martin Komárek efektní
Springboard – Pfiesekávání kmene z prkna ve v˘‰ce. 

Dûkujeme mûstu Klecany, Povodí Vltavy a v‰em, ktefií pomohli pfii akci.

Krist˘na Holubová
obãanské sdruÏení Humbuk
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
TJ SOKOL KLECANY

V˘sledky kvûtnov˘ch zápasÛ 

A muÏstvo

TJ SOKOL KLECANY - FK FERCOM T¯NEC N. SÁZ. 3:1

FK UHLÍ¤SKÉ JANOVICE - TJ SOKOL KLECANY 1:2
Góly: David Filinger, Michal ·pulka

TJ SOKOL KLECANY „A“ - FK BRAND¯S-BOLESLAV 5:1
Góly: 2 David Filinger, 2 Luká‰ Rybeck˘, Martin Hebnar

SOKOL DLOUHÁ LHOTA – TJ SOKOL KLECANY 1:0

B muÏstvo

TJ SOKOL KLECANY – SKK HOVORâOVICE 8:1
1. FC LÍBEZNICE - TJ SOKOL KLECANY 2:5
JISKRA KOJETICE - TJ SOKOL KLECANY 2:3
TJ SOKOL KLECANY – SOKOL ·ESTAJOVICE 1:2

Dorost

SLAVIA RADONICE - TJ SOKOL KLECANY 7:0
FK RADO·OVICE - TJ SOKOL KLECANY 1:3
TJ SOKOL KLECANY – SK MIRO·OVICE 1:1

Îáci

SK VIKTORIE JIRNY - TJ SOKOL KLECANY 1:6
TJ SOKOL KLECANY – SOKOL KLÍâANY 10:0
SOKOL VELTùÎ – TJ SOKOL KLECANY 0:5
TJ SOKOL KLECANY – SOKOL VELE≈ 6:0

Pfiípravka

UNION âELÁKOVICE - TJ SOKOL KLECANY 3:0
TJ SOKOL KLECANY – SOKOL P¤EDBOJ 10:0
TJ SOKOL KLECANY – SK ÚVALY 3:1

Minikopaná

TJ SOKOL KLECANY – SKK HOVORâOVICE 0:10
UNION âELÁKOVICE - TJ SOKOL KLECANY 7:0
AFK NEHVIZDY – TJ SOKOL KLECANY 10:2
TJ SOKOL KLECANY – AERO ODOLENA VODA 1:1
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Pozvánka na ãervnové zápasy 
A muÏstvo
09. 06. 2012 17:00 hod Klecany – â. Peãky
16. 06. 2012 17:00 hod Velim B – Klecany

B muÏstvo
09. 06. 2012 17:00 hod Odolena Voda – Klecany
17. 06. 2012 17:00 hod Klecany – Vûtru‰ice 

Pfiípravka
10. 06. 2012 14:30 hod Brand˘s - Boleslav – Klecany
17. 06. 2012 10:15 hod Klecany – VeltûÏ B

Zápasy mládeÏnick˘ch muÏstev, zejména pfiípravky mohou b˘t mûnûny podle aktu-
álních potfieb klubÛ. Aktuální informace o zápasech naleznete na znám˘ch infor-
maãních místech (restaurace Sportklub, nástûnka na kabinách a obchod p. KfiíÏe).

A je to!

12. 5. 2012 bylo rozhodnuto.
Po domácím zápase proti t˘mu
FK Brand˘s – Boleslav, kdy na‰i
chlapi nasázeli do branky sou-
pefie 5 gólÛ, obdrÏeli pouze
jeden gól a získali dal‰í tfii body
do celkové tabulky leto‰ní sezó-
ny bylo jasné, Ïe uÏ ani Podû-
brady, které nám ‰lapou na
paty, nemohou díky v˘sledkÛm
vzájemn˘ch zápasÛ ohrozit na‰í
vedoucí pozici a zaji‰tûn˘ postup do krajského pfieboru. Samozfiejmû na‰im fotba-
listÛm gratulujeme, i kdyÏ nás trochu mrzí prohra s Bakovem a s Dlouhou Lhotou,
kde jsme mûli urãitû vyhrát. To dobfie vûdí fotbalisti i fanou‰ci, ktefií byli na obou
zápasech. 
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Zase ta pfiípravka

Kromû zápasu proti Admi-
fie, o kterém se jiÏ pí‰e
v ãlánku o otevfiení nového
sportovi‰tû, sehrála na‰e
pfiípravka i nûkolik mistrov-
sk˘ch utkání a zá-roveÀ se
kluci zúãastnili celodenní-
ho turnaje v âeském Brodû.
Z mistrovsk˘ch utkání si
kluci hodnû cení vítûzství
nad sv˘mi letit˘mi rivaly
z Úval. 

Dne 8. 5. 2012, tedy ve
sváteãní den se konal celo-
denní turnaj v âeském Brodû. SoutûÏilo zde 20 t˘mÛ od Viktorky ÎiÏkov pfies t˘my
z Horních Mûcholup, âeského Brodu, Kolína aÏ po Klecany. Na‰i kluci bojovali
jako o Ïivot a nevzdali jedin˘ zápas. Získali cenné 10. místo. Jako vÏdy jim byl vel-
kou oporou trenér Dan Dvofiák. 

Minikopaná

Gratulujeme klukÛm a holkám z minipfiípravky k dal‰í remíze, tentokrát s Odolenou
Vodou. 

Moc nás mrzí, Ïe gól dostali témûfi na konci zápasu a nepodafiilo se jim uhájit
vítûzství. Témûfi vítûzn˘ gól vstfielil Roman Pomykáãek, kter˘ kromû minikopané
v˘bornû hájí Ïlutomodré barvy uÏ i v klecanské pfiípravce.

Îáci

DrÏíme palce na‰im ÏákÛm do posledních zápasÛ a tajnû doufáme, Ïe budou první.
BohuÏel v leto‰ní sezónû se do okresního pfieboru ÏákÛ na Praze v˘chod pfiihlásilo
málo muÏstev a tak kluci odehráli mnohem ménû mistrovsk˘ch zápasÛ neÏ v minu-
l˘ch letech, ale zase mnohem více bylo tûch vítûzn˘ch. 

Dá‰a H. 

TJ Sokol Klecany nabízí firmám, podnikatelům a soukromým
osobám možnost pronájmu reklamní plochy ve sportovním
areálu. K vyvěšení reklamy je možné využít oplocení fotbalo-
vého hřiště, budovu Sportklubu nebo oplocení areálu. 
Kontaktní tel.: 774 055 495, 777 756 734
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  Pouze v tento den, k p íležitosti Mezinárodního dne archiv , budete mít možnost zdarma 

poznat zákulisí archivu a seznámit se s  prací archivá . Dovíte se, jak a pro  se dokumenty do 

archivu dostávají, jaký je jejich další osud, jak jsou ukládány, zpracovávány a zp ístup ovány 

ve ejnosti. Nebudou chyb t ukázky vybraných archiválií, které se již b žn  k nahlédnutí 

nep edkládají, informace o paleografii, genealogii, kroniká ství. Návšt vníci si budou moci 

vyzkoušet psaní brkem v písa ské díln  a zakoupit archivní publikace. Komentované prohlídky 

ástí budovy archivu jsou p edpokládány po 9:30, 11:45, 12:30 a 13:40. T ší se na Vás archivá i, 

kte í Vám podají výklad a zodpoví Vaše dotazy.             Za kolektiv pracovník  R. Kolek, editel. 

Spojení: autobusy . 371, 374.  Parkovat lze p ed areálem ATRIA (bývalý VÚ Tesla). 

  
http://www.soapraha.cz/praha-vychod 
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