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Jifií Knor
Jifií Kyncl
Jarmila Doãekalová
Anna Savková
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Ján Nikker
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Nadûnka Ondrou‰ková
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Na‰im fiíjnov˘m oslavencÛm, ktefií se doÏívají
v˘znamného Ïivotního jubilea pfiejeme v‰e nejlep‰í a pevné zdraví!

PRANOSTIKY NA SV. HAVLA
☛ Svat˘ Havel do zelí zajel.
☛ KdyÏ se do svatého Havla nesklidí zelí, je neuvafilivé.
☛ Dé‰È na Havla, dé‰È na Vánoce. 
☛ Havel vûtrem foukává, Vor‰ila tepla nedává.
☛ Na svatého Havla kráva obyãejnû v chlévû stává.
☛ Na svatého Havla má b˘t v‰echno ovoce v komofie.
☛ Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok such˘.
☛ Svat˘ Havel - devût poãasí za den.
☛ Opadá-li listí do polovice fiíjna, svat˘ Havel na poli zastaví

práci a bude mokrá zima.
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VZPOMÍNÁME

V tichém zármutku oznamujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m, Ïe
dne 14. záfií zemfiel ve vûku 65 let pan  Jan Fluksa. Kdo jste ho znali
a mûli rádi, vûnujte mu tichou vzpomínku.

Rodina Fluksova



Klecansk˘ zpravodaj • fiíjen 2012

V¯PISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
A RADY MùSTA KLECANY

V˘pisy z usnesení rady mûsta Klecany za srpen aÏ záfií 2012

Rada mûsta:

29. srpna
– Vzala na vûdomí sdûlení Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o pfiezkoumání

hospodafiení mûsta Klecany za rok 2012. Dojde k nûmu 14. – 15. 11. 2012.
– Neschválila Ïádost obãanského sdruÏení Prav˘ Hradec o projednání návrhu

nájemních smluv mezi mûstem a Prav˘m Hradcem. Prav˘ Hradec Ïádá pronájem
budovy ãp. 74 (Rychta) a pronájem budovy ãp. 968 v Dolních Kasárnách. Pfied-
sedkynû Pravého Hradce paní Zdena Tomá‰ová nebyla na jednání rady pfiizvána,
protoÏe budova zatím není schopna uÏívání – nefunguje vodovod a sociální zafií-
zení, není pfiípojka elektfiiny a plynu. V‰e bude dokonãeno bûhem záfií.

– Schválila podpis nájemní smlouvy s paní Jaroslavou Novákovou na byt ã. 607
v domû ãp. 970 v Dolních Kasárnách.

– Neschválila Ïádost pana Jifiího ·Èovíãka (ãp. 543) ohlednû pfiemístûní kontejnerÛ
na tfiídûn˘ odpad. Na umístûní kontejnerového stání v ulici Na Vyhlídce je vydá-
no rozhodnutí Mûstského úfiadu Klecany od roku 2011. Kontejnery není moÏno
pfiesouvat na rÛzná místa.

10. záfií
– Vzala na vûdomí oznámení o schválení projektu k financování od Regionální rady

Stfiedoãeského kraje „Rekonstrukce Matefiské ‰koly Klecany“. Celkové zpÛsobilé
v˘daje ãiní 22,195.484 korun.

– Projednala návrh kupní smlouvy Povodí Vltava s. p. na pozemek ã. 287/2 v k. ú.
Klecany (studna Klecánky) a pfiedá jej zastupitelstvu.

– Vzala na vûdomí protokol o v˘sledku prÛbûÏné vefiejnoprávní kontroly na místû
pro projekt „Víceúãelov˘ sportovní areál Klecany“. Kontrola probûhla 5. 9. za
úãelem proplacení dotace.

– Projednala Ïádost pana O. ·tûpána a paní J. ·tûpánové na odprodej nebo proná-
jem pozemku ã. 235/1 v k. ú. Klecany a pfiedá ji zastupitelstvu.

– Vzala na vûdomí informaci firmy Elektrowin o kontrole na sbûrném dvofie Klecany.
Pfii kontrole nebyly zji‰tûny Ïádné závady ani nedostatky.

– Neschválila Ïádost obãanského sdruÏení Babybox pro odloÏené dûti o finanãní pfiís-
pûvek. Finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 10 tisíc korun byl o. s. poskytnut v roce 2011.

– Vzala na vûdomí odstoupení pfiedsedkynû kulturní komise paní Jany Klausové
z funkce k 31. 12. 2012. Rada mûsta dûkuje paní Klausové za dlouhodobou
a obûtavou práci v kulturní komisi.

– Schválila nav˘‰ení odmûny ve v˘‰i 5.000 korun advokátní kanceláfii Petr Moravec
za právní sluÏby, které poskytuje pravidelnû mûstu Klecany.



VEâER S JANEM SOKOLEM
V pátek 9. listopadu budeme besedovat v na‰em kostele s ães-
k˘m filosofem Janem Sokolem, profesorem Univerzity Karlovy
na téma: Jsme rovnocennou souãástí Evropy? Co bychom mûli
a co nemûli? Co smíme a co nesmíme? Pofiad doprovodí vystou-
pení pûveckého souboru Klenota. Zaãátek v 19 hodin.

Kdo je profesor Jan Sokol (nar. 1936)
Vyuãil se zlatníkem. Maturoval na veãerním gymnáziu. Dálkovû
studoval Matematicko-fyzikální fakultu a Pedagogickou fakultu
UK. Pfiekládal z francouz‰tiny, angliãtiny, nûmãiny, fieãtiny. Spo-
lupracoval na ekumenickém pfiekladu Bible. Byl jedním z prvních signatáfiÛ Charty 77.
Je profesorem na fakultû sociálních vûd UK.

pk
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– Schválila cenu 22.500 korun za zpracování projektové dokumentace na stavební
úpravu objektu ã. 956 Dolní Kasárna (dílna Mûstského úfiadu) ing. arch. J. Murlovi.

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

www.mu-klecany.cz
nebo si mÛÏete vyÏádat informace na mûstském úfiadû.

Zdena Lomová

ÚSMùV – KOCOUR CESTOVATEL
Îena pfiinese domÛ kocoura. MuÏ se s ní pohádá, Ïe
to zvífie pÛjde z domu, protoÏe nepatfií do bytu!

Vezme kocoura pod paÏi, zanese o tfii bloky dál
a pustí do parku.

Vrátí se domÛ a kocour uÏ sedí pfiede dvefimi.
Na‰tvan˘ ho naloÏí do auta, zaveze za mûsto

a vypustí v lese.
Vrátí se domÛ a kocour uÏ zase sedí pfiede dvefimi.
Chlap je z toho na prá‰ky, opût ho naloÏí do auta a odveze nûjak˘ch dvû stû kilo-

metrÛ a vyhodí kocoura v baÏinách.
Asi za hodinu z cesty volá manÏelce domÛ jestli náhodou není kocour doma?
„Ano pfied chvílí pfii‰el“, opatrnû odpoví manÏelka.
„Dej mi ho sakra k telefonu, já jsem zabloudil!“

Obr. www.laduv-kraj.cz

Foto: zdroj Wikipedie
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28. ¤ÍJEN 1918 – DEN VZNIKU 
SAMOSTATNÉHO âESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Se vznikem samostatného âeskoslovenska je spjato také zaloÏení zvlá‰tní vojenské
jednotky, urãené k ochranû sídla prezidenta republiky. V dokumentu o zaloÏení této
jednotky je uvedeno: „MuÏstvo pro tuto setninu budiÏ zvlá‰tû vyvoleno, bezvadnû
vyzbrojeno a obleãeno. celek setniny musí b˘t v kaÏdém ohledu reprezentativním:
velké postavy, rázné, bezvadné vojenské chování,…“.

V poãátcích vzniklé republiky stfieÏila PraÏsk˘ hrad obec sokolská z Hradãan. Tu
pak 7. prosince 1918 nahradili ãeskosloven‰tí legionáfii. V r. 1922 vznikla samostat-
ná jednotka hradní stráÏe, která byla z dÛvodu odli‰ení od zbytku armády obleãena
r. 1929 do historick˘ch uniforem ãeskoslovensk˘ch legionáfiÛ. Ti uÏ za 10 let muse-
li bezmocnû pfiihlíÏet obsazování PraÏského hradu nûmeck˘mi vojáky. Po svobod-
ném nadechnutí v r. 1945 pfii‰el únor 1948 a funkce této jednotky se stala v˘hrad-

nû reprezentativní a v r. 1952 dokonce
pfie‰la pod Ministerstvo vnitra. Stejnokroj
hradní stráÏe byl témûfi shodn˘ se zelen˘mi
uniformami armády. AÏ v r. 1990 dostali
vojáci hradní stráÏe nové, v dobû svého
vzniku hodnû diskutované, reprezentativní
uniformy z dílny Theodora Pi‰tûka.

V r. 2005 se z v˘hradnû reprezentativní
jednotky stal opût útvar profesionálních
vojákÛ. Je souãástí ozbrojen˘ch sil âR s bri-
gádní strukturou. Celá brigáda je ãlenûna do
5 útvarÛ: Velitelství, 1. a 2. prapor, Hudba
Hradní stráÏe, Rota zabezpeãení. Pro repre-
zentaãní úãely vojáci mají pu‰ky vz. 52/57
a seãnou zbraÀ. Jejich hlavní zbraní je
samopal vz. 61 „·korpion“ doplnûn˘ kulo-
metem vz. 59. âlen hradní stráÏe musí
splÀovat i fyzické pfiedpoklady. PoÏadav-
kem je, aby byl vysok˘ mezi 178 a 188 cm,
nesmí mít nadváhu, nosit br˘le, ani mít
kosmetické vady v obliãeji. Celodenní
smûna se dûlí na stráÏ urãenou ke stfieÏení
PraÏského hradu a stráÏ pro zámek
v Lánech. Nejvût‰ím lákadlem pro turisty je
slavnostní stfiídání stráÏí s v˘mûnou stan-
darty na 1. nádvofií, kde tento ceremoniál
probíhá kaÏd˘ den v pravé poledne. 

JH
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U VLTAVY SE SLAVILO
Po úspû‰ném loÀském prvním roãníku se v sobotu 15. 9.
2012 uskuteãnil druh˘ roãník akce „Slavnosti pravého
a levého bfiehu“. Organizátofii akce pfiipravili velice
bohat˘ program.

Na obou bfiezích se vafiila soutûÏní polévka, náv‰tûvní-
ci mohli po cel˘ den vyuÏít lodní dopravu a pfiepravovat se z bfiehu na bfieh podle
svého uváÏení ve smyslu nabízeného programu. Od dopoledních hodin se divákÛm
na pódiích pfiedstavili malí i velcí umûlci, na pravém bfiehu se uskuteãnil turnaj

KLECANY PRAHA - TROJA ÚHOLIÈKYPRAHA 6 MÁSLOVICEROZTOKY PRAHA - SUCHDOL ÚNÌTICE

SDH Roztoky SDH Praha-Suchdol

Partnefii akce:
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v nohejbale a cyklistick˘ závod do vrchu. Odpoledne do Vltavy naskákali para‰utisti
a kdyÏ se setmûlo rozzáfiil se nad Vltavou ohÀostroj. Velk˘m odpoledním tahákem
bylo vystoupení Radima Hladíka a veãer se na pódiu vystfiídaly dvû naprosto rÛzno-
rodé kapely – Asonance a Vitacit. Obû kapely si vyslouÏily boufiliv˘ potlesk a nad‰e-
ní divákÛ. 

Na levém bfiehu veãer vystoupil Ivan Hlas a zahrál v‰em pfiítomn˘m svoje nejlep‰í
„pecky“. Stánky s obãerstvením sk˘taly po cel˘ den bohatou nabídku jídla a pití.
Organizátory akce potû‰ily pozitivní reakce a spokojenost náv‰tûvníkÛ. Je to odmû-
na za jejich nelehkou práci. 

Starosta Ivo Kurhajec dûkuje v‰em – organizátorÛm, úãinkujícím, náv‰tûvníkÛm,
zamûstnancÛm mûsta, brigádníkÛm, hasiãÛm, policistÛm, v‰em dobrovolníkÛm,
ktefií pomohli pfii organizaci, posádkám lodí a dále v‰em sponzorÛm a partnerÛm
této akce. 
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Osobní podûkování:
Dûkuji pfiedev‰ím na‰emu panu starostovi Ivo Kurhajcovi bez nûhoÏ by se „Slav-
nosti“ neuskuteãnily.

Aby to bylo spravedlivé, z realizaãního t˘mu byli v‰ichni skvûlí, vezmu to podle
abecedy: dívkám pÛvabn˘m z info stánku, Dvofiákovi Danovi, hasiãÛm, Hejãovi
Kufie Pavlovi , p. Herdiãovi, pí Horové a zpravodaji, Klausové Janû a Janû, Kokta-
novi Jifiímu a jeho dûvãatÛm a vítûzné polévce, pí Kudláãkové, Laurychovi Jakubo-
vi, Lemonovi Martinovi, p. Nûmeãkovi, p. Plátûnkovi a jeho hochÛm z technick˘ch,
policii, p. Sklenafiíkovi, Stanislavové Evû, ·ebkové Radce, p. Tintûrovi, Tomá‰ové
ZdeÀce, v‰em dobrovolníkÛm… a poãasí.

Zapomûla-li jsem na nûkoho, omlouvám se, není to úmyslné
Dûkuji

Blanka Laurychová 
autor fotografií: Martin Lemon
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ZÁVOD DO VRCHU 2012
I v leto‰ních oslavách Levého a Pravého bfiehu nemohl chybût ná‰ proslul˘ Závod
do vrchu.

Sic v‰ichni rozespalí po prázdninách a vysoko‰koláci kter˘m zaãíná ‰kola aÏ
v fiíjnu stále spící, jsme se s pfiípravami i realizací poprali vskutku skautsky a 15. 9.
se uskuteãnil jiÏ nûkolikát˘ roãník. 

Nepovedlo by se to bez zá‰tity mûsta, jeho partnera cyklistického t˘mu Dexter
BSK rating a bez pomoci skautÛ a skautek ze stfiediska Havran Klecany.

Dûkujeme samozfiejmû v‰em závodníkÛm, ktefií se zúãastnili. Jak se poprali s Kle-
cáneck˘m kopcem se mÛÏete podívat do tabulky s v˘sledky:

Nejmlad‰í dûvãata
jméno a pfiíjmení ãíslo ãas umístûní
Kuchafiová Evelína 29 0:40.05 1

Nejmlad‰í chlapci
jméno a pfiíjmení ãíslo ãas umístûní
âesnek Ale‰ 56 0:23.36 1
S˘kora Filip 64 0:29.47 2
Stanislav Jan 60 1:03.20 3

·kolaãky 
jméno a pfiíjmení ãíslo ãas umístûní
Mi‰oÀová Magdaléna 5 0:28.35 1
Mi‰oÀová Veronika 1 0:32.56 2
Rudyová Krist˘na 58 0:36.20 3
·edivá Emma 12 0:39.63 4
·imonová Veronika 14 0:41.27 5
Kuchafiová Pavlína 38 0:41.80 6
Stanislavová Andrea 57 0:52.93 7

·koláci 
jméno a pfiíjmení ãíslo ãas umístûní
·ediv˘ Vojtûch 13 0:30.21 1
Matou‰ek ·tûpán 65 0:33.88 2
Turnovsk˘ ·tûpán 41 0:44.36 3
âesnak Adam 54 0:46.43 4
Bláha Matûj 69 0:47.99 5
Fabili Samuel 42 0:49.99 6
S˘kora David 68 0:52.20 7
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Juniorky 
jméno a pfiíjmení ãíslo ãas umístûní
Polanská Krist˘na 51 4:24.35 1
Mi‰oÀová Magdaléna 5 3:50.51 mimo kategorii
·edivá Emma 12 5:56.44 mimo kategorii
Mi‰oÀová Veronika 1 4:50.37 mimo kategorii

Juniofii 
jméno a pfiíjmení ãíslo ãas umístûní
Koktan Josef 22 3:54.93 1
Stanislav Jakub 61 4:36.18 2
Körbeler Jan 11 5:23.51 3
·ediv˘ Vojtûch 13 3:52.13 mimo kategoii

Îeny 
jméno a pfiíjmení ãíslo ãas umístûní
Bartíková Milena 15 4:20.10 1
Nedvûdová ·tûpánka 23 4:30.27 2
Pínová Ivana 16 4:50.64 3
Polanská Yvona 50 5:39.90 4

MuÏi
jméno a pfiíjmení ãíslo ãas umístûní
Kuchafi Pfiemek 40 2:21.77 1
Janda Jifií 63 2:42.07 2
Mengr Tomá‰ 27 2.52:02 3
Kadlec Filip 62 2:53.01 4
Valtera Jifií 17 2:54.33 5
Basafi Ondfiej 18 2:54.84 6
JírÛ Jan 19 3:17.93 7
Kolenáã Kamil 53 3:22.80 8
LaÀka Petr 24 3:31.67 9
Lemon Martin 52 3.32:43 10
Jaroslav x 20 3:33.93 11
Polansk˘ Petr 45 3:42.09 12
Körbeler Jan 10 3:57.75 13
Bartík Tomá‰ 26 4:47.33 14
Koktan Jifií 21 5:56.69 15

Tandem
jméno a pfiíjmení ãíslo ãas umístûní
Malénkovi 67 6:29.19 1
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DVù P¤EDNÁ·KY O DÁVNÉ HISTORII KLECAN

Stfieda 10. fiíjna od 18 hodin v zasedací síni mûstského úfiadu

První pfiedná‰ka je zamûfiená na moÏnosti archeologie, v Klecanech pak na pravûké
období (první zemûdûlci – neolit, doba bronzová, pfiedev‰ím únûtická kultura –
hroby i sídli‰tû) a téÏ na dobu protihistorickou, v na‰em pfiípadû zastoupenou dvo-
rem z ãasné doby laténské v ul. Na hradi‰ti, tedy pfiítomností ran˘ch KeltÛ.

Spona z poãátkÛ stûhování národÛ, tedy z poãátku 5. století, nalezená na hradi‰-
ti, tento trochu krat‰í blok ukonãí.

Bubínkovitá náu‰nice zdobená 
granulací. Konec 9. –zaã. 10.stol. 

D˘ka z hrobu star‰ího muÏe, star‰í doba bronzová (cca 2000 –1900 pfied letopoãtem) 

Stfieda 17. fiíjna od 18 hodin v zasedací síni mûstského úfiadu

Dal‰í pfiedná‰ka, ponûkud obsáhlej‰í, je na téma ranû
stfiedovûk˘ch Klecan – od vzniku prvních osad (7.
stol.) po vznik hradi‰tû v 10. století. O tom, co vypo-
vídají obû pohfiebi‰tû souãasná s hradi‰tûm. ZároveÀ
nadhodíme otázku chybûjícího (neobjeveného) koste-
líka na hradi‰ti. Ukonãí ji úvaha o v˘znamu Klecan
v souvislosti s protûj‰ím Lev˘m Hradcem a dal‰ími
mlad‰ími hradi‰ti na okraji praÏské kotliny (Vinofi,
Dolní BfieÏany apod.).

Pfiedná‰í 
PhDr. NadûÏda Profantová, CSc. 
(Archeologick˘ ústav AV âR Praha)
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METANOL A JINÉ JEDY
Lid âeské republiky hodnû pije. Pochopitelnû mám na mysli to, Ïe pije alkohol. Proã
to dûlá, to musí zkoumat jiní, kaÏdopádnû tak ãiní jiÏ více neÏ 5000 rokÛ. Zaãalo to
patrnû aÏ potom, co se ãást obyvatel Asie pfiesunula tehdy suchou Beringovou úÏi-
nou do Ameriky, a stali ze nich Indiáni, ktefií alkohol neznali. Toto civilizaãní poÏe-
hnání jim obstarali aÏ Evropané, a ohnivá voda se pak stala jednou z pfiíãin zániku
jejich civilizací. 

Civilizace v zemi pod ¤ípem, Radho‰tûm a Pálavou sice je‰tû nezanikla, ale má
k tomu dost dobfie nakroãeno. Pije se hodnû a je‰tû více. V˘roba alkoholu, zejména
toho silnûj‰ího, je jedním ze nejvût‰ích zdrojÛ pfiíjmÛ jak v˘robcÛ a distributorÛ, tak
státu. V‰ak také alkohol je ve v‰ech obchodech na nejãestnûj‰ích místech, a je ho
tam ãasto mnohem více, neÏ dûtské v˘Ïivy nebo pramenité vody. Na dÛsledky se
tedy nehledí. Nûjaká ta hromadná havárie s mnoha mrtv˘mi, no bóÏe stalo se, v‰ak
máme Policii a záchranky. Ov‰em bûda, tfiikráte bûda, jestli na ten byznys nûkdo
nepfiimûfienû sáhne. Tedy – jestli ve své hamiÏnosti, aby vyrobil a vydûlal co nejví-
ce, zaãne oficiální chlast nastavovat. Nejlépe metylalkoholem, kter˘ ostatnû v nûja-
kém promile je v kaÏdé láhvi destilátu a v zásadû ne‰kodí. KdyÏ ov‰em je ho tam
15, 20 nebo 100 %, pak pfiestává legrace a zaãíná Ïivot. Vlastnû správnû – zaãíná
smrt. A to se právû odehrává a národ je vzhÛru. Má to v‰ak své specifické rysy
a mnoÏství otazníkÛ.

Je jistû správné, Ïe se Policie âR s vervou vrhla do odhalování zloãinu. Existují
v‰ak jisté pochybnosti, Ïe o vûci nevûdûli jiÏ dfiíve.  Na jiÏní Moravû i na ostravsku
si o panãování alkoholu vrabci ‰tûbetají jiÏ asi 200 let. Nyní se na to pfii‰lo právû
v dobû, kdy nastoupil nov˘ policejní prezident. Ale to bude asi náhoda. Skuteãn˘
státní problém ov‰em nastává, jestliÏe lidé pfiestanou tvrd˘ alkohol kupovat, dokon-
ce je vyhlá‰ena doãasná prohibice. V˘robci, dovozci a distributofii alkoholu zaãnou
krachovat, stát pfiijde o danû. Ministerstvo financí se doÏaduje okamÏitého a rázné-
ho zákroku. A jak se zdá, Policie âR  a orgány opravdu jsou schopny zasáhnout! Na
rozdíl od jin˘ch pfiípadÛ, které se ne a nedafií nejen rozlu‰tit, ale vÛbec otevfiít. Nebo
si snad, drazí obãané, myslíte, Ïe v‰echny tyto orgány jdou jako stopafii po pfiíãinách
rakoviny a jin˘ch civilizaãních chorob? Na‰e nápoje (nealkoholické) a potraviny
obsahují desítky a stovky rÛzn˘ch jedÛ, pfiísad a chemikálií, které je mají vylep‰ovat
chuÈovû, chránit pfied ‰kÛdci a zvût‰ovat jejich mnoÏství. Fal‰ování potravin a nápo-
jÛ a jejich pfiemûna na smûs neznám˘ch substancí je jedním z nejrychleji rostoucích
v˘robních odvûtví. Îádná prohibice se nevyhla‰uje na chleba, kter˘ pochází z pole
hnojeného páchnoucími ãistírensk˘mi kaly, ani na banány, které nûkdo v zámofií
polil nûãím, co urychluje nebo brzdí jejich dozrávání a hubí v‰e Ïivé. Îe by minist-
fii zdravotnictví, zemûdûlství a Ïivotního prostfiedí vystoupili v televizi a s váÏnou
tváfií prohlásili, Ïe jiÏ opravdu nastal ãas na systémové zmûny, Ïe je tfieba zastavit
hynutí národa na rakovinu a ozdravit na‰e existenãní prostfiedí, tak to jistû
neãekáte! To radûji budou pohor‰eni a budou se doÏadovat potrestání ‰ifiitelÛ
popla‰n˘ch zpráv. ProtoÏe podle nich neexistují dÛkazy, Ïe by moderní zemûdûlství
a potravináfiství nûjak souviselo s civilizaãními chorobami. Je‰tû pfiidají moudrost, Ïe
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do osmnáctého století se vracet nebudeme. No staãí, váÏení obãané, porovnat sta-
tistiky v˘skytu tûchto chorob s údaji o rÛstu pouÏívání statisícÛ chemick˘ch látek,
které nad‰ení v˘zkumníci vrhají do krajiny. 

Není jistû namístû zlehãovat tragédie rodin, v nichÏ nûkdo zesnul po dobrovol-
ném poÏití metanolu. Je ale tfieba fiíci, Ïe tûchto mrtv˘ch je mnohem a mohem
ménû, neÏ prÛmûrné mnoÏství zabit˘ch na silnicích po poÏití alkoholu, nebo tûch,
kdo umírají v dÛsledku dlouhodobé konzumace kontaminovan˘ch potravin a nápo-
jÛ. A co se alkoholu t˘ãe, tak by prohibice klidnû mohla zÛstat jiÏ trvale. Bylo by
ménû ne‰Èastn˘ch.  

Jaromír Bratka
Metropolitní region sdruÏení ochráncÛ pfiírody 

NEZVAN¯ HOST
Na‰e zemû se nemÛÏe chlubit mnoÏstvím velk˘ch ‰elem, jako jsou lvi, tygfii, vlci
nebo medvûdi. Ale na druhou stranu sly‰eli jste nûkdy, Ïe by mûl nûkdo v Africe pro-
blém se lvem, kter˘ se mu usídlil na pÛdû? Buì je to tím, Ïe chatrãe africk˘ch domo-
rodcÛ nemají pÛdy, nebo jsou lvi opravdov˘mi králi zvífiat a necpou se tam, kde o nû
není zájem. To taková „ãeská“ kuna se bez ohledu na pozvání klidnû usídlí na pÛdû
nebo i v jiné klidnûj‰í ãásti domu a nic nedbá zoufal˘ch snah majitele o její vypu-
zení. Pokud se totiÏ kuna na pÛdu dostane, tak nás v noci obtûÏuje hlukem, zneãi‰-
Èuje na‰e obydlí v˘raznû páchnoucí moãí, vykousává izolaãní materiály nebo si své
úlovky ukládá tfieba do mezistûn, kde pfii rozkladu znaãnû zapáchají. U nás se
vyskytuje kuna lesní (Martes martes) a kuna skalní (Martes foina). Obû patfií mezi
‰elmy lasicovité. Od sebe se li‰í zbarvením. Kuna lesní má hnûdû, ãokoládovû aÏ
ãernû zbarvenou srst, kuna skalní je svûtle hnûdá s bílou náprsenkou. 

Kuna skalní je roz‰ífiena ve stfiední a jiÏní Evropû i v Asii. V pfiírodû Ïije, jak napo-
vídá její název, ve skalnatém prostfiedí, které jí sk˘tá mnoho úkrytÛ. V hustû obyd-
len˘ch lokalitách se rychle pfiizpÛsobila
sousedství s lidmi a naprosto bûÏnû se
zdrÏuje na pÛdách domÛ, ve stodolách,
senících, s˘pkách a opu‰tûn˘ch skladi‰-
tích. Îiví se drobn˘mi hlodavci, drÛbe-
Ïí a vajíãky, ale nepohrdne ani ovocem,
zvlá‰tû sladk˘mi bobulemi. Na lov
vychází po západu slunce. Dospûlá
kuna skalní mûfií 42 –48 cm, váÏí od
1,30 do 2,30 kg. Její huÀat˘ ocas je
dlouh˘ asi 25 cm. Bfiezost samic trvá
pfiibliÏnû 9 mûsícÛ. Ve vrhu b˘vá 3–5
mláìat, která se rodí v dubnu a kvûtnu
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ÎIVOT V DPS KLECANY
VáÏení spoluobãané! Naposledy jsme se setkali pfied prázdninami. Dnes je po
prázdninách, ba dokonce skonãilo léto a v‰ichni se vracíme k pravidelnému reÏimu.
U nás opût zaãalo cviãení s paní Vackovou, stále mÛÏeme cviãit na náfiadí v parku,
kam ãasto chodí cviãit i dûti. Dûti vÛbec pravidelnû oÏivují na‰í „samotu u lesa“,
protoÏe sdruÏení „Prav˘ Hradec“ v tomto prostoru pro nû pofiádá setkání, hry, jízdy
s autíãky, cviãení na trampolínû, kulturní vystoupení, akademie s poho‰tûním, ba
letos se tu konal i mûstsk˘ prázdninov˘ tábor. Proto se tu ãasto objevují skupiny

a jsou samostatná po tfiech mûsících od naroze-
ní. Kuna skalní je vût‰inu roku hájena a smí b˘t
lovena od 1. listopadu do konce února. V˘jim-
ku tvofií oblasti chovu tetfieva, tetfiívka, jefiábka
a koroptve, kde smí b˘t lovena celoroãnû.

Pfiíbuznou kuny skalní je kuna lesní. Îije pfie-
dev‰ím na stromech, po kter˘ch velmi obratnû
‰plhá. Také kuna lesní je noãním lovcem. Její
loveck˘ revír mÛÏe b˘t velk˘ aÏ 600 ha. Usidlu-
je se vût‰inou v dutinách stromÛ. Své území si
znaãkuje pachov˘mi v˘mû‰ky. Loví men‰í
ptáky, drobné hlodavce a veverky. Má ráda
lesní ovoce.

V knize Svût zvífiat od autorÛ Hanzáka a Veselovského se o kunách doãteme je‰tû
toto: „‰v˘car‰tí zoologové dokázali, Ïe se kuny vût‰ích zvífiat doslova bojí a dosta-
nou-li se do kurníku se slepicemi, nevyvraÏdí je z krveÏíznivosti, jak se ãasto tvrdí,
n˘brÏ z pudu sebezáchovy, ze strachu.“ Dále autofii uvádûjí: „Kuny se snadno dají
ochoãit, zvlá‰È kdyÏ byly od maliãka vychovávány a umûle Ïiveny z láhve. Ocho-
ãené kuny pak ‰plhají po svém pánovi a doprovázejí ho jako psíci. V domácnosti to
jsou zvífiata vzornû ãistotná. Trus ukládají vÏdy jen na jedno místo. Stále by si jen
hrály. Svému majiteli nedají nikdy pokoj. Hor‰í v‰ak je, Ïe jsou nejãilej‰í v noci. Pfii
dobrém o‰etfiování se kuna doÏívá v zajetí osmi aÏ deseti let.“

Vzhledem k v˘‰e uvedené citaci textu je asi kaÏdá rada drahá. Je tedy jen na uvá-
Ïení majitele objektu, v nûmÏ se usídlily kuny, zda si je bude postupnû ochoãovat
a noci trávit vym˘‰lením rozliãn˘ch zábav pro hravá zvífiátka nebo zda obstará
pevn˘ sklopec na odchyt kun a lapeného nezvaného hosta odveze daleko za mûsto,
kde ho vypustí do volné pfiírody. Znaje zarputilost ochráncÛ pfiírody si netroufnu pfii-
klonit se k Ïádné z nabízen˘ch metod, ale po vlastních zku‰enostech s tûmito hra-
v˘mi stvofieními se se ãtenáfii pouze rozlouãím pozdravem Lovu zdar! 

JH, foto Jan Pavlíãek a zdroj WIKIPEDIE
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rodiãÛ s dûtmi (i s pejsky) aÈ pfii zapojení do organizované akce, nebo pfii soukromé
vycházce. 

Obyvatelé na‰eho DPS vyuÏívali v létû posezení v chládku u domova, chodili
ráno nebo veãer na vycházky v na‰em pûkném parku. Bûhem léta také slavili. Paní
Trnková se v srpnu doÏila 94 let svého vûku, paní Pokorná oslavila svátek Heleny,
a tak tu byla pfiíleÏitost k setkání. Pfii‰li i hosté s dary a to v‰e se opakovalo, kdyÏ
mûla koncem léta narozeniny na‰e obûtavá peãovatelka paní Dá‰a Braunová a kdyÏ
slavily svátek Marie.

Dochází ke zmûnám i v blízkém okolí. Na‰i sousedé v „domû pro vytopené“
zaznamenali téÏ zmûnu. NavÏdy toto místo opustil soused pan Materna a naopak
jsme pfiivítali nové sousedy manÏele Novákovy.

Zaãal podzim, kdo mÛÏe chodit, sbírá plody a pilnû zavafiujeme.
Nashledanou pfií‰tû    

J. Koktanová, H. Pokorná
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MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE – 
LOVECKÉ ST¤ELECTVÍ
Z historie lidstva je známo, Ïe pravûcí lidé se Ïivili tím, co jim poskytla sama pfiíro-
da. Kromû sbûru potravy rostlinného pÛvodu se zab˘vali také lovem zvûfie. K tomu
potfiebovali nástroje, ze kter˘ch se postupem ãasu staly lovecké zbranû. Prodûlaly
dlouh˘ v˘voj od kamene, kyje, mlatu, o‰tûpu aÏ po dne‰ní v˘konné palné zbranû.
K lovu zvûfie se dlouhá tisíciletí pouÏíval luk a ‰íp a od 14. do 16. století také ku‰e
neboli samostfiíl. Objev ãerného stfielného prachu a od 14. století jeho v˘roba pod-
nítil v˘robu prvních paln˘ch zbraní. Tehdej‰í primitivní zbranû s doutnákov˘m zám-
kem nebyly vhodné k lovu zvûfie. Lovecké vyuÏití paln˘ch zbraní umoÏnil teprve
vynález koleãkového zámku v 16. století, o století pozdûji nahrazen˘ zámkem kfie-
sadlov˘m. Koncem 18. století byla vynalezena zápalka, která umoÏnila konstrukci
perkusního zámku. Do té doby se zbranû nabíjely zepfiedu, proto se jim také fiíká
pfiedovky. Konstrukce jednotného náboje s nábojnicí umoÏnila odstranit nev˘hody
pfiedovek, zejména jejich pracné nabíjení. Prvními brokovnicemi nabíjen˘mi zeza-
du byly tzv. lefo‰ky. V polovinû 19. století vzniká náboj se stfiedov˘m zápalem,
odpalovan˘ úderníkem, na kter˘ dopadá kohout. Jsou to kohoutkové pu‰ky zvané
lankasterky. Dal‰ím pokrokem je skrytí kohoutÛ do lÛÏka a jejich automatické napí-
nání, ãímÏ vzniká hamerleska. Tento systém se v podstatû pouÏívá dodnes. Ve 20.
století pak vznikají opakovací a samonabíjecí zbranû.

Zbranû se dûlí na chladné a palné. Chladné zbranû jsou pak zbranû bodné
a seãné. O‰tûp a loveck˘ tesák jsou jiÏ zbranû historické, pouÏívané jen k dekoraã-
ním úãelÛm. V souãasnosti se z chladn˘ch zbraní uÏívá jen loveck˘ nÛÏ, a to buì
pevn˘ nebo zavírací.

Foto: Milo‰ Fiedler Foto: Petr Mí‰ek
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Palné zbranû se dûlí na brokové, kulové, pfiípadnû kombinované. V souãasné
dobû existuje ‰iroká paleta typÛ loveck˘ch paln˘ch zbraní, které se li‰í poãtem hlav-
ní, ráÏí stfiely, zpÛsobem nabíjení a jsou principiálnû shodné s nûkter˘mi zbranûmi
sportovními a vojensk˘mi. Je v‰ak tfieba zdÛraznit, Ïe vzduchové, respektive plyno-
vé, ani automatické zbranû stfiílející dávkami se v myslivosti nepouÏívají.

DrÏení, no‰ení a pouÏívání lovecké zbranû je podmínûno absolvováním teoretic-
k˘ch i praktick˘ch zkou‰ek a vydáním zbrojního prÛkazu, coÏ je v kompetenci Poli-
cie âeské republiky.

Pravidla pro bezpeãné zacházení se zbraní jsou obsaÏena v Mysliveckém fiádu
i dal‰ích interních pfiedpisech âeskomoravské myslivecké jednoty. VyÏadují získá-
vání dovedností nejen pfii získání zbranû, ale téÏ v prÛbûhu dal‰ích let.

Proto se pofiádají soutûÏe a cviãné stfielby jak z brokov˘ch, tak kulov˘ch zbraní
na stfielnicích, k tomu úãelu urãen˘ch a vybaven˘ch. Na brokov˘ch stfielnicích se
pofiádají jak myslivecké disciplíny, tak disciplíny sportovní. 

Je to napfiíklad lovecké kolo, coÏ je obdoba sportovní disciplíny skeet, nebo bate-
rie (zákop) odpovídající sportovní a také olympijské disciplínû trap.

I ãlenové Mysliveckého sdruÏení Zdiby-Klecany se pravidelnû kaÏdoroãnû
zúãastÀují cviãn˘ch stfieleb, které pofiádají napfi. sousední myslivecká sdruÏení nebo
pofiádají vlastní pfiebor. V ãervnu leto‰ního roku byl uspofiádán pfiebor sdruÏení
o ceny na stfielnici MS Beckov v Ba‰ti za hojné úãasti ãlenÛ.

Pavel Sobotka

Foto: Petr Mí‰ek
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VÍCEÚâELOV¯ SPORTOVNÍ AREÁL
V pfiípadû zájmu o sportovní vyÏití na víceúãelovém hfii‰ti v areálu
Z· a M· Klecany mÛÏete kontaktovat správce hfii‰tû pana L. Mejzra
na tel. ã. 773 784 727.

KDE SE PIVO VA¤Í, TAM SE DOB¤E DA¤Í
Dne‰ní gastronomické okénko bude spojeno s jedním v˘znamn˘m v˘roãím. Pfied
170 lety pfiesnû 5. fiíjna 1842 byla v Plzni sládkem Josefem Grollem uvafiena první
várka piva. 

Nejstar‰í známá písemná zmínka o pivu pochází z Mezopotámie z doby asi 3 000
let pfi. n. l. A jako v mnoha jin˘ch pfiípadech i tady do‰lo k objevu piva zcela náho-
dou, kdyÏ do nádoby, v níÏ se skladovalo obilí, natekla voda. Po jejím otevfiení byl
nalezen zkva‰en˘ produkt s pfiíjemnou chutí a mírnû omamn˘m úãinkem. Pivo od
pradávna pfiipravovaly Ïeny. K jeho v˘robû pouÏívaly jeãmen, oves, proso, p‰enici,
ale i ãoãku a také rÛzné byliny na ochucení a na podporu trávení jako napfi. skofii-
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ci, an˘z, mátu, pelynûk. Ve starém Egyptû pivo patfiilo mezi obûtní dary faraonÛ.
MuÏi se ujali v˘roby piva aÏ mnohem pozdûji a souviselo to pfiedev‰ím s rozvojem
techniky a zfiizováním pivovarÛ. Poãátky v˘roby piva v âechách se datují do r. 993
a váÏí se k Bfievnovskému klá‰teru. 

Za to, Ïe je nûkteré pivo svûtlé a jiné tmavé mÛÏe slad. Na svûtlá piva se pouÏí-
vá slad tzv. plzeÀsk˘ nebo ãesk˘ a na piva tmavá slad mnichovsk˘ nebo karamelo-
v˘. Za tmavou barvu je odpovûdná vy‰‰í teplota pfii praÏení sladu a také doba pra-
Ïení. Nejtmav‰í barvicí slad se praÏí aÏ 2 hodiny pfii teplotû 200°C. Ale ani to
nejtmav‰í pivo se neobejde bez základního svûtlého sladu získaného pozvoln˘m
su‰ením pfii niÏ‰ích teplotách. 

Spotfiebou 160 litrÛ na osobu a rok drÏí âeská republika svûtové prvenství v pití
piva. 

Jedno ãeské pfiísloví o pivu fiíká „na jedno pivo se chodí, dvû jsou málo, po tfie-
tím se neodchází“. Pivo je ve své podstatû fyziologicky vyrovnan˘m roztokem, kter˘
je v rovnováze s osmotick˘m tlakem krve. Z minerálÛ pivo obsahuje kromû draslíku
a sodíku také chloridy, vápník, fosfor, hofiãík a kfiemík. Z vitamínÛ obsaÏen˘ch
v pivu jsou nejv˘znamnûj‰í vitaminy skupiny B, dÛleÏité pro fiadu metabolick˘ch
procesÛ a dobrou funkci nervového systému. 

Je v‰ak tfieba mít stále na pamûti, Ïe pivo je alkoholick˘ nápoj a proto je potfieba
ho pít s mírou. Popíjení piva s „Mírou“ nebo s k˘mkoliv jin˘m je rozhodnû zdravûj-
‰í a pro na‰e du‰evní zdraví pfiínosnûj‰í, neÏ utápût ve smetanové pûnû starosti osa-
mocenû. 

JH
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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE…
·esÈáci na adapÈáku

Dne 19. 9. 2012 se Ïáci tfiídy 6.A vypravili na adaptaãní kurz na Raãí Hrad u Rakov-
níka.

ZaÏili jsme spoustu krásn˘ch záÏitkÛ. Napfiíklad první den, kdyÏ jsme se sezna-
movali a hráli rÛzné hry se jmény a podobné dal‰í aktivity. Následoval obûd, odpo-
lední klid a odpolední program. Ten byl tedy o nûco akãnûj‰í, protoÏe jsme hráli
hodnû zábavnou hru. Instruktofii: Plavãík, Ála a Janãa pokládali otázky o sobû a my
jsme si museli tipnout, kdo tfieba jak˘ dûlal sport nebo kde Ïil atd. Poté jsme hráli na
veverky. KaÏd˘ si dal za kalhoty ‰átek a navzájem jsme si kradli ocásky a usilovali
jsme o titul nejvût‰í zabiják veverek. Dal‰í hrou byla „Burza informací“ jejímÏ cílem
bylo získat od sv˘ch spoluÏákÛ informace. Probíhalo to nûjak takhle: napfi. AneÏka
se zeptala Petra – Umí‰ prolézt papírem A4? Jestli ano, podepi‰ se mi do okénka
s názvem – proleze papírem A4. KdyÏ dobûhl ãas stanoven˘ pro tuto hru, náhodnû
instruktofii vybírali co kdo umí a vybrali si dovednost - umí vypít pÛl litru rajãatové-
ho dÏusu na ex. TakÏe kdo se podepsal, musel vypít pÛl litru rajãatového dÏusu na
ex. Dal‰í zajímavou hrou byly papírky v lese. Po lese byly rozházené papírky a na
papírkách byla slova, která tvofiila 7 vût. Byla to pravidla podle kter˘ch jsme se muse-
li fiídit: 

1. Respektuj názor druhého 
2. Nech mobil v pokoji 
3. Mluví jen jeden
4. Hraj fair play 
5. Vydej ze sebe v‰echno 
6. Jaké si to udûlá‰, takové to má‰ 
7. Neodcházej bez oznámení.

Následovala veãefie a veãerní program. Ten se zapoãal tím, Ïe jsme si sedli do
krouÏku a povídali si jak se nám na Raãím Hradû líbí a hráli jsme hru kompot. Potom
jsme se pfiesunuli ven, kde jsme hráli hodnû zábavnou hru se svíãkami. KaÏd˘ mûl
svou svíãku a sfoukával ji ostatním, ale pod podmínkou, Ïe mu ta jeho hofií. To byl
konec veãerního programu a ‰li jsme na chatky, do um˘várny a spát. V pÛl sedmé
ráno se nûktefií vydali na nohejbal a je nutno podotknout, Ïe budíãek nebyl, ale
museli jsme b˘t v osm na snídani. PÛl hodiny po snídani zaãal dopolední program,
ten byl velice zábavn˘. Rozdûlili jsme se na 3 skupinky a splÀovali jsme tfii úkoly. 1.
úkol byla pavuãina. Na zemi byla utvofiená pavuãina pfies kterou jsme se museli
dostat na druhou stranu, ale smûli jsme pouÏít jen jedno políãko, takÏe do‰lo i na ská-
kání. 2. úkol byl - sestavit z provázkÛ a z gumiãek jefiáb tak, abychom byli schopni
dát na sebe co nejvíce kostiãek, které pfiedstavovaly nákladní kontejnery. 3. úkol byl
- dostat se na druhou stranu mezi stromy na lanû, které bylo pfiivázané. Toto bylo
velice nároãné, ale v‰echny skupiny úkol zvládly bez problémÛ. Stejnû jako první
den jsme mûli obûd, polední klid a odpolední program. V odpoledním programu
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jsme hráli hru „JABLKO KOLEM SVùTA“. Utvofiili jsme opût skupinky a v lese jsme
bûÏeli po oranÏov˘ch fáborkách. KdyÏ byl zelen˘ fáborek, byl úkol. Následovala hra
na akustoidy. Akustoidi byli instruktofii a my jsme se museli pfiemístit z jednoho rohu
jídelny aÏ ven po Ïidlích, ale tak Ïe jsme nesmûli udûlat Ïádn˘ zvuk, jinak by nám
akustoidi sebrali drahocené Ïidle. Po veãefii jsme mûli opût veãerní program, kde
jsme kromû hry kompot dostali za úkol namalovat svoji tfiídu na ostrovû nebo sou-
ostroví. Tento úkol nám zabral mnoho ãasu a proto jsme si jenom stihli popovídat
o tom, proã jsme to namalovali tak a tak a ‰lo se spát. Dal‰í den ráno jsme mûli jenom
2 hodinky programu a to jsme hráli na veverky a poté jsme dlouho hráli hru pfii které
jsme se rozdûlili na 2 t˘my a rozdala se ãísla. Ála vÏdy fiekla nûjaké ãíslo a to ãíslo
muselo vybûhnout. To je v‰e z na‰eho adaptaãního kurzu. Moc se nám tam líbilo
a cel˘ adaptaãní kurz spoãíval v tom, Ïe jsme provûfiili vzájemnou komunikaci a spo-
lupráci.

Moc dûkujeme paní uãitelce Martinû Novákové, Ïe nám zafiídila krásn˘ adaptaã-
ní kurz a moc dûkujeme paní uãitelce Bronû Bendové, Ïe s námi na adaptaãní kurz
jela. UÏili jsme si spoustu legrace.

Martin Hora, 6.A
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ZPRÁVIâKY Z M·
Opût nám zaãala „‰koliãka“

3. 9. 2012 byl opût po letních prázdninách zahájen provoz M· Klecany. Do ‰kolky na-
stoupilo 40 nováãkÛ a bûhem mûsíce záfií probíhala jejich adaptace na nové prostfiedí. 

Pfiibyla nám Îabka

Z dÛvodu stálého nedostatku míst v matefiské ‰kole byl bûhem ‰kolních prázdnin rea-
lizován projekt pfiestavby ãásti ‰kolního pavilónu na jednu tfiídu pro potfieby M·.

10. 9. 2012 byla otevfiena nová tfiída matefiské ‰koly v pavilonu „D“ základní
‰koly.

Do tfiídy Îabka nastoupilo 25 tfiílet˘ch dûtí. Na dûti ãekaly dvû nové paní uãitelky
– Zuzana Kollárová Pokorná a Katrin Léblová. Pfiejeme v‰em novû pfiijat˘m dûtem,
aby se jim ve ‰kolce líbilo a slziãek a st˘skání bylo co nejménû. 
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Potrestaná lakota

12. 9. 2012 nás ve ‰kolce nav‰tívila divadelní spoleãnost „KÛzle“ s pohádkou „Potre-
staná lakota“. Divadelní pfiedstavení bylo moc hezké a shlédnout ho zvládli i nej-
mlad‰í diváci ze tfiídy Îabka. 

V˘stava „Z pohádky do pohádky“

Právû pfiipravujeme v˘stavu prací rodiãÛ a dûtí na téma „Z pohádky do pohádky“.
Spoleãná dílka mohou rodiãe nosit do poloviny fiíjna. Formát i technika jsou libo-

volné. 
KaÏd˘ rok nás velmi mile pfiekvapí kreativní nápady rodinn˘ch t˘mÛ, proto se

i letos tû‰íme na v‰echna umûlecká díla.

Promûna zahrady 

Kromû otevfiení nové tfiídy v pavilonu D základní ‰koly, do‰lo bûhem prázdnin
i k úpravám na zahradû M·. Okolo pískovi‰tû byla vytvofiena písková laguna a dále
je pfiipravena plocha na umístûní nov˘ch zahradních prvkÛ. Kompletní realizace
obnovy zahrady by mûla b˘t ukonãena do konce roku.  

Kolektiv M·

POZVÁNKA NA LOUTKOVÉ P¤EDSTAVENÍ
Loutkové divadlo Klecánek zaãíná novou sezónu
a jako první pfiedstavení hraje v sobotu 27. fiíjna 
v Mûstské knihovnû Klecany pohádku

„SÛl nad zlato“. 
Zaãátek v 15 hodin. 
Dûti, uÏ se na vás tû‰íme!

-zl-
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MUDr. Radana Kupfová
w w w . e m i t e r r a . c z

nabízí

• psychoterapii

• homeopatii

• trénink rozvoje osobnosti

• kurzy

• semináře

Nám. Třebízského 54
Klecany

tel.: 603 845 354

Kosmet ický sa lon 

ERIKA
nabízí služby

na Nám. Třebízského 54
Klecany

Erika Meisnarová
tel.: 776 673 592
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Podrobné informace o ãinnosti Obecní policie Zdiby vãetnû fotodokumetance
naleznete na stránkách www.policiezdiby.cz



Klecansk˘ zpravodaj • fiíjen 2012



34 /35

Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
TJ SOKOL KLECANY

Zveme v‰echny pfiíznivce klecanského fotbalu na domácí i venkovní utkání na‰ich
fotbalistÛ. Termíny fotbalov˘ch utkání mládeÏe se mohou mûnit podle aktuálních
potfieb jednotliv˘ch muÏstev. KaÏd˘ t˘den jsou v‰echny aktuální termíny zápasÛ
vyvû‰ovány ve Sportklubu a na nástûnce u kabin. 

Pozvánka na zápasy

MuÏi A
N. Ves Klecany 06.10. 2012 16:00
Klecany Rakovník 13.10. 2012 16:00 Krajsk˘ pfiebor
Pfiíbram Klecany 20.10. 2012 10:30 Stfiedoãesk˘ kraj
Klecany âáslav 27.10. 2012 14:30
Beroun Klecany 03.11. 2012 14:00

MuÏi B
Klecany  B Mratín   07.10. 2012 16:00   
ZáluÏí Klecany  B 14.10. 2012  16:00 Okresní pfiebor  
Klecany  B Pfiedboj 21.10. 2012  15:30 III. tfiída oddûlení A
Brand˘s Bol. C Klecany  B 28.10. 2012 14:30          
Klecany  B Od. Voda  04.11. 2012 14:00

Dorost
Klíãany Klecany  07.10. 2012 10:15  
Klecany Ondfiejov  14.10. 2012 10:15   
Rado‰ovice Klecany 21.10. 2012 10:15 Okresní pfiebor dorostu
Klecany Radonice 28.10. 2012 10:15   
V. Popovice Klecany  04.11. 2012 10:15  

Star‰í Ïáci
Klecany Miro‰ovice 06.10. 2012 10:15   
Doubek Klecany 14.10. 2012 10:15 Okresní pfiebor
Klecany Mukafiov 20.10. 2012 10:15 star‰ích ÏákÛ 
Struhafiov Klecany 27.10. 2012 10:15
Klecany V. Popovice 03.11. 2012 10:15   

Mlad‰í Ïáci
Rado‰ovice Klecany  14.10. 2012 13:00  
Klecany VeleÀ  20.10. 2012 12:30 Okresní pfiebor
Úvaly Klecany 27.10. 2012 10:15 mlad‰ích ÏákÛ
Klecany VeltûÏ 03.11. 2012 12:30   
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Pfiípravka a Minipfiípravka
SoutûÏní turnaje                                                           

V˘sledky zápasÛ – záfií 2012

MuÏi A
TJ Sokol Klecany – Ovãáry 0:5
TJ Sokol Klecany  – Jílové 1:0 Gól : Ale‰ âáp Pfeifer 
TJ Sokol Klecany  – Nymburk 1:0 Gól : Jakub Váchal
TJ Sokol Klecany – Dlouhá Lhota 1:1 Gól : David PfiibáÀ

MuÏi B
TJ Sokol Klecany – Líbeznice 5:1
TJ Sokol Klecany – VeleÀ 4:1
TJ Sokol Klecany – Brázdim 9:3

Dorost
TJ Sokol Klecany – Zeleneã 0:8
TJ Sokol Klecany – Mukafiov 1:12

Îáci
TJ Sokol Klecany – LouÀovice 5:1
TJ Sokol Klecany – Jirny 3:2
TJ Sokol Klecany – Kostelec u KfiíÏkÛ 2:3
TJ Sokol Klecany – Stfiíbrná Skalice 1:3

Mlad‰í Ïáci
TJ Sokol Klecany – Vy‰ehofiovice 8:0
TJ Sokol Klecany – Pfiedboj 14:1

Pfiípravka a minipfiípravka
SoutûÏní turnaje

Aktuální v˘sledkové tabulky A muÏstva a muÏstev ÏákÛ jsou v restauraci Sportklub.
Dûkujeme Markovi „Smelovi“ ·tûpánkovi za aktualizaci v˘sledkÛ A muÏstva a Luì-
kovi Václavíkovi za novû pofiízenou v˘sledkovou Ïákovskou nástûnku i s tabulkou
stfielcÛ. 

Podrobné informace naleznete na stránkách www.sokol.klecany.cz

Návrat do ¤evnic

Poslední prázdninov˘ t˘den je tradiãnû vûnován letnímu soustfiedûní a pfiípravû na
novou sezónu. Po dvou letech jsme se  vrátili do areálu fotbalového klubu v ¤ev-
nicích. T˘denní letní soustfiedûní absolvovalo 18 klukÛ Ïákovské kategorie pod



dohledem Jirky, Dana, Vítka
a Dá‰i. Cel˘ t˘den bylo moc
hezké poãasí, tedy aÏ na posled-
ní den, kdy probíhal závûreãn˘
dopolední trénink v de‰ti. KaÏd˘
den zaãínal rozcviãkou a násle-
doval dopolední a odpolední
trénink proloÏen˘ pfiestávkami
nutn˘mi k doplnûní energie
a k odpoãinku. KaÏd˘ den byl
zakonãen voln˘m programem
a druhou veãefií. O energetick˘
pfiíjem se nám dobfie staral pan
kuchafi v pfiilehlé restauraci,
kter˘ nám i s paní vedoucí vy‰li
vstfiíc stran jídelníãku i mnoÏství
vydávaného jídla pro hladovce.
Kluci odehráli s místním muÏ-
stvem ÏákÛ pfiátelské utkání, ze

kterého vy‰li vítûznû. Ve ãtvrtek si mohli porovnat síly na fotbalové olympiádû. Tre-
néfii pfiipravili devût olympijsk˘ch disciplín pfii kter˘ch si kluci provûfiili svoje fotba-
lové dovednosti. Kromû puch˘fiÛ na patách a vãelích bodancÛ jsme nemuseli fie‰it
ani Ïádné zdravotní problémy a tak nám nezb˘vá neÏ konstatovat, Ïe soustfiedûní
splnilo na‰e oãekávání, byla tam dobrá parta a kluci se dobfie pfiipravili na zaãínají-
cí fotbalovou sezónu.  

Dá‰a Horová




