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VýpISy Z USNESENí RAdy A ZASTUpITELSTVA 
mĚSTA KLEcANy ZA dUBEN A KVĚTEN 2013

Rada 22. dubna
–  Vzala na vědomí zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby na území Klecan za bře-

zen 2013. Zpráva bude uveřejněna na webových stránkách města.
–  Vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Klecany za 

r. 2012. Zpráva bude předána finančnímu výboru zastupitelstva a se závěrečným 
účtem uveřejněna na úřední desce.

–  Schválila podpis mandátní smlouvy s firmou Struktis Šestajovice k zajištění staveb-
ního dozoru při adaptaci výrobních prostor truhlářské dílny čp. 956 Klecany, za 
cenu 32.800 Kč bez DPH.

–  Schválila umístění darované lípy od pana Líbala v ulici Na Vršku náhradou za 
uschlý platan.

Rada 29. dubna
–  Schválila uzavření nájemní smlouvy s L. Šarochou na nebytové prostory v Dolních 

kasárnách.
–  Schválila podpis smlouvy o výpůjčce s o. s. Pravý Hradec na budovu čp. 74 

Rychta.
–  Schválila objednávku na stavbu chodníku a napojení na dešťovou kanalizaci 

v ulici Do Klecánek (pod náměstím) včetně zpevnění svahu, za cenu 95.484 korun 
bez DPH, podle doloženého soupisu provedených prací.

–  Vzala na vědomí oznámení Městského úřadu Brandýs nad Labem, že zahajuje 
projednávání návrhu  územního plánu obce Bášť.

–  Vzala na vědomí sdělení Městského úřadu Brandýs nad Labem, odbor doprava 
o odstranění dopravního značení na místní komunikaci p. č. 202/12 (garáže pod 
školkou). 

Rada 13. května
–  Projednala návrh úpravy statutu Fondu kultury, sportu  a volného času a předá 

zastupitelstvu ke schválení.
–  Projednala návrh obecně závazné  vyhlášky č. 1/2013, kterou se doplňuje vyhláš-

ka č. 2/2010 o poplatcích za třídění a likvidaci odpadu v Klecanech.
–  Vzala na vědomí informaci o zápachu z kanalizace v oblasti Boleslavky a Skalek. 

Starosta projedná  způsob řešení s vedením Středočeských vodáren a kanalizací.
–  Schválila podpis plánovací smlouvy s TSM Group o souhlasu se změnou  koncep-

ce využití území a s dělením pozemku. Žadatel se bude spolupodílet na vybudo-
vání chodníku v ulici Dolní Kasárna.

–  Schválila nabídku Čakus s.r.o. na opravu rýhy u bytových domů nad náměstím 
Třebízského za cenu 33.163 korun bez DPH.

–  Projednala smlouvu Společenství pro dům čp. 688 Astrapark Klecany, která se týká 
zbudování dětského hřiště v dané lokalitě. Starostu pověřila dalším jednáním.
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–  Schválila podpis smlouvy s Baumi s.r.o. Mimoň o výkonu technického dozoru 
investora pro stavbu „Zateplení a výměna výplní otvorů Základní školy v Kleca-
nech“. Výše odměny po celou dobu realizace stavby je stanovena na 100.000 
korun bez DPH.

–  Schválila rozhodnutí komise pro výběr uchazeče k zakázce malého rozsahu Fré-
zování vozovky ulic Do Klecánek a Do Kaštan – II. etapa náměstí. Nejvhodnější 
nabídku za cenu 313.230 korun bez DPH podalo Benti s.r.o. Benešov.

–  Schválila konání akce Klecanský masakr motorovou pilou 2013 v Klecánkách 
u jezu, kterou pořádá o. s. Humbuk ve dnech 24. – 26. května.  

Zasedání zastupitelstva města dne 16. května
Členové zastupitelstva schválili mimo jiné:
–  hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2012 s výhradou 
–  účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad
–  upravené znění Statutu fondu kultury, sportu a volného času města Klecany obec-

ně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se doplňuje vyhláška č. 2/2010 o poplat-
cích za třídění a likvidaci odpadu

–  prodej ideální jedné třetiny domu čp. 349 včetně pozemku pod domem st. p. č. 426 
spoluvlastníkům (podle seznamu) za cenu 750.000 korun.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz
nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.

Zdena Lomová

Město Klecany 
Do Klecánek 52, PSČ 250 67 
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Uctění památky obětí druhé světové války

Na počest obětem druhé světové války a u příležitosti 68. výročí ukončení 
II. světové války proběhlo 7. května 2013 na náměstí Třebízského vzpomínkové shro-
máždění. Pan starosta Ivo Kurhajec přednesl k přítomným krátký projev. Památka 
válečných obětí byla uctěna položením věnců a květin k pomníku padlým v I. a II. 
světové válce. Sbor Klenota doprovodil pietní akt zpěvem. Na závěr shromáždění 
zazpívali všichni přítomní českou státní hymnu.
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pOHLEd dO KLEcANSKÉ mINULOSTI 
pŘEdVÁLEČNýcH A VÁLEČNýcH LET 
(KLEcANy 1930 – 1945)

V sobotu 18. května odpoledne jsme zažili příjemné překvapení při návštěvě výstavy, 
která je až do konce června t. r. otevřena v Obřadní síni Václava Beneše Třebízského 
v přízemí budovy Městského úřadu Klecany. Přístupná je v úředních hodinách v pon-
dělí a ve středu, o nedělích od 15 do 18 hodin. 

Pořadatelem výstavy je Město Klecany. O realizaci se postarala autorka Bc. Klára 
Adamová, graficky upravila její sestra Šárka Adamová a s uspořádáním výstavy jí 
pomohla Zdena Tomášová. Připravili spolu s rodinou Adamovou i občerstvení. 
Kromě zahajovacích projevů jsme vyslechli pěknou jazzovou skladbu v podání čtyř 
mladých hudebníků z big bandu Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy. 

Když jsme potom vyšli do sluncem zalitého náměstí, překvapení pokračovalo: děti 
i dospělí se mohli svézt v pravých džípech americké armády, takových, které se 
v západní části naší republiky proháněly v roce 1945. Po delší pauze, která nás dělí 
od pobytu čs. armády v Klecanech, jsme zase viděli vojáky, a to v tehdejších unifor-
mách. Ovšem pravé veterány! Jeden z nich byl dokonce oblečen do pravého skotské-
ho kiltu. Děkujeme členům Old Car Clubu za milou návštěvu!
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Dalším příjemným zážitkem bylo, že na náměstí skvěle vyhrával již zmíněný big 
band pod taktovkou prof. Michala Reisera. Mladí muzikanti hráli – a zpívali – tehdej-
ší oblíbené melodie a písničky. Měli jsme možnost v této příjemné společnosti a ve 
společnosti klecanských sousedů posedět a prožít poklidnou část soboty.

zl

Uvádíme, co bylo na vernisáži řečeno: 

Pavel Kuneš při zahájení výstavy Klecany v období let 1930 – 1945 řekl:

Vážení přítomní,
zhruba před 20 lety, když se změnily poměry a mohli jsme se svobodně vyjadřovat, 
začala kulturní komise – při starostování Zdeňka Malíka – v této síni pořádat výstav-
ky. O historii Klecan, o polozapomenutých postavách i o TGM, o VBT. Pro několik 
nás, amatérů, to byla radostná spolupráce, protože najednou jsme mohli svobodně 
myslet i psát a díky rozmnožovací technice dokumenty zvětšit nebo zmenšit i vylepit. 
Výstavky jsme připravovali a instalovali v přátelské spolupráci. Manželé Zdena a Petr 
Tomášovi, manželé Lenka a Jaroslav Petřinovi, Zdena Lomová. Postupně se přidalo 
několik dalších. Dodnes všichni na ty doby vzpomínáme jako na šťastné chvíle. 

Dnes jsem byl požádán, abych zahájil výstavku připravovanou už další generací, 
ne amatérem, ale vystudovanou odbornicí, bakalářkou Klárou Adamovou. Klára si 



8 / 9

vybrala obtížný námět. Přiblížit život našeho městečka mezi lety 1930 a 1945. To 
byla doba velmi těžká, nejen druhou světovou válkou, ale i světovou krizí a těžkost-
mi, se kterými se potýkala první republika. Kláře Adamové se podařilo objevit a zdo-
kumentovat veřejnosti neznámé údaje, fotografie i svědectví z těchto let. Docela 
všechno se nepodařilo, např. uveřejnit zprávu o statečném Karlu Stýblovi, zručném 
automechanikovi, který za války např. přes přísný zákaz upravoval šrotovačky rolní-
kům, aby na nich bylo možno mlít obilí na mouku. Ten byl zastřelen na motorce 
v poslední den květnového povstání v Chabrech. 

Svědectví jsou pro nás velmi důležitá. Přinášejí pohled současníků na události, 
kterých se sami účastnili. Je to samozřejmě vždycky nějak částečný pohled. Podobně 
jako můj pohled na tuto místnost je pouze mým pohledem. Vy tuto místnost vidíte 
docela jinak. Ale jenom spojíme-li oba pohledy, můžeme získat přesnější obraz, jak 
místnost vypadá. Z různých stanovišť se nám skutečnost najednou jeví mnohem úpl-
nější, než pouze z jednoho pohledu. Nejpřesnější by byl nejspíše pohled shora, 
podle mě z hlediska Božího. K tomu asi nikdy nedojdeme. 

Tato výstava přidává kamínky do mozaiky o těžké době, v níž žili naši předkové 
a ti nejstarší z nás. Autorka na ní představuje také informace a svědectví, která během 
totality nebylo možno uveřejnit. 

Za její usilovnost a důkladnou práci jí patří náš obdiv i naše poděkování.

Úvodní slovo Kláry Adamové při zahájení výstavy Klecany 
v období let 1930 – 1945 v Obřadní síni V. B. Třebízského 
na Městském úřadě Klecany

Vážení návštěvníci,
vítáme vás na výstavě nazvané „Klecany v období let 1930 – 45“. Jedná se o časové 
období, které mnozí z Vás osobně pamatují, někteří již pouze ze vzpomínek jiných 
či odjinud. Panely před-
stavují vybrané tematické 
okruhy této doby. Výstava 
si rozhodně neklade za cíl 
vyčerpávajícím způsobem 
představit události zmíně-
ného období, nýbrž před-
kládá zvolená témata tak, 
aby jejich prostřednictvím 
alespoň částečně přiblíži-
la kulturní, sportovní 
a společenský život 
v našem městě a také, aby 
ukázala, že město Kleca-
ny žilo nejen pestrým 
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NÁVšTĚVNícI VýSTAVy dĚKUJí

Vernisáž výstavy Klecany v období let 1930 – 1945 byla opravdu mimořádná. Jak 
z hlediska koncepce, tak zážitků. Výstavu uvedla v obřadní síni městského úřadu 
slečna Klára Adamová – autorka výstavy a pan Pavel Kuneš. Atmosféru umocnilo 
jazzové kvarteto HGHMP. Další program se odehrával na náměstí. Položení květin 
za dudáckého doprovodu, účastníci se mohli projíždět v jeepech po Klecanech 
s „vojáky americké armády“, stylově dokonalá jazzová kapela, vše v klidu, nic neby-
lo na efekt.

Děkuji Blanka Laurychová

Poděkování

Zahájení výstavy Klecany v období let 1930 – 1945 18. května 2013.
Důstojné, originální, svěží, nezapomenutelné. 
Děkujeme městskému úřadu, slečně Kláře Adamové a paní Zdeně Tomášové za jedi-
nečný zážitek.

Lakomé Barky a přátelé

životem první republiky, ale že bylo rovněž svědkem smutných historických událostí. 
V období protektorátu muselo město opustit několik židovských spoluobčanů, kteří 
zahynuli v koncentračních táborech. Svým životem zaplatili i členové místní ilegální 
odbojové organizace. Během druhé světové války bylo klecanské nebe svědkem 
leteckých bojů amerických hloubkařů a německých leteckých jednotek, které v této 
době využívaly letiště nedaleko areálu zámku. 

Textová část výstavy vychází z literatury, kronik a internetových zdrojů, které jsou 
vždy uvedeny v poznámkovém aparátu daného textu.Velkou vypovídající hodnotu 
mají zaznamenané autentické vzpomínky pamětníků. 

Články jsou doplněny o dobové fotografie, které v mnoha případech ochotně 
zapůjčili občané města Klecany. Věříme, že každý z návštěvníků si nalezne mezi 
vybranými tématy „to své“.

Poděkování si zaslouží ti, bez kterých by výstava nemohla nikdy vzniknout, pře-
devším starosta města Klecany Ivo Kurhajec, Zdena Tomášová, Kulturní komise města 
Klecany, Šárka Adamová, Martin Lemon, Zdena Lemonová, Jiřina Srbová, Radek 
Melíšek, Dušan Šebek, Petr Šafus, Stanislav Stanislav, Jitka Homoláčová, Jan Novotný, 
Pavel Kuneš, Zdena Lomová a  ze Židovského muzea v Praze paní Alena Jelínková 
a Jiřina Šplíchalová.
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Město Klecany 
Vás srdečně zve na výstavu

KLECANY 
V OBDOBÍ LET
1930—1945

Obřadní síň V. Beneše Třebízského
Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany
pondělí a středa 8.00—18.00 | neděle 15.00—18.00

// 26. 6 od 19.00 beseda nad kronikami a fotkami

18. 5.—30. 6. 2013

D
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Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, 250 66 Zdiby, Středočeský kraj, tel.: 774 986 014,  tel./fax.: 284 682 669
e-mail: info@policiezdiby.cz,  www.policiezdiby.cz .

Obecní policie Zdiby je ostatní složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a to dle dohody mezi 
Obcí Zdiby, Obecní policií a  Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, č.j.: HSKL4059/KL-2007.

Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené koordinační dohody mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím 
Středočeského kraje a Obcí Zdiby, Obecní policií  v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.

Územní působnost: obec Zdiby, Husinec, Větrušice, Sedlec a město Klecany.

OBECNÍ POLICIE

             ZDIBY

Město Klecany
starosta Ivo Kurhajec
Do Klecánek 52
250 67  Klecany
--------------------------------

Věc: zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany
březen 2013

Na základě Veřejnoprávní smlouvy (dále VS) č.j.: 146031/2008/KUSK, uzavřené 
mezi obcí Zdiby a městem Klecany podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů a to čl. 2, odst. 7,  Vám předkládám zprávu o činnosti Obecní policie 
Zdiby na území města Klecany.

Strážník OP Zdiby vykonává v Klecanech pravidelnou hlídkovou činnost v režimu 
dopoledním, odpoledním a v době víkendu nepravidelně denním nebo nočním. Strážník velmi 
dobře spolupracuje s místostarostou města Klecany na zajištění veřejného pořádku. Také byl 
zpracován plán měření rychlosti vozidel na měsíc duben, který byl poté schválen Dopravním 
inspektorátem Policie ČR - Praha venkov  a to v souladu s § 79a, zákona č. 361/2000 Sb. o 
silničním provozu.

V průběhu měsíce března došlo na území města Klecany k několika událostem.

Dne 27.3.2013 v 15.00 hod. došlo na komunikaci Čsl. armády v Klecanech k dopravní 
nehodě osobního a nákladního vozidla. Nikdo z účastníků nebyl zraněn a hlídka strážníků 
Obecní policie Zdiby usměrňovala provoz až do odtažení vozidla.

Dne 26.3.2013 v 8.00 hod. byla v křovinách, malém lese mezi obcí Zdiby a městem 
Klecany nalezena strážníkem nepojízdná čtyřkolka a následně odtažena komunálními 
pracovníky obce Zdiby. Z Centrálního registru vozidel pro obecní policie byl za pomoci 
dohledaného VIN zjištěn majitel. Strážník zpracoval výzvu dle zákona o odpadech (autovrak) 
a doručil prostřednictvím datové schránky. Poté s majitelem zahájil přestupkové řízení.

Dne 14.3.2012 v 11.20 hod. zajistil strážník OP Zdiby před obchodem s potravinami v 
Klecanech zatoulaného psa. Byl dohledán majitel a byla uložena bloková pokuta za porušení 
městské vyhlášky o volném pohybu psů.

Dne 1.3.2013 v 17.25 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že v lokalitě Na 

Datum: 15.3.2013
Č.j.: 131/13-OP-Zdiby-WA
Přílohy: 
Vyřizuje: vedoucí OP Zdiby Luděk Wachtl
Tel.: 774 986 014
Datová schránka Orgánu veřejné moci:
Obecní policie Zdiby ID: qs4gwih

Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, 250 66 Zdiby, Středočeský kraj, tel.: 774 986 014,  tel./fax.: 284 682 669
e-mail: info@policiezdiby.cz,  www.policiezdiby.cz .

Obecní policie Zdiby je ostatní složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a to dle dohody mezi 
Obcí Zdiby, Obecní policií a  Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, č.j.: HSKL4059/KL-2007.

Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené koordinační dohody mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím 
Středočeského kraje a Obcí Zdiby, Obecní policií  v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.

Územní působnost: obec Zdiby, Husinec, Větrušice, Sedlec a město Klecany.
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Město Klecany
starosta Ivo Kurhajec
Do Klecánek 52
250 67  Klecany
--------------------------------

Věc: zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany
březen 2013

Na základě Veřejnoprávní smlouvy (dále VS) č.j.: 146031/2008/KUSK, uzavřené 
mezi obcí Zdiby a městem Klecany podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů a to čl. 2, odst. 7,  Vám předkládám zprávu o činnosti Obecní policie 
Zdiby na území města Klecany.

Strážník OP Zdiby vykonává v Klecanech pravidelnou hlídkovou činnost v režimu 
dopoledním, odpoledním a v době víkendu nepravidelně denním nebo nočním. Strážník velmi 
dobře spolupracuje s místostarostou města Klecany na zajištění veřejného pořádku. Také byl 
zpracován plán měření rychlosti vozidel na měsíc duben, který byl poté schválen Dopravním 
inspektorátem Policie ČR - Praha venkov  a to v souladu s § 79a, zákona č. 361/2000 Sb. o 
silničním provozu.

V průběhu měsíce března došlo na území města Klecany k několika událostem.

Dne 27.3.2013 v 15.00 hod. došlo na komunikaci Čsl. armády v Klecanech k dopravní 
nehodě osobního a nákladního vozidla. Nikdo z účastníků nebyl zraněn a hlídka strážníků 
Obecní policie Zdiby usměrňovala provoz až do odtažení vozidla.

Dne 26.3.2013 v 8.00 hod. byla v křovinách, malém lese mezi obcí Zdiby a městem 
Klecany nalezena strážníkem nepojízdná čtyřkolka a následně odtažena komunálními 
pracovníky obce Zdiby. Z Centrálního registru vozidel pro obecní policie byl za pomoci 
dohledaného VIN zjištěn majitel. Strážník zpracoval výzvu dle zákona o odpadech (autovrak) 
a doručil prostřednictvím datové schránky. Poté s majitelem zahájil přestupkové řízení.

Dne 14.3.2012 v 11.20 hod. zajistil strážník OP Zdiby před obchodem s potravinami v 
Klecanech zatoulaného psa. Byl dohledán majitel a byla uložena bloková pokuta za porušení 
městské vyhlášky o volném pohybu psů.

Dne 1.3.2013 v 17.25 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že v lokalitě Na 

Datum: 15.3.2013
Č.j.: 131/13-OP-Zdiby-WA
Přílohy: 
Vyřizuje: vedoucí OP Zdiby Luděk Wachtl
Tel.: 774 986 014
Datová schránka Orgánu veřejné moci:
Obecní policie Zdiby ID: qs4gwih

Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, 250 66 Zdiby, Středočeský kraj, tel.: 774 986 014,  tel./fax.: 284 682 669
e-mail: info@policiezdiby.cz,  www.policiezdiby.cz .

Obecní policie Zdiby je ostatní složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a to dle dohody mezi 
Obcí Zdiby, Obecní policií a  Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, č.j.: HSKL4059/KL-2007.

Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené koordinační dohody mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím 
Středočeského kraje a Obcí Zdiby, Obecní policií  v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.

Územní působnost: obec Zdiby, Husinec, Větrušice, Sedlec a město Klecany.

Skalkách, Klecany leží na chodníku muž. Hlídka na místě zjistila, že občan pod vlivem 
alkoholu "2,26 promile" budí veřejné pohoršení. Na místo byla povolána Zdravotnická 
záchranná služba Středočeského kraje k provedení lékařského vyšetření. Strážníkovi se 
nepodařilo zajistit volné lůžko na záchytné stanici a muž byl odvezen záchranáři do 
nemocnice v Brandýse nad Labem. Protiprávní jednání bylo oznámeno do komise k 
projednávání přestupků MÚ Klecany.

za orgán obce:
Luděk Wachtl

vedoucí Obecní policie Zdiby
zastupitel obce Zdiby
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ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ vvvvvvvvvvvvvv

 Î K l e c a n y

LLeLeLLeLeLeLeLeLLeLegeggegegegegendndndndndndaaaaaa kokokokookokotttvttvtttvtvtvtttvv ššššišišiššiššťťťťťťťťťťťťťťťťťť
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ 11 – Kotviště Roztoky u Prahy

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ 2 – Kotviště Klecany

ÎÎÎÎÎÎÎÎ 3 – Kotviště Úholičky

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ 4 – Kotviště Řež

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ 5 – Kotviště Libčice nad Vltavvoooooouuuuuuuuuououuuuuuuuuuu

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ 6 –6  Kotviště Kralupy nad Vltavvoooooooouuuuuuuuuuuouuuuuuouuou

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ 7 –7777 –7 –7 –77 7 777 7 KKoKoKoKooKoKotvitvitvittvtvitvit ěštěštěštěštěěště MaMaMaMaMaMarinrinrinrinrinrina Na Na Na Na Na Na Na NNN lelaelaelaaaelaelaelaelael hhozhozhozhozhozhoh zhozhozhozhozhozzzzeevvvvvveveveveveeeeveeveeveeveeveevvvveeevvveeeeeveesssssssssssssssssssss

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ěě tě těstěstěstěst KKo Ko Ko Ko KKllllecleclecanyanyanynynanynyy llllllllleleležížížížíží řiřipřipřipřip lbl ibl ibl ibl ibl i ěěž ěěž ěěěžněžněžněě 8888888888888 kkkkkkkkkkkmkmkm dddododod sevsevesevernernerníhhhíhhhhíhíhíhíhíhoíhíhoíhhíhoíh kkkokokok jjjrajrajj PPe Pe Pee Pe P hhhhhhhhhhhrahhrahrahhyyyyyy,yy,y,,y vveveevvevvevvvevee vvvv
svahu na pravém břehu Vltavy. Na katastru Klecan byla objevennaaa aaaa

ppppppppppoooomoopppppppppp ěrně rozsáhlá archeologická naleziště.  Nejstarší písemná zmínkkaaa  
ooooooo  KKooo lecanech pochází z r.  1316. V roce 1994 byly Klecany povýšeny naa a 
mmmmmmmmměěsmm to. V r.  2002 zasáhla Klecany v lokal itě Klecánky ničivá povodeňň. 
ZZZZZZZZZnnačky úrovně hladiny velké vody jsou umístěny na budově správyyyyyyy  
zzzzzzzzdddyd madla. V těsné bl ízkosti zdymadla se nachází malá vodní elektrárnaa.
VVVVVVVVV KVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV lecanech je zámek, který není veřejnosti přístupný. V sousedstvví í 
zzzzzzzzzázáámzzzzzzááázzzzzz ku je kostel a fara, kde je možné navštívit pamětní síň katol ickéhoo o 
kkkkkkknnněkkkkkkkkkkkkkkkk ze a spisovatele Václava Beneše Třebízského, který v Klecanechh h 
ppppppppůůůsppppppppppppppp obil v letech 1876 – 1884. Klecany tvoří čtyři části - Klecany, Drastyy, , 
KKKKKKlleKKKKKKKKK cánky a Zdibsko. Nadmořská výška města se pohybuje v rozmezzí 
mmmmmmmmmmeezmmmmmmm i 175 – 270 m n. m. Ve městě je základní a mateřská škola, základnní
uuuuuuumměuuuuuuuuuuuuuuuu lecká škola, městská knihovna, dům s pečovatelskou službou aa 
nnnnnnnnnněěěknnnnnnn olik restaurací .  Nově byl v r.  2012 vybudován výceúčelový sportovnní
aaaaaarrrreaaaaa ál a provedena byla rovněž 
vvvvvvvv r.  2012 revital izace náměstí 
VVVáVáácVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV lava Beneše Třebízského. 
SSSSSSSpSppppoSSpS jení s  Prahou je zajišťováno 
aaaaaauuuuta obusovými l inkami příměstské 
dddddddooopdddd ravy č.  371 a 374, které končí u 
sssssssttttaassssssstttssssssss nice metra C Kobylisy. Spojení 
mmmmmmmmmeezmmmmmmmmm i oběma břehy Vltavy je 
zzzzzzaaajjzzazz ištěno celoročně přívozem pro
ppppppěěěěšppppppppppp í a cykl isty. Přes přívoz vede 
ccccccycyykkcccccyyccccyyccccy lotrasa 8100. Klecany jsou 
ooooododddddddod dd oooodoooooodooo rr. r 1991997 m7 místístem em prapravidvidelnelnéhoého  
kokonkonkonkonkonononkokkkkokkkkkkooonnkkkokokokonononononnkk ná íá ííáníáníáníáníáníáníáníáníáníáááníáníánáníííání KlKlKlKlKlKlKlKlKlKlKlKlecaecaecaecaececaecaeeca kkknsknsknsknsknsknsknsnnnsknnsknnsknsknnské Vé Vé Vé Vé Vé Vé Vé Véé VVVé Vé Vé tteteeteeteeteeteetteeteeteranranranranranrranranrrrrranrrran RRRR aR aR aR aR aR aR aR alll ll ll lyl lyl lyl lyl lyll lyyl lyll lyll yyyeeeee.e.e.e..

http://www.udolivltavy.cz
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NELAHOZEVES – TROJA                  

Termíny plaveb -
                              

                  3. 7. 2013            7. 8. 2013          
                10. 7. 2013          14. 8. 2013   
                17. 7. 2013          21. 8. 2013    
                24. 7. 2013          28. 8. 2013   
                31. 7. 2013                                            

o
Nelahozeves 9:40 

 10:00 

Plavební komora Dolánky-proplavení 
 11:00 

rahy 11:30 

 11:45 

Plavební komora -proplavení 
-  12:35 

-  13:15 

–  13:45 

-  14:15 

-proplavení 
 14:50 

 15:00 

 15:25 

Plavební komora Dolánky-proplavení 
Kralupy n/Vl 16:15 

Nelahozeves 16:30 
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             Ceník  
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z elahozeves
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Kralupy   - X  80 - 12 - 12 - - -
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-
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zájmů, ke zmnožení si l  a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahemmmmmm mm
a významem real izační možnosti samostatných obcí – citováno ze stanov svazku.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK dnešnímu dni sdružuje svazek tyto obce a města po březích řeky Vltavy :

Î Roztoky 
Î Klecany
Î Úholičky
Î Husinec – Řež
Î Libčice nad Vltavou
Î Kralupy nad Vltavou
Î Nelahozeves

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV současnosti chce svazek podpořit obnovu života na řece a na březích kolem řeky. Podporujjeeee e 
lodní dopravu, obnovení přívozů nebo stavbu lávek . Udržuje stávající cyklostezky a molalaaaaa.. 
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ČERVEN – mĚSíc mySLIVOSTI
Červen je již tradičně označován nejen za měsíc myslivosti, ale též za měsíc ochrany 
přírody. V tomto měsíci se rodí nejvíce mláďat lovné zvěře i ostatních zvířat a ptáků 
žijících v přírodě. Přestože zvěř ještě neztratila svou reprodukční schopnost, její 
šance na přežití se s postupujícími civilizačními faktory stále snižuje. Každým rokem 
ubývají stovky hektarů zemědělské plochy a na nich vyrůstají průmyslové stavby, 
sklady, logistická centra nebo komplexy rodinných domů. A tam, kde se půda ještě 
zemědělsky obhospodařuje, se velmi často setkáváme jen s nekonečnými monokul-
turními lány řepky nebo kukuřice, které nejsou pro zvěř úživné, bez jakékoliv meze 
či remízku (viz situační foto).

Navíc jsou tyto lány několikrát ročně chemicky ošetřovány, takže se nedá říci, že 
se jedná o dobré životní podmínky pro zvěř. Drobná zvěř je navíc likvidována záko-
nem chráněnými dravci, přemnoženými divokými prasaty a ve velké míře také vlivem 
stále narůstající dopravy. Mnoho zvěře tak zahyne při střetu s motorovými vozidly, 
občas s volně pobíhajícím psem. To jsou fakta, která vidí kolem sebe každý všímavý 
člověk, nejen myslivec.

Jarní řez stromů Nad strouhou Nepovolená skládka březen 2013

Řepka, sklady, domov můj Širé lány řepky, letní úkryt černé zvěře



14 / 15

Abychom si však jen nestěžovali, snažíme se výše uvedené nepříznivé vlivy svou 
činností eliminovat nebo alespoň maximálně zmírňovat. V zimním období zvěř při-
krmujeme, aby nestrádala hladem a udržela se v dobré kondici. Opravujeme stáva-
jící a stavíme nová krmná zařízení, která po skončení krmné sezóny čistíme a desin-
fikujeme (viz situační foto). K zabránění střetu s motorovými vozidly stavíme 
u hlavních silnic pachové ohradníky, které se podle zkušeností z posledních let, uká-
zaly jako značně účinné. S podporou sponzorů nakupujeme bažantí zvěř a vypouš-
tíme jí do různých lokalit v honitbě k zazvěření a oživění krve.

Zároveň se věnujeme odstřelu černé zvěře. I když jsou výsledky dobré (51 kusů 
v roce 2012), stále nemůžeme být spokojeni a problém přemnožení divokých prasat 
je i nadále aktuální.

Po dohodě s vlastníky provádíme úpravy a čištění pozemků od náletových dřevin, 
nežádoucích porostů, ale i od černých skládek (viz situační foto).

Plánujeme též výsadbu stromů a keřů na vybraných vhodných plochách a též 
zřízení zvěřních políček, na kterých by se pěstovaly rostliny vhodné pro zvěř (obilo-
viny, topinambury), které by zároveň sloužily jako přirozený kryt (viz situační 
foto).

Úklid a desinfekce krmného zařízení 1 Úklid a desinfekce krmného zařízení 2

Úklid a desinfekce krmného zařízení 3
Odstraněná skládka – příprava pro políčko 
květen 2013
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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ

VCHÁZÍTE-LI DO HONITBY
MS ZDIBY - KLECANY

Děkujeme Vám předem,
že svého psa upoutáte

a nenecháte ho volně pobíhat
přírodou.....

ZÁKON TO ZAKAZUJE!!!!!!
( § 10, zákona 449/2001, sb. )

Myslivecký hospodář                                               Myslivecká stráž

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ

VCHÁZÍTE-LI DO HONITBY
MS ZDIBY - KLECANY

(§ 10, zákona č. 449/2001, Sb.)

Úprava porostu u příručního skladu

To vše jsou aktivity členů Mysliveckého sdružení Zdiby – Klecany, se kterými 
chceme i touto cestou seznámit spoluobčany, a tak zpopularizovat činnost myslivců 
v rámci června – měsíce myslivosti.

Ing. Jindřich Trpák
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mEZINÁROdNí dNy V ČERVNU

První červen je už tradičně oslavován jako Mezinárodní den dětí. A v červnu najdeme 
i další mezinárodní dny: 2. 6. MD čistého ovzduší; 4. 6. MD dětí, které se staly obětí 
agrese; 9. 6. MD archivů; 15. 6. MD odpůrců vojenské služby; 17. 6. MD proti rozšiřo-
vání pouští a sucha; 21. 6. MD trpaslíků; 26. 6. MD boje proti zneužívání drog a nezá-
konnému obchodování s nimi a současně je tento den MD podpory obětem násilí.

Pro naše bezprostřední okolí bychom z uvedených mezinárodních dnů mohli 
považovat za významný 9. červen – Mezinárodní den archivů, a to především proto, 
že v areálu bývalé Tesly na adrese Přemyšlení 220 sídlí Státní okresní archiv Praha-
východ. Po mnoho let byly archivy okresu Praha-východ archivy městskými (v Bran-
dýse n. Labem-Staré Boleslavi, Čelákovicích a Říčanech). Začátkem 50. let tehdejší 
okresní národní výbory zřídily okresní archivy. Od 1. 7. 1960 v souvislosti se záko-
nem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu byl vytvořen Okresní archiv Praha 
-východ se sídlem v budově Okresního národního výboru Praha-východ, nám. 
Rebubliky 3, Praha 1. Depozitáře pak byly v Brandýse nad Labem, Čelákovicích, 
Mnichovicích, Říčanech a ve Sluhách. V r. 1973 byla vytvořena centrála archivu 
v bývalém hostinci v Nehvizdech čp. 12 a začaly být postupně rušeny stávající depo-
zitáře. Avšak s přibývajícím časem přibývalo i archiválií a tak opět musel být vytvořen 
depozitář, tentokrát v obci Kuří, odkud se archiválie opět začátkem 90. let minulého 
století stěhují, tentokrát do budovy Obecního úřadu v Doubku. Budova archivu 
v Nehvizdech byla předmětem restitučního řízení a tak bylo opět potřeba řešit nové 
umístění archivu. Jako nejvhodnější byl vybrán objekt bývalého Výzkumného ústavu 
přístrojů jaderné techniky Tesla ve Zdibech-Přemyšlení. V novém sídle je Státní okres-
ní archiv Praha-východ od června 1996. Od 1. srpna 2002 se stal vnitřní organizač-
ní jednotkou Státního oblastního archivu v Praze.                                 

JH

 

 

 

GALVANICKÉ LÁZNĚ BLÍZKO VAŠEHO DOMOVA 
 

NABÍZÍM KOSMETICKOU PÉČI 
 

OMLAZOVACÍ GALVANOTERAPIÍ 
VYHLADÍM VÁM VRÁSKY, ZMIZÍ VÁM AKNÉ,  

ZBAVÍM VÁS LULITIDY,  CE

VIDITELNÉ VÝSLEDKY JIŽ PO PRVNÍM OŠETŘENÍ 
OBNOVÍM VÁM RŮST VYPADÁVAJ ÍCH VLASŮ,  ÍC

VŠE ZA PŘÍZNIVÉ CENY, NEBOJTE SE OMLÁDNOU ☺T  
VYUŽÍVÁM PATENTOVANÉ TECHNOLOGIE FIRMY, 

KTERÁ OBJEVILA KYSELINU HYALURONOVOU 
 

KDE: DOČAS  V KRD KLÍČEK, U ŠKOLKY 74, KLECANYNĚ  
 

MARIE BRÁVNÍKOVÁ, TEL. +420 777557020 
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dUB LETNí U HŘIšTĚ NA HRAdIšTI

Význačné dřeviny v Klecanech 4.
Dub letní (Quercus robur) je lesním stromem, který se v Čechách hojně vyskytuje 
nejvíce v nadmořské výšce 100 až 350 m.n.m. Pokud jej nikdo neumoří, může se 
dožít úctyhodného věku až tisíce let. V nízkých polohách, v přirozených lužních 
porostech, bohatě zásobených vodou a živinami, roste ve směsi s topolem bílým, 
topolem černým, jilmem vazem, jasanem ztepilým, olší lepkavou a dalšími druhy. 
Ale už od doby bronzové byl lidmi preferován natolik, že jej dále záměrně šířili 
v celé starosídelní české krajině, především podél větších řek. Díky lesníkům se ale 
nachází i v produktivních lesích s lípou srdčitou, javorem klenem, jilmem habrolis-
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tým, habrem obecným aj. Stejně jako v případě buku, i dub byl oblíbeným cílem 
pasáčků, jejichž vepříci se na žaludech vypásli hezky dokulata. 

Dub letní snadno poznáte podle typických laločnatých listů a charakteristicky 
„dubového“ vzrůstu. Od příbuzného dubu zimního jej nejlépe odlišuje délka stopek 
u žaludů, která je u letního dubu 6 až 12 cm, kdežto u dubu zimního jsou žaludy 
přisedlé k větvičkám. Podle morfologie kmene a koruny s prosychajícími konci větví 
poznáte dub bezpečně i na obrazech starých malířských mistrů holandských, ital-
ských i dalších. Pro milovníky historie je zajímavé i to, že dub dříve poskytoval suro-
vinu pro výrobu inkoustu, a to z kulovitých útvarů, tzv. „duběnek“, které vznikají na 
listech působením blanokřídlého hmyzu. 

Z mnoha klecanských dubů letních byl vybrán jeden, který se nachází Na Hradišti 
u nového sportoviště. Je to pohledný jedinec v blízkosti lesa, ve kterém má mnoho 
potomků, pocházejících z jeho žaludů. 

Věk dubu je odhadnut na 200 roků, obvod v měrné výšce je 329 cm, na úpatí je 
to 372 cm. Průmět koruny činí 25,80 m, výška stromu cca 19 m. Vzdálenost kmene 
od nezpevněné plochy hřiště byla změřena jako 340 cm a od nejbližšího obytného 
domu je to 20 m. Zpevněné hřiště je hned za obvodem koruny stromu. V  blízkosti 
kmene byly do země uloženy elektrovody a postaven sloupek (355 cm), což mohlo 
znamenat narušení kořenové soustavy. 

Autoři tohoto článečku neznají žádný hezký příběh, který by se k dubu vázal, 
takže byla jimi vymyšlena pověst. Zde je: 

„V roce 1813 procházela přes Čechy napoleonská vojska. Setník Piere de Voillard, 
který sloužil u 2. jezdeckého pluku, byl svým šéfem, Napoleonem Buonapartem, 
pověřen sehnat v Čechách inkoust. Bonapartovi totiž inkoust právě došel, a on potře-
boval jeho větší zásobu, aby po poražených Prusech, Rakušanech a Rusech (v bitvě 
u Drážďan 26. – 27. srpna 1813) mohla podepsat kapitulaci také tzv. Česká armáda. 
V první fázi v bitvě u Chlumce 29. – 30. srpna 1813 pod velením generála Vandamma 
se to nepodařilo, takže císař Napoleon opravdu zuřil. Setník de Voillard byl proto 
hodně nervózní, ale náhodou se dozvěděl, že v jedné české obci s názvem Klecany 
se vyrábí nejkvalitnější inkoust z duběnek. Vydal se tam, a přitom potkal Ladu, krás-
nou mladou producentku inkoustu. Okamžitě se do ní zamiloval a usoudil, že císař 
to dokončí u Slavkova nebo jinde i bez něj. Z armády se vytratil, rychle se počeštil, 
a netrvalo dlouho, čekali s Ladou mimino. Piere slíbil, že pokud to bude dcera, vysa-
dí břízu, pokud syn, vysadí dub. A skutečně, byl to syn, takže v blízkém háji odebral 
osivo z největšího dubu a strom zapěstoval. Od té doby dub Na Hradiští sílí a mohut-
ní, i když de Voillard a jeho rodina dávno odpočívají na klecanském hřbitově, v neo-
značeném hrobě úplně vzadu vlevo.“

Dub u hřiště byl skupinou obyvatel města navržen na vyhlášení jako památný 
strom. Předpoklady pro to určitě má, i když je pravdou, že stromů s obdobnými para-
metry je na katastru Klecan více. Nejlepší ochranou stromů je nepochybně komplex-
ní přístup, pečlivý výběr míst pro výsadbu a celoživotní péče. Ta se ovšem překlene 
přes několik lidských pokolení, protože – jaká smůla pro člověka – šumící dub a jeho 
souputníci často žijí mnohem a mnohem déle, než nejstarší člověk ve vsi. 

Jaromír Bratka a František Málek
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NAUČNÁ STEZKA – 4. a 5. ZASTAVENí

Socha svatého Václava
Z pravé strany před kostelem, 
v místech, kde původně stával 
dubový kříž je umístěna na slou-
povém podstavci socha sv. Václava, 
pocházející z 2. poloviny 17. stole-
tí. Původně byla označována za 
sochu sv. Floriána. V kronice obce 
Zdiby, kam Přemyšlení patří, je 
však uvedeno, že v Klecanech 
nastoupil nový kněz Josef Mejsnar, 
který sochu nechal přemístit do 
Klecan, předělat ze sv. Floriána na sv. Václava a umístěna jest před kostelem klecan-
ským. Roku 1896 byla na svátek Všech svatých obnovená socha posvěcena jako 
socha sv. Václava a takto je i vedena ve Státním seznamu kulturních památek.

V blízkosti sochy sv. Jana Nepomuckého je umístěn pomník z r. 1894 k uctění 
památky kaplana a spisovatele Václava Beneše Třebízského. Postaven byl díky 
sdružení českých literátů a je zhotoven z jemného hořického pískovce v sochařské 
dílně bratranců Ducháčkových v Praze.

Pomník tvoří dvě části – více než 3 m vysoký kříž s ukřižovaným Kristem z dílny 
Josefa Myslbeka a z téměř 4 metry vysokého podstavce s kamenným zábradlím 
v barokním stylu. Podstavec je dílem Jiřího Stibrala. V dolní části pomníku je umístěn 
reliéf Václava Beneše Třebízského od Josefa Mařatky. Náklady spojené se stavbou 
pomníku hradil, a to včetně poskytnutí potřebného pozemku, tehdejší majitel zámku 
Jindřich Benies.

JH

Pomník s Myslbekovým Ukřižovaným
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VĚcI KOLEm NÁS – pIVNí LÁHEV

Nejstarší láhve na pivo u nás jsou známy ze staropražského pivovaru U Křižovníků. 
Byly vyrobeny z čirého bílého skla s reliéfem křížovnického řádu tj. osmihrotým 
křížem dole provázeným šestihrotou hvězdou. O těchto láhvích se můžeme dočíst 
v knize M. Valenty nazvané Tam, kde se pívávalo… Uvádí se zde „…pilo se z níz-
kých kamenných džbánků. Pivo bylo dosti slabé, za to ovšem 15stupňový Křižovnic-
ký ležák v láhvích byl kvality mezi pražskými pivy daleko pověst si razící a hojně do 
ciziny vyvážený. Ležák ten měl zvláštní ojedinělou příchuť pivovarské smůly, byl 
temně hnědé barvy a obsahoval tolik kyseliny uhličité, že často zátky, ač dobré 
a silné, samy do vzduchu vylétaly…“ V dobách pozdějších převládaly pivní láhve 
o obsahu 1 holby (něco málo přes 0,7 l). V Rakousku-Uhersku zákonem č. 16 
z 23. 7. 1871, na jehož základě se dnem 1. 1. 1876 začaly využívat metrické míry, 
se obsah nových láhví na pivo změnil na 0,5 litru nebo na 1 litr. Také barva skla se 
postupně změnila z čiré na tmavou, z důvodu delšího uchovávání piva v láhvích. 
Tvar u nás měly láhve na pivo nejčastěji cylindrický, při čemž se lišilo tvarování dna 
i hrdla. K uzavírání láhví zpočátku sloužily korkové zátky. Poté došlo k prstencovité-
mu rozšíření hrdla, které umožňovalo převázání zátky provázkem nebo drátem. 
Hitem mezi uzávěry láhví byly porcelánové zátky s kaučukovým těsněním, opatřené 
silnou kovovou pákovou pružinou. Problém byl s návratností obalů, neboť v domác-
nostech se láhve s pevným uzávěrem často hodily k uchovávání jiného než pivního 
obsahu. Proto bylo vládním nařízením zavedeno tzv. zálohování obalů. V době 
2. světové války, kdy se prodávalo jen nízkostupňové pivo, byly v domácnostech 
využívány láhve s patentními uzávěry, neboť se v té době značně rozšířilo domácí 
vaření silnějšího piva a k jeho kvašení právě sloužily spolehlivě uzavíratelné patentní 
láhve. Pivní etikety se objevily až koncem 19. století. Jejich používání přineslo zlev-
nění výroby pivních láhví, protože nebylo třeba vyrábět láhve s logem konkrétního 
výrobce piva. Přesto, že se poslední dobou do popředí zájmu spotřebitelů derou piva 
prodávaná v plechovkách nebo v plastových láhvích, zůstává skleněná pivní láhev 
klasickým a dosud nepřekonaným obalem zlatavého moku.

 JH
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ČERVNOVý pROGRAm KLUBU SENIORŮ

Zveme Vás na bývalou Rychtu (ulice U Školky 74, nad poštou).

Pondělí 3. června
9.30 Cvičení na židlích a na míčích – Gabriela Křečková

Středa 5. června
10.00 – Kurz angličtiny, cena 30,– Kč. Přihlašujte se, prosím, předem.

Pondělí 10. června
9.30 – Cvičení na židlích a míčích – Gabriela Křečková

Středa 12. června
10.00 – Kurz angličtiny, cena 30,– Kč. Přihlašujte se, prosím, předem.

Pondělí 17. června
9.30 – Cvičení na židlích a míčích – Gabriela Křečková

Středa 19. června
10.00 – Kurz angličtiny, cena 30,– Kč. Přihlašujte se, prosím, předem.

Pondělí 24. června
9.30 – Cvičení na židlích a míčích – Gabriela Křečková
                              
Vstupné do Klubu seniorů je 10,– Kč, není-li uvedeno jinak. Permanentka Klubu 
seniorů s 10 vstupy za 100,– Kč Vám umožní výhodný vstup na další akce z nabídky 
Pravého Hradce.
Navržený program se bude měnit nebo doplňovat podle přání a návrhů účastníků. 
Přineste si, prosím, něco na přezutí. Můžete však použít i naše návleky na obuv.
Těšíme se na Vás. 

Zdeňka Tomášová, tel. 723 734 994

Další akce vhodné pro seniory

Chcete si zahrát bridž, královskou karetní hru?
Připravujeme pravidelné schůzky v klubovně na Rychtě, kde se můžete naučit zákla-
dům nebo si zahrát oblíbenou karetní hru, která se hraje po celém světě. 
Nabízíme buď středu od 16 do 18 hodin nebo čtvrtek od 19 do 21 hodin. Podle 
zájmu jsou možné schůzky i v dopoledních hodinách. 

Přihlašujte se, prosím, předem a sdělte nám, který den a čas Vám vyhovuje. Sděl-
te nám také, jestli jste začátečníci nebo pokročilí.

První schůzka je zdarma, za další zaplatíte 30,– Kč. V případě zájmu můžeme 
uspořádat kurz.
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Kurzy keramiky, které se konají v ateliéru Šoltysových, Sídliště 366 (vchod z levé 
strany domu), Klecany. Parkování je možné ze strany, kde jsou vyhrazena 3 místa pro 
družstvo Duo.

Večerní keramika pro dospělé 
Středa 19.00 – 21.00 hod., ateliér Šoltysových
Cena: 1 vstup z permanentky Klubu seniorů 
Keramická dílna pro všechny, od úplných začátečníků až pro pokročilé. Možnost 
uskutečňovat vlastní nápady, naučit se různé techniky práce s hlínou a výtvarně se 
realizovat.

Přihlašujte se, prosím, předem na tel. 604 344 723 (Dana Šoltysová).

Otevřený ateliér pro dospělé
Každá první sobota v měsíci, 14.00 – 18.00 hod., ateliér Šoltysovi
Cena: 350,– Kč
Věnovat se budeme kresbě, malbě, sochařství i keramice, zkrátka podle individuálních 
zájmů účastníků kurzu.
Počet míst je omezen (max. 8), proto se prosím přihlašujte předem.

Přihlašujte se, prosím, předem na tel. 604 344 723 (Dana Šoltysová).

Stolní tenis
Po dohodě si můžete přijít na Rychtu zahrát stolní tenis. Máme k dispozici dva stoly, 
pálky a míčky Vám můžeme půjčit. Cena je 1 vstup z klubové permanentky.

Tel.: 723 734 994 (Z. Tomášová)

Babičky i dědečkové mohou se svými vnoučaty navštěvovat všechny akce z Pravidel-
ného programu a Kalendáře akcí, které najdete na www.klubklicek.cz.

Další informace najdete na webových stránkách Pravého Hradce:
(www.pravy-hradec.cz).

S ÚSmĚVEm JdE VšEcHNO Líp

Manželé se vrací ze společnosti a ukládají se ke spánku. Muž se na poslední chvíli 
před ulehnutím vytratí z ložnice. Dojde do kuchyně a za chvilku se vrací se sklenicí 
vody a podává ji ženě. 
„Co to je?“ ptá se manželka zmateně.
„Aspirin, proti tvé bolesti hlavy.“
„Ale mě hlava nebolí.“
„Ha! A mám tě!“
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Středa 5. června
15:00 ZAHAJOVACÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST DNŮ KRALUP na zahradě DPS na 
Cukrovaru 
– 15:00 zahájení slavností starostou Petrem Holečkem
–  15:05 zahájení Olympiády pro seniory – slalom s chodítky, hod do dálky gymba-

lem, turnaj v kroketu, přetahování lanem
– 15:10 – 16:00 k tanci a poslechu zahrají Trosečníci
– 16:00 se svými vystoupeními se představí:  
– ZŠ Třebízského – tanec s deštníky, recitace o Foxovi z knihy Dášenka
– DDM – ZÚ Krůček a Rytmika, Hip hop, Modern dance, Orientální tanec
– MŠ Gen. Klapálka – taneční vystoupení Čtyřlístek
– TS Naděje – Show dance – děti od 4 do 8 let a děti od 10 do 12 let
– 17:00 vyhlášení výsledků Olympiády pro seniory
– 17:15 zahájení turnaje v pétanque
– 17:15 k tanci a poslechu zahraje orchestr KralupSwing
– 18:15 zazpívá Senior minichór
– po celou dobu zahajovacího programu bude probíhat: 
– výstava děl, ručních prací klientů DPS
– kondiční cvičení na nově vybudovaném hřišti s rehabilitačními prvky 
– opékání buřtů na ohni

16:00 BĚH DO HOSTIBEJCKÝCH SCHODŮ 
– sraz pod schody na Hostibejk (Jarníkovy schody) – v 17:30 hod. vyhlášení vítězů

17:30 KINEČKO PRO NEJMENŠÍ – Kino Vltava 
– promítání filmu pro děti – Čtyřlístek ve službách krále 

19:00 RYCHLOKURZ SEBEOBRANY A UKÁZKY JUDA v tělocvičně Juda – tř. Legií  

Čtvrtek 6. června
9:00 – 13:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MĚSTSKÉ POLICIE – služebna Městské 
policie Kralupy, Hálkova ul.
–  připraveny budou různé soutěže pro děti, ukázka sebeobrany, zákroky MP, ukázka 

materiálně technického zabezpečení MP apod.
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17:00 ČAJ O PÁTÉ – Ametystová čajovna v Podřipské ul. – v místě, kde vládne klid, 
soulad a pohoda tak, jak si čínská tradice žádá, vám při dobrém čaji k tanci a posle-
chu zahraje skupina KOSÍ BRATŘI.

17:00 – 22:00 VII. MUZEJNÍ NOC S PŘEKVAPENÍM – Městské muzeum Kralupy – 
Vrchlického ul.
– 17:00 zahájení VII. muzejní noci – ředitel Jan Racek
– 17:00 vystoupení skupiny dobových tanců MARIANE – renesance I
– 18:00 vystoupení skupiny dobových tanců MARIANE – renesance II
– 19:00 vernisáž výstavy Otakara Čemuse OHLÉDNUTÍ 
– 19:00 vystoupení skupiny dobových tanců MARIANE – baroko 
–  20:00 koncert – francouzská zpěvačka Cecile da Costa – šansony; Mathieu 

Gautron – harmonika
–  17:00 – 22:00 – volné prohlídky stálých výstav, práce v pravěké dílně, jarmark na 

nádvoří, občerstvení

17:30 – 18:30 TURISTICKÝ ZÁVOD NANEČISTO – park mezi sídlištěm Cukrovar 
a Zákolanským potokem
–  přijďte si vyzkoušet, co obnáší TURISTICKÝ ZÁVOD – sport, v kterém je kralupský 

turistický oddíl jedním z nejúspěšnějších v republice! Co musí závodník ovládat 
a znát, aby byl úspěšný? Jaké nástrahy na něj čekají na trati? Každého zájemce na 
trati doprovodí zkušený závodník a vysvětlí, co se kde dělá. Pro seznámení 
s TURISTICKÝM ZÁVODEM nebudete potřebovat sportovní oblečení (ale je výho-
dou) ani propisku nebo třeba buzolu. Za absolvování trati bude každý obdarován 
pamětním listem a malou sladkostí.

18:00 ZUŠlechtění UMĚNÍM – KD Vltava
–  v programu se představí všechny obory ZUŠ Kralupy n. Vlt. – hudební, taneční, 

literárně-dramatický i výtvarný. Dramatický obor uvede divadelní komedii Chci 
zpátky školné, z tanečního oboru se představí žákyně paní uč. Mgr. Š. Kuželové 
a S. Hodkové s nejrůznějšími choreografiemi. Výtvarný obor předvede několik 
prací žáků. Uvidíme tedy keramické výrobky, malbu, prostorovou tvorbu, kresbu 
i grafiku. Z hudebního oboru zazní několik skladeb z oblasti vážné hudby, ale také 
popu. Představí se zde nejrůznější hudební nástroje. Vystoupí také soubor houslí 
i fléten a zazpívá pěvecký sbor Lištičky.

19:00 KONCERT hudební skupiny MAIMA – Galerie VK37 v Lobči
–  hudební vystoupení zprostředkující emotivní zážitek prostřednictvím nejen nej-

známějších retro hitů různých hudebních žánrů, ale i původní tvorby. Tyto jsou 
prezentovány v osobitém a moderním stylu.

Pátek 7. června
9:00 – 15:00 HRY PRO DĚTI – městské letní koupaliště v Lobečku
–  hry a soutěže pro malé i velké, plážový volejbal, fotbal, florbal. Hry a soutěže 

budou i v bazénech – plavky s sebou! Děti si budou moci zaskákat na trampolíně 
a v nafukovacích hradech se skluzavkou. Pro děti je připravena sladká odměna. 
Každý předškolák bude mít možnost vyzkoušet si „zápis nanečisto“ s učitelkami 
prvních tříd ZŠ Komenského – získá dárek a pamětní list. 
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16:00 ORIENTAČNÍ BĚH – hřiště TJ Sokol
–  start v 16:30 h., cíl se zavírá v 18:30 h. Běhat se bude ve čtyřech kategoriích: A – 

4 km, pevné pořadí kontrol; B – pro děti od 10 do 14 let, pevné pořadí kontrol; 
C – pro pohodáře nebo rodiče s dětmi, volitelný počet kontrol a délka tratě; 
D – pro nejmenší děti, hledání cukrátek na hřišti.

17:00 LANOVÝ TROJBOJ – tělocvična Juda – tř. Legií
–  od 17:00 h. si mohou vyzkoušet svou sílu děti od 4 – 5 let; od 18:00 h. si siláci 

(muži i ženy) ve věku 10 – 100 let mají možnost vyzkoušet zvláštní „lano“, na kte-
rém trénují nejlepší judisté nejen u nás, ale i v zahraničí.

20:00 OLDIES PÁRTY – loděnice Kotva
–  diskotéka s hudbou 60. – 90. let. Hraje DJ Viktor Voljanskyj

Sobota 8. června
8:00 LETNÍ AEROBIC – sportovní hala na Cukrovaru
–  soutěž typu Master Class 
–  8:00 – 12:30 pro děti od 5 do 14 let. Děti cvičí jednotlivě podle lektora
–  13:00 Kralupský pohár – soutěž sól, dvojic a minitýmů v komerčním a sportovním 

aerobiku

8:30 MEMORIÁL SIMONY MACHANOVÉ – volejbalové hřiště na Sokolišti
–  21. ročník turnaje volejbalu – utkají se ligová a extraligová družstva kadetek 

a juniorek týmů Slavia VŠ Plzeň, Hlincovka České Budějovic, Mikulova Praha, 
Benešov, Kralupy nad Vltavou, Komárno a Hennigsdorf.

9:00 TURNAJ STOLETÍ – fotbalové hřiště Čechie 
–  13 ročník fotbalového turnaje. Hraje 16 týmů v malé kopané s hráči 5+1 na obou 

polovinách hřiště.

9:00 – 17:00 TURNAJ BASKETBALU – sportovní hala na Cukrovaru
–  turnaj nejmladších minižákyň

10:00 TURNAJ MUŽŮ V RUGBY – hřiště Mikovice

10:00 – 14:00 FILIPÍNSKÉ KALI – pravý břeh Vltavy pod mostem T.G.M. 
–  ukázky bojových umění preferující použití chladné zbraně, ale i neozbrojený boj
–  TIGER - JIU JITSU - tradiční japonské sebeobranné umění boje beze zbraně, které 

využívá kopů, úderů, různých metod škrcení, vychylovacích technik, hodů a páče-
ní kloubů. Jiu Jitsu je vhodné pro reálnou sebeobranu a zároveň je to výborná 
pohybová průprava pro ty, kteří se chtějí udržovat v dobré fyzické a psychické 
kondici. Jiu Jitsu je vhodné pro děti i dospělé. Spodní věková hranice u dětí je 
7 let. 

10:00 – 17:00 KRALUPSKÁ MÍLE – loděnice Kotva
–  11:00  zahájení exhibicí vodních lyžařů
–  11:30  povinný trénink všech závodníků
– 12:00 závod kategorie veteránů
– 12:30 první kolo závodu kat. B1
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– 12:50 exhibice vodních lyžařů
– 13:20 první kolo závodu kat. B2
– 13:40 první kolo závodu kat. B3
– 14:00 exhibice vodních skútrů
– 14:30 první kolo závodu kat. B4
– 14:50 druhé kolo závodu kat. B1
– 15:10  exhibice kluzáků v čele s Davidem Loukotkou
– 15:40 druhé kolo závodu kat. B2
– 16:00 druhé kolo závodu kat. B3
– 16:20 exhibice vodních skútrů
– 16:40 druhé kolo závodu kat. B4
– 17:00  exhibice kluzáků v čele s Davidem Loukotkou
– 17:30  vyhlášení výsledků závodů a předání cen
– 18:00  Slosování tomboly a předání hlavních cen

13:00 FLAIR CUP – pravý břeh Vltavy pod mostem T.G.M.
–  Mistrovství ČR barmanů v míchání nápojů

13:00 – 16:00 DÁMSKÁ JÍZDA – pravý břeh Vltavy pod mostem T.G.M.
–  prostor pouze pro ženy, kde mohou relaxovat. U čaje a dobrot z Ametystové ča- 

jovny se seznámí s novou kosmetikou, ochutnají neochutnané, potěší se pohledem 
na krásné věci 

18:00 – 24:00 EVENING PENALTY FLOORBALL – sportovní hala na Cukrovaru
–  turnaj pro veřejnost ve florbalových nájezdech, kde se utkají volně složené trojice. 

Pořadatel nabízí možnost zapůjčení brankářské výstroje i holí, tudíž se může 
zúčastnit opravdu každý. Více informací na www.fbckralupy.cz

10:00 – 17:00 ZÁBAVNÉ ATRAKCE PRO DĚTI – pravý břeh Vltavy pod mostem 
T.G.M.
–  po celý den bude dětem k dispozici lezecká stěna, prolézačka, skluzavka a skáka-

cí hrad

10:00 – 16:00 DÍLNY PRO DĚTI – dětský stan na pravém břehu Vltavy
–  AZ CENTRUM nabídne výuku angličtiny s Mortimerem pro děti od 2 let až po 

seniory a kreativní tvoření z FIMO hmoty
–  FARNÍ CHARITA KRALUPY zajistí malování na sádrové odlitky, vybarvování 

obrázků, malování na obličej, tetování henou, prodej občerstvení a výrobků Farní 
charity

–  MĚÚ organizuje malování na trička a tašky, skládačky z papíru (origami), výrobu 
chrastítka, kouzelné bavlnky – vlnky a jiná překvapení

–  Městská knihovna odstartuje ve 14:00 h. „Maratón čtení s Městskou knihovnou“. 
Těšit se můžete i na literární kvízy, malování pohádkových postav či dopisování 
pohádek

14:00 DĚTSKÝ DEN S PIRÁTY – fotbalové hřiště Zeměchy
–  na děti čeká pravý pirátský den, za doprovodu skvělé muziky si zasoutěží o ceny. 

I letos dorazí hasiči, kteří měli minulý rok obrovský úspěch nejen u těch nejmen-
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ších. Přijdou se na nás podívat členové kynologického spolku, historické skupiny 
Fortuna a děti si budou moci zajezdit i na koních. Vše v duchu pirátské tradice, 
takže nebude chybět ani pirátský koráb :o)

14:30 – 15:00 CYKLOTOUR – Na kole dětem
–  sraz na Seifertově nám. 706, před KD Vltava
–  4. ročník tradiční a oblíbené veřejné cyklotour. K akci, jejímž cílem není jen zís-

kání finančních prostředků na pomoc a podporu onkologicky nemocných dětí, ale 
také udělat něco pro zdraví, se přidá i celá řada známých osobností. III. etapa - 
trasa Turnov – Zbraslav o délce 170 km startuje v 6:30 v Turnově a do Kralup nad 
Vltavou přijede v předpokládaném čase 15:30 – 16:00 hodin. Dále se pojede přes 
Zbuzany do Zbraslavy, kde III. etapa trasy končí. Účast občanů v cykloprůvodu je 
vítána. Více informací na www.nakoledetem.cz

16:00 S KOUZLY KOLEM SVĚTA – pravý břeh Vltavy pod mostem T.G.M.
–  prožijte velkou kouzelnickou cestu kolem světa! Poletíme na výlet letadlem 

a v každé zemi, kde přistaneme, na nás čekají typická a originální kouzla dané 
země. Děti budou s kouzelníkem Pavlem Kožíškem čarovat přímo na jevišti a také 
se některá kouzla i naučí! Bezva zábava nejen pro děti.  

18:00 KRALUPSKÝ HUDEBNÍ FESTIVÁLEK - pravý břeh Vltavy pod mostem T.G.M.
–  18:00 Plavci s J. Vančurou
–  19:30 Exit 18
–  21:00 Cocoman & Solid Vibes
–  22:30 České srdce
–  24:00 Premiér

23:35 OHŇOSTROJ – místo odpalu: levý břeh řeky Vltavy u mostu T.G.M.  

Neděle 9. června
9:00 TURNAJ MINIVOLEJBALU – volejbalové hřiště na Sokolišti
– 3. ročník turnaje volejbalu mladších žákyň, kdy se utkají: Benátky, Kladno, Olymp 
Praha, Praha Střešovice a Kralupy nad Vltavou

9:00 – 17:00 SHOW LETECKÝCH MODELŮ A VYHLÍDKOVÉ LETY VRTULNÍKEM
– louka za městským koupalištěm v Lobečku
–  dopolední a odpolední soutěž házedel pro děti o věcné ceny
–  možnost řízení na leteckém simulátoru
–  pilotáž modelu větroně za asistence instruktora
–  profesionální pilotáž modelů vrtulníků a letadel
–  vyhlídkové lety vrtulníkem Robinson (500,– Kč / 1 osoba)
Více info na www.renomodelhobby.cz

10:00 TURNAJ ŽEN V RUGBY – hřiště Mikovice

10:00 STRONGMAN KRALUPY 2013 – pravý břeh Vltavy pod mostem T.G.M.
–  1. ročník soutěže silných mužů a žen, v soutěži se představí profesionální sportov-

ci v trojboji, vzpírání a strongmanu. Přihlásit se však můžou i příchozí, aby si sami 
vyzkoušeli silácké disciplíny. 
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9:00 prezentace účastníků soutěže
10:00 začátek soutěže – Tyre flip (převracení pneumatiky); Atlas stone (atlasové 
kameny/koule); Log lift (zdvih klády); Truck/car pull (tahání náklaďáku/automobilu); 
Medley Farmers walk x Carry sand bag (kombinace – Farmářská chůze x nošení pytlů 
s pískem). Více informací a přihlášku najdete na www.strongmanteam.eu 

10:00 AIR BAG JAM – pravý břeh řeky Vltavy
–  exhibiční ukázky skoku bikových kol do obřího air bagu. Představí se závodníci 

z celé ČR. 
–  10:00 – 12:00 tréninkové jízdy a zkoušky
–  12:00 vystoupení profesionálních jezdců
–  15:00 zúčastnit jízdy se mohou i všichni odvážní příchozí starší 18 let

10:30 MEMORIÁL J. VACHALCE / Kralupský kilometr – loděnice Kotva
–  cílem konání této akce je obnovit tradici soutěže Kralupský kilometr, který se pla-

val od původního železničního mostu u Chvatěrub až k mostu T.G.M. v Kralupech 
nad Vltavou již kolem roku 1945. Závod je určen pro každého ve věku od 18 let, 
plavecky zdatného a snad trochu otužilého. 

8:30 – 9:30 registrace závodníků
9:30 převoz závodníků na start ke chvatěrubskému mostu
10:00 start
11:30 vyhlášení výsledků 
Každý závodník obdrží ocenění Memoriálu Jiřího Vachalce. Předběžné přihlášky 
k účasti jsou ke stažení na www.mestokralupy.cz. Tuto přihlášku odešlete na e-mail: 
alena.fohlova@cdis.cz

13:00 STUDENTSKÝ MAJÁLES – loděnice Kotva
–  13:00 vystoupení škol a zájmových organizací
–  16:00 hudební vystoupení kapel: The OXX, Krabice od mlíka, The Bridge of 

Sacrifices, Pauline Garand, Sox in the Box, Aulen Orfeus, Vypsaná fixa.

12:00 – 20:00 VÝLETNÍ PLAVBY - loděnice Kotva
–  výletní plavby lodí si lze rezervovat od 1. 6. 2013 na tel: 777 798 231

14:00 – 16:00 POHÁDKOVÝ (ne)LES s Rolničkou - tůň na pravém břehu Vltavy
–  u tůně na děti čekají jejich loutkoví kamarádi z divadélka Rolnička v čele s Kaš-

párkem. Ti je provedou plněním veselých úkolů. Na konci pohádkové cesty čeká 
za nasbíraná razítka za vykonané úkoly odměna. Start je u cesty k tůni naproti 
cukrárně na nábř. J. Holuba od 14:00 do 14:45 h. 

Na všechny akce – v rámci oslav Dnů Kralup – je vstup ZDARMA!!
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JAK JdE ČAS V KOČIČím ÚTULKU FELIx V KLEcANEcH

Ve dvou předchozích číslech Klecanského zpravodaje byly zveřejněny informace 
o tom, čím bychom mohli pomoci dobrému a ještě lepšímu fungování kočičího útul-
ku v Klecanech. Tento článek přináší konkrétních fakta, údaje a postřehy z útulku 
Felix, o jehož fungování jsem měla možnost se koncem dubna osobně přesvědčit. 
Přímo v útulku jsem se sešla s Mgr. Hanou Janišovou, předsedkyní výboru Pražského 
spolku ochránců zvířat (PSOZ), která mi umožnila tak říkajíc nahlédnout pod poklič-
ku fungování útulku a současně mi poskytla konkrétní informace o jeho fungování 
a o činnosti spolku. 

Útulek původně sídlil v Praze 9 Jahodnici, kde po 7 letech vypršela nájemní 
smlouva a bylo třeba se poohlédnout po nových prostorách. Tyto prostory se podaři-
lo PSOZ najít právě v Klecanech v areálu bývalých kasáren na adrese U OBALOVNY, 
areál Dolních kasáren č. 948, Klecany. S městem byla uzavřena nájemní smlouva 
a mohla začít rekonstrukce.

Po dlouhých hodinách, dnech a týdnech těžké, lehké i piplavé práce mohlo díky 
dobrovolníkům a sponzorům, dne 9. 3. 2013 vypuknout kočičí stěhování z Jahodnice 
do Klecan. V současné době je v klecanském útulku okolo 100 koček. Další jsou 
ještě v domácích depozitech některých členů PSOZ. Chod útulku je financován 
z prostředků PSOZ a především ze sponzorských darů. Útulek má jednu stálou pra-
covnici, která zajišťuje především ranní služby. Jejím každodenním úkolem je mimo 
jiné podávání léků nemocným zvířatům, krmení, péče o zvířata umístěná v karanté-
ně, o zvířata po operacích a hlavně praní prádla. Tato, zdánlivě banální, činnost je 
velmi důležitá pro uchování čistoty a hygieny prostor určených pro kočky. Odpoled-
ní směna sestává z čištění kočičích záchůdků, večerního krmení a opět podávání 
léků. Pro útulek dále pracují dvě stálé dobrovolnice a jedna paní tak říkajíc na zavo-
lání, pro případy, že by bylo potřeba někoho zastoupit. O tom, že se kočkám, kocou-
rům i koťatům v Klecanech líbí nelze pochybovat. Při vstupu do útulku nabude 
návštěvník dojmu, že je na návštěvě u někoho doma, kde prostě mají hodně koček, 
na kterých nešetří pelíšky, prolézačkami, škrabadly a dalšími vymoženostmi kočičího 
světa. Navíc mají zvířata možnost venkovního výběhu do pečlivě zajištěných a pro 
ně vhodně upravených voliér. Pro nově příchozí zvířata, zvířata nemocná a rekonva-
lescenty mají v útulku vyhrazeny samostatné místnosti tzv. karanténu, kde je dodržo-
ván úzkostlivý hygienický režim. I přes maximální osobní nasazení všech, kdo v útul-
ku pracují nebo pomáhají, není možné věnovat každé z koček tolik individuální 
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péče, kolik by jí tyto malé přítulné a někdy hrdé kočičí osobnosti potřebovaly. Proto 
je maximální snahou všech členů spolku umístit do rodin co největší počet zvířat. 
V loňském roce se podařilo umístit 135 koček (kocoury nevyjímaje) z útulku a 75 
z domácích depozit.

Pokud byste měli o některé z chovanek nebo chovanců zájem, bude vám předáno 
zvíře čipované, odčervené, očkované a ve většině případů vykastrované. Bližší infor-
mace najdou zájemci o kočky na webových stránkách PSOZ www.psoz.cz nebo na 
kontaktním telefonu č. 728 193 712 (případně 774 685 999).

JH

montáž škrabadla

pracovnice útulku Petra 
Wojnarová, při pokládání 

travních koberců ve voliérách

nezbytná 
výbava 

kočičího 
zázemí
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ZpRÁVIČKy Z mATEŘSKÉ šKOLIČKy

Princ Světomil a jeho dobrodružství
7. 5. 2013 nás navštívila divadelní společnost Piškot s představením „Dobrodružství 
prince Světomila“.

Jak se žilo na zámku
14. 5. 2013 třídy Ryba, Kobylka, Ježek a Beruška vyjely na celodenní školní výlet na 
zámek Nelahozeves, kde pro ně byl připraven edukativní program nazvaný Život 
šlechtice od dětských střevíčků. Děti, oblečené do zámeckých kostýmů a za dopro-
vodu dobově oblečených průvodců, si prohlédly prostory zámku a hravou formou se 
seznámily s životem mladých šlechticů a šlechtičen.

Na prohlídku navázala kreativní dílna, ve které si děti vyrobily a ozdobily vějíř 
nebo kouzelného hada.

Na nádvoří zámku si pak mohly vyzkoušet svůj postřeh, svou paměť a zručnost při 
plnění připravených úkolů (skládání šlechtického erbu z jednotlivých keramických 
dílů, lovení zámeckých ryb, řešení labyrintů, poznávání předmětů podle hmatu, aj.) 
V zámecké zahradě byly pro děti připraveny ještě sportovní disciplíny, kterými se 
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mohla bavit i šlechtická omladina (skákání v pytli, házení kroužků na tyčky, přetla-
čování na kládě pomocí dřevců, hod na cíl, přetahování lanem, chůze na chů-
dách).

Všechny děti si den užily naplno, nejen při plnění nejrůznějších úkolů a disciplín, 
ale i hodováním vlastních svačin v zámecké místnosti. Pro některé děti to byla první 
prohlídka zámku vůbec. Všichni jsme si odnesli příjemné zážitky z prožitého dne.

Za zvířátky do Zelčína
16.5.2013 třídy Liška a Žabka vyrazily na půldenní výlet do ZOO parku Zelčín. Jako 
první děti přivítala malá černá kozička, pak viděly morčata, kachny, pštrosa, čínské 
prasátko a opičky makak. Nejvíce nadšené byly z hříbátka a koně, na kterém se 
všechny povozily. Sladkou tečkou na závěr byla nanuková pochoutka. Dětem i paní 
učitelkám se v parku moc líbilo.

Barevný týden
V týdnu od 27. 5. do 31. 5. 2013 nás čeká v rámci oslav Mezinárodního dne dětí 
barevný týden.

Informace o jeho průběhu přineseme v příštím čísle Zpravodaje.
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cO SE šUSTLO V NAší šKOLE ...

Exkurze do Techmanie v Plzni

15. dubna jsme společně s 6.A navštívili Techmanii v Plzni. V 8:00 jsme vyjeli z Kle-
can, exkurzi organizovala cestovní kancelář CK2. V autobuse jsme si zahráli vědo-
mostní hru. I když levá strana autobusu vyhrála, ceny jsme dostali všichni. Po chvíli 
jsme byli na místě a šli jsme do haly Techmanie. Všichni se hned rozešli po celé hale 
a zkoušeli různé pokusy. Byla tam spousta hlavolamů, oddělení optiky a světelných 
efektů a oddělení Top Secret, kde jsme se mohli stát tajnými agenty (prohlídka zava-
zadel; místnost, ve které jsme se museli dostat přes lasery nebo ovládání bezpečnost-
ních kamer). 

Ve 12:30 začala ukázka s van de Graaffovým generátorem. Dělali jsme s ním 
například tyto pokusy: s postavením vlasů, s postupně odlétajícími hliníkovými tácky. 
Také jsme se dozvěděli, jak se chovají bubliny v blízkosti generátoru. Někteří z nás 
dostali i pořádné pecky. Ale přesto se nám v Techmanii líbilo.                                                                      

 Adam Levý a Denis Parkán žáci 7.A  

Vodní elektrárny ve Štěchovicích

Dne 30. dubna jsme se vydali do vodní a přečerpávací elektrárny ve Štěchovicích. 
Tento výlet pro nás zajistila cestovní kancelář CK2. V autobuse s námi hrála paní 



34 / 35

průvodkyně hru „Riskuj“, známou z televize. Byli jsme rozděleni do dvou skupin 
a odpovídali jsme na otázky typu: elektrárny, vodní plochy… Cesta nám tedy rychle 
utekla. I když vyhrála jenom jedna skupina, cenu jsme dostali všichni. Po příjezdu 
do Štěchovic se nás ujal jeden pán a ten nám řekl něco o historii elektráren v České 
republice. Poté jsme se podívali na dva filmy týkající se vodních elektráren. Po 
skončení filmu jsme se rozdělili na dvě skupiny, ta naše si vzala helmy a šla se 
podívat dovnitř do první části elektrárny. Náš pan průvodce nám vysvětlil vše 
o fungování elektráren. Druhá skupina šla zase do druhé části. Asi po půlhodině jsme 
se vyměnili a šli druhou trasu, která vedla i do kanceláře, odkud se elektrárny řídí. 
Po skončení prohlídky jsme se vydali po druhém břehu řeky na prohlídku elektráren 
zvenku. Zpáteční cestu autobusem se nás paní průvodkyně ptala ještě na nějaké 
informace spojené s elektrárnami. Věřím, že tato prohlídka se všem líbila a že si z ní 
každý něco odnesl.   

                                                 Natálie Kotýnková, 9.A 

Dopravní soutěž mladého cyklisty – V. školní kolo

„Co se stalo na našem novém náměstí?“ „Tolik policistů v autech a na motor-
kách...“ 

Neznepokojujte se, klecanští občané, to jen proběhlo další kolo naší školní dopravní 
soutěže. A my můžeme jen poděkovat policistům z Odolena Vody za trpělivé 
bodování dětí v jízdě křižovatkou, Obecní policii Zdiby za ukázku náplně práce 
obecní policie a jejich vybavení, které si děti mohly vyzkoušet, Cizinecké policii za 
ukázku termovize, paní nprap. Markétě Zlochové a paní por. Bc. Lucii Hanouskové 
za pomoc s přípravou i s organizací soutěže, instruktorkám ČČK Mělník za skoro 
reálné navození krizových situací. 

Dopravní soutěž by také nemohla proběhnout bez pomoci a podpory vedení 
školy, MÚ Klecany, pana Savky, žáků devátého ročníku (dostali velkou pochvalu od 
policie i od instruktorek ČČK), paní kuchařek, paní uklízeček i pana školníka. Dík 
patří celému pedagogickému sboru. 

Radost dětem udělaly reflexní blikačky pro pěší i pro cyklisty od pana Skaly a trika 
s logem školy pro vítěze.
   
A komu pogratulujeme?

2. ročník:  3. ročník:
1. místo: Tomáš Doležel                               1. místo: Vojtěch Pilbauer
2. místo: Marie Skalová a Petra Křemenová  2. místo: David Sýkora    
3. místo: Jan Kozák 3. místo: Adriana Morenová                                                                  

4. ročník:  5. ročník:
1. místo: Nela Filingerová 1. místo: Lucie Kertészová
2. místo: Štěpán Kostrhún 2. místo: Eliška Rychlá
3. místo: Anna Petruchová 3. místo:  Laura Makovičková 

a Veronika Skalová



Klecanský zpravodaj • červen 2013

6. ročník:  7. ročník:
1. místo: Vojtěch Žemlička 1. místo: Adam Levý
2. místo: Martin Hora a  Matěj  Bára 2. místo: Matěj Kubíček
3. místo: Robert Kubišta                   3. místo:  Tereza Vilímová  

a Jaroslav Durdoň

8. ročník: 
1. místo: Miroslav Ešner                
2. místo: Kateřina Savková, Pavel Jeřábek a Kateřina Mervartová                  
3. místo: Jiří Odstrčilík a Jiří Kruťa             

za pedagogický sbor K. Knorová

Postřehy soutěžících :

„Mně se moc líbilo, jak nám policisté ukazovali opilecké brýle, termovizi a elektrický 
paralizér. Povídali nám o své praxi a ukazovali nám pouta a jiné věci. Také se mi 
líbila jízda křižovatkou a první pomoc praxe.“ Nela 4. roč.
   „Bral jsem to jako výzvu naučit se dopravní značky a první pomoc. Bylo to pěkné, 
vyzkoušeli jsme si všechno policejní vybavení a psali jsme také testy.“ Kryštof 
4. roč.



36 / 37

Plavecko-běžecký dvojboj v Čelákovicích

Ve středu 24. 4. se vybraní žáci 4. – 9. tříd zúčastnili 
okresního kola plavecko-běžeckého dvojboje, které 
se konalo v Čelákovicích. Chlapci a dívky soutěžili 
ve třech věkových kategoriích – 4. – 5. třída, 6. – 7. 
třída a 8. – 9. třída. Všichni naši reprezentanti se do 
bojů v bazénu a na běžeckém okruhu pustili s plnou 
vervou a svými výkony se mezi ostatními rozhodně 
neztratili. V nabité konkurenci se většina z nich 
umístila do desátého místa celkového hodnocení ve 
svých kategoriích. Nejvýrazněji se prosadili chlapci 
v nejmladší kategorii – Vojta Šedivý skončil na 
třetím místě a Kryštof Kostrhún dokonce celý 
závod vyhrál! Oba se tím kvalifikovali do krajského 
finále, které proběhne na konci května opět 
v Čelákovicích.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme 
k dosaženým výsledkům.

 
 
  

SCHŮZ ÁČKŮ KA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇ

Vážení rodiče budoucích prvňáčků. 

Dovolte nám pozvat vás na první společnou schůzku rodičů budoucích prvňáčků, 

která se b 7 hodin  

 
 
 
 
 
 

 
 

ude konat ve středu 12. 6. 2013 v 1

ve školní jídelně naší základní školy. 

Setkáte se zde s třídními učitelkami prvních tříd, dozvíte se základní informace 

důležité k prvnímu školnímu roku na ZŠ, budete seznámeni s tím, co vše vaše děti 

budou do školy potře e všetečnými dotazy,  

 
 
 
 
 
 
 bovat. Věříme, že nás zasypet

na které vám rádi odpovíme.  
 
 
 
 
 
 
 

Vložit inzerát na kuchařku  škola 

ZŠ a MŠ Klecany hledá pracovníka na pozici vedoucí kuchař/ka.
Nástup 26. 8. 2013. Požadavky: vyučení a nejméně 3letá praxe v oboru,

znalost normování a příslušné legislativy. Uchazeč dále předloží strukturovaný
životopis s přehledem vzdělání a praxe, doklady o dosaženém vzdělání a výpis

z rejstříku trestů. Bližší informace na 773 482 483 nebo lacina@zsms.klecany.cz.
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v sobotu 22. června 2013
 od 17 hodin na návsi

hudba, ohňová show, 
kartářka, magické pokrmy,

tvořivá dílna pro děti

více na www.maslovice.cz 

 

sv-jan-noc-maslovice-media.indd   1 16.5.2013   15:46:29

LETNí REKONSTRUKcE V ZÁKLAdNí šKOLE

Městu Klecany se podařilo z evropských fondů získat  dotaci na výměnu oken 
a zateplení pavilonů základní školy. V současné době je vypsané výběrové řízení na 
dodavatele. Protože výsledky výběrového řízení budou s definitivní platností známy 
až začátkem července, nelze nyní přesně specifikovat časový harmonogram prací. 
Pokud bude vybrán dodavatel a začne během července s rekonstrukčními pracemi, 
je velmi pravděpodobné, že se práce protáhnou až do začátku školního roku. 
O případných organizačních opatřeních, týkajících se provozu základní školy na 
začátku nového školního roku, bude MÚ Klecany  a vedení školy informovat rodiče, 
žáky i ostatní veřejnost ihned po ukončení výběrového řízení. 

Mgr. V. Lacina, ředitel ZŠ a MŠ Klecany



Máte zájem o sport? 
Je vám více než 3 roky a méně než 16 let? 
Jezdíte na kole a umíte běhat? 
Rádi se porovnáte s ostatními dětmi?
Přijďte s rodiči na DDB!

Jelikož se chceme držet hesla „Není umění něco dokázat, ale zopakovat!“, připravili 
jsme pro Vás další ročník v podobě příjemně strávené neděle. 

Další ročník DDB se koná v neděli 9. 6. 2013 v lese Na Beckově u Líbeznic. 
Pokračuje tím tradice kombinovaného závodu jízdy na (horském) kole a běhu, který 
je určen výhradně pro děti a není pouze doprovodnou akcí sportovní aktivity 
tatínků. 

Závod je určen pro děti a mládež ve věku do 16 let. Fyzická náročnost jednotlivých 
tratí bude zvolena pro jednotlivé věkové kategorie, nejmenší děti (kategorie O, A, B 
a C – pojedou pouze část na kole, běh si natrénují až do vyšších kategorií – D, E, F). 

Kat O do 4 let želvičky
Kat A  5 – 6 let babybiker
Kat B  7 – 8 let minibiker
Kat C  9 – 10 let kidbiker
Kat D 11 – 12 let kadet
Kat E 13 – 14 let junior
Kat F 15 – 16 let master  

O zařazení do kategorie rozhoduje pouze rok narození – aktuální kategorie dle 
ročníků naleznete v propozicích. 
Na závodě bude zajištěna zdravotnická služba. 
Závod se koná i za nepříznivého počasí. 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu či změny v rozdělení kategorií. 

Letos již pošesté! Bližší informace k nalezení na http://www.tuhon.info/ddb/
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dOLNí pOVLTAVí ZNÁ SVÉ cyKLISTIcKÉ mISTRy
pRO ROK 2013

V rámci prvního ročníku MTB cyklistického závodu XCO Beckov – www.xcobeckov.cz 
se uskutečnilo také Mistrovství Dolního Povltaví pro rok 2013. Cílem pořadatele 
a Svazku měst a obcí Dolní Povltaví http://www.dolnipovltavi.eu/ byla popularizace 
tohoto sportu v regionu, ukázat další možnosti volnočasových aktivit pro mládež 
a také najít nejlepší cyklisty pro rok 2013. 

Pro všechny účastníky Mistrovství byl připraven dárek 
v podobě multifunkčního šátku a pro 
nejlepší tři závodníky také poháry 
a medaile. V každé ze 14 kategorií 
pak byl pro vítěze připraven unikátní 
cyklistický dres v barvách Dolního 
Povltaví. 

Závod na místě přišli podpořit 
osobně pan JUDr. Vladimír Palák, pan 
Ivo Kurhajec, pan Bc. Ondřej Bačina, 
pan Bc. Karel Philipp a také senátorka 
paní Ing. Veronika Vrecionová. 

Do závodu bylo registrováno cel-
kem 23 dětí z regionu Dolní Povltaví, 
v cíli pak bylo klasifikováno 17 závod-
níků. 
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pREmIÉROVý ROČNíK cyKLISTIcKÉHO ZÁVOdU 
xcO BEcKOV JE ZA NÁmI

První sobotu v květnu cyklistický oddíl Sokol Veltěž uspořádal historicky první ročník 
MTB cyklistického závodu XCO Beckov – www.xcobeckov.cz. Pořadatelé perfektně 
připravili v Klíčanech technickou trať, na které bylo možno si při několika ukázk-
ových trénincích osahat všechny záludnosti, které mohly na závodníky během 
závodu čekat. 

Pohled do startovní listiny týden před závodem dával tušit, že na tento závod najde 
cestu více než 100 závodníků v dětských kategoriích, což svědčí o rostoucí oblibě 
tohoto sportu. Počasí dle předpovědi mělo být také ideální… Zázemí závodu bylo 
vybudováno na vysoké úrovni, a to hlavně díky vstřícnosti společnosti expert ČR, 
která k tomuto účelu propůjčila svůj pozemek. 

V sobotu probíhalo vše tak, jak mělo a do dětského závodu se registrovalo přes 
140 dětí. Když se chystal start první kategorie, tak se z olověných mraků spustil 
vytrvalý déšť, který tak velmi brzy již z technicky obtížné trati připravil něco, co je 
možno zažít jednou, maximálně dvakrát ročně. Příměry „bahenní lázně“, „kluziště“ 
či „peklo“ věrně popisují nastalý stav trati. Pořadatelé ale v rámci zachování maxi- 
mální bezpečnosti vypustili obtížné úseky, 
kde na kluzkém podkladu hrozily pády ve 
velkých rychlostech. 

A začalo se závodit. Bahno nebahno, déšť 
nedéšť. Všichni mladí závodníci se prali 
velmi statečně s obtížnou tratí, kde nerozho-
dovala jenom brutální síla, ale cenila se zej-
ména klidná jízda hlavou. Tento závod 
prověřil nejenom fyzickou připravenost 
malých borců a borkyň, ale i technický stav 
jejich kol, a v neposlední řadě i jejich psy-

Mistry Dolního Povltaví pro rok 2013 a mistrovský dres si vybojovali tito závodníci: 
Matyáš Král v kategorii Bobíci rok narození 2009 a mladší 
Adélka Červenková v kategorii Bobice rok narození 2009 a mladší 
Richard Roth v kategorii Předžáci rok narození 2007 – 2008
Kryštof Král v kategorii Žáci 1 rok narození 2005 – 2006 
Daniel Planeta v kategorii Žáci 2 rok narození 2003 – 2004 
Alžběta Olšovská v kategorii Žákyně 2 rok narození 2003 – 2004 
Martin Uher v kategorii Mladší žáci rok narození 2001 – 2002
Matěj Kdýr v kategorii Starší žáci rok narození 1999 – 2000 
Jakub Stanislav v kategorii Kadeti rok narození 1997 – 1998

Nejenom Mistrům zde jmenovaným, ale všem účastníkům samozřejmě gratulujeme! 

(pm)
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chickou odolnost. Bylo obdivuhodné pozorovat, s jakým nezdolným nasazením 
a vůlí se všechny děti probojovaly do cíle. 

A bouřlivý potlesk od spousty fandících diváků v cílové rovince byl tou nejlepší 
odměnou i pro ty závodníky, kteří byli na trati déle, než třeba dnes silnější soupeři. 
Pochvalu, gratulaci a obdiv za předvedené výkony zaslouží opravdu všichni! 

Závod dětí se jel také jako partnerský závod největšího regionálního dětského seriálu 
v ČR – Spinfit dětský MTB Cup – www.spinfit.cz. V mnoha kategoriích diváci mohli 
vidět opravdu nejlepší závodníky z Čech, a to se nestává v našem regionu každý den. 

V dětských kategoriích bylo vyhlašováno také pořadí Mistrovství Dolního Povltaví 
(bližší informace naleznete v jiném příspěvku). 

Odpoledne se pak na prodloužené trati uskutečnil závod dospělých a juniorů. 
A na tyto kategorie se doslova usmálo sluníčko, neboť závodníci svůj závod odjeli na 
téměř suché trati (až na jeden bahnitý brod v lese – kde se vzal na rozvodí – nikdo 
netuší…) a v krátkých dresech. Závod dospělých a juniorů byl zařazen do seriálu 
Unie Amatérských Cyklistů – www.uac.cz, a proto i v této kategorii jsme přivítali 
špičku amatérského pelotonu v Čechách. 

Další věc, která stojí za zmínku je, že nikdo ze závodníků nevyhledal odbornou 
lékařskou pomoc. Tomu jsme velmi rádi, neboť bezpečnost je pro nás prioritou číslo 
jedna. 

Děkujeme samozřejmě všem sponzorům a partnerům, bez jejichž pomoci by se 
závod mohl těžko uskutečnit v takovémto rozsahu. Zvláštní poděkování patří dobro-
volným hasičům z Klecan, kteří se postarali o základní odbahnění kol závodníků 
bezprostředně po dojetí závodu. 

(pm)
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ÚSpĚšNÉ TAžENí SpINFIT mTB pOHÁREm  
A mISTROVSTVím dOLNíHO pOVLTAVí

V předchozích příspěvcích byly popsány proběhlé cyklistické akce XCO Beckov 
a Mistrovství Dolního Povltaví. U těchto podniků jsme nebyli jen jako pořadatelé, ale 
také jako aktivní závodníci. Po dvou týdnech, které již uběhly od závodu, musíme 
být jako pořadatelé hrdi. I přes nepřízeň počasí jednoznačně převyšují kladné ohlasy 
závodníků i rodičů na náš závod.

Na „domácím“ závodě XCO Beckov se naši závodníci rozhodně neztratili ani 
v těžké konkurenci a ve srovnání s nejlepšími závodníky v Čechách. Naše závodní 
sestava byla větší, než bývá v seriálu Spinfit MTB Cupu obvyklé, a proto i výsledkový 
servis podrobnější.

V kategorii „Bobíků“ se poprvé v životě na start postavil mladší bráška Kýti 
z Klecan, Matyáš a svůj první start proměnil hned ve stříbrnou medaili. 

V „Předžákyních“ Evelína sbírala cenné zkušenosti a bohužel také dost pádů. 
I přesto to nevzdala a dojela do cíle. 

V „Žácích 1“ naše dvě želízka opět nezklamala. Životní závod a svůj nejlepší 
výsledek zajel Matyáš, a kousek za ním proťal cílovou linii i Kýťa. 3. a 5. místo 
v druhé nejvíce obsazené kategorii (17 startujících) jsou naprosto super. 

Pája v „Žákyních 1“ předvedla opět bezchybný výkon a bezpečně si dojela pro bronz. 
Verča v „Žákyních 2“ má letos snad předplacené brambory… Opět vybojovala 

4. místo, což jako pro prvoročáka je v hodně našlapané kategorii výborné umístění. 
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Majda („Mladší žákyně“), pro kterou to byla první intenzita po 15 denním výpad-
ku z důvodu nemoci, se první polovinu prvního okruhu s těžkými podmínkami 
hodně prala. Nicméně se pak dostala do závodu a bezchybným výkonem se probo-
jovala do čela a zvítězila s obrovským náskokem.

Radek v kategorii „Starších žáků“ sbíral zkušenosti a zůstal ve stínu Bédy, který 
naprosto opanoval svou kategorii.

Týna se letos cyklistikou „neživí“, ale i tak je 5. místo pěkné, uprostřed startovního 
pole. 

V „Kadetech“ naši dva borci Matěj a Kuba obsadili první a druhé místo! 
V rámci tohoto závodu bylo vyhlašováno také pořadí v rámci Mistrovství Dolního 

Povltaví. 
A zde třikrát hurá!!! A to doslova, neboť naši 3 závodníci, shodou okolností 3x 

z Klecan (zřejmě dobrá líheň – ) získali 3x titul Mistra Dolního Povltaví pro rok 
2013!!! 

A naše úspěchy tímto neskončily. K odpolednímu závodu Juniorů se v rámci tré-
ninku postavili i Majda, Matěj a Béda. Kdo nebyl, neuvěří. Béda naprosto ovládl 
absolutní pořadí kategorie „Juniorů“, kdy deklasoval dokonce i o 5 let starší závod-
níky. Měl sice nakázáno to objet v tréninkovém tempu, ale nikdo mu to nevěříme. 
Myslíme si, že na tak vynikající výsledek závodit prostě musel… 

Hned ve středu pak pokračoval Spinfit MTB Cup dalším závodem ve Vesci. 
Kýťovi a Matyášovi tento závod bohužel vůbec nesedl, a pravděpodobně tyto své 

výsledky budou v celkovém pořadí poháru škrtat – 10. a 18. místo z 35 startujících. 
Verča si vybrala kopec smůly hned na startu, kdy byla doslova a do písmene 

sestřelena na zem hned na startu. Nicméně se posbírala a zkusila nemožné. Její 5. 
místo z tohoto pohledu je maximum možného a vynikající umístění. 

Aby tento den nedopadl úplně výsledkovou katastrofou, se postarali Majda 
s Bédou. Oba své kategorie (Béda navíc opět v dešti) zvládli způsobem start – cíl. 

Jsme rádi, že máme perfektní fungující tým, který pravidelně vozí medaile z vel-
kých závodů. K tomu máme ještě spoustu dalších vynikajících výkonů a výsledků 
v různých solitérních soutěžích a závodech. A v neposlední řadě spoustu další členů, 
kteří se s námi vozí jen tak pro radost.

(pm)

 

 

 

Hledám ke koupi dům nebo byt 

v Klecanech a okolí  

s možností hotovostní platby 

Tel: 604370077  

Platba za každý tip 
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Výsledky odehraných zápasů

Pohár SKFS 2012/13
TJ SOKOL KLECANY – SOKOL OVČÁRY 0:5

Muži A :
SOKOL DOBŘICHOVICE – TJ SOKOL KLECANY 0:0

SLÁVIA LOUŇOVICE – TJ SOKOL KLECANY 2:0

TJ SOKOL KLECANY – SOKOL NOVÁ VES POD PLEŠÍ 2:2
Góly: Lukáš Rybecký 2

TATRAN RAKO RAKOVNÍK – TJ SOKOL KLECANY 4:0

TJ SOKOL KLECANY – SPARTAK PŘÍBRAM 2:1
Góly: David Filinger, Lukáš Rybecký

Muži B :
TJ SOKOL KLECANY – SOKOL VĚTRUŠICE 0:1

SPARTA MRATÍN – TJ SOKOL KLECANY  1:4

TJ SOKOL KLECANY – SOKOL ŠESTAJOVICE   0:3

TJ SOKOL KLECANY – SK ZÁLUŽÍ   1:1

SOKOL PŘEDBOJ – TJ SOKOL KLECANY  3:0

Dorost:
SKK HOVORČOVICE – TJ SOKOL KLECANY  6:0

TJ SOKOL KLECANY – SOKOL KLÍČANY   5:2

TJ SOKOL KLECANY – FK RADOŠOVICE   1:2

Starší žáci:
TJ SOKOL KLECANY – SOKOL MĚŠICE   1:4

SK MIROŠOVICE – TJ SOKOL KLECANY  6:4

TJ SOKOL KLECANY – ČECHIE DOUBEK   0:5 

SOKOL MUKAŘOV – TJ SOKOL KLECANY   6:1

TJ SOKOL KLECANY – SOKOL STRUHAŘOV  3:0

FC JANOZA VELKÉ POPOVICE – TJ SOKOL KLECANY   2:0

Mladší žáci:
TJ SOKOL KLECANY – FK KUNICE  7:6

SLAVOJ VELEŇ – TJ SOKOL KLECANY  0:9

Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
TJ SOKOL KLEcANy
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Pozvánka na zápasy A mužstva 
Poděbrady   –  Klecany 08. 06. 2013 17:00 hodin sobota
Klecany   –  Sedlčany 15. 06. 2013 17:00 hodin sobota 

Pozvánka na zápasy B mužstva 
Klecany   –  Klíčany 09. 06. 2013 17:00 hodin neděle
Vyšehořovice –  Klecany 15. 06. 2013  17:00 hodin sobota

Aktuální termíny zápasů naleznete na www.sokol.klecany.cz, na nástěnce TJ Sokol 
Klecany u kabin, v restauraci Sportklub a v obchodě u p. Kříže na sídlišti. U mládeže 
může docházet ke změnám v termínech zápasů s ohledem na aktuální potřeby jed-
notlivých mužstev a kapacitě hřiště. 

Staňte se členem TJ Sokol Klecany a členem FAČR

Podpoříte „svůj“ fotbalový klub a zároveň získáte spoustu výhod

Členská karta
–  Členská karta ALIVE FAČR slouží jako 

doklad prokazující status člena 
Fotbalové asociace České republiky.

–  Členská karta ALIVE FAČR je vydávána 
s platností na tři roky, přičemž platnost 
je v každém roce vázána na aktivní 
členství ve Fotbalové asociaci České 
republiky.

–  Na členské kartě je kromě platnosti 
vizuálně uvedeno také unikátní Číslo 
karty ALIVE, které umožňuje kartu 
uplatnit on-line u vybraných obchodníků.

–  Všichni členové budou pravidelně informováni newsletterem a na Facebook 
profilu facebook.com/ClenstviFacr o exkluzivních výhodách spojených s fotbalem, 
které projekt Členství a karta ALIVE FAČR nabízí.

–  Členská karta ALIVE FAČR také poskytne výhody existující benefitní sítě Alive. Ta 
obsahuje výhody u více než 1500 obchodních míst ať již klasických nebo on-line 
obchodů po celé České republice včetně pojištění, restauračních zařízení, 
sportovních obchodů, kaváren, vstupů na kulturní akce a mnoho dalších.

Bližší informace a přihlášky Vám poskytnou zástupci TJ Sokol Klecany – fotbalového 
oddílu. 
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DNE 14.6. 2013

18:00 h - 20:00 h 
vystoupení záku školy
20:00 h - 24:00 h 
tanec

SOKOLOVNA ZDIBY

K tanci hraje kapela 
         VITAMÍN
                  

Vstupné 100 Kc
k zakoupení v kancelári zástupkyne reditele

ˇ
ˇˇ ˇ

ˇ
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Otevíráme 1. září 2013
v nově zrekonstruovaných prostorách.

Česko-anglická
mateřská škola

CZ tel.:    775 031 603
AJ ph.:    773 204 012
info@sofi aschool.net

SOFIA SCHOOL, Podhajská pole 771, Praha 8 - BohniceSOFIA SCHOOL, Podhajská pole 771, Praha 8 - Bohnice

Zápis již nyní!

• celodenní česko-anglický program
• prázdninový příměstský tábor
• více informací na webových stránkách...

Prozatímní nástup do pobočky v Úvalech možný ihned.
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MANIFESTAČNÍ BĚH MÍRU KLADNO-LIDICE 

DNE 8.ČERVNA 2013 

START:  10:30 GYMNÁZIUM NÁM.E.BENEŠE KLADNO 
CÍL:    LIDICE-PAMÁTNÍK PADLÝCH MUŽŮ 
DÉLKA TRASY:  8 KM (ZKRÁCENÁ TRASA Z HŘEBČE 3.5 KM) 
TRASA:  GYMNÁZIUM-PURKYŇOVA-ČECHOVA-LESOPARK-HŘEBEČ-  
   LIDICE  
ŠATNA, SPRCHY: GYMNÁZIUM KLADNO, NÁM.E.BENEŠE 
STARTOVNÉ: 20 KČ OSOBA (DĚTI DO 15 LET- S RODIČI- ZDARMA) 
OBČERSTVENÍ: V CÍLI 
ODMĚNY:  NEJSTARŠÍ A NEJMLADŠÍ ÚČASTNÍK/CE NAD 15 LET OBDRŽÍ  
   VĚCNOU CENU 
MANIFESTAČNÍ BĚH MÍRU BEZ ROZDÍLU VĚKU PRO MUŽE, ŽENY, STUDENTY, 
DĚTI ORGANIZUJE KRAJSKÁ RADA SENIORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
S POMOCÍ MAGISTRÁTU KLADNO, POLICIE KLADNO, PAMÁTNÍKU LIDICE, 
OBCE LIDICE, GYMNÁZIA KLADNO E.BENEŠE, KADEŘNICTVÍ ASTERI KLADNO. 
SPOLUFINANCUJE STŘEDOČESKÝ KRAJ, MEDIÁLNÍ POMOC POSKYTUJE RADIO 
RELAX, DOBA SENIORŮ A KLADENSKÝ DENÍK 

KAŽDÝ ÚČASTNÍK BĚŽÍ NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST VĚDOM SI SVÉHO 
ZDRAVOTNÍHO STAVU. PŘIHLÁŠKY SE JMÉNEM A DATEM NAROZENÍ 
ZASÍLEJTE NA ELEKTRONICKOU ADRESU:  

kladno-lidice2013@seznam.cz  

NEBO NA TELEF.ČÍSLO 602305225  

SRAZ ÚČASTNÍKŮ JE V 10:00 V KLADENSKÉM GYMNÁZIU E.BENEŠE, 
NÁM.E.BENEŠE 1, KDE ÚČASTNÍK OBDRŽÍ STARTOVNÍ ČÍSLO.  TEMPO BĚHU  7-
8 KM/HOD BUDE URČOVAT TEMPAŘ. SPOLEČNÉ KLADENÍ KYTICE U 
PAMÁTNÍKU PADLÝCH MUŽŮ V LIDICÍCH PO DOBĚHNUTÍ.  

VĚŘÍME V HOJNOU ÚČAST A TĚŠÍME SE NA SPOLEČNOU, VÝZNAMNOU AKCI. 

 

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
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NOVĚ OTEVŘENÉ KOSMETICKÉ 
STUDIO V HUSINCI-ŘEŽI

BONITA BEAUTY STUDIO
Slunečná 273, 260 58 Husinec-Řež

www.bonita-studio.cz

Nabízíme nejmodernější kosmetickou péči pro ženy i muže přírodními 
kosmetickými značkami PEVONIA, DECLEOR a LE CHÉRVE LE CHATON.

Provozní doba:
Pondělí – Pátek, po předchozí telefonické domluvě

MOBIL
777 304 708

KAŽDÁ 
ŽENA MŮŽE 
BÝT KRÁSNÁ
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 D I S C O   K L E C A N Y D I S C O   K L E C A N Y 
  P R O G R A M  –  ČERVEN 2013 

            START AKCÍ: 21:00     VSTUP: 50,- 

 
 

                        
                                

    

    
 
                     

                               
 
 
 
 
 
 
 
 

REZERVACE: 777756734                                TAXI (soboty od 21:00): 602 830 663

www.discoelpaso.cz 
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14. 9. 2013 
OD 10:00 DO 24:00 HODIN 
na obou březích Vltavy 

v Klecánkách a Roztokách   
 

Po celý den bude připraven bohatý  
kulturně – sportovní program  
pro všechny věkové skupiny 

 
Bližší informace o programu budou k dispozici v srpnu na plakátech 

 
 
 
 
 
 

Prosím dát pod tuto pozvánku stejná loga, která máme na druhé 
straně obálky – pravidelně se opakující v každém čísle 



výstava a soutěž historických vozidel
od 8:00 do 13:00

V KLECÁNKÁCH U PŘÍVOZU

Petr Šulc

XVII. KLECANSKÁ
VETERAN RALLYE

8. cervna 2013

POJÍZDNÁ PRODEJNA
OBČERSTVENÍ

MASO - UZENINY

výstava a soutěž historických vozidel
od 8:00 do 13:00

V KLECÁNKÁCH U PŘÍVOZU

Petr Šulc

XVII. KLECANSKÁ
VETERAN RALLYE

8. cervna 2013

POJÍZDNÁ PRODEJNA
OBČERSTVENÍ

MASO - UZENINY
T: 731 463 395 • stastnyva@seznam.cz


