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Jubilanti v březnu

Našim březnovým oslavencům přejeme k jejich významnému životnímu jubileu vše 
nejlepší, pevné zdraví a dostatek životního elánu!
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Růžena Brávníková
Jiřina Ležáková
Josef Studnička 
Jiřina Stýblová
Růžena Kmínková
Hana Kodetová
Miluše Nováková
Jiří Budín
Věra Mouchová
Václav Kopřiva
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Jozefa Sittová

Julie Baránková 
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Marie Palacková 
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výrOk měSíce
Česko má technický stav silnic na jedničku! 
Problém nastává, když zařadíte dvojku
nebo vyšší převodový stupeň...
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výpiSy z uSneSení rady měSta klecany 
za leden a únOr 2014
Rada 17. ledna

Vzala na vědomí rezignaci Ing. Jana Pince na funkci předsedy kontrolního vý- –
boru.

Schválila podpisy dvou smluv o technickém dozoru investora, a to s Baumi s.r.o.  –
Mimoň 

k projektu Realizace energetických úspor na objektu Městské ubytovny v Klecanech  –
 – za 33.000 korun měsíčně bez DPH a s Ing. D. Kuchařovou Tursko k projektu  
Realizace energetických úspor v areálu Mateřské školy Klecany – za cca 12.600 
korun měsíčně bez DPH.

Rada 20. ledna
Vzala na vědomí zápis z 13. 1. tr. z jednání zástupců města a bytových domů   –
Astrapark ohledně kolaudace vodovodu a kanalizace v ulici V Honech.

Projednala žádost o. s. Pravý Hradec o pronájem budov a prostor v Dolních ka- –
sárnách.

Schválila výměnu kotle ve zdravotním středisku v Klecanech za 52.895 korun  –
s DPH.

Schválila směrnici ředitele Základní školy a Mateřské školy Klecany, na základě  –
ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, která stanoví kritéria a pod-
mínky pro přijímání dětí do základní školy.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

          
Zdena Lomová

Vzhledem k závažnosti bodů programu zasedání Rady města 
ve dnech 3. 2. a 17. 2. uvádíme usnesení v plném znění. 
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Provozní doba sběrného dvora
 PO             zavřeno 
 ÚT 10.00 – 18.00
 ST 14.00 – 16.00
 ČT 10.00 – 18.00
 PÁ 14.00 – 16.00
 SO 9.00 – 13.00 
 NE 8.00 – 12.00 
 

TATO PROVOZNÍ DOBA PLATÍ OD 1. 4. DO 31. 10. 2014 
V PŘÍPADĚ POTŘEBY, PO DOHODĚ NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 737 723 562

Informativní schůzka k mimořádnému zápisu do MŠ

10. 3. 2014 v 17.00 hodin 
 bez přítomnosti dětí – v prostorách mateřské školy

Řádný zápis do MŠ Klecany pro školní rok 2014/2015

21. 5. 2014 v 17.00 hodin 
bez přítomnosti dětí – v prostorách mateřské školy

Podmínky zápisu splní ty děti, které k datu zápisu mají trvalé bydliště  
v Klecanech a k 1. 4. 2014* nebo k 31. 8. 2014** dosáhnou 3 let věku.

S sebou je nutné donést doklad o trvalém bydlišti 
(občanský průkaz nebo výpis z matriky) a rodný list dítěte.

Program schůzky:
kritéria přijetí dětí do MŠ • adaptační režim nově nastoupených dětí
vyplnění přihlášek k přijetí dětí do MŠ • rozdání Evidenčních listů

* děti s nástupem v jarním termínu (duben, květen)
** děti s nástupem v září

Změny zápisu do MŠ
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zprávičky 
z mateřSké škOličky
Návštěva předškoláků v 1. třídách
Jak jsme již avizovali v minulém čísle KZ, navštívili naši předškoláci 1. třídy v ZŠ 
Klecany. Děti si vyzkoušely, jak se sedí ve školních lavicích, seznámily se s paní uči-

telkou, která jim ukázala práci s interaktivní tabulí, dostaly i malý úkol. Pro mnohé 
to byla jistě zajímavá zkušenost. Většina předškoláků už má od Vánoc nachystanou 
školní brašnu a penál a nemůže se dočkat 1. září. 

Kouzelný les

„Kouzelný les“ byl název divadelního představení, které jsme shlédli 12. února. Diva-
dlo bylo zábavné a mělo o to větší úspěch, že herci zapojili do představení i děti.

Masopustní veselice
Každoročně se ve školce koná v období masopustu karneval, proto jsme si i letos 
14. února užili náramné dopoledne v maskách. Tolik úžasných masek se nám ve škol-
ce už dlouho nesešlo. Tančili jsme a bavili se jako při opravdovém masopustu. 
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cO Se šuStlO v naší škOle...
Novoroční laťka 2014
Dne 30. 1. 2014 se na naší škole pořádala tradiční soutěž ve skoku do výšky. Změnou 
oproti předešlým ročníkům byla účast reprezentantů z jiné školy, změřit síly přijeli 
žáci ZŠ Odolena Voda.

 Již od zahřívacích skoků bylo viditelné, že se bude jednat o vyrovnaný souboj žáků 
obou škol. Soutěž otevřela kategorie mladších žákyň, kde jsme měli zastoupení šesti 
děvčat ze šestých a sedmých tříd. Po úvodním kole, kde panovala nervozita a naše 
závodnice opravovaly základní výšku, se rozjela Rojková s Nebřenskou a  Kopsovou 
a i v tomto pořadí ovládly tuto kategorii. Rojková s Nebřenskou dokonce překonaly 
stejnou výšku 126 cm, ovšem Rojková s méně opravami. Kategorie mladších žáků 

Zlobivé míčky
25. února nás navštívil s představením kouzelník. Představení se jmenovalo „Kouzel-
ník a zlobivé míčky“ a dětem se moc líbilo. 

 Kolektiv MŠ
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byla zastoupena dokonce sedmi žáky proti čtyřem z Odolena Vody. Přes početní 
převahu se paradoxně prosadil pouze Jan Veselý, který obsadil třetí místo. Suverénně 
zvítězil odolský Martin Pretl se 138 cm. Následovaly starší žákyně se zastoupením 
sedmi žákyň proti pěti odolským. Dvě třetiny skokanek se loučily se soutěží již na 
výšce 115 cm a dál pokračovala pouze trojice našich (Savková, Matesová a Fričová) 
a Konečná jako zástupkyně konkurenčního týmu. Nakonec bylo drama pouze v boji 
o druhé místo, kdy úspěšnější byla naše Savková na výšce 124 cm s méně chybami 
než Kolářová. Na prvním místě se s přehledem umístila Matesová, která skončila na 
úctyhodných 130 cm. Poslední „královskou“ kategorií byli starší žáci v zastoupení 
šest proti šesti. Hned čtveřice našich chlapců ale skončila velmi brzy a dál postupoval 
pouze Jakub Stanislav a Jiří Odstrčilík v konkurenci šesti odolských borců. Na výšce 
130 cm a následně 136 cm se lámal chleba, neboť hned pětice závodníků vypadla 
(mezi nimi i J. Stanislav). Dál tedy bojoval pouze Jirka Odstrčilík a dvojice Novák, 
Schöberl z Odolena Vody. Poslední jmenovaný nepřekonal laťku na 145 cm a finále 
této kategorie se rozhodovalo mezi Odstrčilíkem a Novákem. V tu chvíli byla tělo-
cvična naplněná žáky naší školy, kteří vytvořili bouřlivou kulisu po každém úspěš-
ném pokusu Odstrčilíka. Laťka byla ve výšce 148 cm, když Novák nepřekonává na 
třetí pokus a Odstrčilík se rozbíhá na šanci zvítězit. Čistým skokem překonává laťku 
i všechny své soupeře. 

 Celá soutěž proběhla v duchu fair play a výborných skokanských výkonů. Na příští 
Novoroční laťce 2015 rádi přivítáme i další školy a zúčastníme se této výjimečné 
sportovní události.

 
Naše úspěchy:
1. místo: Odstrčilík, Rojková, Matesová
2. místo: Nebřenská, Savková
3. místo: Kopsová P., Veselý 

 M. Neuschl 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/novorocni-latka-2014-868.html

Hledám ke koupi
dům nebo byt 
v Klecanech

a okolí s možností
hotovostní platby

Tel.: 604 370 077 

Děkuji za každý tip

upOzOrnění!

Oficiální webOvé stránky 
města klecany 

www.mu-klecany.cz
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Jak JSme Se učili zacHraňOvat
Díky paní Hnátové a paní Dvořákové, které pro žáky 2. stupně připravily praktický 
kurz první pomoci, jsme se mohli ve čtvrtek 16. ledna poučit, jak se zachovat v mez-

ních situacích ohrožujících lidský život. Dvouhodinový program byl veden velmi 
zábavnou formou a všichni si několikrát prakticky vyzkoušeli, jak lze pomoci různě 
zraněným či nemocným lidem. Můžete posoudit sami, že jsme jen neseděli a nepo-
slouchali...

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/jak-jsme-se-ucili-zachranovat-866.html

lyžařSký kurz žáků i. Stupně – Hrabětice
Ve dnech 8. 2. – 12. 2. 2014 se uskutečnil již druhý lyžařský kurz žáků I. stupně.

Letos si odjelo zalyžovat do lyžařského areálu Severák v Jizerských horách 40 
žáků z druhých až čtvrtých tříd. 
Ubytovali jsme se v PENZIO-
NU POD VLEKEM. Že je tento 
název zavádějící, jsme zjistili 
velmi brzy. Jelikož nám sně-
hové podmínky moc nepřály 
a přibližovací vlek k lyžařské-
mu středisku Severák nebyl za-
sněžován technickým sněhem, 
tak jsme několikrát denně zdo-
lávali dosti vzdálenou trasu ke 
sjezdovkám. O to více jsme si 
pak užívali lyžování, které se 
bohužel neobešlo bez delšího 
čekání na vlek.
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Po celou dobu pobytu jsme byli rozděleni do čtyř skupin podle našich lyžařských 
schopností. Kromě zdokonalování obloučků, jsme získali i mnoho teoretických in-
formací o lyžování a správném chování na sjezdovce. Každý večer jsme si zahráli 
společenské hry, zatancovali jsme si na diskotéce, podnikli jsme výpravu za skvělým 
závinem s horkou čokoládou na Prezidentskou chatu a vyřádili se při úžasné koulo-
vačce s instruktory. Někteří z nás si také vyzkoušeli večerní lyžování. Domů jsme se 
vraceli příjemně unavení a již nyní se většina z nás těší na další kurz v příštím školním 
roce.

Žáci prvního stupně a Alena Vulterinová

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/lyzarsky-kurz-zaku-i-stupne-hrabetice-869.html

úSpěcH žáků základní umělecké škOly 
v klecanecH
V letošním roce je vyhlášena celostátní soutěž základních uměleckých škol ve hře 
na klavír, kytaru a housle. Okresní kola zatím proběhla ve hře na klavír a na kyta-
ru. Z naší ZUŠ soutěžili žáci, kteří ve školním kole získali první místo s postupem. 
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V okresním kole dosáhli všichni výborných výsledků a do-
konce Matěj Kroupa (hra na klavír, ze třídy p. uč. Adelíny 
Růžičkové) a Karolína Mikysková (hra na kytaru, ze třídy p. 
uč. Lubomíra Urbana) postoupili do krajského kola. Umís-
tění ostatních žáků v jednotlivých kategoriích ve hře na kla-
vír: 2. místo – Damian Sýkora, Magdalena Divišová, Ondřej 
 Krpálek a Karolína Mikysková (soutěžila ve hře na klavír i na kytaru), 3. místo – Gabriela 
Matoušková, Zuzana Bartíková a Šimon Běhan.

Pozvánky na koncerty v ZUŠ Klecany
– Koncert Filippa Subbotina (klavír) a Jana Paříka (klarinet)
 12. března 2014 od 18.00 hodin v sále ZUŠ 

– Malý koncert žáků
 26. března 2014 od 18.00 hodin v sále ZUŠ Klecany

–  Koncert klavírního tria (Lucie Čížková – klavír,  
Marie Waldmannová – violoncello, Ludmila Štětinová – housle)

 1. dubna 2014 od 19.00 hodin v sále ZUŠ Klecany

– Koncert přípravných ročníků
 15. dubna 2014 od 18.00 hodin v sále ZUŠ

–  Koncert Jana Paříka (klarinet), Filippa Subbotina (klavír)  
a Veroniky Mráčkové (zpěv)

 23. dubna 2014 od 18.00 hodin v sále ZUŠ Klecany
 
Upřesnění a případné změny budou na stránkách ZUŠ. Těšíme se na Vaší návštěvu 
zejména našich učitelů hudebního oboru, kteří pro Vás každý měsíc chystají sólová 
vystoupení.

 Bc. Dana Snížková – ředitelka ZUŠ Klecany

lví OčkO
Také v letošním roce proběhlo ve spolupráci s Lion´s Club Praha 
Strahov San Giorgio v mateřských školách screeningové vyšetření 
pro včasné odhalení významných refrakčních vad u dětí předškol-
ního věku a tím i včasné zahájení účinné léčby.

Měření přístrojem Plusoptix je bezkontaktní, jednoduché a rychlé a proto lze dob-
ře vyšetřit i malé a nespolupracující děti. Zúčastnilo se ho celkem 130 dětí. 

 
 Dr. Václav Holý
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Volná místa v jídelně ZŠ
1. VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY 
ZŠ a MŠ Klecany, okres Praha - východ, vyhlašuje konkurz na místo vedoucí 
školní jídelny. Nástup 1. 7. 2014. Uchazeči se mohou hlásit do 31. 3. 2014.

Požadavky: středoškolské vzdělání s maturitou, minimálně 3 roky praxe v pro-
vozu veřejného stravování, znalosti v oblasti normování, HACCP, spotřebního 
koše, skladové evidence, práce s PC, schopnost vést podřízené, komunikativ-
nost, flexibilita.
 
2. VEDOUCÍ KUCHAŘKA
Požadujeme: vyučení v oboru, 3 roky praxe, znalost normování. 
Nástup možný ihned. 

Další informace na 773 482 483

maSOpuStní radOvánky v klecanecH
Sobota 15. února 2014, již 15. masopust v Klecanech
Veselí začalo již tradičně v 10.00 hodin na náměstí, ve stánku pana Šťastného se pro-
dávaly jitrnice, jelita, ovar a další řeznické dobroty vynikající kvality. Panu Šťastnému 
děkujeme za balíčky dárků pro vítězné masky. 
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V 13.30 hodin se začaly scházet masky. Masek bylo tentokrát zaregistrováno: 64 
dětských a 58 dospělých. Potom požádal medvěd pana starostu, aby předal maskám 
„Úřad“ nad městem. Starosta po krátkém váhání úřad v podobě razítka předal a med-
věd ihned začal razítkovat všechny, kteří se přišli na průvod podívat. 

Po 14. hodině vyrazil průvod na obchůzku městem. Průvod vedl Štěpán Coufal. 
Do kroku a k tanci hrála skupina Jitřenka Praha. Dopisem byly předem osloveny ro-
diny, které měly průvod pohostit. Tento nápad se osvědčil z minulých let a oslovené 
rodiny se předháněly v originalitě jídla a pití. Na každé zastávce kapela zahrála, hos-
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titelé byli vyzváni k tanci. Bylo opravdu co jíst a pít a na čem si pochutnat. Děkujeme 
všem, kteří průvod po cestě krásně pohostili – pohostinství U Svatého pole, rodina 
Srstkových a Strakových, manželé Sklenaříkovi, manželé Novákovi a Mičanovi. 
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Pěkné byly i další masky – např. superman, klaun, jeptišky a mnich, čarodějni-
ce, vodník, stoupenec hippies, panímáma s husou a řada dětských pirátů, princezen 
a zvířátek (veverky, brouček, tygřík, sloník)… 

K tanci a poslechu poté do 18 hodin hrálo hudební duo Memphis 2. Pak bylo ma-
sopustní veselí ukončeno sledováním hokejového zápasu z olympijských her v Soči, 
což přítomným nevadilo.

Fotografie z masopustu naleznete na stránkách města Klecany v sekci Kultura:

http://www.mu-klecany.cz/web/cs/kulturni-akce/masopust 

Doufáme, že i další ročníky budou vydařené, bude dobré jídlo a pití, a že budou 
přibývat především povedené a odvážné masky, bez kterých masopust není maso-
pustem.

K. Holubová
Město Klecany

Před čtvrtou hodinou prů-
vod dorazil do El Pasa, kde byl 
před hospodou „zabit“ medvěd 
a všichni se odebrali do tepla. 
Zde bylo slavnostní vyhlášení 
nejlepších masek. Všechny dět-
ské masky obdržely bonbónky. 
Porota vybrala tyto dospělácké 
masky:

 1. Piráti  
 2. Tříděný odpad 
 3. Ovce 



Klecanský zpravodaj • březen 2014

zdraví z přírOdy – paprika
Červená paprika je někdy také označována jako „maďarský zázrak“. A to 
nejenom pro svou typickou chuť, vůni a barvu, ale také pro své blaho-
dárné účinky na lidský organismus. Ve skutečnosti ji ale Maďaři zdědili 
od Turků, kteří ji do Evropy přivezli v 16. století. Původní turecké druhy 
paprik byly pálivé. Až v 19. století se podařilo Obrermayerovi a Hor-
váthovi vyšlechtit první zcela sladkou papriku na světě. A v Maďar-
sku ještě zůstaneme a zároveň se přesuneme i na tenký led zdraví, 

neboť v r. 1937 dostal maďarský vědec Albert Szent-Gyoergyi Nobelovu 
cenu za extrakci vitaminu C z paprik a za popsání jeho účinku. Vitaminu C se v pap-
rikách nachází asi 150 mg ve 100 g. Lidský organismus bez tohoto vitaminu nemůže 
dobře fungovat. Kromě toho papriky obsahují vitamin A, některé vitaminy skupiny B 
a z minerálů např. draslík, zinek, vápník, fosfor. Další významnou účinnou látkou pap-
rik pálivých je kapsaicin a v neposlední řadě karotenoidy. Nejvíce kapsaicinu obsahují 
chilli papričky, původem z jižní Ameriky. Kapsaicin se s úspěchem používá k tlumení 
bolesti, podpoře chuti k jídlu, k vyvolání pocení a ke zlepšení činnosti štítné žlázy. 

Vhodné jsou chilli papričky při úpravě pokrmů. Zlepšují jejich stravitelnost tím, že 
podporují vylučování trávicích šťáv v žaludku i žlučníku a tak dochází ke snadnější-
mu trávení tučných a těžkých jídel. V rozumném množství mají příznivý vliv i na sliz-
nici střev. Jejich konzumací dochází k celkovému prokrvení zažívacího traktu a tím 
ke stimulaci látkové výměny. 

Na trhu jsou k dostání kapsaicinové hřejivé náplasti, zpravidla obsahující kromě 
kapsaicinu menthol a kafr. Použití těchto náplastí je vhodné k podpůrné léčbě boles-
tivých příznaků svalového a kloubového revmatismu, ischiasu, ústřelu, bolestí v dů-
sledku svalového přetížení a bolestí při poúrazových stavech.

Díky podpoře látkové výměny kapsaicinem můžeme i úspěšně zhubnout, tedy 
pokud nebudeme tuto účinnou látku konzumovat v nevhodných obalech, jako jsou 
hořká čokoláda, belgické pralinky nebo čabajka.

JH, obrázek – firefoods.co.uk

naučná Stezka – 21. a 22. zaStavení
Obchod „U Felixů“ – klecanský pivovar
Při cestě z náměstí směrem do Klecánek stojí po pravé straně pod úrovní silnice dům 
zvaný „U Felixů“. Jedná se o původní pivovar, který tvořily tři za sebou řazené jedno-
patrové budovy. Zmínky o něm se vyskytují již na konci 17. století, kdy Klecany vlast-
nil Václav Vojtěch ze Šternberka. V polovině 18. století, v době vlastnictví Gallasů va-
řil zdejší pivovar téměř 1 000 hl piva ročně. V 70. letech 19. stol. vlastnila klecanský 
pivovar rodina Lendeků. V té době už zdejší pivovar jen těžko vzdoroval konkurenci 
pivovarů okolních. Když klecanské panství koupila rodina Beniesů byla činnost pivo-
varu ukončena úplně. Poté byl objekt prodán rodině Felixů, kteří zde zřídili pražírnu 
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kávy. Za tímto účelem byl také zbudován mohutný komín a část objektu sloužila jako 
obchod. Většina členů rodiny Felixů zahynula za 2. sv. války v koncentračních tábo-
rech. Po r. 1948 přešel dům do vlastnictví státu a sloužil částečně jako obytný a v čás-
ti byl stále obchod. Po r. 1989 byl tento objekt vrácen v restituci dědicům původních 
majitelů. V současné době je však bohužel v dezolátním stavu.

Klecánecký (Skalní) mlýn
V zatáčkách, vedoucích dolů z Klecan směrem k Vltavě, stojí po levé straně budova 
bývalého mlýna. Má č.p. 1 a říká se mu Klecánecký nebo také Skalní mlýn. Původním 
majitelem mlýna byl František Tomše, za jehož působení se stal mlýn jakýmsi společen-
ským střediskem. Mezi besedníky, kteří se zde scházívali, nechyběl ani Václav Beneš 
Třebízský. Po F. Tomšovi převzal Klecánecký mlýn František Hansl, který ho v r. 1885 
přestavěl. Pozdějším majitelem mlýna byl klecanský pekař Václav Soukup, který mlýn 
pronajímal. V r. 1935 si mlýn, který již v té době pracoval na elektrický pohon, pronajal 
Antonín Bassy (1899 – 2003). Ten si mlýn později koupil a byl posledním „úřadujícím“ 
mlynářem na Klecáneckém mlýně. Ve vlastnictví A. Bassyho se mlýnu dařilo a tak mohl 
být ještě v r. 1942 zrekonstruován. Mlýn byl vybaven dvěma válcovými stolicemi, elek-
tromotorem o výkonu 25 HP a v r. 1946 bylo přistavěno skladiště o ploše 160 m2. Po 
r. 1948 byl mlýn znárodněn a v r. 1953 byl zrušen úplně. Pokud jste si povšimli data 
narození a úmrtí pana Bassyho, tak nejde o překlep. Antonín Bassy byl nejstarším ob-
čanem Klecan a zemřel ve věku 104 let v domově důchodců v Panenských Břežanech. 
V současné době mlýn vlastní vnuk A. Bassyho a celý objekt slouží k bydlení.

JH

tOpOly kanadSké u vOdárny 
Význačné dřeviny v Klecanech 10. 
Topol kanadský (Populus x canadensis) je křížencem evropského topolu černého (Po-
pulus nigra) s některými americkými druhy, jako je např. topol bavlníkový (Populus 



Klecanský zpravodaj • březen 2014

deltoides), také topol hranatý 
(Populus angulata) a snad i to-
pol Simonův (Populus simonii). 
V odborné literatuře jej nalez-
nete také pod názvem Popu-
lus x euroamericana. Z tohoto 
hybridního druhu, obdobně 
jako z jiných druhů topolů, 
jsou ovšem známi další četné 
hybridy, subspecie, kultivary 
a klony, proto se určují znač-
ně obtížně. V ČR je jen velmi 
málo odborníků, kteří skupinu 
topolů zvládají v celé šíři. 

Kanadský topol dorůstá výš-
ky až 40 metrů, přičemž za-
větvení se obvykle objevuje až 
vysoko na kmeni. Listy jsou troj-
úhelníkového tvaru a nachá-
zejí se na tlustých letorostech 
barvy žlutavé nebo hnědavé, 
mladší listy se však od starších 
liší. Koruna je poměrně široká, 
řídká a rozklenutá. Stejně jako 
u ostatních topolů, i zde jsou 
květy dvoudomé (tedy oddě-
lené samčí a samičí) a větro-
snubné (pyl je přenášen pouze 
pohybem vzduchu). Nápadné jsou samčí jehnědy červené barvy, samičí jehnědy jsou 
žlutozelené. Dozrálá semena se uvolňují z tobolek a jsouce opatřena bělavým chmý-
řím, snadno se roznášejí větrem i na velké vzdálenosti. Což často rozčiluje všechny, 
kteří tuto nadílku uklízejí na ulicích nebo na zahrádkách. Proto se doporučuje u obcí 
vysazovat pouze stromy samčí, které chmýří logicky netvoří. 

Kanadské topoly jsou dřevinou rychlerostoucí, proto byly zpočátku vysazovány 
především v rekultivacích u větších řek. Později se rozšířily i do silničních alejí, na 
polní meze a do různých mysliveckých remízků, ke hřištím, za humna obcí apod. 
Tam však jsou již mnohem méně vhodné, a to nejen pro zmíněné chmýří, ale i pro 
poměrně lámavé větve, které při silnějších větrech padají, nejraději na krásně naleš-
těná auta. Přes své nedostatky se tyto stromy staly typicky krajinářským prvkem a je 
otázkou, čím budou v budoucnu nahrazeny, protože nově se příliš nevysazují. Topol 
má však i dvě velmi pozitivní vlastnosti. První je to, že ve vyšším věku tvoří četné 
dutiny, které s oblibou osidlují ptáci i savci, a to i vzácnější druhy (holub doupňák, 
sýček obecný, krutihlav obecný, plch velký aj.). Druhou a pro člověka významnou 
okolností je tvorba přírodního balzámu na pupenech a vrcholových větvích, který je 

20. II. 2014, dva topoly kanadské u bývalé vodárny, 
pohled směrem k severozápadu
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baktericidní (hubí bakterie) a fungicidní (hubí plísně), a tedy ozdravuje naše prostředí. 
Včely tento balzám sbírají a následně se stává součástí známého léčivého propolisu. 

Naše dva topoly kanadské poblíž silnice u nefunkční vodárny v Klecanech jsou již 
značně urostlé. Výšku mají okolo 23 a 21 metrů, a i když obvody kmenů činí cca 282 
a 251 cm, nejsou příliš staré – mohou mít cca 60 roků. Součet maximálních průmětů 
obou korun je 18 metrů. Z hlediska zdravotního stavu jsou na tom oba topoly vcelku 
dobře, vždy je ovšem třeba sledovat možný výskyt chorob, jako je například houba 
Nectria galligena, která deformuje větve i kmeny. 

Jak bylo uvedeno výše, pro výsadbu uvnitř sídel nejsou tyto topoly vhodné, jejich 
místem je volnější krajina a plochy beze staveb a s malým pohybem osob. Nezbytná je 
periodická kontrola rizikových větví (tak asi po 5 – 8 letech), které by se mohly uvolnit 
na vozovku. Zatravněná a zamokřená plocha u bývalé vodárny je nesporně hodnotným 
přírodním územím, a protože i stávající topoly jednou odejdou, bylo by dobře nahradit 
je již v předstihu například domácími topoly černými (Populus nigra).  

Jaromír Bratka a František Málek

kde Se tO vzalO? – nakOupit za babku
Dnešní povídání bude vedeno výlučně ve finanční rovině. Ale ne-
musíte se obávat. Nepůjde ani o účetní rozvahu, ani o úvěry 
nebo o cash flow, ale spíše o směr opačný. O výrazy pro 
vyjádření minimální hodnoty měny. 

Výše zmiňovaná „babka“ má svůj základní kámen 
položený v roce 1485, kdy se v Kutné Hoře začaly 
razit drobné mince s minimálním obsahem stříbra 
tzv. černé peníze. Těmto mincím se začalo říkat 
babky. Název byl pravděpodobně převzatý z li-
dového označení chrousta letního, který se velmi 
často přemnožuje a odtud pocházelo mít peněz jako babek, avšak téměř bezcen-
ných. 

O pár století později v roce 1892, kdy byl měnovou reformou nahrazen zlatkový 
systém v poměru 1 zlatý ku dvěma korunám, se vžilo označení „pětka“. Již v době 
zlatkové měny se pětizlatkové bankovce říkalo hovorově „pětka“ a toto označení 
zdědila díky uvedenému přepočtu po své předchůdkyni i desetikorunová bankovka. 
Takže ještě dnes se můžeme setkat s tím, že něco nestojí ani pětku a myslíme tím 
cenu menší než 10 korun.

A do třetice mizivých hodnot můžeme zařadit výraz „nemít ani vindru“, tzn. být 
bez peněz. Opět se jedná o hovorový výraz pro „Wiener Pfennig“, který byl velmi 
nekvalitní a tudíž mizivé hodnoty. 

V době blížícího se termínu k odevzdání daňových přiznání z příjmu fyzických 
osob je toto téma více než aktuální.

JH, obrázek tateosmaka.cz
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kOnec zimy – JarO Je tady
Tedy alespoň astronomicky a úředně, protože letošní zima 
toho s naší představou Ladovské zimy moc společného 
neměla.

To ale nic nemění na skutečnosti, že se 20. března 
v 17:56:36 hod. můžeme radovat z oficiálního začátku 
jara. A proto jsme vám na aktivní rozjezd připravili malý jarní testík.

1. Co podle odborníků nejúčinněji zažene jarní únavu?
 a) hodně vitamínů a dostatek pohybu
 b) pobyt u moře
 c) aktivní sledování politického dění

2.  Primavera je italský výraz pro jaro. Stejný název nese i obraz od slavného malíře. 
Je jím

 a) Botticelli 
 b) Rembrandt
 c) Monet

3. Na jaře se ze zimního spánku probouzí
 a) prase divoké
 b) liška
 c) ježek

4.  Mezi prvními bylinami na jaře vykvétají sněženka a bledule. Která z nich je jedo-
vatá?

 a) sněženka
 b) obě
 c) bledule 

5.  Období politického uvolnění v Československu se označuje jako „Pražské jaro“. 
Ve kterém roce bylo?

 a) 1989
 b) 1967
 c) 1968 

6.  „Pražské jaro“ je také nejstarší český hudební festival. Již tradičně je zahajován 
klasickým dílem 

 a) Má vlast
 b) Libuše
 c) Novosvětská

(výsledek: 1a, 2a, 3c, 4b, 5c, 6a)
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OSudy zvOnů z klecan a OkOlí za ObOu 
SvětOvýcH válek
K patnáctému výročí klecanského zvonu Václav
V červnu roku 1999, po 57 letech, zazněl z klecanské kostelní věže opět hlas zvonu. 
Byl pořízen sbírkou občanů a váží 173 kg. Dostal jméno Václav k uctění památky 
klecanského kaplana – spisovatele Václava Beneše Třebízského, od jehož narození 
uplyne letos 165 a od jeho smrti 130 let. Zdobí jej nápis Svatý Václav – kníže po-
koje. Při velké slavnosti před patnácti lety ho posvětil pražský biskup Václav Malý. 
Zajímali jsme se, jaké byly osudy zvonů v Klecanech a blízkém okolí v minulosti ne 
tak dávné.

Kostelní zvony opustily nedobro-
volně věže mnoha českých a morav-
ských kostelů poprvé před téměř sto 
lety. Nejprve byly sundány z kostel-
ních věží za první světové války, a to 
při tak zvané rekvizici v r. 1916. Teh-
dy se tak stalo z nařízení rakouských 
úřadů. Jednalo se přece o surovinu 
pro zbrojní průmysl! Podruhé k tomu 
došlo za druhé světové války, při re-
kvizici v r. 1942. Předcházel jí zákon 
o čtyřletém hospodářském plánu na 
shromáždění neželezných kovů, vydaný nacistickou třetí říší v březnu 1940. Pověře-
nou osobou za provedení sběru byl ministr letectví, říšský maršál Hermann Göring. 
V každé farnosti směl zůstat jeden zvon, zpravidla ten nejmenší, aby bylo mož-
no vyhlašovat poplach. Rekvizice, shromáždění a transport do Německa se týkal  
téměř 10 000 zvonů z protektorátu Čechy Morava. V Čechách zůstalo na konci války  
v r. 1945 asi třináct procent, na Moravě šest procent z někdejšího počtu zvonů. Vesni-
ce, městečka a města byla ochuzena o vzácnou, často historickou památku v podobě 
bronzových zvonů. Zajímali jsme se, jak v tomto směru dopadly Klecany, Líbeznice, 
Odolena Voda, Veliká Ves a Řež. Osudy některých zvonů tady byly mnohdy podivu-
hodné.

Osud sedmi klecanských zvonů
V pamětní knize klecanské fary píše farář Martin Císař – někdy kolem roku 1836, kdy 
kroniku začal psát – že kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech má sedm zvonů: 
„Vyzvánění těchto sedmi zvonů, které jsou k dispozici, je tak dobře sladěno, že nemá 
jinde v Čechách obdoby a dávalo podnět k mnohým báchorkám.“ A vysvětluje také, 
jak k velkému počtu kostelních zvonů došlo – ve vesnici stávala ještě prostorná kaple 
sv. Mikuláše, která byla na základě dekretu císaře Josefa II. uzavřena v r. 1787. Její dva 
zvony byly pak připojeny ke zvonům kostelním. 

Zvon Václav
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Na věži visely v té době už tři zvony, které byly 
zhotoveny r. 1728 „nákladem kostela a štědros-
tí patrona“ hraběte Filipa Josefa Gallase, majite-
le několika panství a císařského rady. Zcela jistě 
jejich vyzvánění slyšela císařovna Marie Terezie, 
když v srpnu 1754 navštívila svého dvořana Fran-
tiška Gallase na klecanském zámku. Letos od této 
události uplyne 260 let.

Všechny tři zvony byly nádherně ozdobeny. 
Největší byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Ma-
rie, druhý menší sv. Janu Nepomuckému a třetí, 
nejmenší, sv. Josefu a sv. Petru mučedníkovi. Oba 
větší zvony byly zrekvírovány již za 1. světové vál-
ky. Zrekvírován byl také zvon Maria z r. 1777, kte-
rému chybělo srdce, a byl uložen na věži, a za své 
vzaly pravděpodobně i další zvony z bývalé kaple. 
Dva zbývající do počtu sedmi, byly nejspíše umís-
těny na věžičce nad presbytářem kostela. Váhu za-
bavených zvonů neznáme.

V r. 1925 a 1926 byly sbírkami občanů pořízeny dva zvony nové, jeden o váze 
255 kg, druhý o váze 146 kg. Ty byly zrekvírovány za německé okupace v r. 1942, 
odvezeny do Hamburku a roztaveny.

Nejmenší zvon z r. 1728, Josef a Petr, se zachoval přes obě války. Jeho označení 
červeným písmenem C a nápisem Klecany Praha venkov značí, že byl v r. 1942 zvon 
uznán jako umělecky a hudebně cenný a jako takový prodělal převoz na shromaždiš-
tě takových zvonů, pravděpodobně do Prahy Holešovic, do přístavu na Maninách.

Zvony označené písmeny A a B – jednalo se o zvony ulité v letech 1800 – 1900 
a v době mezi oběma válkami – se odvážely na lodích do Hamburku a v krátké době 
je roztavili v tamní slévárně na materiál pro zbrojní výrobu. Vzácné zvony označené 
C (a historicky cenné D) zůstávaly ve skladu na Maninách, a tady se naštěstí dočkaly 
konce války. A tak se také klecanský zvon vrátil, ale zvonit se s ním nedalo. Pravděpo-
dobně při manipulacích prasknul, ale nevíme, kdy se tak stalo. Nyní je starý vzácný 
zvon vystaven jako památka v kostele. Takže se v Klecanech nezvonilo až do roku 
1999, kdy zvonař Petr Manoušek ulil zvon Václav. 

(příště o líbeznických zvonech) 
 Zdena Lomová 

Zvon Josef a Petr po restaurování
– objeven červený nápis 

REKVIZICE

mySlivOSt – nimrOd
Každý již zřejmě někdy slyšel, že se o myslivcích mluví též jako o nimrodech. Málo-

kdo však asi ví, jak toto označení vzniklo. Má původ od Nimroda, o kterém je zmínka 
již v Bibli. V první knize Mojžíšově (Genesis) se praví, že Nimrod byl synem Chuse 
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(Kúše), vnukem Cháma a jeho pradědem byl známý 
stavitel archy Noe. Je charakterizován jako „mocný 
muž na Zemi a silný lovec před Hospodinem“. Bible 
mu připisuje, že vládl v Babylonu, Uruku, Akkadu, 
Kalchu a Ninive. Všechna tato města byla centry 
starověkých říší na území Mezopotámie, což bylo 
úrodné území mezi řekami Tigridem a Eufratem. Je 
to oblast, kde již od poloviny 4. tisíciletí před na-
ším letopočtem vznikly říše Sumerů, Babyloňanů 
a Asyřanů jako první velké státy světa. Pěstovalo se 
zde ve velkém obilí, což byl předpoklad vzniku a tr-
vání státních útvarů. Byla tím zajištěna výživa oby-
vatelstva a zároveň jeho ochrana před nájezdníky. 

Příroda zde byla bohatá na rákosiny, bažiny, stepi i křovinaté lesy. V nich žili jelen, da-
něk, divoké prase, buvol, divoký osel, zajíc, antilopa a dokonce i slon a pštros. Kromě 
toho mnoho stepního i vodního ptactva. Není divu, že sem byl umístěn biblický ráj. 

Tam, kde byla zvěř, tam byli i lovci. Archeologické památky nám ukazují mnoho lo-
veckých výjevů, hlavně lovy na velké šelmy, jako jsou lvi. I když byla většinou lovena 
drobná a spárkatá zvěř, jako složka lidské potravy, zobrazení 
panovníka na lovu velké zvěře zvyšovalo jeho důstojnost, stej-
ně tak jako jeho vyobrazení ve válečných scénách. Je jasné, že 
lov byl již tenkrát zálibou mocných a vlivných osob. Abychom 
jim však nekřivdili, tito panovníci zakládali ve svých palácích 
botanické a zoologické zahrady i první obory. Lovilo se do sítí 
i různými zbraněmi, především luky se šípy a oštěpy.

Jedním z těchto vládců byl také Nimrod, jehož lovecká vá-
šeň byla silnější a známější než u jiných, a tak se dostal až 
do biblických textů. Na druhou stranu v některých mimobib-
lických hebrejských, křesťanských a arabských pramenech se 
uvádí, že Nimrod zahájil stavbu Babylonské věže, protivil se 
Bohu, stal se symbolem zla a jeho jméno bylo synonymem 
rebela, tyrana a despoty. Měl zahynout při povstání čtyř krá-
lů, když byl poražen Abrahámem, který naopak představoval symbol dobra. Histori-
ci, orientalisté, asyrologové a další badatelé se snažili nalézt vztah mezi Nimrodem 
a historickými postavami Mezopotámie. Ztotožňovali Nimroda s různými králi, zmi-
ňovanými v písemných památkách na klínopisných hliněných destičkách. Bohužel 
zatím bez nezvratného důkazu. 

Nimrodovo jméno se také objevuje v názvu pahorku, jemuž Arabové dali označení 
Nimrud. Tady v roce 1845 vykopal britský archeolog Layard starověké město Kalchu 
s palácem asyrského krále Aššurnasirpala II. Tento král, stejně jako jeho předchůdci 
i následovníci, žil v duchu Nimrodově. V paláci byly nalezeny reliéfy s loveckými 
výjevy i naturalistickými obrazy zvířat, které vypovídaly o způsobu lovu asyrských 
knížat a staly se významnými exponáty světových muzeí.

 Ing. Jindřich Trpák

Nimrod s jelenem a ratolestí

Nimrod stéla 
z Nimrudské brány
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SkautSké StřediSkO Havran klecany
Nejvýznamější únorovou událostí byl pro skauty jednoznačně ples. 
Přestože se jedná o společenskou událost pro veřejnost, zúčastní se 
ho pravidelně i starší skauti a skautky. Reportáž z příprav i samotného 
plesu napsala Smíšek (Katka Mervartová, 14 let):

Dne 22. února v sobotu se uskutečnil 
skautský ples v sokolovně ve Zdibech. 
Přípravy začaly už okolo desáté hodiny 
dopoledne. Starší skauti společně s ro-
very se pustili do příprav. Nejdříve jsme 
rozmístili stoly a židle, zametli velice 
kluzkou podlahu a dali ubrusy na již 
rozmístěné stoly. Pak jsme dlouho na-
fukovali sto dvacet balónků bílé, zelené 
a oranžové barvy, které jsme rozvěsili 
po celém sále. Také jsme připravili na 
pomocné stoly malou a velkou tombo-
lu. Práce nám šla rychle a tak jsme se 
dostali k posledním drobným úpravám 
v podobě skautského znaku zavěšeného 
nad pódiem nebo nápisu „skautský ples“ 
z krepáku na zdi. Nakonec byla místnost 
připravena.

Ples začal v sedm hodin večer. Lidé 
proudili dveřmi, ženy v krásných šatech 
všech barev a muži většinou v obleku. 
Na pódiu hrála živá kapela – Orchestr 
Petra Holuba. Lidé tančili do rytmu hudby a zaplnili celý parket. Skautský ples se ko-
nal na den sesterství, což je mezinárodní svátek přátelství, který slaví skautky a skau-

ti celého světa. V tento den se narodil Robert Baden-Powell, zakladatel skautingu 
a jeho žena Olave Baden-Powell. Asi po dvou hodinách zábavy se vyhlásila malá 
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tombola v podobě jablek, hrníčků, skleniček, sladkos-
tí, balíčků a květin. Následovala velká tombola v po-
době sazenic stromů, malých elektrických přístrojů, 
váz a tašek. 

Následující den jsme samozřejmě museli sokolov-
nu uklidit. Sešli jsme se později v jedenáct dopoled-
ne, protože uklízení trvá kratší dobu než připravová-
ní. Sundali jsme všechny balónky, naskládali stoly 
a židle do výklenků po stranách tělocvičny, zametli 
a sundali ostatní výzdobu. Já osobně myslím, že se 
devátý skautský ples opravdu povedl a že jsme si to 
všichni užili. 

Nelze opomenout ani další program – ples byl za-
hájen vystoupením tanečního dua Jana a Jindra, kteří 
předvedli waltz a quickstep. Dalším bodem byl mo-
derní tanec v podání děvčat ze Základní umělecké 
školy Klecany, kde vystupovaly i naše světlušky. Formální část zakončilo dech berou-
cí vystoupení skupiny JNS cheerleaders, po kterém nastoupil DJ Šramus a diskotéka, 
která pokračovala dlouho do noci. 

Na plese se podílela celá řada lidí, kte-
rým bychom touto cestou rádi poděkova-
li. Za všechny jmenujme alespoň organi-
zační tým Janina (Jana Kovalská), Anče 
(Anna Sýkorová), Mamut (Pavel Hurt), 
Vlaďka (Vladimíra Jandovská) a přede-
vším Panda (Lukáš Kovalský), který ples 
zaštítil jako hlavní organizátor. Dále patří 
obrovské díky našim sponzorům, zejmé-
na městu Klecany, bez kterých by ples 
nešlo vůbec zorganizovat.

Samozřejmě se skauti nevěnují jen plesání. 1. oddíl světlušek se věnoval opět pří-
pravě na závody, holky také plánovaly návštěvu divadla. Také se vyhlašovalo bodová-
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ní za půl roku – nejúspěšnější světlušky Verunek, Shauny, Anička, Bára, Lucka a Sára 
budou odměněny návštěvou bazénu na Šutce. Podrobnou zprávu o oddílové činnosti 
napsal Mamut, vedoucí 3. oddílu:

Vlčata se během únorových schůzek připravovala na blížící se závody vlčat 
a světlušek. Trénovala nejrůznější šifry a učila se nejvýznamnější osobnosti dějin 
zemí českých. Vlčata také měla přespání na srubu, které bylo tentokrát pojato spíše 
herně. Po dlouhé době jsme si tak mohli zahrát hry, které jsou bohužel během kla-
sických schůzek nerealizovatelné kvůli přítomnosti ostatních oddílů. Významnou 
únorovou událostí byl i dlouho očekávaný přestup devíti vlčat do oddílu skautů 
a skautek. Jednalo se o Kubu, Simbu, Filipa, Matěje, Martina, Houbaře, Šídla, Péťu 
a Houbičku. Než však výše uvedení podstoupili přechodový rituál, připravili si pro 
menší vlčata povídání o tom, proč začali se skautingem, co je nejvíce bavilo atd. 
Také se shodli na tom, že jim ostatní vlčata budou chybět a že budou na 3. oddíl 
rádi vzpomínat. Na oplátku jim menší vlčata napsala dopisy na rozloučenou. Poté 
byla starší vlčata odvedena ke skautům, aby byla podrobena vstupní zkoušce a při-
jata do 13. oddílu, zatímco mladší vlčata se oddala obvyklým hrátkám. 

Pro 13. oddíl byl jednoznačně největší událostí příchod nových členů. Tomu od-
povídaly i programy schůzek, které byly zaměřeny především na poznávání nováčků 
– děti společně předváděly pantomimou pomoc ostatním a hrály seznamovací hry. 
Mimo to jsme i díky neobvykle teplému únoru mohli strávit část schůzek v klecan-
ském háji, kde se děti učily nenápadnému pohybu v lese.

Skautské interview: 
Odpovídala Bára Machová, 13 let, členka 13. 
oddílu:

Jak dlouho chodíš do klecanského střediska? 
BM: Dva roky, nastoupila jsem někdy v únoru.

Proč jsi skautka? 
BM: Zaujalo mě to, tak jsem to chtěla vyzkoušet 
a stal se z toho můj koníček. Jsou tam skvělí 
lidé, se kterýma si rozumím a naučím se různé 
dovednosti a lépe se poznám.

Co třeba ses mezi skauty naučila?
BM: Naučila jsem se například nějaký uzle, myslím, že se i chovám lépe. Od všeho 
trošku.

Dobře, jedeme dál: Která z únorových schůzek tě nejvíc bavila a co se na ní dělo?
BM: Nejvíc se mi líbila asi ta poslední. Mám k tomu víc důvodů. Těšila jsem se na 
přestup ke starším a bylo to pro mě něco zajímavýho. Líbilo se mi, jak jsme šli po 
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slepu po areálu a snažili se projít těma překážkama s pomocí nějakého skauta nebo 
skautky. Také se mi líbilo, když jsme se světluškami jedly dorty. 
A poslední otázka: na kterou letošní akci se nejvíc těšíš?
BM: Akci? To je složitý… Určitě se těším na výpravy nebo přespání, ale asi nejvíc se 
těším na tábor a na sv. Jiří.

 
 -mk-

SOkOl veltěž připravuJe miStrOvSký závOd 
HOrSkýcH kOl:

Letos jako:

 Mistrovství MAS Nad Prahou
Po loňském úspěšném debutu i letos organizátoři z TJ Sokol Veltěž připravují na již 
osvědčené trati poblíž obce Klíčany otevřený mistrovský závod horských kol. Letos se 
záštity nad závodem ujala Místní akční skupina (MAS) Nad Prahou, což je společen-
ství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy 
(obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci): http://www.nadprahou.eu/ – půjde tedy 
současně o první Mistrovství MAS Nad Prahou.

Závod se uskuteční v sobotu 3. května 2014. Závodit se bude v 15 kategoriích pro děti 
od 2 do 16 let a v 8 kategoriích pro dospělé. Závod je otevřený pro veřejnost – není 
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třeba žádná závodní registrace, stačí mít horské kolo, cyklistickou přilbu, sportovního 
ducha a chuť si zazávodit.

Loňského prvního ročníku se zúčastnilo celkem 140 dětí a 73 dospělých. Dětský 
závod je stejně jako loni zařazen do seriálu závodů SpinFit Dětský MTB Cup, závod 
dospělých do největšího seriálu závodů XCO MTB ve středních Čechách, který za-
střešuje Unie amatérských cyklistů (UAC).

Vše, co vás zajímá kolem závodu, propozice a přihlášky najdete na stránkách: 

http://www.xcobeckov.cz/
Sportu zdar! 

 Pavel Mišoň a Petr Polanský za organizační výbor
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klecanští cykliSté vStupuJí Již dO 5. Sezóny
Klecanskému cyklo týmu Dexter BSK racing se daří připravovat na vstup do nové 
sezóny podle plánu. V roce 2014 vstupujeme již do 5. sezóny v řadě a patříme tak k 
nejstarším fungujícím amatérským cyklistickým družstvům v Čechách. 

Na tuto skutečnost jsme náležitě hrdi a doufejme, že nám vydrží elán i nadšení do 
dalších let. Děkujeme tímto i městu Klecany, že nám při naší činnosti pomáhá. 

Podařilo se nám posílit o některé vynikající cyklisty a doufáme, že se nám podaří 
navázat na loňskou úspěšnou sezónu. V našich řadách máme i několik mladých talentů, 
kteří nám již nyní dělají radost svými výsledky a především přístupem k přípravě. Ško-
da, že se nám nedaří přilákat do týmu více Klecaňáků, ale i na tom jistě zapracujeme. 

V tomto roce budeme Klecany reprezentovat v úplně nových, ještě růžovějších 
dresech, ve kterých se představíme na prvních jarních závodech. Tradičně začínáme 
běžeckými závody Kbelská desítka a Pečecká desítka. V dubnu se pak již naplno 
rozeběhnou hlavní závody horských kol po celé republice i Evropě a na těch nejdůle-
žitějších bychom neměli chybět. Držte nám palce a aktuální zprávy nejen ze závodů 
můžete sledovat na našich facebookových stránkách: 

www.facebook.com/dexterBSK

Nepřehlédnutelný design klecanských dresů pro rok 2014
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Jan Horvath
Vítěz poháru UAC 
v závodech horských kol 2013
v kategorii juniorů 

Katarína Ludvíková
Mistryně České republiky SAC 
v závodech horských kol 2013

Terka Valášková
Mistryně Unie Amatérských Cyklistů 
v závodech horských kol 2013
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Přípravu v sezóně 2013 podpořili:

inzerát klecanský zpravodaj.indd   2 26.02.14   13:44



34 / 35

OHlédnutí za 1. SpOrtOvním pleSem
První letošní únorový večer patřil všem přízniv-
cům sportu a tance. Pod záštitou TJ Sokol 1907 
Klecany a Aerobik Klecany se ve vyzdobeném 
sále zdibské sokolovny sešlo zhruba 150 hostů. 
Po úvodním vystoupení mažoretek a roztleská-
vaček z Klubu Beruška převzala slovo a hlavně 
mikrofony kapela Neon Band a celý večer plnila 
sál nejrůznějšími melodiemi. Bylo vidět, že kle-
canské publikum je tance znalé a také chtivé. 
Parket se zaplnil ihned po zaznění prvních tónů 
a zůstal plný až do druhé hodiny ranní. Tanečníci zvládali všechny tance od polky, 
valčíku či blues přes latinskoamerické rytmy ve stylu samby a rumby, až po kuriozity 
typu čardáš, mazurka, letkiss a ptačí tanec. S pokročilou hodinou chlapci na pódiu 

přiostřovali a bez problémů vystřihli hity 
od Olympiku, Katapultů či kapely Mo-
dus. A když už si všichni mysleli, že Neon 
Band vyčerpal celý svůj arzenál, odložil 
baskytarista Jarda Fiala kytaru, vzal do 
ruky housle a za rockového doprovodu 
kapely předvedl číslo, které by si nezada-
lo ani s Pavlem Šporclem nebo Vanessou 
Mae. Večer zpestřila také tombola. Stůl 
s více než 100 cenami se prohýbal už od 
pohledu a snad nikdo z přítomných neo-

dešel bez výhry. A jelikož jsme byli na sportovním plese a jak známo sportovci mají 
výdrž, tancovalo se na plno až do rána. Rozparádění tanečníci nechtěli pustit kapelu 
domů a tak Neon Band přidal ještě pár skladeb a deset minut po druhé hodině ranní 

se s klecanským publikem rozloučili. A jak bychom celou akci zhodnotili? Na první 
pokus to nebylo tak špatné, vlastně to bylo dost dobré. Více než dost dobré. A kdo jste 
u toho nebyli, přijďte příští rok. Bude to ještě lepší!
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z fOtbalOvéHO klubu  
tJ SOkOl klecany

Pozor začínáme!
Vážení příznivci klecanského fotbalu, nezapomeňte na začátek jarního kola sezony 
2013/2014 Krajského přeboru Středočeského kraje.

8. 3. 2014 ve 14.30 hod. první domácí utkání muži A TJ Sokol Klecany – MFK Dobříš

Pozvánka na další utkání

Nymburk – Klecany 16. 03. 14.30 neděle
Klecany – Rakovník 22. 03. 15.00 sobota
N. Strašecí – Klecany 29. 03. 15.00 sobota
Klecany – Jíloviště 05. 04. 16.30 sobota

úSpěšný únOr žáků tJ SOkOl klecany
Protože se blíží jarní část soutěží našich žákovských týmů, vrcholí zimní přípra-
va. Naši mladší žáci (ročníky 2001 a 2002) se po lednovém vítězství v „Ďáblické 
zimní lize“ zúčastnili dvou kvalitně obsazených halových turnajů v Neratovicích 
a  Říčanech. Náš tým odehrál celkem deset zápasů, z nichž bylo osm vítězných a dva 
skončily nerozhodným výsledkem, při celkovém skóre 31:4.

Neratovice, sobota 15. 2. 2014
V sobotu 15. února jsme se zúčastnili turnaje v krásné nové hale gymnázia v Nerato-
vicích. Šest týmů ve složení brankář a čtyři hráči v poli hrálo systémem „každý s kaž-
dým“ s hrací dobou zápasu 14 minut. Favoritem byli určitě domácí, kteří v současné 
době figurují na 2. místě krajského přeboru. Naši kluci ale odehráli parádní turnaj, 
svými krásnými akcemi několikrát roztleskali zaplněný ochoz haly a zaslouženě zví-
tězili. Na druhém místě skončily Lobkovice, Neratovice vybojovaly nakonec „pouze“ 
bronz. Naši branku bezchybně hájil Martin Hora, v poli se střídali David Václavík, 
Dominik Žolták, Filip Tůma, Jakub Dvořák, Štěpán Šenfluk a Tomáš Žolták. Během 
dopoledne jsme se utkali s pěti soupeři s těmito výsledky: 

• Dynamo Nelahozeves 5:0 (branky: Filip Tůma 2, Jakub Dvořák 2, Dominik Žolták)
• FK Neratovice 3:1 (David Václavík 2, Tomáš Žolták)
• Čechie Dubeč 3:0 (Tomáš Žolták, David Václavík, Dominik Žolták)
• FC Lobkovice A 6:0  (David Václavík 2, Štěpán Šenfluk, Martin Hora, Kuba Dvořák, 

Dominik Žolták)
• FC Lobkovice B 1:1 (David Václavík)
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Říčany, neděle 23. 2. 2014
Tentokrát si museli naši hráči tro-
chu přivstat, ale na sraz v 6.45 
dorazili všichni včas. Odjeli jsme 
ve stejné sestavě jako do Nerato-
vic, pouze Štěpána Šenfluka na-
hradil Tawan Pluskal. Říčanského 
turnaje se zúčastnilo osm týmů, 
které byly rozlosovány do dvou 
skupin. Po odehrání zápasů ve 
skupinách následovala vyřazo-
vací část turnaje. Naši skupinu se 
nám podařilo vyhrát, když jsme 
porazili všechny tři soupeře těmi-
to výsledky: 

• Slavoj Čerčany 3:1 (branky: David Václavík, Jakub Dvořák, Dominik Žolták)

•  Aritma Praha 1:0 (David Václavík) • SK Horní Měcholupy 4:0 (David Václavík 2, 
Filip Tůma, Jakub Dvořák)

Semifinále: 
• Čechie Smíchov 4:0 (David Václavík 2, Jakub Dvořák, Tawan Pluskal)

Finále:
• TJ Sokol Klecany – FK Újezd nad Lesy 1:1, pokutové kopy 4:5 (branka David Václavík)

I když jsme v zápase o zlato nakonec velmi smolně padli až na pokutové kopy, může 
nás opět těšit předvedená hra celého týmu. Po našem vedoucím gólu jsme soupeře 
dále přehrávali, bohužel jsme ale neproměnili několik vyložených šancí. Staré fot-
balové pořekadlo „nedáš – dostaneš“ se opět potvrdilo a Újezd několik sekund před 
koncem vyrovnal… 

Na obou turnajích jsme se prezentovali rychlou útočnou hrou. I když nejvíce bra-
nek nastříleli hráči kteří většinu utkání nastupují v útoku, alespoň jeden zásah si 
připsali všichni včetně brankáře!

Po úspěšné zimě (tři turnaje: dvakrát první, jednou druhé místo) již vyhlížíme jarní 
část sezóny, kdy budeme chtít pro Klecany vybojovat titul přeborníka okresu. Nakro-
čeno máme zatím dobře – po podzimu jsme v tabulce první před Odolena Vodou, 
Čelákovicemi a Úvaly. 

Tři naši hráči (David Václavík, Filip Tůma a Jakub Dvořák) byli 22. 2. nominováni 
do výběru OFS Praha – východ k přátelskému utkání proti prvoligové Dukle Praha. 
Pro Davida a Fílu to byla „reprezentační“ premiéra, Kuba již za výběr nastoupil dva-
krát na podzim. Pro naše kluky to byla cenná zkušenost a určitě se neztratili. Da-
vid nastoupil v útoku a na remíze 8:8 se podílel jednou brankou, Fíla hrál v obraně 
a Kuba ve středu zálohy.
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Loutkové divadlo Klecánek
oznamuje, že v sobotu 29. března od 15 hodin
se odehraje poslední jarní představení pro děti 

Kašpárek malířem v dračí sluji 
a malé loutkové varieté

Hrajeme v Městské knihovně Klecany 
Milí diváci, těšíme se na Vás!

Starší žáci (r. 1999 – 2000) se v neděli 23. 2. zúčastnili odpoledního halového turnaje 
v Říčanech. V šatně se vystřídali se svými mladšími spoluhráči, kteří se po „stříbrném“ 
dopoledním turnaji rozhodli zůstat v hale a fandit svým kamarádům. Starší žáci ode-
hráli šest utkání s těmito výsledky: Spartak Průhonice 0:0, SK Roztoky B 3:0 (branky: 
David Václavík, Kuba Dvořák, Petr Rybín), Kosova Lhota 0:4, FK Kolín 0:1, SK Roztoky 
A 1:0 (Tomáš Pospíšil) a SK Poříčany 2:2 (David Václavík, Adam Kmenta). Podařilo 
se nám odehrát několik velmi dobrých zápasů, pouze zápas s Kosovou Lhotou nám 
vůbec nevyšel. Přes porážku 0:1 jsme podali velmi dobrý výkon proti pozdějším ví-
tězům z Kolína. Kosova Lhota byla nakonec druhá, my jsme k bronzovým medailím 
potřebovali v posledním zápase turnaje porazit SK Poříčany. Bohužel jsme neudrželi 
dvoubrankové vedení, remíza 2:2 znamenala bronzové medaile pro naše soupeře a pro 
nás nepopulární čtvrté místo. Za námi skončily SK Roztoky A, Průhonice a SK Roztoky 
B. Starší žáci odehráli turnaj v sestavě: Ondřej Pražan, Matěj Bára, David Klinka, Tomáš 
Pospíšil, Adam Kmenta, Petr Rybín, Martin Pavel a Bohdan Dzemjanenko. Doplnili je 
hráči ml. žáků Martin Hora, David Václavík, Jakub Dvořák a Filip Tůma.

Do jarní části mistrovské soutěže jdou starší žáci s cílem vylepšit si postavení v ta-
bulce a postupně zapracovat do týmu všechny hráče ročníku 2001 a 2002, kteří 
v příští sezóně nahradí hráče odcházející do dorostu.
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SpOlečenSké Setkání partnerů a přátel maS
Uskupení dvou občanských sdružení – Stonožky z Líbeznic a Bášť se baví – vyhrálo 
výběrové řízení na uspořádání velké společenské akce Setkání sousedů nad Prahou.

Vítězná sdružení zastupuje Ing. Miriam Kupková, 
které jsme se zeptali:
O jakou akci se vlastně jedná?
Naším přáním je, aby to byla akce pro širokou veřejnost – aby si tu „své“ našli lidi 
všech věkových kategorií. Naším cílem je aspoň trochu přiblížit návštěvníkům, co se 
v našem regionu děje – aktivně se do ní mohou zapojit jak jednotlivé obce, tak pří-
spěvkové organizace, spolky, podnikatelé i jednotlivci.

Co pro návštěvníky Setkání chystáte?
Jeden programový blok bude celý zaměřený na vystoupení a ukázky činností základ-
ních uměleckých nebo zájmových sdružení a spolků. Také nebudou chybět přednáš-
ky a promítání fotografií pro dospělé a seniory v Kavárně. Pro děti chystáme výtvarné 
workshopy a různé zábavné i sportovní venkovní aktivity. Návštěvníci si budou moct 
také prohlédnout expozici o obcích regionu, kterou připravujeme ve spolupráci s Ob-
lastním muzeem Brandýs nad Labem a v neposlední řadě výstavu prací dětí z MŠ, ZŠ 
a ZUŠ na téma Můj život v regionu nad Prahou. Vše bychom chtěli zakončit Tančír-
nou pro dospělé a Večerním kinem pro děti...

Jak náS Hudba léčí 
Pro zajímavou besedu s občany se nám podařilo zís-

kat odbornici – speciální pedagožku a fyzioterapeutku  
Mgr. Markétu Gerlichovou, která se věnuje oboru muzikotera-
pie, a to v praxi i ve výzkumu, v ČR a ve světě. Jde o působení 
hudby na člověka: Každý člověk je jedinečný a prožívá jinak 
svou životní existenci i vlastní výzvy. Působení muzikotera-
pie může ulehčit člověku jeho obtížnou životní situaci. Může 
terapeuticky působit na konkrétní příznaky či pomáhá získat 
vhled do vlastního životního příběhu. Paní Gerlichová nám 

ukáže příklady působení muzikoterapie, např. u osob po poškození mozku, v rámci 
paliativní péče i u klientů se speciálními potřebami. V rámci pořadu pokřtíme její 
letos vydanou knihu „Muzikoterapie v praxi“, Příběhy muzikoterapeutických cest. 

Beseda se koná v pátek 4. dubna od 18 hodin v zasedací místnosti Městského 
úřadu Klecany (1. patro) a pořadatelem besedy je kroužek přátel klecanského kostela, 
který ji doporučuje vaší pozornosti:

Přijďte, jste srdečně vítáni! 
pk
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Pravidelný čtvrteční rozvoz zamražené zeleniny, 
ovoce, ryb, masa, drůbeže, hotová jídla, zmrzliny, 
dezerty, pečivo.

Objednávky a další info na tel 603 858 777 
nebo na vavratriola@seznam.cz

Má venkovní program alternativu v případě nepříznivého počasí?
Byla to přímo jedna z podmínek výběrového řízení. Akce se uskuteční v nádherném 
prostředí YARD RESORT v Předboji, který je partnerem MAS Nad Prahou a prostory 
pro akci poskytuje na nekomerčním základě. K dispozici budeme mít dvoupodlažní 
budovu Sýpky, pro pohybové aktivity tělocvičnu, tvořit budeme v Zumba baru, sou-
částí komplexu je i krásný výstavní prostor v Konírně a příjemná kavárna. Návštěvníci 
si budou moct také odpočinout a ochutnat výbornou kuchyň restaurace Ke tvrzi.

Mohou se do akce aktivně zapojit ještě další zájemci?
Budeme velice rádi, když se nám ozvou další aktivní lidé, kteří by chtěli pomoct se 
samotnou organizací nebo akci jinak podpořit (materiálně nebo finančně). Bližší in-
formace: M. Kupková, tel.: 604 251 990 nebo e-mail: stonozkalib@gmail.com.

Kdy se společenská akce uskuteční?
Na setkání s obyvateli regionu MAS Nad Prahou v Předboji se těšíme v neděli 27. 
dubna 2014.

SETKÁNÍ SOUSEDŮ
NAD PRAHOU

27. DUBNA 2014 • YARD RESORT PŘEDBOJ



III

prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
oznamuje svým zákazníkům, že opět 
prodává slepičky snáškových plemen 

Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant  
žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. 
stáří: 15 – 20 týdnů. cena 149 –185,– kč / ks 

dle stáří. neprodáváme malé kuřice, 
ale téměř dospělé slepičky
pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční: 
Ve čtvrtek 10. dubna 2014
Klecany – u zadní brány

fotbalového hřiště – 17:10 hod.

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek 
– cena 20 – 30,– kč / ks

Případné bližší informace:
Po – Pá 9:00 – 16:00 hod.,

tel.: 601 576 270, 606 550 204,
728 605 840

Kosmetické ošetření pleti
Českou lékařskou kosmetikou

Syn Care.

90 MINUTOVÉ
KOSMETICKÉ

OŠETŘENÍ PLETI
+ zdarma tvarování

a barvení obočí.

Za přijatelnou
cenu 269,– Kč.

Hýčkejte svou pleť!!!
Kontakt: 776 673 592

• Přímo na pobřeží
• Polopenze – švédské stoly
•  Vhodné pro rodiny s dětmi i pro 

seniory s vnoučaty
•  Děti do 9 let mají POBYT ZDARMA  

(se dvěma dospělými)
•  Odjezd autobusu z Klecan ve 

večerních hodinách.

Chorvatsko – Umag
20. 6. – 29. 6. 2014
Hotel SIPAR, hotel ADRIATIC 
dependance JADRAN

Bližší informace o cenách a ubytování
Mouchová Alena, telefon: 284 891 234, 602 283 941
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REZERVACE:  777 756 734                                                          TAXI: 602 830 663
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