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Jubilanti v KvĚtnu

Našim květnovým oslavencům přejeme k jejich významnému životnímu jubileu vše 
nejlepší, pevné zdraví a dostatek životního elánu!
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Eleonora Kraisingerová 
František Rudolf 
Anna Pitauerová  
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Květa Prokopová
Zdena Lomová,
František Kalvach
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Adolf Janeček
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Jaroslav Šerhant
Jan Novák
Marie Hejzlová 
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Druhou neděli v květnu oslaví svůj svátek MAMINKY. Při vzpomínce na 
dětství si můžeme říct: 
 
Moje matka mě naučila 
 NÁBOŽENSTVÍ: „Modli se, aby to z toho koberce šlo dolů!“ 
  LOGICE: „Proč? Protože jsem to řekla!“ 
 OHEBNOSTI: „Podívej se, jak máš špinavá záda!“ 
 IRONII: „Ještě chvíli breč a já ti k tomu dám skutečný důvod!“ 
 VYTRVALOSTI: „Nevstaneš odsud, dokud nesníš všechen ten špenát!“ 
 METEOROLOGII: „Tvůj pokoj vypadá, jako kdyby tady před chvílí řádilo tornádo!“ 
 MATEMATICE: „Kolik chceš knedlíků? Tři? Dostaneš pět.“ 

 

 
 

Vše nejlepší ke Dni matek. 
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výpiSy Ze ZaSedání Rady mĚSta 
Za břeZen a duben 2014
Rada 24. března

Schválila nabídkový list paní R. Hlavaté na nákup vybavení do Mateřské školy Kleca- –
ny (věšáčky a doplnění prvků mobilního pódia) za cenu 48.800 korun bez DPH.
Vzala na vědomí protokol o kontrole výkonu matriční agendy města, která proběhla  –
dne 18. 3. Kontrola uvedla, že práce matriky je v souladu s právními předpisy.
Schválila podpis nájemní smlouvy s Českým kynologickým svazem, základní organi- –
zací Klecany kasárna na pronájem části pozemků p. č. 457/8 a 130/1.
Schválila cenovou nabídku firmy Emi Test na vložkování komínu v truhlárně v areálu  –
Dolních kasáren za cenu 26.100 korun bez DPH.
Projednala úskalí uzavřené smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruk- –
tury kanalizace Klecany se Středočeskými vodárnami a návrh postupu při možnosti 
získání dotace na rekonstrukci čistírny odpadních vod. Předá zastupitelstvu k pro-
jednání.
Projednala se zástupci Společenství pro dům 687 a 688 Astrapark cenovou nabídku  –
na dodávku a montáž herních prvků a oplocení hřiště za cenu 227.246 korun a pře-
dá zastupitelstvá k projednání.

 
Rada 31. března

Schválila žádost –  Ing. T.  Černého o rozšíření stánku Naše pizza s.r.o. na parcele 184/1.
Projednala možnosti další spolupráce s Obecní policií Zdiby. –
Ve věci sporu s TT Pozemní stavby, kde se 3. 4. 2014 koná soudní jednání, z ne- –
zaplaceného nájemného schválila neodpustit úrok z prodlení a v případě dohody 
o splátkovém kalendáři maximálně pět měsíčních splátek.
Projednala možnosti řešení další spolupráce se Středočeskými vodárnami ohledně  –
ČOV, nebo případné vypovězení smlouvy. Předá zastupitelstvu k projednání.
Schválila cenovou nabídku R. Hlavaté na dodávku koberců a montáž výzdoby tříd  –
podle požadavků mateřské školy za cenu 74.182 korun včetně DPH.
Projednala nabídku výrobce autobusových zastávek. Pro zjištění nákladů poptá další  –
výrobce zastávek.
Schválila nákup historických sborníků pražského okolí z let 2011 až 2013 od Státní- –
ho archivu Praha východ pro potřebu knihovny a kronikářky.
Projednala žádost ZŠ a MŠ Klecany o finanční výpomoc při pořádání dopravní sou- –
těže mladých cyklistů pro žáky 1. a 2. stupně této školy. Navrhuje požadovanou 
částku 5.000 korun čerpat z rezervního fondu školy.

Rada 7. dubna
Vzala na vědomí oznámení Ing. K. Holubové o ukončení členství a předsednictví ve  –
finančním výboru. Předá zastupitelstvu.
Projednala stížnost J. Stanislava na vyřízení žádosti občana, kterou podal již 14. 11.  –
2013 ohledně označení zákazu stání před vjezdem k jeho nemovitosti.
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Projednala žádost Klubu vojenské a policejní historie a současnosti URNA Pardubice  –
o svolení k uspořádání soukromé vojenské simulace na okraji města Klecany, v termínu 
16. 5. od 24.00 hod. až 17. 5. do 5.00 hod. a 17. 5. od 23.00 hod. až 18. 5. do 5.00 hod.
Schválila podpis darovací smlouvy s Dobrovolným svazkem obcí Údolí Vltavy  –
(DSO), kterou městu daruje dřevěnou info tabuli DSO k prezentaci v Klecanech.
Projednala nabídkový rozpočet Impercomm s.r.o. o provedení prací na opravách  –
vozovky v ulici Povltavská v místech za přívozem směrem do Troje k hranici města. 
Předá zastupitelstvu.
Vzala na vědomí oznámení o schválení projektu  k financování z dotace ROP Střed- –
ní Čechy, Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní kasárna.
Schválila podpis smlouvy o dílo se Středočeskými vodárnami a. s. na zhotovení pro- –
jektové dokumentace na akci Klecany, ulice Do Kaštan obnova kanalizační stoky, za 
16.500 korun bez DPH.
Projednala žádost Oresta s.r.o. o souhlas s dopravním řešením projektu novostaveb  –
rodinných domů na st. p. 22/1, 49/1, 49/3, 357/3 v k. ú. Klecany.
Projednala výzvu Bc. Petra Kvítka k odstranění nerovnosti přístupu a upuštění od pro- –
tiprávního jednání ve věci prodeje pozemku p. č. 697/9 o výměře 30 m2 v k. ú. Kleca-
ny manželům Kvítkovým. Prodej byl schválen zastupitelstvem města Klecany 20. 12. 
2010 za cenu 1.390 Kč/m2. Předá zastupitelstvu a právníkovi města JUDr. Moravcovi.

Rada 22. dubna
Předala paní Daně Kalfařové „Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Kle- –
cany“
Schválila podpis smlouvy o zřízení běžného účtu s Komerční bankou, a.s. na akci  –
„Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní Kasárna“
Schválila podpis pojistné smlouvy se spol.  Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insu- –
rance Group pro projekt „Rekonstrukce MŠ Klecany“ 

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

          
Zdena Lomová

OČKOvání pSŮ a KOČeK
V úterý 13. 5. 2014 proběhne v 19 hodin 
na Náměstí VBT v Klecanech hromadné očkování psů a koček 
proti vzteklině a ostaním virozám.  
(Též odblešení, odčervení). 

V Klecánkách u autobusové zastávky asi o hodinu později.

Vezměte očkovací průkazy.
MVDr. Irena Sedláčková
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SP Praha s.r.o., Dědinova 2010/17, 148 00 Praha 11 
IČ: 26714591, tel.: 281 932 666, 281 930 708 

Společnost SP Praha s.r.o. je zapsána MS v Praze, oddíl C, vložka 89108 
SP Praha s.r.o., se sídlem Dědinova 2010/17, 148 00 Praha 11       Provoz: Komunardů 43, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 281 932 666 IČ: 26714591   
Fax: +420 281 932 666 DIČ: CZ26714591   
E-mail: sppraha@sppraha.cz Web: www.vltavaslodi.cz              Skupina:   

 
 

Přívoz Úholičky – Husinec Řež 
 
 
DDnnee  44..  dduubbnnaa  22001144  bbyyll  zzaahháájjeenn  pprroovvoozz  nnaa  nnoovvéémm  vvllttaavvsskkéémm  ppřříívvoozzuu  ssppoojjuujjííccíímm  oobbccee  ÚÚhhoolliiččkkyy  aa  HHuussiinneecc  
ŘŘeežž..  LLooddnníí  lliinnkkaa  zzkkrrááttíí  ssppoojjeenníí  oobboouu  oobbccíí  aa  jjee  bbeezzppeeččnnoouu  aalltteerrnnaattiivvoouu  kkee  kkřřiivvoollaakkéé  sstteezzccee  vveeddoouuccíí  ppooddééll  
žžeelleezznniiččnníí  ttrraattěě  kk  lláávvccee  uu  ÚÚssttaavvuu  jjaaddeerrnnééhhoo  vvýýzzkkuummuu  vv  ŘŘeežžii..  PPřříívvoozznníí  ppllaavviiddlloo  ppoottřřeebbuujjee  kkee  zzddoolláánníí  ddrruuhhééhhoo  
bbřřeehhuu  33  mmiinnuuttyy..  NNáássttuuppnníí  mmoolloo  ÚÚhhoolliiččkkyy  nnaa  lleevvéémm  bbřřeehhuu  jjee  uummííssttěěnnoo  vv  ttěěssnnéé  bbllíízzkkoossttii  žžeelleezznniiččnníí  zzaassttáávvkkyy,,  
nnáássttuuppnníí  mmoolloo  nnaa  bbřřeehhuu  pprraavvéémm  ppaakk  nnaa  kkoonnccii  uulliiccee  VV  LLuuhhuu..  PPřříívvoozz  bbuuddee  vv  pprroovvoozzuu  vv  ppáátteekk,,  ssoobboottuu  aa  nneedděěllii  
aažž  ddoo  3311..  řřííjjnnaa..  VV  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  bbuuddee  pprroovvoozz  vv  pprráázzddnniinnoovvýýcchh  mměěssííccíícchh  rroozzššíířřeenn..    
  
  

Jízdní řád platný od 11.4.2014: 
Jezdí v pátek, sobotu, neděli a státní svátky 

 
Úholičky odj. 9:05a 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 

Úholičky odj. 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35b 19:05b 19:35b 20:05b - 

Řež odj. 9:10a 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 

Řež odj. 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40b 19:10b 19:40b 20:10b - 

 
a = jede v sobotu a neděli, b = jede v pátek a sobotu od 1.7. do 31.8..2014  

 
Ceník: 

 
Dospělá osoba:   20,- Kč 
Dospělá osoba zpáteční:  30,- Kč 
Dítě 6-17 let:   10,- Kč 
Dítě 6-17 let zpáteční: 15,- Kč 
Senior nad 65 let:   10,- Kč 
Senior nad 65 let zpáteční: 15,- Kč 
ZTP / ZTP-P:   10,- Kč 
ZTP / ZTP-P zpáteční: 10,- Kč 
Jízdní kolo, pes:       5,- Kč 
Děti do 6 let:   zdarma 

 
V případě zvýšené frekvence na daném spoji (více než 10 osob na jeden odjezd nebo zvýšený 
počet kol a kočárků) jezdí loď tak dlouho, dokud nejsou všichni cestující přepraveni, aniž by se 
toto považovalo za mimořádnou jízdu. Všechny spoje navazují na příjezdy a odjezdy vlaků ze 

zastávky ČD Úholičky. Jízdní doba přívozu 3 minuty 
 

Mimořádné jízdy jsou možné kdykoliv mezi pravidelnými odjezdy stanovenými jízdním řádem 
při minimálním počtu 2 osob nebo úhradě dvojnásobné ceny za přepravu. O mimořádnou jízdu 
je třeba požádat osobně nebo telefonicky u zaměstnance dopravce. Telefonické spojení na loď 

na čísle 702 506 995 (pozor, změna).  
 
 

Po dobu platnosti výlukového jízdního řádu ČD na trati 091 budou spoje přívozu v případě 
potřeby vyjíždět operativně dle dané situace, aniž by se toto považovalo za mimořádný spoj 
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dOšlO nám dO RedaKce
Článek „Zamyšlení“, který jsme otiskli v minulém čísle Klecanského zpravodaje vy-
volal očekávané reakce dotčených osob a sdružení. Do redakce nám přišly násle-
dující příspěvky. Upozorňujeme čtenáře, že zveřejněné články mohou vyjadřovat 
i názory, s nimiž se vydavatel a redakční rada neztotožňují, odpovědnost za obsah 
příspěvků nesou pisatelé sami.

Vážení,
Reaguji na článek místostarosty Ladislava Němečka „Zamyšlení“ v Klecanském zpra-
vodaji.

na SlOvíČKO ...

(Příspěvek není redakčně upraven.)
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V první řadě je na pováženou, jakým způsobem se pan Němeček vyjadřuje, a to 
nejen písemně, ale také ve styku s občany. Hulvátství není hodno představitele veřej-
né instituce, peprné výrazy a neslušné chování může tento pán, když mu to vychová-
ní dovolí, používat v soukromém styku, nikoliv jako představitel města.

Naprosto nehorázné je označení prostoru na Rychtě „jako drahé tělocvičny“. Pan 
Němeček se na svém postu chová jakoby Klecany byly jeho majetek a na názoru, vůli 
a prospěchu občanů mu zřejmě nezáleží.

Klecanská „Rychta“ pořádá pro občany Klecan a přilehlých obcí nespočet potřeb-
ných, vzdělávacích, zábavných a kulturních akcí, které jsou životně důležitým prv-
kem sociálního života v místní společnosti. Pan Němeček se pravidelně snaží tyto 
aktivity dlouhodobě a systematicky pošpinit a sabotovat.

Především si s velkým počtem matek neumím představit život bez Klíčku. Pro naše 
děti jsou důležité kurzy angličtiny pro děti, cvičení pro děti, dětský koutek – školič-
ka, výtvarná výchova, zpívánky, hrátky se zvířátky, šachový kroužek, kroužek atleti-
ky, mimořádné akce, například Mikulášská nadílka, hudební pořady s panem Vrbou, 
a mnoho dalších aktivit. Nebýt Klíčku, naše děti nemají možnost výběru volnočaso-
vých aktivit a smysluplného rozvoje jejich osobnosti v rámci Klecan. Děti jsou naše 
budoucnost, je velice důležité se o ně starat a rozvíjet je, na tom všem záleží, aby 
věděly, kam mají v životě směřovat. 

Kromě dětí je zde množství maminek (ne jen pár, jak se snažil namluvit pan Ně-
meček při jednom z minulých výpadů proti Pravému Hradci), které mají možnost 
se setkávat, přátelit se, sdílet zkušenosti, což je při výchově dětí důležité z hlediska 
sociálního, tudíž vytvoření pohodového, aktivního, kulturního zázemí je též velice 
důležité i pro tuto občanskou skupinu.

Další občané – dospělí, s dětmi či bezdětní mohou využívat bezpočet tělovýchov-
ných aktivit, jako je například jóga, pilates, kondiční cvičení, je zde možnost účastnit 
se mnohých vzdělávacích kurzů a přednášek.

Senioři, což je také početná skupina v naší společnosti (jejichž počet bude v bu-
doucnosti stoupat) mohou využívat aktivity jako jsou cvičení na židlích, masáže a po-
dobně.

Jak je vidět, děti, dospělí a seniorská populace pana Němečka nezajímá. Bojuje 
proti tomu, aby se nám žilo v Klecanech dobře? Chtěl by nám vzít to, na čem nám 
záleží a co vytváří sociální vztahy? Jsou výše uvedená fakta pouze „drahá tělocvič-
na“? Zajímají ho zřejmě pouze vlastní záliby a vlastní prospěch, jako např. závody 
veteránů, či účast na místních veřejných zakázkách s vlastní firmou, jež je předmě-
tem vyšetřování. 

Pane Němečku, již v minulých dobách jste se pokoušel a pořád sabotujete tyto 
aktivity, prospěšné pro celou škálu občanů a občánků Klecan a přilehlých obcí. Již 
v minulosti proběhla účinná akce v podobě rozhořčení občanů, kteří psali starostovi, 
aby zachoval činnost Pravého Hradce. 

Vy jste placen z obecních, tudíž z našich peněz, jste náš zaměstnanec, my ob-
čané jsme vaši zaměstnavatelé, tak jste povinen vyplnit naši vůli a prosazovat 
to, co je pro nás dobré, nikoli naopak. O tom, co je pro nás dobré rozhodujeme 
my občané. Také je samozřejmostí (bohužel však ne skutečností), že jste povinen 
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se ve vaší pozici vyjadřovat slušně a dodržovat elementární zásady kulturního 
prostředí. 

S pozdravem
Ingrid Šimůnková, Klecany

Odpověď na ,,Zamyšlení“ pana Němečka
Původně jsem si říkal, že na článek člověka, který svým arogantním jednáním a zřej-
mě kriminálním činem rozvrátil Zastupitelstvo a „zpopularizoval“ Klecany po celé 
republice, nemá cenu vůbec reagovat. 

Stále častěji jsem však od různých lidí slyšel, jestli napadání mých dětí a ženy ne-
chám jen tak. Definitivně mne přesvědčily až dotazy dcery a syna: „Tati, kamarádi si 
nás dobírají, že prý místostarosta o nás píše ve Zpravodaji. Co jsme provedli? Vždyť 
jsme jen pomáhali připravit koncert na pomoc zaplaveným Klecánkám? Tenkrát jste 
nás, ale i všechny ostatní děti vyjmenovali a pochválili ve Zpravodaji. Proč teď ale on 
něco píše pouze o nás…?“ 

K napadání mé ženy, která podle Vás napsala na Facebook „Jardo neboj, peníze 
budou“, chci jenom říci, nic takového moje žena nenapsala. Její vyjádření a text jsou 
dohledatelné na Facebooku. Vaše slova jsou účelová lež! 

Takže, pane místostarosto, nebudu se dál vyjadřovat ke všem polopravdám a lžím, 
které jste ohledně tohoto koncertu, jenž se konal 22. 6. 2013, napsal. Pouze Vám, 
pane Němečku, chci důrazně říci, že vyřizovat si své osobní účty přes děti je ubohé, 
podlé a proklatě zbabělé!

Luděk Václavík

Pán ze Zamyšlení
(Reakce Pravého Hradce na Zamyšlení pana Němečka)

V dubnovém čísle Zpravodaje se náš místostarosta zamyslel. Nechceme pana Ně-
mečka omezovat v přemýšlení, ale na některé plody této jeho duševní práce jsme se 
rozhodli zareagovat. 

Pan Němeček se zamýšlí nad tím, že město musí nakládat s veřejnými prostředky 
jako dobrý hospodář. S tím naprosto souhlasíme. Dále pan Němeček píše, že měs-
to tyto prostředky poskytuje na dotace spolkům, a to v míře nebývale vysoké, tak 
vysoké, že se mu okolní města a obce diví. Na tento fakt pan Němeček poukázal 
bez zřejmé vazby na své předchozí vyjádření o nutnosti dobrého hospodaření. Moc 
nerozumíme, jak to pan Němeček myslel. Myslel to tak, že se naše město nechová 
jako dobrý hospodář, když podporuje spolky klecanských občanů, které slouží kle-
canským občanům? 

Vítěz voleb v Klecanech, SNK-SN, má ve svém volebním programu (s nímž vyhrál 
volby), tyto body: 
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11. Podpora rodiny a prorodinných aktivit (klub pro rodiče a děti, zapojování se-
niorů).

12. Rozvoj volnočasových aktivit dospívající mládeže – ochrana před alkoholem, 
drogami, hracími automaty.

Klecanské spolky, zejména Sokol, Skaut a Pravý Hradec, tyto body pomáhají městu 
naplňovat. Pravý Hradec (dále PH) zde supluje středisko volnočasových aktivit, kte-
ré bývají v jiných obcích zřizovány městem. Podobně i bezplatný pronájem Rychty 
(energie PH zdarma nemá). Pokud by město takto nepodporovalo Klub rodičů a dětí 
Klíček, který na Rychtě je, nemohl by fungovat. Bezplatný nájem je tedy podporou 
nejen PH, ale především volebního programu, s nímž SNK-SN vyhrálo volby. Nedi-
vili bychom se, kdyby si na vysokou podporu spolkům stěžoval opoziční zastupitel. 
Je však velmi zvláštní, jestliže představitel uskupení, které má v programu podporu 
rodiny a mládeže, kritizuje, že se na tyto aktivity dávají peníze...

Pan Němeček mluví o ostatních obcích, které „dávají spolkům míň“. Aby toto 
mohlo být bráno jako relevantní argument, měl by doložit i to, s jakým volebním 
programem šly do voleb vedoucí strany v těchto obcích, jaké jsou priority jejich vo-
lebních programů, zda a jaký mají strategický plán (v klecanském se dává důraz na 
rozvoj sociální oblasti, kultury, sportu…)

O postoji pana místostarosty k aktivitám Pravého Hradce napovídá jeho vyjádření, 
že budova č.p. 74 (Rychta), která byla PH zapůjčena do užívání, je „využívána jako 
drahá tělocvična“. Přiznáme se, že už nemáme moc sil s argumenty tohoto typu bo-
jovat. Pan Němeček se nikdy nezajímal o to, co Pravý Hradec dělá. Nezajímá ho, že 
jenom na Rychtu chodí přes 300 lidí týdně využívat naše aktivity. On se domnívá, že 
se jedná o „háčkující báby“ (autentické vyjádření pana Němečka, zaslechnuté dvěma 
členkami PH). Když jsme mu dokumenty o naší činnosti dodali až „pod nos“, vyjádřil 
se „tohle já nečtu…“ Co s tím můžeme dělat? Raději nic. Máme štěstí, že rozdělování 
dotací města nezávisí pouze na panu Němečkovi. Kdyby ano, měli bychom o hodně 
horší pozici, a to i přesto, že při našem ročním rozpočtu (náklady v roce 2013 činily 
2 305 353,84 Kč) pokryje dotace města pouze část nákladů, které na svou činnost 
spotřebujeme. A mezi uživateli našich služeb tvoří klecanští občané rozhodně větši-
nu. Máme štěstí, že v Zastupitelstvu jsou i rozumní lidé, kteří dokážou ocenit činnost 
všech spolků rozvíjejících a obohacujících život v Klecanech. Kteří nezapomínají, že 
peníze města utrácíme pro město a pro lidi, kteří v tomto městě žijí. 

Pan Němeček si stěžuje na nevděk Pravého Hradce a upozorňuje na článek man-
želů Václavíkových po benefičním koncertu pro zatopené Klecánky. Smíchal zde re-
akci na svou vlastní neochotu k jakékoli pomoci organizátorům koncertu s nutností 
vděku za poskytnutou podporu. Nebudeme se zde k této pasáži pana Němečkova za-
mýšlení vyjadřovat. Dostali bychom se do roviny osobních sporů a dokazování toho, 
co kdo kde a kdy řekl, co kdo udělal nebo neudělal, když měl udělat. Rádi bychom 
upozornili na jednu věc, která vyplývá z textu pana místostarosty: je přesvědčen, 
že lidé spjatí se spolkem, na jehož činnost přispívá město, nesmí vyjadřovat kritiku 
k činnosti (resp. nečinnosti) města? Pan Němeček se zamýšlí a vymyslel: platíme vám, 
drže tedy h…. a krok? 
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Poslední věc, ke které se musíme vyjádřit, je tvrzení pana Němečka, že „oku-
pujeme“ výstrojní sklad v Dolních kasárnách bez povolení města. Je nám líto, že 
pan místostarosta má tak malou povědomost o věcech, kterými se město zabývá. 
Od 17. 1. 2014 leží na městě návrh smlouvy na pronájem prostor Pravým Hrad-
cem, který jsme předložili. Než se smlouva projedná, máme k využívání prostor 
skladu a pořádání různých akcí i ve spolupráci s jinými spolky povolení od pana 
starosty. 

Od vzniku našeho sdružení pan Němeček neustále poukazuje na to, že Pravý 
Hradec je od města štědře dotován, a přesto pořád „natahuje ruku“ a chce další 
a další podporu. Ano, dostáváme podporu od města a jsme za to rádi. Podporu města 
zdůrazňujeme ve všech výstupech z projektů, děkujeme při každé příležitosti. A na 
druhou stranu bychom se nyní rádi zeptali pana Němečka, případně dalších vytr-
valých kritiků Pravého Hradce: víte, co za ty peníze děláme? Máte pocit, že peníze 
zneužíváme? Máte přehled o tom, jak a za co peníze města utrácíme, kdo je vlastně 
konečným příjemcem dotací od města? Pokusil jste se někdy kromě neustálé kritiky 
objektivně zhodnotit fakta? Zajímal jste se o činnost Pravého Hradce, víte, co všech-
no děláme, pro koho to děláme, kolik lidí z města naši činnost využívá, co na to 
říkají? Přišel jste někdy na náš Den otevřených dveří? Podíval jste se na náš web nebo 
do naší výroční zprávy (jakékoli) na naši účetní závěrku, zajímal jste se o vyúčtování 
dotací od města? Pokud ano, uvítáme konkrétní připomínky, které nám pomohou 
naši činnost zlepšit. Pokud ne, pak, pane Němečku, uvítáme přinejmenším omluvu 
za soustavné šíření nepravd o naší činnosti a obviňování Pravého Hradce založené 
na pouhém faktu, že existuje. 

Udělali jsme proto poslední pokus o to, abychom se s místostarostou mohli nějak 
dohodnout. Pozvali jsme pana Němečka na schůzku se zástupci spolku, abychom si 
vzájemně vyjasnili své postoje a vysvětlili případná nedorozumění.

Pan místostarosta schůzku odmítl.
Pravý Hradec, o. s. 

Zamyšlení? Spíš Vymýšlení!  

Čestně prohlašuji, že informace v článku „Zamyšlení“, které o mně a o spolku For 
Culture uveřejnil místostarosta, jsou jen lži, smyšlenky a pomluvy. Jeho článek má 
jediný cíl, a to poškodit a znevěrohodnit každého, koho považuje za svého nepřítele. 
To, jakým podlým způsobem tak činí, je pro mne také podnět k zamyšlení. 

Myslím, že článek by se neměl jmenovat Zamyšlení, ale spíše Vymýšlení, neboť nic 
jiného v podstatě ani neobsahuje. 

V tuto chvíli věřím ve spravedlnost českých soudů a doufám, že za pomluvy, které 
si dovolil tento pán veřejně prezentovat, ho stihne spravedlivý trest! 

Jaroslav Melichar 
předseda spolku For Culture 
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vZpOmínKa na 2. SvĚtOvOu válKu
Dne 8. května 1945 vydává Karl Dönitz rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených ně-
meckých jednotek. Tím skončila v Evropě 2. světová válka. 

Jednou z represivních akcí, která byla v průběhu války použita, bylo vyhlášení 
stanného práva:
 
„Vyhlašuji na ochranu zájmů říše s účinností od 28. září 1941 dvanácti hodin až na 
další na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný. Všechny činy, 
jimiž jsou porušovány veřejný pořádek, hospodářský život nebo pracovní mír, jakož 
i nedovolené chování střelných zbraní, třaskavin nebo střeliva, podléhají stannému 
právu. To se týká také všeho srocování, shromažďování v uzavřených místnostech 
i na veřejných ulicích. Proti rozsudkům stanných soudů není odvolání. Rozsudky se 
vykonávají ihned zastřelením nebo oběšením.“ 

Podepsán: Reinhard Heydrich
 
V Čechách bylo stanné právo vyhlášeno několikrát např. 14. srpna 1917 v Plzni (tr-
valo 14 dní), po nástupu R. Heydricha do funkce říšského protektora bylo vyhlášeno 
od 28. září 1941 do 20. ledna 1942 a krátce na to znovu po atentátu na Heydricha 
v době od 27. května do 3. července 1942. Na osm hodin také platilo stanné právo 
v Praze v noci z 23. na 24. srpna 1968. Institut stanného práva byl v České republice 
definitivně zrušen v r. 1990 vypuštěním příslušných ustanovení z trestního řádu.

JH

Zdroj: www.scanzen.cz/dobove-listiny/vyhlasky
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Vážení obyvatelé,
rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku pro obecně prospěš-
nou společnost MAS Nad Prahou. Cílem tohoto uskupení obcí, měst, podnikate-
lů a neziskových organizací je pomoci s dalším rozvojem celého území.
Vyplněním tohoto dotazníku k tomu můžete přispět i Vy. Děkujeme Vám 
za Vaši ochotu a spolupráci. Vyplněné dotazníky můžete odevzdat na obecním 
či městském úřadě nebo na poště. 
Více informací: http://vvvvvv.nadprahou.eu/

Své odpovědi na dané otázky zakřížkujte na stupnici od 1 do 5 jako ve škole.

1.  Jak jste spokojeni s prostředím, ve kterém žijete?
    (např. vzhled a stav veřejného prostranství)

2. Jak hodnotíte možnosti volnočasového vyžití ?

3.  Jak jste spokojeni s podmínkami pro vzdělávání 
a výchovu dětí (MŠ a ZŠ)?

4. Jak hodnotíte dostupnost zdravotní a sociální péče?

5. Dojíždíte za prací mimo obec trvalého bydliště?

6.  S čím jste ve Vaší obci spokojeni? (při nedostatku místa použijte druhou stranu)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.  Co Vám ve Vaší obci chybí nebo co byste si přáli změnit? (při nedostatku 
místa použijte druhou stranu)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.   Jak jste celkově spokojeni s kvalitou života v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 
(doplňte název obce)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

ANO NE
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Přiložený dotazník můžete vyplnit a  vrátit na MěÚ nebo do samoobsluhy na sídlišti, 
Večerky na náměstí a květinářství Klecany, kde je možné si, v případě zájmu, 
vyzvednout vytištěné dotazníky. 
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SvĚcení Kříže na vyHlídce Za HáJem
V roce 2011 vyrobil Jan Busch akátový kříž pro vyhlídku nad jezem „Na Vlasini“. Kříž 
byl na Velký pátek osazen a v neděli 8. května 2011 byl kříž vysvěcen. 
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Na tento počin navázal Jan Busch v letošním roce výrobou druhého třímetrového 
kříže pro vyhlídku za hájem, které se říká „U křížku“. Kříž je vyroben z dvou kme-
nů akátu – jeden kmen je ze Šulkovny od J. Vejvodové a jeden kmen byl pokácen po 
povodni 2013. Jan Busch kříž na vyhlídku umístil 12. – 13. dubna 2014 podle dobové 
fotografie poskytnuté Miroslavem Melíškem.

V neděli 20. dubna 2014 se ujal klecanský pan farář svěcení kříže za účasti starosty 
a občanů města, kteří se na nově osazený kříž přišli podívat.

KH

ZHOubný pOžáR KOStelní vĚže na vOdOlce 
a ceSty ZvOnŮ

Stalo se, že kostel svatého Klimenta v Odolena Vodě postihla 20. ledna 1863 pohro-
ma, požár od blesku: Kaplan Václav Kocman ve farní kronice píše: „ …večer od zápa-
du zcela netušeně a náramnou rychlostí přiletěl černý mrak a nad kostelem vyhodil 
blesk. Bylo slyšeti ránu. Udeřilo do věže chrámové a ve chvilce viděti bylo z lucerny 
sypati se jiskry dolů na všecky strany …na věž nebylo přístupu, neboť se oheň už do 
zvonice přiblížil…jakýsi sklenář z Veltrus jménem Heveroch sekerou odrazil schody, 
které z věže vedou ke kůru, již hořící, dovnitř věže, velkou srdnatostí, takže se oheň 
na samotnou věž ohraničil…Všechny zvony vyzpívaly si svůj poslední labutí zpěv, 
skácely se jeden po druhém i s věžními hodinami dolů do věže do pece ohnivé. Toli-
ko zvon umíráčkový Barbora poněkud tím jen zachráněn, že visel ve výklenku, kudy 
se dveřmi na půdu chodí. Do toho výklenku spadl a k další potřebě zachován nám 
zůstal…Velký zvon svatý Václav a Vít dostal trhlinu, druhému prostřednímu svatému 
Klimentu uražena koruna, nejmenší sanktusový zvon na kusy rozbit byl.“ 

Tím, že do věže udeřilo asi o půl páté odpoledne a požár kostela stojícího na 
návrší byl vidět daleko široko, mysleli lidé zprvu, že to je meteor. Způsobená škoda 
byla značná, kostelní střecha shořela, ale „důkladnost stavby chrámové se osvědčila, 
neboť tou náramnou tíží padajících hořících trámů a prejzů, které byly jako nějaká 
litina, kopule chrámová pranic neutrpěla…“ Patron kostela rytíř Riese dal naštěstí kos-
tel pojistit a celou od pojišťovny obdrženou sumu 10 700 zlatých daroval na obnovu.
„Na kostel dána byla střecha tašková, na věži zbudována nová cibulovitá báň a byla 
plechem pobita. Opravné práce prováděny rychle, takže již koncem listopadu téhož 
roku byly ukončeny. Ještě téhož roku poškozené zvony přelil zvonař Karel Bellmann, 
takže 13. března 1864 se světily tři zvony nové, a to velký zvon svatý Kliment, střední 
zvon svatý Vít a Václav a nový sanktusový zvonek Maria.“

Uplynulo 53 let a v lednu a pak v říjnu 1917 zrekvírovaly rakouské úřady nejen 
tyto tři zvony, ale i zvon sv. Barbora, který požár věže přečkal! 

Z farní kroniky: „…byly sejmuty zvony překrásně sladěné ve farním kostele zdej-
ším… před sejmutím zvonů bylo slavnostně vyzváněno půl hodiny. Osadníci litovali 
svých krásných zvonů a mnohé oko zaslzelo…“ 
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Přelitý zvon sv. Kliment vážil 995 kg. Pro svou velikost nemohl být snesen z věže 
celý, proto ho na věži museli rozbít na kousky. Při jeho rozbíjení vypadla úplně ne-
porušená socha sv. Klimenta, která byla na zvonu. Ale ačkoliv farář Otakar Kubát 
o ni požádal, aby zůstala farnosti na památku, byl odmítnut. Byly aspoň učiněny dva 
sádrové odlitky a fotografie zvonu je ve vodolské farní kronice.

Deset let po 1. světové válce se kostel sv. Klimenta konečně dočkal tří nových zvo-
nů. Na Květnou neděli roku 1927 stály na ozdobeném lešení tři ověnčené zvony: sv. 
Kliment nesoucí nápis „Svatý Klimente, oroduj za naši farnost“, sv. Václav s nápisem 

Zdroj foto: http://foto.mapy.cz/24167-Odolena-Voda-kostel-sv-Klimenta
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„Svatý Václave, vévodo země české, nedej zahynouti nám ni budoucím“ a sv. Barbora 
s nápisem „Válka vzala – láska dala“. 

Byly to pěkné zvony, vážily 330, 230 a 165 kg. Ale ani ony nepřečkaly v kostelní 
věži další válku, tentokrát druhou světovou. Pan farář František Bareš v roce 1946 
napsal do kroniky, že „na věži kostela v Odolena Vodě je jeden zvon, svatý Vavřinec, 
vypůjčený z Veliké Vsi, aby byl tomuto filiálnímu kostelu zachráněn před rekvizicí. 
Vlastní vodolské zvony, všechny spadaly do kategorie A – Kliment, Václav i Barbora 
byly zrekvírovány.“ 

Krátce po této válce dostal pan farář Bareš nápad, že se pokusí nějaký zvon najít. 
Píše o tom na předposlední straně svých zápisů v kronice. Někdo jej upozornil, aby 
zajel do Teplic a Ústí nad Labem, kde jsou uskladněny zvony dovezené z Hamburku 
nazpět. A skutečně dosáhl svého:

„Proto farář podnikl cestu do Ústí nad Labem, kde však nepořídil. Teprve v Tep-
licích uvolil se tamní administrátor a dal mu jeden zvon proti zaplacení skladného 
a dopravy jeho z Hamburku. Zvon má váhu asi 200 kg a i když není tak veliký, jak 
by si byl farář přál, je spokojen, protože náklad na získání je malý. Zvon byl totiž 
přivezen panem Šmucrem, obchodníkem uhlím z Postřižína, a umístěn zatím v před-
síni kostela. Doprava zvonu z Teplic byla gratis, neboť pan Šmucr vezl zároveň jiný 
náklad a za dopravu až na místo nechtěl nic!“ Navíc získal pan farář Bareš ještě umí-
ráček – zvon z roku 1883. 

Podle popisu kampanologa Petra Váchy pochází dovezený „hamburský“ zvon 
z roku 1609 a má latinský nápis „Zvon chce zvoněním přivést lidi k posvátným vě-
cem“. Kromě ornamentů a erbu je zde nápis o výrobci „Gabriel a Zacharias Hilger 
ve Freibergu mě ulili“. 

(příště o nejstarším a nejmenším zvonu v blízkém okolí)
Zdena Lomová

nOc KOStelŮ v páteK 23. KvĚtna taKé 
v našem KOStele
Letošní pořad Noci kostelů v pátek 23. 5. začne jinak než obvykle. Nejprve budou 
moci zájemci o pohled na Klecany shora vystoupit na kostelní věž. Prohlédnou si tam 
i jediný náš funkční zvon, Václav, kterému je letos patnáct let. Byl pořízen sbírkou 
občanů, odlit zvonařem Petrem Manouškem a slavnostně posvěcen biskupem Václa-
vem Malým v červnu r. 1999. Výstup bude možný od 18.00 do 18.45 hodin a děti 
se ho mohou zúčastnit jen v doprovodu rodičů! Barbora Veselá, studentka Pražské 
konzervatoře, přednese v 19 hodin dvě varhanní skladby (jednu od J. S. Bacha a dru-
hou od G. Böhma). V 19.15 uslyšíme v podání „klecanských literátů“ zajímavé pás-
mo o nejznámějším klecanském kaplanu-spisovateli Václavu Beneši Třebízském. A ve 
20 hodin následuje beseda s farářem Pavlem Kunešem, který se pokusí zodpovědět 
vaše písemné i ústní dotazy z náboženské oblasti. 

zl
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vZpOmínKy paní baJeROvé
Nejstarší obyvatelka Klecánek, paní Marie Bajerová, s níž jsme se rozloučili ve 

hřbitovní kapli v Klecanech 4. dubna tr., se narodila 20. června 1925 v Klecánkách. 
Tady v blízkosti Vltavy prožila celý život. Jen v době posledních dvou povodní v le-
tech 2002 a 2013 – bydlela u rodiny své dcery Marušky v Klecanech. 

Paní Bajerovou jsme znali mnozí a byla nám sympatická pro své přívětivé a přá-
telské vystupování, stejně jako její zemřelý manžel Jan, který nám hrával pěkně na 
harmoniku. 

Někdy zavzpomínala na svoje dětství a mládí u řeky: „Náš otec Jaroslav měl bra-
try Josefa a Václava. Moji rodiče si pronajali a později koupili hostinec (dům blízko 
lomu, kde žila) od kralupských pivovarů. Dříve bydleli na rohu cesty nahoru do 
Klecan, vedle domu, kde měl obchod pan Koktan. (Další krám v Klecánkách měl 
pan Strnad – dnes truhlářství u Buschů.) Rodiče měli na tom rohu původně ohradu 
a sklad uhlí. Uhlí se vozilo také z roztockého nádraží, ale někdy až z Kladna. Jednou 
moje maminka sama naložila v Roztokách vůz s koňmi uhlím a převezla ho sem přes 
přívoz. Ten tehdy převážel nejen lidi, ale i vozy a auta. Přívoz obstarával tatínkův 
bratr Josef Fafek a měl také hospodu „U přívozu“. Na protějším rohu proti obchodu 
Koktanových byla hospoda „U čeřenu“ se sálem a zahradou a třetí hostinec byl ten 
náš „U Fafků“. Náš hostinec měl ještě dřevěnou verandu s tanečním parketem a ku-
želník. Klecánky bývaly už před 2. světovou válkou oblíbeným výletním místem: lidé 
se koupali pod jezem a dál směrem k lomu a tady všude na břehu leželi a slunili 
se.Vltava měla ovšem čistší vodu než dnes! Někdy ve čtyřicátých letech jsem byla 
u toho, když utonul bratr pana B. z Klecan. My mladí jsme sedávali na betonech 
u jezu a on skočil do vody, seděl s kamarádem na slunci a po několika tempech se 
přestal pohybovat. 

Ale něco veselejšího na konec: Jako děti jsme běhávali ze školy v poledne 
domů na oběd a zase zpátky. Škola stála tenkrát u kostela. V Klecánkách bylo tak 
krásně!“

 
ZL

pOdĚKOvání 
Děkuji všem, kteří se 3. 4. 2014 přišli naposledy rozloučit 

s mojí maminkou paní Marií Bajerovou. Děkuji za květinové 
dary, kondolence, vyjádření soustrasti a podpory v této těžké 
chvíli. 

Marie Kušnírová s rodinou
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nauČná SteZKa – 25. a 26.  ZaStavení
Černá skála

Při zpáteční cestě z vyhlídky nad jezem směrem do Klecan je po pravé straně cesty 
skála zvaná Černá nebo též Masarykova. Jméno po prvním československém prezi-
dentovi dostala na památku jeho návštěvy tohoto místa. Návštěva se uskutečnila 16. 
července 1920 a připomíná ji pamětní deska umístěná na skále. Každý rok v předve-
čer výročí narození Tomáše Garrique Masaryka (7. 3. 1850 – 14. 9. 1937) se na tomto 
místě koná vzpomínkový obřad.

Hřbitov

   První hřbitov v Klecanech byl kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie, zde byla také 
kostnice a márnice. Od r. 1855 slouží k poslední cestě místních lidí i lidí z okolních 
vsí hřbitov nový. Jeho zadní část je právě z r. 1855 a o přední část byl hřbitov rozšířen 
v r. 1932. Na zdejším hřbitově odpočívají i velmi významní klecanští občané. Je zde 
např. hrobka rodiny Vlků, hrobka rodiny Novotných ze Drast, svůj věčný sen tady sní 
známý ovocnář a zahradník Václav Maruška nebo generálmajor Ing. Jan Bret, nositel 
Řádu Bílého lva. K pozoruhodnostem klecanského hřbitova patří rovněž upomínkový 
pomník na letce Tassilo von Schaumburg, prince Hanavského, který v Klecanech ha-
varoval při ukázce letecké akrobacie. Pomník sem byl umístěn v r. 2001.

Tímto končí naše putování po zajímavých místech Klecan. Není však vyloučeno, 
že se bude turistická stezka vzhledem k postupnému rozvoji, rekonstrukci a moderni-
zaci našeho města rozrůstat o další zajímavá zastavení.                                                                                       

JH
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mySlivOSt – JaRní pRáce
Tak jako v domácnostech či obcích nastává po dlouhé zimě čas jarního úklidu, tak 
i myslivcům nastávají pravidelné jarní povinnosti v honitbě. Týká se to především 
krmných zařízení, jako jsou bažantí zásypy či srnčí krmelce. Je nezbytné nejprve 
odstranit zbytky nespotřebovaného krmiva, upravit okolí a pak tato zařízení k při-
krmování zvěře dezinfikovat vápnem. Tím se zabrání šíření choroboplodných zá-
rodků a plísní, pro které by nastávající oteplování vytvářelo ve zbytcích krmiva, 
někdy znečištěných trusem zvěře, ideální podmínky. Při této příležitosti je vhodné 
provést potřebné opravy jak na zastřešení, tak vlastní konstrukci krmelce, na kte-
rých se podepsalo nepříznivé zimní počasí či zvěř. Divoká prasata dokážou při svých 
výpravách za potravou poškodit či zcela zničit nejeden zásyp či krmelec, včetně 
likvidace drobné zvěře. Za účelem snížení nejen škod na zvěři, ale rovněž ve sna-
ze zabránit nárůstu stížností spoluobčanů, byl zintenzivněn útlum černé zvěře. Za 
uplynulé dva roky bylo v lokalitě naší honitby uloveno celkem 78 kusů prasete 
divokého.

Přestože se může zdát, že do začátku dalšího období přikrmování zvěře je dostatek 
času, bývá dobrým zvykem 
vykonat tyto práce během 
jara, aby zařízení byla při-
pravena včas a v honitbě byl 
pro další měsíce potřebný klid 
pro zvěř hnízdící a vyvádějící 
mláďata.

Další povinností myslivců 
je oprava, obnova a budování 
nových pachových ohradníků. 
Je jasné, že některé opěrné 
kůly v blízkosti komunikací 
v zimě značně utrpěly, a tak je 
třeba provést jejich náhradu, 
současně s nastříkáním pěny 
s účinnou odpuzující látkou. 
I když na podzim a v zimě 
došlo k několika střetům mo-
torových vozidel se zvěří, a to 
i v místech, kde jsou pachové 
ohradníky nainstalovány, naše 
zkušenost s nimi je pozitivní. 
Dá se říci, že při pravidelné 
a včasné aplikaci nástřiku 
jsou pachové ohradníky velmi 
účinné, hlavně proti srnčí zvě-
ři. Pro černou zvěř to již tak nástřik kondenzátu, Větrušice
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jednoznačně neplatí. Do budoucna chceme pachovými ohradníky osadit další silnice 
vedoucí naší honitbou.

Mezi každoroční povinnosti patří též jarní sčítání zvěře. Nasčítané stavy nám vypo-
vídají o skutečných počtech zvěře v honitbě, o tom, jaké byly zimní ztráty, a zároveň 
slouží k mysliveckému výkaznictví a plánování. Musíme se též zmínit o únorovém 
podávání medicinálních přípravků proti parazitům srnčí zvěře.

Jak již bylo řečeno, jarní období 
rozhoduje o přírůstcích lovné zvěře, 
kdy velmi záleží na dobrém počasí. 
Důležitý je však také klid na polích 
a lesních pozemcích. Žádáme pro-
to všechny, kteří vstupují do honit-
by, aby svou činností neplašili zvěř 
a hlavně své psí miláčky nepouštěli 
volně a bez dozoru, a to nejen proto, 
že je to zakázáno zákonem i obecní 
vyhláškou, ale zejména proto, aby 
i touto formou přispěli k ochraně pří-
rody.

Ing. Jindřich Trpák

doplnění pachového ohradníku,  Větrušice

úklid a desinfekce jesliček a korýtka
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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

dĚdOva Čepice
Můj děda býval pražský policajt. Nebyl klecanský rodák, narodil se v roce 1905 na 
Lounsku a do Klecan se přiženil. Nechali si s babičkou, rozenou Knorovou, postavit 
domek v Dlouhé ulici v Klecanech a přivedli tu na svět dvě děti, dceru a syna, mého 
tátu Ctibora Andráse.

Já jsem dědu nezažila. Nepamatovala ho ani moje maminka, protože dědeček ze-
mřel v roce 1966, dva roky předtím, než se rodiče vzali. Umřel na infarkt, ale do hrobu 
si odnesl kulku v hlavě, poslední ze tří, kterou se nepodařilo vyoperovat, a nám po něm 
zůstaly historky, kterým bylo skoro těžké uvěřit. 

Ale my děti jsme je milovaly. Děda v nich figuroval jako grand, co uměl po výplatě 
přijít domů s věncem buřtů kolem krku a vrazit facku K. H. Frankovi, když to okolnosti 
vyžadovaly. Byly to příběhy o tom, jak jako dítě oběsil zlému sousedovi kozu, jak si na-
mluvil babičku kvůli drdolu, jak chodili s babičkou a černým komorníkem od hraběte 
Šporka na tancovačky, jak se poznal s profesorem Arnoldem Jiráskem při vyšetřování 
vraždy Otýlie Vranské a jak s ním chodil na duchařské seance k velké nelibosti naší 
babičky i jak vracel za pražského povstání ruské medaile, když viděl, jak Rusové za-
cházejí s Vlasovci.

Doma nám po něm zbyla také jedna hmatatelná připomínka, stará policejní čepi-
ce s poškozeným koženým štítkem a protrženým, zašpiněným dýnkem. Visívala celá 

(§ 10 zákona č. 449/2001, Sb.)
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léta na ozdobném koberečku na stěně a spolu s ní tam byly dvě šavle, jedna policejní 
a druhá četnická – i můj druhý děda shodou okolností hájil zákon, pro změnu v řadách 
četnictva. Šavle jsme tajně brávali, vytahovali je z pochev a obdivovali jejich poněkud 
zašlý lesk. Koneckonců, kdo to doma měl, skutečnou šavli? I čepici jsme si zkoušeli, 
padala nám přes uši až na nos.

Čepici jsme si, stejně jako šavle, půjčovali tajně, ale nebyla v tom úcta k dědovi, 
spíš obava z rodičů, že by nás hnali, kdyby nám na naše hrátky přišli. A přitom ta če-
pice nebyla ledajaká čepice prožraná od molů a flekatá ví Bůh od čeho. Tuhle čepici 
měl děda na hlavě, když chytil ty tři kulky a bylo to v květnu v roce 1945 přímo před 
pražským rozhlasem. Skvrna na jejím dýnku byla od dědovy krve a díra v ní byla po 
kulce a kožený štítek byl natržený druhou kulkou. A my, ačkoli jsme tuhle historii znali 
a slyšeli ji stokrát, stejně brali tu čepici do ruky jako něco vlastně samozřejmého a jen 
občas jsme o ní vyprávěli kamarádům, co nás přišli navštívit. 

Pak jsme odrostli a čepice dál zůstávala viset na svém místě, už více méně v klidu 
a zdálo se, že tam bude viset ještě celá léta, když loni v létě zazvonil na zvonek pán, 
který pátral po historii odbojového hnutí Obrana národa, které vedl generál Kutlvašr 
a přitom narazil též na jméno našeho dědy. A protože to nebylo jméno tak obvyklé, při-
vedlo ho záhy do Klecan, kde ho někdo nasměroval na mého tátu, dědova jmenovce. 

A stará rodinná historka o kulce před rozhlasem a dvou v Bartolomějské ulici, kam 
děda se zakrvácenou hlavou ještě zvládl dojet, babičce, která doma v Klecanech drhla 
kartáčem schody, poslouchala volání pražského rozhlasu o pomoc a brečela, protože 
věděla, že tam děda někde je, ho mimořádně zajímala. Dozvěděl se i o pekařském 
vozu, v kterém těžce raněného dědu dva neznámí pekaři odvezli z Bartolomějské do 
nemocnice na Karlově náměstí a o tom, jak mu tam jeho záliba ve spiritismu zachrá-
nila život, protože když profesor Jirásek mezi raněnými určoval koho operovat a koho 
už ne, byl děda s obličejem zalitým krví nejprve zařazen mezi ty, kteří se už zachránit 
nedají. Ale děda se prý v té chvíli vzchopil, podíval se na profesora a řekl: „To mi přece 
neuděláte, pane profesore.“ A profesor Jirásek, když zjistil, koho má před sebou, mu 
to opravdu neudělal a zachránil mu život. Jen mu v hlavě zůstala ta třetí kulka, kterou 
vyndat bylo příliš nebezpečné.

A my jsme se od pána na oplátku dozvěděli, že děda si před ten rozhlas tenkrát nejel 
jen tak, že vezl rozkaz generála Kutlvašra a že jeho činnost v odboji měla vlastně mno-
hem větší dosah, než jsme vůbec tušili. A děda nám doma v obýváku znovu ožil a byl 
víc, než jen postava ze starých příběhů a bylo nám jen líto, že nám to nikdy nemohl 
vyprávět sám.

Třeba máte doma taky nějakou takovou čepici, která je vlastně kouskem naší historie 
a třeba by váš děda nebo babička mohli vyprávět hrdinské ságy, kdyby jim to prostě 
nepřišlo jako součást života, který prostě běžel dál, a pak už se na všechno zapomnělo. 
Jestli se vám ten příběh líbil, tak vám někdy jindy povím, jak to prý bylo s tím K. H. 
Frankem. A abyste se necítili ošizeni, tak na tu čepici se můžete podívat i vy. Do ruky 
ji asi nedostanete, ale když si zajedete do Muzea Policie České republiky v Praze 2, Ke 
Karlovu 1, tak si ji tam můžete prohlédnout mezi dalšími exponáty.

Regina Matoušková
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ZdRaví Z příROdy – tři léČivá „m“
V minulém čísle Klecanského zpravodaje jsme vám připomněli „Tři léčivé posly jara“. 
Doba je však hektická a proto nebude od věci poohlédnout se po něčem na uklid-
nění. Nejedná se o žádné exotické rostliny ani zázračné preparáty. Na uklidnění 
duše, zažívání a špatně se hojících ran zaručeně pomůže mateřídouška, meduňka, 
měsíček.

Mateřídouška obecná (Thymus serpyllum) léčivá bylin-
ka používaná ke zmírnění pocitů nervozity, proti nespa-
vosti a bolestem hlavy. Účinná je také  proti kašli, při ža-
ludečních kolikách i zánětech močových cest.  Používat ji 
můžete jako kloktadlo, sirup, výluh do koupele nebo si ji 
sušenou dát do polštářku pro lepší usínání. Další využití 
mateřídoušky je v kuchyni jako koření k masům, rybám 
či bramborám. Podle latinského názvu ji naše prababičky 
říkávaly dimián. Pokud byste si ji chtěli pěstovat sami, ne-
zapomeňte, že mateřídouška musí růst na hodně slunných 
místech, ve stínu chřadne a nevoní. 

Meduňka lékařská (Melissa officinalis) se používá nej-
častěji ve formě čaje, jehož konzumace působí proti stre-
su, uklidňuje, uvolňuje, navozuje klidný a příjemný spá-
nek, který rovněž můžeme podpořit polštářkem vycpaným 
sušenou meduňkou, a současně meduňka napomáhá dob-
rému zažívání. Poměrně nově byl objeven její účinek při 
hojení oparů. Také meduňka se používá v kuchyni jako ko-
ření, a to především pro svou citrusovou vůni. Čerstvá se 
přidává do míchaných nápojů a ovocných salátů. Sklizeň 
listů se doporučuje před otevřením květů, protože v této 
době jsou listy nejbohatší na silice. 

Měsíček lékařský (Calendula officinalis) se nejčastěji 
používá ve formě masti, kterou koupíte v lékárně nebo 
v drogerii. Mast se používá s velkým úspěchem na poope-
rační jizvy, při zánět žil, bércových vředech, plísních no-
hou, proleženinách i při slunečních spáleninách. Měsíček 
je možné používat také ve formě čaje při onemocnění jater 
nebo zánětu tlustého střeva. Měsíček lékařský znali už sta-
ří Římané, kteří jím barvili pokrmy na žluto (másla, sýry, 
omáčky), ale rovněž ho používali v kosmetice a k barvení 
látek. 

 JH
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JíROvec u JeZu
Význačné dřeviny v Klecanech 12. 
Již v minulém čísle zpravodaje se objevil jírovec 
maďal (Aesculus hippocastanum), takže i když 
zde představíme dalšího klecanského jedince 
tohoto druhu, není třeba popisovat jeho cha-
rakteristiky. Tento jírovec neboli lidově kaštan 
koňský se nachází v Klecánkách, na vltavském 
břehu mezi jezem a přívozem, u zpevněné od-
bočky ze silnice. Jírovců je tam několik, tento 
je z nich patrně nejstarší. Je spíše menší, dosa-
huje výšky cca 12,5 metru, maximální průmět 
koruny je 6,3 metru. Obvod kmene v měrné 
výšce dosahuje slušných 289 cm. Jeho koruna 
je stavěna jednou mohutnou terminální a mírně 
skloněnou větví, ze které vybočuje 5 – 6 větví 
laterálních a množství menších větviček. Věk stromu lze odhadnout na cca 100 let. 

Pokud by se na zdravotní stav tohoto stromu podíval ortodoxní dendrolog, tedy člo-
věk stromy zkoumající a popisující, byl by jeho úsudek zřejmě jednoznačný – strom 
naprosto špatný, rizikový, okamžitě skácet! Jeho kmen se totiž vyznačuje velkou cent-
rální dutinou, takže je z nějakých 36 % v podstatě „prázdný“. Přesto ale stromu nějaká 
brzká záhuba nehrozí. Je to dáno hlavně malou výškou, takže se do něj vítr nemůže 
řádně opřít a silně s ním cloumat. Především však náš jírovec přežil celou řadu povod-
ní, z nichž opravdu masivní byly povodně v letech 2002 a 2013. Téměř to vypadá, že 
mu ty povodně spíše prospěly. To nás nutně musí vést k úvahám o údělu nejen tohoto 

stromu, ale přírody vůbec. Zatímco mnohá „věčná“ 
lidská díla padala a povodně je ničily a odnášely 
někam do sedimentů, domy a mosty se hroutily, sil-
nice a tratě byly podemlety a chaty plavaly, relativ-
ně měkké dřevo jírovce odolalo a věřme, že i dále 
odolá. Navzdory dendrologovi, který by nepochyb-
ně rád stvořil ten odsuzující posudek. Příroda nám 
tady silně naznačuje, že i stromy staré, deformované 
a všelijak poškozené tu mají své místo, a z mnoha 
důvodů jsou přirozenou součástí přírodního prostře-
dí. Nekácejme proto staré stromy, vždyť v našich kra-
jích mnohé z nich dosahují nejen dvojnásobku, ale 
až sedminásobku průměrného věku člověka. Aniž to 
většinou víme, staré stromy nám dávají sílu prožít náš 
tak veledůležitý, upachtěný život. 

Jaromír Bratka
František Málek 

Klecánky, jírovec, pohled do 
koruny, obě fota 19. IV. 2014

Klecánky, jírovec nad jezem, celkový 
pohled na strom
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SKautSKé StřediSKO HavRan Klecany
V dubnu již tradičně slavíme svátek svatého Jiří, patrona skautů. Tento 
den je pro skauty z celého světa velice významný, letos byl však ale-
spoň v našem středisku zastíněn jinou akcí – závodem vlčat a světlu-
šek, kterého se 12. dubna zúčastnilo přes stovku dětí z Líbeznic, Úval, 
Říčan a dalších měst a obcí našeho okresu. Připočteme-li doprovody 
hlídek, organizátory a rozhodčí, na našem srubu se sešlo okolo 150 skautů! Samotný 
závod se uskutečnil v klecanském háji, kde každá hlídka strávila přibližně dvě hodiny 
plněním nejrůznějších úkolů – od luštění šifer a poznávání značek, přes praktické 
úkoly jako řezání dřeva, až po první pomoc a správné chování v blízosti nebezpeč-
ných lidí. Děti, které zrovna nezávodily, si mohly na srubu zkoušet nejrůznější hry, 
jako např. střílení z luku i praku, opékání marshmallow na ohni, chůzi po laně či tzv. 
bungeerunning. Celým závodem se nesla atmosféra pirátů z Karibiku, děti hledaly po-
klad Jacka Sparrowa a většina si přinesla nádherné kostýmy. Obrovský dík patří všem, 
kteří se na závodě podíleli, především klecanskému roverskému kmeni a dětem z tři-
náctého oddílu. Při skautském 
závodě je totiž běžné, že 
starší děti dohlížejí na mladší 
a někteří byli dokonce na sta-
novištích jako rozhodčí. Nej-
větší uznání patří Kulihracho-
vi (Martin Černý), za perfektní 
organizaci celé akce.

A jak si v samotném závodě 
vedly naše oddíly?

První oddíl světlušek
V polovině dubna proběhly 
dlouho očekáváné závody, na 
které jsme se intezivně připra-
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vovaly a opakovaly nejen od začátku měsíce. Závodu se zúčastnily tři naše holčičí 
skupinky a přesto, že se umístila pouze jedna a to na krásném třetím místě, si to 
všechny moc užily. Postupující skupinka do krajského kola byla ve složení Anežka, 
Míša, Majda, Lůca, Ela a Terezka. 

Třetí oddíl vlčat
Z kluků se nakonec sestavi-
ly dvě hlídky, přičemž jedna 
byla šestičlenná, druhá sed-
mičlenná. Náš oddíl v závo-
dě reprezentoval Aleš, Táda, 
Číšník, Tom Král, Plaváček, 
Dudu, Tom Mlynář, Permoník, 
Brepta, Hrášek, Simba, Péťa 
a Šídlo. Všichni se snažili ze 
sebe dostat maximum a využít 
veškeré znalosti, které nabyli 
během příprav. V drsné kon-
kurenci se naše týmy umístily 

na velmi dobrém třetím a pátém mís-
tě. Na postup do vyšších kol to sice 
nestačilo, nicméně i tak si kluci za 
své výkony vysloužili uznání.

Ačkoli byl závod vrcholem dub-
nového programu, nebyl rozhodně 
programem jediným. Vlčata se před 
Velikonocemi vydala pohromadě na 
pomlázky. I přes Mamutovo (Pavel 
Hurt) očekávání kluci našli dostatek 
proutí, tudíž se dostalo na každé-
ho. Proutí následně odnesli na srub, 
kde se vedoucí snažili všem členům 
oddílu ukázat, jak se plete pocti-
vá skautská pomlázka, neboť každý 
správný kluk by si měl umět uplést 
pomlázku! 

V prvním oddíle ještě ke konci 
března proběhlo přespání malých 
světlušek, které se náramně poved-
lo. Jak z hlediska počasí, které bylo 
opravdu jarní, tak i holky byly spoko-
jené. Procvičovala se první pomoc, 
potom si zahrály pexesový turnaj 
a také se holky naučily trochu více 
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z kuchařských dovedností. Jelikož po celou sobotu svítilo slunce, trávily čas zejména 
běháním či sezením venku. I když to bylo přespání vyhrazené pro menší světlušky, 
pozvány byly i starší. Nejenom, že si také přespání užily, ale také mi hodně pomohly 
s průběhem přespání. Vzhledem k postupu holek do krajského kola čeká světluchy 
opět příprava na závody. A snad i slíbený výlet do bazénu pro ty, které vyhrály bodo-
vání.

Třináctka měla schůzku s tématem Spolupráce, kde se zavázanýma očima musel 
celý oddíl projít lesem pod vedením dvou průvodkyň. Na konci cesty se (už vidoucí) 
děti pokochaly panoramatem z vyhlídky a následně sepisovaly co vědí o svých ka-
marádech z oddílu. Další schůzky byly akčnější, hrál se softball, na jelena a střílelo 
se z luku i pušky. Pár her jako boj o míč nebo hututu už děti znají natolik dobře, že 
jsou schopni je zahrát s mladšími i bez vysvětlování vedoucích. Jeden z drobných, 
ale důležitých rozdílů mezi skauty a ostatními spolky, kde dostanou děti program 
naservírovaný bez jakékoli vlastní iniciativy. Za zmínku stojí také přespání „Junák 
1948“ v Brandýse, kterého se z našeho oddílu zúčastnili Adam, Ztracenej, Andy, Filip, 
Maruška a Kuba Čé. Kluci i holky si připomněli smutnou kapitolu z dějin českého 
skautingu, ale zahráli si i pár her, jako třeba skřety, kterými pak na schůzce pobavili 
i zbytek oddílu.

Zmiňované oslavy svatého Jiří proběhly na srubu až 25. dubna, tedy po uzávěrce 
zpravodaje, takže budou popsány až v červnovém čísle. Zatím věřte, že se na ně celý 
duben těšíme . Další akcí, která nás čeká a na kterou bychom vás rádi pozvali je 
Dětský den, který proběhne 1. června u nás na srubu od 14 hodin.
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Skautské interview:
Odpovídal Loki (Petr Mervart, 18 let), člen 
roverského kmene

Jak dlouho chodíš do klecanského stře-
diska?

L: Do skautu jsem začal chodit ještě když 
byl u vesla třetího oddílu Stopař (rok 2006 
jestli si dobře pamatuji) 

Proč jsi skaut?
L: Skautem jsem proto, že tam mám vět-

šinu mých kamarádů – to je asi první věc, 
která mě napadne, když se mě někdo zeptá, 

proč tam vůbec chodím. Dále z větší části souhlasím a ztotožňuji se se skautskou 
myšlenkou jako takovou… Myslím, že to, co dělá skaut má rozhodně smysl…

Skauty si většina lidí představí jako děti – co podle tebe skauting může nabídnout 
dospělým?

L: Určitě zkušenost do budoucího života. Organizovat akce pro mladší členy není 
vůbec sranda. Já osobně nejsem vedoucím v žádném z oddílů, takže organizací vý-
prav a tak dále se nezabývám, ale snažím se využít nabídek různých zážitkových 
akcí, kterých je habaděj. Naposledy jsem byl na celorepublikovém setkání Roverů 
(což jsou skauti od 15 let) a bylo to vážně super.

Co se na takovém celorepublikovém setkání děje?
L: Je tam spousta cizích úžasnejch, sympatickejch skautů, které vidíš poprví v živo-

tě a nebojí se tě oslovit... Spíš ve stanu, vaříš si sám na vařiči. Přes den jsou v nabídce 
přednášky od velice zajímavých osobností, workshopy... večer koncerty.

Která přednáška tě třeba zaujala?
L: Asi nejvíce mě bavila přednáška od pana Hesse, který založil síť Babyboxů po 

celé republice. Jelikož sám pan Hess je dlouholetý skaut, jeho povídání bylo velice 
uvolněné a okamžiky velice vtipné, protože v jeho lehce pokročilém věku zapomí-
nal, co nám již řekl a co ještě ne, takže pár informací jsem slyšel několikrát 

A na které skautské akce se ještě letos chystáš?
L: Zatím žádnou větší, jako byl Obrok (zmíněné setkání skautů, pozn. redakce), 

neplánuji, jelikož budu mít prázdniny nejspíš nabité prací, abych si vydělal na dovo-
lenou a na začátku dalšího školního roku budu mít co dělat, abych se rozkoukal první 
rok na vysoké škole, ale určitě se budu snažit najít si třeba nějakou “víkendovku” . 
Například tento týden se chystám na Perplex, což je večer plný krátkých prezentací 
a debat na různá aktuální témata.

Poslední otázka – když je mi např. dvacet let a přemýšlím, že bych se nějak zapojil 
mezi skauty, kde mám začít, na koho se obrátit?

Určitě bych začal na sktránkách skaut.cz kde bych si našel nějakou základnu po-
blíž místa, kde bydlím a kontaktoval někoho z tamního střediska...

OK, to je vše, dík za rozhovor!
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Kde Se tO vZalO? – HOn na ČaROdĚJnice
Máme za sebou filipojakubskou noc z 30. dubna na 
1. května. Nejmagičtější noc v roce, kdy rozkvétá 
kouzelné kapradí, které nálezci zaručí jasnozřivost 
a otevírá cesty k pokladům. Na očistný oheň se má při-
ložit devatero druhů dřeva, aby oheň ochránil celou 
vesnici.

Doba pokročila a tyto i jiné pověry bereme s rezer-
vou a bavíme se jimi jen, když se nám to hodí. Ale ča-
rodějnice neměly vždy na růžích ustláno. Již počátkem 
13. století církev zřídila inkvizici jako organizaci urče-
nou k potírání kacířství. Roku 1488 byl ve Štrasburku 
vydán latinsky psaný spis Malleus maleficium, což je 
v českém překladu Kladivo na čarodějnice. Jednalo se 
o soubor teologických právních argumentů, které popisovaly čarodějnictví, a tento 
soubor byl výchozím dokumentem při inkvizičních soudech. Doznání k čarodějnic-
tví se vynucovalo mučením. Centrem „honů na čarodějnice“ se v Čechách stala od 
30. do 50. let 17. století část Slezska, zvláště pak město Velké Losiny, kde působil 
olomoucký advokát Boblig z Edelstadtu, jehož řádění padlo za oběť více než 100 
lidí. Všem nesmyslným honům na čarodějnice udělala přítrž až Marie Terezie, která 
zakázala tyto soudy a nařídila pro příště s osobami „posedlými ďáblem“ jednat jako 
s duševně nemocnými, kteří místo na hranici putovali do vídeňského blázince.

Dnes se s hony na čarodějnice naštěstí setkáme už jen občas, a to převážně ve sdě-
lovacích prostředcích, kterými je nám však často zamlčeno konečné rozuzlení, neboť 
to již zdaleka neskýtá tolik senzací jako prvotní zamlžená a zavádějící informace.

JH

výROK mĚSíce
Nejlepší nemoc je skleróza … nebolí a každý den se člověk 
dozví něco nového. 

Vtípek:
„A co vaše paměť, zlepšuje se?“ Ptá se lékař pacienta.
„Zlepšuje, zlepšuje – a kdo jste, že vás to tak zajímá?“
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cO Se šuStlO v naší šKOle...
Hvězdárna Ďáblice
 V pátek 11. 4. jsme se třídy V.A a V.B rozhodly navštívit hvězdárnu v Ďáblicích.

Měli jsme štěstí, protože na nebi nebyl ani mráček, a proto jsme mohli krásně po-
zorovat Slunce. Když jsme si všichni prohlédli Slunce a sluneční skvrny, šli jsme do 
přednáškového sálu a pán nám vyprávěl příběh od stvoření planety Země až k této 
době. Potom jsme se dívali na krátký film. Z toho, co jsme se tam dozvěděli, plyne 
poučení, že lidé by to, že planeta Země je taková, jaká je, neměli brát jako samozřej-
most. Něco jsme si zopakovali a něco jsme se dozvěděli. Už víme, že když uvidíme 
na skalách jakési vrstvy, vidíme důkaz, že tu před hodně a hodně dlouhou dobou 
bylo moře. Schránky živočichů se začaly postupně vrstvit a někde můžeme najít 
i žraločí zuby. Jeďte hvězdárnu navštívit, stojí to za to!

Nela Filingerová  

 V hvězdárně v Ďáblicích žáci pátých tříd viděli Slunce a jeho tmavé skvrny. Po-
tom zhlédli film o Zemi a Měsíci, díky kterému pochopili, čím se naše planeta liší od 
ostatních a proč. Dozvěděli se mnoho zajímavého, např. že Měsíc vznikl nárazem 
Marsu do Země. Všem se výlet líbil.   

Sylvie Kadlec 
   

Protože byla v pátek dobrá viditelnost, dívali jsme se 100 let starým dalekohledem 
na Slunce. Viděli jsme dokonce chladnější části Slunce, sluneční skvrny. Poté nám 
pan hvězdář pustil prezentaci o stvoření Země. Ukázal nám, jak se tvoří sopky, že 
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každý kontinent se posunuje. Nejvíce mě zaujalo chování mořských živočichů. 
V moři se uchránili před škodlivými paprsky. Když se ale vytvořila atmosféra, vylezli 
ven. Na pevnině se vytvořila i zeleň. A věděli jste, že těleso, které vyhubilo dinosaury 
mělo průměr 10 km a kráter na poloostrově Yucatán v Mexiku přes 300 km?

Petr Skala 
http://zsms.klecany.cz/obsah/hvezdarna-dablice-891.html

Jak vypadá šikana přes internet?
Právě o tom nám přišla popovídat paní por. Bc. Johnová. Zjistili jsme, že na internetu 
nemusí být vše, tak jak vypadá. Virtuální kamarád se vždy schovává pod skrytou iden-
titou, takže je těžké dopátrat agresora. Víme, že zadarmo nic nedostaneme, pokud 
nám někdo něco nabízí, už to je divné! O našem virtuálním kamarádovi by měl vždy 
vědět nějaký dospělý. Pokud dávám na internet nějaké fotografie či videa, vystavuji 
se riziku, že i z malého žertu se může stát velký problém. Mimo jiné jsme si povídali 
o možných následcích pro oběť i pro agresora. 

„Kyberšikana jako pojem není trestný čin, ale její projevy ANO.“ 

http://zsms.klecany.cz/obsah/preventivni-program-kybersikana-896.html

Na jakou školu po devítce? Jaké si vybrat povolání?
8. dubna navštívili žáci osmé třídy skupinové poradenství na úřadě práce.

http://zsms.klecany.cz/obsah/na-jakou-skolu-po-devitce-jake-si-vybrat-povolani--889.html
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Velikonoční trhy
Dne 8. a 9. 4. 2014 
se ve školní družině 
uskutečnily  první Ve-
likonoční trhy, na kte-
ré děti vyrobily s naší 
pomocí opět mnoho 
pěkných velikonoč-
ních dekorací. Trhy 
byly úspěšné a ná-
vštěvnost dětí i rodičů 
předčila naše očeká-
vání. 

Vychovatelky ŠD  
http://zsms.klecany.cz/obsah/velikonocni-trhy-897.html

Návštěva pizzerie a výroba vlastní pizzy
Včera jsme se ŠD navštívily pizzerii v OC Krakov na Praze 8. Samy jsme si vyzkouše-
ly, jak se taková dobrota připravuje, peče a jí.

Moc se nám to líbilo a těšíme se, až půjdeme zas!
Děti ze ŠD

http://zsms.klecany.cz/obsah/navsteva-pizzerie-a-vyroba-vlastni-pizzy-898.html

 
Voňavý výlet
Dne 26. 3. podnikly obě prv-
ní třídy jarní výlet za výrobou 
mýdla a kosmetiky. V osm 
hodin ráno jsme vyrazili do 
malé rodinné firmy nedaleko 
Prahy. Po příjezdu nás prů-
vodci rozdělili do čtyř skupin, 
ve kterých jsme se postupně 
seznámili s celým procesem 
ruční výroby mýdel a šumi-
vých koulí do koupele. Bě-
hem prohlídky jsme soutěžili 
a také se občerstvili na malém 
rautu, který pro nás připravili 

zaměstnanci firmy. Na závěr našeho „voňavého výletu“  jsme dostali malý dárek do 
našich koupelen. 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/vonavy-vylet-887.html
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ZpRáviČKy Z mateřSKé šKOliČKy
Otevřeli jsme nové třídy MŠ
2. 4. byl zahájen provoz nově zre-
konstruované třídy Beruška a zce-
la nově postavené třídy Myška. Do 
školky nastoupilo 35 nových dětí. 
25 do třídy Myška a 10 dětí dopl-
nilo počet ve třídě Beruška. 

Tři pohádky…..
3. dubna shlédly děti 
divadelní představe-
ní „Tři pohádky pro 
tebe aneb tři pohádky 
s písničkou“. Dětem se 
představení moc líbilo.
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Čarodějnický slet
29. 4. se na zahradu MŠ slétli čarodějové 
a čarodějnice ze všech koutů, aby oslavili 
svůj svátek. Celé odpoledne se soutěžilo, 
jedlo a pilo. 
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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 31. 8. 2014 dosáhnou věku 3 let.

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
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lOutKOvé divadlO KlecáneK
A zase je tu konec jedné sezóny! Kolikátá to byla, nevíme přesně, protože představení 
našeho rodinného loutkového divadla (s loutkami vysokými 28 cm) se hrají v Kle-
canech od roku 1990. Loutkové divadlo ale existovalo v Klecanech již v roce 1926 
a také tehdy je hrávali převážně členové Sokola. 

LD Klecánek se-
hrálo od loňského 
podzimu do letošního 
jara pět představení 
v Městské knihovně 
Klecany. Byly to po-
hádky Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký, Jak draka 
bolely zuby, Perníková 
chaloupka, Kašpárek 
čarodějem, Kašpárek 
malířem v dračí sluji. 
A předváděli jsme také 
malé loutkové varieté 

s dupákem, krasojezdcem, klaunem a tanečníky. Hrálo nás vždy pět nebo šest: Hana 
Janková, Barbora Krátká, Pavel Kuneš, Zdena Lomová, Zuzanka Macourková, Milan 
Žalud. Novou hereckou posilou se ukázala Jana Langová a také Terezka Langová, 
která nás doprovázela někdy na zobcovou flétnu. Doprovodnou hudbu na harmoniku 
a flétničky obstarávala často také všestranná muzikantka Anička Červenková. Ta pro-
cvičovala lidové písničky o přestávkách i s dětskými návštěvníky. Některá představení 
jsme hráli s novými, většími loutkami (vysokými 35 cm). S nimi bychom měli v bu-
doucnu vystupovat víc, jak se nám podaří je získávat. Hráli jsme rádi a doufáme, že 
se to líbilo i velkému počtu malých diváků při všech představeních. Uváděla je osvěd-

čená a spolehlivá Jana 
Kunrtová se svým ma-
ňáskem. Radu a od-
bornou pomoc nám 
poskytla režisérka Říše 
loutek v Praze Hana 
Zezulová. Dvě třeti-
ny z dobrovolného 
vstupného jsme posla-
li našim přátelům ze 
sdružení Loutky v ne-
mocnici, kteří hrají 
pro nemocné děti.

ZL
Foto: Petr Žemlička
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VINOHRADSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR, 

kulturní komise Rady města Klecany a farní úřad Klecany 
 

V á s    z v o u    n a     
 
 
 

K O N C E R T, 
 
 
 

 který se koná v neděli 11. května 2014 
 

v 17 hodin  
 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech. 
 
 

Program: 
W. A. Mozart - Don Giovanni (předehra) 

J. V. Voříšek - Sinfonie D-Dur 

A. Glazunov - Koncert pro saxofon a orchestr 
 

Sólo saxofon: Tereza Králová 

 
Dirigent: Milan Boušek 

a Viktor Hruška 
 
 

Vstupné dobrovolné 



Klecanský zpravodaj • květen 2014

talentOvé ZKOušKy dO ZáKladní umĚlecKé 
šKOly na šKOlní ROK 2014/2015 a pOZvánKy 
na aKce Zuš
Talentové zkoušky do Základní umělecké školy v Klecanech proběhnou v těchto ter-
mínech:

1.  Talentová zkouška do výtvarného oboru (hlavní předmět výtvarná tvorba nebo 
hlavní předmět keramika): proběhne v pátek 23. května 2014 od 15,00 – 18,00 
hodin v učebně výtvarného oboru v přízemí. Na talentovou zkoušku si děti přine-
sou ukázky domácích výtvarných prací. Talentová zkouška se bude dále skládat 
z praktické části, kdy dítě samostatně nakreslí obrázek (téma obrázku si samo 
určí).

2.  Talentová zkouška do hudebního oboru (klavír, zobcová flétna, příčná flétna, 
housle, klarinet, lesní roh, trumpeta, saxofon, zpěv, bicí, kytara, el.kytara, ) bude 
ve čtvrtek 29. května 2014 od 16,00 – 19,00 hodin v hudebním sále ZUŠ v prvním 
patře. Na talentové zkoušce dítě zazpívá lidovou píseň, dále budeme zjišťovat 
jeho hudební rytmus a hudební cítění.

3.  Talentová zkouška do tanečního oboru proběhne ve středu 21. května 2014 od 
15,00 – 18,00 hodin v tanečním sále. U dítěte budeme zjišťovat pohybové schop-
nosti, fyzické dispozice, hudební rytmus a hudební cítění. 

4.  Talentová zkouška do literárně-dramatického oboru bude ve středu 21. května 
2014 od 15,00 – 18,00 hodin. Dítě si na talentovou zkoušku připraví krátkou bás-
ničku, dále budeme zjišťovat jeho hudební rytmus.

   Náhradní termín talentových zkoušek pro všechny obory bude v úterý 18. června 
2014 od 16,00 – 19,00 hodin.

5.  Výuka MIXU (určeno pro děti předškolního věku, dětem se bude střídat hudební, 
výtvarná a taneční činnost. Výuka bude každé úterý od 15,30 – 17,00 hodin. Cel-
kem budeme přijímat 30 žáků, talentové zkoušky na MIX nebudou, výuka je ur-
čena především pro předškoláky). Výuka MIXU probíhá pod sdružením ArtCreativ 
ZUŠ Klecany, které bylo zřízeno hlavně z důvodu, abychom mohli přijímat i žáky 
předškolního věku, což by z důvodu naplnění kapacity školy by nebylo možné.

Do všech oborů přijímáme žáky školního věku (od 6 – 7 let). Žádáme rodiče žáků, 
aby si vzali s sebou rodné číslo svého dítěte kvůli vyplnění přihlášky. Pokud žák 
vykoná talentovou zkoušku, budou rodiče o přijetí či nepřijetí informováni e-
mailem nebo poštou. Škola má omezenou kapacitu, proto nemůžeme přijmout 
všechny zájemce. Žáci, kteří udělají talentovou zkoušku a nebudou přijati, budou 
evidováni jako náhradníci a v případě volného místa budou rodiče ihned kontak- 
továni. 
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Upozorňujeme rodiče, že výuka v základní umělecké škole na rozdíl od „kroužků“ 
je systematická, dlouhodobá a výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu. 
Je tedy nutné, aby žáci chodili do výuky pravidelně, na hodiny se doma připravovali 
a zúčastňovali se akcí organizovaných školou. Zvláště rodiče dětí, kteří se hlásí na 
hudební obor, musí brát v úvahu, že bez soustavné domácí přípravy nemůže žák hru 
na nástroj zvládnout. Problém domácí přípravy musí rodič řešit v součinnosti s dítě-
tem, jinak nedojde k dalšímu rozvoji. 

Úplata za vzdělání se platí pololetně. Rodiče mohou žádost o slevu nebo zproštění 
úplaty za vzdělání pokud k tomu mají vážný důvod.

Další informace najdete na webových stánkách školy (zus.klecany.cz). Případné 
dotazy Vám zodpoví ředitelka ZUŠ Bc. Dana Snížková (mob.603334627) nebo zá-
stupkyně ZUŠ MgA. Ludmila Štětinová (mob.776509492)

Úspěch žáků hudebního oboru
V dubnu proběhla krajská kola hudebních oborů ve hře na kytaru, housle a kla-
vír. Vynikající umístění – 1. místo získala houslistka Květa Šteflová (ze třídy p. uč. 
Ludmily Štětinové), 3. místo vybojoval klavírista Matěj Kroupa (ze třídy p. uč. Adelíny 
Růžičkové) a Karolína Mikysková získala Čestné uznání ve hře na kytaru (ze třídy 
p. uč. Lubomíra Urbana).

Pozvánky na květnové akce
 6. května 2014 –  Třídní koncert žáků p.uč. Jakuba Uhlíka, od 18,00 hodin v sále 

ZUŠ
14. května 2014 –  Malý koncert žáků hudebního oboru, od 18,00 hodin v sále 

ZUŠ 
15. května 2014 –  Třídní koncert p.uč. Jana Peše, od 18,00 hodin v sále ZUŠ
19. května 2014 –  Výstava absolventek výtvarného oboru I. a II. stupně (Karolí-

na Lukášová, Eleonora Haiselová, Jitka Mervartová a Monika 
Weberová) a žákyně přípravného ročníku Míši Hlaváčkové. 
Všechny studentky jsou ze třídy řed. Dany Snížkové. Slavnostní 
vernisáž bude od 17,30 hodin v prvním patře na chodbě ZUŠ. 

20. května 2014 –  Koncert absolventů a žáků v pražském Atriu, od 19 hodin
21. května 2014 –  Třídní koncert žáků paní učitelky Veroniky Vitvarové, od 17,30 

v sále ZUŠ
22. května 2014 –  Třídní koncert žáků p.uč. Karla Nového, od 18,00 hodin v sále 

ZUŠ
28. května 2014 –  Koncert učitelů ZUŠ Klecany

                                    
Bc. Dana Snížková – ředitelka ZUŠ Klecany
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany
Výsledky odehraných zápasů
Muži A:

SOKOL LIBIŠ – TJ SOKOL KLECANY „A“ 2:1
TJ SOKOL KLECANY – SPARTAK PŘÍBRAM  0:1
FK ČÁSLAV – TJ SOKOL KLECANY 1:1 
TJ SOKOL KLECANY – TJ JÍLOVIŠTĚ   3:2
Góly: Lukáš Smíšek, Lukáš Rybecký, Michal Špulka
TJ SOKOL NOVÉ STRAŠECÍ – TJ SOKOL KLECANY  0:1
Gól: Lukáš Rybecký

Pozvánka na zápasy A mužstva 
Čelákovice   – Klecany 10. 05. 2014 17:00 hodin sobota 
Klecany  – Vraný 17. 05. 2014 17:00 hodin sobota
Klecany  – Semice 24. 05. 2014 17:00 hodin sobota
Sedlčany  – Klecany 01. 06. 2014 17:00 hodin neděle
Klecany  – Benátky 07. 06. 2014 17:00 hodin sobota
Beroun  – Klecany 14. 06. 2014 17:00 hodin sobota

Pozvánka na zápasy B mužstva 
Veleň – Klecany 11.05. 2014 17:00 hodin neděle
Klecany – Hovorčovice 18.05. 2014  17:00 hodin  neděle
Měšice  – Klecany 24.05. 2014 17:00 hodin sobota
Klecany – Předboj 01.06. 2014 17:00 hodin neděle
Záluží  – Klecany 08.06. 2014 17:00 hodin neděle
Klecany  – Radonice 15.06. 2014 17:00 hodin neděle

Pozvánka na zápasy dorostu
Klecany – Mukařov 18.05. 2014 10:15 hodin neděle
Radošovice  – Klecany 25.05. 2014 10:15 hodin neděle
Hovorčovice – Klecany 01.06. 2014  10:15 hodin  neděle
Klecany – Kunice 04.06. 2014 18:00 hodin středa

Pozvánka na zápasy starších žáků
Stř. Skalice – Klecany 10.05. 2014 10:15 hodin sobota
Klecany – Mukařov 17.05. 2014  10:15 hodin sobota
Mnichovice – Klecany 24.05. 2014  10:15 hodin sobota
Klecany – Radošovice 31.05. 2014  10:15 hodin  sobota
Klecany – Radonice 14.06. 2014  10:15 hodin sobota

Pozvánka na zápasy mladších žáků
Přišimasy  – Klecany 11.05. 2014 10:15 hodin  neděle
Veltěž B – Klecany 24.05. 2014  10:45 hodin   sobota
Klecany  – Čelákovice 31.05. 2014  12:30 hodin sobota
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Pozvánka na turnaje starších přípravek
TJ Sokol Klecany 10. 05. 2014 09:00 hodin sobota
SK Stránčice 24. 05. 2014 09:00 hodin sobota
Čechie Tuklaty 07. 06. 2014 09:00 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. U mládeže může 
docházet ke změnám v termínech zápasů s ohledem na aktuální potřeby jednotlivých 
mužstev a kapacitě hřiště.

-dh-

Hledáme trenéra
TJ Sokol Klecany urgentně hledá trenéra fotbalové přípravky – kategorie dětí 6 – 10 
let. Trénink přípravky v současnosti probíhá 2 x týdně a jednou za 14 dní je o ví-
kendu dopolední fotbalový turnaj. V případě zájmu o práci s fotbalovou mládeží, 
kontaktujte prosím osobně kterékoliv trenéra či člena výboru TJ případně nám mů-
žete napsat na email: sokolklecany@centrum.cz.
 Současný trenér pan Josef Kotrč musí svoji činnost v oddíle z rodinných důvodů 
ukončit a potřebujeme navázat na jeho skvělou práci v TJ Sokol Klecany. Pro pří-
padné zájemce uvádíme, že práce trenéra není placená a trenér by měl být připra-
ven pravidelně obětovat svůj čas dvakrát až třikrát týdně našim fotbalistům. 

Upozornění pro návštěvníky sportovního areálu
Vstupné
Pořadatelská služba v poslední době zaznamenala problémy při vybírání vstupné-
ho na fotbalových zápasech, proto si dovolujeme upozornit návštěvníky sportovního 
areálu (včetně dětského hřišťátka a zahrádky restaurace) na skutečnost, že při fotbalo-
vých utkáních mužstev „A“ a „B“ mužů je vybíráno vstupné podle ceníku vyvěšeného 
na kabinách TJ. 

Uzavření areálu
Vzhledem k přetrvávajícímu znečišťování vedlejších ploch a především hlavní travna-
té plochy hřiště psími výkaly, znečišťování areálu odpadky a poškozování majetku TJ 
Sokol Klecany, bychom chtěli upozornit na předjednanou možnost uzavření areálu 
pro veřejnost. Opakovaně žádáme občany města, aby dodržovali na hřišti pořádek, 
po svých psech sbírali psí výkaly, nevstupovali na plochu fotbalového hřiště a nepo-
škozovali majetek TJ Sokol Klecany. V případě, že nedojde k nápravě a budeme muset 
neustále vynakládat finanční prostředky a pracovní síly na úklid a opravy majetku po 
nevychovaných lidech, bude areál pro volné užívání veřejností uzavřen. 

                                                                                                                 -dh-
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SlibnĚ ROZJetá SeZóna
Tak už nám to konečně začalo….

Jarní sluníčko a soupeři se nás ptají: „Copak jste dělali v zimě?“ Rozhodně jsme 
nezaháleli, alespoň podle prvních vystoupení na závodech. 

Hned 15 mladých sokolíků vyrazilo na některý z prvních závodů, které se jely 
v Praze na Zličíně, v Městě Touškově a SPINFIT dětský pohár odstartoval v Osečné. 

Podle celkové účasti na těchto prvních závodech je jednoznačně vidět, že cyklis-
tika je na vzestupu a věnuje se jí čím dál tím více dětí. A také konkurence se zdá být 
vyšší než v loňském roce.  Přesto jsme dokázali získat 11 medailí, z toho 6 zlatých. 
A to nám několik velkých pódií uteklo o pověstný chloupek a číháme na příležitost 
z míst těsně pod stupni vítězů. 

Asi nejlépe rozjel sezónu loňský objev, klecanský Kýťa, který zatím nikdy nechyběl 
na stupních vítězů, stejně tak jako Karolína Bedrníková. 

Nyní nás začátkem května čeká domácí závod na Beckově, který se pojede zá-
roveň jako regionální Mistrovství MAS Nad Prahou. Reportáž a výsledky z tohoto 
závodu přineseme v dalším čísle Zpravodaje. 

(pm)

naši „eliťáci“ OpĚt 
přepSali HiStORii!!!
V loňské sezóně jsme díky Matějovi Bedrní-
kovi a Madle Mišoňové nakoukli několikrát 
do první desítky v závodech Českého pohá-
ru v Cross Country. Když se mě někdo před 
letošní sezónou ptal: „Jaké výsledky budete 
z nejvyšší soutěže v České republice vozit?“, 
tak má odpověď byla: „Každé místo vpřed už 
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není v této konkurenci vůbec jednoduché, ale rádi bychom se zabudovali stabilně 
v první desítce.“ 

19. dubna se konal první závod ČP XCO v Teplicích. První závod je vždy zahalen 
velkým tajuplným napětím. Každý závod začíná vždy od nuly, každý závod je jiný, 
ale první závod má navíc specifika v podobě toho, že po zimní přestávce se přeskupí 
rozložení sil ve startovním poli. Někdo vyrostl, někdo potrénoval, další přezbrojili 
materiálově. Prostě se střídají prvky očekávání, prvky nadšení a třeba i zklamání. 

Ale pojďme postupně. Nejprve nastoupil na start Béda. Po letošní vydařené hokejo-
vé sezóně je výborně silově vybaven, nicméně jeho minimální cyklistický nájezd nás 
nutil brzdit přílišný optimismus. Béda za to vzal od začátku, drobnou bitvu o nájezd 
do terénu vyhrál a šel tedy první část závodu z první pozice. Na první zásadní kopec 
už dojel sice třetí, ale s malou ztrátou na první dva. Tento brutální začátek způsobil, 
že se vůbec netaktizovalo a jela se podlaha od prvních metrů. 
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Ke konci prvního kola se 
sjela skupina tří závodníků 
na 3. – 5. místě, za kterou 
už byla znatelnější mezera, 
a první dva už byli také v ne-
dohlednu. Matěj si vybral 
slabší chvilku v jednom z vý-
jezdů, kdy trochu za soupeři 
zaostal, ale jednoho se mu 
podařilo ještě docvaknout 

a bravurním technickým manévrem ve sjezdu šel před něj a vybojoval svůj nejlepší 
výsledek v Českém poháru: 4. místo – pro někoho nepopulární brambory, ale nyní je 
to pro nás naprosto super výsledek! 

V kategorii žákyň jsme měli na startu hned tři želízka. Madlu, Zuzku a Verču. Nej-
více se čekalo od „matadorky“ Madly, Zuzka měla svoji premiéru stejně jako Verča, 
která přijela sbírat jenom zkušenosti jako nejmladší ve startovním poli 31 závodnic. 

I holky za to vzaly hned od začátku, pro nás tentokráte bez pozic v první desítce 
při nájezdu do terénu. Lépe odstartovala Zuzka, která se brzo do desítky propracova-
la, o 2 – 3 místa za ní jela Madla. Verča se pohybovala očekávaně někde na chvostu, 
její cíl byl ve zdraví dojet. Zuzka jela naprosto v transu, první účast na poháru a jela 
v první desítce. Z přemíry snahy pramenilo několik technických chyb, které jí poslaly 
několikrát na zem a několik míst dozadu. 
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Při průjezdu do druhého kola držela 
Majda 9. místo, Zuzka 16. a bezchybně 
technicky jedoucí Verča dokonce 24. místo! 
A pak se začaly dít věci. Všechny tři holky 
se začaly postupně prokousávat kupředu. 
Díky hezkému počasí našlo do lázeňského 
parku velké množství diváků, kteří vytvořili 
neuvěřitelnou kulisu. Madla si nakonec po 
heroickém výkonu ve druhém kole (3. nej-
lepší čas druhého kola) dojela pro vynika-
jící 5. místo – opět posunutí osobního ma-
xima, Zuzka sedmým časem druhého kola 
se prokousala na 10. místo celkově v cíli. 
Nicméně největší šok nám v pozitivním 
smyslu slova připravila Verunka. Předjela 
další 4 závodnice, aby vybojovala konečné 
20. místo.  

A jak to viděla sama Verča? Přiklá-
dáme úryvek z její reportáže na webu 
www.sokolveltez.cz 

„19. dubna jsme jeli na Český pohár XCO MTB v Teplicích. Byl to můj první nej-
důležitější závod, byla jsem tam nejmladší a skončila jsem 20. ze 30 závodnic. Trať 
byla technická, takže mě to i bavilo. 

Byly tam různý kopce, zatáčky a sjezdy. Jeden sjezd byl tak prudkej, že jsem tam 
málem přepadla přes řidítka, ale ustála jsem to. Byly tam schody, ale já je nevyjela, 
protože strašně klouzaly. Předjela jsem spoustu starších holek a byla jsem z toho 
i šťastná (docela). 

Pak jsem ještě jela malou kategorii a tam jsem vyhrála, ale jen taktak. Ale musím 
říct, že se mi popravdě líbil ten větší závod.“

Závěr? Shrnutí? Představení 
z říše snů – alespoň pro mě! 
Hodně vysoko nasazená lať-
ka. Dva lidi TOP FIVE a další 
v desítce! Říká se, že ten po-
slední krok je nejtěžší. Zůstá-
váme na zemi, neboť každý 
závod začíná na rovné star-
tovní čáře. Třeba to bude naše 
letošní maximum…….ale 
i tak budeme spokojeni. 

Díky všem, kteří nás pod-
porují a fandí nám. 

(pm)
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13. 9. 2014
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

OD 14.00 HOD. 
KOSA VOSTRA,

TANEÈNÍ STUDIO PO ŠPIÈKÁCH

OD 15.30 HOD. 
SBOR RYBIÈKY Z ÚNÌTIC 
& UKULELE BAND P.U.B., 
PØEDSTAVENÍ MLADÝCH 

HASIÈÙ ZE SUCHDOLA

od 16.50 hod.
ÚVODNÍ SLOVO STAROSTÙ 

LENKA DUSILOVÁ & JUSTIN LAVASH
BUBENÍCI BLABUBURO

od 21.45 hod.
HUDBA PRAHA
JAM SESSION

OD 10.00 HOD. 
ZÁVODY NA KOLECH DO VRCHU 
KLECANSKÉHO, TURNAJ SMÍŠENÝCH 
DRU�STEV V NOHEJBALE

OD 14.00 HOD. 
PROGRAM PRAVÉHO HRADCE

od 15.15 hod.
GRAMOTON 
RÁJ HOUBAØÙ

od 17.00 hod.
LAKOMÉ BARKY
PETR NIKL
VEÈERNÍ POŠKOLÁCI

od 19.30 hod.
LAURA A JEJÍ TYGØI

od 21.40 hOD.
HOLOKRCI

Levý bŘeh
14. 9. 2013

u přívozu 
Roztoky - klecAny

pravý bŘeh

KOÒSKÝ POVOZ / WORKSHOPY / PØEDSTAVENÍ HASIÈÙ / VITRÁ�E / 
MOZAIKOVÁNÍ / DÍLNA S MARCO TURINI / KLIDOVÁ ZÓNA PRO DÌTI 

OD MK RYBIÈKA / LODNÍ DOPRAVA PO VLTAVÌ ZAJIŠTÌNA

15.30 – SESKOK PARAŠUTISTÙ DO VODY / 19:00 – VYHODNOCENÍ 
POLÉVKY OBOU BØEHÙ / 21.30 – SVÌTLA NA VLTAVÌ …

ÚNÌTICKÉ PIVO • KOLÁÈE • DOMÁCÍ POLÉVKA 
• DOLSKÁ MEDOVINA VÍNO A DALŠÍ PESTRÉ OBÈERSTVENÍ 

www.slavnostibrehu.cz

KLECANYROZTOKY HUSINEC, ØE�MÁSLOVICEÚNÌTICEPRAHA-SUCHDOLPRAHA-TROJA

POØÁDAJÍ MÌSTA: VE SPOLUPRÁCI S: PARTNEØI/SPONZOØI:

PARTNEØI MÌSTA KLECANY S PODPOROU:
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Město Klecany Vás zve 
do obřadní síně MěÚ v Klecanech

na výstavu:

KLECANY V OBDOBÍ LET 1930-45

Doplněnou o období 1. světové války, 
od jejíhož vypuknutí letos uplyne 100 let.

 Výstava je otevřena 
29. dubna - 18. května 2014

Po - Pá: v úředních hodinách MěÚ Klecany
Ne: 15.00 - 18.00 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Město Klecany Vás srdečně zve na znovuotevření výstavy

KLECANY 
V OBDOBÍ LET

1930—1945

Obřadní síň V. Beneše Třebízského na městském úřadu

doplněnou o téma období 1. světové války v Klecanech
od jejíhož vypuknutí letos uplyne 100 let

V SOBOTU 26. DUBNA
VE 14 HODIN ODPOLEDNE

DOPROVODNÝ PROGRAM na náměstí V. B. Třebízského
Statická ukázka válečných vozů • Dětský jeep p. Šnajdra •  

K poslechu i tanci zahraje big band Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy pod 
vedením prof. M. Reisera • Občerstvení zajištěno

Upozornění: V případě nepříznivého počasí je změna programu vyhrazena!
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Obec Máslovice ve spolupráci s kluby vojenské 
historie a máslovickými Shooters pořádá

v sobotu 17. května 2014 v Máslovicích

PROGRAM:
Spanilá jízda dobové vojenské 

techniky do Kralup nad Vltavou 

a zpět (9 – 11 hodin)

Nácvik na bojovou ukázku 

(11 – 12 hodin)

Program pro děti (13 – 14 hodin)

Ukázka bitvy mezi německými 

a ruskými vojáky a českými 

povstalci v květnu 1945 

(od 15 hodin)

Různé druhy občerstvení včetně 
dobového vojenského guláše a boršče, 
výborná Dolská medovina, pivo, limo

Výstava motocyklů místního sdružení 
motorkářů Shooters 

Vstupné a další informace na www.maslovice.cz, e-mail: ou@maslovice.cz

sky-denA601.indd   1 15.4.2014   21:20
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REZERVACE: 284891060 , 777756734           TAXI (soboty od 21:00): 602 830 663
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Čerstvé a kvalitní potraviny přímo od farmářů – s námi víte, co jíte… 

www.zelene-bedynky.cz 
 

Zelené bedýnky k Vám zaručeně přivezeme vždy co nejdříve po sklizni, abychom Vám dodali vše čerstvé a v co 
nejvyšší kvalitě. Bedýnky zavážíme na určená výdejná místa, do firem nebo přímo k Vám domů.  Stačí si jen 

vybrat... 

 dopoledne (7.30 – 12.30 h)  odpoledne (13.00 – 17.00 h)  celý den (7.30 – 17.00 h)

 1x 2x 3x 4x 5x 1x 2x  3x 4x 5x 1x 2x 3x 4x 5x

Školné v Kč  na vyžádání 4 495 4 995 5 495 na vyžádání 4 495 4 995 5 495 na vyžádání 4 995 5 495 5 995 
(kalendářní měsíc)

Děti rozděleny do až 3 tříd (dle znalostí a věku).

Pestré odpolední aktivity (koníčci, sportovně-pohybový, hudební a výtvarný kroužek).

Rodinné a přátelské prostředí s příjemnou atmosférou a jedinečným individuálním přístupem.

Ceník školka Bašť (all inclusive)Cenový program Max 

Týdenní intenzita 
docházky

Jsme s Vámi již 6. rokem!

Infolinka 776 22 22 88
NOVĚ: Pobočky Praha 1, 9 a Velké Přílepy




