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výpiSy Z Rady a ZaStupitElStva  
měSta KlECany Za dubEn a KvětEn 2014

Rada 28. dubna
–  Vzala na vědomí oznámení p. D. Dvořáka o odstoupení z funkce člena rady města 

Klecany a předala ji zastupitelstvu města.
–  Projednala žádost ZŠ a MŠ Klecany pro vypsání výběrového řízení na rekonstrukci 

vzduchotechniky ve školní kuchyni. Oprava proběhne v červenci a srpnu tr.
–  Projednala žádost Psychiatrického centra Praha o posílení autobusové dopravy 

od 1. 1. 2015 v pracovní dny od 5.30 do 19.00 hod., v souvislosti se zahájením 
provozu Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech.

 – Projednala žádost Turistického oddílu mládeže Řež o finanční příspěvek na pořá-
dání 11. ročníku Cross Country Řež 2014. Předá zastupitelstvu.

 – Schválila položkový rozpočet předložený Sládek Group, a.s. na spotřebovanou 
energii v částce 13.291 korun v pavilónech A – E v areálu ZŠ. Město vystaví na tuto 
částku fakturu.

 – Schválila provedení opravy v ulici Do Klecánek – retardéru u Městského úřadu od 
Čakus s. r. o. za 47.912,50 korun. Oprava byla nezbytně nutná kvůli požadavku 
na kolaudaci Odborem dopravy MěÚ Brandýs nad Labem/Stará Boleslav.

 – Projednala vystavenou fakturu od firmy Tendo s.r.o. na akci Rekonstrukce MŠ Kle-
cany, na kterou nebyla vystavena objednávka. Předá zastupitelstvu.

 – Schválila položkový rozpočet předložený Sládek Group, a.s. na boura-
cí práce a demontáž akumulační nádrže v pavilónu E ZŠ a MŠ Klecany ve výši 
63.732 korun bez DPH.

 – Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 02/1013 uzavřené mezi městem 
Klecany a spolkem Pravý Hradec o změně článku II, odst. 2. Výpůjčka se uzavírá 
na dobu určitou, od 30. 4. 2014 do 31. 1. 2015.

 – Schválila žádost Pravého Hradce zastoupeného paní Z. Tomášovou o povole-
ní příměstských dětských táborů v Dolních kasárnách v prostoru objektu č. 959, 
trávníku u bývalé jídelny a v upravených prostorách bývalého výstrojního skla-
du, v termínu od 28. 6. do 29. 8. 2014. V areálu Dolních kasáren se děti bu-
dou pohybovat pouze v doprovodu lektorek. Náklady na provoz budou uhrazeny 
městu.

 – Projednala žádost Pravého Hradce o pronájem budovy a prostor v Dolních kasár-
nách pro činnost spolku: jedná se o čtyři místnosti a toalety v západní části budovy 
bývalého výstrojního skladu, a to pro činnost otevřeného klubu dětí a mládeže, 
dále prostoru u objektu č. 958 pro ustájení koní (usnesení rady z 18. 11. 2013) 
a prostoru jízdárny v blízkosti DPS. Prostory budou využívány výhradně pro čin-
nost spolku. Energie budou hrazeny na základě vyúčtování města. Předá zastupi-
telstvu.

 – Projednala cenovou kalkulaci na rekonstrukci U rampy v Klecanech předloženou 
p. M. Štěpánkem ve výši 176.300 korun bez DPH. Nabídka bude zahrnuta do cel-
kového návrhu řešení, který bude předložen zastupitelstvu. Půjde zejména o přijetí 
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rampy do majetku města, územní souhlas s umístěním, stavební povolení, revizi 
a následnou kolaudaci U rampy. Rada ukládá vedení města připravit návrh řešení 
včetně potřebných podkladů.

 – Schválila podpis smlouvy mezi městem Klecany a LK Advisory s.r.o. na služby 
týkající se organizačního zajištění a projektového a finančního řízení Rekon-
strukce komunikace k areálu Dolní kasárna, v maximální ceně plnění podle har-
monogramu 145.000 korun bez DPH. V souvislosti s rekonstrukcí této komuni-
kace vzala rada na vědomí protokol Odboru dopravy MěÚ Brandýs/St. Boleslav. 
Účastníci řízení nemají připomínky k návrhu na provedení stavby podle předlo-
žené projektové dokumentace a souhlasí s vydáním stavebního povolení na tuto 
stavbu.

 – Schválila žádost paní Ireny Hakenové o povolení opravy betonového tarasu u domu 
čp. 40 v ulici Konečná, kterou provede žadatelka na své náklady. V této souvislosti 
projednala rada žádost o odkoupení části městského pozemku pč. 61/1 a 61/2, k. 
ú. Klecany, ul. Konečná, část vjezdu do garáže. Po projednání s žadatelkou bude 
předloženo zastupitelstvu.

 – Rada otevřela obálku na veřejnou zakázku Údržba zeleně a vodoteče na náměstí 
Václava Beneše Třebízského v Klecanech a předá zastupitelstvu města.

Rada 5. května
 – Rada schválila cenovou nabídku Next Security Communications s.r.o. na výměnu 

pohonů pro křídlová vrata (hydraulické motory a řídicí jednotka) včetně montáže 
v areálu Dolních kasáren za 49.456 korun. 

 – Vzala na vědomí zprávu správce sítě o pracích (vyjmenovaných) provedených 
na všech počítačích městského úřadu.

 – Neschválila další inzerci města na internetu www.Zlaté stránky.cz z důvodu ne-
potřebnosti prezentace a existence vlastních oficiálních stránek města Klecany 
www.mu-klecany.cz.

Rada 12. května
 – Schválila podpis dohody č. 2 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP pro 

projekt Čistý vzduch v Klecanech o doplnění účtu příjemce podpory vedený 
u KB  a. s.

Rada 19. května
 – Schválila dohodu o poskytování sociálních služeb s obcí Vodochody: Farní charita 

Neratovice poskytne služby tamním seniorům.
 – Projednala předpokládanou výši rozpočtu XVIII. Klecanské veteran rallye.
 – Projednala podklady ředitele ZŠ a MŠ Klecany k opravě vzduchotechniky podle 

revizní zprávy plynového zařízení školní kuchyně. Odtah spalin kapacitně neod-
povídá výkonu spotřebičů. Oprava bude provedena o prázdninách.

 – Schválila cenovou nabídku Truhlářství Miroslav Bach ve výši 95.436 korun 
bez DPH na provedení velké pergoly s makrolonem pro Dům s pečovatelskou 
službou.
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 – Schválila žádost Stavebního úřadu Klecany o zakoupení nové tiskárny OKI MC851 
za 62.590 korun bez DPH a laserového měřidla za 6.000 korun.

 – Neschválila žádost spolku For Culture o finanční příspěvek 36.000 korun na po-
řádání akce Klecanský širák – letní kino 2014, a to z důvodu nevyúčtování akcí 
v minulém roce.

 – Schválila příspěvek 500 korun pro Fond ohrožených dětí.
 – Zrušila výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Údržba zeleně a vo-

doteče na náměstí Václava Beneše Třebízského Klecany.

Zasedání zastupitelstva 12. května
Jedenáct členů zastupitelstva se sešlo na své řádné schůzi, kde mimo jiné schválili:
 – Uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace 5,116.104,88 korun 

a vyčlenění peněžní částky 1,279.026,22 korun odpovídající spolufinancování 
projektu Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní kasárna.

 – Uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru s bankou na základě poptávky, v soula-
du se zákonem č. 137/2006 Sb., v platném znění, pro zakázku malého rozsahu.

 – Přijetí do městského majetku inženýrské sítě na vyjmenovaných pozemcích v k. ú. 
Klecany, ulice V Honech: splaškové kanalizace v délce 234 m, vodovodu v délce 
1 195 m, ATS posilovací čerpací stanice (budova a strojní vybavení), kanalizační 
přečerpávací nádrže včetně strojního vybavení. V souvislosti s tím schválilo uzavřít 
smlouvu o převodu inženýrských sítí mezi Astrou Invest Holding Mělník a Městem 
Klecany. 

Zastupitelstvo města Klecany:
 – Dále schválilo závěrečný účet dobrovolného sdružení obcí Dolní Povltaví za rok 

2013 v předloženém znění.
 – Zvolilo členem rady města Ing. Jiřího Bendla a vzalo na vědomí slib zastupitelky 

paní Dany Kalfařové. 
 – Vzalo na vědomí žádost o určení jiného místně příslušného obecního stavebního 

úřadu pro všechna řízení spojená s Letištěm Vodochody, aj.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

          
Zdena Lomová
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M Ě S T S K Ý  Ú Ř A D  K L E C A N Y  
Do Klecánek 52, 250 67 Klecany; tel.: 284 890 064, fax.: 284 890 000 
e-mail: muklecany@mu-klecany.cz; internet: http://www.mu-klecany.cz 

čj. 1901/2014 
Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o. V Klecanech dne 16. května 2014 
 tel. 241 444 053, mobil 606 638 956 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Městský úřad Klecany, jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č. 1 územního plánu (ÚP) Klecan 
podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona 
prostřednictvím jiné fyzické osoby na základě smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, 
v souladu s § 53 odst. 2, § 52 odst. 1 stavebního zákona a § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, oznamuje zahájení opakovaného řízení o 

 změně č. 1 územního plánu Klecan.  
Upravený návrh změny č. 1 ÚP Klecan zpracovaný v dubnu 2014 (zhotovitel PRISVICH, s.r.o., 
IČ 27101053; projektant Ing. arch. Akad. arch. Petr Foglar, aut. architekt ČKA 002667), podle pokynů 
pro podstatnou úpravu návrhu změny č. 1 ÚP Klecan pro opakované veřejné projednání ze dne 7. března 
2014, bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce, 
a to 

 od 24. května 2014 do 30. června 2014  
na � Městském úřadu Klecany; 
 � internetových stránkách města Klecany http://www.mu-klecany.cz 

a výkonného pořizovatele PRISVICH, s.r.o. http://www.prisvich.cz 

 OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ   návrhu změny č. 1 ÚP Klecan 
s výkladem projektanta, Ing. arch. Akad. arch. Petr Foglar, podle § 22 stavebního zákona, nařídil 
pořizovatel 

 na pondělí dne 23. června 2014 od 18 hodin  
v zasedací místnosti Městského úřadu Klecany, Do Klecánek 52, Klecany. 

 UPOZORNĚNÍ:  
1. Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. 

 do 30. června 2014,  
může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby, tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, mohou uplatnit námitky, ve kterých musí 
uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území 
dotčeného námitkou (§ 52 odst. 3 stavebního zákona). K později uplatněným připomínkám 
a námitkám se nepřihlíží. 

2. Námitky a připomínky se uplatňují písemně, popř. způsobem podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, u pořizovatele, Městského úřadu Klecany, a musí 
obsahovat předepsané náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu, zejména musí být opatřeny 
identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje (§ 22 odst. 3 stavebního zákona). 

Na úřední desce Městského úřadu Klecany 

vyvěšeno:  23. května 2014        
 
sejmuto:  1. července 2014       

Ivo Kurhajec v.r. 
starosta města 
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Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. 5. a 24. 5. 2014
město Klecany, volební okrsek č. 1 a 2

Č. politických 
stran a 
politických 
hnutí

Název

Počet 
hlasů 
okrsek 
č. 1

Počet 
hlasů 
okrsek 
č. 2

Počet 
hlasů 
celkem

Procentní 
podíl 
okrsek č. 1

Procentní 
podíl 
okrsek č. 2

Procentní 
podíl 
celkem

1 SNK Evropští demokraté 3 1 4 1,546392 0,294985 0,750469

2 Strana práce a Nespokojení občané!
1 0

1 0,515464 0 0,187617

3 Klub angažovaných nestraníků 0 0 0 0 0 0
4 Ne Bruselu ‐ Národní demokracie 2 1 3 1,030928 0,294985 0,562852

5
Křesťanská a demokratická unie ‐ 
Československá strana lidová 8 12

20 4,123711 3,539823 3,752345

6
Strana zdravého rozumu ‐ NECHCEME 
EURO ‐ za Evropu svobodných států

4 4
8 2,061856 1,179941 1,500938

7 TOP 09 a Starostové 60 96 156 30,92784 28,31858 29,26829
8 Liberálně ekologická strana 3 1 4 1,546392 0,294985 0,750469
9 LEV 21 ‐ Národní socialisté 2 0 2 1,030928 0 0,375235

10 Komunistická strana Čech a Moravy
16 27

43 8,247423 7,964602 8,067542

11 evropani.cz 0 0 0 0 0 0

12
REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, 
MORAVY A SLEZSKA 0 0

0 0 0 0

13 Fair play ‐ HNPD 1 0 1 0,515464 0 0,187617
14 Česká strana sociálně demokratická 10 20 30 5,154639 5,899705 5,628518
16 ANO 2011 28 49 77 14,43299 14,45428 14,44653
17 "Strana rovných příležitostí" 0 0 0 0 0 0
18 Moravané 0 0 0 0 0 0
19 Česká strana regionů 0 0 0 0 0 0
20 Občanská demokratická strana 10 31 41 5,154639 9,144543 7,692308
21 VIZE 2011 0 1 1 0 0,294985 0,187617

22
Úsvit přímé demokracie Tomia 
Okamury 4 5

9 2,061856 1,474926 1,688555

23 Strana zelených 10 26 36 5,154639 7,669617 6,754221
24 Strana svobodných občanů 14 29 43 7,216495 8,554572 8,067542
25 Romská demokratická strana 0 0 0 0 0 0

26 Komunistická strana Československa
1 2

3 0,515464 0,589971 0,562852

27
Volte Pravý Blok ‐ stranu za snadnou a 
rychlou odvolatelnost politiků ….

2 0
2 1,030928 0 0,375235

28 ANTIBURSÍK ‐ STOP EKOTERORU! 0 0 0 0 0 0

29
Dělnická strana sociální spravedlnosti  
NE diktátu Bruselu 1 1

2 0,515464 0,294985 0,375235

30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH 0 0 0 0 0 0
31 Republika 2 0 2 1,030928 0 0,375235
32 Česká pirátská strana 11 28 39 5,670103 8,259587 7,317073
33 Česká Suverenita 0 0 0 0 0 0

34
Koruna Česká (monarchistická strana 
Čech, Moravy a Slezska) 1 0

1 0,515464 0 0,187617

35 Aktiv nezávislých občanů 0 0 0 0 0 0
36 Česká strana národně sociální 0 0 0 0 0 0
37 Občanská konzervativní strana 0 2 2 0 0,589971 0,375235
38 Věci veřejné 0 3 3 0 0,884956 0,562852
39 OBČANÉ 2011 0 0 0 0 0 0

celkem 194 339 533 100 100 100

volební účast v % 20,66 27,583
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nOvá Služba pRO ObČany měSta KlECany
Obecní finanční poradna
Pod záštitou města si Vás dovolujeme informovat o nové
službě občanům – obecní finanční poradna:

 – Konzultace při předluženosti-insolvence
 – Konsolidace úvěrů, spotřebitelské úvěry
 – Programy pro zajištění ochrany zdraví, života i majetku
 – Vyřízení a refinancování hypotečního úvěru, úvěru ze stavebního spoření
 – Optimalizace rodinných financí, předcházení zadluženosti
 – Vytváření finančních rezerv, zajištění na stáří
 – Zajištění dětí na budoucnost

Obecní finanční poradna se otevírá na Městském úřadě 
ve středu 18. 6. od 9 – 11h a od 17 – 19h, 
následně každou další středu, 
případně dle dohody na uvedených kontaktech:

Ing. Lucie Čechovská, Ph.D.
telefon: 774 301 224
lucie.cechovska@seznam.cz

ElEKtROniCKý dOtaZnÍK 
Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit na elektronický dotazník, který je umístěn na webových 
stránkách města Klecany. Odkaz na dotazník naleznete v levé části úvodní webové 
stránky www.mu-klecany.cz , kde stačí kliknout na logo sdružení MAS nad Prahou.

Výstupy z vyplněných dotazníků budou použity pro tvorbu strategie MAS nad 
Prahou. 

Děkujeme Vám za čas, který věnujete vyplnění výše uvedeného dotazníku. Bez 
Vašeho přispění bychom nemohli zpracovat kvalitní strategii.

 MAS Nad Prahou o.p.s. 
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KOtlÍKOvá dOtaCE
OD ZÁŘÍ 2014 MOHOU  
LIDÉ ZNOVU POŽÁDAT O KOTLÍKOVÉ DOTACE
O kotlíkovou dotaci, kterou jsme spustili v loňském roce na základě dohody Středo-
českého kraje a Ministerstva životního prostředí, byl ze strany občanů Středočeského 
kraje velký zájem. Přijímání žádostí proběhlo od 2. září 2013 a již 5. září 2013 byly 
finanční prostředky ve výši 40 mil. vyčerpány.

„Středočeský kraj je na prvním místě, co se týká znečištění tuhými znečišťujícími 
látkami z lokálních topenišť v ČR, proto jsme se rozhodli i v letošním roce iniciovat 
jednání s Ministerstvem životního prostředí o možnosti dotací pro občany Středočes-
kého kraje na pořízení nového kotle na uhlí, biomasu nebo kombinaci. Dne 12. 5. 
2014 Rada Středočeského kraje schválila příspěvek ve výši 40 mil., stejnou částkou 
by mělo přispět i Ministerstvo životního prostředí“, uvedl náměstek hejtmana pro 
oblast životního prostředí Marek Semerád. 

„V současné době evidujeme, že zájem občanů o výměnu nevyhovujících kotlů 
za nové nízkoemisní, je stále obrovský. Momentálně jednáme s Ministerstvem život-
ního prostředí o nové dohodě. Otevření další výzvy předpokládáme na září 2014 
s tím, že čerpání finančních prostředků bude až v roce 2015“, doplnil Semerád. 

Podporovanými typy kotlů jsou, stejně jako v předchozí výzvě, plně automatic-
ké kotle 3. a vyšší emisní třídy, zplyňovací kotle, atmosférické a kondenzační kotle 
na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu pořizovaného kotle a pohybuje se 
v rozmezí 15 – 60 tisíc korun. 

„Mnoho domácností si stejně bude muset do roku 2022 pořídit kotel úplně nový, 
který bude splňovat podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Dané 
podmínky vstoupily v platnost s novelou zákona o ochraně ovzduší. Pokud občané 
využijí dotaci, náklady na pořízení nového kotle se jim výrazně sníží“, uvedl závěrem 
Semerád. 

pOKROK nEZaStavÍš – anEb pOdařÍ SE 
ZREaliZOvat výStavu Z nOvOdObýCH děJin 
KlECan?
Vážení a milí klecaňáci, ještě jednou se touto formou obracím na všechny majitele 
archivních snímků ze života i budování Klecan po II. světové válce, zdali by byli 
ochotni je poskytnout ke zveřejnění v rámci uvažované výstavy v září 2014 (viz zpra-
vodaj duben 2014). 

Individuálních zapůjčitelů snímků je pomálu, až z toho nabývám dojmu, že není 
zájem (veřejně) shlédnout jak to v Klecanech vypadalo v době nedávno minulé. Při-
rozeně snímků ze sídliště „Pokrok“ původně osídleného výhradně příslušníky ČSLA 
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není mnoho a leckdo z oslove-
ných mohl nabýt dojmu nejsem-
-li náhodou „provokatér“, před-
stavím-li se jako Bažant a prosím 
o informace a fotografie z de facto 
vojenského prostředí… Jedinou 
výjimku zde tvoří dům č. p. 370 
vystavěný svépomocí jako druž-
stevní, kdy jeho obyvatelé neče-
kali na přidělení bytové jednotky 
zaměstnavatelem, ale sami si jej 
postavili a průběh prací si i fotografovali.

V současné době se mi podařilo zapůjčit část fotografií ze Sokola Klecany, kde 
je zachyceno vybudování Sportklubu, nových kabin u horního volejbalového hřiště 
(vyhořely a jsou srovnány se zemí), ale i spousty týmových fotografií jednotlivých 
mužstev se sídlištěm v pozadí.

Neznámého fotografa prvního snímku možná zaujalo pozadí v popředí (oddíl žen-
ské kopané fungoval v 70. letech), pro pochopení významu Klecan jako města je 
však zajímavější pohled na sídliště působící monumentálním a určitě ne „vesnickým“ 
dojmem. 

Další snímek „cvičí celá rodina“ zachycuje přípravy na spartakiádu na hřišti So-
kola z 80. let. Montérky s laclem pro muže, ženy i dětský model úboru s kytičkou 
a krátkými nohavicemi doplněnými punčocháči a na hlavě nezbytným kloboučkem 
představuje vzpomínku na rodinu jako základ státu. Rodinu, jejíž podpora je vděč-
ným a nekonfliktním tématem v každém politickém uspořádání.

Součástí výstavy by mohlo být 
i ocenění nejhezčí dodané fotogra-
fie, pracuji na zapůjčení a promít-
nutí filmů pánů učitelů Palounka 
a Bárty z období otevření nové pa-
vilónové školy, ovšem jsem limito-
ván časovými možnostmi a svým 
způsobem i individuálním pocitem, 
zda je o výstavu zájem a má-li smy-
sl se jí bez nároku na honorář (častý 
dotaz: „a vy to děláte zadarmo?“) 
věnovat…

Fotografie můžete, prosím zane-
chat na podatelně MěÚ Klecany (zezadu podepsané, případně i s komentářem), nebo 
mohu vyzvednout osobně v podvečerních hodinách. Originály všech snímků či do-
kumentů budou po digitalizaci vráceny.

Děkuji moc za spolupráci.

Tomáš Bažant, tel. 606 244 889, e-mail nazdarbazi@seznam.cz, sídliště Pokrok
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„CyKlOStEZKa KlECany – KlECánKy přÍvOZ“ 
(vyjádření projektanta) 
Cílem stezky bylo propojit centrum města Klecany s přívozem u Vltavy, v ulici Povl-
tavská, který je velmi častým turistickým cílem a zejména i cílem cyklistů. Převedení 
cyklistické dopravy do centra města Klecany ulicí Do Klecánek nebylo žádoucí z ně-
kolika důvodů:

 – v ulici Do Klecánek je téměř celoročně velká intenzita motoristické dopravy,
 – šířkové parametry dopravního prostoru v ulici (komunikace je poměrně úzká, na-

víc je po jedné straně vymezený pás pro chodce a na straně druhé se nachází velké 
množství zaparkovaných vozidel,

 – podélný sklon je relativně velký a tato skutečnost je limitujícím faktorem pro méně 
zdatné cyklisty a děti na kolech.

Proto byla vybrána tato alternativní trasa vedoucí ulicemi Přemyšlenská, Pod Černou 
skálou a dále vstupuje do zastavěné oblasti v ulici U Školky a napojuje se do ulice 
Do Klecánek u pošty. Navržená trasa vede z poloviny přírodním prostředím, zcela 
mimo motorovou dopravu a je mnohem bezpečnější a dostupnější pro všechny sku-
piny obyvatel. I v ulici U Školky je intenzita motorových vozidel podstatně nižší, než 
na hlavní ulici Do Klecánek.

Stezka je navržena jako obousměrná, nedělená v šířce 2,5 m. Je tedy určena pro 
provoz cyklistů oběma směry.

Přilehlá komunikace splňuje šířkové parametry stanovené v ČSN 76 6110 – Pro-
jektování místních komunikací. Diskutovaná lokalita u pošty bude řešena výstavbou 
dalších parkovacích stání pro potřeby občanů města. Tato nová parkovací stání jsou 
součástí vypracované koncepce parkování v okolí pošty, která vznikla již v roce 2011 
a průběžně se rozvíjí dle požadavků občanů a potřeb města. Do dnešní chvíle již 
vzniklo několik nových parkovacích stání ze zatravňovací dlažby v těsném okolí poš-
ty a další výstavba je naplánována na letošní rok.

Stávající parkovací stání pro imobilní občany včetně zvonku bude přesunuto 
na zpevněnou plochu u severní stěny objektu pošty. Zde se již v současné době na-
chází zpevněná plocha určená pro parkování vozidel. Zvonek bude umístěn na fasá-
du pošty v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Zde je však na místě uvést, že objekt 
pošty a knihovny nebyl a ani není v současné době bezbariérově dořešen a není tedy 
pro invalidního člověka pošta či knihovna přístupná. Tato skutečnost je též předmě-
tem diskuze se zástupci města a je v řešení.

Základní pokyny pro chování cyklistů a ostatních účastníků silničního 
provozu v prostoru nově vybudované stezky pro cyklisty ve městě 
Klecany:
Cyklista pohybující se v prostoru, kde se nachází nově zřízená cyklostezka, 
by měl využít tohoto vyhrazeného prostoru pro svoji jízdu. Stezka pro cyklis-



10 / 11

ty vždy začíná v místě, kde se nachází svislá dopravní značka C8a „Stezka pro 
cyklisty“. 

A je ukončena v místě, kde se nachází dopravní 
značka C8b „Konec stezky pro cyklisty“.

V místech křížení cyklostezky s pozemní komunikací je vyznačen přejezd pro cyklis-
ty, který je doplněný červenou barvou v celé délce křížení:

Před každým takovým křížením 
je cyklostezka UKONČENA po-
mocí značky C8B a je doplněna 
vodorovným značením V15 (vo-
dorovná varianta značky P4 Dej 
přednost v jízdě):

V tuto chvíli musí cyklista dbát zvýšené opatrnosti dát přednost vozidlům jedou-
cím po přilehlé pozemní komunikaci.

Naopak řidič motorového vozidla jedoucí po místní komunikaci a blížící se ke kři-
žovatce s komunikací a cyklostezkou není dotčen žádnou změnou. Jako obyčejně 
dojede do prostoru křižovatky a přednost v jízdě se bude řídit buď:

 – stávajícím svislým dopravním značením
 – nebo předností zprava, jak ukládá zákon o pozemních komunikacích.

Pouze by měl dbát zvýšené opatrnosti, protože se v prostoru křižovatky nachází 
i přejezd pro cyklisty a je pravděpodobný i výskyt cyklistů v křižovatce. Z toho důvo-
du je prostor přejezdu zvýrazněn červeným nátěrem asfaltu.

Ing. Jiří Kulič
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ZpRáviČKy Z matEřSKé šKOliČKy
Po roce zase u Krakonoše
Stejně jako v minulých letech jsme se v květnu (12. – 
16. 5.) vypravili do Krkonoš do Dolní Malé Úpy na cha-
tu Krakonoš. Jediné, co se opravdu nepovedlo, bylo po-
časí. 

Vše ostatní už bylo na jedničku a užili jsme si skvělé 
dny plné dobrodružství a her. 
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Děti se skvěle zhostily 
i důležitého úkolu, což byla 
pomoc víle Rusalce s nale-
zením kvítků do jejího vě-
nečku, který přestal kouzlit. 
Vše dobře dopadlo, děti 
našly všechny poztrácené 
kvítky a víla Rusalka už zase 
může se svým věnečkem ča-
rovat. 

Výlet do Starých Hradů
Oddělení Liška se vydalo do Pohádkových Starých hradů u Libáně. Přivítal nás čaro-
děj Archibald, naučil nás létat na koštěti a ukázal půdu plnou čarodějnic a skřítků. 
Pak nás předal čertici Mudrolínce, ta nás zase provedla sklepením s vodníky, draky, 
čerty a dalšími pohádkovými bytostmi. Odjížděli jsme plní zážitků!

Co nás ještě čeká do prázdnin
Připravujeme pro děti ve všech třídách školní výlety. K MDD jsme si nadělili Barevný 
týden a budeme se loučit s předškoláky, ale o tom až v příštím čísle.

 Kolektiv MŠ
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CO SE šuStlO v našÍ šKOlE
Dopravní soutěž
Naši žáci si opět zopakovali 
šest disciplín dopravní sou-
těže. Vyzkoušeli si jízdu kři-
žovatkou, jízdu zručnosti, 
výbavu jízdního kola, testy 
dopravní i zdravotní a ověřili 
své znalosti v praktické první 
pomoci. 

 Naše poděkování patří 
Městské policii Zdiby, která 
si pro tuto příležitost vytvoři-
la dopravní značky, skvělým 
zdravotním sestřičkám paní 

Dvořákové a paní Hnátové, které si 
mohly ověřit, kolik si toho děti zapa-
matovaly z jejich praktického zdra-
votního kurzu, MěÚ Klecany za po-
hotovou přípravu prostor pro mokrou 
variantu soutěže, panu Šalanskému 
a panu Plátěnkovi za opravu naší 
výbavy na jízdu zručnosti, žákům 
9. ročníku ZŠ a MŠ Klecany a paním 
učitelkám za pomoc při přípravě 
soutěže.

http://zsms.klecany.cz/obsah/dopravni-soutez-2014-906.html
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Úspěšní Pythagorové
Žáci pátých tříd se zúčastnili matematické soutěže PYTHAGORIÁDA.

Sedm budoucích „matematiků“ postoupilo do okresního kola. 
Sen se stal skutečností - všichni se umístili na předních místech mezi úspěšnými 

řešiteli.

BLAHOPŘEJEME!

1. místo Marie Podlahová 
2. místo Adam Podratzký, Maxim Daněk, Sylvie Kadlec, Matěj Bláha
3. místo Anna Lyerová, Petr Skala 

MATEMATIKA JE NÁŠ KAMARÁD. VAŠI PÁŤÁCI 

Výlet pendolínem 
Děti ze třetích tříd se vydaly 29. 4. na škol-
ní výlet pendolínem do Olomouce. 

Olomouc má hned po Praze nejvíce 
památek a po staletí patřila mezi důležitá 
sídla českých králů. A jeho nejvýznamněj-
ší památka – sloup Nejsvětější Trojice – je 
zapsána do seznamu UNESCO. Z pend-
olína jsme se prošli kolem řeky Moravy, 
v parku na dětském hřišti jsme posvačili 
a pak jsme si prohlédli Botanickou zahra-
du. Na Horním náměstí nás čekal prů-
vodce, který nám pověděl o městě, Or-
loji a kašnách. Je jich tam spousta, viděli 
jsme například Ariónovu, Caesarovu, Jupiterovu, Herkulovu, Merkurovu, Neptunovu 
a kašnu Tritonů. Byli jsme ve Vlastivědném muzeu. Tam jsme prolezli jezevčí no-
rou, poslouchali hlasy ptáků, prohlédli včelí úl a zkusili, jak vidí včely. Sáhli jsme si 
na králíky, ovečku a srst mnoha jiných zvířat. Také jsme pozorovali jejich stopy anebo 
lovili ryby. Dověděli jsme se spoustu zajímavostí. V 11 letech žil v Olomouci W. A. 
Mozart a složil tady symfonii. Viděli jsme Dóm sv. Václava, který má 100 metrovou 
věž a byl vysvěcen už v roce 1131. Hned vedle – v Arcidiecézním muzeu – nám 
ukázali zlatý kočár biskupů, ve sklepení základy Přemyslovského paláce, klenotnici 
a taky „krvavou pavlač“. Byl na ní zavražděn král Václav III. a rod Přemyslovců tak 
vymřel po meči! Z krvavé pavlače jsme se koukali na klášter Hradisko a Svatý Kope-
ček. Vše jsme si zakreslovali do plánku. Nakonec jsme ještě v erbovním sále dostali 
úkol na zpáteční cestu – vymyslet svůj vlastní erb. V Olomouci se nám moc líbilo. 

Jorik, Monika, Doležel 

http://zsms.klecany.cz/obsah/vylet-pendolinem-do-olomouce-dne-29-4-2014-900.html
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Návštěva knihovny 
Koncem měsíce dubna jsme navštívili 
knihovnu v Klecanech. Jelikož se z nás 
stávají zdatní čtenáři, šli jsme se podí-
vat, jak to v knihovně vypadá. Při vstu-
pu přivítala naši třídu čarodějnice Do-
rotka. Nejprve jsme se trochu polekali, 
ale po chvíli jsme zjistili, že je to hodná 
paní knihovnice, která nás seznámila 
s jednotlivými odděleními, vysvětlila 

nám, jak to v místní knihovně funguje a při-
pravila si pro družstva chlapců a děvčat po-
hádkovou soutěž. Z této návštěvy odcházeli 
někteří žáčkové se čtenářským průkazem 
a první vypůjčenou knihou.

Děkujeme paní knihovnici Barboře Krát-
ké – čarodějnici Dorotce za čas, který nám 
věnovala.

Třída I.B

http://zsms.klecany.cz/obsah/navsteva-knihovny--901.html
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aKtuality ZE ZáKladnÍ umělECKé šKOly 
v KlECanECH

Náhradní termín talentových zkoušek
Náhradní termín talentových zkoušek pro všechny obory proběhne ve středu 
18. června 2014 od 16.00 – 19.00 hodin v sále ZUŠ. Rozhodnutí o přijetí všech žáků 
bude rodičům zasláno až po tomto termínu. Upozorňujeme všechny rodiče přijatých 

Tři mušketýři
30. 4. 2014 si třídy 2.A a 2.B udělaly výlet do divadla U Ha-
sičů. Navštívili jsme muzikál Tři mušketýři (podle A. Dumase 
st.) v podání souboru Docela velkého divadla Litvínov. Před-
stavení tentokrát zaujalo opravdu všechny diváky, žáky i paní 
učitelky. Na jevišti se zpívalo, tančilo, šermovalo a objevil 
se i jeden neobvyklý herec - pes. Známé heslo z muziká-
lu „JEDEN ZA VŠECHNY A VŠICHNI ZA JEDNOHO“ začíná 
pomalu z dnešního života mizet. Proto děti ocenily takové 
vlastnosti, jako opravdové přátelství, odvahu, obětavost, věr-
nost ideálům i galantnost. 

http://zsms.klecany.cz/obsah/tri-musketyri-899.html

výROK měSÍCE

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. 
Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.“ 

Henry Ford

A ještě jeden na konec školního roku
Paní učitelka omylem spadne do pekla. 

Celá bezradná chodí, bloumá, až najde nenápadný koutek, 
kam se uchýlí, v klidu sedí a mlčky pozoruje celé dění. V tom 
přijde na kontrolu sám Lucifer.

Když spatří paní učitelku, zděšeně se ptá: „Ženská, co vy 
tady děláte, vy patříte do nebe, tady je peklo!“ 

„To je peklo?“ diví se paní učitelka, „a já myslela, že je velká 
přestávka!“
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žáků, že první týden v září je nutné se dostavit do ZUŠ kvůli domluvě rozvrhu a pla-
cení úhrady za vzdělání. Pokud se žák v tomto termínu nedostaví a tím nepotvrdí svou 
docházku do ZUŠ, bude přijat na jeho místo náhradník.

Úspěch výtvarného oboru
Výtvarný projekt nazvaný „Design Bločík“ postoupil do ústředního kola výtvarných 
oborů základních uměleckých škol ve Šternberku. Projekt se svými žáky připravila 
řed. Dana Snížková. Projekt zahrnoval nejrůznější oblasti Designu jako je móda, ka-
belky, boty, dekor, architektura, hračka, písmo a plakát. Prezentaci můžete zhlédnout 
na webových stránkách školy.

Výstavy
Od 3. 6. do 18. 6. 2014 můžete zhlédnout výstavu absolventek výtvarného oboru ze 
třídy řed. Dany Snížkové (Karolíny Lukášové, Eleonory Haiselové, Jitky Mervartové 
a Moniky Weberové) a jako host také vystaví své práce žákyně přípravného ročníku 
Michaela Hlaváčková.

23. června od 17.30 hod proběhne vernisáž Závěrečné výstavy žáků ze třídy řed. 
Dany Snížkové na téma: Pohyby, SÝRrealismus, Design: Móda ala tape art, nádoby, 
židle, hračky nehračky. 

Vystavují: Černá Adléta, Černý David, Denková Alena, Doležilová Klára, Doležilo-
vá Šárka, Filingerová Nela, Heintz Lorraine, Hlaváčková Michaela, Holíčková Nicole, 
Hůrka Heřman, Jelínková Lenka, Jizbová Anežka, Kamarádová Magdalena, Kašparo-
vá Emilie, Koblencová Marcela, Kolářová Veronika, Kopsová Helena, Kunftová Karin, 
Kušnír Jan, Loudová Adéla, Lyerová Anna, Makovičková Laura, Marešová Anna, Ma-
toušek Štěpán, Mohlová Fiona, Němečková Evelina Liv, Petruchová Anna, Řezníčko-
vá Ema, Skalová Marie, Skalová Veronika, Sládková Veronika, Sládková Valentýna, 
Srbová Zuzana, Studená Tereza, Sýsová Ema, Šimonová Veronika, Šponerová Adéla, 
Švecová Veronika, Tesaříková Julie, Weber Jakub, Weberová Kateřina a Weberová 
Tereza.

Ukázka z chystané výstavy
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Koncerty
V měsíci červnu proběhnou Třídní koncerty žáků těchto učitelů: 

p.uč. Lenka Měšťanová – 6. 6. 2014, p.uč. L. Štětinová – 12. 6. 2014, p.uč. Filipp 
Subbotin – 17. 6. 2014, p.uč. Jana Vaňková – 20. 6. 2014, p.uč. Adelína Růžičková – 
24. 6. 2014, p.uč. Tomáš Piala a p.uč, P. Kopecký – 25. 6. 2014

Bc. Dana Snížková – ředitelka ZUŠ Klecany

ROK Od niČivýCH pOvOdnÍ 
Už je to rok, co zasáhly Českou republiku, bohužel Klecánky nevyjímaje, ničivé 
povodně. Bylo to během 11 let už podruhé. Voda vystoupala od horní hladiny Vltavy 
175,00 m. n. m. do výše 180,80 m. n. m. tzn. 5,80 m na silnici, u jezu o 4,30 m. 

Velká voda způsobila miliónové škody městu Klecany, podnikajícím osobám, 
firmám a obyvatelům zaplavených domů.

Kromě hmotného majetku však způsobila obyvatelům Klecánek šrámy na duši a při 
každém větším dešti se v nich probouzí oprávněný strach z toho, co může zase velká 
voda způsobit. Povodně měli i jednu pozitivní stránku. Zvedla se velká vlna solidarity 
a sounáležitosti s postiženými. Přeji si, aby se „naše“ řeka už držela jenom svého 
koryta a aby pocity sounáležitosti a soudržnosti zůstaly v lidech i mimo povodně. 

 -dh-
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KlECanSKá ČERvnOvá výROČÍ
20. června uplyne 130 let od úmrtí českého spisovatele a katolického vlasteneckého 
kněze Václava Beneše Třebízského (1849 – 1884), který působil v Klecanech od roku 
1876 do r. 1884. 

Stejného dne, ale o 115 let později 20. června 1999 se nad městem z kostela Na-
nebevzetí Panny Marie rozezněl nový zvon zasvěcený svatému Václavu. 

29. června 1994 byla předsedou Poslanecké sněmovny s účinností od 1. července 
1994 obec Klecany určena městem. 
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dO třEbÍZE!
Jako při každém kulatém výročí klecanského kaplana–spisovatele Václava Beneše 
Třebízského se i letos konal autobusový zájezd do Třebíze u Slaného, který pořádalo 
město, Sokol 1907 a fara. Při letošní vzpomínce na 165. výročí narození a 130. vý-
ročí jeho úmrtí jsme navštívili rodný domek, na který účastníci zájezdu, za asistence 
hoštických baráčníků v krojích, zavěsili věnec s nápisem Klecany vzpomínají. Vlaj-
konoš baráčníků přinesl památný baráčnický prapor svěcený v r. 1876 právě klecan-
ským panem kaplanem Václavem Benešem. 

Národopisné muzeum Slánska v Třebízi tvoří původní areál obce s charakteristic-
kou návsí s rybníkem. Je to vzácný soubor středočeské lidové architektury. Správkyně 
paní Bakalářová nám ukázala nejen prostor Cífkova statku s dávným zařízením, ale 
také některé řemeslnické domky. Cífkův statek byl v sedmdesátých letech ve velmi 
zchátralém stavu a skupina nadšenců a zájemců o historii českého venkova ho uvedla 
do původního stavu. K nim patřil i otec paní Bakalářové. Od paní správkyně dostal 
každý účastník zájezdu chutné jablíčko z třebízského sadu. 

Zl

Foto: Milada Vorlová
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nOvinKy v KniHOvně 

Deník šílené důchodkyně – Marounková
Ukázka z knížky: 
A najednou jsem soucítila s rybičkou a všechna kulatá akvária považovala za nástroj 
k týrání zvířat. Tedy rybiček. Můj pobyt se dal také přirovnat ke zlaté kleci, na které byla 
sice drahá střecha, přebytek jídla i pití, ale chyběla svoboda. Avšak já svobodu měla. 
Jenom mi k té svobodě ještě chyběly peníze. Abych alespoň trošku změnila směr, kor-
zovala jsem zastřešeným chodníčkem kolem divadla, obchodního domu, fitka směrem 
k recepci. Tam jsem se zastavila u hodin, které ukazovaly nejen New Yorský a středo-
mořský čas, ale i evropský čas. Pak jsem šla zase zpátky. Vzpomněla jsem si na svá eura 
a hnala za nimi do pokoje. Když jsem se přehrabovala ve svých věcech, zjistila jsem, 
že chybí moje eurová bankovka, kterou jsem vezla do Německa pro případ poslední 
záchrany. Ne, že by mi ji někdo odcizil, to ne, ale zcela určitě zůstala v mé staré ka-
belce. V Německu. Moji známí to zaregistrovali a usmívali se tomu. Hlavně, že jsem 
měla s sebou kabelku značky „Versace“ jinak prázdnou. Ta bankovka by mi tady zcela 
změnila můj život. Dost možná i k horšímu, protože jak se znám, byla bych schopna 
odjet na vlastní pěst někam do džungle nebo na Haiti a bůhví, jak bych skončila. 

Temné kouty – Flynnová
Libby Dayové bylo sedm, když se její matka a dvě sestry staly oběťmi „satanistické 
vraždy“ v kansaském městečku Kinnakee. Libby přežila a u soudu se proslavila svě-
dectvím, že je zabil její patnáctiletý bratr Ben. O pětadvacet let později ji vyhledají 
členové neoficiálního spolku zaměřeného na notoricky známé zločiny. Doufají, že 
objeví důkazy svědčící o Benově nevině. Libby zase doufá, že na své tragické minu-
losti něco vydělá… 

Zmizelá – Flynnová
Zdálo se to jako ideální manželství. Zdání ale může vražedně klamat… Amy Dunno-
vá zmizela v den pátého výročí svatby. Nick, její muž, byl po sérii nalezených dů-
kazů obviněn z vraždy své ženy. Nick prohlašuje, že nic nespáchal, Amyini přátelé 
a zápisky v jejím deníku tvrdí opak. Kdo má pravdu? Jak ji poznat? A pokud je Nick 
nevinný, kam se poděla Amy? 

Ostré předměty – Flynnová
Stěží si představit hrůznější zločin než uškrcení malé holčičky. Zapomenuté missou-
rijské maloměsto Wind Gap se ještě nevzpamatovalo z jedné brutální vraždy, a už je 
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tu další, stejně strašná a nepochopitelná. Proč nevinné dívky? A proč jim vrah vytrhal 
skoro všechny zuby? Pro mladou chicagskou reportérku Camille Preakerovou, která 
ve Wind Gap vyrůstala, je takový případ vítaným sólokaprem. Jenže to, co se zprvu 
zdálo jako kariérní příležitost, získá nakonec mnohem osudovější a tragičtější podo-
bu. Ukáže se, že posedlost jde v tomto příběhu až na krev. A to do slova a do písmene. 

Něžná náruč rodičů – Kiedroňová
Tato publikace s filmem je určena všem, kteří chtějí porozumět nejmenším dětem 
a nabídnout jim kvalitní péči. Vzhledem k tomu, že největší vliv na rozvoj dítěte 
v nejranějším věku mají rodiče, je kniha věnována zejména jim. Čerpat z ní ale mo-
hou také dětské a ženské sestry, které se věnují předporodním kurzům, novorozenec-
ké sestry, které po narození dítěte pravidelně poskytují informace rodičům, zdravotní 
sestry, které pracují s kojenci v nemocnicích nebo kojeneckých ústavech, dětští lékaři 
soustavně sledující vývoj dětí v poradnách, rehabilitační pracovníci zabývající se re-
habilitací kojenců a batolat, ale také pracovnice mateřských center a instruktorky 
baby klubů, které se věnují programům pro nejmenší děti. 

Manžel, který štěká, taky kouše – Jakoubková
Když šestnáctiletá Sonja otěhotní, převrátí jí to život naruby. Rodiče se za její poklesek 
stydí, takže ji jednak odklidí k tetě do jiného města a jednak ji přinutí, aby dala dítě 
k adopci. Sonja jim to nikdy neodpustí. V den svých osmnáctých narozenin se provdá 
za mnohem staršího Hynka, který jí nabízí pohodlný život ve zlaté kleci – s jedinou 
podmínkou: nikdy žádné dítě. Sonja ztrátu dcerky nese špatně a ani by ji nenapadlo 
nahradit ji jiným dítětem. Má Hynka ráda, žije s ním celkem spokojeně až do chvíle, 
kdy u dveří její luxusní vily zazvoní cizí paní a představí se: Jsem matka vaší dcery… 

Manžel v domě není pro mě – Jakoubková
Učit na gymnáziu je pro Antonii splněný sen… Jenže mezi jejími studenty je i Robert, 
který se do krásné mladé učitelky zamiluje a začne jí ze života dělat peklo. Je jen 
otázkou času, kdy si neobvyklého vztahu někdo všimne a na malém městě vypukne 
skandál. Podaří se ho Antonii ustát a udržet si vysněnou práci? Po maturitě Robert 
odjíždí studovat do Ameriky. Stává se z něho televizní seriálová hvězda, osobní život 
se mu však zašmodrchá, a tak se po letech vrací domů – vdovec s malým synem. 

Volání kukačky – Galbraith (J. K. Rowlingová) 
Když se supermodelka Lula Landryová zřítí z balkonu v londýnské čtvrti Mayfair, 
policie dojde k závěru, že šlo o sebevraždu. Její bratr má však pochybnosti – aby 
zjistil pravdu o její smrti, najme si soukromého detektiva. Cormoran Strike je válečný 
veterán, který opustil službu v Afghánistánu po těžkém zranění. Během řešení pří-
padu proniká do světa vysoké módy a mediálních celebrit, londýnské smetánky, ale 
i spodiny. 

A spousta dalších zajímavých knih…
 -bk-
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KvětEn v KlECanSKém KOStElE
Slavnostní koncert
Již tradičně se v neděli 11. 5. konal v kostele slavnostní koncert pořádaný kulturní 
komisí města, spolkem Pravý Hradec a klecanskou farou. Vinohradský symfonický or-
chestr tentokrát řídili dirigenti Milan Boušek a Viktor Hruška. V Glazunovově skladbě 
pro saxofon a orchestr vystoupila jako sólistka Tereza Králová. Odpolední koncert byl 
pěkně navštíven a těšíme se na další vystoupení orchestru letos na podzim.

Noc kostelů
Téměř dramatické povětrnostní podmínky předcházely letošní celorepublikové akci 
v pátek 23. 5. Obloha v odpoledních hodinách bouřila a přívaly deště pronikly i stře-
chou přístavby, ve které začínají schody na kostelní věž. Naštěstí se v půl šesté večer, 
právě když přicházeli první zájemci o výstup na věž, přívaly vod změnily v deštík. 
Ten, kdo vystoupil na věž, si mohl prohlédnout její stavební vývoj od gotiky (okenní 
výklenky) přes baroko (u hodinového stroje v mezipatře) až po nástavbu věže z roku 
1892, kdy se věž zvedla do dnešní výšky. V prostoru pro zvony je dnes jediný zvon 
Václav, zavěšený sem 20. června 1999, právě před patnácti lety. Nakonec se každý 
mohl podívat jižním věžním oknem přes střechu lodi směrem ke klecanskému ná-
městí. 

V 19 hodin začal malý pěkný koncert varhanice Barbory Veselé, posluchačky Praž-
ské konzervatoře a Akademie pro starou hudbu v Brně. Následovalo Pozvání na po-
hárek vína s Václavem Benešem Třebízským – nejznámějším klecanským kaplanem 
a spisovatelem historických povídek a románů. Z řady „pohárků“, které Klecanští lite-
ráti uspořádali v minulých letech, byl letošní věnován 165. výročí narození a 130. vý-
ročí úmrtí spisovatele. Četli: Hana Janková, Jiří Koktan, Hana Kostrhunová, Pavel 
Kuneš, Zdena Lemonová, Zdena Lomová (autorka), Eva Stanislavová (režie) a Eva 
Zachová. Po přestávce na občerstvení pokračoval večer besedou s dlouholetým kle-
canským farářem Pavlem Kunešem. Ukázal reprodukce 30 obrazů a soch z různých 
období, ale téměř nikdo z přítomných nedokázal u žádného určit století, ani tisíciletí, 
z jakého opravdu byly. Podobně tomu bylo s ukázkami poezie. Podle P. K. je to pro-
to, že lidské srdce, lidská duše byla stejná v pravěku jako dnes. Stejně cítíme radost 
i bolest jako předkové, stejně obtížně se rozhodujeme mezi dobrem a zlem jako oni. 
Pokud se máme poučit z historie, nejlépe je vžívat se do kůže toho druhého. Jakékoli 
vítězství, jehož dosáhnu proti vůli druhého člověka, je současně mou prohrou.

V přátelské atmosféře jsme strávili čas do čtvrt na deset, kdy jsme se za mírného 
deště rozešli do našich domovů.

Koordinátorkou večera byla Alena Jelénková. O občerstvení s výborným vínem se 
postarala Ivana Špírková. Za pomoc s provázením a ochranou návštěvníků věže dě-
kujeme skautům z klecanského střediska Havran Viktoru Pudilovi, Kateřině Savkové, 
Jakubu Stanislavovi a Adamu Šebkovi.

Zl
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ZdRavÍ Z přÍROdy – HOJivé byliny
Jak se říká do třetice všeho dobrého. Po třech léčivých poslech jara a třech „M“ při-
cházejí do „třetice tří“ tři léčivky – hojivky:

Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), který v listech 
obsahuje slizové látky, kyselinu křemičitou, kyselinu ci-
tronovou, ale také glykosid aukubin. Dále pak třísloviny, 
vitamín C, hořčiny, zinek i další významné látky. Za svůj 
účinek proti kašli vděčí jitrocel právě slizovým látkám. 
Je často využíván v čajových směsích, které působí pro-
tizánětlivě. Účinný je při odhlenění. Díky svým hojivým 
účinkům byl používán v lidovém léčitelství při léčbě 
oparů, při kožních infekcích i jako protijed na vztekli-
nu. Čerstvá šťáva z listů je velmi účinná na zanícené 
rány a případně i na spáleniny. Ale u těch je třeba dbát 

o důslednou čistotu, aby nedocházelo k druhotné infekci. 

Kostival lékařský (Symphytum officinale) obsahuje kro-
mě slizových látek, tříslovin a silic také vápník, draslík, 
fosfor, vitamin A, C a B 12, allantoin a cholin. U kosti-
valu se sbírá zejména kořen, méně pak listy. Má vyso-
kou schopnost regenerovat tkáně, proto se používá při 
bolestech svalů a kloubů. V lidovém léčitelství je s úspě-
chem využíván při hojení bércových vředů i při ošetřo-
vání omrzlin a popálenin. Nejčastěji se používá mast 
s obsahem účinné látky. Tu lze také použít na drobné 

hnisající rány. Mast je možné připravit doma, ale pro jednoduchost a jistý výsledek je 
lepší mast koupit v lékárně nebo v drogerii. 

Heřmánek pravý (Matricaria recutita), typickou vůni 
heřmánku způsobují terpenické silice. Dále heřmánek 
obsahuje deriváty kyseliny benzoové, které příznivě pů-
sobí při snižování teploty, dalšími látkami obsaženými 
v heřmánku jsou azulenové sloučeniny, polysacharidy, 
flavonoidy a terpeny. Heřmánek se často využívá v kos-
metice i léčitelství. Používá se ve formě čaje i odvaru. 
Působí kladně při léčbě zánětů a jako spasmolytikum 
(uvolňuje křeče) a diaforetikum (podporuje pocení). Po-
máhá při hojení ran, navozuje celkové uklidnění. Lze 
ho využít při zánětech ústní dutiny, zánětech spojivek, 
při žaludečních a střevních potížích. Rovněž hojí popá-
leniny na pokožce. 

JH
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výZnaČné dřEviny v KlECanECH 13. 
Bříza bělokorá na hřišti 
Bříza bělokorá (Betula pendula) – to je ta bělostná nevěsta se závojem, básníky popi-
sovaná, tančící na okraji lesa. Nicméně ta naše bříza tančí v prostředí poněkud proza-
ičtějším, na okraji fotbalového hřiště nedaleko branky. Jinak se však opravdu vyskytu-
je převážně při lesních okrajích, na mýtinách, pasekách i v horách, zejména tam, kde 
půda není pokryta vegetací, což je například po lesních požárech. Je tedy stromem 
průkopnickým, který v našich krajích jako jeden z prvních osidluje prostor a spoluvy-
tváří novou půdu, na které později vyrůstají ostatní, dlouhověké dřeviny. Bříza se totiž 
nedožívá vysokého věku, obvykle po padesáti letech začíná chátrat, a najít břízu sto-
letou se podaří jen výjimečně. Nicméně můžeme vidět břízu i v prostředí městském, 
zejména v parcích, jinde v Čechách i v alejích, například na Vysočině. 

 Bříza je značně odolná vůči chladu a jiným nepříznivým podmínkám, a navíc je 
schopná velmi rychle se množit. Semena, která se tvoří v jehnědách, se snadno pře-
nášejí větrem na velké vzdálenosti, a je jich opravdu mnoho – z jediného stromu jsou 
jich statisíce. K odolnosti zřejmě přispívá i bílá kůra, nejsvětlejší ze všech našich stro-
mů, protože odráží světlo i ultrafialové paprsky. Severoameričtí indiáni na březovou 
kůru psali své zprávy, a skauty může zajímat, že v dobách nouze (kdyby třeba s celým 
oddílem zabloudili v březových lesích na Sibiři) mohou s použitím březové kůry 

Bříza na klecanském hřišti, celková 
podoba a pohled do koruny stromu, 
27. IV. 2014
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rozdělat oheň i bez papíru. I syrové dřevo břízy dobře hoří, ale dá se využít i jinak, 
například na výrobu nábytku. Starší hospodyňky ještě znají oblíbená březová košťata, 
hospodyňky mladší zase řadu kosmetických přípravků, které obsahují tzv. březovou 
vodu, tedy zachycenou mízu. Z ní se vyrábějí i některé léky. 

 Věk břízy na hřišti je odhadnut na 40 roků, obvod v měrné výšce je 88 cm, při 
úpatí je to 91 cm. Průmět koruny činí 6,1 m, výška stromu cca 13,6 m. Nachází se 
mezi obvodovou cestou a fotbalovou brankou, nikdo z hostů významných zápasů ji 
tedy nepřehlédne. 

 Jako z každého stromu, i z tohoto padá na podzim listí, také větvičky a semínka, 
což oprávněně deprimuje obsluhu hřiště. Nicméně osamělý bělostný strom je natolik 
výrazný a půvabný, že bychom mu to měli odpustit. Ať jeho větve dál tiše šumí staré 
pověsti o tom, kolik gólů již pustili brankáři v nedaleké bráně! 

Jaromír Bratka, František Málek

Z tRóJE přES ROZtOKy dO KlECánEK
Minulým číslem Klecanského zpravodaje skončilo naše putování naučnou stezkou 
po Klecanech. Ale i pohled za humna může přinést naší duši klid a našemu tělu zdra-
ví, zvlášť když se s blížícím prázdninovým časem vypravíme na malý turistický výlet.

Z nádraží Holešovice dojedeme autobusem MHD č. 112 k zoologické zahradě, 
od které se vydáme podél Vltavy po pravém břehu řeky. Po pravé straně budeme 
mít výhled na velkou část ZOO a pak už dorazíme pod cca 100 m vysoké skalnaté 
srázy Přírodní rezervace Podhoří. Tato rezervace je typická výskytem flory skalních 
stepí (kostřavy, tařice, koniklec, skalník). V jižní části Podhoří je možné ještě dnes 
zaznamenat valy opevněného sídliště z doby bronzové. Pohodlnou cestou dojdeme 
k přívozu v Zámcích, který je součástí pražské integrované dopravy. Jeho pomocí se 
dostaneme na levý břeh Vltavy, kde nás čeká jediný náročnější úsek celé trasy, pro-
tože nám nezbude než vyšlapat po schodech na vršek Sedleckých skal. Odměnou 
nám bude vyhlídka na velkou část Prahy a jejího okolí. I Sedlecké skály jsou přírodní 

Podhoří Klecánky
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památkou s ukázkou skalnaté lesostepi, kde poletují okáči skalní a kvetou pryskyřníky 
ilyrské. Dále podle směrníků zvolíme vhodnou turistickou značku a ta nás bezpečně 
dovede Roztockým hájem až k nádraží ČD v Roztokách. Podle sil a zájmu pak odtud 
můžeme zamířit vlevo k zámku, kde sídlí Středočeské muzeum nebo vpravo a dojít 
k dalšímu z přívozů na Vltavě, který nás dopraví opět na pravý břeh řeky do Klecánek. 
A pokud jste na výšlap vyrazili o víkendu, jste z Klecan a čeká vás tudíž ještě nároč-
nější stoupání do kopce, ať už po silnici, Čertovkou nebo Klecanským hájem, bude 
určitě příjemné využít některého z místních občerstvení před cestou domů. 

JH

KdE SE tO vZalO? – JádRO pudla
Také občas hledáte smysl určité věci, jdete 
ke kořenům, hledáte podstatu, zkrátka zjišťu-
jete, v čem je jádro pudla? Toto skoro nesmy-
slně znějící, ač velmi výstižné slovní spojení 
má svůj základ v klasické německé literatuře. 
Opět jako v případě „španělské vesnice“ mu-
síme zmínit jméno Johann Wolfgang von Goe-
the a k němu neodmyslitelně patřící další jmé-
no Faust. Goethe literárně zpracoval lidovou 
pověst o doktoru Faustovi, který byl ochoten 
za poznání a najití smyslu života zaprodat svo-
ji duši ďáblovi, který mu pomohl toto tajemství 
odhalit. A byl to právě ďábel Mefistofeles, jež 
se Faustovi zjevil v podobě černého pudla, kte-
rý se k němu přidal na procházce a doprovázel 
ho až domů. Až ve Faustově pracovně se pří-
tulný černý pudl proměnil v ďábla, ochotného 
napomoci Faustovi v jeho hledání. Ale v životě 

nic není zadarmo, tedy i ďábel žádal protislužbu. A protože šlo o ďábla, byl protisluž-
bou úpis o zaprodání Faustovy duše peklu. A právě v tomto momentu Faust pochopil, 
v čem bylo „jádro pudla“, neboli v čem byla podstata věci. A ďábel se činil. Omlaze-
ný Faust zakusil všechny slasti života včetně lásky k Markétce. Podle pověsti si ďábel 
odnesl Fausta do pekla a zůstala po nich jen díra ve stropě Faustova domu. Goethe 
však pojal Faustův konec poněkud výchovněji. Podle jeho verze doktor Faust konal 
při svém celoživotním hledání dobro pro své bližní. A tak když se naplnil jeho osud 
a on padl mrtvý, začal se ďábel radovat, že přišel jeho čas a duše Faustova propadne 
peklu. Avšak jako odměnu za konání dobra a také na přímluvu Markétky odnesli 
nesmrtelnou duši Fausta andělé do nebe. Třeba nakonec i ďábel pochopil, že jádro 
pudla lidského žití spočívá v lásce k bližnímu svému.

JH, obrázek zdroj www.anthroposophie.net
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OSudy ZvOnů

Závěrečný díl vyprávění o osudech zvonů v našem nejbližším okolí

Nejstarším zvonem je Vavřinec
Než dovezený „hamburský“ zvon vytáhli na věž, museli sejmout zvon Vavřinec, za-
půjčený kostelu sv. Klimenta za 2. světové války z Veliké Vsi. Tamní občané se tak 
konečně dočkali jeho návratu. Sami si pro zvon přijeli, „objednali z Líbeznic tesař-
ského mistra a k sejmutí zvonu z věže farního kostela poskytli svoje paže“. Tento zvon 
z Veliké Vsi je ve farnosti Odolena Voda, do níž patří celkem osm kostelů, zřejmě 
nejstarším, který přežil do dnešních dnů: Byl ulit v r. 1550 zvonařem Tomášem Jaro-
šem Brněnským (od něho je i zvon Zikmund v katedrále sv. Víta a Zpívající fontána). 
Už za 1. světové války byly z Veliké Vsi odvezeny dva zvony, jeden z r. 1763 o váze 
360 kg a druhý z r. 1827 o váze 120 kg. 

Nejmenší zvon „partyzán“ visel v řežské kapličce
A jak to bylo s nejmenším ze zvonů vodolské farnosti, zvonkem kapličky v Řeži u Prahy?

Za 2. světové války byly v Hu-
sinci – Řeži zrekvírovány dva 
zvonky – z obecní vížky u Nová-
ků v Řeži a z hasičské zbrojnice 
v Husinci. Oba patřily do skupiny 
A, dohromady vážily 25 kg a byly 
roztaveny v německé zbrojovce.

Lodní kapitán Struha z Řeže, 
který se pravidelně plavil do Ham-
burku, však dostal nápad, jak po-
řídit náhradní zvon, a už za války 
jeden malý tajně přivezl. Svěřil ho 
obecnímu zvoníku panu Nováko-
vi, který (jak stojí psáno v kronice 
řežské kaple sv. Václava) „neméně 
odvážně jej zakopal a před revo-
lucí snažil se jej pověsit v noci ze 
4. na 5. května na obecní věžič-
ku. Pokus se nezdařil, neboť byla 
velká tma a v těsné blízkosti v tzv. 
ovčinci byli ubytováni němečtí 
vojáci.“ Zvonek zvaný „party-
zán“ tedy zůstal nepověšený, a to 
i po skončení květnových události 
r. 1945.
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Nové zvony se po válce nevyráběly a tak když řežští občané, kteří jako poděková-
ní za šťastný návrat z koncentračního tábora postavili na vltavském břehu kapličku, 
sháněli nějaký malý zvon, kapitán Struha jim zvonek „partyzán“ daroval. Kaplička 
byla vysvěcena 29. září 1946 bývalým koncentráčníkem – a pozdějším politickým 
vězněm padesátých let – panem vikářem Františkem Štverákem.

Řežský zvonek nese reliéf korunované Matky Boží s Ježíškem a nápis (latinský) 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Ulil A. Laurentio Kraus Monachy (Mnichov) 
1767.

Zvonek před lety nešťastně spadl a rozbil se. Zvonař Petr Manoušek rozbité části 
provizorně spojil a v tomto stavu je jako památka v kapličce vystaven. Ulití nového 
zvonu by stálo asi padesát tisíc korun… Snad se i v Řeži jednou dočkají.

A to je konec vyprávění o zvonech, které provázely svým hlasem už naše předky 
a zvonily jim ve vážných i radostných chvílích. Kéž by nám zůstaly zachovány!

Zdena Lomová

ZpRávy Z pRavéHO HRadCE 
21. června se koná již

5. akademie Pravého Hradce  
pod patronací klecanského bílého kosa
Dopolední program v Klíčku na Rychtě:
9.30 – 12.00 – Závěrečné besídky kurzů a kroužků 
(přesné časy najdete na www.klubklicek.cz).
Výtvarné dílny pro děti i dospělé

Odpolední program v Dolních kasárnách:
15.00 hod –  Slavnostní otevření Babiččiny zahrádky a dvorečku  

u Domu pečovatelské služby
Její vybudování podpořil Nadační fond České spořitelny a Město Klecany.

Dále celé odpoledne volná zábava:
Prezentace urbanistické studie využití areálu Dolních kasáren za přítomnosti autorů 
Ing. arch. Václava Zůny a Tomáše Beneše, skákání na zahradní i závodní trampolíně, 
vystoupení taneční skupiny Latin Dance, vystoupení kouzelníků, šachová simultánka, 
koníci, šlapací auta, keramická dílna, táborák, jídlo a pití!

Další informace najdete na plakátech a stránkách www.pravy-hradec.cz.
Přijďte se seznámit s činností našeho sdružení a přiveďte i své sousedy a jejich děti!

Za tým Pravého Hradce srdečně zve Zdeňka Tomášová
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Ukliďme Klecany
Díky používání aplikace Zmapujto, která 

umožňuje hlásit černé skládky, jsem se do-
stala k akci Ukliďme Česko. A přišlo mi jako 
dobrý nápad nejen skládku nahlásit, ale po-
starat se o její likvidaci. Přesně dle motta or-
ganizátorů jsem pak pospojovala nadšence 
jako já, navíc hrající geocaching, rodinné 
centrum Klíček s jejich nadšenci, oslovila 
město Klecany a čekala na výsledek.

 Kupodivu se nejhorším ukázalo najít 
ony skládky k úklidu, v Klecanech je čisto. 
Po pár osobních obchůzkách a doporuče-
ní pana starosty jsme se nakonec rozhodli 
uklidit rybníčky a jejich okolí na náměstí, 
skládku v Háji a okolí Dolních kasáren. 

Na místě srazu se sešli 4 nadšenci geoca-
chingu, 2 rodiny z Klíčku, paní Křemenová 
z rodinného centra, já organizátorka a pan 
starosta. Pan starosta byl z nás nejlépe oble-
čen, v montérkách. 

Město nám věnovalo pytle, rukavice, 
nářadí včetně síťky na čištění rybníčků. Při-
stavilo kontejner a posléze ho i přesunulo 
na změněná stanoviště. 

Většinu dam jsme nechali uklízet rybníč-
ky a jejich okolí a s velkými hochy jsme pak vyrazili do Háje. Skládka byla staršího 
data, takže jsme objevovali vtipné retro věci, např. celou uzavřenou láhev Balanties 
a podobně. Většinu věcí jsme posbírali z vrchu, ale dost tam toho je i pod zemí. Našli 
jsme i nějaký azbest, který zůstal na místě. Pan starosta přislíbil odstranění a odbagro-
vání zbytku skládky. V okolí jsme pak ještě našli nějaké hnízdo sběračů kovů. Zbyly 
po nich bužírky z drátů, které vydaly na celý pytel. Sběrači si asi dost vydělali. 

Pak jsme se přemístili do prostoru Dolních kasáren a v podstatě jen paběrkovali 
nafoukané papírky přes pole. V této oblasti jsme ale také zlikvidovali menší skládku 
(4 – 5 pytlů sajrajtu) u objektu kasáren. Z pod dveří tam zasahuje nějaká další skládka, 
ale je na soukromém pozemku. Též jsme objevili starou televizi, která zajišťovala ně-
jakou hlubokou studnu. Po jejím odstranění by hrozilo zřícení do 10metrové hloubky, 
takže zůstala na místě. 

Jelikož jsme už byli dost zmrzlí a promočení, přemístili jsme se do Klíčku a spořá-
dali obrovskou hromadu palačinek, které připravila paní Tomášová. Moc děkujeme. 
Podle ohlasů si myslím, že můžu prohlásit, že se těšíme na další uklízecí akce. 

Další fotky jsou na webu Klíček http://www.klubklicek.cz/foto/uklidme-cesko-2014/

 Pavla Stara Tryhubova
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na SlOvÍČKO….
Nevím, proč by nebylo moudré vybudovat to krásné náměstí a cyklostezky pro všech-
ny, i Pražáky, kteří tak poznají Klecany, okolí i krásné náměstí s rybníčkem. A utratí 
tu nějaké peníze právě v těch restauracích, kterých je podle vás moc. Možná ano, ale 
záleží jen na nich, budou-li prosperovat nebo budou muset restauraci zavřít.

 Vzpomínat na to, co bylo, je pošetilé. Žádná galanterie nebo domácí potřeby ne-
vydělají tolik, aby mohly v Klecanech existovat. To šlo za komunistů, teď ne. Masna 
pana Šťastného tu možná bude v bývalé drogerii.

 A rozšíření domova důchodců (v Klecanech je Dům s pečovatelskou službou, 
zkratka DPS). Tak ten dům DPS byl jeden čas ne zcela obsazený a čekalo se, až se 
někdo přihlásí. A taky, kdo by zvládl starat se o ty staré lidi. Dnes jsou v DPS dvě ženy, 
které mají jako pracovní náplň nejen lidi v DPS, ale celý katastr Klecan i Řeže na péči 
o staré lidi v domácím prostředí.

 Hana Vrbová

ZamyšlEnÍ…
Ráda bych se ještě vyjádřila k tomuto článku od pana L. Němečka – místostarosty 
z čísla 4.

Nechci se pouštět do velkých diskuzí o tomto tématu. Jen se mi zdá, že pan mís-
tostarosta vidí jen peníze, ale ne lidi.

Co by pan místostarosta dělal se stovkami tisíc korun ročně za pronájem Rychty 
pro komerční účely, když právě ta Rychta je tu pro všechny klecanské občany. Ne pro 
kanceláře nějaké cizí firmy.

Znám Pravý Hradec, znám paní Tomášovou jak obětavě se o Pravý Hradec stará. 
Rychta je pro všechny občany, stejně snad i prostory Dolních kasáren, které nejsou 
pronajaté. Děti i dospělí mají radost z koníků, o které se paní Tomášová stará. Já 
přispívám jen mrkví a suchým chlebem. Kdybych byla mobilní, pomáhala bych víc.

 Hana Vrbová

KlECany v ObdObÍ lEt 1930 – 1945
Krásné slunečné počasí přispělo k příjemné atmosféře sobotního odpoledne 26. dub-
na na klecanském náměstí. V obřadní síni městského úřadu byla znovu otevřená vý-
stava o letech 1930 – 1945 v Klecanech, tentokrát doplněná o dokumenty ze začátku 
I. světové války. Na náměstí zaparkovalo 6 džípů klubu Old Car Rangers s posádkami, 
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sidecar BMW se dvěma Němci s namon-
tovaným MG-42 a dva malé džípy, které 
pan Šnajdr z Mukařova u Říčan vyrobil 
pro svého vnuka. Letos nás navštívili i vo-
jáci spojenců i nepřítele. Klub Old Car 
Rangers , 3rd Army Club a W.W.II Vehicle 
Club doplnili příslušníci českosloven-
ských jednotek v battledresech armády 
Jejího Veličenstva, vojáci Wehrmachtu 
a rudoarmějka Ludmilka, styčná důstoj-
nice generálního štábu gen. Antonova 
ozbrojena samopalem Špaginem z Klubu 
vojenské historie v Roudnici nad Labem. 

 Po zahájení výstavy se všichni pří-
tomní shromáždili u pomníku na náměs-
tí, kde uctili památku padlých z I. a II. 
světové války. Hymnu zazpívala zpě-
vačka z Gymnázia a Hudební školy hl. 
města Prahy. Kapely Bigband+ a Bendík 
z této školy řízené dirigenty Michalem 
Riserem a Romanem Fojtíčkem hrá-
ly potom až do pozdního odpoledne. 
Písně konce II. světové války v podání 
velkých i malých dětí návštěvníky na-
dchly. Za fotografie děkujeme Martinu 
Lemonovi.

Výstava byla prodloužená až do 19. 6. 
Ve všední den je přístupná na požádání 
v době úředních hodin, o nedělích od 15 
do 18 hodin za přítomnosti autorky vý-
stavy Bc. Kláry Adamové.

 Zdeňka Tomášová
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ZE živOta dpS KlECany
Jarní události v DPS byly veselé a zajímavé. 
 Začaly 10. 4. 2014 narozeninami naší pracovité pečovatelky Věrušky Kozubíkové, 
kterou ale všichni známe z dětství jako Věrušku Krejzovou. Šťastná převzala dárečky 
a bohatě nás pohostila.

Za týden 17. 4. 2014 se konalo velikonoční posvícení obohacené přednáškou 
bývalého pracovníka zdejších tehdejších kasáren. Po ní jsme se vzájemně bavili 
a pochutnávali si na pohoštění, které připravily příznivkyně a spolupracovnice 
našeho DPS. V první řadě paní Dáša Braunová, naše pečovatelka, nám upekla 
pochoutkové velikonoční beránky, dále dvě Zdeny – Lemonová a Tomášová při-
nesly perníčky a chlebíčky. Hlavní však byla výborná předvelikonoční nálada 
a zábava.

 Vyvrcholením jarních překvapení byla nenadálá zábava při posezení kolem ohně, 
při opékání uzenin a veselých vzpomínkách dne 30. 4. 2014 – na „Den čarodějnic“. 
Naše pečovatelky připravily za domem ohniště, nanosily lavice a pozvaly nás k zá-
bavě. 

 Tuto atmosféru jsme si zopakovali 8. 5. 2014 – v den volna a uctění konce II. svě-
tové války. Tehdy se u nás objevili cyklisté s velký jízdním programem, který přerušili 
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a u ohniště si odpočinuli při opékání buřtíků a mlsání pečiva. Nabídli i osazenstvu 
našeho DPS a zábava se zase vesele rozběhla. Vedla je Elena Zagorová a Maria Ma-
majová ze sdružení AKSEN (aktivní senior), které nás navštívily a štědře obdarovaly 
už při posledních Vánocích v prosinci 2013.

 Takže veselé jaro končí a uvidíme, co nám přinese horké léto.

 Obyvatelé DPS Klecany
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mySlivOSt – aRtEmiS – diana
Lov již od pravěku sloužil především k zajišťování potravy lidí. V dobách pozdějších 
pak sloužil jako průprava pro boj a nakonec též jako zábava. A jako každá lidská 
činnost či řemeslo tak měl v minulosti i lov svého božského zastánce.

I ve starověkém Řecku měli jednotliví olympští bohové patronát nad těmito činnostmi. 
Bohyní lovu pak byla Artemis, dcera nejvyššího boha Dia a Léty (Léthé). Jejím bratrem – dvoj-

Artemidin chrám starověká podoba Artemidin chrám současná podoba

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ

VCHÁZÍTE-LI DO HONITBY
MS ZDIBY - KLECANY

Děkujeme Vám předem,
že svého psa upoutáte

a nenecháte ho volně pobíhat
přírodou.....

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

Myslivecký hospodář                                               Myslivecká stráž

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ

VCHÁZÍTE-LI DO HONITBY
MS ZDIBY - KLECANY

(§ 10 zákona č. 449/2001, Sb.)
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četem byl bůh Apollón. Artemis nebyla jen bohyní lovu, ale též ochránkyní divé zvěře a lesů. 
Protože její bratr Apollón byl bohem Slunce, byla ona bohyní Měsíce. Od svého otce si vy-
prosila božské dary, a to kouzelný luk a šípy, družinu mořských nymf a též věčné panenství. 
Je proto zvláštní, že je považována za ochránkyni matek – rodiček, plodnosti a zachování 
rodu. To má zřejmě původ v mytologii kmenů, které žily na území Malé Asie (Kárové) ještě 
před příchodem Řeků (Achájů). Tyto kmeny uctívaly bohyni plodnosti „velkou matku“.

Po příchodu Řeků došlo k prolínání těchto kultů, a proto i Artemis je na některých 
sochách ztvárňována jako ženská postava s množstvím prsů. Že se jedná o neobyčejně 
silně zakořeněnou víru, je znát i z toho, že např. v Effesu (na území dnešního Turecka) 
vedle zřícenin Artemidina chrámu vznikl o mnoho století později křesťanský kostel 
zasvěcený Panně Marii – matce boží. Chrám v Effesu, zasvěcený bohyni Artemis, byl 
nádhernou stavbou, která byla ve starověku řazena mezi sedm divů světa. V roce 356 
př. n. l. jej zapálil Hérostratos, aby se stal slavným. Jeho jméno zůstalo do dnešních 
dnů symbolem velikášského šílence, který pro své zviditelnění je schopen i zločinu.

Artemis byla neobyčejně krásná a tak se ani nezúčastnila Paridova soudu, vlastně 
soutěže o nejkrásnější bohyni. Trojský princ Paris věnoval jablko Afroditě jako nej-
krásnější z olympských bohyň. Ta mu za to slíbila získat krásnou Helenu, která ovšem 
byla manželkou spartského krále Menelaa. Paris ji tedy unesl a zavdal tak podle po-
věsti příčinu k Trojské válce. I olympští bohové se rozdělili na příznivce a odpůrce 
Trojanů či Řeků. Artemis stranila Trojanům, protože její bratr Apollón byl božským 
patronem města. Trója však válku po 10 letech obléhání prohrála a byla zničena.

Podle některých antických pramenů uprchlíci z Tróje založili nová města v Itálii 
a mezi nimi také Řím. A tak se i u starověkých Římanů setkáváme s obdobou řecké 
Artemidy – s bohyní Dianou. Diana, jako vášnivá lovkyně, byla též zobrazována 
jako štíhlá dívka v přepásané tunice, s loveckými sandály a s lukem nebo loveckým 
oštěpem v ruce. Je doprovázena buď jelenem, loveckým psem nebo labutí. Artemis 
(Diana) byla oblíbená u umělců, protože jak Řekové, tak Římané ji ztělesňovali jako 
jeden z ideálů ženské krásy. Řeckých originálů je však zachováno velice málo, mu-
zejní exponáty jsou proto ve velké většině kopiemi z římské doby.

bohyně Artemis  bohyně Artemis Diana s jelínkem Diana s laní socha
s loveckým psem  s jelínkem Louvre Louvre
a lukem
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SKautSKé StřEdiSKO HavRan KlECany
Nejdůležitější květnovou událostí našeho střediska byla výprava do Přelouče. Už je 
to docela dlouho, co se nějaká středisková výprava uskutečnila, letos jsme ji naplá-
novali před táborem, aby se děti blíže seznámily a abychom uvedli příběh etapové 
hry. Výprava se konala na skautské základně v Přelouči od 16. do 18. května. Z ce-
lého střediska se zúčastnilo „pouze“ 26 dětí, 4 vedoucí a 2 pomocnice do kuchyně. 
V pátek jsme se ubytovali, navečeřeli a zasvětili děti do tématu víkendu. Představila 
se italská průvodkyně Janita, která je krátce seznámila s plánem na víkend, a poté se 
dětem pustila italská filmová klasika Pinocchio. 

V sobotu proběhly dopoledne seznamky na jména, aby se děti z různých oddílů 
lépe poznaly a poté se rozběhla hra na italské památky a zajímavosti. K obědu ital-
ské rissoto a po obědě skupinky dětí vyrazily s mapou hledat po Přelouči ukradené 
životopisy a portréty italských osobností. Bohužel celé odpoledne pršelo, a tak se 
skupinky vracely celé promáčené, ale nadšené z prožitého dobrodružství. Naštěstí se 
v základně topilo a věci rychle usychaly. Průběžně, jak se skupiny vracely, začaly si 
vyrábět vlastní pizzy, které si pak daly i k večeři. Po večeři bylo vyhodnocení a roz-
luštění odpolední hry a poté se už hrálo na kytaru a zpívalo. V neděli jsme si dopole-
dne zahráli hru s italskými slovíčky. Děti musely nakupovat suroviny v italštině. Před 
obědem proběhlo zhodnocení víkendu, z něhož vyplynulo, že většině zúčastněných 
se akce líbila.

Páteční schůzky byly v květnu narušeny prodlouženými víkendy (pozn. red. květ-
novými státními svátky), přesto oddíly nezahálely. V prvním oddíle ještě na konci 
dubna úspěšně odslibovaly tři světlušky – Shauny, Zuzka a Agi. Zbylé světlušky se 
rozhodly odslibovat až v klidu na táboře. O prodloužených víkendech měla jednič-
ka volno od schůzek, ale poté se opět sešly, ať už na schůzce, nebo na střediskové 
výpravě. Na konci května holky míří na krajské kolo Závodu vlčat a světlušek do Do-
břichovic. Všichni jsme zvědaví, jak holky dopadnou a držíme jim palce. Do tábora 
se jednička těší na slunečné dny – nejlepší příležitost k nějakým těm hrám v lese, 
sportování na hřišti a pokud bude opravdu velké teplo, třeba se najde čas i na nějaké 
to koupaliště.

Ve 3. oddíle vlčat se udály změny v družinovém systému, jelikož naše starší vl-
čata po závodě oficiálně odešla do 13. oddílu ke skautům (do té doby se s ostatními 
vlčáky společně připravovali na závody na schůzkách). Po závodu jsme tedy museli 
dát prostor ke zvolení nového vedení družin. Družiny zůstaly stejné, v oddíle máme 
Orly, Supy, Žraloky a Lvy. Většina kluků zůstala věrná svým družinám a v nich si sami 
zvolili nové rádce. Zbytek května probíhal v odpočinkovém stylu, hráli jsme spoustu 
her, připravovali se i na tábor. Jednu schůzku jsme třeba věnovali rozdělání ohně, 

Historie je poučná v tom, že nám ukazuje, jak v průběhu století lov provázel život člo-
věka. Je i nadále součástí novodobé myslivosti. Nyní se však klade důraz spíše na činnosti 
sloužící k zachování živočišných druhů, včetně lovné zvěře, i pro budoucí generace.

Ing. Jindřich Trpák
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abychom věděli, jak správně zabezpečit a rozdělat oheň v tee-pee, stejně tak ráno 
oheň v kamnech, na kterém závisí příprava snídaně a všeobecné fungování kuchyně. 
Poslední schůzku vlčáci strávili v pěti, v čase schůzky se přihnala velká bouřka a při-
šla jen hrstka nejstatečnějších. Jelikož šlo o samé nováčky, probírali jsme přípravu 
slibu, seznamovali jsme se s posláním skautingu, proč vlčata připravujeme na slib 
a proč je důležité před slibováním splnit a naučit se vše, co mají v notýsku.

 Třináctka, oddíl skautů a skautek se ukázala městu ve středu 7. května, při příle-
žitosti slavnostního pokládání věnců na počest padlých ve světových válkách. Ačko-
-li lilo jak z konve, oddíl dorazil v hojném počtu a všichni v krojích. S dětmi jsme 
hned po akci šli na přespání, kde jsme probírali konec druhé světové války, její hrůzy 
i poselství do budoucna. Kromě toho hrála třináctka řadu her, za všechny zmíním 
dobývání skautského přístřešku „U Nata“ nebo poněkud drsnější kombinaci honěné 
a schovky potmě. Příjemným zakončením večera bylo posezení u kláves a kytary, 
kdy jsme oprášili oddílové zpěvníky. Do budoucna čeká třináctku ověření čerstvě 
vytvořených družin pod vedením Nitky (Natálie Václavíková), Báry (Barbora Mahová) 
a Elvise (Matyáš Janík).

 Velkým příslibem do budoucna jsou mladí roveři, kteří zatím stále patří do třinác-
tého oddílu, ale stále častěji se zapojují do pomoci vedoucím. Delší dobu ve Třináct-
ce pomáhá Šebby (Adam Šebek), kromě něj se nedávno do oddílové rady zapojila 
i Smíšek (Kateřina Mervartová). Ostatní se ale také zapojují – pomáhají u jiných oddí-
lů, při Noci kostelů 23. května dělali průvodce a často přicházejí s vlastními nápady 
a hrami. Jejich energie a zájem je pro nás vítanou zárukou, že středisko bude pokra-
čovat ještě dlouho po nás.

Skautské interview
Odpovídala Eliška Šaňková (7 let), členka 1. oddílu světlušek

Jak dlouho chodíš sem ke světluškám?
E: Mmm, nevím…
Nevíš kdy jsi sem přišla poprvé? Bylo to letos nebo vloni?
E: Loni… asi v zimě.
Proč chodíš sem, do skauta?
E: Mě to tady baví.
Dobře. A co jste dělali dneska na schůzce?
E: Hráli jsme si venku hry.
A jaký třeba?
E: My jsme byli na dvě skupinky, vlastně na tři, a brali jsme si polštářky a míčky.
Jedeme dál – která schůzka co jste letos měli, tě nejvíc bavila?
E: Já už si to moc nepamatuju… Mně se líbily všechny!
Tak to je super! A byli jste někdy i jinde než tady, třeba se podívat do lesa? (Eliška 
kýve) Co jste tam dělali?
E: My jsme tam pověsili větvičky a pak ještě něco na stromeček.

OK, tak díky za rozhovor!
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XCO bECKOv EuRObiKE pRaHa
Cyklisté ze Sokola Veltěž připravili pro děti a do-
spělé na začátek května již druhý ročník závodu 
na horských kolech poblíž obce Klíčany. I přes 
chladné počasí našlo cestu v první květnovou 
sobotu na 140 dětí a 70 dospělých závodníků. 
Letošní ročník se jel jako historicky první Mist-
rovství MAS Nad Prahou (viz samostatný příspě-
vek na jiném místě), v kategoriích dětí byl závod 
zařazen do prestižního seriálu SPINFIT dětský 
MTB Cup a v kategoriích juniorů a dospělých se 
opět rozdělovaly body do seriálu UAC. 

Pořadatelům se podařilo udržet trať v perfekt-
ním stavu navzdory vydatným dešťům v týdnu před závodem, přidali několik zají-
mavých technických pasáží, samozřejmě vždy s možností volby jednodušší objízdné 
varianty. V mnoha kategoriích bylo možno vidět špičkové výkony jezdců ze špičky 
dětské cyklistiky v České republice. Jsme rádi, že k nám zavítali jednak závodníci 
z regionu a jednak jsme přivítali mimo jiné 4 závodnice z první desítky pořadí České-
ho poháru kategorie žákyň a 3 žáky z první patnáctky. 

Jsme rádi, že v této konkurenci se neztratili naši domácí závodníci: 
V kategorii Odrážedel vybojovala 7. místo klecanská Emma Ničová. V kategorii 

Předžáků své první závodní zkušenosti sbírali Lukáš Novotný a Matyáš Král z Klecan 
(12. a 13. místo). 6. místo brala Evelína Kuchařová v kategorii Předžákyň. No a pak to 
začalo cinkat: Kategorii Žáci 1 ovládla klecanská naděje Kryštof Král, 3. místo přidal 
Matyáš Böhm, a se silnou konkurencí se statečně prali i Marek Špaček a Petr Miňov-
ský. Bratr Petra, Prokop Miňovský bojoval v kategorii Žáci 2. Výhodu znalosti domá-
cí trati přetavila ve vítězství Veronika Mišoňová, kterou doplnily Pavlína Kuchařová 
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miStROvStvÍ maS nad pRaHOu
V sobotu 3. května 2014 se začala psát historie cyklistického závodu na horských 
kolech pod záštitou MAS Nad Prahou. V rámci závodu XCO Beckov Eurobike Praha 
se konalo historicky první Mistrovství MAS Nad Prahou, kdy jsme v rámci podpory 
volnočasových aktivit mládeže hledali nejlepší cyklisty v regionu. 

I v relativně nepříznivém počasí (zamračeno, větrno a 4°C) našlo cestu na perfekt-
ně připravenou trať na Beckově na 140 závodníků, z našeho regionu bylo přihlášeno 
celkem 29 bikerů a bikerek. 

Pro dětské kategorie byly připraveny tratě, které délkou a obtížností odpovídaly 
věku a schopnostem dětí. Všechny děti se vrhly s nebývalou vervou do závodění, a to 
za neúnavného povzbuzování všech diváků. 

Každý účastník Mistrovství obdržel malý dárek v barvách MAS Nad Prahou, první 
tři v každé kategorii velké poháry a věcné ceny. Vítěz byl přímo na stupních vítězů 

(7. místo) a Simona Tichá (8. místo). Karolína Bedrníková získala vynikající 2. místo 
v kategorii Mladší žákyně a ve stejné kategorii vybojovala 5. místo Aneta Novotná. 
Kategorii Starších žáků ovládl Matěj Bedrník, ve stejné věkové kategorii vybojovala 
2. místo Magdalena Mišoňová a na osmém místě skončila Michaela Tichá. V kategorii 
Kadetů se na bednu vešli dva závodníci z Klecan – Viktor Pudil a Jakub Stanislav. 
(2. resp. 3. místo). No a v Kadetkách jsme brali čisté double díky Veronice Křížové 
a Kristýně Polanské. 

Někteří naši závodníci našli odvahu se postavit čelem k výzvě potrápit starší sou-
peře a soupeřky v juniorských kategoriích. A i v těchto kategoriích to cinkalo! Majda 
Mišoňová a Veronika Křížová se vměstnaly na 2. a 3. místo. Sbírku cenných kovů 
o zlato pak doplnil Matěj Bedrník. 

 (pm)



oblečen do slušivého unikátního dresu 
Mistra MAS Nad Prahou, samozřejmě 
jak jinak, v barvách MAS Nad Prahou. 

Jsme rádi, že jsme tímto přispě-
li k popularizaci cyklistiky v regionu 
a doufáme, že tento krásný sport v pří-
rodě přiláká ještě více dětí a rodičů. 
Podle prvních ohlasů se tento závod 
pořadatelům povedl, a doufáme, že 
Mistrovství regionu MAS Nad Prahou 
v závodech na horských kolech se sta-
ne tradicí i pro příští roky. 

A kdože se to vlastně stal Mistrem 
pro rok 2014?

 
Štěpán Bulvas  Sedlec
Michaela Cucová Bašť
Matyáš Červenka Bašť
Kryštof Král Klecany
Petr Cuc Bašť
Veronika Mišoňová Sedlec
Jakub Bejšák Kostelec nad Labem
Matěj Kdýr Odolena Voda
Magdalena Mišoňová Sedlec
Viktor Pudil Klecany
Veronika Křížová Bašť 

 
Do odpoledního bloku závodu bylo přihlášeno celkem 28 závodníků z regionu Nad 
Prahou. Pro tyto kategorie byl připraven delší okruh, který obsahoval nejenom tech-

nickou pasáž z dopolední 
části, ale byl rozšířen o tem-
pařskou část v přilehlém lese. 
Na kategorie Mužů čekalo 8 
okruhů, Veteráni museli ab-
solvovat 7 okruhů a pro kate-
gorie Juniorů, Juniorek a Žen 
bylo připraveno okruhů 5. 

Od počátečních metrů 
bylo jasné, že se jedná o zá-
vod a nikdo nic nevypus-
til. Každý závodník nechal 
v závodě všechny síly, neboť 
na trati nebylo moc odpočin-
kových míst. A když už se 
jelo trochu z kopce, stejně 
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nEuvěřitElné SE StalO SKutKEm:  
„mámE vÍtěZStvÍ v ČESKém pOHáRu!!!“
Když jsme psali v minulém čísle o vynikajících úspěších našeho týmu v nejvyšší sou-
těži v České republice, tak jsme psali s pokorou, že to už nemusíme nikdy zopakovat. 
No a na druhém závodu Českého poháru v Cross Country jsme nejenom zopakovali, 
ale i vylepšili! Ale pojďme popořadě. 

Druhý díl seriálu ČP XCO přivítal o víkendu 17. – 18. května podmáčený a deš-
těm zkrápěný Bedřichov. Trať se 
díky dešti a bahnu neustále měnila 
a díky zimě to bylo náročné neje-
nom pro závodníky, ale také pro 
techniku a doprovod. 

V sobotu byla na programu di-
vácky atraktivní disciplína – Elimi-
nátor. Jeden závod trvá okolo tří 
minut. Nejdříve jedou všichni kva-
lifikaci intervalově po 15 vteřinách 
a poté nejlepších osm postupuje 
do semifinále po dvou rozjížďkách. 
Nejlepší dva z každé rozjížďky 

závodníci museli být ve střehu, neboť kořeny a mokré cesty po vydatných deštích 
mohly snadno způsobit pád jezdce. 

Jsme rádi, že v našem regionu máme hodně aktivních cyklistů a tito našli cestu 
na tento závod horských kol.

V roce 2014 jsme tedy i v těchto kategoriích nalezli první Mistry regionu Nad Pra-
hou, kteří stejně jako děti, získali Mistrovské dresy v designu MAS Nad Prahou. Pro 
první tři umístěné v každé kategorii byly připraveny krásné poháry. 

Závěrem již jen připomeneme, že Mistry v Cross Country na horských kolech se 
pro rok 2014 stali: 

 
Tadeáš Winter  Zdiby 
Martin Babáček Hovorčovice
Petr Váňa  Líbeznice
Petr Nový Bašť
Magdalena Mišoňová Sedlec
Martina Červenková Bašť 
  
Všem samozřejmě gratulujeme a přejeme hodně kilometrů bez pádu a defektů. 

 (pm)
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pak postupují do finále, kde už jde 
do tuhého.

Trochu jsme doufali ve spurtérské 
kvality Matěje Bedrníka, který na fy-
zicky náročné trati postoupil hladce 
do semifinále, a to dokonce druhým 
nejlepším časem. V semifinále, kdy 
se jede ostře na lokty proti soupeřům 
doslova o každý milimetr v zatáčce, 
začínal na třetí pozici, ale s chlad-
nou hlavou nakonec všechny soupe-
ře udolal a rozjížďku vyhrál. Finále 
pak nabídlo strhující boj mezi všemi 
jezdci, ale nakonec na pásce byl první náš Matěj o pouhých 12 setin vteřiny! O tom, 
jak to bylo náročné, svědčí i to, že za promočeného, promrzlého a úplně vyčerpané-
ho Matěje musela na stupních zaskočit sestra…… 

A jak to viděl sám Matěj?  
Do finále se probojovali tito borci: Malý Matěj, Schierl Jakub a Červenka Marcel 

a já. Nakonec jsem vyhrál svým brutálním předjížděcím manévrem, který mi poradil 
trenér, svůj první závod ČP v Bedřichově. Možná to tak nevypadalo, ale celý závod 
jsem si strašně užíval a jsem rád zato, jak to dopadlo.

Ve světle tohoto výsledku by ale neměly zapadnout výsledky našich slečen. To-
tiž celkem 3 se kvalifikovaly do semifinálových rozjížděk, což je naprostá bomba, 
zvláště, pokud na devátém, prvním nepostupovém místě, číhala další sokolka. Holky 
se pak statečně praly o postup do finále, nicméně protentokrát se nám brány finále 
neotevřely. Nicméně mít 4 závodnice v první desítce v pořadí Českého poháru je 
více než vynikající a také se počítá. Postaraly se o to: pátá Zuzka, šestá Majda, osmá 
Anetka a devátá Kája. 

V neděli nás pak čekal klasický závod v Cross Country. Výsledkovou bombu opět 
předvedl spolehlivý Matěj Bedrník, který zopakoval opět nepopulární brambory. 
První dvě kola se držel v pětičlenné skupině bojující na čele závodu. Bohužel v po-
sledním ze tří kol Matěj se z boje o bednu vytratil a kontroloval nádherné 4. místo. 

V kategorii holek jsme měli na startu 4 bikerky. Výsledkově se v těžké a bahnité 
trati Madla utopila a obsadila 12. místo jako nejlepší z našich. Na tomto výsledku 
je krásně vidět, jak je špička vyrovnaná a každý závod je jiný. Karolína s Anetou jely 
svůj první závod Českého poháru a jejich hlavním úkolem bylo nebláznit a dojet. 
O životní výsledek připravila Karolínu technická závada půl okruhu před cílem, díky 
které musela opustit pozice okolo 15. místa, aby skončila na 26. místě. Anetka před-
vedla vynikající výkon a cílovou pásku protnula na 18. místě. Pro malou Veroniku 
byl tentokrát závod dlouhý, dlouho se pohybovala na trati s Anetou, ale před koncem 
závodu se propadla na 24. místo. 

Přeji si, aby tento výsledkový sen nikdy neskončil a je radost trénovat takovéto 
borce a borkyně. 

 (pm)
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl KlECany
Výsledky odehraných zápasů
Muži A:

TJ SOKOL KLECANY – AFK SOKOL SEMICE  0:3

TJ SOKOL KLECANY – TJ SOKOL VRANÝ  2:1
Góly: František Veselý, Lukáš Rybecký

SK UNION ČELÁKOVICE – TJ SOKOL KLECANY  1:2
Góly: Lukáš Rybecký, Filip Vyhnal

TJ SOKOL KLECANY – SOKOL OVČÁRY  0:3

Pozvánka na zápasy A mužstva 
Klecany  – Benátky 07. 06. 2014 17.00 hodin sobota
Beroun  – Klecany 14. 06. 2014 17.00 hodin sobota

Pozvánka na zápasy B mužstva 
Záluží   – Klecany 08. 06. 2014 17.00 hodin neděle
Klecany   – Radonice 15. 06. 2014 17.00 hodin neděle

Pozvánka na zápasy starších žáků
Klecany  – Radonice 14. 06. 2014  10.15 hodin sobota

Pozvánka na turnaje starších přípravek
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 na sídlišti v obchodě u p. Kříže

Sezona vrcholí 
Jak je vidno z pozvánek na fotbalové zápasy, některým mužstvům už letošní fotbalová 
sezona skončila a některá mužstva odehrají do poloviny června své poslední zápasy. 
Hodnocení celé fotbalové sezony 2013/2014 si nechám na příště, až budou jisté 
všechny výsledky. Už nyní si však troufám říct, že máme za sebou velký kus práce jak 
v mládežnických oddílech, tak i v oddílech dospělých.
 Udržet v činnosti 7 mužstev, zajistit tréninky, zápasy, soustředění, turnaje, propagaci, 
údržbu sportovního areálu a kabin je myslím slušný počin. Naše mužstva odehrála 
v sezoně přes 100 zápasů, přípravka 10 turnajů a dalších turnajů se zúčastnila muž-
stva žáků a „A“ mužů v rámci zimní přípravy. I přesto, že jedna sezona končí, nám už 
začíná rozhodování, která mužstva a jakou soutěž budou hrát v sezoně následující. 
Věřím, že se nám podaří udržet činnost fotbalového klubu i v příštím roce a našim 
fotbalistům přeji do posledních zápasů hodně štěstí. 

 -dh-
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ZITKY LETÁKY KATALO

REZENTAČNÍ DESKY MANUÁLY PLAK

ÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KALENDÁ

OŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KALK

OBJEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALOG

PUBLIKACE PREZENTAČNÍ DESKY MANUÁ

PLAKÁTY NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE STOLN

POŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KAL

OBJEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALO

LETÁKY KATALOGY PUBLIKACE PREZEN

ĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KALEN

DOPISNÍ PAPÍRY KA
ATALO

E-shop tisku

123x87.indd   1 4/28/14   8:53:15 AM

BOHNICE – MÁSLOVICE 
v sobotu 19. 7. 2014 
Pohodový závod na kánoích, kajacích 
i jiných plavidlech z Bohnic do Máslovic.

Možná je i zkrácená trasa  
Klecánky – Máslovice. 

Start lodí ve 14 hodin v Bohnicích, v 15 hodin v Klecánkách. 

V cíli ocenění všech posádek, občerstvení, hudba. 

Dotazy směrujte na ou@maslovice.cz 
nebo na tel.: 724 191 246 V. Sýkorová.

Vyplněný zasílejte mailem nebo poštou na OÚ Máslovice nejpozději do 10. 7.!!! 
UPOZORNĚNÍ: Zájemci o zapůjčení lodě, hlaste se nejpozději do 30. 6.!!!
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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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Přivezu – odvezu 
Vše dohodou,

třístranný sklápěč až 5 t 

kenamot@seznam.cz
tel.:608 023 034

ÚČETNICTVÍ • DANĚ
vedení kompletního účetnictví • vedení daňové evidence

zpracování daňových přiznání 
kontakt: Ing. Jitka Holoubková

e-mail: holoubkova-vodochody@seznam.cz • tel.: 602 192 820
Pro nezávaznou cenovou kalkulaci volejte nebo pište, prosím,

na uvedené kontakty.
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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
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