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Všem dětem přejeme krásné prázdniny
a dospělým báječnou dovolenou.
Přejeme Vám Všem spoustu sluníčka,
letní pohody, nových zážitků a především
šťastné cesty i návraty domů!

Vedení města Klecany,
zaměstnanci MěÚ a redakční rada
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VÝPISY Z RADY A ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA KLECANY ZA KVĚTEN A ČERVEN 2014
Rada 26. května
 – Neschválila žádost Českého kynologického svazu ZKO Klecany – kasárna o umís-

tění kamery k zabezpečení pronajatého pozemku.
 – Projednala s panem Martinem Lemonem možnosti údržby zeleně na náměstí Vác-

lava Beneše Třebízského. Městský úřad vyhlásí výběrové řízení na obsazení pozice 
zahradník – zahradnice.

 – Vzala na vědomí havarijní stav kanalizace v ul. Do Klecánek pod křižovatkou s ul. 
Prvního máje. (pozn. oprava byla zahájena 28. května a provedla ji firma Středo-
české vodárny a. s.).

 – Vzala na vědomí reklamace vad díla u projektu Rekonstrukce MŠ Klecany adre-
sované společnosti EMV a požaduje okamžitý nástup na opravu a odstranění vad.

 – Schválila provedení monitoringu projektu Realizace energetických úspor na objek-
tu Městská ubytovna od firmy Čechák s.r.o. za 75.000 korun bez DPH a monitoring 
téhož projektu v areálu Mateřské školy Klecany od stejné firmy za 75.000 korun.

 – Projednala nabídku ASLB s.r.o. na projektovou a inženýrskou činnost akce Úprava 
komunikací a přístupů do ZŠ a MŠ Klecany za 378.400 korun bez DPH. Předá 
stavební komisi a zastupitelstvu města.

 – Schválila žádost pana Vorla o umístění pěti karavanů v areálu Dolní kasárna v ob-
dobí jednoho víkendu.

Rada 2. června
 – Schválila žádost paní Elišky Spudilové o úpravu komunikace v ul. U háje před ro-

dinným domem Spojovací čp. 119. Jedná se o úpravu – stání pro invalidy.
 – Vzala na vědomí zápis kontrolního výboru a výboru finančního z kontroly spol-

ků s ročním příspěvkem nad 50 tis. korun. Jednalo se o TJ Sokol Klecany, Pravý 
Hradec a Junák, skautské středisko Havran. Výbory navrhují společné jednání se 
zástupci spolků při přípravě podkladů pro vzor žádosti o příspěvek přesahující 50 
tis. korun. Podpořeny dotací by měly být činnosti, které využívají primárně občané 
města Klecany, nebo ty, které budou pro město přínosem.

 – Projednala žádost TJ Sokol Klecany, oddíl kopané o navýšení finančnho příspěvku 
na dofinancování části fotbalové sezóny 2014 / 2015 na 130.000 korun (90.000 
korun dopravné a cestovné a 40.000 korun úhrady výkonu rozhodčích). Předá 
zastupitelstvu města.

 – Projednala žádost paní Marie Staňkové o výstavbu víceúčelové nafukovací 
sportovní haly na multifunkčním hřišti v ZŠ a MŠ Klecany. Předá zastupitelstvu 
města.

 – Projednala dopis České unie sportu určený sportovním klubům a tělovýchovným 
jednotám, jejichž sportovišť se dotýkají církevní restituce. Ze strany Římskokato-
lické církve bude jednoznačně uplatňována snaha vyjít vstříc jednotlivým sportov-
ním organizacím a najít rozumné a smysluplné řešení jednotlivých případů, kdy 
jsou oprávněnými restitučními nároky dotčena nezkolaudovaná sportoviště aktivně 
užívaná členy i veřejností.
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 – Schválila nabídku Joma s.r.o., Praha 5 na dodávku a montáž vzduchotechniky pro 
odtah exhalátů v dílně údržby města Klecany za 10.990 korun bez DPH.

 – Schválila podpis nájemní smlouvy mezi městem Klecany a MUDr. Klárou Bláho-
vou a paní Danou Kopčovou na část budovy čp. 54, nebytový prostor v 1. patře, 
o výměře místností 46,5 m2 za 2.028 korun / měs. Smlouva je na dobu neurčitou 
a platí od 1. 7. 2014.

 – Schválila nájemní smlouvu mezi městem Klecany a panem Radomírem Mojžíšem 
z Klecan na budovu čp. 955 a venkovní nezpevněnou plochu za 18.924 korun/
měs. včetně DPH. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou v délce deseti let.
 

Rada 9. června
 – Projednala směnnou a darovací smlouvu mezi městem Klecany, Jánem Petříčkem, 

Libuší Kvítkovou, Bc. Petrem Kvítkem, Pavlem Lisým a Lenkou Lisou a předá za-
stupitelstvu města.

 – Schválila cenovou nabídku firmy Čakus na opravu komunikací v Klecanech v cel-
kové výši 267.208,30 korun bez DPH. Předá zastupitelstvu.

 – Schválila žádost společnosti SK Trading o prominutí platby nájemného za pozemek 
v areálu Dolní kasárna, a to pro chybně dodané podklady od města Klecany o za-
kreslení hydrantu. Platba bude prominuta od června do nové kolaudace.
 

Rada 16. června
 – Schválila žádost Pravého Hradce o příspěvek 4.000 korun na vystoupení dechovky 

Mona v rámci akademie PH 21. 6. a otevření Babiččina dvorečku a zahrádky vy-
budované s podporou města Klecany a České spořitelny.

 – Schválila roční závěrky příspěvkových organizací ZUŠ Klecany a ZŠ a MŠ Klecany 
za rok 2013.

 – Pověřuje ředitele ZŠ a MŠ Klecany Mgr. Vladimíra Lacinu přípravou a realizací 
výběrového řízení na rekonstrukci vzduchotechniky v jídelně školy.

 – Schválila mimořádnou odměnu pro ředitele ZŠ a MŠ Klecany. Bude hrazena 
ze mzdových prostředků školy.

 – Schválila zastřešení vchodu do Městské ubytovny v Klecanech podle předložené 
nabídky za 18.470 korun bez DPH.

 – Vzala na vědomí protokol o kontrole Čistírny odpadních vod Klecany, která byla 
provedena 12. 6. 2014. Nebyly zjištěny závady v provozu a nebylo zjištěno poru-
šení vodního zákona. 

 – Schválila cenovou nabídku pana Vojtěcha Poláčka na zhotovení 2 ks pamětní des-
ky Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz za 9.796 korun.

 – Schválila podpis pojistné smlouvy s Kooperativou pojišťovnou a. s. Vienna Insuran-
ce Group pro projekt Cyklostezka Klecany. Roční pojistná částka je 5.778 korun. 
 

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. 2276/2014 
Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o.  V Klecanech dne 16. června 2014 
 tel. 241 444 053, mobil 606 638 956 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Městský úřad Klecany, jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č. 2 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 (dále jen „stavební zákon“), 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 § 52 odst. 1 stavebního zákona a § 172 odst. 3 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení řízení o 

 změně č. 2 územního plánu Klecan.  
Návrh změny č. 2 ÚP Klecan zpracovaný v březnu 2014 (zhotovitel PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053; 
projektant Ing. arch. Akad. arch. Petr Foglar, aut. architekt ČKA 002667), podle zadání změny č. 2 ÚP 
Klecan, schváleného Zastupitelstvem města Klecany dne 13. března 2014, upravený v červnu 2014 
podle výsledku společného jednání dle § 50 stavebního zákona a posouzený Krajským úřadem 
Středočeského kraje podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode 
dne vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce, a to 

 od 21. června 2014 do 28. července 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 

 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ   návrhu změny č. 2 ÚP Klecan s výkladem projektanta, Ing. 
arch. Akad. arch. Petr Foglar, podle § 22 stavebního zákona, nařídil pořizovatel 

 na pondělí dne 21. července 2014 od 16 hodin  
v zasedací místnosti Městského úřadu Klecany, Do Klecánek 52, Klecany. 

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

 do 28. července 2014,  
může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby (§ 52 odst. 2 stavebního zákona), 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:  20. června 2014     
 
sejmuto:  29. července 2014  

Ivo Kurhajec v.r. 
starosta města 
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Dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy 

 „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“   

Z „města“ do „města“, i tak by se dala charakterizovat naše nová cyklostezka, která propojuje 
náměstí Třebízského s klecáneckým přívozem. Oním „městem“ je myšlena promenáda 
v Klecánkách, zejména pak přívoz a jeho okolí, kde to v letní sezoně opravdu žije. Náměstí rovněž 
začíná být daleko více navštěvováno především místními. Proto vyvstala myšlenka propojení dvou 
hojně navštěvovaných lokalit a především pak propojení „z dopravy na dopravu“, čili z autobusu 
na přívoz a opačně, v souladu s podmínkami výzvy. Samotná výstavba trasy není výhodná pouze 
pro vyznavače „bajkového“ sportu. Díky získání dotace ve výši 5.364.085,60 Kč tak došlo 
k rekonstrukci téměř dvou kilometrů komunikací včetně úpravy lesní cesty na Černé skále. 
Kompletní výměna povrchu je v ulicích U Školky, Pod Černou skálou a částečně pak v Klecánkách 
v ulicích Přemyšlenská a Povltavská. Tím se mimo jiné prodloužil úsek v Klecánkách, kde se dají 
využít i in-line brusle a v úvozu na „Čerce“ došlo k rozšíření „polňačky“ a vybudování štěrkové 
cesty pro výlety do přírody místním i přespolním a v krizových situacích (povodně) může sloužit 
jako přístupová cesta do Klecánek.  

Přejeme cyklostezce hodně spokojených cyklistů a městu zvýšení počtu návštěvníků. 
 

Fyzická realizace projektu je dokončena, proto Vás zveme na slavnostní ukončení projektu. 

 
Město Klecany 

Do Klecánek 52, PSČ 250 67 
 

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PROJEKTU 
 

„Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“ 
 

Za město Klecany si Vás dovoluji pozvat na slavnostní ukončení projektu 

 

 

 

 

 

Slavnostní projetí cyklostezky odstartuje z náměstí Třebízského dne 16. 7. 2014 v 15:00 
hod. Ukončení projektu pak proběhne v 15:15 hod u přívozu v Klecánkách za přítomnosti 
zástupců ROP SČ a partnerů projektu.  
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Oznamují, že dne

14. 7. – 25. 7. 2014
budou probíhat odečty

VODOMĚRŮ

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Barevný týden
Každoročně se při příležitosti Mezinárodního dne dětí koná „Barevný týden“. 
Letošním celotýdenním úkolem bylo „Hledání vodnických pentliček“.
Každé pondělí jezdí část dětí na plavecký výcvik, a tak se nabízela barva pro tento 
den modrá. Úterý bylo pro změnu žluté. Do MŠ přijelo divadlo „Kůzle“ s představe-
ním „Zazpívejme notu pro křiklouna Otu“. 

Středa byla zelená, a tak jsme se všichni vypravili za vodníkem k Přemyšlenskému 
rybníku. Červený čtvrtek byl dobrodružný a společně jsme se vydali za pokladem 
a plnění vodníkových úkolů. Duhový pátek znamená vždy jediné – závěrečný kar-
neval. 

Poznávej se
5. června si děti ze třídy Ryba užily krásný předprázdninový výlet do Roztok u Prahy 
na interaktivní výstavu „Poznávej se“. Děti si na výstavě vydžely tři hodiny rozvíjet 
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smysly, motoriku i pozornost. Síly pak nabraly na 
pikniku v zámecké zahradě. Zpáteční cestu jsme 
si zkrátili vlakem do Řeže a odsud autobusem 
zpět do Klecan.

Za pohádkovými postavami do 
Starých Hradů
Děti z tříd Žabka a Kobylka odjely 10. 
června na výlet do Dětenic na pohádko-
vý hrad Staré Hrady. Hradem děti prová-
zely pohádkové bytosti. Děti navštívily 
hradní prostory, kde je umístěná nádher-
ná expozice pohádkových postaviček jak 
těch hodných, tak i těch strašidelnějších. Návštěvu Starých Hradů si určitě v MŠ zo-
pakujeme.
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Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2014/2015
Zápisu se prostřednictvím svých zákonných zástupců zúčastnilo 83 dětí.

Pro nový školní rok 2014/2015 bylo přijato 59 dětí. 14 dětí nemohlo být přijato 
z důvodu nesplnění podmínek potřebných k přijetí dítěte do MŠ. Jednalo se o nedo-
dání lékařských prohlídek, nízký věk a nesplnění podmínky trvalého bydliště v Kleca-
nech. 10 dětí nebylo přijato z kapacitních důvodů. 

Přejeme Všem dětem krásné prázdniny a rodičům příjemně strávené dovolené!

 Kolektiv MŠ

Rozloučení s předškoláky
11., 18. a 19. června se rozloučily paní učitelky za pří-
tomnosti rodičů a přátel dětí s předškoláky ve třídách 
Ježek, Ryba a Liška. Probíhalo tradiční pasování před-
školáků na školáky. Všichni budoucí školáci byli také 
ostužkováni a na památku si odnesli knížku.

CO SE ŠUSTLO V NAŠÍ ŠKOLE
Celodenní výlet po stopách  
kapitána Škrta
Společně s 2. A jsme 21. května 2014 pod-
nikli celodenní výlet do okolí Srbska. Prožili 
jsme den plný her, zábavy a sluníčka. Hledali 
jsme poklad proslulého pirátského kapitána 
Škrta. Ten jsme, po splnění mnoha úkolů, na-
konec našli v tajuplné jeskyni, kde jsme si též 
vyzkoušeli svoji odvahu.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/celodenni-vylet-po-stopach-kapitana-skrta-921.html
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Meziškolní fotbalový turnaj
Ve středu 21. 5. 2014 se v areálu naší školy uskutečnil fotbalový turnaj. Pozvání na 
tuto událost přijaly dvě základní školy, a to Odolena Voda a Líbeznice. Obě školy 
včetně nás přihlásily do turnaje tým v kategorii mladších i starších žáků. Současně 
tedy probíhalo klání mladších i starších fotbalistů. Na naše chlapce nečekal jednodu-
chý úkol. Již při rozcvičení bylo zřejmé, že soupeř si nepřijel pouze zahrát, ale zvítě-
zit. Mladší žáci (v sestavě Novák, Bára, Klinka, Pluskal, Hora, Kostrhún, Rudy a Dvo-
řák) sehráli dva zápasy a oba vítězně! V prvním zápase měli herně navrch a zvítězili 
2:0. Ve druhém otáčeli v hektickém závěru z 0:2 na 3:2. Rozhodlo hlavně týmové 
pojetí a nasazení. Mladší žáci turnaj vyhráli.

Starší žáci měli obtížnější úlohu. Soupeř dorazil s hráči trénujícími třikrát týdně, 
a to se samozřejmě muselo projevit. Navíc chyběl Kmenta a museli jsme nastoupit 
v mírně oslabené sestavě: Pražan, Kubíček, Pavlas, Durdoň, Levý, Štumpf, Dzemi-
anenka a Kruťa. Přes nasazení a odhodlání se nepodařilo našemu staršímu týmu vy-
těžit ani jeden bod a po dvou prohrách skončil třetí. Oběma zúčastněným školám 
děkujeme za účast a v příštím roce se těšíme na další sportovní klání.

 M. Neuschl

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/meziskolni-fotbalovy-turnaj-916.html

Den v Klecánkách
Koncem měsíce května jsme 
vyrazili společně s kamarády 
ze třídy I. A na sportovně – turi-
stickou vycházku do Klecánek. 
Tento výlet jsme několikrát 
rušili pro nepříznivé počasí, 
takže jsme již byli všichni na-
těšeni, že tentokrát se nám do-
poledne strávené v přírodě po-
daří uskutečnit. Od rána krásně 
svítilo slunce a my se svižným 
krokem přiblížili po nové stez-
ce k řece Vltavě. Zde jsme po-
stavili hrady z písku, děvčata 
vyzkoušela všechny houpačky, 
prolézačky…. a kluci si zahráli fotbal. Při všech těchto činnostech jsme ještě očkem 
pozorovali přípravu filmařů k natáčení reklamy na osvěžující nápoj pro většinu tatínků 
a moc nás mrzelo, že do našeho odchodu do školy, jsme nezjistili, zda kaskadér skončí 
v řece nebo v připraveném bazénu… 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/den-v-klecankach-926.html
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Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/klastersky-mlyn-930.html

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/6-b-v-adrenalinovem-centru-relaxa-923.html

Klášterský mlýn
28. 5. – 3. 6. třídy V. A a V. B 
strávili na ŠVP na Šuma-
vě, konkrétně v Rejštejně 
poblíž města Kašperské 
Hory. Slunce obvykle buď 
vůbec nesvítilo a prše-
lo nebo slunce svítilo až 
moc. K dispozici nám byl 
sportovní areál s pingpongovými stoly. Výlety, 
na kterých jsme byli, byly obvykle mokré. Nej-
větší výlet byl na hrad Kašperk. Též jsme byli 
na výletě kolem řeky Vydry, což vyvrcholilo ex-
kurzí vodní elektrárny. 

 A jaké to všechno bylo? Rozhodně super! 
Penzion, ve kterém jsme byli ubytovaní, se 
jmenuje Klášterský mlýn a nachází se ve měs-
tě Rejštejn. 

Velice Vám ho doporučuji. 
Za pátý ročník Matěj Bláha 

6. B v adrenalinovém centru Relaxa
V neděli 1. 6. jsme společně s 6. A vyrazili 
na výlet plný adrenalinu do střediska Relaxa 
v Jeseníkách. Zvolili jsme zábavné cestová-
ní vlakem a poslední stovky metrů k budově 
jsme zvládli dojít i se zavazadly pěšky. Každý 
den nás, jak instruktoři slíbili, čekala řádná 
dávka adrenalinu. Vyzkoušeli jsme si mimo 
jiné bungee running, skok na velké trampo-
líně, vysoká lana i skok do prázdna. Některé 
disciplíny zvládli jen ti nejodvážnější. Aktivi-
tou, do které se všichni na 4 dny zbláznili, byla army game. Vždy proti sobě nastoupila 
pětičlenná družstva, jejichž úkolem bylo na speciálně upraveném bojovém poli odstra-
nit protivníka laserovými zbraněmi. I přesto, že nás na některých stanovištích potrápil 
déšť, nikdy jsme se nenechali odradit od dalšího zážitku. Myslím, že se všichni shodne-
me, že pobyt nám zpříjemnila také výborná kuchyně. 

Malou ochutnávku naleznete na této webové adrese. Broňa Bendová
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První pomoc
Dne 5. června naši třídu navštívily zdra-
votní sestřičky z Klecan s programem 
zaměřeným na poskytnutí první pomoci. 
Hned od začátku této akce jsme se plně 
zapojili do všech činností. Naučili jsme 
se správně používat všechna čísla, která 
jsou potřebná pro přivolání pomoci, vy-
zkoušeli jsme si záchranu člověka, kte-
rý se dusí, víme jak pomoci i miminku. 
Učili jsme se pomoci člověku, který ne-
dýchá, je popálený, má zlomeninu. Dvě 
hodiny strávené se sestřičkami nám uběhly velmi rychle a my si odnášeli spoustu dů-
ležitých informací pro záchranu lidského života. Velmi děkujeme paní Kamile Dvo-
řákové a paní Daniele Hnátové za čas, který nám věnovaly a těšíme se, že se s nimi 
opět setkáme v příštím roce.

Žáci I. B
Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/prvni-pomoc-927.html

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/iq-landia-liberec-934.html

IQ Landia Liberec
V interaktivním parku v Liberci jsme 
navštívili 3D planetárium, prošli jsme 
větrem, namalovali si barevné obrazce 
na vodní plochu, obtiskli svá těla do 
desky, zkusili si zvednout auto a mno-
ho dalších zajímavých věcí. Všichni byli 
spokojeni a příští rok si to znovu zopa-
kujeme. 

7. A a 9. A
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Klub mladých diváků 2014/2015
Vážení rodiče, 
pokud budete mít své dítě v příštím školním roce v 8. nebo 9. ročníku, máte možnost 
ho přihlásit do Klubu mladých diváků. V průběhu školního roku děti navštíví 4 diva-
delní představení, která budou sestavena tak, aby odpovídala jejich věku. Členský 
poplatek činí 430 Kč. Všechna představení se konají v odpoledních či večerních hodi-
nách, o víkendu i v dopoledních hodinách. V případě zájmu se Vaše dítě může obrátit 
na vyučující českého jazyka.

 Broňa Bendová
Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/klub-mladych-divaku-2014-2015-929.html

Hurá, máme stříbro!
Naši čtyři žáci pátého ročníku vyhráli 
druhé místo v krajském kole Dopravní 
soutěže mladého cyklisty. Byl to den 
plný napětí, pracujících nervů a zkouš-
ky vědomostních i praktických doved-
ností, ale i aktivního odpočinku v krás-
ném zámku ve Zruči nad Sázavou. 

Děkujeme Nele Filingerové, Anně 
Petruchové, Filipovi Drahozalovi a Ště-
pánovi Kostrhúnovi za jejich přípravu 
na soutěž a reprezentaci školy. Zvláštní 
pochvala patří Filipovi Drahozalovi za nejúspěšnějšího chlapce v I. kategorii soutěže. 
Toto ocenění Filip získal za nejnižší počet trestných bodů.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/hura-mame-stribro--922.html

KLECANSKÁ VETERAN RALLYE 2014
Již tradičně druhou sobotu v červnu pat-
řily Klecany historickým vozidlům, letos 
již po osmnácté. Od pátečního odpoled-
ne bylo možné vidět dědečky automobily 
a motocykly v ulicích města. První se zde 
objevila Tatra 57 B pana Zdeňka Plecha-
če. Po dvou letech se dopolední výstava 
vrátila zpět na Náměstí V.B. Třebízského, 
kde v 11:30 bylo odstartováno první vo-
zidlo do vlastní soutěže. Příprava jízdy historických kočárků
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 Startu samozřejmě předcházela 
jízda dětských historických kočár-
ků, které slovem doprovodila Mgr. 
Naďa Černá z Regionálního muzea 
Mělník. Zároveň nesměla chybět 
ani jízda na vysokých kolech. Kro-
mě toho si mohli návštěvníci pro-
hlédnout, popřípadě i vyzkoušet 
zcela nové vozy Hyundai u stánku 
společnosti Domanský.cz. K dopo-
lední výstavě zahrála bluegrassová 
kapela „Nafrak“.

 Letošního ročníku se z důvodu 
souběhu více výstav a srazů histo-
rických vozidel v našem blízkém 
okolí, zúčastnilo méně vozidel než v minulých letech. Nově zrekonstruované náměs-
tí však bylo stejně naplněné k prasknutí. Počasí nás sice strašilo černými mraky a po 
odjezdu všech vozidel na trať dokonce spadlo pár kapek, ale soutěžící po celou trasu 
provázely sluneční paprsky.

 Vlastní soutěže se zúčastnilo 28 motocyklů a 22 automobilů, které projely za ur-
čený čas 4 hodiny a 15 minut trať soutěže dlouhou 58 km. V průběhu jízdy soutěžící 
plnili 12 disciplín, při kterých si ověřovali své vědomostní znalosti a sportovní doved-
nosti. Hned první úkol byl přímo na startu v Klecanech, byl jím odhad množství různě 
velikých kuliček v průhledném sáčku. 

 Během jízdy se vozidla zastavila v obcích Bášť a Odolena Voda, kde byly také 
menší výstavy. V Odolena Vodě probíhala akce První republika, na které se naši sou-
těžící zúčastnili přehlídky dobových kostýmů. 

 Po projetí trati se účastníci vrátili zpět do Klecan, do areálu Dolních Kasáren, 
kde byl cíl a večerní vyhlášení výsledků. Večerní program byl zahájen kouzelnickým 
vystoupením Vítka Rabiňáka, který svými triky přítomným divákům pěkně zamotal 
hlavy. Pak již došlo k samotnému vyhlášení výsledků a předávání cen nejen vítězům, 
ale i všem zúčastněným. 

AERO 1000 pana Jana Brunera při přehlídce 
dobových kostýmů v Odolena Vodě

Kouzelník Vítek Rabiňák Jízda vysokých kol
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 Abychom mohli ocenit všech-
ny přítomné soutěžící, musíme 
poděkovat především všem našim 
sponzorům, bez kterých bychom 
tuto akci nemohli pořádat. Hmot-
né ceny pro vítěze dala firma Beck 
International, Město Klecany, firma 
Ahold, Gold Stella, Peklas a Václav 
Šťastný.

V kategorii motocyklů se nejlépe umístili: 
Jindřich Chaloupka Campion r.v. 1919
Petr Pokorný JAWA 250 speciál r.v. 1937
Jaroslav Horhof Zündapp 600 side r.v. 1942

V kategorii automobilů si nejlépe vedli:
Jaroslav Koželský Tatra 75 kabrio r.v. 1936
Petr Humhal Praga Alfa r.v. 1928
Miroslav Nosák Praga Picollo r.v. 1938

 Nejlépe umístěným vozem značky AERO bylo Aero 30 z roku 1936, které se v cel-
kovém pořadí umístilo na 4. místě. Jeho majitel, pan Jaroslav Dufek, obdržel pohár, 
jenž věnoval partner akce, společnost Aero Vodochody a.s. 

Nejstarší motocykl byl stroj Campion z roku 1919 pana Jindřicha Chaloupky. Nej-
starším automobilem byla Praga Alfa z roku 1928 pana Petra Humhala. 

Nejhezčím motocyklem byl diváky určen stroj Jawa 250 pérák pana Václava Doleža-
la a nejhezčím automobilem byl vybrán vůz Škoda Populár z roku 1935 pana Lukáše 
Váchy. Posádka tohoto vozu byla zároveň diváky určena jako nejlépe dobově oblečená.

 Pořadatelé ocenili jako nejzajímavější vozidla – motocykl Ariel 500 z roku 1927 
pana Bohumila Sudy mladšího a automobil – Tatra 12 z roku 1929, s kterou přijel pan 
Václav Kvasnička. 

Jaroslav Hornov Zündapp 600 side r.v. 1942 AERO 30 1936 Jaroslava Dufka

Praga Alfa z roku 1928 pana Petra Humhala  
– nejstarší automobil letošního ročníku

Tatra 805 – 1958
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 V absolutním pořadí, jež se vy-
počítává trochu jiným způsobem 
než pořadí v kategoriích, se na 1. 
místě umístil pan Jaroslav Koželský 
s Tatrou 75 kabrio z roku 1936, kte-
rý letos vyhrál i kategorii automo-
bilů. 

Všech 18 ročníků se zúčastnili 
pouze 2 soutěžící, a to pan Rudolf 
Kozák se Škodou Felicií a na mo-
tocyklu M72 Miroslav Wohlmuth 
s manžeĺkou Marií.

Klecany v soutěži reprezentova-
la Tatra 805 místních dobrovolných 
hasičů řízená panem Miroslavem 
Doležalem.

 Klidný průběh dopolední výsta-
vy a startu zabezpečovala OP Zdi-
by, Policie ČR - DI a sanitní vůz spo-
lečnosti Pragomedika Plus. Vlastní 
jízdu historických vozidel zajišťova-
lo 38 pořadatelů, které bylo možno 
vidět na startu, trati, v cíli a všude 
tam, kde bylo třeba. 

 Ještě jednou děkujeme všem 
pořadatelům za zajištění klidného 
průběhu celé akce, všem partnerům za finanční a materiální pomoc, účastníkům za 
to, že přijeli s tak krásnými vozidly a všem divákům za podporu akce svou účastí.  

 Děkujeme 
 Alena a Láďa Němečkovi

Vítězná Tatra 75 kabrio r. v. 1936 
pana Jaroslava Koželského

Kapela Nafrak na Náměstí Třebízského v Klecanech

KLECANSKÝ MASAKR 2014
Pátý ročník řezbování „Klecanský ma-
sakr 2014“ se uskutečnil 7. – 8. 6. 2014 
v Klecánkách u jezu. Původně byl ter-
mín plánován na 24. – 25. 5. 2014, ale 
akce byla raději na poslední chvíli po-
sunuta z důvodu očekávaných bouřek. 
Řezbování bylo tentokrát zaměřeno 
na lavičky, jelikož míst na sezení podél 
vody po loňské povodni ubylo. Lavička – Jan Busch
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Vznikla díla 5 řezbářů: „Lavička“ (Jan Busch), „Zoubek“ (Jan Holub), „Lavička“ 
(Josef Čermák), „Lavička“ (Michal Štěpánek), „Ostrov Naděje“ (Jiří Švarc). 

Děkujeme městu Klecany za finanční podporu i souhlas s pořádáním akce. 

Kristýna Holubová

Lavička – Michal Štěpánek

Masakr 2014

Lavička – Josef Čermák

Ostrov naděje – Jiří Švarc Zoubek – Jan Holub

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme naší sestře cvičitelce paní Haně Jankové, která se nám věnovala při pra-
videlném týdenním cvičení pro starší ženy ve školním roce 2013/2014 pořádaném 
Tělocvičnou jednotou Sokol, župa Jungmannova.

Jiřina Srbová, starostka a členky Věrné gardy Sokola

VÝROK MĚSÍCE
Do restaurace přijde pán, sedne si, vedle sebe posa-
dí psa, kočku, papouška, morče, dvě slepice, posta-
ví akvárium s rybičkama na stůl a povídá udivenému 
vrchnímu:

 „Dejte nám všem nažrat, stará je na letním bytě.“
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MURPHYHO ZÁKONY A DOVOLENÁ 
 � Váš nadřízený vás nikdy neuvolní ze zaměstnání v termínu, v němž byste si přál 

mít dovolenou.

 � Jste-li náruživým lyžařem, dostanete dovolenou v době, kdy na žádném místě 
zeměkoule není sníh.

 � Jste-li náruživým plavcem, dostanete dovolenou v době, kdy nejteplejší vodní 
plochou na zeměkouli je Severní ledový oceán.

 � Váš šéf vás vždy potřebuje nejvíc v zaměstnání, pokud se vám naskytne báječná 
dovolená za směšné peníze.

 � Jako náhradu vám šéf nabídne skvělou dovolenou na podnikové chatě.

 � Skvělá dovolená na podnikové chatě spočívá většinou v tom, že budete týden 
nebo čtrnáct dnů opravovat napůl shnilý barák, který by vám jinak pravděpodob-
ně spadl na hlavu.

KDE SE TO VZALO? – JE TO PRO KOČKU
Nejstarší zprávy o kočkách pochá-
zejí ze starého Egypta. Odtud se 
kočky rozšířily tehdejší lodní dopra-
vou přes Řím do celé Evropy. Kočka 
měla v dějinách lidstva diametrál-
ně odlišné postavení. Zatímco staří 
Egypťané kočku stavěli na úroveň 
božstva a někteří nechávali kočky 
i balzamovat, středověká křesťanská 
církev kočky považovala za ztěles-
nění zlých sil a nástroj ďábla. Ale každá pochybná ideologie má své negativní důsled-
ky a tak razantním zásahem ze strany církve do stavu kočičí populace, došlo k pře-
množení hlodavců, převážně krys a potkanů, jejichž blechy přenášely různé nákazy, 
z nichž nejhorší byl mor. Ale uvedené rčení nemá tak úplně svůj původ v historii, ale 
spíše v historce zaznamenané augustiniánským mnichem Abrahamem ze Santa Clary. 
Hlavními postavami této historky jsou vévoda a chudák, kterému vévoda stále slibo-
val modré z nebe, ale k plnění slibu se neměl. Když přišel chudák již po několikáté 
žádat vévodu o pomoc a ten ho opět odbyl planým slibem, řekl vévodovi, že jeho 
sliby krmil kočku a ta pošla hladem. Zkrátka to vše bylo pro kočku.

Mimochodem při hledání materiálu k tomuto článku jsem se dočetla, že se na 
české kočky volá „čí čí“, na ruské „kis kis“, na anglické „ps ps“ a na indické „ču ču“. 
Nevím, jaké máte zkušenosti s kočkami vy, ale já osobně vím, že všechno volání na 
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kočky, není-li spojeno s oblíbeným pamlskem, je prostě pro kočku – zkrátka volá-
ní nevolání, kočka jde úplně opačným směrem, protože je to svébytná, samostatná 
a hrdá osobnost, které člověk slouží jako královský otvírač konzerv, čistič záchůdků 
a oddaný dveřník.

JH, foto Hills

ZDRAVÍ Z PŘÍRODY – KEČUP A OLIVY
Nastává doba prázdnin, dovolených a s tím i doba cestování. Za zdravím z přírody se 
tentokrát vypravíme za moře, kde vznikl kečup a do Španělska za olivami. 

Za praotce kečupu je považován Jonas 
Yerkes, který začal kečup v r. 1837 distribu-
ovat po celých Spojených státech. A již v r. 
1876 kečupu udělala obrovskou reklamu fir-
ma Heinz, a to sloganem „Požehnaná úleva 
pro matky a hospodyně!“ Inzerovaná úleva 
spočívala v tom, že se uvařené špagety po-
lily kečupem, postrouhaly sýrem a bylo ho-
tovo. Základem kečupu je rajčatový protlak. 
Dalšími podstatnými složkami jsou cukr, 
ocet, sůl a koření. V kečupu je také ve znač-
ném množství obsažen sodík a celá řada dalších minerálů a vitamínů, např. vitaminy 
skupiny B, vitaminy A, C a E, vápník, hořčík, draslík, selen. Nejvýznamnější obsaže-
nou látkou je lykopen, u kterého byly výzkumem prokázány antioxidační vlastnosti, 
a který rovněž snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Kečupu by se však díky 
vysokému podílu cukru měli vyvarovat ti, kdo bojují s nadváhou a diabetici. 

Říká se, že sedm oliv denně dodá potřeb-
né množství minerálů, vitamínů a esenci-
álních olejů. Oliv existuje až 2 500 odrůd. 
Největším producentem je Španělsko. Oli-
vovník, na kterém rostou, je nejúrodnější 
ve stáří 35 – 150 let. Také olivy obsahují 
velké množství vitamínů, jejich konzumací 
lze podpořit průchodnost cév. Kromě toho 
snižují hladinu cholesterolu v krvi a díky 
vysokému podílu vlákniny příznivě působí 
na zažívání. Jsou bohaté na minerály (so-

dík, draslík, hořčík, vápník, železo a jód) i antioxidanty. Oproti kečupu jsou vhodnou 
součástí stravy při redukčních dietách. V našem jídelníčku by neměl chybět olivový 
olej. A pokud váháte, zda jsou zdravější olivy zelené nebo černé, tak je dobré vědět, 
že oboje. Nejedná se totiž o různé odrůdy, ale o to, kdy byly sklizeny. Zelené olivy 
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se sklízejí na podzim, jsou křupavější a mají výrazněji nahořklou chuť. Když zelené 
olivy dozrají, změní barvu na černou, sklízejí se v prosinci, mají jemnější chuť a ob-
sah oleje činí 20 až 30%. 

A pokud opravdu hodláte držet dietu, zkuste si místo kečupu nakrájet na plátky 
rajská jablka, mírně je osolit, pokapat olivovým olejem, posypat čerstvou nebo suše-
nou bazalkou a to celé zasypat na kroužky nakrájenými olivami a můžete začít vesele 
hubnout. 

JH, obrázky zdroj: www.labuznik.cz, www.srecepty.cz 

BETON NEBO PŘÍRODA?
Přál bych si, aby se na podzim v míst-
ních komunálních volbách objevilo 
téma „Klecany krásnější“, namísto „více 
peněz z EU fondů na beton a asfalt.“ Ale 
proč čekat až do voleb, které se konají 
jednou za čtyři roky, když toto téma je 
na pořadu dne téměř neustále?

Klecany považuji za krásné a svým způ-
sobem unikátní místo pro dobrý a spo-
kojený život. A nejsem určitě sám. Stačí 
vzít návštěvu na procházku hájem na 
vyhlídku ke křížku. Projít se alejí stromů 
od fary ke kostelu. S dětmi vyrazit na jar-
mark nebo vánoční zpívání. Nebo v létě 
na zahradě s úžasem sledovat návštěvu 
největších evropských brouků – maje-
státních roháčů. 

Klecany mají krásu i ducha! Navštívil 
jsem různá místa ve světě a vím, že mám štěstí, že moje rodina a já můžeme žít právě 
tady. Bojím se ale, že tyto hodnoty mohou být ohroženy. 

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Jak jistě víte, jedním z klíčových nástrojů ochrany území a jeho udržitelného roz-
voje je územní plán. Klecany mají svůj územní plán z roku 2010 a v létě loňského 
roku došlo k návrhu a projednání změny č. 1 tohoto územního plánu. Nejrozsáhlejší 
území dotčené tímto návrhem se nachází v jedné z historických částí Klecan, jež se 
překrývá i s oblastí Hradiště, od které nejznámější klecanský spolek, Pravý Hradec, 
odvozuje své jméno. Podle nově ohlášeného a aktualizovaného návrhu změny územ-
ního plánu by v této oblasti měly vyrůst nové rodinné a bytové domy. 
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V reakci na tuto změnu (ale zpětně i původní územní plán) se v loňském roce 
vzedmula zásadní vlna odporu od lidí, kteří k této lokalitě mají blízký vztah. Nejdří-
ve v podobě velkého množství formálních námitek k navrhované změně územního 

plánu doručených na městský úřad, a pak také v podobě otevřeného dopisu zastupi-
telům města Klecany, ke kterému se připojilo 260 lidí.

Oblast, které se změna územního plánu týká, je dnes z větší části přirozeným 
a ničím nerušeným útočištěm přírody a výše uvedený dopis uvádí argumenty občanů 
proti zástavbě této lokality.

Mezi největší obavy patří:
1. negativní dopad na kvalitu života v dané oblasti nejen během výstavby v obtížném 

svahu a
2. v dlouhém období rostoucí negativní dopady na nedostačující infrastrukturu obce 

v podobě dopravy, školství, ČOV a jiných obecních služeb.

STRATEGICKÝ PLÁN: BYTOVKY NE!
Klecany mají formálně zpracovaný Strategický plán rozvoje města. Tento dokument 
byl zpracován již v roce 2008 a na straně 78 doslova uvádí:

„Vzhledem k udržení stávajícího poměrně vysokého standardu bydlení by ve měs-
tě neměly být umísťovány další vícepodlažní bytové objekty, nová zástavba by nemě-
la působit s ohledem na stávající zastavěnost rušivě.“

Nechápu, proč je územní plán v rozporu se strategickým plánem.
Doslova stovky nových bytů v obci a homogenní demografie jejich nových oby-

vatel v podobě zejména mladých rodin s dětmi exponenciálně akceleruje zátěž na 
obecní infrastrukturu. Nové byty rostou opět v Astra parku a zastávám názor, že si 
Klecany nemohou dovolit, aby vznikaly další byty i v srdci Klecan. Je to precedens, 
díky kterému vyrostou bytovky i v protilehlém svahu ulice Do Klecánek. A když bu-
dou tam, proč ne i na dalších místech v Klecanech, kde je ještě alespoň kousek místa? 

Klecany ale nejsou nafukovací. Hodně zjednodušeně řečeno: pokud ráno vyrazíte 
autem do práce, zůstanete viset v zácpě už za cedulí; pokud pojedete autobusem, 
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budete čekat ve frontě a mačkat se už od kostela, ale možná do práce nevyrazíte 
vůbec, protože se vaše dítě nedostane do školky.

A jak uvedl ředitel klecanské školy, pan Vladimír Lacina, v článku zveřejněném 
před několika měsíci na iDnes: „Zatím jsme vždycky vzali všechny děti. Ale za dva 
tři roky už to nepůjde.“ A nedej bože, abychom chtěli místo 30 maximálně 20 dětí ve 
školní třídě, pak se problém jen dále zvětšuje. 

ALE PROČ SE NEPODĚLIT?
Stavební zákon definuje cíle územního plánování takto:

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 
rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje 
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Myslím si, že bychom měli říct „ne“ nové výstavbě. Ne, pokud se nejedná o udrži-
telný rozvoj. Ne, pokud řešení jednoho problému vytváří problémy nové. Ne, pokud 
takové rozhodnutí pošpiní krásu Klecan a rozdrobí jejího společenského ducha.

Hlas jednoho občana je názor. Hlas více občanů se stává veřejným zájmem. Vyjá-
dřete také prosím svůj názor.

Jiří Brázda

VLČÍ MÁKY
Pokud se domníváte, 
že se jedná o dílo reno-
movaného malíře a ne-
můžete si zrovna vzpo-
menout na jeho jméno, 
tak my vám ho rádi 
připomeneme. Jméno 
malíře slavného obrazu 
nazvaného „Vlčí máky“ 
je Příroda. 

V červnu rozkvetla 
cyklostezka podél Vl-
tavy záplavou krásně 
červených vlčích máků 
a mnoha dalšími byli-
nami, které si připome-
neme v některém z dal-
ších čísel Klecanského zpravodaje.

JH
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BĚDA MUŽŮM, KTERÝM ŽENA VLÁDNE
Řeč nebude o Starých pověstech českých, 
ale posuneme se v čase podstatně dál do 
r. 1713, kdy nechal císař Karel VI. v Ho-
fburgu slavnostně vyhlásit úpravu nástup-
nického řádu. Tato pragmatická sankce se 
od starších verzí lišila především tím, že 
umožňovala dědické právo i v ženské linii. 

Když se 13. května 1717 narodila do 
Habsburské rodiny Marie Terezie Valpurga 
Amálie Kristýna, nikdo v té době nemohl 
tušit jak významná událost to pro celou 
Evropu je. Jako vychovatelka byla malé 
Marii přidělena hraběnka Karolina Fuch-
sová, která svou svěřenkyni vedla k religio-
zitě. Kde však hraběnka nebyla s výchovou 
úspěšná, bylo jazykové vybavení Marie Te-
rezie. I přes veškerou výuku francouzské, 
italské či španělské gramatiky i složité la-
tiny si Marie Terezie uchovala nádech vídeňského dialektu. Jako naprostá výjimka 
ve své době se Marie Terezie údajně vdala z lásky za Františka Štěpána Lotrinského, 
s nímž v době, kdy zemřel její otec, čekala už čtvrtého potomka. Panovnická prozí-
ravost Marie Terezie dovedla tehdejší monarchii k prvním reformám. Ty směřovaly 
do státní správy, vojenství a školství a byly založeny na principu centralizace moci. 
Dále bylo potřeba reformovat i na poli hospodářském a kulturním. Aby panovnice 
zajistila vyšší příjmy pro státní kasu, musela nejprve přikročit k zrevidování majetku, 
k čemuž sloužil tzv. tereziánský katastr dokončený v r. 1748. Po 10 letech byl zak-
tualizován a zpoplatnil i dosud od daní osvobozenou vrchnostenskou půdu. Cena 
půdy a výtěžnost se začaly odvíjet od kvality (bonity) půdy. V r. 1774 byl zaveden 
všeobecný školní řád. Povinná školní docházka zajistila gramotnost obyvatelstva 
a stala se dokonce základem našeho dnešního školství. Na řadu přišel i rozvoj ma-
nufaktur se zaměřením výuky na konkrétní obory. Marie Terezie nastavila úspěšný 
směr, kterým se monarchie ubírala i později za vlády jejího syna Josefa II. Po boku 
svého manžela Františka Štěpána Lotrinského prožila celý svůj život a během tohoto 
šťastného manželství na svět přivedla 16 dětí. Ať už se tehdejším mocným mužům 
vláda Marie Terezie líbila či nikoliv, není v historickém kontextu důležité. Ale re-
formy, které započala, přežívají ve své podstatě do dnešní doby. Je možná škoda, 
že celkově negativní vztah české společnosti k tehdejší rakouské nadvládě snižu-
je zásluhy této panovnice, která si ve svém pracovním, mateřském i společenském 
vytížení našla čas i na to, aby navštěvovala různá místa svého panství. A při jedné 
z těchto cest navštívila Marie Terezie před 260 lety 28. srpna l.p. 1754 i Klecany, kde 
byla hostem zdejšího zámeckého pána.

JH 
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UPROSTŘED LÉTA
Před sto lety, 28. července, začala první světová válka. Prvních dvacet let se o ní 
mluvilo jako o Velké válce, dokud nepřišla ta další, ještě horší. Já si tu první válku 
připomínám vyprávěním mojí maminky, tehdy desetileté holčičky, která se střídávala 
se svou maminkou ve frontě na chleba. Stávaly někdy celou noc, aby se na ně dostal 
jeden bochníček. Někdy přišly na řadu ve chvíli, kdy pekař stáhl roletu a zavřel krám, 
protože měl vyprodáno. Jindy se stalo, že když donesly chleba domů, rozpadl se 
jim na stole – do mouky bývalo v nedostatku přidáváno i to, co tam nepatřilo. Jako 
studenta se mě velice dotklo, když jsem zjistil, že malíř Jindřich Průcha, kterého jsem 
měl rád, padl na frontě už 1. září 1914! Válka byla vyhlášena 28. července, mezi 
prvními byl povolán do armády a po měsíčním výcviku byl poslán na frontu v Haliči. 
Děsilo mě, že někdo mohl padnout už třetího dne po příjezdu na frontu, v 28 letech, 
nadaný malíř. Všichni znáte jeho nádherný obraz Jaro v Železných horách, který bývá 
často reprodukován. Ve Veletržním paláci má vystavenou řadu jedenácti menších ob-
razů, mezi nimi autoportrét. Nepřišli o život jenom malíři, ale i lékaři, kováři, rolníci, 
hudební skladatelé. Všichni to byli mladí lidé, manželé a otcové rodin nebo zamilo-
vaní mládenci nebo ti, kteří byli tak mladí, že se k zamilovanosti ani nedostali. Karel 
Škach mi vyprávěl, jak se domluvili s maminkou, že každý večer po setmění se budou 
dívat na Velký vůz a budou na sebe vzpomínat. On na různých frontách a v záko-
pech, ona při starostech o živobytí a mladší děti doma. 

Z českých zemí jich v rakousko-uherských uniformách padlo 138 tisíc. A v čes-
koslovenských legiích, které byly důležité pro uznání Československa, padlo dalších 

5.500!
V celé Evropě se letos na tuhle hroz-

nou válku vzpomíná. Ve vídeňském Leo-
poldově muzeu mě zaujal umělohmotný 
zelený trávník, vysoký necelé dva cen-
timetry. Celý má plochu 62 čtverečních 
metrů a nazývá se Koberec. Zhotovila ho 
znamenitá rakouská výtvarnice Veronika 
Dreier v roce 1994. Teprve když k němu 
přikleknete, zjistíte, že to nejsou stébla 
trávy, ale vojáci! Na celém Koberci je 
jich 350.000! V různých odstínech zele-
ně a v různých bojových pozicích, kte-
ré známe z 1. světové války, s puškami 
a bodáky, jeden vedle druhého. Klečící, 
stojící, běžící na zteč. Jakoby to nebyli 
lidské bytosti se svými osudy, ale kobe-
rec. Nic než koberec, po kterém se šlape! 
Takovou hodnotu měli všichni ti vojáci 
pro bojechtivé generály a císaře! 

Veronika Dreier: Koberec
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Už od středověku známe tvrzení, že války jsou dokladem Boží neexistence. Jak by 
to mohl připustit, kdyby existoval? Jenže: byl to snad Bůh, kdo válku začal a měl z ní 
užitek? Zeptejme se, oč běželo těm, kdo válku vyprovokovali? O pomstu a o moc, 
o zvětšení území, o větší přínos z daní. Nakonec vlastně jen o peníze. Císařové a krá-
lové byli v rozdmýchávání bojů podporováni výrobci zbraní a dvorními dodavateli. 
Peníze byly na prvním místě.

A církev, která tehdy měla velké slovo, neudělala pro mír, co měla a mohla. Pokud 
by šlo o spravedlnost, té lze dosáhnout i beze zbraní. Papež Pius X. rakouskému vel-
vyslanci v žádosti o požehnání pro Františka Josefa řekl, že císař může být rád, když 
ho papež za válku neprokleje. Ale válku to nezastavilo. Církev měla určitě poctivěji 
nabízet jiná účinná řešení konfliktů a v letech před válkou mnohem více tlumit naci-
onalistické vášně a volat po míru. Tak se stalo, že jediná pomoc církve byli nakonec 
jeptišky v nemocnicích a feldkuráti na frontě. My bohužel známe jenom odstrašují-
cího Haškova Katze, ale v zákopech prožíval hrůzy války jako zdravotník například 
i pozdější papež Jan XXIII. 

Téměř v každé vesnici byly postaveny pomníky obětem 1. světové války. Na nich 
jsou dlouhé výčty padlých. Na pomníku v Klecanech je jich vyjmenováno 49. Byl to 
skoro každý dvacátý občan! Měli bychom si o prázdninách aspoň přečíst tahle jména 
našich bývalých sousedů.

A s úctou před nimi chvilku postát.
Pavel Kuneš

MÁME JEDNU ZIMU ZA SEBOU
V říjnu minulého roku jsme založili „Klub důchodců“ při MěÚ Klecany. Bylo nás pět 
a postupně jsme získali další členy. Nejstarší byla paní Eva Nováková, kterou jsme si 
oblíbili a ona se mezi námi cítila velmi dobře. Náhlá nemoc ji zdolala a my jsme se 
s ní rozloučili v březnu. Naším cílem je i do příští zimy, aby se ti (muži i ženy), kteří 
většinu času tráví doma, dostali do party, kde si při kávě můžou popovídat, zavzpomí-
nat a částečně i společenskými hrami udržovat v dobrém stavu myšlenkový pochod. 
Po několika měsících chci vám čtenářům říci, že jsou to příjemné úterky. Společně 
jsme se zúčastnili divadelních představení v divadlech ABC a Rokoku. Chci tímto 
vyzvat i další starší občany, aby mezi nás přišli. Budou vítáni.

 Za klub J. Brožová

PRAVÝ HRADEC – VŠECHNY NAŠE KONTROLY
…v roce 2014 dopadly dobře. Docela se urodilo – kontrolovali nás hned 3x, a to 
Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení a výbory města Klecany – kon-
trolní a finanční. 
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Finanční úřad Praha – východ se zajímal o využití 
a vyúčtování dotace, kterou jsme v roce 2011 dostali 
od MPSV. Účetnictví projektu bylo shledáno bez závad, 
projektová dokumentace rovněž. Jediné výtky, které se 

nám dostalo, bylo za pozdní odeslání výroční zprávy. 
ČSSZ kontrolovala smlouvy se zaměstnanci Pravého Hradce, evidenci a placení 

sociálního a zdravotního pojištění. Nebyly shledány žádné závady. 
KV a FV města Klecany kontroloval naše účetnictví a využívání grantu, který nám 

poskytl na podporu naší činnosti v roce 2013. Závěr kontroly doslova citujeme ze 
zprávy:

„…2) Pravý Hradec – poskytnutý příspěvek na činnost za rok 2013 činil 320.000 
Kč. Pravý Hradec pracuje s obratem 2,100.000 Kč, jejich služby využívá 345 lidí 
z Klecan a okolí. Přesto že městu neplatí žádný nájem za prostory a energie, vyka-
zují ztrátu a tu při jiných kontrolách hospodaření odůvodňují tím, že si město účtuje 
příliš vysokou částku za nájem a energie. Jinak dokladově vše v pořádku, vyúčtování 
příspěvku je přílohou č. 2. 

Připomínka: placení lektorů, nezohledněny ostatní příspěvky, nehradit ztráty…“

A tady, přestože kontrola neshledala žádné naše pochybení, se musíme ohradit 
proti několika tvrzením: že neplatíme městu za energie – není to pravda. Energie 
platíme a placení energií na Rychtě je skutečnou příčinou naší ztráty v roce 2013. 
Na tento fakt jsme si nestěžovali, nikomu ho nevytýkali, jsme si vědomi toho, že je 
to naše věc a náš problém. Zdůvodnili jsme tak hospodářskou ztrátu v příloze k účet-
ní závěrce, protože zdůvodnění ztráty je zde vyžadováno. Text zní takto: „Účetní 
jednotka ukončila rok 2013 s účetní ztrátou -129 tis. Kč. Ztráta byla způsobená pře-
devším jednorázovými výdaji na zřízení jezdeckého klubu, který bude poskytovat 
i služby hipoterapie a vysokými náklady na energie v objektu pronajatém od Města 
Klecany.“ Náklady byly takové, jaké jsme je udělali, městu Klecany jsme tímto textem 
rozhodně nic nevytýkali. 

Připomínkám uvedeným ve zprávě nerozumíme. Není z nich jasné, zda placení 
lektorů je nám vytýkáno či nikoli. Doufáme jen, že nám tím KV a FV nenaznačuje, 
že bychom lektory – odborníky na předmět svého lektorování – platit neměli. Tím by-
chom byli nuceni zrušit takřka veškerou činnost Klubu pro rodiče a děti Klíček, kurzy 
a kroužky pro starší děti i pro dospělé a další práci, která je oblíbená a vyhledávaná 
lidmi z Klecan. 

Nezohlednění ostatních příspěvků bychom rovněž potřebovali vysvětlit. A už vů-
bec nerozumíme poznámce „nehradit ztráty“. Nezisková organizace, která pracuje 
na nekomerční bázi, by bez grantů a dotací měla ztráty naprosto vždycky. Neúčtu-
jeme-li komerční ceny za návštěvu našich aktivit, musíme něčím pokrýt rozdíl mezi 
náklady a příjmy. K tomu v neziskové sféře slouží příspěvky, dary, dotace a granty.

Závěrem: požádali jsme pana místostarostu Němečka, aby se nám omluvil za své 
výroky o „podivném podnikání Pravého Hradce“, které kontrola vyvrátila. Omluvy 
jsme se pochopitelně nedočkali. 

 Z. Tomášová
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MYSLIVOST
Červen je tradičně označován jako měsíc myslivosti. V tom-
to měsíci se rodí nejvíce mláďat a tak se vlastně rozhodu-
je o početních stavech zvěře a v dlouhodobém pohledu též 
o budoucnosti vlastní honitby. Proto každoročně apelujeme 
na návštěvníky přírody, aby se chovali ohleduplně, neplašili 
zvěř, nedotýkali se nalezených mláďat a hlavně nenechávali 
své psy volně pobíhat. 

Jako každý rok, tak i letos uskutečnili členové mysliveckého 
sdružení Zdiby – Klecany některé akce, které neodmyslitelně 
patří k činnosti myslivců. Šlo především o nákup bažantí zvěře 
z voliérových chovů, která byla nejdříve zakomorována ve voliérách, a po několika 
dnech aklimatizace vypuštěna do honitby. Jednalo se o 80 bažantích slepic a 20 ko-
houtů. Zvěř byla zakoupena z prostředků sdružení za vydatné pomoci okolních obcí, 

které formou dotací podpořily tento program zazvěřování honitby. Za to jim patří náš 
dík, protože bez tohoto snažení by příroda v našem okolí byla chudší o tradiční druhy 
zvěře, které se tu vždy vyskytovaly. Pro úspěch akce byly v úsecích Chabry a Zdiby vy-
budovány nové vypouštěcí voliéry a v celé honitbě se více tlumila škodná, hlavně lišky. 

Komorování močidla

Drasta – vypouštění do přírody  
z transportních klecí

Montáž voliéry

Nástup k hodnocení střelebPoslední pokyn vedoucího střeleb
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Pan Miroslav Filinger zlikvidoval černou skládku v oblasti Masarykovy skály, což si 
zaslouží uznání nejen od myslivců.

V sobotu 21. června pak proběhl na střelnici v Bašti střelecký přebor sdružení spo-
jený s cvičnými střelbami na asfaltové terče. Nejlepší střelci byli odměněni věcnými 
cenami s mysliveckou tematikou. Dokumentární fotografie z této akce jsou součástí 
tohoto příspěvku, stejně tak jako fotografie z komorování a vypouštění bažantů. 

Všem čtenářům i redaktorům místních zpravodajů přejeme příjemně prožité prázd-
niny a dovolené a těšíme se na setkání v září.

 Ing. Jindřich Trpák

6. cena – Jaroslav Šubrt2. cena – Vladimír Pacovský

SKAUTSKÉ STŘEDISKO HAVRAN KLECANY
Tábor je za dveřmi! Podle toho vypadá i většina našeho programu. Mladší děti s leh-
kou nervozitou zkoumají, jak vlastně bude čtrnáct dní v divočině vypadat, zatímco 
desetiletí „mazáci“, kteří už mají tábor nebo dva za sebou se těší na novou dávku 
zážitků. A jen o pár let starší už počítají s tím, jak se budou o své mladší kamarády 
a kamarádky starat. V červnu kromě toho proběhlo několik akcí, největší z nich byl 
Dětský den, který popsala Janina (Jana Kovalská):

„Letošní dětský den jsme si vzali na starost my, skauti. Akci předcházelo spoustu 
obav a pochybnosti. Zda do naší skautské zahrady na druhém konci Klecan, daleko 
od Sídliště, daleko od Skalek, daleko od Boleslavky, daleko od všech nových domů, 
kde jsou malé děti, někdo dorazí, zda se bude vůbec rodičům s dětmi chtít přijít. Zda 
se nám podaří udržet kvalitu dětských dnů let minulých. Zda se do zahrady vejde ob-
jednaný skákací hrad, zda bude dostatek odměn, nezbyde-li jich na konci zbytečně 
moc. Jaké zařídíme občerstvení? A hlavně, jaké vymyslíme disciplíny? 

Veškeré obavy zmizely, když od 14 hodin začaly do brány vcházet rodiny s dětmi, 
a nepřestaly do 16 hodin proudit. Největší úspěch měl samozřejmě skákací hrad, 
který byl pro děti zadarmo, a mohly se na něm vydovádět, jak dlouho chtěly. Nepo-
hrdly však ani naší trampolínou či slacklinou, které byly spolu s hradem připraveny 
pro volné chvíle dětí. Většina dětí se ale neváhala před těmito kratochvílemi vrhnout 
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do soutěžení, do hlavního programu dět-
ského dne. Připraveno pro ně bylo 7 dis-
ciplín a letos jsme to chtěli pojmout tak, 
že dítě si spolu s rodičem vezme na sebe 
kostým slavné pohádkové dvojice a spo-
lečně splní úkol. Nejvíce se to dařilo asi 
při Štaflíkovi a Špagetce, kde si museli 
společně svázat vnitřní nohu a obejít svá-
zaní určitou trasu. V ostatních případech 
rodiče přenechávali úkol dětem, jak jsou 
zvyklí z jiných akcí pro děti, a tak se děti 
samy vydaly na trasu s chůdami na no-
hách, samy poskakovaly v pytli, u Pata 
a Mata vozily samy cihly, u Boba a Bob-
ka se samy snažily naházet co nejvíce 
věcí do králičího klobouku. A při velké 
návštěvnosti a stálých frontách na disci-
plínách se i pozapomínalo a nestíhalo 
oblékat kostýmy.

I tak se dětský den povedl, jen pro od-
měnu po splnění všech 7 úkolů si přišlo 
158 dětí a ne všichni návštěvníci soutěžili. Poté si ještě mohli zakoupit balónek či ob-
čerstvení, posedět a užít si hezký slunečný den. Trochu násilně jsme v 17 hodin akci 
ukončili tím, že jsme nechali skákací hrad vypustit a tím se rozešli poslední nadšenci.

Děkuji všem, kdo nám pomohl obohatit a příjemně zpestřit dětský den, především 
je to pan Kopecký se skákacím hradem, paní Kopecká s balónky, pan Novotný s ob-
čerstvením z restaurace U Veselé pípy, Aničce Sýkorové a panu Sýkorovi za občer-
stvení se surovinami z jejich Dobré farmy a samozřejmě všem skautkám, skautům, 
roverům, rangers a taky kamarádům našich skautů, bez kterých bychom všechny sta-
noviště nemohli pokrýt.“

Třináctý oddíl oficiálně přivítal nového rádce oddílu Šebbyho a jeho zástupce 
Smíška, které jsme zmínili už v minulém čísle. Kromě oficialit se věnoval i praktičtěj-
ším věcem – děti se učili postavit týpí nebo nabrousit nože a sekery. Vydatnou pomoc 
při tom poskytl David (David Procházka), který pro různé oddíly vedl poutavou před-
nášku, během které si i děti ověřovaly znalosti v praxi. Davidovi patří o to větší dík, že 
je v našem středisku pouze vítaným hostem, působí u skautů z Karlína. Hrála se také 
řada družinových her, např. populární přetahovaná „Hu tu tu tu“, nebo přiměřeně 
brutální „Boj o míč“.

Program prvního oddílu popsala Anče (Anna Sýkorová):

„Schůzky v červnu probíhaly poklidně, a protože nám po celou dobu svítilo sluníč-
ko, běhaly jsme hlavně venku a využívaly dlouhého dne. Ze začátku jsme si trochu 
zasoutěžily v týmech, abychom utužily zdravou rivalitu a spolupracovaly po menších 
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skupinkách. Poté holky trochu procvičovaly šifry a podporovaly své logické myšlení. 
V polovině června holky vyráběly zvířátka z kamenů – barvily těla a pak k nim přile-
pily hlavu a nohy. Myslím, že se všechny povedly. Zahrály si také míčové hry, které si 
musí krapet osvěžit na tábor. 

 Ke konci června jsme si povídaly o prázdninách, o nebezpečných situacích, kte-
ré mohou nastat u vody, nebo ve městě plném lidí. Holky pak tyto situace ztvárnily 
scénkami, které byly velmi povedené. Nakonec jsme ještě k těm prázdninám probí-
raly různé země. Snažila jsem se jim popisovat různé země a ony hádaly, která by to 
mohla být. Teď už nás čeká jen tábor, na který jede 16 světlušek, tak doufejme, že si 
to náležitě užijeme.“

 Třetí oddíl měl sérii programů, jak to chodí na táboře – co je odpadová jáma, co 
mají děti dělat, když se zapíská hygiena atd. To doprovázely známé i nové hry jako 
řetězovka, když-tě-najdu-hledáš-taky, přetahovaná, nezboř pyramidu!, skunk apod. 
Hlubší zamyšlení dětem přineslo plnění bodů ke slibu a vlčáci zažili i praktické pro-
gramy, když si zkoušeli pověsit vlajku nebo doplňovali nášivky na kroj.

 Malá poznámka pro čtenáře, který si není jistý, co to je skautský kroj. Pokud 
jste někde viděli skupinku dětí ve světlých košilích s nejrůznějšími odznáčky a ty-
pickým žlutým nebo hnědým šátkem, jednalo se právě o skauty v kroji. Kroj má 
u skautů hlubokou tradici už od jeho založení a často bývá mylně označován jako 
napodobení vojenské uniformy. Ve skutečnosti kroje zakladatel skautingu Robert 
Badden-Powell zavedl proto, aby se mezi skauty zjemnily sociální rozdíly. Kroj také 
slouží jako „zápisník“ skautského života. Mladší děti si na něj přišívají odznaky za 
splněné výzvy a úkoly, starší pak kroj doplňují o odznaky celostátních nebo i za-
hraničních akcí.

 Roverský kmen v červnu naplnil každoroční tradici a navštívil romantické skály 
Roverky, kde kromě každoročního zářezu do tajné borovice zmapovali řadu kempů. 
Této expedice se zúčastnili Kulihrach (Martin Černý), Anička Hynečková (Anna Kok-
tanová), Kapi (Matyáš Kapusta) a host z oddílu oldskautů Bodlina (Adam Fessl).
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Skautské interview: 
Odpovídal Ztracenej (Petr Rudy, 13 let), člen 13. od-
dílu skautů a skautek

Jak dlouho chodíš do klecanského skauta?
Z: Do skauta chodím teďkonc už sedm let.

Proč sem chodíš?
Z: No tak protože mě to baví, protože se naučím růz-
ný nový věci a naučím se jak a co dělat v přírodě, 
když se stane tahle a tahle věc.

Co ses třeba naučil?
Z: Naučil jsem se tam dělat hodně s provazama, používat různý techniky sekání a ta-
kový na dřevo a různě.

Ještě bych se tě chtěl zeptat, která z letošních akcí tě nejvíc bavila?
Z: No tak hodně mě bavila, jak jsme byli v Brandýse. Byli jsme s jinýma skautama… 
na další si asi nevzpomínám

Co jste v tom Brandýse dělali?
Z: No my jsme hráli různý hry, šli jsme i ven, jako mimo ten areál jsme se šli projít.

Jedeš na tábor? (Ztracenej kýve) A těšíš se? 
Z: Docela jo

Na co nejvíc?
Z: No hlavně na ten program, jsem zvědavej, jak to letos bude vypadat, ten tábor. 
A celkově se těším.

Dobře. To asi stačí, tak dík!

SETKÁNÍ S LEGENDOU  
OLYMPIJSKÉHO ZÁVODU HORSKÝCH KOL
Závody Českého poháru v závodech horských kol jsou od letošního roku zařazeny 
do vyšší kategorie C1, což znamená, že na startu se objevuje mnoho zahraničních 
závodníků. 

Na startu závodů v Kutné Hoře se tak objevila živoucí legenda tohoto sportu – Mi-
guel Martinez Mini – Mig z Francie. 

Tento 38-letý biker se může pyšnit např. titulem mistra světa a také 3. místem 
z olympijských her v Atlantě 1996, ale hlavně je to olympijský vítěz ze Sydney 2000! 
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Jak jsme měli možnost poznat, je to naprosto po-
hodový týpek, který už svou přítomností posouvá 
úroveň závodu o hodně výše. Navíc když se ne-
schovává za své minulé úspěchy a dokáže i ve svých 
letech nejenom potrápit o hodně mladší závodní-
ky, ale i je naprosto deklasovat v nedělním závodě. 
Klobouk dolů. Svou triumfální jízdu zakončil ala 
Superman. 

Navíc celý víkend bylo vidět, že je součástí závo-
du a byl zcela pohlcen děním. Madlence poblaho-
přál ke 4.místu s tím, aby nebyla smutná a popřál jí 
hodně úspěchů v druhé půlce letošní sezony. 

(pm)

V MOSTECKÉ UHELNÉ PÁNVI SOKOLOVÉ NARAZILI 
NA ZLATOU ŽÍLU !!!
Název tohoto článku jsem si vy-
půjčil z oddílového webu, pro-
tože se mi líbil nejvíce z nápadů 
dětí při cestě domů ze závodu 
Extrém Bike v Mostě. 

 V měsíci červnu se dá říci, 
že vrcholí pro cyklistu první část 
sezóny a je tedy spousty příle-
žitostí prodat svou cyklistickou 
formu. A tak se naši členové 
rozjíždí o víkendech po závo-
dech v blízkém či vzdálenějším 
okolí. Musíme říci, že jsou to 
výlety více než povedené, neboť 
naše barvy jsou opět vidět, a to 
na všech frontách, od nejmen-
ších až po ty odrostlejší. Kdyby-
chom měli podrobně popisovat 
všechno, co, kdo, kdy a jak, tak 
by to bylo dost dlouhé a možná 
nudné čtení. 

 Ze všeho si dovolíme vybrat 
zprávu z našeho úspěšného vy-
stoupení na Extrém Bike v Mos- Verčák
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Béda
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tě. Ten den bylo vedro k zalknutí a na start tří dvoukilometrových okruhů se od 
nás postavili 3 bikeři. Úžasný zážitek pro diváka, neboť pořadatelé spojili v jeden 
společný start na 90 borců a borkyň. Spojen byl pouze start, ale soutěžní katego-
rie zůstaly samozřejmě oddělené. Na trať se tedy vydali všichni od roku narození 
2002 a mladší. Krásná to podívaná, jak se motá pestrobarevný had po posečených 
loukách v areálu Hipodromu. Ještě krásnější bylo vidět, že naše oranžové barvy se 
pohybují v přední části tohoto hada. 

Do prostoru cíle se po třech kopcovitých kolech přiřítila naše Karolína, a komen-
tátor byl neuvěřitelně překvapen: „Představte si, že na druhém místě absolutního 
pořadí nám přijela závodnice !!“ , jako kdyby kluci měli stupně vítězů předplace-
né…. A to ještě netušil, že za pár vteřin vtrhne do cíle malá Verča: „Tak to je naprosto 
neuvěřitelné, na stupních vítězů máme, snad poprvé v historii tohoto závodu, hned 
dvě děvčata !“ 

Než se moderátor stačil vzpamatovat z tohoto šoku, projel páskou takový malý 
prťous. „Tak a právě nám cílem projel jeden malý závodník, ten bude asi o kolo zpět 
a my čekáme, kdo bude dnes celkově čtvrtý v cíli.“ Moderátor se na chvilku odml-
čel a pak povídá: „Tak zmýlená neplatí, teď mi kluci od časomíry potvrdili, že ten 
malý kluk má fakt plný počet kol !!“ – ten malý prcek nebyl nikdo jiný než náš Kýťa 
z Klecan. 

Řeknu Vám, hezky se na to kouká. Mít celkově 2 – 3 – 4 a v kategoriích 3x 1. mís-
to…. A to nás čekal ještě odpolední závod na 35 km trati. A tam to také cinkalo. 

Madla – 1. místo, Verča K. – 1. místo, Matěj B. – 2. místo!

Naprostá bomba a gratulujeme ! 
(pm)

POHÁDKA NA ČESKÉM POHÁRU  
V CROSS COUNTRY POKRAČUJE!
V polovině června byl na programu třetí díl Českého poháru v Cross country na trati 
v Kutné Hoře v prudkém svahu za zimním stadionem. Opět se jednalo o dvoudenní 
závody, kdy na sobotu pořadatelé přichystali závod v eliminátoru a na neděli pak 
klasický MTB závod. 

Při sobotních rozjížďkách díky rychlé a suché trati rozhodovaly opravdu vteřinky 
a do semifinále (nejlepších 8) mohl postoupit prakticky kdokoliv. Nám se povedlo po-
tvrdit stabilní výkony z předchozího závodu, kdy díky Bédovi, Karolíně a Majdě jsme 
vybojovali 3 účasti v semifinále. Béda si pak zkušeně pohlídal postup do finále a obě 
dvě naše holky se potkaly v jedné jízdě. Papírově to bylo jasné – 3. a 4. místa, tedy 
nepostupová. Parádní start předvedla Karolína a vjížděla do terénu na druhém místě! 
Po heroickém výkonu v naprostém laufu to druhé, a tedy postupové, místo uhájila! 
Bomba! Opět přepisujeme výsledkovou historii našeho oddílu! Máme 2 účasti ve 



Klecanský zpravodaj • červenec – srpen 2014

Béda

Kája
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finále Eliminátoru! Tím pro tento den ale naše radost bohužel končí, neboť oba naši 
borci zůstali na štítě a odvezli jsme si dvě pomyslné bramborové medaile. 

Co to ale znamená v průběžném celostátním žebříčku v Eliminátoru? 
Béda drží 1. místo, Karolína je 4., Majda 5. a navíc holky vedou soutěž družstev! 

V neděli náš tým posílila ještě Anetka, naopak Kája odjela bojovat na ČP v triat-
lonu. Na holky čekaly 3 těžké okruhy s obrovským převýšením. Svůj nejlepší start 
v letošním roce předvedla Majda, která se z druhé lajny na startu protáhla kupředu 
a po druhé zatáčce před výjezdem zaujala čtvrté, páté místo. Při průjezdu do druhé 
kola jela ve skupině pěti závodnic bojujícím o 4. – 8. místo. Ve druhém kole ve stou-
pání ale své soupeřky obrazně trochu v kopci rozvěsila a Majda přivedla skupinu na 
průjezdu do posledního kola s rozestupy, ale hlavně na báječném 4. místě. Ve třetím 
kole mocně stahovala rozestup na třetí pozici, nakonec chyběly pouhé 3 vteřinky na 
bronz.. Ale i čtvrtým místem si vylepšila své osobní maximum a vyrovnala oddílová 
maxima, která utvořil na jaře Béda. 

Anetka i Verča jely také vynikající závod – obě se pohybovaly bok po boku na 
pozicích do 15. místa. Na konci prvního kola potkal Verču pád, při kterém lehce 
zneprovoznila kolo, nicméně je to bojovnice a přesto nevzdala a po provizorním 
servisním zásahu závod dokončila na 27. místě. Zato Anetka pokračovala ve spanilé 
jízdě, aby nakonec pro sebe urvala 13. místo – opět osobní maximum! 

Béda chtěl navázat na své výkony z předchozích závodů. Od počátku se rval s dra-
vými soupeři a držel druhé místo. Po prvním kole se to poskládalo tak, že vpředu jela 
mírně odskočená trojice a za ní již větší skupina s naším Matějem. Ve druhém okruhu 
se ale i Matěj nevyhnul malému pádu a trochu ztratil. Sjíždění této ztráty mělo za 
následek, že si ve třetím kole vybral slabou chvilku a do posledního kola vjížděl až 
na osmé pozici. Ale Matěj je velký bojovník, v posledním kole se otřepal a vybojoval 
krásné 6. místo. 

Velká Verča si po nepovedeném sobotním Eliminátoru spravila chuť v nedělním 
dlouhém závodě, kdy se odpoutala ode dna a konečně zajela krásný závod na 20. 
místě. 

V celkovém průběžném pořadí drží Béda i Majda vynikající 4. místa! Navíc od-
měnou pro Majdu za výsledky v první části sezóny je pozvánka na týdenní výběrové 
soustředění pro 3 holčiny z kategorie starších žaček. 

A aby toho nebylo málo – tak Karolína v neděli ovládla závod Českého poháru 
v triatlonu v Račicích! 

(pm)

Kýťa = Kryštof Král
Béda = Matěj Bedrník 
Karolína, Kája = Karolína Bedrníková
Madlenka, Majda, Madla = Magdalena Mišoňová

Anetka = Aneta Novotná 
Malá Verča = Veronika Mišoňová
Velká Verča = Veronika Křížová

Pozn. red.
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9. ROČNÍK MTBO V KRALUPECH 
Již 9. ročník v orientačním závodu na hor-
ských kolech uspořádal na konci června 
oddíl Kralupské turistiky. Jedná se o amatér-
ský pohodový závod po okolí Kralup, který 
velmi rádi pravidelně navštěvujeme. Jednak 
pro přátelskou atmosféru a jednak i proto, 
že pořadatelům se stále daří nám ukazovat 
nová a nová zajímavá místa. Místa, o kterých 
by člověk ani netušil, že existují v okolí tzv. 
„průmyslových“ Kralup. 

Letos jsme se na start vypravili s Madlou 
s tím, že potrápíme několikanásobné vítě-
ze Romanu se Zdeňkem. Zkusili jsme takti-
ku hop nebo trop, s tím, že letos posbíráme 
všechno. To, že to nakonec hrubě nevyšlo, 
nebudeme zakrývat. Alespoň nás může těšit 
fakt, že jsme byli jedna z pouhých dvou dvo-
jic, které statečně dobyli kontrolu nad Más-
lovickou roklí! I Přes vynikající výkon (jak jinak, že? –  ) jsme v průběhu závodu 
zjistili, že to fakt nedáme. A to nejenom kvůli dvěma defektům, ale hlavně proto, že 
jsme si vzali velké sousto. V poslední půlhodině jsme již jeli taktiku na „dojetí se ctí“, 
zvláště když nám pak trochu času ještě sebrala i borovice vejmutovka u úlů, dále pak 
chybějící mostek po povodních a oplocené staveniště. Poprvé v životě jsme nestihli 
limit a ještě něco odečetli díky nemilosrdné penalizaci…
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POZVÁNKA NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY MTB 
Ve dnech 18. – 20.července 2014 máte jedinečnou možnost vidět na vlastní oči nej-
lepší závodníky (Kulhavý, Cink, Škarnitzl, Huříková atd.) na horských kolech během 
Mistrovství ČR, které se uskuteční v Praze 17 - Řepy, ul. Na Bělohorské pláni, 

U boroviček, areál Bikros clubu Řepy. GPS: 50°4‘22.995“N, 14°19‘15.075“E

Časový program (může být aktualizován, aktuální info na www.poharmtb.cz):

Čtvrtek 17. 7. 2014
16:00 – 18:00 oficiální trénink XCO, XCE

Pátek 18. 7. 2014
14:00 – 16:00 oficiální trénink XCO, XCE
17:00 MČR MTB závod štafet 2014

Sobota 19. 7. 2014
11:00 – 13:00 trénink na trati XCO
13:30 – 15:00 trénink na trati XCE
15:30 – 18:30 MČR MTB XCE 2014

Neděle 20. 7. 2014 – MČR MTB XCO
09:00 žáci, žákyně
09:45 expert, masters I a II 
11:00 kadeti 
11:45 junioři 
13:30 ženy / U23, juniorky, kadetky 
15:30 muži elita / U23 

Přijďte se i Vy podívat na oranžové dresy a podpořit naše závodníky. 

Pavel Mišoň

Nic z výše uvedeného nám radost zkazit ale 
nemohlo, pěkně jsme pojezdili – přes 60 km do-
cela v tempu. Daleko větší překvápko pro nás 
bylo, že to všechno stačilo, ale po haluzi – děsně 
těsně – na druhé místo. 

A kdopak byl první? Žádné překvápko, Roma-
na a Zdeněk! A to rozdílem třídy. 

Gratulaci tak opět posíláme do Kralup. 
(pm)
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU  
TJ SOKOL KLECANY
Tak jsme první no a có!
V červnu jsme se dvakrát radovali z úspěchu našich mladších žáků.

Oddíl mladších žáků se stal pod vedením trenéra Daniela Dvořáka nejdříve vítě-
zem skupiny A Okresního přeboru Prahy východ. Celkové oficiální skóre v ročníku 
2013/2014 je 145 vstřelených gólů do brány soupeřů a pouhých 14 obdržených gólů 
do naší brány. V 16 odehraných zápasech nasbírali kluci 45 bodů. Vyhráli všechny 
zápasy kromě jediného podzimního smolného utkání s Čelákovicemi. Pan starosta 
předal klukům před posledním domácím zápasem A mužstva zlaté medaile a pohár 
za vítězství ve skupině A. 

Naše radost byla zdvojnásobena. Byli jsme totiž svědky skvělého finálového zápa-
su Okresního přeboru Prahy východ. Na domácím hřišti přivítali naši kluci soupeře 
z FK Říčany (vítěze skupiny B). Naši kluci zvládli zápas na jedničku a za podpory 
mnoha diváků a především svého trenéra Dana, dovedli zápas do vítězného konce 
s výsledkem 5:0. Zástupce OFS předal oběma oddílům poháry. Klukům i trenérovi 
gratulujeme k absolutnímu vítězství Okresního přeboru Prahy východ.

Červnové turnaje
Jak se zmiňuje ve svém děkovném příspěvku L. Václavík, aby kluci z oddílu mlad-
ších žáků neměli možnost ani chvilku zahálet, hned po ukončení oficiální fotbalo-
vé sezony, přihlásil trenér Dan D. naše mužstvo hned na dva turnaje. Oba turnaje 
byly velmi kvalitně obsazeny a kluci museli o výsledky opravdu pořádně zabojo-
vat. V Čelákovicích nás domácí mužstvo připravilo o bronzové medaile a domů 
jsme jeli s pomyslnou bramborovou medailí. Z deseti týmů je i bramborové místo 
podle mého názoru úspěch. V Dolních Počernicích jsme v základní skupině ne-
prohráli jediný zápas a nakonec jsme bohužel ve finále opět narazili na mužstvo 
z Čelákovic, které nás téměř v samém závěru finálového zápasu připravilo o zlato. 
Domů jeli kluci se stříbrnými medailemi. I přes prvotní zklamání ze stříbrných 
medailí, měli nakonec všichni radost z naší účasti a úspěchu na takto dobře obsa-
zeném turnaji. 

Další fotbalová sezona za námi
V sezoně 2013/2014 měl fotbalový oddíl obsazeny všechny věkové kategorie a v sou-
těžích byla přihlášena mužstva starší přípravky, mladších žáků, starších žáků, dorostu, 
B mužů a A mužů. Mužstvo mužů A se účastnilo Krajského přeboru Středočeského 
kraje a vybojovalo si účast v této soutěži i pro následující sezonu. 

Ostatní mužstva hrála soutěže OFS Prahy východ. Naši nejmenší fotbalisté si zkou-
šeli svoje první fotbalové krůčky v oddíle minipřípravky. Všechna mužstva odehrála 
přes 100 mistrovských zápasů, starší přípravka se zúčastnila 12 mistrovských turnajů.
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TRENÉRE, DĚKUJEME!
Trenér fotbalu mladších i starších žáků Daniel Dvořák už léta věnuje našim dětem 
svůj volný čas. Bez nároku na odměnu dvakrát týdně trénuje, dvakrát týdně koučuje 
mistrovské zápasy. Neustále vyhledává další příležitosti, kde by mohli jeho svěřenci 
hrát (přátelské zápasy, turnaje), jen aby byli co nejlepší. 

Danovo úsilí bylo letos v červnu korunováno historicky prvním vítězstvím v okres-
ním přeboru mladších žáků. 

Doufám, že mohu napsat nejen za sebe, ale i za rodiče, žáky a zejména mladší 
žáky Sokola Klecany: Trenére, obrovský dík!

 Luděk Václavík

V rámci zimní a letní přípravy se naši fotbalisté účastnili několika celodenních 
turnajů. 

Udržet v chodu klub s tolika hráči v 7 mužstvech znamená spoustu úsilí a v nepo-
slední řadě i nemalé finanční prostředky. Chtěla bych proto poděkovat všem, kteří se 
podíleli na tom, že fotbalový oddíl po celý rok fungoval na plné obrátky. Děkuji před-
sedovi Jirkovi Kruťovi, Josefu Novákovi st., trenérům – Josefu Kotrčovi, Danovi Dvo-
řákovi, Vláďovi Apltauerovi, Radkovi Zenklovi, Jardovi Pospíšilovi, Tomáši Bažantovi, 
Pavlovi Srstkovi, Jindrovi Vichovi, Filipovi Dvořákovi. Děkuji Otovi Koubkovi a Květě 
Koubkové za péči o sportovní areál, úklid kabin a za péči o veškerý sportovní textil. 
Děkuji pánům Dvořákovi, Bucharovi, Spejchalovi, Hakenovi, Hořánkovi, Andrlemu, 
Kabátovi, Jankovi a dalším, kteří pomáhají s organizací zápasů a s pořadatelskou 
službou. Děkuji všem fanouškům, divákům, rodičům našich fotbalistů. Děkuji na-
šim sponzorům za finanční podporu. Obrovské díky patří panu starostovi Kurhajcovi 
a všem zastupitelům za finanční příspěvek na činnost TJ Sokol Klecany. 

Děkuji všem, kteří podporují náš fotbalový klub a věnují mu svůj volný čas! 

Co nás čeká
V sezoně 2014 / 2015 se podařilo díky finančnímu příspěvku od Města Klecany zajistit 
účast A mužstva v Krajském přeboru Středočeského kraje. Ostatní mužstva zůstanou 
zachována vyjma mužstva mladších žáků, které z důvodu momentálního nedostatku 
hráčů této věkové kategorie nebudeme přihlašovat do oficiální soutěže. 

Pro příznivce našeho fotbalového oddílu je jistě dobrá zpráva, že zůstane zacho-
váno i B mužstvo mužů. Z mládežnických oddílů jsme přihlásili do soutěží – starší 
přípravku, žáky a dorost. Trénovat budou samozřejmě i ti nejmenší ve fotbalové mi-
nipřípravce. 

Přeji všem našim fotbalistům do nové sezony hodně sportovních úspěchů a divá-
kům hezké sportovní zážitky. 

První zápas A mužstva již 9. 8. 2014! 
 Dáša Horová
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Městská knihovna Klecany pořádá 

Putování za Bílou paní  
 

dne 20.8.2014 
 

‐ výlet pro děti 
‐ pěší cesta na hrad Okoř (zpáteční cesta autobusem) 
‐ délka trasy 14,5 km 

          CENA 80,‐ 

 

 
 
 
Své děti můžete přihlásit na telefonním čísle 284890829 nebo mailem  
knihovna@mu‐klecany.cz.  Prosíme, pořádně zvažte, jestli vaše ratolest zvládne trasu ujít.  
Počet dětí omezen, proto neváhejte s přihlášením.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 D I S C O   K L E C A N Y 
ČERVENEC A SRPEN 2014 

 

O prázdninách DISCO každou sobotu 
 
 
 
 

            START AKCÍ: 21:00     VSTUP: 50,-                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REZERVACE: 284891060 , 777756734           TAXI (soboty od 21:00): 602 830 663 

www.discoelpaso.cz 
 
 
 

Prosím dát na p�l stránky, kdyžtak to 
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Ve městě Klecany koupím pozemek (zahradu) cca 800 m ke stavbě  
rodinného domu. Sítě na pozemku nebo v dosahu. Tel. 602 532 307.
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Bohnice – Máslovice 
v sobotu  19. července 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

Možnost zapůjčení lodě (kanoe, kajak, raft)
Dotazy směrujte na ou@maslovice.cz 
nebo na tel:  724 191 246 V. Sýkorová

Formulář přihlášky najdete na www.maslovice.cz

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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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... 

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
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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 

 
Diváci se mohou těšit na  Divadlo Sklep,  

Turkey Buzzards - Johny Cash a mnoho dalších vystoupení 
 

Bližší informace o programu budou k dispozici v srpnu na plakátech 
 
 
 
LOGA jako v červnovém vydání 
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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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