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V těchto dnech si celý svět připomíná 70. výročí ukončení II. světové války, 
která vypukla dne 1. 9. 1939 napadením Polska a byla ukončena dne 
8. 5. 1945 bezpodmínečnou kapitulací Německa, podepsanou v Remeši 
a následně v Berlíně. Do dnešní doby je druhá světová válka nejhorším válečným 
konfliktem v dějinách lidstva, do kterého bylo zapojeno nejvíce zemí světa. 
Vzpomeňme v úctě na oběti, jejichž životy v této válce vyhasly. 
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výpisy Ze Zasedání rady  
města klecany  
Za břeZen a duben 2015

Rada 23. března
 – Vzala na vědomí informaci ředitele ZŠ o stavu přípravy studie k navýšení kapacity 

školy.
 – Schválila dar spolku Pravý Hradec 7.000 korun na pořad Velikonoce na Rychtě 

28. 3.
 – Souhlasí s pořádáním sportovního příměstského tábora klubu Klíček v prostoru ví-

ceúčelového sportovního areálu ZŠ Klecany od 13. do 17. 7. 2015.
 – Schválila udělení plné moci panu Ladislavu Němečkovi k zastupování města Kle-

cany při vyřizování veškerých povolení a dalších záležitostí spojených s organizací 
XIX. Klecanské Veteran rallye 2015, která se koná 13. 6. 2015.

 – Schválila umístění sídla Českého rybářského svazu, místní organizace Klecánky na 
adrese Do Klecánek 52, 250 67 Klecany.

 – Schválila poskytnutí sponzorského daru 5.000 korun na pořádání 12. ročníku cyk-
listického závodu horských kol Cross Country – Řež 2015.

 – Vzala na vědomí vyrozumění Policie České republiky o ukončení vyšetřování ve 
věci zakázky malého rozsahu na žaluzie v ZŠ a MŠ Klecany se závěrem, že se 
Ing. Kristina Holubová nedopustila žádného trestného činu.

Rada 30. března
 – Projednala se starostou obce Zdiby panem Janem Tvrdým situaci v ZŠ Klecany. 

Seznámila jej s uvažovanými možnostmi navýšení kapacity ZŠ. Dále s ním jednala 
o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany.

 – Jmenovala Mgr. Pavla Kotrbu náhradníkem komise pro otevírání obálek a hodno-
tící komise u veřejných zakázek Výměna autobusových zastávek města Klecany 
a Kontrola, revize, údržba, opravy plynových zařízení a pohotovostní služby města 
Klecany.

 – Vzala na vědomí zápisy z jednání komise sociální, která nedoporučuje využít na-
bídku sdružení Život 90 na nákup a provoz domácích stanic tísňové péče pro 
seniory, a komise stavební a životního prostředí.

 – Vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Klecany 
v r. 2014 provedeného odborem kontroly Středočeského kraje ve dnech 21. 10. 
– 22. 10. 2014 a 24. 3. – 25. 3. 2015 se závěrem, že „Byly zjištěny chyby a nedo-
statky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): (§ 10 odst. 
3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)”

 – Schválila uzavření darovací smlouvy o přijetí daru od Astrapark o. s. Sdružení da-
ruje městu dva herní prvky a kreslicí tabuli umístěné na dětském hřišti v Astra- 
parku.
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 – Vzala na vědomí oznámení ředitele ZŠ a MŠ Klecany o letním provozu mateřské 
školy.

 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě realizace 2. etapy oprav místních ko-
munikací, možnosti získání dotace z regionálního operačního programu středních 
Čech na tento účel a další související informace.

 – Projednala žádost spolku Pravý Hradec o uzavření nájemní či zápůjční smlouvy 
na objekty města, které užívá v Dolních kasárnách. Ukládá vedení města jednat se 
spolkem o upřesnění požadavku.

 – Vzala na vědomí informaci starosty o vzpomínkové akci spojené s kladením věnců 
u pomníku obětem válek na náměstí, u příležitosti 70. výročí konce 2. světové 
války, která se koná 7. května tr. 

Rada 9. dubna
 – Schválila uzavření smluv o partnerství k projektu Rekonstrukce místních komuni-

kací v Klecanech se Sborem dobrovolných hasičů Klecany, panem Václavem Šťast-
ným a PN – Stavební společnost s.r.o.

 – Souhlasí s rozšířením služeb MHM EKO s.r.o. uvedených v dodatku č. 5 provozní-
ho řádu „pro zařízení ke shromažďování, skladování, sběru nebo výkupu elektric-
kých a elektronických odpadů a automobilových katalyzátorů“, které je umístěno 
v Dolních kasárnách, objekt č. 89. 

 – Schválila podání žádosti o dotaci na projekt Víceúčelový sportovní areál Kleca-
ny z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje a ze 
Středočeského fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování projektu 
v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Schválila ceno-
vou nabídku pana J. Suchomela a podpis smlouvy o dílo na zpracování podkla-
dů a žádosti o dotaci z tohoto fondu na zmíněný projekt, za 65.000 korun bez 
DPH. 

Rada 13. dubna
 – Schválila podpis nájemní smlouvy s panem J. Velíškem o pronájmu nebytových 

prostor – skladu č. 10 v budově čp. 97 v Dolních kasárnách.
 – Schválila cenovou nabídku pana J. Mičána ve výši 16.048 korun bez DPH na 

nákup a pokládku koberce do bytu č. 604 v domě čp. 970 v Dolních kasárnách.
 – Projednala žádost o úpravu dopravního značení – zřízení obytné zóny v části ulice 

V Mexiku s vyznačenými parkovacími místy. Předá místnímu silničnímu správní-
mu úřadu.

 – Vzala na vědomí potvrzení o registraci žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce 
místních komunikací v Klecanech (ulice Čs. armády, Spojovací, V Nových dom-
kách a Do Kaštan). Projekt reaguje na technický stav těchto komunikací, který je 
velmi špatný. Předpokládaný termín realizace stavebních prací je 1. 7. – 31. 10. 
2015. Celkové náklady 9,960.898 korun, požadovaná dotace 8,466.763 korun 
(85 %).
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 – Schválila nákup nůžkového stanu – hliníkového altánu konstrukce 6 x 3 m, s boč-
nicemi Hexagon 50 za 31.623 korun včetně DPH. Stan bude používán při akcích 
města (Dětský den, Veteran rallye, Setkání levého a pravého břehu atd.). 

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová



konteJner na textil
Na sběrném dvoře je nově k dispozici kontejner na textil od 
organizace Diakonie Broumov. Do kontejneru můžete odklá-
dat nepotřebné šatstvo, obuv a různý domácí textil (viz. leták). 

4 / 5
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květen kolem nás
Připomeňme si některé pranostiky, které se váží k měsíci květnu:

Sníh v máji – hodně trávy. 
Studený máj – v stodole ráj. 
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají. 
Májová vlažička – naroste travička; májový deštíček – poroste chlebíček. 
V máji, aby ani hůl pastýřova neoschla. 
Na mokrý květen, přichází suchý červen. 
Deštivý květen – žíznivý říjen. 
Májová voda vypije víno. 
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem. 
Když máj vláhy nedá, červen se předá. 
Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá. 
Bujný květ – plný úl.

Co zásadně převládá v květnových pranostikách, je voda. Zdánlivě obyčejná věc, bez 
které se však neobejde nic živého na světě. Encyclopaedia Britannica uvádí: „Voda 
je mimořádná látka, která se chová anomálně ve všech svých fyzikálně – chemických 
vlastnostech a zřejmě představuje tu nejvíc složitou z jednoduchých chemických 
sloučenin.“ 

Voda obsahuje dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku (H2O). Jedná se však o jed-
nu z nejnevyzpytatelnějších a nejsložitějších sloučenin. Vyskytuje se ve třech různých 
skupenstvích – v podobě ledu, kapaliny nebo páry, čímž nabývá jedinečnosti mezi 
ostatními sloučeninami. Za nízkých teplot se musí živé organismy bránit mrazu „ne-
mrznoucími“ glykoproteiny v krvi, za vyšších teplot musí využít pro stavbu svých těl 
speciální bílkoviny, které se nesráží při teplotách vyšších než 43°C. Voda je v přene-
seném slova smyslu krví krajiny. Zabezpečuje přenos látek i energie, z jejího rozboru 
lze posuzovat zdravotní stav krajiny. Kromě toho je voda jedinečným životním pro-
středím pro mnoho organismů. 

A proč právě voda a květen? Protože v květ-
nu se můžeme setkat se všemi variantami, kte-
ré nám voda nabízí. Déšť, ranní mlhy, krou-
py, někdy i sníh a led při ranních mrazících. 
Zkusme tedy jednou výjimečně neláteřit na 
počasí a vnímat ho jako jedinečný úkaz, který 
oproti jiným věcem (i charakterům) nemůže-
me ovlivnit, změnit, koupit ani mu poručit či 
vyhrožovat. 

JH,
obrázek: www.geocaching.com
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klecanská výročí
V knize Klecany obec – město po stopách historie 
nalezneme v kapitole nazvané „Čestní občané měs-
ta Klecany“ u roku 1905 tento text: „Protokol sepsán 
v obecním úřadě dne 13. května za přítomnosti níže 
podepsaných… Návrh pana starosty místní obce Kle-
can, aby p. jeho Jasnost kníže Jiří LOBKOVIC nejvyšší 
maršálek Království Českého, vzhledem ku velikým 
zásluhám Jeho o povznesení samosprávy, jmenován 
byl čestným občanem obce Klecanské. Návrh tento 
jednomyslným souhlasem všech přítomných členů 
přijat. Tím protokol skončen a od přítomných pode-
psán (byl to jediný bod programu).“

Podepsáni: starosta Karel Tichý, dále pak J. Šafařík, J. 
Mejsnar, J. Richter, V. Maruška, J. Uher, A. Veselý. 

Jiří Kristián kníže Lobkowicz (1835 – 1908), uváděn též jako Jiří Kristián kníže 
Lobkovic, byl český šlechtic z rodu Lobkoviců a konzervativní politik, jeden z nej-
významnějších představitelů zemské samosprávy Království českého. V období let 
1871–1872 a 1883–1907 nejvyšším maršálkem Království českého a členem posla-
necké i panské sněmovny Říšské rady; stoupenec českého státoprávního programu. 
(Zemský maršálek = předseda zemského sněmu).

„Byl jsem vždy přesvědčen, že v naší drahé vlasti mají oba národy stejná práva, že 
každý má právo seděti na své zděděné hroudě a chrániti svou národnost a střehnouti 
její zájmy. Neboť považuji za jednu z největších úloh svého života, působiti k tomu, 
aby mezi oběma národy, obývajícími tuto krásnou zemi, panoval mír a pokoj a aby 
nebyly sobě nepřáteli, nýbrž aby byly činny v ušlechtilém závodění pro blaho naší 
společné vlasti.“

Jiří Kristián Lobkovic, 14. května 1905
JH, zdroj: Wikipedie

květen – lásky čas
LÁSKA je:

Letitý
Abnormální 
Syndrom
Končící
Alimentama
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praHa – výcHod a JeJí města  
a obce – máslovice

Na západní hranici okresu Praha – východ leží obec Máslovice. 
Obec má katastrální výměru 3,1 km2 , 305 obyvatel a nachází se 
v nadmořské výšce 265 m n.m. 

Podle archeologických nálezů sahá osídlení hluboko do pravěku. 
Název obce je podle prof. A. Profouse rodového původu a je od-
vozen od osobního jména Máslo, stařešiny rodu Masloviců. Písem-
ně byla obec doložena v roce 1052, a to darovací listinou knížete 

Břetislava staroboleslavské kapitule. V majetku církve byla obec do roku 1706, kdy 
ji církev prodala Karlu Josefu Voračickému, který ji připojil k Chvatěrubům. Později 
byla prodána Mathiasi Friedrichu von Reise Stallburg, který Máslovice připojil k Pa-
nenským Břežanům, které měl rovněž v držení. Podle Berní ruly z r. 1654 byly v Más-
lovicích vedle panského dvora čtyři selské usedlosti a v době vlády Josefa II. tu bylo 
jen 15 domků. Obdobný stav přetrvával až do poloviny 19. století. Počet obyvatel se 
zvýšil s rozvojem průmyslu v sousedních Libčicích nad Vltavou.

Značnou část obce tvoří smíšený les (převládající dřeviny – borovice černá, javor, jasan 
dub, smrk, habr, akát) a skalnaté stráně. Obec je součástí přírodního parku Dolní Povltaví.  
Přírodní rezervace „Máslovická stráň“ zaujímá plochu 27,25 ha. V obci se nachází 
rovněž Malé máslovické muzeum másla. Toto muzeum je jediné svého druhu ve 
střední Evropě. Expozice muzea nabízí k prohlédnutí různé druhy máselnic, formiček 
na máslo, máslenek a další předměty, související s výrobou másla. Vystavena je zde 
také ojedinělá kolekce obalů na máslo. Od muzea k Vltavě vede 1,2 km dlouhá na-
učná stezka, která byla otevřena v r. 2003 a má 12 zastavení.

Do katastru obce Máslovice patří také malá usedlost Dol. Vinice v lokalitě Dol 
založil v roce 1894 Dr. Julius Grégr na ploše asi 1,5 ha. Za existence Výzkumného 
ústavu včelařského, který sídlí právě v Dole, se rozloha vinic rozšířila na 6 ha. V roce 
1938 sem byl převezen vzácný sadbový materiál z Litoměřicka. V současné odrůdové 
skladbě převládají odrůdy Müller Thurgau, Rulandské bílé, Sylvánské zelené, Muškát 

zastavení naučné stezky „Kameny“ expozice muzea
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pro seniory
Informace pro občany města

Odvoz k lékařskému vyšetření
Vážení občané, 
hledáme pro vás možnosti dopravy k pražským lékařům.

Výhodná a dostupná do Klecan je nabídka společnosti AAA Taxi.
Při objednávce na tel. čísle dispečinku 14014 zaplatíte za 1km jízdy po Praze taxu 
14,90 – 16,90 Kč. Důležité je uvést, že chcete nejlevnější z AAA Taxi. Také vám sdělí 
předem cenu celé jízdy. Více informací naleznete např. na internetových stránkách 
www.aaataxi.cz.

Další dopravní službu poskytuje společnost Societa, o.p.s.
Telefonní čísla dispečinku jsou: 778007858 (také jako SMS brána pro neslyšící), 
608948100. 
Společnost provozuje speciálně upravená auta, hl. pro tělesně postižené občany, ob-
čany imobilní a s omezenou pohyblivostí. Služba je ale velice žádaná, nutné je ob-
jednávat odvoz s větším předstihem, alespoň 14 dní.
Více na www.societa.cz.

O dalších možnostech dopravy vás budeme průběžně informovat. V případě vašeho 
zájmu bychom se snažily sjednat výhodnější podmínky těchto služeb. Proto uvítáme 
vaše podněty a ohlasy.

Volný byt v domě s pečovatelskou službou
V současné době je uvolněn 1 byt v domě s pečovatelskou službou v Klecanech. 
V případě zájmu nebo jakékoli informace kontaktujte Městský úřad Klecany tel. 
284 890 064, p. Kudláčková.

Sociální komise MěÚ Klecany pracuje v tomto složení
Mgr. Iveta Žemličková, Jarmila Brožová, Dagmar Braunová, Veronika Ouředníková, 
Zuzana Kudláčková 

Ottonel, Modrý Portugal, Burgundské modré. Výzkumný ústav včelařský vyrábí také 
známou a na trhu velmi úspěšnou Dolskou medovinu. Výzkumy, kterými se ústav 
zabývá, se týkají především těchto oblastí: nemoci včel, genetika, šlechtění, uchová-
ní genových zdrojů, chemie včelích produktů, toxikologie agrochemikálií, včelařská 
technologie, botanika a opylování, biologie a chov čmeláků. 

JH, www.maslovice.cz
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stanice tísňové péče
Organizace Život 90 přišla se zajímavou časově omezenou nabídkou pro seniory. 
Jde o tzv. stanici Tísňové péče, která umožňuje okamžitou pomoc v nouzi, třeba při 
pádu nebo náhlém zhoršení zdravotního stavu. Stanice Tísňové péče o seniory Života 
90 se v současné době dá pronajmout díky dotaci České spořitelny za zvýhodněnou 
cenu 1 500 Kč (původní cena je 15 000 Kč) a uživatel potom platí za nepřetržitou 
službu 400 Kč/měsíc. Jedná se o hlasitý telefon, který je nainstalovaný v bytě seniora 
a má dosah 30 metrů. Je možné jej připojit na pevnou i mobilní linku. Senior v nouzi 
nemusí chodit k telefonu. Se zdravotní sestrou dispečinku se spojí pomocí tlačítka na 
ruce, ta se mu ozve přes hlasitý telefon a podle situace přivolá pomoc rodiny, souse-
dů nebo sanitku. Stanice dokáže i monitorovat pohyb seniora v bytě; v případě, že 
pohyb na delší dobu ustane, operátorka seniorovi telefonuje, případně volá pomoc. 
Podrobnosti najdete v uvedeném letáku.

Tato služba Života 90 umožňuje seniorům co nejdéle žít ve svém domácím pro-
středí. Je cenné, že si mohou uchovat jistou svobodu a nemusí odcházet do ústavu.

Senioři si mohou stanici Tísňové péče objednat na adrese Život 90, Karolíny Světlé 
18, Praha 1, e-mail tisnovapece@zivot90.cz, telefon 222 333 546 nebo 601 559 580.

Jednala jsem se sociální komisí rady města o příspěvku na pořízení stanice všem, 
kteří ji potřebují, ale zatím jsem nebyla úspěšná. V jednání budeme pokračovat spo-
lečně s vedením města. 

 Zdeňka Tomášová, tel.: 723 734 994
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Denní stacionář pro seniory
Otevíráme nově vybudovaný denní stacionář pro seniory

Pro koho je denní stacionář určen?
Pro seniory s Alzheimerovu nemocí a seniory
s jinými typy demence, kteří jsou mobilní
a částečně soběstační.

Poslání denního stacionáře
Aktivizační činnost seniorů, nácvik a upevňování 
motorických, psychických a sociálních schop-
ností a dovedností, zprostředkování kontaktů se 
společenským prostředím a s vrstevníky. 

Co nabízíme?
• Pohybové a relaxační aktivity, vaření
a  pečení pro radost, výtvarné a rukodělné 
činnosti, trénink paměti, promítání lmů,
poslech hudby, četba, hraní společenských her.
• Celodenní stravování – snídaně, svačina, 
oběd, svačina.

Provozní doba
Pondělí–pátek od 7:00 do 16:30 hod.

Cena
Platba za služby je vyměřena dle rozsahu 
služeb. Podrobnější informace poskytne vedoucí 
denního stacionáře.

Kde nás najdete?
Národní ústav duševního zdraví
Topolová 748,  250 67 Klecany
Telefon: 283 088 153, 283 088 154

Dopravní spojení: metrem C do stanice Kobylisy 
a odtud autobusem číslo 371 nebo 374
do zastávky Klecany, U hřbitova.
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myslivost – muFlon
Podle archeologických nálezů žil muflon (Ovis musi-
mon) na evropské pevnině od pravěku a již v té době 
byl domestikován. Spolu s ovcí mufloní se stal základem 
chovu ovce domácí. V období antiky ale už žil pouze 
na středomořských ostrovech Sardinii a Korsice. Zde byl 
loven starověkými Římany, kteří jej používali k zápasům 
v arénách pro jeho bojovnost a sílu. S oborním chovem 
muflonů, původem ze Sardinie, začal kolem roku 1732 
princ Evžen Savojský ve své oboře Belveder u Vídně. 
Roku 1752 pak byla mufloní zvěř z této obory vypuště-
na do velké císařské obory v Lainzu, kde se po několika 
dalších introdukcích, mohla ve vhodném prostředí lépe 
rozmnožovat. K nám se prokazatelně dostala v 19. století 
z rakouských chovů do šlechtických obor. Brzy se však 
dostala do volné přírody, kde se jí též velmi dobře daří.

 Mufloní zvěř se stala lesní zvěří, vyhledává jižní sva-
hy členitých kamenitých terénů se suchou a tvrdou půdou. Nedaří se jí ve vlhkých 
lužních lesích s měkkou půdou, kde jí přerůstají spárky (kopýtka), které si nemůže 
obrušovat. Tato zvěř je skromná, nenáročná na potravu. Spásá většinou traviny, byliny, 
někdy též letorosty dřevin.

 Žije trvale v tlupách, které vodí zkušená muflonka. Dospělá samčí zvěř však žije 
v malých tlupách o několika kusech, nejstarší jedinci žijí samotářsky. Hlasově se 
projevuje bečením, podobně jako ovce, při vyrušení a v nebezpečí varovným ostrým 
hvizdem. Mufloní říje probíhá převážně v listopadu, při níž dochází k soubojům mezi 
samci (berany). Rozbíhají se z dvaceti až třiceti metrů proti sobě a prudce se srážejí 
hlavami. Duté údery rohů jsou pak daleko slyšitelné. Muflonka klade po zhruba pěti 
měsících jedno, řidčeji dvě mláďata (muflončata). 

 Muflon (beran) váží v průměru něco přes 40 kg, muflonka (ovce) přes 30 kg. 
Zbarvení srsti je většinou hnědé, se světlejšími či tmavšími odstíny podle toho, zda 
se jedná o letní či zimní šat. Samčí zvěř má po obou bocích velkou žlutobílou či 

světlešedou skvrnu tzv. sedlo či čabraku. 
Na hrudi a krku má muflon v zimě tma-
vou hřívu (rouno), jejíž srst je rovná, tuhá 
a skořicově černá. Rohům muflona se my-
slivecky říká toulce. Jsou tvořeny kožními 
buňkami, na rozdíl od paroží jelenovitých, 
které je produktem kosti. Muflon je také 
neshazuje, ale trvale mu přirůstají. Velké, 
silné, zakroucené toulce, které mohou 
dorůst do délky až 100 cm, nosí pouze 
mufloni (berani). Muflonky jsou zpravi-
dla bezrohé, někdy mohou mít krátké, asi 

Beran – parádní toulce

Beran a muflonka
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konec lípy u dolnícH kasáren 
Význačné dřeviny v Klecanech 17. 
V uplynulých letech jsme popisovali 
významné stromy Klecan. Bohužel ně-
které z nich v mezičase vzaly za své, 
takže možná by se dosavadní seriál 
o stromech mohl rozšířit o část, nazýva-
nou „Významné pařezy našeho města“. 
V říjnu 2013 byla ve zpravodaji popiso-
vána lípa srdčitá (Tilia cordata), rostoucí 
u místní cesty mezi Horními kasárnami 
a Dolními kasárnami, tehdy jako soliter-
ní, osamělý strom u polních pozemků, 
rozparcelovaných pro výstavbu domů. 
Již tenkrát jsme projevili pochybnosti 
o tom, jsou-li vlastníci, investoři a měs-
to Klecany schopni přistoupit k tomuto 
pohlednému stromu ne-li zodpovědně, 
tedy alespoň dle zákona. 

Odpovědnost a zákonnost si dovodíte 
sami, porovnáte-li dva připojené sním-

ky. Na prvním je strom v únoru 2013, na 
druhém je jeho současný stav. Strom byl 
skácen bez povolení, dokonce na jiném 
pozemku, než je ten s ještě nezkolaudova-
nou stavbou, jen a jen ze zlé vůle. Někdo 
prostě chtěl dokázat, že si může udělat co 
ho napadne. Což je ovšem událost v Kleca-
nech docela běžná, a to nejen co se týká 
stromů. 

 
Jaromír Bratka a František Málek

17. II. 2013, lípa u Dolních kasáren

19. IV. 2015, torzo téže lípy

10 cm dlouhé růžky. Povrch toulců je vrubován, výraznější jsou tzv. roční vruby, po-
dle kterých se dá poměrně dobře určit věk.

V našich zemích se mufloní zvěři daří výborně jak ve volnosti, tak v oborách a její 
trofeje patří k nejlepším na světě.

Ing. Jindřich Trpák
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meZi řádky aneb dubnové akce v kniHovně
Ve středu 22. 4. 2015 bylo krásně. „Po-
časí je vyloženě proti nám,“ suše konsta-
toval ostřílený polárník Vašek Sůra (http://
www.vaseksura.com) hned mezi dveřmi do 
knihovny. Na dobré náladě mu to však ne-
ubralo vůbec nic. V záviděníhodném klidu 
si připravil veškerou techniku, vše pečlivě 
vyzkoušel a s širokým úsměvem krátce před 
plánovaným začátkem vítal první návštěv-
níky. Knihovna se pomalu zalidňovala a po 
„akademické“ pětiminutovce mrazivé povídání o cestách na Severní pól začalo.  

Díky osobě našeho hosta ledy roztály ještě před 
prvním slidem, takže se dvouhodinové setkání 
neslo v příjemném duchu. Dozvěděli jsme se le-
dacos zajímavého o vybavení i nezbytném záze-
mí, o přípravách na expedice, o tom, jak polárníci 
nahlížejí na polární turisty i o pocitech člověka, 
pod kterým se během polární výpravy proboří led. 
Protože je Vašek Sůra polárník tělem i duší, nevy-
hýbal se ani praktickým otázkám pobytu v místech 

extremních mrazů. Během povídání jsme si mohli vyzkoušet rukavice i boty. Kromě 
fotek se promítala i část dokumentu z polární výpravy, abychom si mohli udělat jas-
nější představu, co to obnáší. V závěru byl prostor na dotazy z publika. 

Celé vyprávění vlastně bylo o ob-
rovském lidském odhodlání, a to i za 
cenu osobního nepohodlí. Na nejse-
vernějším bodě naší planety není na 
první pohled vůbec nic pozoruhod-
ného, je tam jen sníh, led a mráz. Ale 
pro lidi, kteří mají v srdci pro běžné-
ho smrtelníka nepochopitelnou touhu 
stanout na pólu, je to splněný sen. 

Už teď Vám můžeme slíbit, že Va-
šek Sůra nebyl v klecanské knihovně 
naposledy. 

A co dalšího se v dubnu dělo v knihovně?
16. 4. 2015 odpoledne jsme poprvé četli v terénu, konkrétně na dětském hřišti na 
sídlišti v Klecanech. Protože v dubnu uplynulo 70 let od úmrtí Josefa Čapka, vzda-
li jsme této osobnosti české literatury hold dramatizací pohádky „O pejskovi a ko-
čičce“, což se u dětí setkalo s velkým úspěchem. Večer jsme v knihovně promítali 
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v rámci ozvěn festivalu „Jeden svět“ německý 
dokument „Z popelnice do lednice“. Následná 
diskuse dala tušit, že téma plýtvání potravina-
mi je velmi aktuální i v Klecanech. 

23. 4. 2015 jsme díky přízni počasí četli 
opět na dětském hřišti. Tentokrát byla na pro-
gramu čtenářská 
lekce s knihou 
Brigitte Wenin-
gerové „Jeden za 
všechny, všichni 

za jednoho“. Publikace pro nečtenáře i začínající čte-
náře je doplněna krásnými ilustracemi Eve Tharletové, 
které sehrály významnou roli při práci s textem. 

30. 4. 2015 proběhlo poslední společné čtení v tom-
to měsíci a bylo předzvěstí čarodějnické noci. Dokonce 
mezi nás přiletěla i čarodějnice. 

Fotodokumentace všech akcí je k vidění v archivu 
akcí na webu knihovny http://www.klecany.knihovna.cz

A co Vás čeká v květnu?
 To bychom taky rádi věděli. Ne, v knihovně nemáme věšteckou kouli, ale při použití 
zdravého selského rozumu předpokládáme, že Vás čekají patrně práce na zahradě, 
večery na zahrádce, grilování, setkávání s přáteli apod. A možná se najde čas i na 
nějakou příjemnou knihu. Bude toho hodně, a proto pozvolna přecházíme do modu 
„knihovnických prázdnin“ ve smyslu kulturních pořadů. Nebojte, knihovna pro Vás 
bude otevřená v obvyklých dnech i časech! 

Do konce školního roku se budou konat čtvrteční čtení s dětmi. Podle počasí 
buď na dětském hřišti u školy, nebo v knihovně. Aktuální informace vždy najdete 
na stránkách knihovny (http://www.klecany.knihovna.cz) a na obvyklých výlepových 
místech. V červnu se děti i rodiče mohou těšit na putování s pejskem a kočičkou po 
Klecanech. 

Koncem léta Vás budou služby knihovny oslovovat poněkud netradičním způso-
bem a od září se můžete těšit na další besedy, čtení, workshopy apod. Sledujte ale-
spoň po očku stránky knihovny, protože ani ty nezůstanou jen tak ladem. Budeme 
Vás jejich prostřednictvím informovat o projektech, na kterých knihovna participuje, 
o nových publikacích v knihovním fondu, zkrátka o věcech, které by Vás mohly za-
jímat. 

 Vaše knihovna

Děkuji organizátorům za zprostředkování setkání s panem Václavem Sůrou. Bylo 
to neuvěřitelně poutavé vyprávění a příliv nových informací o vzdáleném Severním 
pólu. D. Horová
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Noc s Andersenem
V knihovně proběhla v pátek 27. 3. 2015 Noc 
s Andersenem. Zájem byl veliký, ale do knihovny 
se, bohužel, vešlo jen 18 dětí. 

Naši společnou probdělou noc jsme začali vý-
robou jmenovek a hrou se jmény, abychom se po-
řádně poznali. Jelikož jsme měli naši noc v trochu 
kouzelnickém duchu, vyrobili jsme si kouzelnic-
ké pláště, hůlky a klobouky.

To nám zabralo spoustu času a na řadu přišla 
večeře. Měli jsme řízky a chleba.

Po večeři jsme šli zahnat lorda Voldemorta, 
který se, jak jsme zjistili, v poslední době zdržo-
val v klecanských Dolních kasárnách. Trasu jsme 

měli vyznače-
nou svíčkami. 
Nebylo to ale 
tak jedno-
duché. Děti měly u svíček schované úkoly a há-
danky, na které musely odpovědět, aby se moh-
ly dostat dál a Voldemorta přemoci. Po cestě je 
přepadalo i pár strašidel. Byl slyšet jekot dětí, ale 
vidět byly i kurážné výrazy nebojácnosti. Došli 
jsme na konec stezky, kde nám Voldemort nechal 
vzkaz, že jestli chceme najít poklad, musíme hle-
dat. Zlý černokněžník se nás asi lekl a utekl bez 
boje, poklad jsme našli a už s veselou jsme kráče-
li zpět do bezpečí knihovny. Tam si děti rozdělily 
poklad, který se skládal z balíčků se sladkostmi 
a potištěných triček, aby děti na tuto akci hned tak 
nezapomněly.
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Abychom zapomněli na hrůzu, kterou 
jsme na lovu prožili, pustili jsme si pís-
ničky, zapnuli diskokouli, zatancovali si, 
zahráli si různé hry – židličky, tanec ve 
dvou s balónky mezi hlavami a další.

Před spaním jsme se naučili Mrave-
nečkovu ukolébavku s doprovodem na 
kytaru, vyčistili jsme si zuby a přečetli 
kousek z knihy Harry Potter a kámen mu-
drců.

Pak zavládlo v knihovně ticho, jen ob-
čas bylo slyšet jemné pochrápávání, kte-

ré ale netrvalo dlouho, protože po šesté 
hodině se začaly budit první děti. Na 
stolku už byla připravená snídaně, kterou 
všichni s vděčností přijali. Ráno jsme ješ-
tě četli knihu Malý princ, hráli hry a v de-
vět hodin se knihovna postupně začala 
vylidňovat, až v ní nezbyl nikdo.

Akce byla fajn a všechny nás moc 
bavila. Osobně bych chtěla poděkovat 
Nikol Staňkové, Janě Langové, Ivče Bor-
zové, Evě Krátké a loutkovému divadlu 
Klecánek za pomoc, Potravinám Kříž za 
sponzorský dar ve formě cukrovinek a za 
podporu Města Klecany.

-BK-
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diamantová svatba
„Milovati a milován býti, je největší štěstí na světě.“ 
J. W. Goethe

Manželé Jarmila a Antonín Marvanovi z Máslovic si dne 20. března 2015 obnovili 
před panem starostou Ivo Kurhajcem manželský slib, který si dali již před 60 lety. Do 
dalšího společného života přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost a radost.

Poděkování
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Zveme vás k pravidelným  

protestantským 
bohoslužbám  
- na Rychtě (prostor klubu Klíček)  
- vždy v neděli jednou za 14 dní 
- hlídání dětí zajištěno

Nejbližší setkání:
10. května 10:00
24. května 10:00
 7. června 10:00
21. června 10:00

 

klecany.blogspot.cz | Hanka Polívková 777-165-994

Město Klecany Vás srdečně zve na znovuotevření výstavy 
u příležitosti 70. výročí konce II. světové války

KLECANY
V OBDOBÍ LET 
1930 – 1945

V SOBOTU 23. KVĚTNA
VE 14 HODIN 

Obřadní síň Václava Beneše Třebízského na Městském úřadu Klecany

DOPROVODNÝ PROGRAM na náměstí Václava Beneše Třebízského:

Statická ukázka válečných vozů a příslušníků vítězných armád • Módní přehlídka 
dobových kostýmů • K poslechu i tanci zahraje big band Gymnázia a Hudební školy 
hl. m. Prahy pod vedením prof. M. Reisera • Občerstvení zajištěno
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PROGRAM NOCI KOSTELŮ
V KLECANECH 

V PÁTEK 29. 5. 2015
 

17.30 – 18.45
Komentovaná prohlídka věže kostela: původní hodinový stroj věžních hodin, stopy 
tří stavebních slohů ve věži, zavěšení zvonu Václav, výhled z věžního okna. Provedou
vás klecanští skauti.

19.00 – 19.15
Malý varhanní koncert: Barbora Veselá, posluchačka Pražské konzervatoře: Fantasie 
in F J. F. Sweelincka a Sonáta D. Scarlattiho.

19.15 – 19.45
Seznamte se s našimi varhanami (prohlídka nástroje s B. Veselou).

19.45 – 20.30
Pásmo o JUDr. Jiřím Hejdovi, politickém vězni, odsouzeném v procesu s Miladou 
Horákovou před 65 lety, předním národohospodáři, publicistovi, autorovi Sonetů, 
z nichž bude přednášet herečka Eva Stanislavová. Na dotazy odpoví vnuk Šimon 
Matoušek.
Hudba – části skladby Věnec sonetů Lukáše Matouška. Účast přislíbila i 95letá dcera 
Jiřího Hejdy.

20.30 – 21.00
Koncert klecanského pěveckého souboru Klenota, řídí sbormistryně Marcela 
Sládková.

od 21.00
Beseda s farářem Pavlem Kunešem, který se pokusí odpovědět na vaše otázky, např. 
Proč se zabývat Biblí, když je tolik nových, zajímavějších knih? Bibli totiž můžete brát 
buď doslovně, nebo vážně.

Během celého večera je možno si pročíst panely výstavky Ježíšova křížová ces-
ta – Justiční vraždy padesátých let. Je umístěna vzadu v kostele a popisuje proces 
s JUDr. Miladou Horákovou a lidmi odsouzenými spolu s ní. Mezi ně patřil i JUDr. Jiří 
Hejda.
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Zprávičky Z mateřské školičky
Důležité upozornění!
Na základě změny zřizovací listiny ZŠ a MŠ Klecany, schválené zastupitelstvem měs-
ta Klecany dne 20. 4. 2015, došlo ke změně Směrnice pro přijímání dětí do mateřské 
školy. Směrnici schválila rada města na zasedání dne 23. 4. 2015.
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Zápis do MŠ Klecany 
pro školní rok 2014/2015 
Zápis do MŠ Klecany se uskuteční

20. 5. 2015 v 17:00 hodin
formou informativní schůzky s rodiči 

(bez přítomnosti dětí) v prostorách mateřské školy.
Podmínky zápisu splní ty děti, které mají k 27. 4. 2015 trvalé bydliště 

v Klecanech a k 31. 8. 2015 dosáhnou 3 let věku.

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

V důsledku změny zřizovací listiny ZŠ a MŠ Klecany došlo ke změně Směrnice pro přijímání dětí 
do mateřské školy

Přihlásili jsme se do soutěže
Prosíme, podpořte děti z naší školky svým hlasem. Přihlásili jsme se do soutěže, 
kterou pořádá MiKi, patron charitativních aktivit společnosti Mary Kay se svojí kama-
rádkou KiMi. Děti věnovaly soutěži spoustu práce. Hlasovat můžete přes facebook. 
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Nejjednodušší způsob je hlasování na profilu paní učitelky Katrin Léblové, kde najde-
te přímý odkaz na hlasování. 

http://woobox.com/wnps3o/vote/for/6686277

Berušky v knihovně
10. 4. navštívily děti ze třídy Beruška Městskou knihovnu v Praze – Ládví. Paní kni-
hovnice provedla děti knihovnou a seznámila je s chodem knihovny. Poté si mohly 
děti prohlédnout knihy dle své libosti. 

Tři kouzelné pohádky
17. 4. jsme ve školce zhlédli divadelní 
představení Tři kouzelné pohádky – O ry-
báři a rybce, O ševci a čertovi a O ušaté 
princezně. 
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co se šustlo v naší škole
Divadelní představení Myška z bříška
Když maminka neví, jestli se jí narodí holčič-
ka nebo chlapeček, může si s bříškem povídat 
například jako s myškou. Divadelní předsta-
vení „Myška z bříška“, které zhlédly druhé tří-
dy v Divadle v Dlouhé, je pohádkovým příbě-
hem na téma, které zajímá každé malé dítě: 
,,Maminko, jak to bylo, když jsem byl/a ještě 
v bříšku?“ Odpověď lze nalézt v úžasném 
představení plném hudby, písniček a poezie.

http://zsms.klecany.cz/obsah/divadelni-predstaveni-myska-z-briska-1082.html

Kvak a Žbluňk
Prvňáci mají nové kamarády. Přijeli za 
námi tentokrát až do Klecan. V nové aule 
MŠ jsme se s nimi zasmáli a pobavili, tak 
jak to mezi kamarády má být.

http://zsms.klecany.cz/obsah/kvak-a-zblunk-1087.html

Výlet za perníkovou koledou
V košíku každého správného 
koledníka by neměl chybět per-
níček, a právě proto vyrazily 
druhé třídy na velikonoční výlet 
za perníkovou koledou. Během 
prohlídky jsme se seznámili 
s tím, jak se perník vyrábí, co 
vše se do perníkového těsta při-
dává, jak se válí, peče a násled-
ně zdobí. Z čerstvě upečeného 
těsta nám pekaři připravili per-
níky, které jsme si sami nazdo-
bili a odvezli domů jako koledu.

http://zsms.klecany.cz/obsah/vylet-za-pernikovou-koledou-1084.html
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Zdravotníci z 2.B
Již podruhé jsme absolvovali dvouho-
dinový kurz první pomoci se sympatic-
kými sestřičkami ,,Kamčou a Dančou“. 
Na začátku jsme si zopakovali vše, co 
jsme se naučili v I. ročníku a byli jsme 
pochváleni za aktivní přístup a výborné 
znalosti. Pak jsme již dávali dobrý pozor 
při přednášce o poskytnutí první pomoci 
při epilepsii a jak zacházet s člověkem 
v bezvědomí. 

 Vše opět probíhalo formou hry a vše 
jsme si samozřejmě vyzkoušeli buď se 
spolužákem či přímo se sestřičkami.

 Děkujeme paní Kamile Dvořákové a paní Daniele Hnátové za další důležité vědo-
mosti, které jsme díky nim získali.

http://zsms.klecany.cz/obsah/zdravotnici-z-2-b-1083.html

9.A na exkurzi v Památníku Terezín

Bezpečně na internetu
Vážení rodiče, 
připomínáme konání programu „Bezpečně na internetu“, který proběhne 25. 5. 
2015  v 16:00 v učebně ZŠ a MŠ Klecany. Stále jsou volná místa, a můžete se tak 
přihlásit na emailu: bendova@zsms.klecany.cz 

http://zsms.klecany.cz/obsah/navsteva-pamatniku-terezin-1089.html
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Cílem programu je seznámit rodiče s riziky virtuální komunikace a podpořit je 
v preventivním a výchovném působení, aby se jejich děti nestaly oběťmi či pachateli 
trestné činnosti a rizikového chování.

Obsah – témata:

 – charakteristika rizikových jevů
 – kyberšikana a její řešení
 – kyberstalking
 – další rizika a jejich trestně právní souvislosti
 – prevence on-line patologie
 – bezpečná komunikace a ochrana soukromí
 – technické nástroje ochrany
 – desatero začínajícího surfaře

 
Program je na objednávku škol zdarma, Středočeský kraj obdržel na realizaci tohoto 
projektu státní účelovou dotaci od MV ČR.

 
Mgr. Bronislava Bendová 

http://zsms.klecany.cz/obsah/skoleni-pro-rodice-bezpecne-na-internetu-1086.html

Zachraňovali jsme účastníky autonehody
Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili kurzu první pomoci 
pod odborným vedením lektorek Kamily Dvořáko-
vé a Daniely Hnátové. 

Kurz byl rozdělen na tři části:

1.  otázková část + ukázky jak se chovat při kon-
krétních situacích

2. část, při které jsme zhlédli odborná videa 
3. simulace autonehody

Část č.1 byla výborná. Probíhala v aule mateřské 
školy. Byli jsme rozděleni do čtyř týmů, ve kterých 
jsme získávali body za otázky, které nám poklá-
daly lektorky ohledně toho, jak se např. zachovat, 
když je člověk v bezvědomí. Když nebyla nějaká 
otázka jasná, hned nám obě lektorky vše vysvětli-
ly nebo ještě lépe nám to živě ukázaly. Byla také 
situace, kdy dva týmy odešly za dveře auly, a když 
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se vrátily, musely zachraňovat zbylé dva 
týmy. Simulovaly zranění, které jsme si 
zrovna v otázkové části procházeli. Poté 
jsme si vyzkoušeli jak je nutné oživování 
až do příjezdu záchranné služby. Každý 
tým musel oživovat cvičnou figurínu (An-
dulu) 7 minut. Po přesunu do kmenových 
tříd jsme se koukali na videa a povídali 
si o různých situacích nebo o tom, jak 
lehce může dojít k autonehodě. Na toto 
téma se rozpoutala diskuze. V tom přišla 
druhá lektorka a odebrala si jen jeden 
tým, se kterým odešla ven. To nám bylo 
podezřelé, ale pokračovalo se dále. Byla 
to nehoda motocyklu. Museli jsme po-
moci motorkáři, který má helmu. Bylo 
nutné jí sundat opatrně tak, aby se moc 
nehýbalo s hlavou.

 To, že nám něco bylo podezřelé se 
potvrdilo, když nás lektorka Kamila od-
vedla ven, kde nám dala malou lékárnič-
ku a rukavice. Zapískala a my jsme museli okamžitě pomoci při simulované auto-
nehodě. Tohoto úkolu se nejlépe ze všech zhostil tým zelených, kde byl kapitánem 

Matěj Kubíček z 9. třídy. I přes to, že celá 
autonehoda byla simulovaná, byli všich-
ni dost nervózní a hlavně bylo jedno 
poranění, při kterém jsme my konkrétně 
nevěděli, co máme dělat. Všechno bylo 
hrozně rychlé a všichni doufáme, že nic 
takového nezažijeme na živo, ale kdyby 
nedej Bůh tato situace nastala myslím si 
že jsme dobře připraveni zasáhnout.

Celý kurz se všem velice líbil a myslím si, 
že nás hodně naučil. 

 Marty Hora, 8.A
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skautské středisko Havran klecany
Duben byl ideálním měsícem pro pořádání akcí. Počasí jako stvořené 
pro výlety, výpravy a jiné programy. 3. oddíl toho také hned využil 
a vydal se na výpravu do Močidel:

Třetí oddíl konečně po zimě uskutečnil výpravu. V sobotu 11. dubna 
v devět hodin se Mamut a Panda sešli s vlčaty před srubem. Počasí 

bylo již v tyto brzké ranní /pozdní dopolední hodiny přívětivé a na obloze ani mrá-
ček. Mamut ostatním sdělil cíl jejich jednodenní výpravy – Močidla u Řeže. Ačkoli 
se jedná o tradiční poutní místo třetího oddílu, našlo se mezi vlčaty jen pár kluků, 
kteří v minulosti Močidla navštívili. Pravdou je, že tam oddíl naposledy zavítal v roce 
2011. Vlčata si jako vždy dělala z názvu tohoto nepříliš známého, přesto velmi pěk-
ného místa legraci. Legrace však skončila, když Mamut s Pandou začali kontrolovat 
obsah jejich batohů, zda sebou netáhnou nějaké zbytečnosti. Vlčata však příjemně 
překvapila a až na pár chybějících pláštěnek (stejně se zdálo, že nebudou potřeba) 
a nedostatku pití bylo vše v pořádku. Kluci naházeli věci zpátky do batohů a vydali 
se na cestu

Prvním kontrolním stanovištěm byla vyhlídka na konci klecanského háje, kde se 
výletníkům naskytl krásný pohled na dole ležící Klecánky. Mamut s Pandou pak ná-
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sledně vlčatům ukazovali v dáli se tyčící věže Pražského hradu. Skrz husté houští 
a nově objevené černé skládky (přičemž vlčata popadla mánie brát všechen ten svin-
čík do rukou) se nakonec doloudali k vrchní části klecanského lomu. Poté se vydali 
podél silnice k Řeži. Po cestě byli sužováni ostrými paprsky jarního slunce a jejich 
utrpení nezmírňoval ani vánek, způsobený kolem svištícími automobily. Výprava ko-
nečně dosáhla Řeže a po malé polní cestičce dorazila do Močidel. Uvítalo je místní 
nesmrtelné ohniště, které Mamut pamatuje ještě z dob, kdy byl sám malé a roztomilé 
vlčátko. Po odeznění veškeré nostalgie Mamut přikázal, aby vlčata rozdělala oheň. 
Po různých experimentech s trávou, uschlým listím a jehličím a po Pandově radě, aby 
vlčata zkusila nasbírat chrastí, se oheň konečně rozhořel. Všichni se najedli a byli rá-
zem plní energie. Což bylo dobře, neb je čekal sestup dolu ze skal a následný výšlap 
na vedlejší kopec. 

Skrz Řež kluci došli k Vltavě, kde právě probíhala Máslovická šlápota, přičemž 
by bylo dobré pro příště rozšířit název ještě o Máslovickou šlapku a brusli, protože 
podél břehu se na obě strany proháněli kromě chodců také cyklisté a in-line bruslaři. 
Kličkujíc mezi nimi se oddíl dostal beze ztrát k Husineckému kameni. Ještě než Panda 
s Mamutem stačili odložit batohy, vlčata už byla na vrcholu kamene a vyhlížela geo-
kešky. Kešky vůbec byly hlavním tématem výpravy a vlčata je viděla na každém kro-
ku. Po několika neúspěšných objevech (tutová keška se vždy jako kouzlem proměnila 
v obyčejný kámen) se pozornost vlčat obrátila na týrání okolní fauny a flóry. Přesně 
čas na to pokračovat v cestě. Protože měla vlčata spoustu času, zašla si ještě na něja-
ké mňamky do Klecánek. Když kluci utratili všechny své „výletní“ peníze za limonády 
a hranolky, otočili se zpět na cestu ke srubu. Cestou ke srubu se kluci odpojovali a šli 
domů, takže s Mamutem ke srubu došli jen Hrášek, Mára, Padáček a Jiřík. Tam se 
kluci rozešli domů. Výprava se povedla a vlčata si jí fakt užila. Výpravy se zúčastnili 
Mamut, Panda, Plaváček, Táda, Tomáš, Brepta, Mára, Padáček, Matouš, Hrášek a Jiřík.

Kromě jiného se kluci z 3. oddílu zúčastnili dubnové uklízecí akce v Klecanech. 
Zprávu o této akci napsal Panda:

„V sobotu 18. 4. 2015 se část 3. oddílu zúčastnila akce Ukliďme Česko, kterou 
v Klecanech zaštiťovalo občanské sdružení Pravý Hradec. S vlčáky jsme se sešli 
v 8:30 u našeho srubu a následně jsme se vydali na náměstí, kde byl organizáto-
ry akce vyhlášen sraz na 9 hodinu. Nafasovali jsme pytle a rukavice a rozdělili se 
do dvou skupin. Jedna skupina se vydala uklízet přes Černou skálu k Vltavě a naše 
skupina s vlčáky přes hřiště a Křížek na louku k Čertovce. Nasbírali jsme několik 
obrovských pytlů odpadu. Musím říct, že to Vlčáky bavilo, ale stejně se nejvíc těšili 
na palačinky, které jsme pak dostali v Klíčku. Děkuji Hráškovi, Tádovi, Šimonovi, 
Číšníkovi, Plaváčkovi a Duduovi.“

Schůzky třetího oddílu se v dubnu nesly v duchu plnění nováčků a stezek a přede-
vším příprav na sv. Jiří – patrona skautů.

Mnoho věcí se také dělo v 13. oddíle skautů a skautek. Především Svojsíkův závod 
2015:

Během několika posledních měsíců probíhaly v našem oddíle bouřlivé přípravy na 
jednu z největších a nejdůležitějších skautských akcí v naší Republice. Tou akcí byl 
Svojsíkův závod a my jsme samozřejmě neotáleli a rozhodli se do závodu přihlásit. 
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Nejdříve jsme se dětí zeptali, kdo by se rád zúčastnil, čímž nám vznikly dvě skupiny. 
V první se pod vedením Matly, sešli Pyromanka, Matěj, Simba, Rocky a Šídlo (Poiroti) 
a v druhé pod dohledem Verči – Torpi, Black a Andy (Danapeši), kteří ovšem nemohli 
postoupit kvůli malému počtu členů, a proto si jen přišli zahrát. Bylo nutné prověřit 
a zdokonalit schopnosti dětí v mnoha směrech, jako například zdravověda, týmová 
spolupráce a mnoho jiných, abychom si mezi okresními skauty neudělali ostudu. 

Poté, 10. Dubna, nadešel náš den D. V sedm hodin ráno jsme se všichni včas sešli 
v Čelákovicích, kde se měla akce konat, spolu s dalšími patnácti družinami z celého 
okresu, abychom se zabydleli a připravili na samotný závod. S odbitím deváté hodiny 
se závod odstartoval. Na dlouhé cestě bylo hned třináct stanovišť, které měly naše 
skauty prověřit v tom, co umí. Já osobně jsem se běhu nezúčastnil, ale byl jsem se 
Smíškem na jednom ze stanovišť, a když nám tamtudy procházeli jiní skauti, muse-
li jsme uznat, že konkurence byla opravdu veliká. Po skončení prvního náročného 
dne, kdy všichni soutěžící strávili nejméně deset hodin v přírodě plněním různých 
úkolů, se v tábořišti uvařila dobrá večeře, načež nám pořadatelé připravili bohatý 
a zajímavý program. Ale muselo se jít brzy spát, jelikož závody pokračovaly i druhý 
den.

 Nyní už neprobíhaly závody jako předtím, ale jednotliví členové se museli rozdě-
lit mezi stanoviště, kde se opět plnily úkoly. Přibližně v jednu hodinu odpoledne byl 
celý závod ukončen a sečteny výsledky. Příštích několik hodin byli všichni napjati, 
jelikož nikdo nevěděl, jak jsme se umístili. Celkové vyhlášení proběhlo na nástupu. 
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Na každém z přítomných bylo vidět napětí a nervozita. Hlavní rozhodčí postupně 
četl jména družin, nejdříve těch nepostupových, kde se Danapeši mezi těmito sku-
pinami dočkali krásného čtvrtého místa. Avšak Poiroti se stále dostávali blíž a blíž 
v žebříčku prvnímu místu. Nakonec rozhodčí dočetl až k třetímu místu, kdy se ozvalo 
číslo a jméno družiny Poirotů. Bylo to sice poslední nepostupové místo, ale stejně 
nikdo nemohl uvěřit tak nádhernému umístění. Poirotům se povedlo poslat za záda 
hned několik, na první pohled ostřílených družin plných kluků. Tímto moc gratuluji 
oběma skupinám a myslím, že nemluvím jen za sebe, když řeknu, že jsme na všech-
ny naše závodníky moc pyšní. Děkujeme a doufám, že jste si to hlavně pořádně 
užili.  

Šeby 
Rádce 13. oddílu

Skautské interview:
Odpovídala Janina, vedoucí klecanského skautského střediska Havran.

Jak dlouho, Jani, již působíš v organizaci Junák – Český skaut?
Janina: 25 let. Ty jo, to už je čtvrt století. 

To je docela dlouhá doba! Co tě mezi skauty pořád drží?
Janina: Každou etapu mého života to bylo něco jiného. Jako světlušku mě tam posílali 
rodiče, jako skautku a rangers mě tam bavilo setkávání s kamarádkami a ve věku ve-
doucího jsem měla spoustu chvil, kdy jsem chtěla skončit. Přijedeš ze skautské akce, 
vzdělání, kurzu a jsi plný skautingu, poslání a představy, jak má oddíl či středisko 
vypadat a snažíš o tom všechny okolo sebe přesvědčit. A setkáš se s nepochopením 
a nezájmem. Naštěstí jsem vydržela a dnes už je takových lidí v našem středisku víc, 
kteří se také vracejí z kurzů s podobným přístupem a pohledem na věc. Jsem za to 
moc ráda. To už se pak jinak pracuje. A hlavně, pokud pocítíš jednotu, pocítíš i sílu 
a se sílou přichází velké věci, které Tě odmění uspokojením, že děláš něco, co má 
smysl, něco, co je dobré. A na světě je potřeba žít a dělat věci dobře, no ne? To mě 
tu drží.



34 / 35

Mohla bys nějak popsat smysl skautingu? V čem to vlastně celé spočívá?
Janina: Na to už jsem tak trochu odpověděla v předchozí otázce. Skauting stojí na 
tom, aby skrze výchovu a přístup k dětem šířil dobro. 

Skauting je především pro děti a mladistvé. Mohou se skauty stát i starší zájemci?
Janina: Každý se může stát skautem. V našem středisku máme oddíly od 6 let, ale 
začínáme přemýšlet i o oddíle benjamínků. Roverský kmen (dospívající nad 15let) 
by potřeboval taky posilu, nemluvě o oddílů oldskautů (26 a více), takže neváhejte 
a přijďte mezi nás. V dobrovolné činnosti, jako je práce ve skautském středisku, se 
pro každého najde místo.

Působíš ve skautingu už celou řadu let. Kdybys měla vybrat tři okamžiky, které se ti 
díky skautingu nezapomenutelně vryly do paměti, které by to byly?
Janina: Těch je hrozně moc. Zvláštní je, že silné okamžiky se mi vybavují hlavně 
z akcí mimo středisko. Ze vzdělávacích kurzů, z kurzu, kde jsem působila jako in-
struktor, ze zážitkových akcí. Jsi tam mezi lidmi, kteří skautingem žijí, atmosféra je 
tam přímo nasátá a lidi jsou na sebe moc hodní. Jde o chvíle plné sebepoznávání, 
rituálů, navázání krásných vztahů. Ale jedno z mála posledních zážitků pro mě byly 
střediskové Vánoce, kterých jsem se paradoxně nezúčastnila. Kdykoliv mi jsou ale vy-
právěny, jsem dojatá. Ve stejné chvíli, kdy celé středisko i s rodiči dětí stáli u stromku 
a přáli si vše dobré, se mi narodila druhá dcera. Z vyprávění vím, že tato informace 
vyvolala v této společnosti radost a veselí. Je krásné, když se blízcí lidé radují z Tvého 
štěstí.

A druhá věc, která mě potěšila, bylo, když mi nedávno jedna z našich vedoucích 
řekla, že jsem ve středisku průkopnice. Takže všechny ty neshody a plánované ne-
zrealizované odchody, o kterých jsem mluvila výše, za to přeci jen stály, nemyslíš? 
Jen mě hrozně mrzí to, že s průkopníky nesouhlasí všichni a občas i za cenu jejich 
odchodu z našeho společenství. Myslíš, že tímto trpí všichni průkopníci? (řečnická 
otázkaJ). 

To nechám na posouzení někomu povolanějšímu. Nicméně k úplně poslední otázce. 
Doporučila bys jako matka ostatním rodičům přihlásit své děti do skauta? A pokud 
ano, tak proč?
Janina: No, já jsem zjistila, že to není tak jednoznačné. Každá maminka chce pro 
své dítě to nejlepší. Každá má však jiné priority. Od čistoty, zdraví, vzdělání až po 
osobnostní rozvoj. Já chci, aby se mé děti uměly samy rozhodovat, byly kreativní, 
nebály se života v přírodě, což je spojené s bytím bez tekoucí vody, bez elektři-
ny a občas i ne úplně v teple, uměly spolupracovat, respektovaly druhé, snažily se 
být čestné a pokorné. A to je to, proč já do skauta děti dám. On s tím totiž dost 
pomůžeJ.

Mnohokrát děkuji, Jani, za odpovědi. Ať se tobě i tvým blízkým daří!

Pavel Hurt – Mamut
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ŽiJeme v klecanecH
Milí občané,
 
přinášíme vám krátkou informaci o činnosti zastupitelek za sdružení Žijeme v Kleca-
nech, a také o činnosti spolku Pravý Hradec v poslední době. Několik našich návrhů 
se setkalo s vstřícným přístupem vedení města, z čehož máme velkou radost. 

 Sociální komise doporučila městu zajistit pomoc seniorům s dopravou k lékaři. 
Tento návrh předložila Z. Tomášová na zasedání ZMě v prosinci 2014. Sociální komi-
se rovněž hledá masérku a cvičitelku pro cvičení seniorů, které v DPS a v Klecanech 
zavedl spolek Pravý Hradec, a které v loňském roce podpořilo město Klecany. Cviče-
ní i masáže jsou pro seniory velmi důležité, a proto jsme velmi rádi, že tento projekt 
město přijalo za svůj a senioři budou moci cvičit i nadále. 

 Zdena Tomášová (zastupitelka za Žijeme v Klecanech a předsedkyně spolku Pra-
vý Hradec) navštívila v rámci Dne otevřených dveří 21. 4. 2015 denní stacionář AD 
centra NÚDZ. Přišlo asi 15 lidí, mladších i starších seniorů. Vyzkoušeli si celodenní 
program, trénování paměti a pracovní terapii, relaxaci, cvičení na židli. Byli také na 
obědě v ústavní restauraci. Oběd si velmi pochvalovali, vaří se prý výborně. Restaura-
ce je přístupná i pro veřejnost. Od 11 do 14 hodin se zde podávají jídla podle výběru 
z bohatého jídelníčku. 

 Se sociálními pracovníky jsme před časem navázaly kontakt a společně na Den 
otevřených dveří pozvaly občany. Vyvěsily jsme plakáty a poslaly informační maily 
občanům a všem starostům v okolí. Do denního stacionáře se přišla se podívat členka 
sociální komise z Větrušic a jedna zastupitelka z Vodochod. Domluvily jsme se, že 
začneme plánovat společnou sociální práci pro všechny okolní obce. 

 S AD centrem bude naše sdružení nadále spolupracovat. Zatím je v provozu denní 
stacionář pro seniory, ve kterém jsou stále ještě volná místa, a od 1. 6. 2015 budou 
poskytovat i sociální poradnu.

Dopravní situace u školy: 
V loňském roce proběhlo veřejné projednávání projektu řešení dopravní situace u zá-
kladní školy. Spolek Pravý Hradec získal grant od Nadace VIA na moderátory veřej-
ného projednání, a také na oponentní posudek k projektu, který vypracoval Ing. K. 
Syrový. Oponentní posudek finančně podpořilo rovněž město Klecany prostřednic-
tvím příspěvku na činnost Pravého Hradce v roce 2014. Ing. Syrový navrhl zapracovat 
do projektu bezpečnostní zpomalovací prvky, např. tzv. „dusítka“ – zúžení vozovky. 
Jeho koncepce se líbila jak občanům, tak odborníkům. Projekt však posléze nara-
zil na nesouhlasné stanovisko dopravní policie z Brandýsa nad Labem, která prosa-
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zuje omezení dusítek a nadřazuje plynulost dopravy kolem školy její bezpečnosti. 
O situaci jsme informovali pana Ing. Syrového, který se vložil do jednání s policií 
a zasazuje se o zachování bezpečnostních prvků s pádnými odbornými argumenty. 
Díky zkušenostem pana Ing. Syrového je tedy velká naděje, že projekt bude reali-
zován v té podobě, na které se shodla veřejnost s odborníky. Pro nás je tato situace 
potvrzením toho, jak důležité je veřejné projednávání záležitostí, které se bezpro-
středně týkají obyvatel města, a jak užitečné je spolupracovat s odborníky na danou 
oblast. 

Skatepark pro mládež: 
Spolek Pravý Hradec dlouhodobě pomáhá dospívající mládeži se smysluplný-
mi volnočasovými aktivitami. Zprostředkoval několik schůzek teenagerů s panem 
starostou s cílem získat náhradu za starou U-rampu. Ukázalo se, že město poda-
lo žádost o dotaci ke Středočeskému kraji na vybudování víceúčelového sportov-
ního areálu u fotbalového hřiště, jehož součástí bude i skatepark. Je to sice bez 
veřejné diskuse s obyvateli okolních domů i fotbalisty a stále si myslíme, že v ka-
sárnách by byl skatepark vhodnější, ale kvůli chybějícímu územnímu rozhodnu-
tí a stavebnímu povolení to zatím v kasárnách údajně není možné. Do doby, než 
bude tento projekt realizován, přislíbil pan starosta teenagerům obnovení U-rampy 
v Klecánkách. 

duben 2015

Alena Václavíková
Zdeňka Tomášová

internetový magaZín  
Z povodí  
mratínskéHo potoka
Webový portál M-region.cz vám přináší aktuální informace z povodí Mratínského 
potoka a okolí. Na úvodní straně najdete odkazy přehledně seřazeny do jednotlivých 
složek podle žánrů a rubrik.

 – aktuálně, politika, doprava, krimi a kauzy, kultura, rozhovory, osobnosti, historie, 
sport, Slované, názory, životní styl, bydlení a reality, finance, věda a technika, ces-
tování, vzdělání, zdravotnictví, kulturní akce, auto-moto.

www.m-region.cz
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cyklistika
Cyklistická závodní sezóna se rozběhla
O vynikajícím úspěchu našich eliťáků píšeme na jiném místě, ale i ostatní členové 
klubu vzorně reprezentují naše barvy. Nelze zde vyjmenovat všechny naše úspěšné 
počiny, ale k nejzářivějším patří double a několik pódiových umístění na Pražském 
poháru, Becker Cupu a dalších závodů. Také jsme vyzkoušeli poprvé silniční závod 
a hned to cinklo na medaili. 
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 A to hlavně naše nejmenší borce a borkyně čekají první závody až o víkendu po 
uzávěrce tohoto čísla. Jenom na první závod v Čerčanech je přihlášeno 19 oranžo-
vých bombarďáků. Tak jim držme palce, ať se jim daří. 

 (pm)

Naši „eliťáci“ opět přepsali historii !!!
Zdá se Vám, že jste tento nadpis článku ně-
kde viděli? Nezdá. Jenom jsme si ho vypůj-
čili z loňského květnového čísla, kdy jsme si 
mysleli, že lépe otevřít sezónu snad nejde. 
Dnes už víme, že lze a pořád nám to zní na-
prosto neuvěřitelně. 

 V sobotu 18. dubna se konal první důleži-
tý závod pro naše „eliťáky“ a tím nebylo nic 
menšího, než první závod Českého poháru 
v Cross Country. 

 Na startu mladších žákyň jsme měli Káju, 
Anetku a Verču. Kája po celou dobu určovala tempo závodu společně se slovenskou 
závodnicí, které podlehla až na cílové pásce. Druhé místo je její první medaile ze 
závodu v Českém poháru! Navíc Aneta dojela na 8. místě a Verča na 13. místě. První 
závod a hned medaile! 

 Dalším startem byla kategorie starších žaček, kde jsme měli opět trojnásobné za-
stoupení. Madlu, Zuzku a Natálku. Madla byla v uniknuvší trojici po prvním kole, ale 
hned na začátku druhého a zároveň posledního kola za to vzala, a nenechala nikoho 
na pochybách, kdo je aktuálně nejlepší bajkerka v této kategorii. Prostě odjela a do cíle 
přivezla luxusní náskok 59 vteřin. Zuzka to druhým nejlepším časem v druhém kole 
ze všech závoďaček dotáhla na vynikající 5. místo. Pro Natálku to byla premiéra v po-
hárovém závodě, o umístnění vůbec nešlo, ale získala spoustu užitečných zkušeností. 

 Ještě za naše barvy bojoval v juniorech Matěj (44. místo) a v náborových katego-
riích Adam (5. místo) a Lukášek. 
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 Bomba vstup do sezony! Dvě medaile, další dvě umístění do desítky. A Madla 
navíc zapsala důležité body pro nominaci na Olympiádu dětí a mládeže a na Mist-
rovství Evropy v XCO. 

 Jo a abych nezapomněl – také bych chtěl někdy zažít ten pocit, který popsala 
Madla na webu, cituji : „Druhé kolo jsem si na pohodu dojela sama a do cíle jsem 
přijela s necelým minutovým náskokem před druhou v pořadí”. A o tom to má být, 
“vyhrát na pohodu”. 

 (pm)

Mistrovství MAS Nad Prahou  
v závodech na horských kolech 
Termín oblíbeného závodu na horských kolech se nezadržitelně blíží. 
Přípravy jsou v plném proudu a pro letošní rok chystáme několik no-
vinek. Zázemí tradičně najdeme v areálu společnosti KB Expert. Při-
praveny budou party stany, možnost občerstvení, zajištěn pitný režim, 
a to vše za každého počasí, přislíben je např. i skákací hrad pro děti. 

 Jednou z novinek bude, že nejmenší závodníci nebudou muset če-
kat na vyhlášení po dojetí všech kategorií. Ve všech dětských kategorií 
vyhlašujeme 5 nejlepších v absolutním pořadí a dále první 3 reduko-
vaného pořadí závodníků příslušejících k regionu Nad Prahou. 

 Kategorie pro děti jsou dvouleté a obtížnost i délka tratí jsou stanoveny podle do-
vedností a fyzické zdatnosti odpovídajících věku dětí. 
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 Další novinkou pro kategorie juniorů, juniorek a starších kategorií je výrazné 
prodloužení okruhu, přibude jeden obtížný sjezd s možností objízdné trati a také 
„spravedlivý“ kopec, ten bohužel bez možnosti vynechání J. Pro časové rozmezí 
od 13.30 do 17.30 hodin bude úplně uzavřena komunikace mezi Klíčanami a Báští. 

Takže nezapomeňte 24. května 2015 se na Vás těšíme v Klíčanech.
 
Doporučujeme sledovat webové stránky závodu http://www.xcobeckov.cz/, kde 

naleznete veškeré důležité a aktuální informace mj. i k ukázkovým tréninkům. 
 Na květen chystáme 2 vzorové tréninky, kdy Vám průvodce, mentora či doprovod 

budou zajišťovat naši zkušení a šikovní závodníci. Neváhejte a přijeďte si zajezdit na 
kole např. s vítězkou prvního Českého poháru v Cross Country. A kdy to bude? Vždy 
ve středu 13. a 20. května od 17 hodin. 

 (pm)

Pozn. red.: 
Pro úplnost informací uvádíme celá jména závodníků uváděných v článcích.

Kája = Karolína Bedrníková Anetka = Aneta Novotná
Verča = Veronika Mišoňová Madla = Magdalena Mišoňová
Zuzka = Zuzana Kadlecová Natálka = Natálie Klímová
Matěj = Matěj Mišoň Adam = Adam Hošek
Lukášek = Lukáš Novotný

Celému týmu přejeme spoustu sportovních zážitků a úspěchů v nové sezoně! 

kalendář akcí
Květen
7. 5. 2015 – čtvrtek Konec II. světové války   
10. 5. 2015 – neděle Slavnostní koncert v kostele  
23. 5. 2015 – sobota Sousedé se dobře baví v Dolním Povltaví  
24. 5. 2015 – neděle XCO Beckov
29. 5. 2015 – pátek Noc kostelů  
30. – 31. 5. 2015 – víkend  Klecanský masakr motorovou pilou – řezbování
31. 5. 2015 – neděle Dětský den   

Červen
13. 6. 2015 – sobota Veterán Rallye  

20. 6. 2015 – sobota  Pátá nízkoprahová Akademie Pravého Hradce  
pod patronací klecanského bílého kosa
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Z FotbalovéHo klubu  
tJ sokol klecany

Výsledky odehraných zápasů „A“
TJ SOKOL KLECANY – TATRAN RAKO RAKOVNÍK 1:4
Gól: Aleš Čáp Pfeifer

TJ JÍLOVIŠTĚ – TJ SOKOL KLECANY   5:2
Góly: Ondra Dvořák, Marcel Rodek

TJ SOKOL KLECANY – TJ SOKOL VRANÝ  1:0
Gól: Lukáš Smíšek

TJ SOKOL KLECANY – TJ SOKOL DRUŽBA SUCHDOL  1:5
Gól: Lukáš Rybecký

Pozvánka na zápasy A mužstva 
Klecany – Hostouň 09. 05. 2015 17:00 hodin sobota
Beroun – Klecany 16. 05. 2015 17:00 hodin sobota
Klecany – Nymburk 23. 05. 2015 17:00 hodin sobota
Semice – Klecany 31. 05. 2015 17:00 hodin neděle
Dobříš – Klecany 06. 06. 2015 17:00 hodin sobota

Pozvánka na zápasy B mužstva 
Škvorec – Klecany 09. 05. 2015 17:00 hodin sobota
Klecany – Předboj 17. 05. 2015 17:00 hodin neděle
Radonice – Klecany 24. 05. 2015 17:00 hodin neděle
Klecany – Nehvizdy 30. 05. 2015 17:00 hodin sobota
Veleň – Klecany 06. 06. 2015 17:00 hodin sobota

Pozvánka na zápasy starších žáků 
Klecany – Struhařov 09. 05. 2015 10:15 hodin sobota
V. Popovice – Klecany 16. 05. 2015 15:00 hodin sobota
Sousedé se dobře baví 23. 05. 2015  účast na akci města
Stř. Skalice – Klecany 30. 05. 2015 10:15 hodin sobota
Veltěž – Klecany 06. 06. 2015 10:15 hodin sobota

Pozvánka na turnaje starší přípravky
Hřiště SK Vyžlovka  17. 05. 2015 09:00 hodin neděle
Hřiště SK Světice 30. 05. 2015  09:30 hodin sobota
Hřiště Sokol Šestajovice 14. 06. 2015 09:30 hodin  neděle
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Dočasné odhlášení dorostu
Z důvodu fatálního nedostatku hráčů dorostenecké kategorie jsme museli pro zby-
tek sezony odhlásit mužstvo z rozehrané soutěže. Bohužel došlo ke zranění hráčů 
a k odstěhování hráčů z dosahu dojíždění. Ve zbývajícím počtu fotbalistů této věko-
vé kategorie nebylo možné soutěž dohrát. Již v počátku sezony jsme se snažili pro 
udržení oddílu dorostu udělat maximum a na zápasy jsme doplňovali počty hráčů 
staršími žáky. Rozhodnutí padlo na základě pečlivého uvážení a projednávání s tre-
nérem a vedením klubu s ohledem na všechna pro a proti, která odhlášení ze soutěže 
přináší. Jsme připraveni v okamžiku, kdy bude dostatečný počet hráčů v kategorii 
dorostu opět mužstvo přihlásit do soutěží OFS Praha východ. Hráči, kterých se toto 
odhlášení dotklo nejvíce, budou nadále trénovat a účastnit se zápasů s „B“mužstvem 
dospělých. 

Velká jarní údržba
Díky loňskému a letošnímu umístění našeho „A“ mužstva v zimním poháru Teskahor 
jsme získali jako cenu částečnou údržbu travnaté plochy ve  finanční hodnotě cca 
35.000 Kč. Rozhodli jsme se tedy pro velkou údržbu. Travnatá plocha byla prořezá-
na, byla zaseta nová tráva, zároveň došlo k prohnojení a zapískování celého hřiště. 
Doplatek za dodané služby bude financován z vlastních zdrojů.

Ukliďme Česko
Vzhledem k tomu, že probíhá plná fotbalová sezona, v den, na který byla vyhlášena 
akce Ukliďme Česko, všechna naše mužstva hrála venkovní zápasy a nebylo tedy 
možné se úklidové akce zúčastnit ve stanoveném termínu. Na základě domluvy s ve-
dením města jsme se rozhodli, že podstata celé akce není v termínu, ale v činech, 
a proto se připojíme k úklidu okolí tím, že vyčistíme po sezoně celý sportovní areál 
a jeho okolí od nepořádku, který nám v areálu nahromadili neukáznění návštěvníci. 
 Bohužel nepořádek musíme uklízet téměř denně. Je opravdu k neuvěření, co jsou 
lidé schopni po sobě zanechat při návštěvě sportovního areálu a jeho okolí včetně 
neustálého znečišťování hřiště psími výkaly. 

Dětský den
V letošním roce připravuje TJ Sokol Klecany „Dětský sportovní den“, v případě, že 
máte chuť nám přijít pomoci se soutěžemi, či jakýmkoliv jiným způsobem, bude-
me moc rádi. Každopádně jste všichni srdečně zváni se svými ratolestmi v neděli 
31. 5. 2015 od 14.00 hodin na fotbalové hřiště. 

D. Horová
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12. 9. 2015
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 na plakátech
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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. 
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2.5.2015 OLDIES PÁRTY 
DJ PATRIK ROKL

9.5.2015 METAXA PÁRTY
POJĎTE S NÁMI PŘIVOLAT SLUNÍČKO / DJ Dejl

16.5.2015 KOKTEJLOVÁ MÁNIE 
VYBRANÉ KOKTEJLY ZA BABKU / DJ Tomáš Březina

23.5.2015 MARTIN KOCIÁN EXKLUZIVNĚ V PASU 
AŤ JE HUDBA TVŮJ LÉK / DJ  Milhouse

30.5.2015 ČESKOSLOVENSKÁ PÁRTY 
CELÝ VEČER ČESKÉ A SLOVENSKÉ HITY/ DJ Víťa

VODKA AMUNDSEN&POMERANČOVÝ JUICE ZA BOMBA 39 KČ

KLECANY
Na skalkách 368

Rezervace a bližší informace na tel.: +420 731 900 331
TAXI: +420 602 830 663

VSTUP

50 KČ
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SRDECNE VÁS VSECHNY ZVEME NA SPORTOVNE KULTURNÍ DEN

kterY se tentokrát uskutECní

VSe se odehraje 

8.00-8.45 
9.00 
9.15-17.00 
9.00-17.00 
13-13.30 

16.00-16.30  
17.00-18.00 

sportovNE kulturní vystoupení AnDElky, TanECní vystoupení 
DEtí z drUZiny ZS Panenské BREZany a vystoupení kroUZKU STONOZKA, 
Sportovní kroUZek PRI ZS OdolenA Voda, tanECní skupina Vodolenka, 

exhibice Workout MElník, odpoledním programem provede 
kapela SvACinaBand

nohejbal, malY fotbal, vybíjená, BEh do Háje (DEti), 
BEh BREZany-Veliká Ves (dosPElí)

pozvanka detsky den panenske brezany.indd   1 4/17/15   5:45 AM
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