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Jubilanti v prosinci

Prosincovým oslavencům přejeme k jejich významnému životnímu jubileu vše 
nejlepší, pevné zdraví a dostatek životního elánu!

Partneři  města
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Josef Turek 
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Jiřina Koktanová
Naděžda Mervartová
Jarmila Šebková
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Eva Vyšínová
Růžena Vorlová
Vítězslav Kovář

Hana Vrbová
Dáša Poláková
Božan Fuxa
Marie Rabiňáková
Marie Kopsová
Květoslava Hrabovská 
Eva Zoulová 
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Ladislav Rom
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Vážení spoluobčané,
milí čtenáři Klecanského zpravodaje,
opět nastalo období, kdy na stole plápolají 
svíčky, pokojem se line vůně cukroví, vánoční 
koledy nás ukolébávají svým klidem a naplňují 
duši pokorou a vzájemnou úctou a láskou. 
Nechť tato poklidná a mírumilovná atmosféra 
přetrvává po celý další rok i dlouho po něm. 

Přejeme vám spoustu krásných chvil prožitých 
o Vánocích a do nového roku 2016 Vám přejeme 
hodně štěstí, osobních i pracovních úspěchů 
a především pevné zdraví.

Za vedení města I. Kurhajec, D. Dvořák 
a zaměstnanci Městského úřadu v Klecanech
Za redakční radu Klecanského zpravodaje – 
D. Horová a J. Homoláčová
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výpisy Ze Zasedání rady a Zastupitelstva 
města Klecany Za ŘíJen a listopad 2015
Rada 19. října
 – Vzala na vědomí výroční zprávy ZŠ a MŠ Klecany a ZUŠ Klecany a předá je finanč-

nímu výboru ke kontrole.
 – Vzala na vědomí informaci starosty o nepotřebných, ale i potřebných dodatečných 

stavebních pracích v rámci Snížení energetické náročnosti Městského úřadu Klecany. 
Schválila v tomto smyslu znění a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou Renstav 
Praha, provozovatelem stavby.

 – Stejně tak schválila informaci starosty o potřebě dodatečných stavebních prací u Re-
konstrukce místních komunikací v Klecanech, kterou provádí firma Strabag Praha. 
Technik správy majetku připraví a předloží smlouvy k podpisu.

 – Souhlasila s předloženým návrhem mimosoudního vyrovnání ve sporu o naúčtovanou 
smluvní pokutu a penále za práce na přístavbě mateřské školy, prováděné EMV s.r.o. 

 – Schválila podpis darovací smlouvy mezi o. s. Astrapark (dárcem) a městem Klecany 
(obdarovaným). Jedná se o oplocení dětského hřiště v Astraparku.

 – Schválila podpis příkazní smlouvy mezi městem Klecany a A-Tender s.r.o. Praha, 
která se týká výběru nejvhodnějšího uchazeče v on-line výběrovém řízení na doda-
vatele energie formou elektronické aukce, a to za 26.500 korun bez DPH.

Rada 26. října
 – Vzala na vědomí informaci starosty a uložila mu objednat projektovou dokumenta-

ci a inženýring na opravu propustku u komunikace Čs. armády Klecany. (Jedná se 
o místo na křižovatce u hřbitova.) Termín 2. 11. 2015.

 – Vzala na vědomí protokol o výsledku místní kontroly přívozu v Klecánkách provede-
né odborem kontroly Středočeského kraje: Nebyly zjištěny nedostatky.

 – Vzala na vědomí uzavření nájemních smluv s R. Pavlíčkem Kladno na část budovy 
čp. 943 a zpevněné plochy a dále s firmou Hohe Praha na parkování nákladního vo-
zidla. Současně vzala na vědomí žádost T. Zahradníčka na ukončení nájemní smlou-
vy na místnost č. 27 v budově čp. 977. Vše v areálu Dolních kasáren.

 – Vzala na vědomí protokol o hodnocení nabídek k veřejné zakázce na nákup profe-
sionální travní traktorové sekačky se samosběrem. Jako nejvýhodnější vyhodnotila 
nabídku firmy Nobur, typ Kubota G 23 HD za 439 tis. korun bez DPH. Vedení města 
sekačku objedná.

Zasedání zastupitelstva 26. října
Zastupitelé schválili mimo jiné: 
 – Pořízení změny č. 3 územního plánu města (na výhradní návrh firmy AVAPS sídlící 

v Dolních kasárnách)
 – Přijetí nápravných opatření k nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření 

města za rok 2014
 – Pracovní jednání formou tzv. kulatého stolu, které se bude konat v dostatečném 

předstihu před řádným zasedáním zastupitelstva v případech vyžadujících hlubší in-
formovanost zastupitelů.
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Vzali na vědomí informace
 – k problematice sociálních služeb poskytovaných Farní charitou Neratovice a NÚDZ 

Klecany 
 – o průběhu rekonstrukce klecanských komunikací
 – o vyhlášení termínu pro přihlášky k dotacím a příspěvkům na činnost místních sdru-

žení a spolků.

Pověřili pana Martina Horu jako „určeného zastupitele“, který bude spolupracovat s po-
řizovatelem změny č. 3 územního plánu města.
Uložili starostovi podepsat dohodu o vyrovnání s firmou EMV.

Rada 30. října
 – Schválila podání žádosti o poskytnutí dotace 50.050 korun (70 % předpokládaných 

nákladů) z ministerstva kultury na projekt Klecanský filmový festiválek pro všechny 
generace.

 – Schválila, na základě usnesení zastupitelstva a dohody o smíru, vyplacení částky 
1,374.755,08 korun firmě EMV (2 faktury: 1,080.000,- a 169.556,- + 118.309,08 
úroky z prodlení ponížené podle dohody o 30 %, 6.890,- tj. polovina nevrácené 
částky soudního poplatku). 

Rada 9. listopadu
 – Schválila dodatek ke smlouvě s LK Advisory Praha o řízení projektu Rekonstrukce 

místních komunikací v Klecanech II. etapa. Jedná se o prodloužení platnosti smlouvy 
do 30. 11. 2015.

 – Uložila starostovi vydat nové znění spisového a skartovacího řádu města Klecany 
a seznámit s ním zaměstnance úřadu.

 – Schválila návrh kulturní komise na způsob blahopřání a poskytování daru k význam-
nému životnímu jubileu občanů města.

 – Schválila nové znění nájemních smluv pro byty v majetku města.
 – Schválila plán inventury na rok 2016. Inventarizace proběhne od 4. 1. do 

3. 2. 2016.
 – Schválila uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání 

s odpadem mezi městem Klecany a firmou ASA: jde o navýšení ceny služeb o prů-
měrnou výši roční inflace vyčíslené Českým statistickým úřadem.

Rada 11. listopadu
 – Schválila rozpočtové opatření číslo 13/15 v navrženém znění. Jedná se o úpravu 

rozpočtu v rámci jednotlivých paragrafů.

Zasedání zastupitelstva 19. listopadu
Zastupitelé v počtu dvanácti na svém řádném zasedání schválili především rozpočet 
města Klecany na rok 2016.
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Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

Žádosti o dotace  
a návratnou finanční pomoc
Dne 5. února 2015 vstoupil v platnost zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Tímto zákonem se změnil proces poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí. O poskytnutí dotace je třeba písemně požádat, přičemž podané žádosti 
musí mít alespoň náležitosti uvedené v § 10a odst. 3. Pokud budete žádat o dotaci 
(návratnou finanční výpomoc), je nutné do žádosti uvést zákonem stanovené náleži-
tosti. Abychom Vám usnadnili práci, vypracovali jsme formulář Žádosti o dotaci (Žá-
dosti o návratnou finanční výpomoc), který obsahuje uvedené náležitosti. Formuláře 
žádostí jsou rozdílné pro fyzickou a právnickou osobu. K formuláři můžete přikládat 
libovolné přílohy. Budete-li žádat o dotaci (návratnou finanční výpomoc) můžete buď 
použít vypracovaný formulář Žádosti o dotaci nebo můžete vypracovat vlastní Žádost 
o dotaci, musí být však dodrženy náležitosti uvedené v zákoně. Žádost o dotaci (ná-
vratnou finanční výpomoc) můžete posílat elektronicky nebo dodat poštou/ osobně na 
podatelnu Městského úřadu v Klecanech. Formuláře naleznete na webových stránkách 
MěÚ Klecany www.mu-klecany.cz nebo si je můžete vyžádat na městském úřadě. 

Začala pracovat nová Kulturní Komise
11. listopadu 2015 začala oficiálně fungovat nová kulturní komise. Zodpovídat se 
bude Radě města Klecany. Zájemci o členství z řad občanů i místních spolků a sdru-
žení se mohli přihlásit do 28. října. Výzva byla zveřejněna na internetových stránkách 
města. Zástupcům spolků se tato výzva rozesílala hromadně e-mailem. 

Členy nově vzniklé komise jsou za Městský úřad Klecany Nikola Staňková, Jana 
Langová, Veronika Procházková a Jaroslava Nováková. Spolek Humbuk zastupuje Jan 
Holub, klecanskou faru Zdena Lomová. Na výzvu občanům se přihlásila pouze paní 
Lenka Lisá, která je rovněž členkou skautského oddílu. 

 Do konce letošního roku připravila kulturní komise pro občany tradiční vánoční 
dílničky s rozsvěcením stromečku na náměstí, ale také netradiční vypouštění balónků 
s přáním Ježíškovi, kdy se město Klecany připojí ke stovkám dalších obcí a organizací 
a pokusí se překonat český rekord v počtu balónků letících k nebi. 

 Po novém roce se Klecanští mohou těšit i na nové kulturní akce. Kulturní komise 
by ráda uspořádala například filmový či cestopisný festival. 

 -ns-
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informace pro občany 
Změna sídla Úřadu práce pro Prahu východ 
Kontaktní údaje:
Úřad práce – Kontaktní pracoviště Praha – východ
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Telefon: 950 151 111
Fax: 950 151 302
E-mail: posta@py.mpsv.cz
Web: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc...

Úřední hodiny:
Po 08.00 – 12.00  13.00 – 17.00
Út 08.00 – 11.00  
St 08.00 – 12.00  13.00 – 17.00
Čt 08.00 – 11.00  
Pá 08.00 – 11.00  pouze noví uchazeči o zaměstnání a pozvaní

poZvánKa na besedu
Zveme zájemce o besedu s poslancem Evropského parlamentu 
a předsedou jeho právního výboru doc. JUDr. Pavlem Svobodou 
Ph.D. v pátek 22. ledna 2016 do zasedací místnosti Městského 
úřadu v Klecanech. Začátek v 18 hodin.

-pk-
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www.financnisprava.cz/kontrolnihlaseni

Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016!
Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vzniká s účinností od 1. 1. 2016 plátcům DPH nová 
povinnost podávat tzv.

Kontrolní hlášení
Nový druh daňového tvrzení obsahující vybrané údaje o plněních, které plátce vykazuje ve svém daňovém přiznání k DPH. 
Založeno z velké části na údajích ze současné evidence pro účely DPH.
Za nepodání kontrolního hlášení hrozí sankce.

Boj proti daňovým podvodům
Jedná se o zcela zásadní nástroj, který Finanční správa využije v boji proti rozsáhlým daňovým (zejména karuselovým) podvodům na DPH. 
Předpokládá se, že po zavedení kontrolního hlášení dojde ke zvýšení daňových příjmů v řádech miliard korun ročně.

Kdy to začne
Prvním obdobím, za které se podává první kontrolní hlášení, je leden 2016, respektive 1. čtvrtletí 2016.

Kontrolní hlášení se podává za období, ve kterém plátce zejména:
přiznává daň na výstupu (tj. vyplňuje řádky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 a 13 daňového přiznání k DPH) 
uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (tj. vyplňuje řádek 25 daňového přiznání k DPH) 
uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu (tj. bude vyplňovat řádky 40, 41 daňového přiznání k DPH) 
uskutečnil nebo přijal příslušná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato

Konec pravidelného docházení na finanční úřad
Podání kontrolního hlášení musí být učiněno výhradně elektronickou formou.
Od roku 2016 budou všichni plátci DPH bez výjimky podávat daňová přiznání k dani z přidané hodnoty pouze elektronicky!

Způsoby elektronického podávání
Odeslání datové zprávy prostřednictvím: 

Daňového portálu 
(aplikace EPO na www.daneelektronicky.cz)
Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy. Pro jednoznačnou identifikace podatele je možné 
využít jeden z následujích způsobů:

uznávaný elektronický podpis 

přihlašovací údaje do datové schránky

dodatečné potvrzení za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení (tzv. e-tiskopis).

Datové schránky

Doporučujeme přednostně způsob elektronického podání prostřednictvím Daňového portálu
(aplikace EPO na www.daneelektronicky.cz).

Tímto opatřením nevzniká povinnost zřídit si datovou schránku ani uznávaný elektronický podpis.

Právnické osoby
Fyzické osoby

měsíční plátci DPH čtvrtletní plátci DPH zvláštní případy

podávají každý měsíc podávají každý měsíc podávají čtvrtletně například vstup do insolvence, 
úmrtí plátce

první kontrolní hlášení 
do 25. února 2016

první kontrolní hlášení 
do 25. února 2016

první kontrolní hlášení 
do 25. dubna 2016 mimořádný termín podání

Doporučujeme

Vondrová Lenka
ředitel odboru

19. 11. 2015
Elektronicky podepsáno
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ZAJÍMALA BY VÁS PRÁCE, KDE:
... si můžete vydělat až 20 500 Kč a k tomu získat jedinečné benefi ty?

... dostanete výplatu s jistotou každý měsíc?

... Vás nadřízený respektuje a podporuje?

... Vám je šéf k dispozici, když potřebujete?

... se nemusíte bát říct svůj názor?

... se s Vámi počítá dlouhodobě?

... jsou kolegové fajn parta a pomáhají si?

Společnost AHOLD Czech Republic, a.s., hledá pro distribuční 
centrum, zajišťující logistiku pro prodejny Albert, do svého týmu
kolegy na pozici:

SKLADOVÝ DĚLNÍK
Nabízíme:
•  Mzdu až 20 500 Kč
•  Jistotu výplaty každý měsíc a možnost navýšení každý rok
•  Širokou nabídku benefi tů (jednu z nejzajímavějších na trhu)
•  Dotovanou stravu
•  Dostatečnou dobu na Vaše zaškolení, později další profesní 

vzdělávání
•  Podporujícího nadřízeného, kterého opravdu zajímá váš názor
•  Zázemí stabilní společnosti, která je jedním z největších 

zaměstnavatelů v ČR
•  Práci na dobu neurčitou
•  Příspěvek na dopravu nebo dopravu zdarma fi remním

autobusem
•  Příplatky za víkendové a noční směny
•  Příjemné fi remní akce pro Vás i Vaše blízké

Náplň práce:
•  Příprava zboží na palety 

(velkoobchodní balení)
•  Manipulace 

s nízkozdvižným 
elektrickým vozíkem

• Práce se scannerem

Požadujeme:
•  Zdravotní způsobilost
•  Ochotu pracovat 

ve vícesměnném provozu
•  Trestní bezúhonnost

Kontakt:
AHOLD Czech Republic, a.s.
Dagmar Zemanová
Klecany 500, 250 67 Klecany, Česká republika
Telefon: 602 517 496

ALB_pers_inz_SKLADNIK(08-15Klecany)_A4.indd   1 02.09.15   11:12
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o Hospicové péči  
a činnosti Hospice KníŽete václava
Hospicová péče je určená pro nevyléčitelně nemocné a umírající 
a uplatňuje se tam, kde možnosti kurativní medicíny jsou vyčerpané. 
Jejím smyslem již proto není léčit, ale zabezpečit pacientům co nej-
kvalitnější a důstojné prožití jejich poslední životní etapy. Komplexní 
hospicová péče se nezaměřuje pouze na fyzickou stránku pacienta, 

ale i na psychickou, sociální a duševní a garantuje, že pacient nebude trpět žádnou 
nesnesitelnou bolestí. 

Hospicová péče je u nás poskytována ve dvou základních formách. Prvou z nich 
je forma lůžkového hospice, v němž má pacient obvykle vyhrazen samostatný pokoj. 
Bývá zvykem, že ho zde jeho poslední životní etapou doprovází někdo z rodinných 
příslušníků. Druhou formou je domácí hospicová péče, která je poskytována paci-
entovi v jeho přirozeném, domácím prostředí. Tato forma péče umožňuje, tam kde 
to je možné, aby pacient prožil svojí poslední životní etapu mezi svými nejbližšími. 
V tomto případě není péče poskytována pouze samotnému pacientovi, ale je určena 
i těm, kteří o pacienta nepřetržitě pečují. Domácí hospicová péče nenahrazuje ani 
služby agentur typu Home Care, ani pečovatelské služby a ani jimi být na druhou 
stranu nahrazována nemůže. Je to služba komplexní a týmová, kde základ týmu tvoří 
především zdravotní sestra, lékař a psycholog. 

Společnost Hospic knížete Václava, o.p.s. byla založena v roce 2011 a v současné 
době poskytuje pouze formu domácí hospicové péče. Péči poskytujeme na teritoriu 
západní části Středočeského kraje včetně Mělnicka a dosud jsme jí poskytovali v šesti 
okresech tohoto teritoria. Naším záměrem je rozšířit teritoriální působení tak, aby-
chom péči poskytovali minimálně v celé západní části našeho kraje.

Vedle domácí hospicové péče naše společnost od loňského roku rozšířila svoji čin-
nost i na další 2 skupiny nevyléčitelně nemocných, a to na pacienty s roztroušenou 
sklerózou a pacienty s Alzheimerovou chorobou. Těmto skupinám pacientů poskytu-
jeme respitní péči, rovněž v jejich domácím prostředí.

Společnost Hospic knížete Václava bude v budoucnosti poskytovat i lůžkovou for-
mu hospicové péče. V současné době vlastní rozsáhlý areál bývalého kláštera ve Vel-
trusech, který získala loni darem od České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky. 
V areálu bude realizován projekt, který bude zahrnovat rekonstrukci vlastní budovy 
kláštera a výstavbu nových křídel celého zařízení. To bude určené nejen pro klasické 
hospicové pacienty v terminálním stavu, jejichž diagnóza je z převážné míry onko-
logická, ale budou zde ještě tři oddělení pro další skupiny nevyléčitelně nemocných, 
konkrétně pro pacienty s roztroušenou sklerózou, Alzheimeriky a pacienty, kteří jsou 
trvale a dlouhodobě upoutaní pouze na lůžko. Celková kapacita zařízení bude 120 
lůžek, která budou rovnoměrně rozdělená pro jednotlivá oddělení. 

I přes rozsáhlé lůžkové zařízení, které nyní projektujeme, bude naše společnost 
i do budoucna považovat za základ své činnosti poskytování domácí hospicové péče, 
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jak je to obvyklé i ve světě. I sociologické výzkumy dokládají, že cca 80 % populace 
si přeje zemřít doma. V našem státě se to bohužel splní pouze cca 20 %.

Naše společnost poskytuje pomoc lidem na sklonku jejich bytí. Pomoc poskytu-
jeme bezplatně. Abychom toto mohli naplňovat, potřebujeme i my pomoc druhých. 
Pomoci nám můžete i Vy, ať již jako spolupracovníci nebo pomocí finanční. Jak po-
moci konkrétně, je možné zjistit na www.hkv-kl.cz. 

Hospic knížete Václava, o.p.s.; Buštěhradská 77, 272 03  Kladno – Dubí; IČ: 24170470, DIČ: CZ24170470;  
Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 856; č.ú.: 2317006389/0800; e-mail: info@hkv-kl.cz; www.hkv-kl.cz 

Hospic knížete Václava, o.p.s. 
poskytovatel domácí hospicové péče 

 
PRO KOHO ZDE JSME 

Hospic knížete Václava je poskytovatelem komplexní domácí hospicové 
péče, která zahrnuje zdravotní, sociální, psychickou a duchovní podporu 
a pomoc. Péče je určena nevyléčitelně nemocným (zejména onkologicky) 
v jejich domácím prostředí a současně i pro jejich rodinné příslušníky.  

Péči poskytujeme ve Středočeském kraji a doposud jsme jí poskytovali 
v regionech Kladenska, Mělnicka, Rakovnicka, Berounska, na Praze-
západ a Praze-východ. Dle dohody můžeme i v jiných regionech. 

CO NABÍZÍME 

V oblasti zdravotní představuje naše pomoc především péči paliativní 
(jejím cílem není léčba, ale zmírnění bolestí a garance důstojného 
odchodu pacientů v terminálním stavu). Dále poskytujeme 
psychosociální a na vyžádání i duchovní pomoc. V rámci komplexní 
hospicové péče můžeme poskytovat i odlehčovací služby.  
Respitní péči poskytujeme i dalším skupinám nevyléčitelně 
nemocných, a to i mimo terminální stav. Specializujeme se zejména 
na pacienty s Alzheimerovou demencí a s roztroušenou sklerózou. 
Našim pacientům zapůjčujeme kompenzační pomůcky. 

NÁŠ PERSONÁL 

Práce v Hospici je týmová a multidisciplinární a opírá se především o 
vysoce odborně zdatné, lidsky vyzrálé a laskavé zdravotní sestry a lékaře 
se specializací na paliativní medicínu, léčbu bolesti a onkologii. Odborný 
tým dále tvoří sociální pracovníci, psychologové, pečovatelky, duchovní. 

Veškerou péči poskytujeme zdarma. 

KONTAKTNÍ INFORMACE 

Kontaktní pracoviště: Ctiborova 3091, 272 01 Kladno;  
pobočka Veltrusy: Maršála Rybalka čp. 2 / čp. 1 (areál bývalého kláštera) 
telefon dispečink: 725 905 295; mail: info@hkv-kl.cz;  ; www.hkv-kl.cz  
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Hospic knížete Václava, o.p.s.; Buštěhradská 77, 272 03  Kladno – Dubí; IČ: 24170470, DIČ: CZ24170470;  
Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 856; č.ú.: 2317006389/0800; e-mail: info@hkv-kl.cz; www.hkv-kl.cz 

 
 

PRACOVNÍ POZICE V HOSPICI 
 

Hospic knížete Václava, o.p.s., poskytovatel domácí hospicové péče 
přijme v oblasti Mělnicka  

 

Zdravotní sestru domácí hospicové péče 

Požadavky: minimálně vyšší odborné vzdělání v oboru; přiměřená 
délka praxe, vysoká odborná zdatnost, rozhodnost; platnou registraci 
pro výkon práce bez odborného dohledu; porozumění konečnosti bytí; 
vyzrálá a laskavá osobnost 

uvítáme praxi v některém ze špičkových zařízení v Praze (VFN, ÚVN, 
Motol, Homolka,…) – nejlépe ARO  

ŘP skupiny B – aktivní řidič 

Zdravotnickou asistentku/pečovatelku 

Požadavky: úplné střední vzdělání v oboru nebo ÚSO s kurzem dle 
zákona; přiměřená délka praxe; vyzrálou a laskavou osobnost; 
porozumění konečnosti bytí 

ŘP skupiny B – aktivní řidič 

Sociálního pracovníka 

Požadavky: VŠ v oboru; vyzrálou a laskavou osobnost; porozumění 
konečnosti bytí 

ŘP skupiny B – aktivní řidič 

Výhodou je jakákoliv zkušenost s péčí o nevyléčitelně nemocného a umírajícího.  

Uvedené profese nabízíme na částečný pracovní úvazek, případně na dohodu o 
provedení práce. Vhodné k jinému pracovnímu poměru nebo pro ženy na MD.  

Nabízíme smysluplnou a společensky vysoce hodnocenou práci.  

Platové ohodnocení odpovídající vysokému standardu na trhu práce v oblasti 
Prahy. 

Bližší informace na: www.hospicknizetevaclava.cz. 

V případě zájmu o spolupráci s Hospicem knížete Václava zasílejte nabídky spolu s 
předpoklady pro velmi náročnou práci v Hospici a se C.V. na adresu: hr@hkv-kl.cz 

 
Budeme rádi, stanete-li se členem našeho týmu. Budete vítáni. 

 



10 / 11

výročí KlecansKá i Jiná
Také v prosinci najdeme některá kulatá 
i půlkulatá výročí vztahující se ke Kleca-
nům. Již na 1. prosince připadá 45. vý-
ročí ode dne, kdy byla zahájena činnost 
zdravotního střediska (1970). Dnes máme 
plně funkční zdravotní středisko, kde 
je soustředěna jak péče o dospělé, tak 
i o děti, ordinace zubního lékaře a oprav-
du velkou výhodou je umístění lékárny 
v této budově. Dříve narození si jistě 
vzpomenou na dobu, kdy bylo nutné pro 
akutně předepsané léky (např. antibioti-
ka) jezdit do Prahy nebo do Roztok, což k tehdy ne příliš dobře fungující dopravě byl 
poměrně značný problém. V roce 2000 (14. 12.) byla integrací do ZDŠ ukončena sa-
mostatná činnost zvláštní školy, která od září 1990 fungovala jako speciální výchovně 
vzdělávací instituce. Ředitelkou této školy byla od r. 1990 Dr. Dagmar Kapustová. 
Koncem roku 1960 – konkrétně 29. 12. se konala ustavující schůze Jednotného ze-
mědělského družstva v Klecanech. Do jeho obhospodařování byly sloučeny země-
dělské plochy z okolních katastrů (Klecany 368 ha, Vodochody 298 ha, Větrušice – 
Husinec – Řež 243 ha a Máslovice 167 ha). Byl přijat název JZD 3. pětiletka Klecany 
a předsedou se stal František Štěpánek. 

A protože je konec roku, nebude od věci ohlédnout se za výročími, která nejsou 
přesně datově umístěna, ale přesto je lze dohledat:
1855 –  od tohoto roku byl používán nový hřbitov (na místě jak ho známe dnes). 

První hřbitov v Klecanech byl kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde 
byla také kostnice a márnice.

1880 –  za působení pana faráře Vácslava Rottenborna v Klecanech došlo k poměrně 
velké a nákladné rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie

1945 –  v tomto těsně poválečném období dochází k obnově činnosti Junáka (vedou-
cím střediska v Klecanech byl v r. 1945 Zdeněk Stanislav)

1950 –  do Klecan na zámek a na letiště byla umístěna posádka Československé 
lidové armády (ČSLA), jejíž působení v Klecanech bylo ukončeno v r. 2001

1955 –  byla dokončena první etapa výstavby bytových domů na sídlišti tehdy ofici-
álně nazvaném „Pokrok“

1985 –  byla dokončena výstavba malé vodní elektrárny 
1990 –  v místní samosprávě zaniká místní národní výbor, který je nově nahrazen 

obecním úřadem (od r. 1994 městským úřadem)
1990 –  byla zrušena pomocná stráž VB. (Pro ty později narozené – člen pomocné 

stráže ve svém volném čase a zdarma pomáhal tehdejším bezpečnostním 
orgánům. Na rukávu civilního oděvu v době služby nosil žlutou pásku se 
zkratkou PS VB. Podle ustavujícího dokumentu se členy PS VB mohli stát 
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dobrovolně se hlásící českoslovenští státní občané starší 21 let, kteří byli od-
dáni socialistickému společenskému a státnímu zřízení a požívali všeobecné 
vážnosti a důvěry. U nás činnost členů PS VB spočívala především v tom, že 
v případě různých veřejných akcí měli pravomoc organizovat dopravu nebo 
obcházeli odlehlejší chatové osady a kontrolovali, jestli nedochází např. 
k vykrádání chat nebo ničení majetku. 

1995 –  byla zahájena plynofikace města
2000 –  nedaleko zdi zámecké zahrady se nacházelo torzo pomníku letce hraběte 

Tassila ze Shaumburgu, prince z Hanau. Městská rada rozhodla pomník zre-
staurovat a přemístit na klecanský hřbitov.

Zabývat se po tomto obsáhlém výčtu ještě výročí jinými, než klecanskými by mohlo 
být pro čtenáře značně vysilující. Proto si zde, v tomto vánočním čase, připomeňme 
pouze výročí narození i úmrtí Jakuba Jana Ryby, autora České mše, kterému je věno-
ván v našem zpravodaji jiný článek. 

JH, obrázek – zdroj: www.turistika.cz

Konec roKu 2015, na obZoru roK 2016 
Na konci každého roku se sluší trochu zapomenout na problémy a spory, které zá-
konitě jsou v každé obci a každém městě. Byl jsem ale několikrát osloven tak, abych 
upustil od přílišného zkoumání a komunální kritiky, a zaměřil se spíše na světlé ob-
lasti našeho života. Načež jsem prolistoval řadu čísel Zpravodaje a došel k závěru, že 
je to tiskovina převážně optimistická a radostná, což je jistě správné, takže v mírně 
zneklidňujícím stylu psaní mohu klidně pokračovat i nadále. 

V Evropě a v jejím 
okolí se toho děje hod-
ně, takže by se dalo říci, 
že Česká republika je 
téměř něco jako ostrov 
klidu a demokracie… 
Ale přesně tohle se říka-
lo před obsazením Sudet 
a začátkem druhé svě-
tové války. A nedopadlo 
to dobře. Takže neměli 
bychom to říkat ani nyní 
a namísto toho bychom 
měli být hodně ostražití. 
Úplně nejlepší by bylo, 
kdyby všechny evropské 
státy dodržovaly imigrač-
ní předpisy. Pak by se asi 

Spojení duchovní a přírodní sféry v Klecanech – kvetoucí 
dymnivka u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech  
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nestalo, že přes volné státní hranice přeskakují i takoví lidé, jejichž cílem je položit 
bombu do vagonů metra a podobně. A teď si řeknete – co my tady s tím zmůžeme? 
Ne mnoho – ale jedno nejasné riziko tu máme. Před nějakou dobou se zástupci sou-
časného vlastníka Horních kasáren zatím neveřejně a nekonkrétně vyjádřili tak, že 
by do těchto prostor mohli případně nastěhovat větší množství problémových osob. 
Můžeme si pod tím představovat ledacos, ale dle mého je zvýšená ostražitost rozhod-
ně namístě.

Ale vraťme se ke konci tohoto a začátku příštího roku. Je dobře vzájemně si popřát 
vše nejlepší, hodně zdraví, veselé a chytré děti, zvýšení průměrných platů, sníže-
ní cen v místních obchodech a tak podobně. My bychom si však měli přát i něco 
dalšího a dlouhodobého – zlepšení našeho prostředí. Řeknete si, jasně, prostředí, 
voda, vzduch, půda, žádný škodlivý prach a imise, humna bez odpadu, snížení hluku 
z dálnice a od letadel, krásné stromy a hojně motýlů. To všechno ano – ale je třeba 
to rozšířit i o to nejbližší prostředí lidí, tedy o naše vztahy. Do toho lze zahrnout ta-
kové docela běžné věci, jako že se lidé na ulicích pozdraví, nebudou se bezdůvodně 
pomlouvat a občas se na sebe dokonce i usmějí, a to i přesto, že samozřejmě všichni 
máme starosti. Osobně věřím, že v Klecanech a Drastech není nikdo, kdo by páchal 
alotria, přisvojoval si soukromé i veřejné majetky a zdroje a vůbec se pohyboval za 
mantinely zákonů a slušných mravů. Naopak – jak říkal jeden klasik – lidé u nás jsou 
dobří, ctnostní a přející. Proto jak pod vánočním stromečkem, tak po celý příští rok 
2016 si nejen popřejme, ale i dělejme jen to dobré a nejlepší! 

Jaromír Bratka

o vZniKu Jedné KlecansKé tradice
Se vstupem křesťanství do našich krajin k nám vstoupila také oslava narozenin Ježíše 
Krista. Každá země prožívá oslavu Vánoc trochu jinak. K českým tradicím – mimo 
oslav kostelních – patřilo adventní zastavení, stavění betlémů a koledy. Podobně jako 
lidová píseň i koledy se vžívaly do lidských radostí i bolestí hlavních aktérů Vánoc. 
Stovky vánočních koled děkují za svůj 
vznik zcela neznámým vnímavým li-
dem. I když nám je obchodní řetězce 
chtějí zprotivit, koledy jsou ojedinělým 
celonárodním kulturním dědictvím. 

V Klecanech se po listopadové re-
voluci na náměstí sešlo u přineseného 
stromečku několik lidí – Zdena Lomo-
vá, paní učitelka Koktanová, paní Hlad-
ká a pár dalších, aby si po desetiletích 
připomnělo své mládí a radovalo se ze 
svobody. Měli jsme tam jesličky a zpívali 
koledy, které jsme znali. Bývalo nás tam 
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nejdříve deset nebo patnáct, později se počet zvětšoval. Tím začala současná tradice 
štědrovečerního zpívání. Po letech jsem přišel s dudami, později se přidal klarinet 
Jiřího Vacka a po několika letech i další hudebníci. Skauti přinesli betlémské světlo 
a už předtím Honza Holub začal nabízet jiný štědrovečerní obyčej – lití olova. Měst-
ský úřad s rostoucím počtem příchozích začal zajišťovat rozmnožení zpěvníků s ko-
ledami a zvukovou aparaturu. Sousedé přišli, aby se při zpěvu svátečně pozdravili 
a popřáli si radostné svátky.

Mělo to všechno přednosti i závady čisté improvizace: hudebníkům vítr shazoval 
stojánky, kromě deště na ně několikrát dokonce sněžilo, vypadávalo ozvučení, noty 
padaly do bláta. Byla to iniciativa jednotlivců, kteří se zpěvem s radostí začali. Nikde 
se to nepropagovalo, nikdo nebyl nucen, aby tam chodil nebo aby vydržel až do 
posledního tónu.

Zpívání koled je jediným zbytkem křesťanského slavení Vánoc v Česku, které sou-
časná společnost zná. Stromeček k nám přišel z ciziny, lití olova je zvyk jistě před-
křesťanský. Rodinný betlém má málokdo. A tak zůstaly koledy jediným, byť idealizo-
vaným, připomenutím narození Ježíše Krista. 

Ten před dvěma tisíci lety přišel s dosud platným návodem, jak je možno pěkně žít, 
aniž by se komukoli ubližovalo. 
Objasnil způsob, jak je možno 
unést reálný pohled na svůj ži-
vot, aniž by se člověk zhroutil 
nebo ustrnul a zkameněl. Jak 
je možno žít bez závisti, stresů 
a úzkostí. Kdybychom využívali 
jeho nabídky, nemuseli bychom 
se bát přistěhovalců a odvolávat 
se na křesťanské základy Evro-
py. Žili bychom v pokoji. 

O Vánocích nám to připomí-
ná světlo, které skauti přivážejí 
z Ježíšova rodiště, izraelského 
Betléma. Necháme-li ho svítit 
na štědrovečerním stole, může 
nás vést i k dalším myšlenkám 
o pokojném životě v rodině i ve 
světě. 

Pavel Kuneš

Časem se všechno vytratilo 
a tak aspoň koledy si nenechme 
zprotivit prodejními řetězci.

Obrázek zdroj: http://deti.vira.
cz/kalendar/vanoce/Vanocni-

koledy/

Květinářství
Klecany
Adventní akce 

OSAZOVÁNÍ ZIMNÍCH TRUHLÍKŮ ZDARMA!
Nabízíme široký sortiment květin řezaných

i hrnkových: bramboříky, vánoční hvězdy, azalky a jiné

Vánoční dekorace a výzdoba
Adventní věnce, svícny a květinové vazby na Váš stůl.

Věnce, svícny a svíčky hřbitovní.

www.kvetinarstviklecany.cz

Objednávky nejen na advent na tel.: ���� ��� ��� ���
Otevřeno �o��á ����, so ����.
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Zpívání Koled u vánočníHo stromečKu
Přijďte si zazpívat ke stromečku čes-
ké vánoční koledy s kapelou Václava 
Vacka (na dudy hraje Pavel Kuneš). 
Můžete si odnést betlémské světlo, 
které přivezou naši skauti. Určitě to 
bude pěkné setkání s přáteli a kama-
rády jako každoročně. 

Těšíme se na Vás na náměstí Václa-
va Beneše Třebízského na Štědrý den 
ve 14 hodin. 

prosincový  
program  
v KlecansKém  
Kostele
Vánoce v klecanském kostele
24. 12. 2015 Štědrý den  prohlídka betlému 16.00 – 17.00 hod. 
  půlnoční mše s koledami 24.00 hod.
25. 12. 2015 Boží Hod mše 9.30 hod.  prohlídka betlému 14.30 – 17.00 hod.
27. 12. 2015 neděle mše 9.30 hod. prohlídka betlému jen na přání
01. 01. 2016 Nový rok mše 9.30 hod.  prohlídka betlému jen na přání

Zimní slunovrat
Pozvolna nás opouští období babího léta, ranních mlh 
a utichá i píseň, kterou zpíval listopad. Nastává období ve-
getačního klidu, mrazu, sněhu a ledu. Ráno 22. prosince 
v 5:48 hod. se opět začnou kousek po kousku prodlužovat 
dny. Spouštěcím momentem tohoto jevu je zimní slunovrat. 
Zjednodušeno to znamená, že v den zimního slunovratu je 
Slunce nad obzorem nejkratší dobu.

Staří Řekové měli pro nástup zimy jiné vysvětlení: Bohy-
ně úrody a zemědělství Demeter (lat. Ceres) porodila vládci 



nebes Diovi dceru Persefonu, do které se zahleděl vládce 
podsvětí Hádes a jednoho dne ji stáhl k sobě do podsvětí. 
Demeter pak dlouhé dny bloudila světem a Persefonu hle-
dala. Její žal nad ztrátou dcery byl tak veliký, že bohyně úro-
dy zastavila růst vegetace a lidé začali hladovět. V zoufalství 
vyvolaném hladomorem se přestali i modlit. To však nemo-
hl dopustit Zeus a tak vyřešil spor mezi Hádem a Deme-
ter smírem, který spočíval v tom, že dvě třetiny roku mohla 
Persefona trávit u matky na Zemi a na jednu třetinu roku se 
vracela do podsvětí. V době, kdy Demeter nemá u sebe svou 
dceru a trápí se, přestává příroda rodit a nastává zima.

Přesto, že je naše vnímání zimy prozaičtější, máme 
v tomto období díky nevlídnému počasí možnost posedět v klidu a teple domova, 
zhodnotit jaký byl uplynulý rok, co se nám povedlo více a co méně. Zavzpomínat 
na ty, kteří již nemohou být s námi a radovat se z přítomnosti našich blízkých, kteří 
s námi sdílí tento posmutnělý čas. Ale každé období jednou skončí a až se Persefona 
opět navrátí ke své matce Demeter na Zemi, začne hřát slunce a příroda se probudí 
a i my budeme součástí tohoto nekonečného koloběhu života. 

JH
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Zveme vás k pravidelným  

protestantským bohoslužbám  
- na Rychtě (prostor klubu Klíček)  
- vždy v neděli jednou za 14 dní 
- program pro děti zajištěn

 

www.sborklecany.cz | Hanka Polívková 777165994

Nejbližší setkání:
29. listopadu 10:00
13. prosince 10:00
20. prosince 10:00
(vánoční bohoslužba
s koledami)



Klecanský zpravodaj • prosinec 2015

Malé máslovické muzeum másla v Máslovicích srdečně zve na

BETLÉM Z  MÁSLA
Betlém z másla je vystaven v muzeu 

od 29. listopadu 2015 do 31. ledna 2016

V muzeu je ke zhlédnutí kromě stálé expozice i výstava

3.díl cyklu Vánoce ve světě

Otevírací doba muzea: so+ne 10–12 a 13–16 h; 
mimo tyto dny pouze po předběžné objednávce (min. 10 osob).

Otevírací doba o vánocích: 21. - 31.12. otevřeno denně 10-12 13-16 h, 
1.1. otevřeno od 13 do 16 hodin. 

Vstupné: základní 30 Kč, senioři, studenti a děti 20 Kč, 
rodinná vstupenka (2 dospělí + děti) 80 Kč.

Máslovice jsou 18 km na sever od Prahy. Adresa: Máslovice Pražská 3
Spojení: Autobusem 374 od metra C Kobylisy. Cesta trvá 30 minut.  Autem směr 
Teplice, Klíčany, Postřižín, vlevo na Máslovice. Vlakem  z Masarykova nádraží 

do Libčic nad Vltavou a přívozem přes řeku dále 1,2 km do Máslovic. 

Další informace na : info@maslovice.cz nebo na tel: 724 191 246, www.maslovice.

 

betlemangl-vanioceA5.indd   1 16. 10. 2015   8:43:57
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vánoční cuKroví ve světě
Jeden z četných potravinářských průzkumů 
prokázal, že nejčastěji pečeným vánočním 
cukrovím jsou výrobky z lineckého těs-
ta. Nejstarší recept byl nalezen v 350 
let staré kuchařce s názvem „Kuchař-
ka různých druhů domácích sladkých 
jídel, koření, koláčů a všech dru-
hů ovoce a jiných užitečných věcí“. 
V době monarchie linecké výrobky 
zdomácněly i v českých zemích. A jak je 
to s vánočním cukrovím ve světě?

Díky tři sta let trvajícímu soužití se našim zvyk-
lostem nejvíce přibližuje Rakousko, jen s tím rozdílem, že místo na vánočce si Ra-
kušané více pochutnávají na máslové štole a více než mi se věnují pečení perníčků. 
Slováci si více než na drobné cukroví potrpí na různé koláče, bábovky, štrúdly, tva-
rožníky a zcela charakteristické jsou pro ně doma pečené oplatky, které se jedí sa-
motné nebo s medem. Značně nesourodé zvyky má, díky své rozloze, Německo, kde 
se vánoční dobroty mění podle místa vzniku od marcipánových štol plných mandlí 
a rozinek po sladové chleby nebo dorty zdobené vánočními motivy. Charakteristic-
kým pečivem religiózního Polska jsou makůvky neboli žemle, které se namáčí do 
oslazeného mléka. Od známých vánočních tradic se zcela odklánějí Italové, kteří 
na vánočním stole upřednostňují artyčoky, zvěřinu a ryby. Ze sladkostí pak kašta-
nové pyré se šlehačkou nebo turecký med s ořechy. Ve Španělsku se podobně jako 
v Německu projevuje v pečení regionalita, takže na různých místech země se pečou 
zcela odlišné pamlsky – kořeněné mandlové koláče, citronový dort s kandovaným 
ovocem, pečivo s piniovými jadérky apod. To Francouzi o Vánocích doslova ujíždějí 
na čokoládě. Podává se trufle z čokolády a datlí, čokoládové salámy, roláda v podobě 
polena ozdobená zelenými lístky a červenými plody cesmíny. Pro Velkou Británii je 
na Vánoce kromě pečeného krocana s kaštanovou nádivkou charakteristický vánoční 
puding, který našinci může připadat tak trochu jako když pejsek s kočičkou pekli 
dort, ale nesmí chybět konečný efekt se zapálením, po polití pudingu alkoholem. 
A nesmíme zapomenout ani na Rusko, které slaví své pravoslavné Vánoce podle ju-
liánského kalendáře až v lednu. Jedním z tradičních jídel tohoto období je u nich 
nákyp z pšeničných zrn s mandlemi, rozinkami, mákem, švestkami a cukrem. Na 
slavnostně prostřeném stole také nesmí chybět oblíbený medový perník vyráběný 
v Tule a máslové dorty s „jedovatě“ barevnými polevami.

Ale jak se u nás říká „proti gustu žádný dišputát“, ono je nakonec mnohem důleži-
tější s kým u vánočního stolu sedíme než to, nad čím tam sedíme. V milé společnosti 
může být i starý tvrdý chleba pochoutkou a naproti tomu napjatou atmosféru a hádky 
nevyváží ani smetanový dezert ozdobený plátky dvaceti čtyř karátového zlata. 

JH, obrázek: http://prozeny.blesk.cz
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JaKub Jan ryba
Vzpomenete si ještě, jak letos 3. ledna zněla 
klecanským kostelem Rybova mše vánoční? 
A právě v letošním roce jsme si připomněli 
250 let od narození a 200 let od úmrtí Jakuba 
Jana Ryby. 

Jakub Jan Ryba, původně křtěný Jakub Ši-
mon Ryba se narodil 26. 10. 1765 v Přešti-
cích. Hudební nadání zdědil malý Jakub po 
svém otci. Vystudoval piaristické gymnázium 
v Praze. Kromě hudby měl nesporný talent 
i na jazyky. Plynule četl česky, německy, fran-

couzsky, italsky, latinsky a řecky. Roku 1786 se stal pomocným učitelem v Mníšku 
a od r. 1788 působil jako učitel v Rožmitále pod Třemšínem. V roce 1790 se Jakub Jan 
Ryba oženil a stal se postupně otcem 13 dětí. J. J. Ryba byl autorem přibližně 1 300 
kompozic různého rozsahu i forem. Svoji nejslavnější skladbu Českou mši vánoční 
– Hej mistře! složil v r. 1796. Život J. J. Ryby nebyl právě snadný. Vyčerpání, nemoc, 
deprese, hmotná nouze, to vše mělo zřejmě za následek jeho předčasný odchod 
z tohoto světa. Ráno 8. dubna roku 1815 Jakub Jan Ryba dobrovolně ukončil svůj 
život v lese na kopci Štěrbina. Jako sebevrah byl pochován na zrušeném morovém 
hřbitově. Na místě jeho posledního skonu postavili lesní dělníci v r. 1854 kamenný 
kříž, který byl v r. 1933 doplněn kamennou mohylou.

JH, obrázek: http://icentrum.tremsinsko.cz 

poZvánKa
V neděli 3. 1. 2016 v 9.30 hodin bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie při dopo-
lední bohoslužbě uvedena Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání operního 
sboru Státní opery Praha. 

Za pořadatele Pravý Hradec a faru Klecany srdečně zve Zdeňka Tomášová.
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myslivecKý podZim
Na začátku podzimu čeká myslivce kontrola a případné opravy krmelců a zásypů 
před krmnou sezonou. Tato krmná zařízení někdy utrpí škody nejen přírodními vlivy, 
ale též zásahy nenechavých lidí. Stejně tak je třeba opravit kůly a obnovit nástřik 
účinné látky pachových ohradníků kolem silnic, aby se zabránilo střetům spárkaté 
zvěře s auty.

V tomto období se již začíná přikrmo-
vat, i když počasí je příznivé a zvěř má 
v přírodě dostatek potravy. To platí hlav-
ně v posledních letech, kdy přicházejí 
vcelku mírné zimy bez velkého množství 
sněhu a silných mrazů, kdy zvěř rozhod-
ně nestrádá hladem. Včasné zahájení 
přikrmování slouží k soustředění zvěře 
k těmto zařízením a také k posílení těles-
né zdatnosti před blížící se zimou, kdy si 
zvěř vytváří tukové zásoby. 

Náš Myslivecký spolek Zdiby – Kleca-
ny zakoupil dostatek jadrného krmiva jak 
pro bažantí zvěř, tak pro srnčí. Protože se 
v loňském roce velice osvědčilo podávání granulí obohacených o minerály srnčí zvě-
ři, máme i pro letošek jejich dostatečné zásoby. Toto krmivo má blahodárný účinek na 
zažívání zvěře, protože zabraňuje průjmovým onemocněním po požití většího množ-
ství řepky, což je jediné zelené krmivo na polích přes celou zimu, kterého je v na-

šem okolí skutečně 
mnoho. 

Zajistili jsme též 
sůl pro zvěř, kterou 
podáváme do krmí-
tek jako liz. Každý 
člen spolku pak má 
za povinnost zajistit 
dostatek kvalitního 
sena.

Podzimní měsíce 
bývají pro myslivce 
vyvrcholením sezo-
ny, kdy se pořádají 
hony na drobnou 
zvěř. To však pou-
ze za předpokladu, 
že je této zvěře do-
statek. Jak je vidět 

Jesličky a zásyp

Pachový ohradník komunikace Klecany – Větrušice
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na našich polích, zajíc z našich honiteb mizí a stává se ohroženou zvěří. Příčiny 
dlouhodobého úbytku stavů zajíce jsou všeobecně známé (velkoplošné zemědělství 
a chemie, doprava, škodná), a protože životní podmínky zvěře se v dohledné době 
asi nezmění, a také proto, že se zajíce nedaří odchovávat uměle, je budoucnost této 
zvěře nejistá.

U bažantí zvěře je situace poněkud lepší i proto, že každý rok vypouštíme do 
honitby dospělé bažanty z odchovny ve Skuheři. Rozhodli jsme se, že letos žádný 
hon na drobnou zvěř pořádat nebudeme. Nezbývá než věřit, že stavy drobné zvěře 
v honitbě se v budoucnu zase zvýší. 

O to více se budeme věnovat odlovu černé zvěře, a to jak individuálním lovem, tak 
na společných naháňkách. Slibujeme si od toho redukci stavu divokých prasat v ho-
nitbě, a tím snížení jimi působených škod na honebních i nehonebních pozemcích.

Závěrem se můžeme zmínit i o další aktivitě našich členů v tomto období, a to 
přípravě tradičního mysliveckého bálu, na který Vás srdečně zveme.

Ing. Jindřich Trpák

lísKa turecKá v KlecansKém HáJi
Význačné dřeviny v Klecanech 22. 
Jedním z nejznámějších a téměř poutních stromů v Klecanech je mohutná líska tu-
recká (Corylus colurna), rostoucí ve střední části údolí v Klecanském háji. Tento druh 
pochází z Malé Asie a také z jihovýchodní Evropy, kde roste planě, ale jinak je po 
celé Evropě záměrně vysazována v parcích, alejích i ve volné krajině. Listy jsou dosti 
podobné příbuzné lísce obecné, dřevina je však zcela odlišného vzrůstu, neboť se 
nejedná o keř, ale o středně velký až velmi velký strom. Oříšky mají značně tlustou 

Pohled do koruny lísky 
turecké v údolí s vodotečí 
v Klecanském háji a její opadané 
listy, obě fota J. Bratka, 2. XI. 2015 
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skořápku a mohutný listenový obal a často jsou nahloučené až po deseti plodech. 
Chutnají velmi dobře, ale špatně se louskají. Některé okrasné kultivary turecké lísky 
mají plody hodně drobné, a tudíž nepoužitelné. 

Klecanská líska je vysoká okolo 26 metrů (jedná se tedy o poměrně vysoký exem-
plář), průmět koruny se pohybuje mezi šesti až osmi metry a obvod kmene v měrné 
výšce dosahuje 312 cm. Věk je odhadován na cca 140 – 160 roků. Původ zdejší lísky, 
stejně jako i některých dalších pozoruhodných stromů v háji, lze datovat do období, 
kdy háj byl ještě parkově upravenou bažantnicí s řadou nepůvodních dřevin. Líska 
netrpí chorobami a škůdci, což je jistě dobře, a není známo, že by na ni chtěl vyrazit 
zlý „kůrovec“. Lesní hospodáři mohou proto klidně spát. 

Lískou tureckou prozatím uzavíráme seriál o významných dřevinách na území 
města. Nepochybně je tu ještě řada dalších význačných stromů a keřů, ke kterým se 
v budoucnu můžeme podívat. Od nového roku se však zaměříme na další zajímavé 
přírodní objekty, které se u nás vyskytují, na větší i drobné živočichy, byliny, kapra-
ďorosty, nerosty aj. 

Jaromír Bratka

ŠKolní Kurýr

Výsledky voleb do školské rady

kandidát počet hlasů pořadí

CASTLEBERRY Jason       178 1

DUBSKÁ Martina 52 9

FIKRLE Marek         72 6

FRÝZEK Jiří               56 8

HOLUBOVÁ Kristýna 78 4-5

HNÁTOVÁ Daniela 78 4-5

KNÉBL Ondřej 58 7

POMYKÁČEK Ivan  24 10

SMÝKAL Marek 87 2-3

ŽEMLIČKOVÁ Iveta 87 2-3

Turnaj 2015/2016
Děkujeme žákům 8.A a 8.B za organizaci turnaje. Všichni účastníci dali do boje ma-
ximum, dodrželi fair play a dopoledne si užili. Žáci 9.A vyhráli obě kategorie. Moc 
gratulujeme a těšíme se na další ročník. 



24 / 25

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/turnaj-2015-2016-1166.html

Halloween a strašidelná cesta

Před podzimními prázdninami se třeťáci 
proměnili ve strašidelné bytosti a zpestři-
li si tak výuku.

Na začátku listopadu se sešli v pod-
večer ve svých třídách, kde si připravili 
lucerničky vyrobené při pracovních čin-
nostech, ozdobili se svítícími náramky 
a vyrazili na ,, STRAŠIDELNOU CESTU“ 
v okolí ZŠ, kterou pro ně připravili třídní 
učitelky a ochotní rodiče.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/halloween-a-strasidelna-cesta-1168.html
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Plzeňský pivovar
5. 11. 2015 jsme navštívili město Pl-

zeň a prohlédli si pivovar. Složení bylo 
netradiční: 1.C a 9.A. Rodiče prvňáčků 
se mohou na fotkách podívat, do jakých 
rozměrů jim jejich ratolesti vyrostou. 
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Divadlo v Dlouhé v Klecanech 
Dne 10. 11. 2015 k nám přijelo divadlo. Herci z Divadla v Dlouhé nás vtáhli do děje 
pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Aula mateřské školy se na chvilku proměnila 
v jeviště. Nakonec se děj přesunul i do hlediště mezi žáky, kteří mohli pomáhat hlav-
ním hrdinům při plnění jejich úkolů. 

Představení vzbudilo zasloužený potlesk.
Na tomto místě je třeba poděkovat hercům z divadla, kteří vážili cestu až k nám 

do Klecan. Poděkování patří také paní učitelce Pacíkové, díky níž se tato akce usku-
tečnila.

  2.A, 2.B, 2.C

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/10-11-2015-divadlo-v-dlouhe-v-klecanech-2-a-2-b-2-c-1171.html

Svatý Martin na Kokoříně
Společný výlet pátých tříd pomalu nevypadal jako podzimní. Bylo příjemné tep-
líčko a Kokořínsko bylo oděné v nádherný pestrobarevný (to už vskutku podzimní) 
šat.

Vzhůru ke hradu jsme se vydali po značkách stříbrných koňských podkov. Během 
prohlídky nás potom přišel pozdravit samotný sv. Martin, oděný v blyštivou zbroj 
římského vojevůdce a vylíčil nám legendu o svém životě. Posléze nás seznámil s tra-
dicemi, které se v den jeho svátku v dřívějších dobách dodržovaly. Prošli jsme po 
cimbuří a shlédli z vyhlídky věže. 

Na hradě jsme se mimo jiné dozvěděli o Petrovských – tlupě loupežníků, která 
zde přebývala a údajně má i někde ve skále ukrytý poklad. Byli zde totiž ve sklepení 
zaživa zazděni a nestačili si jej vyzvednout.
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Setkali jsme se s bábou kořenářkou, která nás poučila o léčivé i magické síle svých 
bylinek a o svátku sv. Ondřeje. Věštila nám také budoucnost. A než jsme sešli zpět 
k autobusu s chrabrým rytířem, oděni ve středověké haleny, jsme si v rytířském sou-
boji změřili síly. 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/svaty-martin-na-kokorine-1172.html

Předvánoční keramická dílna
Děkujeme manželům Šoltysovým za příjemné předvánoční chvíle v „keramické díl-
ně“.

Pomoc paní Fialové přispěla ke klidné atmosféře při našem tvoření. 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/predvanocni-keramicka-dilna-1174.html

iQ PARK – Hravé poznávání vědy
V listopadu jsme se vypravili za světem vědy a techniky do iQ PARKU 

v Liberci. Formou her a experimentů jsme poznávali a objevovali běž-
né jevy, které se dějí kolem nás. K nejzajímavějším exponátům patřily 
vodní hrátky, zrcadlové bludiště, vodní rotující tunel, bublinárium. Mohli jsme se 



Z družiny
Měsíc listopad ve znamení 
„Helloweenské párty“ a drakiády
Začátek listopadu patřil duchům, kostliv-
cům či jiným magickým strašidlům a jejich 
strašidelnému řádění. Kromě bohaté vý-
zdoby ve znamení dýní, duchů a netopýrů 
se uskutečnila v našich „družkách“J první 
„Helloweenská párty“.
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vyfotit s nejvyšším mužem planety, zahrát si na moderátora předpovědi počasí nebo 
prozkoumat své tělo termokamerou. Také jsme absolvovali vědeckou dílnu ,,Nepo-
sedná voda“, kde jsme si vyzkoušeli provádění pokusů a objevovali jsme přírodní 
zákonitosti.

Do Klecan jsme se vraceli příjemně unaveni a s myšlenkou, že : VĚDA JE ZÁBAVA. 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/iq-park-hrave-poznavani-vedy-1175.html

Vážení rodiče, 
prožijme první adventní chvíle společně s našimi prvňáky 
a vytvořme „ Klecanský vánoční svícen.“
Vaši fantazii využijte společně se svými dětmi a výrobky 
nám noste do školy od 25. 11. 2015. Již nyní se moc těšíme.
Rádi bychom vyzdobili školní chodby Vašimi vánočními 
svícny.
A zároveň Vás tímto zveme k  účasti na Vánočních trzích, 
které proběhnou ve školní družině ve dnech  
8. a 9. 12. 2015. 

Vaše učitelky 
prvních tříd



Klecanský zpravodaj • prosinec 2015

Děti z našich družin se převlékly do rozmanitých kostýmů a změnily své obličeje 
k nepoznání. Duchové a netopýři zcela ovládli všechny prostory družiny různými 
soutěžemi a křepčením. V příštím školním roce zcela určitě navážeme na letos zalo-
ženou strašidelnou tradici.
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Vážení rodiče, milé děti a přátelé školy,
je naší milou povinností Vás pozvat na tradiční družinové 

„Vánoční trhy“, 
které se budou konat již třetím rokem v naší klecanské 

škole (pavilon B),

a to ve dnech 8. a 9. 12. 2015 vždy od 14:00 – 17:00 hod.

Jako obvykle si budete moci zakoupit vánoční dekorace 
a drobné ozdoby, které pro Vás vytvořily děti a jejich 

vychovatelky.
Těšíme se opět na velkou účast!

16. listopadu se družina vydala na 3. ročník Klecanské družinové drakiády. Zúčast-
nilo se jí asi 35 příznivců dračího létání. Na přilehlé travnaté ploše fotbalového hřiště 
se rozlétali draci nejrůznějších tvarů a barev. Počasí nám opět přálo a dračímu létání 
přejeme i v příštím roce zdar!
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ZprávičKy Z mateŘsKé ŠKoličKy
Mladý záchranář
27. 11. 2015 ve třídách Kobylka 
a Beruška proběhla akce „Mladý 
záchranář“. Děti se hravou formou 
seznámily s tím, jak přivolat po-
moc, jaké bezpečnostní pomůcky 
používat při sportu a na závěr si za-
hrály na „opravdové záchranáře“ 
a vyzkoušely si masáž srdce.

Martinský průvod
11. 11. 2015 proběhl Martinský lucerničkový průvod. Děti si ve svých třídách 
vyráběly do průvodu svatomartinské lucerničky. Po setmění průvod vyšel od garáží 
ze sídliště, prošel „Boleslavkou“ a zastavil na parkovišti u MŠ, kde na děti čekal 
Sv. Martin, který se dětem představil a něco jim o sobě řekl. Děti mu zazpívaly písnič-
ku a za odměnu dostaly svítící náramek a perníček.



Z Klecan do Holandska
19. 11. 2015 pro-
běhl na třídách 
Kobylka a Beruš-
ka hudební po-
řad. Děti hudební 
formou cestovaly 
z Klecan do Ho-
landska. Zazpívaly 
si a zahrály na růz-
né nástroje.

Divadelní představení
24. 11. 2015 za námi přijelo divadlo Na cestě. 
Zahrálo nám pohádku „Perníková chaloupka“

A co nás čeká v prosinci …..
V prosinci se školka ponoří do vánoční at-

mosféry. Adventní čas využijeme na přípravu 
vánočních besídek, výzdobu tříd a společně se 
budeme těšit na Ježíška.

Přejeme Vám klidné vánoční svátky a dobrý rok 2016.

Kolektiv MŠ
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JičínsKý magiK 2015
Rádi bychom se s Vámi podělili o naše zážitky 
a úspěch na kouzelnické soutěži. Jak asi víte, pod 
Pravým Hradcem funguje kouzelnický kroužek. Na-
zýváme se Magic Team Klecany. 

Dny 16. a 17. října jsme strávili v Jičíně na kou-
zelnickém festivalu JIČÍNSKÝ MAGIK. Soutěže jsme 
se bohužel neúčastnili v plném počtu. Kouzlili jsme 
pouze tři, protože jedna z nás si zranila kotník.

V pátek odpoledne jsme odjeli do Jičína, kde jsme 
se ubytovali v hotelu Paříž. Poté jsme vyrazili do di-
vadla, kde jsme zhlédli několik soutěžních vystoupe-
ní. K večeru jsme byli pozváni na “Výlet s překvapením“, což byla vlastně prohlídka 
Jičínského zámku. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o historii Jičína.

V sobotu ráno jsme jeli do divadla, kam jsme si postupně nanosili všechny potřeb-
né rekvizity pro naše vystoupení. Postupem času se v nás zvyšovala nervozita z toho, 
že máme jít na jeviště. Nakonec jsme však bezchybně předvedli naše nové číslo. Je to 
scénka „Magický bar“, kde objevujeme jídlo, nápoje, peníze, atd.

Odpoledne jsme se šli podívat na “křeslo pro hosta“. Hostem byl známý kouzelník 
MARVIN – Jaroslav Randáček. Vzpomínal na svůj profesionální kouzelnický život, 
přes 30 let kouzlil po celém světě. Vyprávění doprovázel filmovými reportážemi ze 
svých vystoupení. S tímto kouzelníkem jsme spolupracovali na našem novém pro-
gramu.

Celý den nás ovládala zvědavost, jak se umístíme. Na večerním gala představení 
totiž proběhlo také “Vyhlášení cen“. Zdá se, že jsme předvedli opravdu dobrý vý-
kon, protože 1. místo v kategorii Junior II (14 -18 let) patřilo nám! Všichni jsme byli 

ohromně šťastní, protože to nikdo 
z nás nečekal. 

Nakonec následoval “Společen-
ský večer“, kde jsme slavili naše 
umístění. Měli jsme možnost se vy-
fotit se známým profesionálním pol-
ským kouzelníkem a mistrem Evro-
py Maciejem Polem z Polska, který 
byl zlatým hřebem gala představení. 

Byl to náš další úžasný kouzelnic-
ký festival, ze kterého si odnášíme 
spoustu nových zážitků a báječné 
umístění. Doufáme, že budeme mít 
brzy příležitost ukázat vítězné číslo 
klecanským občanům.

Magic Team Klecany
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Srdečně vás zveme na kurz první pomoci, který se koná 13. 12. 2015 od 14.00 hod.

ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI 
KDY: 13. 12. 2015 od 14 hodin   
DOBA TRVÁNÍ: 4 hodiny 
CENA: 450 /osoba

Obsah kurzu:
Zastavit krvácení, zprůchodnit dýchací cesty, pomoci člověku v bezvědomí, správně 
a efektivně provádět masáž srdce, umělé dýchání. To vše a mnohé další život zachra-
ňující dovednosti se naučíte zvládnout teoreticky a především prakticky.
Získáte jistotu a zručnost, už nebudete váhat, čím začít, nač nezapomenout, co ne-
podcenit.
Kde nás najdete:
U školy 17, Klecany, 250 67 – budova zdravotního střediska
Kontakt:Tel. č.: 731 765 342, kurzy@vitalus.cz, www.vitalus.cz

OBJEDNÁNÍ KURZU NA UVEDENÝCH KONTAKTECH

Není nic důležitějšího než zdraví a věřte, že k záchraně života mnohdy stačí málo – 
znát a umět včas použít techniky první pomoci.
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sKautsKé stŘedisKo Havran Klecany
Příspěvek má tentokrát podobu střípku z 3. oddílu vlčat.

U třetího oddílu již s konečnou platností započaly přípravy na Zá-
vod vlčat a světlušek, který se koná příští rok v květnu. Ten má otestovat 
dovednosti dětí a jejich schopnost čelit každodenním situacím. Jako 
první jsme se rozhodli s vlčaty probrat řešení krizových situací. Vymy-

sleli jsme pro kluky příběh, ve kterém se dostávali do různých situací, které mohli 
řešit třemi různými způsoby, přičemž vždy pouze jeden byl ten správný. Pokud zvolili 
špatně, byla jim odebrána figurka představující jejich členy družiny. Družina, která 
měla po dokončení příběhu/cesty nejvíce figurek na hracím plánu, vyhrála.

Hlavní akcí třetího oddílu tento měsíc byla dlouho připravovaná víkendová vý-
prava do Benátek nad Jizerou. Ačkoli 3. oddíl neměl od léta žádnou větší výpravu, 
přesto se s námi do Benátek vydalo jen devět vlčat. Sraz byl v 17:30 hod na autobu-
sovém nádraží Černý most. První jsem na nádraží dorazil já s Máťou, nicméně během 
pár minut se objevili i ostatní kluci spolu s Pandou a Adamem. Autobus zvedl kotvy 
přibližně v 17:50 hod a my, namačkaní na sebe jako sardinky, jsme uháněli směr 
Benátky nad Jizerou. Tam na nás čekala Janina spolu s Johankou a Jindřiškou, které 
vyrazily dřív, aby nakoupily zásoby a převzaly klíče od místních skautů. Musím říct, 
že skauti v Benátkách nad Jizerou mají skutečně krásnou základu, která je součástí 
areálu bývalé mateřské školky, takže má i široký areál pro realizaci nejrůznějších her. 
Jen co jsme se po základně trochu porozhlédli, dali jsme se do večeře. Po večeři jsme 
usoudili, že začínat nějaké složité programy takhle večer už nemá cenu, a tak jsme 
celý zbytek dne věnovali hraní stolních a karetních her.

První sobotní dopolední program padl na mou hlavu. Hlavním posláním výpravy, 
stejně jako všech listopadových schůzek, byla příprava na Závod vlčat a světlušek. 
Proto se můj dopolední program zaměřil na téma orientace v terénu. Promítl jsem 
klukům prezentaci o různých způsobech a metodách, jak se orientovat v neznámém 
terénu. Vysvětlil jsem klukům, jak se používá buzola, a oni sami si to následně prak-
ticky vyzkoušeli v areálu základny, kdy museli postupovat na jednotlivá stanoviště 
podle zadání ve zprávě. Druhá část orientačního programu byla práce s mapou. Nej-
prve jsem kluky seznámil s různými typy map, a co všechno se v nich dá najít. Úplně 
na závěr každá skupina dostala seznam úkolů, které se týkaly vyhledávání informací 

v mapě, např. kolik metrů měří kon-
krétní kopec, jak se nejrychleji dostat 
z města A do města B apod. Na mě 
svým programem navázal Panda, který 
seznámil kluky s dopravními značka-
mi. Kromě toho si pro kluky připravil 
mřížkovou šifru, po jejímž rozluštění 
se dozvěděli, co je čeká odpoledne. 
Aby se klukům ze všech těch nově na-
bytých znalostí nezamotala hlava, za-
hráli jsme si venku v areálu „schovku“.
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Oním odpoledním programem byla procházka 
po Benátkách nad Jizerou, kterou připravila Ja-
nina. Jejím účelem bylo, aby se kluci dozvěděli 
něco o Benátkách a mimo jiné abychom zjistili, 
z kterého nástupiště nám v neděli jede autobus 
domů. Kluci se rozdělili do dvou skupin, přičemž 
já šel s první skupinou a Panda s Adamem se sku-
pinou číslo dvě. Instrukce nás nejprve vedly na 
místní zámek, kde se měla konat výstava v mu-
zeu hraček. U něj jsme rozbalili obálku, ve které 
byly další úkoly – zjistit, jaké sochy se v areálu 
benátského zámku nacházejí, kdy byl zámek po-
staven atd. Většinu těchto informací nabízela in-
teraktivní informační tabule, která však vlčatům kromě znalostí dodala také notný kus 
zábavy, především tlačítko pro poskytnutí informace, kde se nacházejí veřejné zá-
chody. Dalším stanovištěm bylo autobusové nádraží, kde jsme měli zjistit čas a místo 
již zmiňovaného nedělního odjezdu. Cestou na nádraží jsem zapojil svůj herecký 
um a začal předstírat, že jsem si zlomil nohu. Úkolem vlčat bylo zavolat Janině, 
chytře v telefonu přejmenované na záchrannou službu a přivolat mi pomoc. Úkolu 
se odvážně zhostil Dudu a až na to, že se zapomněl představit, zvládl komunikaci 
se záchrannou službou na jedničku. Poslední, co museli kluci zjistit, byl název kos-
tela, nacházejícího se nedaleko nádraží. Musím kluky pochválit. Až na onu epizodu 
se zuřivým mačkáním čudlíku veřejných záchodů na interaktivní tabuli si vedli dobře 
a většinu úkolů se jim podařilo splnit. To Panda se svou skupinou se natrápil trochu 
víc. Zatímco my jsme byli po dvou hodinách zpátky v teple na základně, skupina 
číslo dvě se venku lopotila přes tři hodiny. Večer měli kluci volno a před spaním jsme 
jim na dobré spaní pustili kreslenou pohádku o Mauglím a Knize džunglí.

Úvodní program v neděli měla Janina, během kterého si kluci založili své skautské 
deníky a zaznamenali si do nich vše, co se na výpravě dozvěděli. Poslední program 
jsem měl opět na starost já a seznámil jsem kluky se základy zdravovědy a první po-
moci. Kluci se naučili, jak ošetřit puchýř, odřené koleno, malé říznutí, co mají dělat 
v případě bodnutí včelou, jak se ošetřuje popálenina, zhmožděný kotník, krvácení 
z nosu či zadřená tříska. Mimo jiné se kluci dozvěděli, co všechno patří do lékárničky 
a jak se tyto jednotlivé předměty používají. Po obědě zbyl čas už jen na to si zabalit, 
naposledy si zahrát na schovávanou (to byl asi neoblíbenější program celé výpravy) 
a pak už jsme se vydali směr nádraží. Po půl hodině jsme dorazili zpět na Černý Most, 
kde jsme se rozprchli domů.

Víkendové výpravy do Benátek, která se konala 20. – 22. listopadu, se zúčastnili: 
Janina, Panda, Johanka, Jindřiška, Mamut, Adam, Dudu, Bobr, Batman, Padáček, Jed-
nička, Dvojka, Máťa, Maty a Jenda.

Na závěr skautský citát:
„Ti, kteří nejsou pamětliví minulosti, jsou odsouzeni zopakovat si ji včetně všech 

předchozích léček a omylů“(Robert Baden-Powell, zakladatel skautingu)
Mamut
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Z fotbalovéHo Klubu  
tJ soKol Klecany

Minipřípravka podzim 2015 – Nestát a nekoukat …
Zatímco starším mužstvům fotbalistů Klecan začal již těsně po prázdninách zápasový 
a turnajový rytmus, ”hoši naši“ z minipřípravky teprve nastoupili do 1. tříd a škol-
ních lavic, nebo se zařadili do věkové kategorie předškolák MŠ. I přesto, že jsme 

mistrovství čr v cyKloKrosu se letos Jede 
v mladé boleslavi
V sobotu 12. prosince 2015 se 
budou odehrávat boje o cyklokro-
sové tituly Mistrů České republiky 
v mládežnických kategoriích na 
staronové trati v Mladé Boleslavi, 
park Štěpánka. 

Cyklokrosaři ze Sokola Veltěž 
se na tento poslední velký závod 
prodloužené sezony pečlivě při-
pravují, pečují o své zdraví, a tak 
na startu bude asi historicky nejví-
ce zástupců v typicky oranžových dresech. 

Zejména kategorii kadetek očekáváme s velikým napětím, neboť hned tři holky bu-
dou, doufáme, bojovat o umístění v první desítce pořadí. Souboje to budou navýsost 
pikantní, neboť v aktuálním pořadí Českého poháru jsou mezi 8 nejlepšími hned čtyři 
závodnice domácího oddílu. O to větší výzvou bude pro Sokolky překvapit místní 
závodnice na jejich domácí trati. 

Přijďte podpořit závodníky ze Sokola Veltěž a svým hlasitým povzbuzováním do-
hnat smečku oranžových dresů třeba až k medaili. Jakékoliv řehtačky, zvonce, trubky 
či jiné vuvuzely jsou vítány. 

Časový harmonogram sobota 12. prosince 2015 : 
09.20 hodin – KADETKY  
10.00 hodin – ŽÁCI STARŠÍ  
10.45 hodin – KADETI  
11.35 hodin – JUNIOŘI  
12.30 hodin – ŽENY (ženy Elite + ženy do 23 let)  
14.15 hodin – MUŽI (ELITE a U23)

Další aktuální informace na www.cyklokros.cz 



nevyhlašovali žádné nábory, dalo se počítat s tím, že se objeví nějaké nové posily. 
Celé září nakonec probíhalo v duchu „volného pohybu“ nových zájemců , přesně 
jako v Schengenském prostoru. Dorazily akcelerovanější hráčské typy i kluci jejichž 
integrace do sportovního týmu byla pozvolnější. Někdo byl již na prvním tréninku 
v kopačkách a ztratil se v davu, jinde probíhalo vyčkávání na první fotbalovou obuv 
až jak se to bude vyvíjet. Jeden malý chlapec odešel s brekem již z prvního tréninku 
poté co dostal ránu míčem a nikdo ho už neviděl ... Několik starších kluků ročníku 08 
jsme na společné pondělní tréninky se starší přípravkou posunuli k nim, aby pokud 
možno získali i první zápasové ostruhy.

Celkový počet kluků v naší tréninkové skupině „minipřípravka“ se ustálil na 23, 
zhruba polovina je prvňáků a polovina z MŠ. Nejpočetnější tréninky, a obzvláště 
za příznivých klimatických podmínek probíhaly až s 18 kluky najednou, a to už je 
hodně zavazující počet, kdy je třeba co nejrychleji vytvořit a personálně obsadit co 
nejvíce stanovišť, přeci jen kdo z 6letých dětí dostane čas a prostor na pošťuchování 
a zlobení, toho beze zbytku využije, a to není ku prospěchu tréninkové jednotky. 
Naštěstí si vždy vzpomenu na poučky zlatého olympionika z Moskvy a fotbalového 
internacionála Ládi Vízka, že „dobrej fotbalista nemůže bejt hodnej“. V tomto ohledu 
se o budoucnost klecanské kopané obávat nemusíme.

Co se fotbalového vybavení týče, s hrůzou jsme zjistili, že jsme z malých plasto-
vých dětských branek opravdu vyrostli a přes zimní pauzu na venkovním hřišti nám 
pan správce repasuje starší kovové 3x2 m jako mezistupeň ke klasickým přípravko-
vým 5x2 m.

Se změnou času jsme nastoupili k tréninkům do tělocvičny ZŠ Klecany. Také zde je 
vysoká účast cca 16 kluků i díky tomu, že má tělocvična střechu a neprší do ní. Zato 
při hodinovém úhrnu 1,1 mm srážek (jemňoučké mžení) dorazili na naše venkovní 
hřiště jen dva kluci, z toho jednoho jsem dovedl sám. Trénovali jsme i skluzy, což 
jindy prostě nejde. Zabrat dostaly jen tepláky, no naštěstí „pračka to vypere“…

Na sobotu 14. 11. jsme vyhlásili „dobrovolně povinný“ premiérový trénink v nafu-
kovací hale. Dorazilo 9 statečných Ondra Nantl, Honzík Slabyhoudek, Matyáš Škapa, 
Jiřík Mutínský, Pavel Srstka, Aleš Bažant, Sebík Varmuža, Honzík Hovorka a Kuba Si-
mulík. Jelikož už bylo potřeba vybřednout z tréninkového stereotypu a připravit se na 
to, co nás čeká – tedy zápasy s opravdovými soupeři, jako překvapení přijeli kluci ze 
Sokola Dolany s trenérem Pe-
trem Špičkou. Věkově sice pů-
sobili mladším dojmem, ovšem 
s půlročním náskokem zápaso-
vé praxe v turnajích. Od začát-
ku co se s nimi začali protáčet 
karuselové dveře přetlakové 
haly z nich naši kluci nemohli 
spustit oči – jé oni mají oprav-
dické dresy… a jé ono s nima 
přijelo tolik diváků (rodičů) a jé 
… no sakra už musíme začít 
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hrát, nebo začneme prohrávat ještě před úvodním hvizdem … rychle jsme se s Do-
lanským trenérem domluvili na herním formátu 5 + 1 a 2 x 20 minut a začlo se… První 
poločas jsem vyfasoval píšťalku a modlil se, abych nezačal mít trochu pochopitelné 
tendence stranit domácím. Naštěstí to nebylo potřeba. Hrál se klasický dětský nezá-
ludný a živelný fotbal, přesněji řečeno kopaná. Kde je míč, tam jsou všichni. Pokusy 
o rozestavení obránce/útočník braly za své po několika minutách, a to i u soupeře. 
Jako oříšek se pro nás ukázalo být házení autu, k čemuž jsme v trénincích ještě ne-
došli. Ale učíme se, ten progres tu je a to, co by se ještě včera dalo považovat za vrh 
bramborou bude zítra normální fotbalový aut! V závěru prvního poločasu se nám po-
dařilo vstřelit historicky první zápasový gól – při skrumáži před soupeřovou brankou 
se výtečně uvolnil i zorientoval Honzík Slabyhoudek a prostřelil soupeřova golmana 
– 1 : 0 nepopsatelný zážitek a možná ani kluci sami nevěděli jak se mají radovat… 
Na druhý poločas jsme se opět pokusili klukům zopakovat co znamená být útočník, 
co obránce a že míč se budeme snažit nejenom někam odkopnout, ale ideálně při-
hrát spoluhráči, který se ovšem musí nabídnout do volného prostoru. Prostřídali jsme 
i brankáře, Kubu Simulíka vystřídal Honzík Hovorka. Píšťalku vyfasoval trenér hostí 
Petr Špička, a to jsme ještě nevěděli, že to bude na dlouhých 30 minut… Hrálo se na-
horu dolu, jeden závar před brankou střídal další a divácké vzrušení nebralo konců, 
obě branky však byly jako začarované a nepadla ani na jedné straně. Čisté konto jsme 
uhájili a mohli se radovat z historického prvního vítězství hned v prvním opravdovém 
zápase. V tradičních závěrečných penaltách byl nakonec o jeden gól úspěšnější sou-
peř, který předvedl celkově velmi sympatický výkon okořeněný pozápasovým rituál-
kem pro své diváky. Tímto zápasem jsme se konečně odrazili od břehů „družinového 
kroužku s fotbalovou tématikou“ a získali statut normálního fotbalového mužstva 
věkové kategorie minipřípravka. Chybí nám už jenom dresy… Blíží se Ježíšek a já 
tak trochu cítím, že těm klukům, co chtějí hrát opravdu fotbal by je mohl přinést.

Na sobotu 5. 12. plánujeme uspořádat v domácí klecanské „Luftareně“ mikulášský 
miniturnaj, kromě Dolan, co nám budou určitě chtít porážku oplatit, by měl dorazit ještě 
jeden soupeř a naše kluky rozdělíme na 2 mužstva aby si zahráli v co největším počtu.

Musíme si ještě vymyslet úvodní pokřik. 
Hoši naši, hrrrrr na ně !!!

Tomáš Bažant

Dva roky neporažení žáci TJ Sokol Klecany vedou krajskou soutěž!!! 
Štěstí? Zázrak? Ne, výsledek tvrdé práce!
Kdyby nám někdo řekl, že po postupu do 1.A třídy Středočeského kraje budeme jako 
nováček po podzimní polovině sezony na prvním místě tabulky bez jediné porážky, 
asi bychom mu nevěřili…

Hráči TJ Sokol Klecany U15 (starší žáci – ročník 2001 a mladší) spolu hrají již od 
přípravky a na týmu je to znát. Toto mužstvo získalo pro Klecany v sezoně 2013/14 
titul přeborníka okresu Prahy východ v kategorii mladších žáků. Naši mladí fotbalisté 
utrpěli dne 2. 11. 2013(!) na hřišti Čelákovic zatím poslední porážku v soutěžním 
utkání! Od tohoto dne kluci odehráli 38 mistrovských zápasů ve kterých dokázali 36x 
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zvítězit a pouze 2x remizovat, při celkovém skóre 314 vstřelených a 30 obdržených 
branek. V loňské sezóně jsme přesvědčivě zvítězili v okresním přeboru starších žáků 
a vybojovali si tak postup do již zmíněné krajské 1.A třídy. V polovině soutěže ve-
deme tabulku s náskokem sedmi bodů před mužstvy z Velvar a Benátek nad Jizerou. 
V krajské soutěži jsou přitom našimi dalšími soupeři týmy z měst jako Mladá Bole-
slav, Mělník, Lysá nad Labem nebo Bělá pod Bezdězem. Kromě výborných výsledků 
v mistrovských utkáních jsme zaznamenali několik úspěchů i v přípravě, kdy jsme se 
zúčastnili několika turnajů a odehráli mnoho přátelských utkání, často proti týmům 
z vyšších soutěží. Nejvýraznějším úspěchem bylo asi vítězství v chaberském „Šmíca 
cupu“ – turnaji, jehož patronem je bývalý reprezentant Vladimír Šmicer. Velmi nás 
potěšilo, že jak „Šmíca“, tak jeho tchán, také bývalý reprezentant Ladislav Vízek, 
ocenili naši hru a za předvedený výkon kluky velmi pochválili. V přátelských utkáních 
jsme dokázali mimo jiné porazit o rok mladší kluky z prvoligové Admiry Praha, nebo 
tým z druhé nejvyšší soutěže – FK Neratovice. 

Základem úspěchu je poctivá práce při tréninku i v přípravných utkáních. Kluci na 
sobě tvrdě pracují a vědí, že dřina při tréninku se jim na hřišti vrátí v podobě dobrých 
výkonů. Samozřejmě se kromě nepopulárního běhání a průpravných cvičení při tré-
nincích intenzivně věnujeme hlavně fotbalovým dovednostem, jako je ovládání míče 
v rychlosti, obcházení soupeře, zakončování brankových příležitostí, střelba z růz-
ných vzdáleností apod. (to kluky samozřejmě baví nejvíce). Během podzimu hráči 
jako odměnu za dobré výsledky absolvovali dva tréninky s bývalými prvoligovými 
hráči: s jedním z našich nejlepších romských fotbalistů v historii – Josefem Gabčem 
st. a střelcem 92 ligových branek Luďkem Zelenkou.

Z kádru, který v minulé sezóně vybojoval titul přeborníka okresu a postup do kraj-
ské soutěže, odešli do dorostenecké kategorie Matěj Bára, Jiří Holan, David Klinka 
a Tomáš Pospíšil. Od začátku sezony nám chybí i Tawan Pluskal, který odcestoval na 
delší dobu do Thajska. Náš tým naopak opět posílil Jakub Karban (prodloužil hosto-
vání z Chaber) a v průběhu podzimu přišel Filip Malý z prvoligové Admiry, který se 
ukázal jako obrovská posila a ihned se dokázal zařadit mezi nejlepší hráče mužstva.

Starší žáci s Luďkem Zelenkou
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Nejčastěji jsme nastupovali s těmito hráči: v brance trhá rekordy v počtu uháje-
ných nul Martin Hora, v obraně hrají Petr Rudy, Filip Tůma, Lukáš Žolták a Filip Malý, 
v záloze David Václavík, Ondřej Krpálek, Jakub Dvořák, Tomáš Žolták a Jakub Kar-
ban, v útoku Dominik Žolták a Štěpán Šenfluk. V několika utkáních nás posílili hráči 
hrající na střídavý start – Jakub Lenčeš z Klíčan a Marek Macke z Veltěže. Vyzkoušeli 
jsme také některé hráče z týmu mladších žáků (Romana Pomykáčka, Vojtu Vicha, 
Samuela Bendu nebo Terezu Dvořákovou). Nejvíce branek v podzimní části soutěže 
vstřelili: David Václavík 12, Dominik Žolták 11, Jakub Dvořák 10 a Ondřej Krpálek 9. 
Kapitánem týmu je střední obránce Filip Tůma.

Naším cílem pro jarní část sezony nemůže být nic jiného, než vítězství v soutěži 
a pokračování v pohledné útočné hře, která bude bavit diváky. K tomu nám pomůže 
důkladná zimní příprava, která začne již začátkem prosince a bude probíhat v kle-
canské nafukovací hale a na fotbalovém hřišti. Jako každý rok se zúčastníme kvalitně 
obsazené zimní ligy na umělé trávě v Ďáblicích a sehrajeme několik přípravných 

zápasů. Klukům gratuluji 
k jejich dosavadním vý-
sledkům a přeji jim, aby 
je fotbal stále bavil jako 
doposud.

Kompletní výsledky 
a tabulku je možno vi-
dět na: https://souteze.
fotbal.cz/turnaje/home-
page/1083

Daniel Dvořák, trenér TJ 
Sokol Klecany U15

Trénink – Josef Gabčo st. Trenéři –  Daniel Dvořák,  
Luděk Zelenka

Vítězové ”Šmíca cupu“
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řeznictví OtevřenO!
Otevřeli jsme pro vás

Řeznictví – Uzenářství a bufet, Do kaštan 18, Klecany
Nabízíme maso, uzeniny, lahůdky, zabijačkové speciality, teplý bufet a jiné výrobky. 
Těšíme se na Vás od úterý do pátku od 7.00 do 18.00 hod. 

Václav Šťastný

Valná hromada TJ Sokol Klecany

Zveme všechny členy  
Tělovýchovné jednoty Sokol Klecany 
na výroční valnou hromadu, která se bude konat dne 
23. 1. 2016 ve 14.00 hodin v salonku restaurace Sportklub.

Přejeme všem fotbalovým fanouškům 

a občanům Klecan 

příjemné prožití vánočních svátků
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PŘINÁŠÍME RADOST
Vánoční dárková poukázka na slevu 20 % pro naše sousedy

Mako Butterfly – jsme výrobce špičkové 
kosmetiky Essenté, přijďte si k nám vyřešit 

vánoční dárky.

Najdete nás na kraji Baště, na rohu ulic 
Hlavní a Líbeznická, každý všední den od 

8:00 do 15:00.

Produkty lze objednávat i přes 
www.essente.cz – slevový kód 

„BAST2015“.

MAKO BUTTERFLY s.r.o., 
Hlavní 1006, 250 65 Bašť

TEL.: +420 257 219 115

– jsme výrobce špičkové 
kosmetiky Essenté, přijďte si k nám vyřešit 

vánoční dárky.

Najdete nás na kraji Baště, na rohu ulic 
Hlavní a Líbeznická, každý všední den od 

8:00 do 15:00.

Produkty lze objednávat i přes 
www.essente.cz – slevový kód 

„BAST2015“.

MAKO BUTTERFLY s.r.o., 
Hlavní 1006, 250 65 Bašť

+420 257 219 115

Sleva platí pro objednávky do 17.12.2015Sleva platí pro objednávky do 17.12.2015
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TRADIČNÍ

MYSLIVECKÝ

  BÁL

MYSLIVECKÝ SPOLEK ZDIBY – KLECANY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

kontakt: Pavel Míšek, tel. 603 262 182

16. 1. 2016 od 20.00 hodin

v sále SOKOLOVNY ve VELTĚŽI

k tanci a Poslechu zahraje  
taneČní orchestr stanislava douši  

bohatá ZVĚŘINOVÁ TOMBOLA

vstuPné 150 kČ
PředProdej od 2. 12. 2015 v restauraci u řeháků ve veltěži  

každou středu od 18.00 do 20.00 hodin


