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létO budiž pOCHválEnO

Dnem 21. června jsme se přenesli do léta a v plném proudu je rovněž vodácká sezó-
na. Každý, kdo dosedne do lodi nebo ten, kdo vodáky vidí ze břehu má vždy tendenci 
mávat a zakřičet „ahoj“. Pro danou příležitost je to pozdrav zcela oprávněný. AHOJ je 
prastarý pozdrav námořníků. Toto slovo totiž bývalo napsané na přídích španělských 
korábů, a mělo význam jakési prosby o ochranu boží:  „Ad HOnorem Jesu“   (Ku cti 
Ježíše) – zkráceně AHOJ.

Milí vodáci i suchozemci,
 přejeme vám krásnou dovolenou a dlouhé prázdniny plné hezkých zážitků 

a bezpečný návrat domů, ať už budete kdekoliv.

Vaše redakce Klecanského zpravodaje
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výpisy ZE ZasEdání Rady a ZastupitElstva 
města KlECany Za KvětEn a ČERvEn 2015
Rada 25. května
 – Schválila poskytnutí daru Fondu ohrožených dětí ve výši 500 korun.
 – Schválila žádost Ing. T. Eršila o pronájem plochy pozemku 463/7 a souhlasila s je-

jím využitím k provozování letecké činnosti (přistávání a start malého ultralehkého 
vrtulníku) za podmínek: „Nájemce nebude hlukem ani jiným způsobem obtěžovat 
obyvatele města Klecany a přilehlých obcí, bude dodržovat podmínky provozu 
civilních letadel a vrtulníků dané zákonem a vyhláškou a pronajatý pozemek bude 
využíván pouze k rekreačnímu a sportovnímu létání.“

 – Vzala na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, a to souhlas 
s dodatkem č. 5 provozního řádu „zařízení k shromažďování, skladování, sběru 
nebo výkupu elektrického a elektronického odpadu a automobilových katalizáto-
rů“ v kasárnách objekt č. 89. Provozovatelem je MHM Eko s.r.o.,  Praha 9. 

Rada 1. června 
 – Schválila provozní řád ubytovny města Klecany.
 – Schválila svěření pravomoci vydávat závazná stanoviska pro Úřad práce ČR – sou-

hlas obce – o pomoci v hmotné nouzi, starostovi nebo místostarostovi.
 – Schválila prodloužení smlouvy o výpůjčce objektu Rychta uzavřené mezi městem 

Klecany a spolkem Pravý Hradec.
 – Schválila smlouvu o výpůjčce pozemku ve sportovním areálu mezi městem Kleca-

ny a TJ Sokol Klecany.
 – Schválila podpis smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města 

spolku Pravý Hradec.

Rada 3. června
 – Schválila svěření majetku města Klecany v celkové hodnotě 585.128,46 korun 

k hospodaření příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Klecany. Tento movitý majetek zů-
stává i nadále ve vlastnictví města, které jej eviduje.

 – Schválila dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené 18. 10. 2011 mezi městem 
Klecany a příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Klecany. Předmětem je výpůjčka sou-
boru movitých věcí v celkové hodnotě 938.814,44 Kč. Jedná se o vybavení nově 
vybudovaných a zrekonstruovaných prostor mateřské školy.

Rada 8. června
 – Vzala na vědomí žádost o ukončení smlouvy o právní pomoci uzavřené mezi měs-

tem a Advokátní kanceláří Petr Moravec a ukládá místostarostovi připravit výběro-
vé řízení na poskytovatele těchto právních služeb.

 – Vzala na vědomí návrh zastupitelky paní Tomášové na zpracování dotazníku na 
zjištění potřeb občanů v sociální oblasti a předá věc sociální komisi.
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 – Schválila cenovou nabídku Flexi projekt s.r.o. na administraci a monitoring projek-
tu Zkvalitnění nakládání s bioodpady v Klecanech, za cenu 25 tis. korun bez DPH.

 – Vzala na vědomí vyhodnocení a vyúčtování dětského dne. Rada děkuje pořadatelům.
 – Schválila pořádání závodů motorových lodí GP OAKBay na 37,5 – 38,5 km Vltavy, 

a to 12. září 2015 od 9 do 14 hodin.
 – Schválila uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi Stře-

dočeskými vodárnami a. s. Kladno a městem Klecany.
 – Zabývala se výběrovým řízením, dotačním managmentem a administrací snížení 

energetické náročností budovy Městského úřadu Klecany a budovy hasičské zbroj-
nice v Klecanech a přijala v tomto směru potřebná opatření.

 – Zabývala se závěrečným vyhodnocením akce Oprava povrchu sportovního hřiště 
a oprava oplocení po povodních v Klecánkách a přijala potřebná opatření.

 – Vzala na vědomí, že podle protokolu o otvírání obálek k veřejné zakázce Kon-
trola, revize, údržba, opravy plynových zařízení a pohotovostní služba v městě 
Klecanech a podle protokolu o hodnocení přišla nabídka jediného uchazeče, Pet-
ra Kohouta z Prahy Kolodějí, která však nesplňuje formální požadavky stanovené 
zadávací dokumentací. Zrušila výběrové řízení k této zakázce a uložila technikovi 
správy majetku zaslat uchazeči usnesení rady. 

 – Vzala na vědomí protokoly k veřejné zakázce Informační tabule k autobusovým 
zastávkám v Klecanech a stanovila pořadí uchazečů. Uložila starostovi objednat 
výrobu a instalaci informačních tabulí k zastávkám u firmy Ra ZIK s.r.o. Klecany, 
za cenu 79.155,- Kč. 

 – Vzala na vědomí žádost manželů Rounových z Klecan (a příslušnou dokumentaci) 
o souhlas s umístěním plynovodu a kanalizační přípojky do pozemků č. p. 183/56 
a 229/2 k. ú. Klecany, v rámci stavby Plynovodní a kanalizační přípojka U lékárny 
233. Souhlasila s umístěním těchto zařízení na uvedených pozemcích. 

 – Projednala s provozovatelkou baru Peklo na náměstí V. B. Třebízského dodržování 
otevírací doby a stížnost na rušení nočního klidu.

Zasedání zastupitelstva 11. června
Zastupitelé na svém řádném zasedání schválili mimo jiné celoroční hospodaření 
města za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za toto 
období s výhradou a účetní uzávěrku za r. 2014. Dále prodej pozemku st. p. 1356 
a p. č. 626/78 akciové společnosti ČEZ Děčín IV Podmokly. Schválili také uzavření 
výpůjční smlouvy mezi městem a spolkem Pravý Hradec. Předmětem výpůjčky je: 
prostor před budovou čp. 958 (ohrazený prostor pro koně), prostor před budovou 
čp. 959 (střelnice), prostor před budovou čp. 971(výběh pro koně), část budovy 
čp. 962 (garáž pro šlapací auta), část budovy čp. 968 „Spolkový dům“ – všechno 
v dolních kasárnách v Klecanech. Vzali na vědomí závěrečné účty DSO Údolí Vltavy 
a DSO Dolní Povltaví a zápisy ze schůzí výborů kontrolního a finančního.

Rada 15. června
 – Schválila přijetí paní Hany Vrbové do DPS v Klecanech a podpis nájemní smlouvy.
 – Schválila instalaci sítí proti hmyzu do DPS a nájemních bytů.
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 – Vzala na vědomí žádost pana Vinety Uleščenka o souhlas s umístěním kanalizační 
přípojky do pozemku p. č. 306/1, souhlas s vydáním územního rozhodnutí a sta-
vebního povolení, souhlas s kácením zeleně na p. č. 307/1 vše v k. ú. Klecany. Jed-
ná se o stavbu rodinného domu na p. č. 309/4. Věc bude po projednání předložena 
zastupitelstvu města v září 2015. 

 – V souvislosti s ukončením právních služeb pro město dokončí JUDr. Moravec pří-
pady, které byly zahájeny před ukončením stávající smlouvy. Rada jmenovala čle-
ny komisí u veřejné zakázky Právní služby pro město Klecany.

 – Schválila cenovou nabídku MMCITÉ 1, a. s. na přeložení a opravu dlažby v auto-
busových zastávkách v Klecanech za maximální cenu 38.480 korun, podle polož-
kového rozpočtu.

 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě pořídit jeden svozový vůz a dva 
kontejnery pro zkvalitnění nakládání s bioodpadem a souhlasí s vyhlášením výbě-
rového řízení na tuto veřejnou zakázku.

 – Vzala na vědomí informaci projektantky o nutnosti úpravy projektu kruhového ob-
jezdu na křižovatce III/0083 a II/608 na Zdibsku. Některé pozemky nelze vykoupit. 
Rada souhlasila s variantou bez připojovacího pruhu od Klecan směrem k čerpací 
stanici Hrubý a dálnici D 8.

 – Schválila finanční výpomoc útulku Psí domov Řepnice na rekonstrukci oplocení 
areálu, a to ve výši 10 korun za občana města, tj. 31.970 korun.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

pROCEs s miladOu HORáKOvOu – výstava 
Při příležitosti 65. výročí justiční vraž-

dy Milady Horákové pořádá městský úřad 
Klecany Výstavu – historických dokumentů 
– „Proces s Miladou Horákovou“.

Výstava se nachází v obřadní síni a zase-
dací místnosti MěÚ a je přístupná v provoz-
ních hodinách úřadu.

ZnělKa místníHO ROZHlasu
Dne 22. 5. 2015 byla ukončena anketa, která probíhala na webových stránkách měst-
ského úřadu, a ve které se mohli občané vyjádřit k délce znělky místního rozhlasu. 
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Anketa skončila požadavkem na její zkrácení. Od pátku 22. 5. 2015 je znělka vysílá-
na v kratší verzi cca 40 s. Délka původní znělky byla 1 min. 20 s.

dOtaZníKOvá aKCE
V závěru června byly přehledně a podrobně zpracovány výsledky dotazníkové akce, 
která se týkala spokojenosti s fungováním městského úřadu a spokojenosti s prací 
vedení a zaměstnanců města.  

Výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách www.mu-klecany.cz a vedení 
města uvažuje i o případné veřejné prezentaci výsledků a zodpovězení dotazů např. 
v rámci zasedání zastupitelstva.

Souhrn informací získaných v této dotazníkové akci bude zveřejněn v zářijovém 
vydání Klecanského zpravodaje. 

ZpRáva O ČinnOsti měÚ KlECany
Tato souhrnná zpráva o činnosti městského úřadu nemůže podrobně popsat každoden-
ní práci zaměstnanců úřadu a vedení města. Ve zprávě jsou popsány významnější pro-
jekty a činnosti realizované v uplynulém období (přelom roku 2014 a 1. pololetí 2015).

 – Na přelomu roku 2014/2015 byly dokončeny opravy komunikací ulic Pionýrská 
a Nová. 

 – Byla provedena Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní Kasárna (U Obalovny). 
Projekt rekonstrukce místní komunikace byl realizován z dotace Regionálního 
operačního programu. Rekonstrukce vyřešila nevyhovující technický stav komu-
nikace vedoucí k výrobnímu a obchodnímu areálu Dolních Kasáren. Jedná se 
o komunikaci, která je významně dopravně zatížená nákladní i osobní dopravou. 
Došlo ke zvýšení kvality a bezpečnosti silničního provozu. Délka nově zrekonstru-
ované komunikace je 0,46 km. S komunikací se v budoucnu počítá jako s hlavní 
příjezdovou cestou do Dolních Kasáren. 

 – Prostřednictvím Architektonické kanceláře Ing. Arch. Václava Zůny byla vytvořena 
dispoziční studie objektů Rychta, Sportklub, Spolkový dům a budova městského 
úřadu. Studie bude sloužit jako podklad pro možnosti využití budov v budoucnu 
a zejména pro účely stěhování městského úřadu do budovy Rychty.

 – Z prostředků přidělené dotace Operační program životního prostředí (OPŽP) se 
v současné době realizuje projekt Snížení energetické náročnosti ZUŠ a tělocvičny 
v areálu ZŠ Klecany včetně rekonstrukce střech. 

 – Z prostředků přidělené dotace OPŽP se v současné době realizuje projekt Snížení 
energetické náročnosti zdravotního střediska včetně rekonstrukce střechy. Součas-
ně budou provedeny stavební úpravy jejichž důvodem je havarijní stav oplocení, 
neexistující odvod dešťové vody apod. 
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 – Byla podána žádost o dotaci na vybudování víceúčelového sportovního areálu. 
 Sportovní areál by měl být realizován na pozemcích města v těsné blízkosti fotba-
lového hřiště. Navrhované řešení sportovního areálu je k dispozici na městském 
úřadě resp. na webových stránkách www.mu-klecany.cz v sekci Plány, dotace – 
připravované projekty. 

 – Byla provedena oprava prostoru kotelny v MŠ.
 – Byl zrealizován projekt výměny autobusových zastávek v hodnotě 800 tis. Kč. 
 – Obdrželi jsme dotaci z Regionálního operačního programu na opravu míst-

ních komunikací – ulice V Nových domkách, Spojovací, Do Kaštan a část ulice 
Čsl. armády. Celkové náklady na rekonstrukci jsou odhadovány na cca 10 mil. 
Kč. Výše přidělené dotace je 8,5 mil Kč.

 – Na žádost obyvatel Astraparku došlo k navýšení počtu autobusových spojů zajíž-
dějících do této části města.

 – Připojili jsme se ke starostům obcí sdružujících se v obecně prospěšné společnosti 
MAS nad Prahou, kteří protestovali proti zrušení detašovaných pracovišť v Praze 
patřících do kompetence ORP Brandýs nad Labem (nám. Republiky, Praha 1). De-
tašovaná pracoviště se tak podařilo zachovat. Dojde pouze ke změně sídla. Obča-
né budou o této skutečnosti včas informováni.

 – V ZŠ Klecany byla navýšena kapacita počtu žáků z původních 380 na 420 .
 – V průběhu 1. pololetí roku 2015 byly schváleny a poskytnuty příspěvky na činnost 

spolkům ve výši téměř 800 tis. Kč. 
 – Z dotačního titulu MŽP byl pro užívání obcí sdružených v DSO Dolní Povltaví za-

koupen velký zametací stroj. Město Klecany může služeb tohoto vozu využívat za 
nejnižší možnou cenou cca 800 Kč za motohodinu. Služeb tohoto vozidla mohou 
využít za poplatek i soukromé firmy. 

 – V rámci zlepšování komunikace úřadu s občany došlo ke změnám na webových 
stránkách města www.mu-klecany.cz v sekci – Vedení města, kde naleznete nově 
audio záznamy z jednání zastupitelstva města, zároveň jsou zde ke stažení zápisy 
a usnesení z jednání rady a zastupitelstva města. Byla vytvořena nová rubrika – 
Ankety. Nově je na stránkách k dispozici prostor pro dotazy a připomínky občanů. 

 – V měsíci květnu byla odhalena velká krádež izolačního materiálu ze stavebního 
dvora u zdravotního střediska. Pachatel měl materiál připraven k odvozu v prosto-
rách bývalé zchátralé márnice. Díky všímavosti paní Lomové se nepodařilo krádež 
dovést do úspěšného konce, za což jí patří poděkování. 

 – Během první poloviny roku 2015 se v rámci kulturního programu města Kleca-
ny uskutečnilo několik významnějších akcí – Klecanský masopust, Skautský ples, 
Sportovní ples, Klecanský masakr motorovou pilou, Dětský sportovní den, Veterán 
rallye.  Vedení města děkuje všem organizátorům a pořadatelům za přípravu a re-
alizaci těchto akcí. Vedení města děkuje i organizátorům dalších akcí – divadel, 
koncertů, výstav, akademií, akcí v městské knihovně, výtvarných dílen a dalších 
akcí pro občany nejen našeho města. 

Přejeme Vám Všem příjemné prožití letních prázdnin a dovolených a šťastné návraty 
z cest!

Ivo Kurhajec, starosta, Bc. Daniel Dvořák, místostarosta
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Vážení občané,

jedno české pořekadlo říká: „Potrefená husa nejvíce kejhá“. V tomto případě 
se necítím potrefená, ale vím, že se musím vyjádřit k některým útokům ze 
strany paní Tomášové, zastupitelky za sdružení Žijeme v Klecanech, vedené 
proti sociální komisi a k celkové problematice sociální oblasti ve městě. 
Z pohledu paní Tomášové vyplývá, že město dělá málo pro zkvalitnění slu-
žeb pro rodiny s dětmi, pro seniory, pro občany ohrožené sociálním vylou-
čením, pro dospívající mládež a pro občany zdravotně znevýhodněné.

Jsem krátce členkou sociální komise, seznámila jsem se s pravomocemi 
a došla jsem k názoru, jak málo pravomocí máme a jak těžce se rozhoduje 
při řešení problémů vzhledem k utajování různých osobních údajů.

Za tuto krátkou dobu jsem poznala, jak pracovitá a obětavá je předsedky-
ně sociální komise paní Žemličková (pracovnice lékárny) a že celá komise 
je vstřícná řešit požadavky občanů, pokud se obrátí na městský úřad. Nebo 
představa paní Tomášové je, abychom my členky sociální komise chodily od 
domu k dobu a ptaly se, zda někdo nepotřebuje pomoci?

Jistě všichni víte, že v dnešní době a v tomto demokratickém zřízení je 
v první řadě úkolem rodiny, aby se postarala o potřebné a v druhé řadě, v pří-
padě sociální potřeby je to stát, zastoupený sociálními odbory podle územní 
příslušnosti. O přiznaných sociálních dávkách našim občanům nemá město 
žádné informace. Finanční částka, kterou má sociální komise k dispozici je 
malá a je určena pro jednorázovou pomoc občanům, pokud se dostanou do 
tíživé či krizové situace.

Vedení města přispívá nemalou částkou na sociální služby, které jsou pro 
občany vykonávány prostřednictvím Farní Charity Neratovice. V případě po-
třeby může o tyto služby požádat každý občan našeho města. 

Co se týká rodin s dětmi, ani zde není město pozadu. Např. přispívá fi-
nanční částkou spolku Pravý Hradec, který pro svojí aktivní činnost využívá 
bezplatně prostory patřící městu Klecany.

Toto vše paní Tomášová ví a zdá se jí to málo. Co sleduje těmito útoky? 
Podařilo se jí zlikvidovat kulturní komisi za pomoci pana Melichara a teď 
se nabourává do činnosti sociální komise. Stačí málo, aby se členky komise 
této práce vzdaly. 

Občané, zaostává naše město za jinými městy a dělá málo pro naše ob-
čany?

Město dělá na co má prostředky a řeší to, co je prioritní a ekonomicky 
potřebné.

      Mně se žije v Klecanech dobře

Zastupitelka Jarmila Brožová
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mEZi ŘádKy anEb ČERvnOvé aKCE v KniHOvně
Myšlenka na využití uměleckého potenciálu míst-
ních obyvatel pro prostory klecanské knihovny se 
zrodila začátkem tohoto roku. Nějakou dobu hle-
dala svou formu a obsah a samozřejmě vhodné 
adresáty, kterým by se dala tlumočit, a kteří by 
ji beze zbytku sdíleli. Nakonec to nebylo nijak 
složité, a jakmile manželé Šoltysovi – mimocho-
dem vášniví čtenáři – vzali věc za svou, daly se do 
pohybu události, které vyvrcholily ve středu 17. 
6. 2015 v 17 hod. V tento den a tuto hodinu se 
konala v knihovně vernisáž prací, které pod jejich 
vedením vytvořili malí umělci v jejich Ateliéru 
http://www.ateliersoltysovi.cz. Vystavené práce 
spojuje téma „čtenářství“ a v Klecanech byste pro 
ně vhodnější místo zkrátka nenašli. Díla můžete 
obdivovat už cestou po schodišti, další jsou pak 

přímo v prostorách knihovny. 
Vernisáž zahájil průvodním slovem Dušan Šoltys, který nostalgicky zavzpomínal 

na knihovnu svého dětství a objevné zjištění, že v knihovně se dá i vystavovat. Ob-
loukem se dostal do současnosti, ve které je on sám účasten procesu vzniku umělec-
kých děl pro knihovní prostory. Dana Šoltysová přečetla povídku „Hádka“ Báry Mi-
kovcové, žákyně 3. třídy ZŠ Zdiby, která v literární soutěži, v rámci kampaně Rosteme 
s knihou, získala ve své kategorii krásné 2. místo. S laskavým dovolením autorky text 
uveřejňujeme. Tím bylo oficialitám učiněno za dost a výstava byla zahájena. 

Zatímco se dospělí pečlivě věnovali každému vystavenému dílu, přítomné děti 
se s pečlivostí přinejmenším srovnatelnou věnovaly připravenému občerstvení a díla 
si prohlížely jen tak po očku. Knihovna se na pár 
chvil stala místem setkání známých i dosud nezná-
mých, ožila příjemným zvukem smíchu i rozhovo-



8 / 9

rů, z nichž některé byly tématicky čtenářské a jiné zkrátka jen lidsky milé. Pokud jste 
se vernisáže nestihli zúčastnit, přijďte se podívat v otevírací době knihovny na díla, 
která odlišují tu naši od jakékoli jiné. 

A teď slibovaná povídka: 

HÁDKA (Barbora Mikovcová, 3. třída ZŠ Zdiby)
V tom tichém místě, tichém jako myška, v knihkupectví po 
zavírací době prohlásila jedna kniha: “Víte co? Já jsem z vás 
nejlepší, jsem pořádná vazba.” Mezi knihami vypuklo roz-
hořčení. Je tu mezi námi kniha, která se vytahuje, že je lepší! 
Encyklopedie to nevydržela a vykřikla: “Mít dobrou vazbu, 
to je nic. Já jsem ze všech nejchytřejší a to je teprve něco!” 
Uprostřed police pohádková kniha přemýšlela jak začít, pak 
se zhluboka nadechla a začala: “Já mám v sobě plno kouzel 
a největší fantazii. Heč!” Pro návod na benzinovou sekačku 
už to bylo trochu moc, pro člověka je nejdůležitější přece 
trávník. Dalo mu to práce všechny překřičet, a když to křičel 
po několikáté, povedlo se mu to. Další kniha se přidala, že má nejhezčí obal. Jedna 
komiksová kniha ječela, až ostatní málem ohluchly: “Já mám v sobě nejvíce obráz-
ků!” Proti tomu se ohradilo skládací leporelo s čísly od jedné do deseti, že ono taky. 
“A já…” ozvalo se v koutě police. Všechny knihy se podívaly tím směrem. Ale nic tam 
nebylo. Tu horor naznačil, že je to duch. Informace: “Podívej se tam! Pošli to dál.” šla 
tichou poštou až k nebohému leporelu. Leporelo se třáslo hrůzou, zavřelo oči a vi-
dět nechtělo nic. “Tak už dělej!” šeptali ostatní. “Třeba ten duch není zlej”, konejšil 
ho komiks. “Ale duchové bývají zlí”, zavaroval horor a pyšnil se nad svou chytrostí. 
A encyklopedie? Ta začala na něj žárlit. “To vím také!” A zase se ozvalo v rohu police: 
“A já?” Tentokrát se knihy podívaly trochu lépe. Úplně v rohu stojí malý sešitek dení-
ček. Velká kniha s vazbou se zasmála a promluvila: “Ty? Taková malá knížka? Nemáš 
ani žádnou vazbu.” “A jsi hloupý.” přidala se encyklopedie“ a nejsi hezký!” “Máš 
vůbec nějakou fantazii? Chlapče, já jsem tu nejlepší”, povídala pohádková kniha. 
A to neměla říkat. V tu chvíli se rozkřičely všechny knihy. Křičely a křičely, až návod 
na sekačku skočil na knihu s velkou vazbou, strkaly do dalších knih, začala rvačka. 
A co deníček? Ten si potají myslel, kdy už bude otvírací doba. Nevěděl, že ještě ani 
nebyla půlnoc. Knihy se praly a praly a vůbec jim nepřišlo, že si můžou ublížit. Byla 
to knižní válka. Jak válčily, bojovaly, praly se a rvaly, police to nevydržela, překotila 
se a vysypala všechny knihy ven. Praly se dál, velká kniha se rozpadla, ale nikdo si 
toho nevšiml. Deníček ležel ve středu hromady, marně volal, marně naříkal…Knihy 
ráno ležely rozházené po zemi a pan knihkupec si říkal: “Ta police se už moc kývala. 
Musím ji podepřít.” Vzal kusy knihy s velkou vazbou a polici podepřel. Kniha, která 
hádku začala, tak skončila. Tu si všiml: “Á, tady je ten můj zatoulaný deníček”, vzal 
ho, pomalu prolistoval a strčil šťastně do náprsní kapsy. A knihy rovnal zpátky do 
police.
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A co dalšího se v červnu dělo v knihovně?
Většina akcí proběhla až po uzávěrce Klecanského zpravodaje. Přečíst si o nich však 
můžete na stránkách knihovny http://www.klecany.knihovna.cz , kde je v sekci Ar-
chiv umístěno shrnutí všech červnových akcí a samozřejmě i jejich fotodokumentace. 

A co Vás čeká v červenci a srpnu?
Zasloužená dovolená, spousta odpočinku, zábavy a relaxace. A třeba se do Vašeho 
letního programu vejde i nějaká kniha z fondu naší knihovny. Organizátoři akcí si 
přes léto odpočinou, načerpají inspiraci a od září se můžete těšit na další besedy, 
čtení aj. Pokud byste měli nápad, koho bychom do naší knihovny mohli pozvat, ja-
kou akci uspořádat, dejte nám vědět. Na webových stránkách jsou kontaktní údaje 
i formulář. Děkujeme. 

S přáním příjemného léta 
Vaše knihovna 

pRaHa – výCHOd a JEJí města a ObCE – 
panEnsKé bŘEžany

Přibližně 14 km severně od centra Prahy se rozkládá malá obec 
historicky i architektonicky značného významu – Panenské Břežany. 
V současné době zde na rozloze 5,79 km2 žije více než 570 obyva-
tel. S hlavním městem je obec spojena autobusovou dopravou.

První písemná zmínka o tvrzi v Panenských Břežanech je z r. 1441. 
V obci jsou dva zámky – Horní a Dolní. 

Dolní zámek je v empírovém slohu. Jeho výstavba byla započata okolo r. 1840. 
Vzhledem k finančním potížím musel majitel Matyáš von Riese-Stallburg zámek pře-

Kaple sv. Anny▼
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dat v r. 1901 Hospodářské a úvěrní bance pro Čechy. Později zámek koupil Ferdinand 
Bloch-Bauer, který ho vyzdobil loveckými trofejemi, starožitnostmi a jinými umělec-
kými předměty. Po vypuknutí 2. světové války musel majitel zámku odejít do emigra-
ce a od této chvíle se zámek stává baštou říšských protektorů. Nejprve se zde usídlil 
Konstantin von Neurath, kterého v r. 1941 vystřídal ambiciózní Reinhard Heydrich. 
Po jeho násilné smrti v r. 1942 zde až do konce války žila jeho žena Lina se svými 
dětmi. Po válce byl zámek převeden do správy Výzkumného ústavu kovů. 

Na místě původní tvrze byl v 1. polovině 18. století postaven v barokním slohu 
Horní zámek. Zámek má obdélníkový základ, je jednopatrový se sedlovou střechou 
a zvýrazněn je balkónem v průčelí. Také tento zámek vystřídal několik majitelů. 
V r. 1820 ho koupil Matyáš von Riese-Stallburg, v r. 1909 se novým majitelem stává 
továrník Emil Gerstel, který rovněž na začátku 2. světové války emigroval a zde se 
pak usadil německý státní ministr pro Čechy a Moravu K. H. Frank. Po skončení války 
byl v zámku zřízen domov důchodců. V sousedství zámku se nachází kaple sv. Anny, 
která v r. 1691 vyhořela a v letech 1705 – 1707 byla znovu obnovena podle plánů 
J. B. Santiniho.

JH, foto: www.archiweb.cz, www.stredoceske-zamky.cz

živOt v dps
Naposledy jsme se ve zpravodaji setkali se čtenáři při oslavě svátku Jiřiny 15. 2.

Březen pro nás znamenal definitivní rozloučení s paní Pokornou, která nepřeko-
nala sérii viróz s různými komplikacemi. Onemocnění nás napadala střídavě skoro 
všechny a zabránila oslavě Josefa pana Šťastného. Ten též v té době stonal a my jsme 
se z důvodu chřipek raději nescházeli. 

Pozitivní změnou bylo nastěhování pana Peroutky. Dne 6. 3. ho při oslavě jeho 
svátku navštívil a přivítal mezi nás pan starosta Ivo Kurhajec. Tím se zaplnila mezera 
v bytě po paní Novákové. Ještě v témž měsíci pan Peroutka ovdověl, takže jsme se 
účastnili rozloučení s paní Peroutkovou, jako se známou sousedkou z domu po vyto-
pení, která dlouho pobývala v nemocnici. 

Velikonoce nám při našem shromáždění zpestřila paní Lemonová rozdáváním 
doma dělaných perníčků.
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8. 5. byl státní svátek a my jsme měli početnou návštěvu. Přijela velká skupina hos-
tů z Prahy. Vedli je naši známi z podnikatelských rodin, které nás pravidelně navště-
vují, hostí a obdarovávají vždy na Vánoce. Krásně jsme se pobavili, opékali a konzu-
movali jsme u ohně buřty, mlsali, co nám hosté přinesli. Těšíme se na ně na podzim, 
kdy slíbili tento hromadný cyklistický výlet zopakovat. 

26. květen byl dalším dnem opékání buřtů. Toho dne slavila narozeniny naše milá 
spoluobyvatelka paní Marie Hejzlová. Naše obětavé pečovatelky nám za pěkného 
počasí uspořádaly posezení venku pod pergolou. Všechny potěšili gratulanti za MěÚ 
– pan místostarosta Daniel Dvořák a jeho spolupracovnice paní Zuzana Kudláčková.

12. 6. nebylo tak pěkně, proto jsme 
narozeniny pana Holuši prožili ve spo-
lečenské místnosti při opětovné gratulaci 
pana místostarosty a paní Kudláčkové. 

Nyní nás čeká přivítání nové obyvatel-
ky paní Vrbové, která najde domov v bytě 
č. 2 po paní Pokorné. 

Obyvatelé DPS

ZpRáva O KlECansKé nOCi KOstElů 2015
Začátkem června jsme se za náš kostel zúčastnili setkání na pražském arcibiskupství, 
při němž se hodnotila letošní Noc kostelů. Je to akce, která původně vznikla v Ra-
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kousku, ale rozšířila se po Evropě, takže se už několik let pořádá také v České repub-
lice. Bylo zajímavé slyšet přítomné členy farních společenství – nejen katolických, ale 
i evangelických a dalších – jaké to letos v pátek 29. května v jejich kostelích a sborech 
bylo. V Praze a středních Čechách přišlo do 282 kostelů 107 tisíc lidí. Pochopitelně, 
že pražské kostely neměly o návštěvníky nouzi. Počty tam šly do tisíců. V pražském 
okolí byly počty skromnější. Všem pořadatelům srdečně poděkoval pan kardinál Do-
minik Duka. 

V našem kostele Nanebevzetí Panny Marie jsme přivítali přes stovku dospělých 
a dětí. Jako loni je čekal výstup na kostelní věž s komentovanou prohlídkou. Prováze-
lo je sedm skautů ze skautského střediska Havran, vedených Adamem Šebkem. Byli 
jsme moc rádi, že si tuto informační a ochrannou službu vzali na starosti.

Po krátkém varhanním koncertu, při němž účinkovala Barbora Veselá, studentka Praž-
ské konzervatoře, bylo možno vystoupit na kůr a prohlédnout si varhany z roku 1892 
s odborným výkladem varhanice o jejich funkci. Této možnosti využilo mnoho zájemců.

Následovalo pásmo o dr. Jiřím Hejdovi, jednom z odsouzených v procesu s Mi-
ladou Horákovou. Od tohoto politického procesu uplynulo letos v červnu 65 let. 
Potomci J. Hejdy nám pro Noc kostelů laskavě zapůjčili do kostela výstavku sestave-
nou z materiálů a fotografií tehdejší doby nazvanou Ježíšova křížová cesta – justiční 
vraždy padesátých let. A desátý věnec sonetů ze sbírky básní, které J. Hejda složil 
bez tužky a papíru ve vězení, přednesl jeho vnuk Šimon Matoušek, Eva Stanislavová 
a Hana Kostrhunová. Pořad provázela hudba jeho druhého vnuka Lukáše Matouška. 

Jako vždy se při slavnostních příležitostech všichni těšíme na vystoupení klecan-
ského pěveckého sboru Klenota (sbormistryně Marcela Sládková). Také tentokrát jsme 
nebyli zklamáni. Ženy a dívky „vyhlížející lahodně“, jak by řekl Marcel Chládek 
a Klenota se doufejme neurazí, přednesly výběr písní ze svého repertoáru. Na flétnu 
je provázela Gabriela Matoušková a na perkuse Martin Kučera. Na závěr vystoupení 
nás Klenota naučila zpívat kánon Ilji Hurníka – Vyjde duha.

Návštěvníkům jsme nabídli natištěné poznámky, náš společný pokus o předchá-
zení úzkostem a starostem. V závěrečné besedě s Pavlem Kunešem a MUDr. Hanou 
Skalovou se probíralo toto téma, vlastně péče o duši. Zbytek návštěvníků se rozcházel 
ve 23 hodin.

Zl

Péče o duši
Péče o duši byla tématem našeho besedování při letošní Noci kostelů. Někdo může 
sedět jako tělo bez ducha, jiného může paní učitelka napomenout, aby byl ve třídě 
přítomen nejen tělem, ale také duchem. Někdo může být při rozhovoru duchem 
někde úplně jinde. Tělo se může tvářit jinak než duše. Vypadat příjemně je snadnější 
než mít příjemně ve své duši. Je to jednodušší než například věnovat chvilku uklidně-
ní a přehlédnutí celého dne. A přece přitom člověk může objevit i to, jak ho vnímají 
ostatní. Že pro ostatní lidi může znamenat jistou námahu, když mají snášet moje 
způsoby jednání. Nebo že děti mají duši. A jejich bolesti jsou stejně velké jako moje 
bolesti. Zdá se nám, že některé nemoci duše se dají vyléčit i bez lékárny. 

-pk-
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pOděKOvání sKautsKému stŘEdisKu  
HavRan KlECany
Děkujeme skautkám a skautům ze střediska Havran za pomoc při Noci kostelů dne 
29. května t. r. pořádané v klecanském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Podobně 
jako loni měli informační a ochrannou službu pro návštěvníky kostelní věže, kteří si 
tak bezpečně mohli prohlédnout její stavební vývoj, vystoupit až ke zvonu Václav 
a podívat se z věžního okna.

za přátele klecanského kostela Pavel Kuneš, rektor 

vOROplavba na vltavě 
Houžev, sluk, podval, tabule, předák, slabák, zadák, žabka… tyto a mnoho dalších 
podobných výrazů užívali voraři, jejichž historie sahá hluboko před písemné prame-
ny. První doložená písemná zpráva o voroplavbě na Vltavě je z roku 1316 (mimo-
chodem stejně jako nejstarší písemná zmínka o Klecanech), kdy vydal český král Jan 
Lucemburský privilegium, kterým nastavil určitá pravidla pro obchod se dřevem. Vel-
ký rozmach voroplavby nastal v době vlády Karla IV. V té době došlo také k prvním 
rozsáhlým úpravám jezů a koryt řek pro snazší a bezpečnější průchod vorů. 

Většina vorů končila po staletí svoji pouť nad Prahou, na soutoku Botiče a Vltavy, 
kde později vzniklo známé Podskalí. Nejvíce dřeva, co do objemu, bylo splaveno 
tímto způsobem v 18. a 19. století. Z každého voru se vybíralo clo, které se dlouho 
platilo v naturáliích tak, že se podle délky a druhu dřeva vyťala z voru určitá část kme-
nů, nazývaná „výtoň“. Vory do Podskalí připlouvaly hlavně ze střední Vltavy a z již-
ních Čech, ale také z Berounky, Lužnice, Sázavy, Malše a Otavy, zkrátka z míst, kde 
byl dostatek dřeva vhodného k obchodování a snadný přístup k řece. Když se ve 30. 

My pluli dál a dál v zelené lesy 
Kde vlnka s vlnkou slaví své plesy 
My pluli dál a dál v zelený háj 
My pluli dál a dál v zelený háj 
 
Loďka je malá, vesla jsou krátký 
Poplujem, chlapci, poplujem zpátky 
Či máme plouti dál v zelený háj? 
Či máme plouti dál v zelený háj 
 
My pluli dál a dál v rákosí tmavé 
Kde rybka s rybkou spolu si hraje 
My pluli dál a dál v zelený háj 
My pluli dál a dál v zelený háj.
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letech 20. století začaly na Vltavě stavět první přehrady, nastal soumrak voroplavby. 
Poslední smutnou konjunkturu zažila vltavská voroplavba v 50. letech 20. století, 
kdy masivní stavby přehrad vyvolaly plošné mýcení zátopových oblastí. Se svým po-
sledním vorem se Vltava rozloučila 12. září 1960, kdy byl tento, z dnešního pohledu 
ekologický, způsob přepravy dřeva nahrazen železnicí a automobilovou dopravou. 

JH, foto: www.geocaching.com

dEn maléHO ZdRavOtníKa
KuRZ JE uRČEn pRO děti Od 6 lEt

Výuka probíhá zábavnou formou, jedná se hlavně o  praktické 
nácviky a osvojení si postupů při poskytování první pomoci.

KDY: 23. 7. a 23. 8. 2015
KDE:  U školy 17, Klecany, 250 67 – budova zdravotního 

střediska
DOBA TRVÁNÍ: 8:00 – 17:00
CENA: 450 Kč/dítě, nápoje a jídlo v ceně
OBSAH:
• SEZNÁMENÍ S LIDSKÝM TĚLEM
• PREVENCE ÚRAZŮ
• ROZPOZNÁNÍ SITUACÍ, KDY JDE OPRAVDU O ŽIVOT
•  POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI PŘI ŽIVOT OHROŽUJÍCÍCH  

STAVECH
• PROHLÍDKA STANOVIŠTĚ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
• VELKÉ MNOŽSTVÍ PRAKTICKÝCH NÁCVIKŮ

KONTAKT: 
Tel.: +420 731 765 342, E-mail: kurzy@vitalus.cz, www.vitalus.cz

ObJEdnání KuRZu na uvEdEnýCH KOntaKtECH
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Srdečně vás zveme na kurz první pomoci, který se koná 25. 7. 2015 od 14.00 hod.

ZáKladní KuRZ pRvní pOmOCi 
KDY: 25. 7. 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, umě-
lé dýchání. To vše a mnohé další život zachraňující dovednosti 
se naučíte zvládnout teoreticky a především prakticky.
Získáte jistotu a zručnost, už nebudete váhat, čím začít, nač 
nezapomenout, co nepodcenit.

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.

studánKy a Jiné nEpOtŘEbné ZdROJE …. 
Nedávno jsem od jednoho klecanského občana zaslechl „Je to hezké, že píšete o pro-
blémech, ale je to všechno takové pesimistické, chtělo by to něco optimistického, 
lidé mají i tak dost starostí, chtějí se poveselit, tak se nad tím zamyslete …“ Ano, je to 



pravda, pokusím se a vytvořím něco budovatelského, optimistického, aby se občan 
nemusel nad ničím příliš zamýšlet. Ovšem do tohoto čísla mi bohužel opět vyšlo 
něco závažného, co pravda je nejen problémem dneška, ale ještě více v budoucnu 
….. A kdeže příští sněhy jsou!

Jde o něco tak samozřejmého, že mnozí ani nepochopí, proč se o tom zmiňovat, 
protože jde o VODU. U nás i ve většině Evropy máme vody dost a kvalitní, takže proč 
o ní mluvit, stačí zajít do supermarketu a mají jí tam hory. Je ale mnoho zemí, kde 
voda k pití není, je kalná, plná humusu a parazitů, nebo tam prostě není téměř žádná. 
Kdo třeba strávil nějaký čas v poušti, tak ví o čem je řeč. 

V naší zemi nemáme k vodě vztah téměř žádný. Nejvíce je to vidět na počtu a sta-
vu studánek, které kdysi obklopovaly každou osadu, vesnici či samotu. Nebo byly 
i jen tak v polích, loukách a hvozdech, a každý je mohl využívat. Na téma studánek 
máme i mnoho básní, poeticky opěvujících jejich vzhled, kvalitu a potřebnost. Ko-
lik jich však známe ve skutečnosti? Tisíce studánek zmizelo kvůli stavbám, jejich 
vody byly svedeny do polních meliorací, obecních kanalizací či do odvodnění dálnic, 
nebo prostě zanikly pod smetišti, na která vozily celé obce spolu s místními JZD nebo 
nějakými špinavými výrobními závody odpad všeho druhu. Pokud některá studánka 
zůstala zachována, velmi často má vodu problematické kvality, například v důsledku 
zamoření dusitany z průmyslových hnojiv. V Klecanech ještě máme několik místních 
zdrojů vody včetně bývalé vodárny, bohužel však ani jeden neodpovídá plně dneš-
ním nárokům. 

Po zániku místních zdrojů vod následuje další degradace, a to ve dvou stupních. 
V prvním se obce napojují na dálkové přívody vody, takže nikdo pak již neví, co je 
to za vodu a odkud pochází. Malé místní vodárny zanikají, jejich zařízení chátrají 
nebo jsou rozkradena a pohroma je završena. Ve druhém stupni pak tyto dálkové 
vody uchvátí několik málo podnikajících subjektů, někdy třeba jen jediný a na nich 
pak záleží, jestli voda bude či nikoliv, tedy v krajním případě tyto subjekty rozhodují 
i o tom, zda budeme žít. A pochopitelně rozhodují o tom, kolik za vodu budeme 
platit. Bez konkurence to ovšem bude stále více a více. A to ani nemluvím o tom, 
že takové dálkové potrubí může podlehnout havárii při živelních pohromách, může 
být cílem teroristického nebo vo-
jenského útoku nebo přinejmen-
ším může být voda i pro statisíce 
obyvatel kontaminována z něja-
kých neznámých zdrojů.

Protože voda je hlavní slouče-
ninou života, musíme už dnes, 
dávno předtím, než nastane v Ev-
ropě skutečná ŽÍZEŇ, vyhledávat 
staré a zaniklé studánky, studny 
a prameny, zjišťovat kvalitu je-
jich vody a uvádět je do provo-
zu. V případě malých vodáren je 
třeba zachovat je plně funkční, 
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Pramen poblíž bývalé hájovny v Klecanském háji, 
autor J. Bratka, 21. VI. 2015
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udržovat jejich zařízení, a to i přesto, že to něco bude stát. Nejedná se o nepotřebné 
zdroje a zbytečné výdaje, nýbrž naopak o naši pojistku pro špatné časy, kdy nejenže 
hospody budou bez piva a hypermarkety bez Pepsi-Coly, ale celá česká kotlina může 
být jen jednou jedinou vyprahlou plání. 

Jaromír Bratka

výROČí KlECansKá i Jiná
Zatím co základní i střední školy zpravidla 1. čer-
vencem na dva měsíce utichají, jiná pravidla platí 
pro školy mateřské. Uvedené datum bylo zásadní 
i pro první mateřskou školu v Klecanech. Právě na 
1. červenec připadá 75. výročí jejího založení. Byla 
zřízena v r. 1940 Na Skalkách a její ředitelkou byla 
H. Erbanová. 

Dalším náhledem do historie můžeme zazna-
menat, jak se časy mění. Zatímco dnes se církev 
omlouvá za upálení Mistra Jana Husa († 6. července 
1415) v roce 1925, kdy bylo toto výročí vyhlášeno 
prvně státním svátkem ČSR, došlo ke konfliktu s Va-
tikánem. V důsledku tohoto konfliktu se odjezdem 
pražského nuncia fakticky přerušily s Vatikánem di-
plomatické styky, které byly navázány znovu až po 
r. 1990.

Ve čtvrtek 16. července si připomeneme 95. vý-
ročí návštěvy prvního československého prezidenta 

Tomáše Garrigue Masaryka v Klecanech na Černé později Masarykově skále. 
Další výročí je rovněž spojeno s politikou, i když tentokrát komunální. Od 28. 

července 1960 působil v Klecanech první uvolněný předseda MNV, tehdy jím byl 
Josef Plachta. A na místním národním výboru zůstaneme, protože je s jeho činností 
spojeno ještě jedno datum, a to 1. července 1985. Tehdy byl při MNV nově zřízen 
stavební úřad. 

A na závěr připadá smutná vzpomínka na 6. a 9. srpen 1945, kdy byly Spojenými 
státy americkými svrženy na japonská města Hirošimu a Nagasaki atomové bomby, 
které si Američané pojmenovali Little Boy a Fat Man. Nikdo, ani sami útočníci, do 
chvíle výbuchu nedokázal odhadnout ničivý účinek obou atomových bomb. V prv-
ních dvou až čtyřech měsících po shození bomb zemřelo v důsledku ozáření, popá-
lenin nebo závalu v troskách budov v Hirošimě 90 000 – 166 000 lidí a v Nagasaki 
60 000 – 80 000 lidí. Z toho téměř polovina zemřela v prvním dni. Nezbývá než 
doufat, že si obrázky atomového hřibu budeme prohlížet vždy jen na fotografiích. Ať 
mír dál zůstává s touto krajinou…  

JH
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myslivOst – ČERvnOvé aKCE
V sobotu 6. 6. 2015 uspořádal Myslivecký spolek Zdiby – Klecany cvičné střelby na 
střelnici sousedního Mysliveckého spolku v Bašti. Tyto střelby byly zároveň přebo-
rem, v němž účastníci soutěžili o hodnotné ceny s mysliveckou tématikou. Za krás-
ného počasí se sešlo 16 střelců, kteří prokazovali své umění ve střelbě na asfaltové 
terče v disciplíně trap (baterie). Panovala přátelská, i když sportovně-soutěžní nálada. 
Dá se říci, že jsme strávili příjemné dopoledne. 

1. místo Jan Relich

2. místo Mirek Filinger

3. místo Bohumil Trnka Vedoucí střeleb a rozhodčí

Tak, jako pořádá náš Myslivecký spolek každý rok cvičné střelby, konají se i akce 
k zazvěřování honitby. Z líhňařského střediska Skuheř bylo zakoupeno 17 kusů do-
spělé bažantí zvěře, která byla umístěna do aklimatizační voliéry. Z té je pak po 
několika dnech vypuštěna do revíru ve zdibské části naší honitby. Protože se jedná 
o mladou zvěř, předpokládáme, že vypuštěné bažantí slepice v příštím roce zasednou 
na hnízda a vyvedou kuřata. I když se někdy zdá naše snaha o zazvěřování zbytečná, 
nepřinášející odpovídající výsledky, budeme se snažit touto cestou udržet zvěř v naší 
honitbě i nadále. 
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Na základě informace o výskytu černé zvěře v okolí okrajových obydlí ulice Na 
vinici jsme 11. 6. 2015 instalovali pachový ohradník. Překlenuje ochoz u vyústění 
strže, která láká zvěř biologickým odpadem. Na ilustračních fotografiích je zřetelná 
pěšinka (ochoz). 

Do konce června se bude obnovovat nástřik kondenzátu u pachového ohradníku 
při komunikacích protínajících území naší honitby či případné doplnění nosičů.  

Závěrem přejeme čtenářům i redaktorům zpravodaje příjemně prožité prázdniny 
či dovolené a těšíme se na opětné setkání na stránkách tohoto časopisu.

Ing. Jindřich Trpák

aklimatizační voliera po transportu komorování

Klecany – PO přes strž – lokalita Na vinici Klecany – PO přes strž – lokalita Na vinici

vypouštění do přírody ve vybrané lokalitě
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KlECansKá vEtERan RallyE 13. ČERvEn 2015
Jako každý rok, je druhá červ-

nová sobota v Klecanech spojo-
vána s historickými vozidly, tento-
kráte už po devatenácté. 

Již v pátek v podvečer přijeli do 
našeho města soutěžící z Chebu, 
Plzně a Bíliny. Dopolední výsta-
va historických vozidel se opět 
konala na nově zrekonstruova-
ném náměstí Václava Beneše Tře-
bízského. Výstavy se zúčastnilo 
více vozidel, než které jsme měli 
možnost vidět na startu vlastní 
soutěže historických vozidel. Dů-
vodem bylo, že některá vozidla nesplňovala kritérium, kterým je rok výroby do roku 
1955 a otevřené automobily do roku výroby 1965. Vlastní jízdy se zúčastnilo celkem 
62 vozidel, z toho bylo 38 automobilů, 23 motocyklů a 1 velociped. Během výstavy 
probíhala také divácká soutěž o nejhezčí automobil, motocykl a nejlépe dobově ob-
lečenou posádku.

Dopolední výstavu hudebně doprovodila bluegrassová kapela Nafrak, k tomu nás 
všechny provázelo slunce a téměř tropické vedro.

Paní Slavíková a Dominik Slavík z Chebu Cecílie Sudová BSA 500
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Před vlastním startem měli 
přítomní možnost vidět nejprve 
předváděcí jízdu pánů velocipe-
distů na vysokých kolech. Hned 
po nich slovem doprovodila jíz-
du dětských historických kočár-
ků Mgr. Naďa Černá z Regionál-
ního muzea Mělník.

Pak už následoval startovací 
praporek, který odstartoval prv-
ní vozidlo, jímž bylo jízdní kolo 
značky ČZ neupřesněného roku 
výroby, ale v každém případě 
bylo vyrobeno v době mezi vál-

kami. Za řidítky seděl klecaňák Martin Lemon. Po něm již následovaly motocykly 
a automobily, mezi nimiž byla i Tatra 805 klecanských hasičů, kterou řídil Miroslav 
Doležal.

Všechna vozidla projela trať dlouhou 55 kilometrů, během níž plnili soutěžící 
11disciplín, podle kterých se nakonec celá soutěž vyhodnocuje. První dva úkoly byly 
hned na startu na náměstí Václava Beneše Třebízského. Zde měli diváci možnost vidět 
soutěžící, jak zavazují tkaničku dvěma kleštičkami a nesmí si pomoci rukou. Další 
úkol na trati byl např. hod koštětem na cíl, složení několika hlavolamů, skládání 
vysypaných sirek jednou rukou do krabičky a její uzavření, odhad hmotnosti 2,5 kilo-
gramu písku, jízda zručnosti a nebo pití vody brčkem na čas. V cíli na ně ještě čekal 
testík, v němž si ověřili své znalosti o Večerníčku, který letos slaví padesátiny. 

I když nám letos zpočátku počasí přálo, v samotném závěru soutěže se přihlásil 
prudký déšť, ale to již většina posádek byla v cíli.

Před vyhodnocením soutěže a předáváním cen vítězům vystoupil již tradičně se 
svým kouzelnickým uměním Vítek Rabiňák a převedl nám např., jak se dají peníze 
sbírat ze vzduchu anebo za asistence pana starosty, jak se přemísťují karty z jednoho 
místa na druhé.

Praga piccolo Radka Slavíka Tatra 75 Jar. Koželský Cadilac 55 1917

Jízda historických kočárků



22 / 23

Cadillac 55 a Crysler 1925 BSA 500 1927

Poté již následovalo to, na co 
všichni soutěžící čekali. Vyhlá-
šení vítězů, ale i poražených. 
I na „opraváře“ čekaly ceny 
útěchy v podobě solvín. Nejpr-
ve byly předány ceny nejmladší 
účastnici řidičce Aničce Dítě-
tové, nejstaršímu účastníkovi 
panu Miroslavu Bořilovi nebo 
nejvzdálenějším účastníkům, 
kteří k nám dorazili již v pátek 
až z Chebu. 

Diváci ocenili jako nejhezčí 
auto Cadillac 55 z roku 1917 
pana Václava Macháčka a motocykl Jawa 250 pérák se sidecarem z roku 1947 pana 
Jaroslava Šabaty. Pořadatelé zvolili nejhezčím autem Tatru 75 z roku 1936 pana Jiřího 
Peldřimovského a nejzajímavějším motocyklem BMW R5 z roku 1936 pana Jiřího 
Bálka. Nejstarším automobilem a zároveň nejstarším vozidlem letošního ročníku byl 
opět Cadillac 55 z roku 1917 pana Václava Macháčka, nejstarším motocyklem byl 
Campion 500 z roku 1919 pana Jindřicha Chaloupky. Nejlépe dobově oblečenou 
posádkou dle diváků s největším počtem hlasů skončila na 1. místě posádka Radka 
Slavíka (Praga Piccolo), na 2. místě posádka Jiřího Peldřimovského (Tatra 75), a na 3. 
místě posádka Josefa Kunerta (Dodge WL 51). 

Nejlépe umístěné ženy: 1. Inge Vodičková (Škoda Felicia), 2. Cecilie Sudová (BSA 
500), 3. Anna Vodičková (Jawa 350 pérák).

Nejlépe umístěným vozem značky AERO bylo Aero 30 Petra Dospěla. Cenu za 
toto umístění předal finanční ředitel společnosti AERO Vodochody Ing. Michal Flidr 
a předseda AERO Car Clubu Praha Jiří Zítek.

Poté již došlo k vyhlášení výsledků podle umístění v jednotlivých kategoriích. 
V kategorii auto: 1. Jaroslav Koželský Tatra 75 cabrio r.v. 1936, 2. Radek Slavík 

Praga Piccolo r.v. 1933, 3. Zdeněk Vodička Tatra 57 A r.v. 1936.

Jawa 250 pérák Jar. Šabata
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V kategorii motocyklů: 1. Lu-
boš Bubeníček ml. Jawa 555 r.v. 
1958, 2. Michal Štoček Terrot 
350 r.v. 1926, 3. Jindřich Cha-
loupka Campion 500 r.v. 1919.

Absolutním vítězem soutěže 
se stal Luboš Bubeníček ml. na 
motocyklu Jawa 555.

Všech 19 ročníků se zúčastni-
li, stejně jako loni, 2 soutěžící. 
Byli to Rudolf Kozák se Škodou 
Felicií a na motocyklu M72 Mi-
roslav Wohlmuth s manžeĺkou 
Marií.

Klidný průběh dopolední vý-
stavy a startu zabezpečovala OP Zdiby a Policie ČR- DI. Vlastní jízdu historických vo-
zidel zajišťovalo 46 pořadatelů, které bylo možno vidět na startu, trati, v cíli a všude 
tam, kde bylo třeba.

Pořadatelem akce bylo Město Klecany, partneři akce AERO Vodochody a.s., AERO 
Car Club, AVAPS, ALBERT, ASA, Autodílna Jiří Medek & Jiří Frýzek, Bc. Ondřej Bačina 
Agrossyn farma Klíčany, Václav Doležal, Domanský.cz, Lékárna Draháň, Skladové 
služby Jan Bečička, Karel Petschke, Point Park P3, Gold Stella, PN Stavební společ-
nost, Pekařství u Píchů, Pojízdná prodejna Václav Šťastný, Regionální muzeum Měl-
ník, Country radio, Obec Bašť.

Děkujeme všem pořadatelům za zajištění klidného průběhu celé akce, všem part-
nerům za finanční a materiální pomoc, účastníkům za to, že přijeli s tak krásnými 
vozidly a všem divákům za podporu akce svou účastí a potleskem. 

Děkujeme všem a těšíme se na příští jubilejní XX. ročník Klecanské veteran rallye, 
který se bude konat 11. 6. 2016. 

Alena a Láďa Němečkovi 

BMW R5 AERO 30 Petra Dospěla

Luboš Bubeníček ml. a st. Jawa 555 a BSA 500SV
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CO sE ŠustlO v naŠí ŠKOlE
Humanitární akce KIDS TO KIDS.
V minulých dnech proběhla na naší škole 
humanitární akce Kids to Kids, celosvětové 
humanitární služby The Oneness-Heart-
-Tears and Smiles. Zúčastnili se jí žáci jak 
1. stupně, tak i žáci 2. stupně. Jednalo se 
o dárkové balíčky pro děti z postiženého 
Nepálu. Zájem ze strany dětí byl obrovský 
a my za něj moc děkujeme! Celkem naši 
žáci připravili 240 balíčků pro děti v dale-
kém, zemětřesením postiženém Nepálu. Všem, kteří se do akce zapojili, patří obrovský 
dík. Dík za snahu pomoci těm, kteří to v současné době nejvíce potřebují – dětem bez 
střechy nad hlavou, dětem, které nemají dostatek jídla ani osobních věcí, dětem, které 
přišly při zemětřesení o své rodiče. Moc si pomoci našich žáků vážíme. DĚKUJEME.

Soví den 2015
Ve čtvrtek 28. května jsme pro žáky 5. až 9. tříd připravili branný den. 
Nejednalo se o první ročník, tato akce se v posledních letech stala tra-
dicí. Žáci museli zvládnout trasu vedoucí z Klecan přes Klecanský háj 
do Klecánek. V jejím průběhu je čekala například opičí dráha, střelba 
ze vzduchovky, záchrana života nebo stavba stanu. Po splnění deseti 
disciplín všechny účastníky v cíli čekala zasloužená odměna. Před 
vyhlášením výsledků si každý mohl odpočinout a opéct špekáček. 

Děkujeme všem zúčastněným, kteří se na přípravě i průběhu akce podíleli.
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Spolek rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Klecany
zažádal v listopadu loňského roku o grant v částce 15 455 Kč 
z „Fondu dobrovolník“ Nadace Vodafone. Tento grant se nám 
podařilo v lednu 2015 získat. Částka byla určena na podporu 
pořádání školního branně – orientačního závodu nazvaného „Soví den“ (nákup ma-
teriálního vybavení).  

Soví den se uskutečnil v Klecanech a Klecánkách ve čtvrtek 28. května 2015. I díky 
laskavé podpoře Nadace Vodafone se podle mínění všech zúčastněných tento den ve-
lice vydařil. Více informací k samotnému závodu najdete na jiném místě Zpravodaje.  

Děkujeme Nadaci Vodafone za grant, díky kterému se škola vybavila i na další 
podobné akce. Dík patří také zaměstnanci firmy Vodafone Pavlu Novákovi za zpro-
středkování grantu a osobní angažovanost. 

Za SRPŠ 
Luděk Václavík – předseda

Čtyřdenní výlet čtvrtých tříd 
11. května – 14. května 2015 čtvrťáci uskutečnili čtyřdenní výlet do Jizerských hor 
v městysu Zásada. Ubytováni byli v penzionu Lumka.

http://zsms.klecany.cz/obsah/ctyrdenni-vylet-ctvrtych-trid-zasada-penzion-lumka-1106.html

Barevné dny 
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Jeden květnový týden nás navštívily barvy. Oblečení, výuka, jídlo v jídelně, vše se vy-
ladilo do stejné barvy. Každý den do jiné – žluté, červené, modré, zelené a nakonec 
nás v barvách duhy zvěčnil pan fotograf na třídní fotce.

http://zsms.klecany.cz/obsah/barevne-dny-v-1-c-1110.html

Na kole podél Vltavy
Dne 23. 5. jsme se většina žáků, 
rodičů a paní učitelka sešli v Kle-
cánkách u přívozu, abychom 
společně podnikli cyklovýlet do 
pražského parku Stromovka. Na-
ším cílem bylo dětské hřiště u re-
staurace Vozovna. 

Po příjezdu do parku jsme se 
občerstvili, popovídali si, malí 
cyklisté si zadováděli na hřišti, 
a pak už nás čekala cesta zpět. 

Do Klecánek jsme se těšili na opékání buřtů a spoustu her a legrace. Večer jsme 
pak odjížděli do svých domovů spokojeni nad příjemně prožitým sobotním odpole-
dnem .  

Třída 2.B 

http://zsms.klecany.cz/obsah/no-kole-podel-vltavy-1111.html

Výlet prvních tříd do Roztok
Dne 4. 6. 2015 vyrazily první třídy 
na výlet do Roztok, kde ve Středo-
českém muzeu probíhala výstava 
Svět hraček. Bylo krásné počasí, 
a tak jsme šli ze školy až do Klecá-
nek pěšky. Tam jsme se nalodili na 
přívoz a pak pokračovali po dru-
hém břehu až na zámek.  

Výstava byla zajímavá. Ukazo-
vala postupný vývoj hraček, od 
více než sto let starých, až po ty 
současné, se kterými jsme si mohli 
i pohrát.

Nazpět z muzea jsme se vraceli 
stejnou cestou – pěšky k řece a přívozem. V Klecánkách jsme ale rádi nasedli do au-
tobusu, který nás vyvezl až ke škole.

http://zsms.klecany.cz/obsah/vylet-prvnich-trid-do-roztok-1114.html
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Turnaj ve fotbale a v přehazované
V měsíci květnu se v areá-
lu naší školy pořádal druhý 
ročník meziškolního turnaje 
ve fotbale a v přehazované. 
Ukázat své dovednosti při-
jela již tradičně ZŠ Odole-
na Voda a na turnaj starších 
žáků ve fotbale dorazila ZŠ 
Ďáblice. 

Obě disciplíny se odehrá-
ly systémem každý s každým 
a výsledek se potom rozdělil 
na mladší a starší žáky. Bylo 
tedy hlavně na starších, aby 

s mladšími neztráceli body.  Přehazovaná dopadla zcela jasně pro naše děvčata, kte-
rá ve své kategorii Odolku doslova zválcovala. Odolena Voda ale nemusela truch-
lit, neboť poslední místo znamenalo být druhý. Ve fotbale se tak jednoznačné klání 
neodehrávalo. Naši star-
ší chlapci tři ze svých 
čtyř utkání zvládli, ale 
poslední zápas díky 
taktickým chybám pro-
hráli. Skončili tak dru-
zí za Odolena Vodou. 
Ďáblice přes sympatický 
výkon mužstva slože-
ného ze všech ročníků 
nestačily na oba soky ze 
starší kategorie, ale ani 
na naše mladší chlapce 
a skončily v konečné ta-
bulce až čtvrtí.

Je škoda, že se turnaje nezúčastnilo více pozvaných škol. Takový turnaj může být 
motivací k tolik kritizovanému přístupu ke sportu dnešní mládeže.

M. Neuschl 

http://zsms.klecany.cz/obsah/turnaj-ve-fotbale-a-v-prehazovane-1118.html

Atletický víceboj
Mladší žáci druhého stupně se v květnu zúčastnili atletického víceboje družstev na 
stadionu ve Staré Boleslavi. Ihned po příjezdu bylo jasné, že proti nám stojí kon-
kurence přesahující naše možnosti. Závodníci z ostatních škol byli zároveň členy 
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atletických oddílů. Jediná šance, jak konkurovat prakticky profesionálním týmům, 
byla předvést svůj maximální výkon v každé disciplíně. Děvčata ve složení Hnátová, 
Kopsová P., Brzáková, Šilhavecká, Petruchová a Čermáková obsadila přes bojovný 
výkon poslední sedmou příčku. Svou roli bohužel sehrála nervozita a nezkušenost 
na závodním poli. Chlapci ve složení Albrecht, Waszmuth, Pluskal, Dvořák, Špaček 
a Dočekal byli vyrovnanějšími soupeři a především díky výkonům Jakuba Dvořáka 
a Dominika Albrechta skončili na pátém místě z osmi. Změřili jsme síly s opravdový-
mi atlety a sledovali, jak trénink pozitivně ovlivňuje výkony sportovců.

M. Neuschl 

http://zsms.klecany.cz/obsah/atleticky-viceboj-1119.html

ZpRáviČKy Z matEŘsKé ŠKOliČKy
Červen ve školce byl plný výletů a rozluček s předškoláky.

Výlet do Nelahozevsi
2. 6. podnikly třída Beruška 
a Myška výlet do Nelahozevsi, 
kde je čekala prohlídka zámku 
v dobových kostýmech. V jedné 
z komnat si děti mohly vyrobit 
papírového hada. Na nádvoří 
a v zámecké zahradě pro ně byly 
připravené hry, za které dostaly 
razítka a placku s obrázkem zám-
ku na památku.

Perníková chaloupka
3.6. vyjely třídy Žabka a Liška na ce-
lodenní výlet do „Perníkové chaloup-
ky“. Zde si mohly prohlédnout perní-
ky různých velikostí a tvarů. Vyslechly 
pohádku „O perníkové chaloupce 
trochu jinak“. Jak by to asi dopadlo, 
kdyby Jeníček a Mařenka zaklepali 
na dveře a o perník poprosili. Dalším 
zpestřením výletu byl výstup na Kuně-
tickou horu.
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Hasičská stanice
Třídy Myška, Kobylka a Beruška navštívily 
hasičskou stanici v Aeru Vodochody. Hasiči 
dětem ukázali svá vozidla, výstroj a výzbroj, 
která je nezbytně nutná při jakémkoliv zá-
sahu, jak se s ní zachází a jak se hasí požár.

Pěší výlet
11.6. se třída Kobylka vydala přívozem na výlet do Roztok. Děti prošly Tichým údo-
lím, kde cestou plnily různé úkoly. Na zpáteční cestě se osvěžily zmrzlinou.

Loučili jsme se s předškoláky
Červen se ve školce nese v duchu rozloučení budoucích prvňáků se školkou. Každá 
třída si připravuje svůj program, při němž jsou děti pasovány na školáky. Třída Žabka 
si připravila rozloučení na téma“Indiáni“. Indiáni si s paní učitelkami opekli buřty, 
a pak společně přespali ve školce. Třída Kobylka si připravila taneční program. Děti 
zatančily polonézu a na závěr zazpívaly písničku, kterou složily paní učitelky. Třída 
Liška se na slavnostní slib předškoláků připravuje.
Přejeme Vám Všem krásné prázdniny plné odpočinku a letní pohody.

Kolektiv MŠ

Zápis do MŠ
V květnu proběhl zápis do mateřské školy na školní rok 2015/2016. K zápisu se do-
stavilo 73 dětí. Celkem bylo přijato 56 dětí, pro nedostatek místa nebylo přijato 6 kle-
canských dětí. V letošním roce jsme předpokládali, že by mohly být přijaty všechny 
děti, které splňují kritérium věku a trvalého bydliště. 

Po zkušenostech z předchozích let jsme posunuli termín přihlášení dětí k trvalému 
bydlišti v Klecanech, aby nedocházelo k účelovému přehlašování trvalého bydliště 
u dětí, které se již zúčastnily zápisu v jiných mateřských školách. Bohužel i přes tato 
opatření došlo k tomu, že občané Klecan poskytli adresy rodičům z okolních obcí 
a 6 místních dětí nemohlo být do MŠ přijato.

-an-

HlEdá sE  Gps
GeoExplorer 6000 series
Nálezné 10.000 Kč
Telefon: 725 865 616
GPS byla uložena v černém látkovém obalu.
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dětsKý spORtOvní dEn
Dětský sportovní den probě-
hl ve areálu TJ Sokol Klecany 
posledního května. Součástí 
programu byl první opravdo-
vý zápas fotbalové minipří-
pravky. „Chlapi“ vzali zápas 
velmi zodpovědně a bylo se 
na co koukat. Po ukončení 
zápasu dostali malí fotbalisti 
od svých trenérů za podaný 
výkon čokoládové medaile. 
Okolo půl druhé začali cho-
dit první návštěvníci, a tak 
se mohlo začít soutěžit. Pro 
děti bylo připraveno 9 sportovních disciplín a 10. disciplínu připravila firma Vitalus 
– kurzy první pomoci. Děti si mohly zasoutěžit v hodu na cíl, převážení fotbalové-
ho míče, kuželkách, házení kroužků, kopání penalty na živého brankáře, chytání 
rybiček, skákání v pytlích, shazování plechovek, překážkovém běhu a zdravovědě, 
kterou si mohli vyzkoušet i dospělí. Na hrací karty sbíraly děti razítka a po splnění 
všech soutěžních úkolů dostaly sladkou odměnu a malou pozornost. Děti se mohly 
po celé odpoledne pobavit na velké skákací skluzavce. Pan Machart nám zdarma 
zapůjčil 4 šlapací auta na kterých se drandilo ještě po ukončení dětského dne. Dětem 
věnovali svůj čas i hasiči SDH Klecany. Děti si mohly prohlédnout hasičská vozidla 
zvenku případně se do auta posadit a vyzkoušet si alespoň na chvíli, jaké to je, být 
hasičem. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo koupání v pěně, kterou nám přivezli 
hasiči z HZS Neratovice. Všichni příchozí se mohli občerstvit v restauraci Sportklub.

Soutěží se zúčastnilo 195 dětí (100 děvčat, 95 chlapců), celkový počet návštěvníků 
akce odhadujeme na cca 600 osob. V terénu bylo 25 pořadatelů.

Na základě velice kladných reakcí dětí a rodičů považujeme akci za vydařenou. 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na přípravě dětského dne podíleli. 

V prvé řadě děkuji sv. Petrovi, že nám konečně dopřál krásné počasí. Děkuji za-
městnancům MěÚ Klecany za posekání trávy v celém areálu a vedení MěÚ za finanč-
ní podporu, za zapůjčení party stanu a pivních setů. Děkuji všem pořadatelům z řad 
kamarádů, přátel a především klukům ze žákovského mužstva našeho fotbalového 
oddílu. Děkuji Martinovi, Katce, Martymu, svojí mámě, Oldovi, Monice a Verče, De-
nisovi, Adélce, Nele, Kamile a Daniele z Vitalusu, Honzovi Machartovi z Autoteamu, 
všem chlapům z SDH Klecany, rodině Dvořákových, Standovi, Pavlovi a Tomášovi 
za přípravu kluků na skvělý zápas, Láďovi a Aleně, že se s námi rozdělili o sladkosti. 
Děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci dětského dne a všem, kteří se přišli pobavit 
a zasoutěžit si se svými dětmi. 

Za TJ Sokol Klecany 
Dagmar Horová
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sKautsKé stŘEdisKO HavRan KlECany
Je červen, prázdniny za rohem a všichni se v klecanském skautském 
středisku intenzivně připravují na tábor. Mnoho času na jiné aktivity 
nezbývá, přesto si každý z oddílů přeci jen chvilku na nějakou tu akci 
našel.

Holky z prvního oddílu dokončovaly roční činnost. Světlušky uza-
vřely roční hodnocení a za odměnu byly v bazénu, kde si některé starší členky spl-
nily „odborku“ plavkyně. Byly také na prohlídce zámku v Libochovicích. Skautky si 
vyzkoušely vést část schůzky samostatně a připravit si program pro ostatní. Navštívily 
Muzeum hl. m. Prahy, kde je nejvíce zaujaly barbarské hroby z 5. století, které byly 
nalezeny na území Prahy. Poslední oddílové schůzky byly věnované přípravě na tá-
bor. O výpravě světlušek do Libochovic napsala Anča:

„Ráno vypadalo slibně. Pro jistotu jsem si sbalila deštník i přes to, že jsem vě-
děla, že mi bude houby platný při velkém slejváku. Ale viděla jsem to optimi-
sticky. O půl deváté už jsem čekala na Masarykově nádraží na první přicházející 
světlušky. Cesta na zámek v Libochovicích trvala dlouho, ale byla krásná. Projíž-
dět Českým středohořím je prostě zážitek! Ovšem, aby toho štěstí nebylo moc na-
jednou, začalo pekelně pršet. A lilo a lilo. Což nám nevadilo, protože jsme byly 
schované uvnitř vlaku, jenže po chvíli jsme dojely do naší cílové stanice a pršet 
nepřestávalo.

Když jsme došly k zámku, zjistila jsem, že deštník je na skautských akcích úplně 
k ničemu. Anička šla koupit vstupenky, zatímco jsem čekala s holkami na nádvoří. 
Po dešti bylo celkem chladno a nám už kručelo v bříškách. Tak jsme chtěly zabít dvě 
mouchy jednou ranou, jít se naobědvat a ohřát do restaurace. Když jsme našly jedi-
nou otevřenou restauraci v Libochovicích a okolí, každá světluška už měla přesnou 
mapu města v hlavě. Vydatný oběd uspokojil naše žaludky a my jsme se mohly vydat 
zpátky do zámeckých zahrad. Tam už na nás čekal, namyšlený páv s lehkou chůzí. 
Samozřejmě první, co holky napadlo, bylo začít páva nahánět (což nemělo smysl, 
protože jsme byly právě po obědě). 

Další velmi záživnou atrakcí se stala výstava kaktusů. Záživnou proto, že byla 
možnost si nějaký kaktus koupit. Takže jsme strávily asi hodinu a půl vybíráním těch 
nejhezčích kaktusů, které žádná světluška nesměla doma postrádat. Jedna naše ne-
jmenovaná členka si odvezla 10 kaktusů, čímž udělala radost sobě a také místním 
pěstitelům. Zahrály jsme si ještě pár her v zahradách a pak jsme cupitaly zpátky na 
vlak. Jak už to u nás v oddíle bývá, cestou domů jsme nejvíc unavené byly my dvě 
s Aničkou. Na nádraží si všechny holčičky vyzvedli rodiče a my jsme se s dobrým 
pocitem, že se akce vydařila, vydaly také směrem Klecany.“

Třetí oddíl vlčat se ve svém programu zaměřil hlavně na táborovou přípravu. Vl-
čata si zopakovala morseovku, naučila se zacházet s mapou a buzolou, trénova-
la s Pandou táborové nástupy a slavnostní věšení státní vlajky, či se učila s Janinou 
uvázat uzel dobrého skutku. Panda také seznámil vlčata se slovy skautské hymny, 
kterou si všichni nakonec zazpívali. Mamut si pro vlčata připravil prezentaci o táboře 
a o všech pravidlech, které je třeba na táboře dodržovat. 
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Na přelomu května a června se třetí oddíl vydal na slibovanou poslední výpravu 
v tomto školním roce, jejímž cílem byla pražská zoologická zahrada v Tróji. Z výpra-
vy do pražské zoo v Tróji se již stala oddílová tradice. Sraz se domluvil již na osmou 
hodinu, aby vlčata mohla být v zoo co nejdéle. Od srubu výletníci vyšli krátce po 
osmé v počtu osmi vlčat a tří vedoucích. V Klecánkách se k nim přidal ještě Domíno 
a během cesty z Klecánek do Tróje je na kole dohnal Hyneček. Kluci se na zvířátka 
moc těšili, a tak spěchali vstříc zoo. Nakonec jim i ona tak trochu šla naproti, neboť 
u řeky potkali opravdu velkou užovku hladkou. I přes šok, který nebohá užovka zaži-
la kvůli zvídavým vlčatům, se jí podařilo nakonec spasit rychlým úprkem do Vltavy. 
Kolem jedenácté hodiny dorazila vlčata k hlavní vstupní bráně pražské zoo. Po vstu-
pu se rozdělila na dvě skupiny, přičemž každá skupina měla od Janiny s Pandou, kteří 

se výpravy nemohli zú-
častnit, připravené úkoly. 
První skupina vyrazila 
pod Mamutovým a Hy-
nečkovým dohledem 
směrem k ledním med-
vědům, zatímco druhou 
skupinu vedli Viki a Sav-
če. Jednotlivé úkoly byly 
rozmístěny napříč celou 
zoologickou zahradou, 
takže vlčata navštívila 
skutečně všechny její 
kouty. Od slonů až po 
nejmenší brouky v pavi-
lonu Afriky. Většina úko-
lů spočívala ve vyhledání 

konkrétních informací o jednotlivých zvířatech, ale také dalších zajímavostí, na které 
lze v pražské zoo narazit. Obě skupiny se svezly lanovkou a kolem třetí odpoledne se 
setkaly u velkého dětského herního koutku Boro-boro a následně pokračovali všichni 
pohromadě. Společně navštívili pavilon velemloků, šelem a nakonec také pavilon 
Indonéská džungle. Vlčata zůstala v zoo až do konce otevírací doby, tedy do šesti 
hodin večer. Jelikož autobus do Klecan odjížděl až v 18:40, kousek cesty ze zoo do 
Kobylis absolvovala i přes četné protesty po svých. Nakonec nastoupila do autobusu 
a cestou ke srubu se postupně rozprchla domů. Výpravy se zúčastnil Oslík, Batman, 
Matouš, Šimon, Táda, Hrášek, Domíno, Jiřík, Dave, Hyneček, Viki, Savče a Mamut. 

Po dlouhé době se také udály novinky v roverském kmeni. Článek o účasti našich 
roverů a rangers na Obroku 2015 sepsal Šeby:

„Zeptáte-li se někoho, kdo je starší patnácti let a se skautingem už má nějaké 
zkušenosti, jestli ví, co je to Obrok, vždy odpoví, že ano. Obrok, je totiž celorepub-
likové pětidenní setkání starších skautů neboli roverů a rangers. Jak z jeho názvu 
vyplývá, bývá jednou za dva roky. Rok 2015 byl právě tím osudným rokem, kdy 
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se Obrok uskuteční a místa se rychle 
plnila. Anička Koktanová, Anče Sýko-
rová, Kačky Savková a Mervartová, Viki 
Harnach a já jsme proto neotáleli a na 
Obrok se přihlásili. Přihlášení proběh-
lo docela těsně a peníze k registraci se 
odesílaly den před koncem. Ale na-
štěstí dorazily včas a nám přišly e-mai-
ly o úspěšné registraci, takže jsme se 
mohli už jen těšit. Odjezd autobusem 
z Černého mostu proběhl v pořádku 
a po necelých dvou hodinách náš au-
tobus dorazil do Liberce. Pak jsme mu-
seli kousek dojít pěšky, a to až k místu, 
kde stála brána s velkým nápisem Ob-
rok. Slunce nám při tom krásně svítilo 
a nálada byla povznášející. Hned na 
začátku proběhla úžasná scéna s tím, 
že si neumíme najít místo pro stání sta-
nů, a proto jsme byli doslova téměř vy-
hozeni z místa, které nám samozřejmě 
nepatřilo. Naštěstí to nebylo daleko ke 
správné parcele, a tak jsme mohli stany 
jen lehce přenést. Toho večera ještě proběhl zahajovací ceremoniál a koncert pís-
ničkáře Voxela a kapely Isua. Hned ráno druhého dne jsme nasedali do příslušných 
autobusů a čekala nás služba. Šlo o jakoukoliv dobrovolnou pomoc v Liberci a jeho 
okolí. My jsme si vybrali Jedličkův ústav pro duševně a tělesně postižené. Následoval 
program Živel a prohlídka Liberecké hasičské stanice. Večer nás čekala voňavá polní 
čajovna a teplá sprcha. 

Následoval pátek a s ním Velká hra. No… nevíme, jaká byla, protože tam nikdo 
z nás nebyl. Místo toho jsme strávili celý den na přehradě koupáním. Každopádně ve 
slunném a horkém dni, kdy na vás praží slunce a na obzoru není jediný obláček, co 
by vás zchladil, to bylo náramně příjemné. V sobotu nás přivítal Variabilní Program 
VaPro. Šlo o celodenní program přednášek, do kterých se každý zaregistroval podle 
toh,o jaké téma se mu zalíbilo. Například se zde dali vidět lidé jako Karel Janeček, 
Alexandr Vondra, Robert Záruba nebo Marek Vašut, ale také jen mistry svého oboru, 
které nikde v televizi neuvidíte. Ke konci dne ovládla Obrok silná vichřice. Lítaly 
blesky, kapky deště, stany, zkrátka všechno co nebylo řádně upevněno. Naštěstí po 
pár hodinách vítr ustal, ale už bylo jasné, že přichází konec. Vše to potvrdil ukončo-
vací ceremoniál a úžasný energický koncert dvou rockových kapel. V neděli jsme se 
rozloučili se známými a vyrazili zpět směr Klecany. Nevím jak ostatní, ale já jsem si 
to užil. A už se nemohu dočkat na příští turnus. Tak nazdar a uvidíme se za dva roky 
na Obroku17. Šeby, rádce 13. oddílu a člen RS Klecany
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Skautské interview:
Odpovídal Domíno, člen 3. oddílu vlčat:

Ahoj Domíno. Jak dlouho už jsi členem 3. oddílu?
Domíno: Teď to bude rok.

A proč jsi vlastně začal chodit na skauta?
Domíno: Chtěl jsem se hlavně naučit nové věci. A navíc tu mám hodně kamarádů.

Jaké programy tě bavily na schůzkách?
Domíno: Hlavně ty, při kterých chodíme do klecanského háje. Taky se mi líbilo, když 
jsme se učili o ČR. Vlastně mě bavilo všechno.

Měli jste teď s oddílem nedávno nějakou akci?
Domíno: Jo. Šli jsme do zoo a plnili tam úkoly.

Jaké úkoly to byly?
Domíno: No museli jsme zjistit co nejvíc informací. Například jaký je nejvzácnější 
pták v pavilonu Sečuán, co je to rezervace Bororo, kolik informačních panelů je na 
geostezce atd. 

Ok. A poslední otázka. Jedeš na skautský tábor, který se bude konat teď v první půlce 
července?
Domíno: Letos nejedu. Pojedu až příští rok.

Díky, Domíno. Užij si prázdniny!

ZáKladní KynOlOGiCKá ORGaniZaCE 
KlECany
Naše organizace funguje již třetím rokem, od roku 2013. Za pomoci Městského úřa-
du v Klecanech jsme vybudovali cvičák, na kterém se scházíme na výcvik každou 
neděli, i o svátcích a prakticky za každého počasí. 

Cvičíme s dospělými psy, a také se staráme o výcvik štěňat. V rámci sportovní 
kynologie spolupracujeme s figurantem, 
který s našimi psy cvičí obrany. Obrany 
jsou součástí nejen pracovního výcviku, 
ale i sportovní kynologie a jsou vedeny na 
základě kořistnického pudu, tedy formou 
hry. Figurant zde není nepřítel, ale spíše 
osoba, se kterou si pes hraje hru na kořist. 
Pak si mohou obrany vyzkoušet i plemena 
nikoli pracovní, protože obrany jsou jed-
ním ze způsobů, jak mohou naši psi vybít 
svou energii. Zároveň platí, že při správ-
ném tréninku obran mohou málo sebevě-
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domí, nejistí psi získat větší sebedůvěru. 
Důležitý je zde ovšem přístup figuranta, 
aby obrany byly pro psa zábavou.

Jak už z textu vyplývá, sportovní ky-
nologie není jen pro pracovní plemena 
psů, ale pro psy všech plemen a velikos-
tí. Proto pokud máte doma neunavitel-
ného psa, který potřebuje vybít nahro-
maděnou energii, nebo naopak pejska 
bázlivého, nesebejistého, přijďte se po-
dívat a zacvičit si, třeba v tomto sportu 
najdete právě to pravé pro svého psa!

Pokud se chcete zastavit na šálek espressa nebo nestíháte oběd
a potřebujete jen rychlou svačinku, je vám plně k dispozici naše kavárna.

Ta je v provozu ve všední den od 8:00 do 18:30 a nabízí kromě kávy
a nealko nápojů i drobné občerstvení (chlebíčky, dezerty, sendviče).

Výhledově budou k dispozici kelímky, abyste si mohli vzít kávu s sebou.

Zároveň můžete posedět venku, kde se nachází i pískoviště, které ocení zejména 
maminky s dětmi.

CafeBar je nově otevřen o víkendech od 10:00 do 17:00. 
Můžete také využít služeb naší jídelny a dát si oběd z našeho stálého jídelního lístku.

Na Vaší návštěvu se těší obsluha a personál CafeBaru a jídelny!
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CyKlistiKa
Veleúspěšná první část sezony 
Máme za sebou start do letošní sezóny a před námi 
je vrchol první poloviny závodního roku. Takový 
klid před bouří. A právě proto je zde čas možná na 
malé ohlédnutí za tím, co jsme letos již dokázali.  

Kdyby mi někdo ještě vloni řekl, že na konci 
května budeme mít na kontě 10 medailí ze soutěží 
Českého poháru, tak bych ho asi poslal směrem do 
Bohnic. Tím myslím na léčení, protože se musel jistojistě zbláznit…. 

2x 1. místo ČP XCO
1x 1. místo ČP Silnice
1x 1. místo ČP MTBO
2x 2. místo ČP XCO
1x 2. místo ČP MTBO
1x 3. místo ČP XCO
1x 3. místo ČP XCE
1x 3. místo ČP Silnice

Fakt deset….
Budiž vnímáno jako poděkování všem, kdo nás podporují, fandí nám a v nepo-

slední řadě velké dík patří těm, kteří se aktivně podílí na chodu našeho oddílu. 
Díky tomu všemu je Sokol Veltěž na 9. místě v průběžném pořadí soutěže týmů 

v XCO z celkového počtu 180 týmů. 
….takto vznikal tento článek na začátku června…. 
Nyní o dva týdny později je to všechno jinak. Medailí není 10, ale už 18!!! Oran-

žové barvy řádily na závodech v Peci pod Sněžkou a v Bedřichově. V Peci se na bed-
nu kromě tradičních stálic podívala premiérově i Aneta Novotná. A že to nebyla ná-
hoda, potvrdila svým výkonem i o týden později – tentokráte stříbro v XCO a navíc 4. 
místo v XCE. No a Karolína Bedrníková premiérově vystoupala na nejvyšší stupínek! 

A v celkovém pořadí jsme se posunuli 
na 7. místo v pořadí týmů! 

Pohled do průběžných žebříčků ČP 
XCO je více než nádherný. Dvě holky 
vedou pořadí Českého poháru XCO, dále 
máme 3. a 5. místa a navíc v Eliminátoru 
držíme 3., 4., 8. a 11. příčku. 

Jsme moc rádi, že nám roste a zlepšuje 
se i naše omladina. Všichni posouvají své 
dovednosti neustále kupředu, a tak o bu-
doucnost a příští roky bychom strach mít 
neměli. 
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Jakmile totiž nejlepší skupina sbírá úspěchy v „nejvyšší lize“, tak na závodech 
v Čerčanech, Spinfitu, Letňanech, Bohnicích a dalších kláních, nejenom, že nevyklí-
zíme startovní pole, ale naše barvy pravidelně okupují stupně vítězů. 

Ale nejenom závodní činností jsme živi. 
V květnu jsme uspořádali závod na horských kolech Mistrovství MAS Nad Prahou 

a radost nám udělali i další závodníci z oddílu. 24. května se na Beckově rozhořely 
líté boje o 23 mistrovských dresů. A borci a borkyně pro náš oddíl získali hned 10 
z nich! V rámci přípravy tohoto závodu jsme přispěli i k akci Ukliďme Česko a vyčis-
tili část lesa od skládky a odpadků, které zde bohužel neustále odhazují nepřizpůso-
biví občané. Myslíme si, že 3 kontejnery není fakt málo….. 

Je hezké se potěšit pohledem do minulosti, ale tím žádnou výhodu do dalších mě-
ření sil nezískáme. S pokorou tedy jdeme dál, neboť každá další startovní čára je pro 
všechny stejně rovná a začíná se vždy od nuly. 

Držte nám palce a ať to děcka pořád baví. 
(pm) 

Magdalena Mišoňová je olympijskou vítězkou v MTB Cross Country!
V týdnu od 14. června prožívalo více než 2 300 mladých 
sportovců ze 14 krajů České republiky v Plzni skutečnou 
olympijskou atmosféru, v průběhu čtyř soutěžních dnů se 
v 18 sportovních odvětvích utkali o neuvěřitelných 150 
sad medailí.

Dostat se na Olympiádu je už hezký zážitek, který má 
čest zažít jen několik vyvolených sportovců. Madla si na 
jaře svými výkony řekla o nominaci na tuto svým rozsa-
hem jedinečnou akci. Už jenom samotná nominace v na-
bité konkurenci ve Středočeském kraji nebyla jednoduchá a účast na Hrách VII. Letní 

olympiády dětí mládeže je tak historickým 
úspěchem pro naše barvy. 

A ještě menšímu počtu účastníků se jí 
podaří vyhrát. 

No, a Madla měla kliku a podařilo se 
obojí! Byla tam a vyhrála! 

Úterý 16. června letošního roku si 
bude Magdalena pamatovat zřejmě 
hodně dlouho. Odpoledne se v dresu 
Středočeského kraje postavila na start 
MTB Cross country závodu do druhé řady 
a čekaly jí tři okruhy v lesoparku Homolka. 
Na startu zůstala trochu zavřená od 
soupeřek a do terénu najížděla až kolem 
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patnáctého místa. Během několika prvních zatáček se ale 
dokázala protáhnout na páté místo a v polovině prvního 
okruhu se v nejdelším a nejprudším kopci dotáhla na čelo 
závodu a začala diktovat tempo. Udržely se s ní jen dvě 
závodnice a ani ty nakonec nevydržely vražedné tempo 
Magdaleny. Do cíle si tak přivezla bezpečný náskok přes 
půl minuty a při průjezdu cílovou branou mohla triumfálně 
zvednout ruce nad hlavu.   

Závěrem je nutno ještě zmínit, že nejúspěšnější ze 
čtrnácti zúčastněných výprav byl výběr Středočeského 
kraje, který získal v olympijském bodování 370 bodů. 
A cyklisti přispěli velkou bodovou porcí do tohoto hodno-
cení, když získali 120 bodů.  

10 Mistrů regionu MAS Nad Prahou se připravuje  
v cyklistickém oddíle Sokol Veltěž 
Krásného úspěchu dosáhli mladí cyklisté z oddílu Sokol Veltěž na 
Mistrovství regionu MAS Nad Prahou v závodě na horských kolech.  

Tento závod uspořádal za významné podpory MAS Nad Prahou 
oddíl cyklistiky při Sokolu Veltěž. Zázemí bylo již tradičně v areálu 
KB Expert v Klíčanech a na závodníky čekala perfektně připravená, 
krásná, hravá a technická trať. Vše ten den klapalo na jedničku, a to 
nejenom z pohledu organizačního zabezpečení, ale i také výsledko-
vě pro domácí závodníky. 



Můžeme být rádi, že se kromě tradičních jmen, objevila také nová jména mladých 
cyklistů, kteří rostou a učí se od již zkušenějších matadorů. 

Emma Ničová (Klecany) 
Mikuláš Děták (Zdiby) 
Pavlína Kuchařová (Zdiby)  
Kryštof Král  (Klecany)  – 2x (v kat. Junior a Žáci 2) 
Jan Hořánek (Máslovice) 
Veronika Mišoňová (Sedlec)  
Vojtěch Žemlička (Klecany) 
Magdalena Mišoňová (Sedlec) – 2x (v kat. Junior a Starší žákyně)
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vOlEJbal
První rok volejbalové přípravky v Klecanech
V rámci rozvoje sportovních aktivit v Klecanech byla od září 2014 otevřena volejba-
lová přípravka dětí ve věku 7 až 11 let. Volejbal v Klecanech dosud hráli rekreačně 
pouze dospělí, kteří hrají ať už v tělocvičně základní školy nebo v letním období na 
víceúčelovém hřišti. V dětských ani mládežnických věkových kategoriích volejbal 
v Klecanech úplně chyběl. 

Po předběžném zjištění zájmu dětí v červnu 2014 se na tréninky volejbalové pří-
pravky přihlásilo dvacet dětí. Původně dívčí volejbalová přípravka byla změněna na 
smíšenou, když projevilo zájem i několik chlapců. K výuce volejbalu byly pořízeny 
lehčí volejbalové míče na tzv. duhový volejbal. V prvním roce volejbalové přípravky 
byl v tréninku kladen důraz na všeobecný pohybový rozvoj, zlepšení dynamiky dol-
ních končetin, nácvik základních činností nutných pro pohyb na volejbalovém hřišti, 
zvyknutí si na různé aktivity s volejbalovým míčem, přípravu pro nácvik základních 
volejbalových úderů a herních činností jednotlivce. Nedílnou součástí bylo vštěpová-
ní základních volejbalových pravidel a činností v průběhu zápasu.  

Ve školním roce 2014 – 2015 tréninky probíhaly v úterý 17:00 – 18:00 hodin a ve 
středu 18:30 – 19:30 hodin s tím, že středeční tréninky byly od května prodlouženy 
do 20:00 hodin. Část dětí docházela na oba tréninky, takže úterní účast byla kolem 
12 dětí, zatímco ve středu průměrně chodilo 15 – 18 dětí. Tréninky vedou Kateřina 
Holá a alternativně Jan Pala nebo Jan Suchomel. 

První rok volejbalové přípravky bude zakončen o prázdninách, kdy v posledním 
červencovém týdnu proběhne příměstský letní volejbalový tábor v Klecanech. 

Jan Pala

Na volejbalovém turnaji v Bohnicích se Klecany neztratily
V sobotu 16. května pořádala Pionýrská skupina Záře 30. ročník amatérského volej-
balového turnaje Servác. Na venkovních hřištích Základní školy Glowackého v Boh-
nicích se ráno sešlo sedmnáct smíšených družstev (minimálně dvě ženy v týmu) růz-
ného věku. 
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Vzhledem k množství zúčastněných 
družstev se kromě čtyř venkovních kurtů 
musely některé zápasy hrát také v přehřáté 
tělocvičně. Zúčastněné týmy byly rozděle-
ny do tří skupin po čtyřech družstvech a jedné s pěti týmy. Ve skupinách se hrálo na 
dva sety a následný pavouk o výsledné umístění na dva vítězné sety. V případě rovnos-
ti bodů ve skupině rozhodovalo vzájemné utkání a následně počet dosažených míčů. 

Z Klecan se zúčastnila dvě družstva – Vopičky a Klecany. Klecany byly nalosovány 
do pětičlenné skupiny A, kde po dvou vítězstvích, jedné remíze a jedné prohře s tý-
mem Jardíci skončily na druhém místě z pěti body za vítěznými týmem Jardíci. Nebýt 
ztráty setu s Volejbaláky mohly Klecany tuto skupinu vyhrát. Klecanským Vopičkám 
se ve skupině B dařilo o něco hůře, když Vopičky porazily pouze tým Osel a dvakrát 
remizovaly s Borem a Pražským výkvětem, takže ve skupině skončily na třetím místě. 

Ve čtvrtfinále Klecany prohrály s Broskvemi 2:1 na sety, a skončily na pátém až 
osmém místě, stejně jako vítězové skupiny A Jardíci, kteří prohráli s týmem PePa. 
Vopičky Klecany skončily na devátém až sedmnáctém místě.

Druhý ročník letního volejbalového turnaje v Klecanech pro Havrany
V sobotu 6. června 2015 se na multifunkčním hřišti u klecanské základní školy 
uskutečnil druhý ročník letního volejbalového turnaje smíšených družstev. Pořadatelé 

Příjem podání klecanských Vopiček

Ranní nástup sedmnácti družstev na umělém povrchu hřiště v Bohnicích

Viki z týmu Vopičky Klecany přehrává 
soupeřův blok
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z týmu Vopičky Klecany objednali dokonalé tropické počasí, takže na dvou hřištích se 
mohli volejbalisté a volejbalistky dostatečně připéct.

Zranění způsobila, že se těsně po deváté hodině ráno sešlo při nástupu pět druž-
stev, jejichž složení bylo minimálně dvě ženy a maximálně čtyři muži (plně ženský 
tým nebyl ani jeden). Místo hraní ve skupinách tak byl zvolen herní systém každý 
s každým na dva vítězné sety. Hned v úvodním zápase bohužel po špatném dopadu 
došlo k poškození kotníku jedné z hráček, která byla rychle odtransportována na 
pohotovost v Nemocnici na Bulovce, aby se vrátila vylepšená o zasádrovanou nohu.

Ostatní družstva mezitím hrála jeden zápas za druhým. Přestávky mezi zápasy se 
prodlužovaly s tím, jak se blížilo poledne a na slunci bylo obtížné vydržet. Každé 
z družstev hrálo ve skupině čtyři zápasy, kdy jednoznačně dominovali Havrani, kteří 
ve čtyřech zápasech ztratili pouze jeden set s Řeží. Na druhém místě skončily domácí 
Vopičky Klecany (poměr setů 6:2) a třetí bylo další klecanské družstvo (poměr setů 
4:6). Na čtvrtém místě skončily Veltěž (poměr setů 3:6) a poslední Řež (poměr setů 
2:8). V následujících zápasech o první a třetí místo si Havrani poradili s klecanskými 
Vopičkami 2:0 a podobně ve skupině čtvrtá Veltěž přehrála další tým Klecan. 

Nápoje a jídlo se zkonzumovalo téměř všechno, jen něco málo zbylo na večerní 
posezení se zhodnocením druhého ročníku letního turnaje. První tři týmy dostaly 
hodnotné ceny, ale čtvrté Klecany obdržely vzhledem k počasí asi nejhodnotnější 
cenu – meloun, který byl velmi rychle zkonzumován.

Marek z týmu Klecany v útoku na síti
Marek z týmu Klecany úspěšně blokuje smeč 
Vikiho z družstva Vopičky Klecany

Většina účastníků druhého ročníku letního volejbalového turnaje v Klecanech
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ sOKOl KlECany
Co nás čeká v nové sezoně
Ti co pravidelně chodí na fotbal už vědí, že naše „A“ vypadlo z krajského pře-
boru a před námi stálo rozhodnutí, co dál. Chtěli jsme poskytnout prostor pro 
názor všem členům TJ Sokol Klecany a zároveň jsme chtěli podat informa-
ce o stávající situaci jak finanční, tak personální, proto byla svolána mimořád-
ná schůze. Tradičně byla účast na schůzi minimální. Po zvážení situace v „A“ 
mužstvu a „B“ mužstvu a po poradě s přítomnými členy, došel výbor TJ So-
kol Klecany k rozhodnutí přihlásit „A“ mužstvo do 1.A třídy a zrušit „B“ mužstvo 
mužů.

Další mužstva přihlášená do mistrovských soutěží:

Přípravka – OFS Praha východ, turnajový systém

Mladší žáci – OFS Praha východ, okresní přebor

Starší žáci – 1.A třída SKFS 

Zbývající věkové kategorie:

Minipřípravka – neúčastní se oficiálních soutěží, dvakrát týdně trénuje.

Dorost – vzhledem k nedostatku hráčů této věkové kategorie k sestavení plnohodnot-
ného mužstva jsme chlapcům, kteří patří do dorostenecké kategorie dohodli roční 
hostování v Dolních Chabrech.

Od dubna letošního roku se součástí TJ Sokol Klecany stal atletický oddíl pod vede-
ním Šárky Novákové. Oddíl navštěvují předškoláci a ti nejmenší školáci. 

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na fungování fotbalového od-
dílu, ať už jsou to všichni trenéři, hráči, členové výboru, správce, pořadatelé na zá-
pasech, rodiče našich fotbalistů, fanoušci a sponzoři. Za existenční finanční podporu 
vedení města a všem zastupitelům.  

Máme nového správce areálu
Po dlouhých 34 letech se rozhodli změnit své působiště Květa a Ota Koubkovi, kteří 
se nám starali o sportovní areál, kabiny a čistotu sportovního textilu.

Děkujeme jim za jejich dlouholetou práci, které si velmi vážíme a přejeme příjem-
né žití v novém bydlišti. 

Od července se budete v areálu setkávat s novým správcem panem Kubáskem 
a jeho ženou. Doufáme, že se brzy na hřišti zabydlí a bude se jim u nás líbit. 

Dáša H.



Fotbalová minipřípravka – „tak určitě…“
Oslovíte-li nějakého sportovce a fotbalistu zejména s žádostí o rozhovor, v drtivé vět-
šině případů začne v této branži již ustáleným souslovím (jen co se stihne vydýchat) 
„tak určitě…“ 

Jak tedy začít hodnoce-
ní našeho působení s těmi 
úplně nejmenšími fotbalisty 
Sokola Klecany? „Tak určitě“ 
patří poděkování rodičům, že 
nám své děti svěřují, protože 
jedno z nepsaných pravidel 
posuzování úspěšnosti mlá-
dežnických trenérů je počet 
jejich svěřenců. V případě 
minipřípravky jsme se za-
měřili na ročníky narození 
2008, 2009, ale máme už i 2 malé šikuly ročníku 2010. Naopak 2 kluci ročníku 
2007 již postoupili do přípravky, která je přihlášena do turnajových soutěží FAČR 
a vedená trenéry J. Kotrčem a F. Dvořákem. Celkový počet „našich kluků“ se pohy-
boval okolo 18, průměrná účast na tréninku pak 12. Zatímco u starších kategorií je 
běžný samostatný příchod a odchod na trénink, u nás se vždy jednalo o doprovod 
někoho z rodičů, prarodičů, nebo sourozenců. Přepočteme-li ročníky narození na 
školní docházku, pak jsme pracovali především s  předškoláky a předpředškoláky, po 
prázdninách většina našich kluků nastoupí do 1. tříd a začne jim trochu jiný „režim“ 
než ve školce. V rámci fotbalu a po zralé úvaze zatím naše „mužstvo“ ještě do žádné 
oficiální soutěže přihlašovat nebudeme, ale to neznamená, že polevíme v tréninku, 
ba naopak nás čeká ještě spousta práce! Zatím máme jistotu v brankářích, někteří 
kluci do brány rádi „zalezou“ a vůbec se jim nechce chodit hrát do pole, u dalších 
zase budeme pilovat udržení míče a hry na hřišti. Počáteční „dětskou nemoc“ v roz-
poznání vlastní a soupeřovy branky už máme myslím zdárně za sebou, malinko se 
nám ještě pletou spoluhráči a protihráči, naopak oslovení trenéra „paní učitelko“ už 
je hodně sporadické J.

Naše první „týmová“ fotka i momentka je ze zápasu, který si kluci odehráli úplně 
v úvodu dětského dne, aby 
si ho pak ještě stihli užít, 
a to se myslím povedlo.

Závěrem „tak určitě“ po-
děkování dalším trenérům 
Pavlovi Srstkovi a Ludvíkovi 
Spanlangovi, spolu se kte-
rými u minipřípravky půso-
bíme.

Tomáš Bažant
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TITUL PATŘÍ NEPORAŽENÝM
……tímto heslem se mohou pochlu-
bit naši starší žáci, kteří po loňském 
vítězství Okresního přeboru Prahy 
východ v kategorii mladších žáků, 
dosáhli skvělého výsledku a usadili se 
opět na 1. místě OP v kategorii U15. 
Kluci v sezoně neprohráli žádný zá-
pas a jediné mužstvo z Mukařova je 
připravilo o dva body po remíze 2:2. 
Svojí suverénní pozici potvrdilo kle-
canské žákovské mužstvo i počtem 
nastřílených a nejméně obdržených branek. Oslavu vítězství jsme klukům nachystali 
po posledním mistrovském zápase s Radonicemi. Všichni hráči, kteří se podíleli na 
úspěchu mužstva si odnášeli triko s vítězným heslem a zlatou medaili, kterou klukům 
na krk zavěsil pan starosta Ivo Kurhajec. Trenérem, psychologem, vedoucím mužstva 
a zdravotníkem byl po celou sezonu všemi respektova-
ný Daniel Dvořák. Klukům i trenérovi děkujeme za re-
prezentaci města Klecany a mateřského klubu TJ Sokol 
Klecany a přejeme v 1.A třídě hodně úspěchů a kvalitní 
soupeře. Děkujeme všem rodičům za podporu a Štěpá-
novi Šenflukovi st. děkujeme za pomoc při domácích 
i venkovních zápasech.

poř. STARŠÍ ŽÁCI tabulka záp. V R P skóre body

1 Klecany 20 19 1 0 173 : 20 58

2 Mnichovice 20 14 2 4 130 : 41 44

3 Mukařov 20 14 2 4 106 : 36 44

4 Mirošovice 20 12 3 5 91: 68 39

5 Veltěž 20 10 3 7 73 : 34 33

6 Klíčany 20 10 3 7 80 : 42 33

7 Velké Popovice 20 9 1 10 41 : 48 28

8 Radonice 20 5 2 13 44 : 93 17

9 Stříbrná Skalice 20 4 0 16 36 : 150 12

10 Struhařov 20 3 0 17 22 : 128 9

11 Kamenice 20 1 1 18 22 : 158 4

12 Líbeznice odhlášeni v průběhu sezóny

poř. tabulka střelců

so
uč

et

1 - 2 David Václavík 24

1 - 2 Dominik Žolták 24

3 Jakub Dvořák 22

4 Ondřej Krpálek 20

5 Štěpán Šenfluk 18

6 - 8 Martin Hora 9

6 - 8 Petr Rudy 9

6 - 8 Tomáš Žolták 9

9 Tawan Pluskal 8

10 Jiří Holan 7

11 Jakub Karban 5

12 -14 Filip Tůma 4

12 -14 Lukáš Žolták 4

12 -14 Tomáš Pospíšil 4

15 Matěj Bára 3

16-18 Jan Novák 1

16 -18 Michal Kotrč 1

16 -18 Roman Pomykáček 1

19 vlastní gól soupeře 1

173



48 / 49

ZITKY LETÁKY KATALOGY PU

REZENTAČNÍ DESKY MANUÁLY PLAKÁTY

ÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KALENDÁ

OŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KALK

OBJEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALOG

PUBLIKACE PREZENTAČNÍ DESKY MANUÁ

PLAKÁTY NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE STOLN

POŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KAL

OBJEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALO

LETÁKY KATALOGY PUBLIKACE PREZEN

ĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KALEN

DOPISNÍ PAPÍRY KA
ATALO

e-shop tisku

Non - stopPříjem zakázek

PLA
KÁT

PLA
KÁT

A2 A3A4

A2 A3A4

EKO
NOMIK  SPE

CIÁLKLASIK EX
KLUSIV

tisk do 1 hodiny

tisk do 1 hodiny

Overnight-Service

m
ůj požadavek

m
ůj požadavek

šablony
On-line

šablony
On-line

Pour f

r
Pou

f

Po

Pour f

r
Pou

f

Po

Noční
tisk

Overnight-Service

Noční
tisk

A2 A3AAA4

A2 A3AAA4

NN MIK
EEKKOOOO

NNNNNNOOOOOMMMMMMIIIIKKKKK K IKKKKKKKLLLLAAAASSSSIIIKKKKK m
ůjů

požžadavekm
ůjů

požžo až dad

vev
k

mmmmm
ůůůjjůů

ppožžadavekmmm
ůůůjjjůůů

pppoožžžžo až dad

vev
kkk

KK USIVV
EEXXX

KKKKKLLLLLUUUUSSSSSIIIIVVVVV
šablony
OOnn--llliiinnneee

PoPour fffelelliccitte

Poouurr fffeelliiccciitteer

rr ff felle icicititererfeliciter
Poourr ffeelliccitteerrur feli

oPour ffelliccittePourr ffP

ff llf l

PPPPPoouurr ffffeeelllliiicciPour fe
PPPouurr fffeellliicciiittteerPP ff lllliicci rfelicifelici

f rrrr
ffeeliccitteerriitfelif

ffffeelllliiiccciitfff lllurr fffur fef

PoP urr fffeelliciciitee

PPouuurrr ffffeeellliiccciiitteer

rr ff ffellelici ititererfeliciter
PPoouurr ffeelliccitteerrrur feli

PoPourr ff feelliciciitePouur fP

ff llf l

PPPPooouuurr ffffeeelllliiicciPour fe
PPPoouur ffellliiicciiittteerrP f lllici rfelicifelici

ff rrrr
felliicciitteerrrittfelif

uurr fffffeellllliiiiccciitfff lllur fefšablony
OOnn--llliiinnneee

PLA
KÁT

PLA
KÁT

A2 A3A4

A2 A3A4

EKO
NOMIK  SPE

CIÁLKLASIK EX
KLUSIV

tisk do 1 hodiny

tisk do 1 hodiny

Overnight-Service

m
ůj požadavek

m
ůj požadavek

šablony
On-line

šablony
On-line

Pour f

r
Pou

f

Po

Pour f

r
Pou

f

Po

Noční
tisk

Overnight-Service

Noční
tisk

A2 A3AAA4

A2 A3AAA4

NN MIK
EEKKOOOO

NNNNNNOOOOOMMMMMMIIIIKKKKK K IKKKKKKKLLLLAAAASSSSIIIKKKKK m
ůjů

požžadavekm
ůjů

požžo až dad

vev
k

mmmmm
ůůůjjůů

ppožžadavekmmm
ůůůjjjůůů

pppoožžžžo až dad

vev
kkk

KK USIVV
EEXXX

KKKKKLLLLLUUUUSSSSSIIIIVVVVV
šablony
OOnn--llliiinnneee

PoPour fffelelliccitte

Poouurr fffeelliiccciitteer

rr ff felle icicititererfeliciter
Poourr ffeelliccitteerrur feli

oPour ffelliccittePourr ffP

ff llf l

PPPPPoouurr ffffeeelllliiicciPour fe
PPPouurr fffeellliicciiittteerPP ff lllliicci rfelicifelici

f rrrr
ffeeliccitteerriitfelif

ffffeelllliiiccciitfff lllurr fffur fef

PoP urr fffeelliciciitee

PPouuurrr ffffeeellliiccciiitteer

rr ff ffellelici ititererfeliciter
PPoouurr ffeelliccitteerrrur feli

PoPourr ff feelliciciitePouur fP

ff llf l

PPPPooouuurr ffffeeelllliiicciPour fe
PPPoouur ffellliiicciiittteerrP f lllici rfelicifelici

ff rrrr
felliicciitteerrrittfelif

uurr fffffeellllliiiiccciitfff lllur fefšablony
OOnn--llliiinnneee

Využijte našich
nových služeb

inz91x63new15.indd   1 15.01.15   11:36

Oslavy probíhaly ve velkém a šampaňské teklo proudem, následoval rozlučkový 
oběd a dělení se o skvělé koláče. 
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paso music Club pro vás připravuje program i na srpen!
sledujte facebook!
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Bohnice – Máslovice 
v sobotu 18. července 2015

6. ročník pohodového závodu na kánoích, kajacích 

i jiných plavidlech z Bohnic do Máslovic

 

Možná je i zkrácená trasa Klecánky – Máslovice 
(pouze s vlastní lodí)

 
Start lodí ve 13 hodin v Bohnicích, 

ve 14 hodin v Klecánkách

V cíli ocenění všech posádek, občerstvení, hudba

Možnost zapůjčení lodě (kanoe, kajak, raft) 
Formulář přihlášky najdete na www.maslovice.cz 

Vyplněný zasílejte  mailem  nebo poštou 
na OÚ Máslovice  nejpozději do 10.7.!!! 

Dotazy směrujte na ou@maslovice.cz

nebo na tel:  724 191 246, V. Sýkorová

lode-na-vode2015A5.indd   1 21.5.2015   14:15:20



III

IVAN  HLAS  trio

Taneční zábava s hudební skupinou
MOPROCK 

V muzeu výstava KUKAČKY

Bližší informace o programu s časovým harmonogramem 
a vstupném najdete na webových stránkách www.maslovice.cz

Posvícenské vinobraní   
v Máslovicích

v sobotu 5. září 2015

Běh s máslem 
Divadlo pro děti
Aerobik  FIT FOR YOU
Stloukání másla  
Zdobení perníčků 
Drátovaná dílna

Bakchus a tanečnice 
Soutěže pro děti
Máslovické  drnkačky
Burčák z vína i medoviny
Korková dílna se špunty
Atrakce pro děti

Soutěž jedlíků posvícenských koláčů
Výběr vynikajících vín

vinobrani2015-A5-01.indd   1 16.6.2015   12:24:21



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

OD 14.00 HOD. 
PROGRAM PRAVÉHO HRADCE

od 15.15 hod.
GRAMOTON 
RÁJ HOUBAØÙ

od 17.00 hod.
LAKOMÉ BARKY
PETR NIKL
VEÈERNÍ POŠKOLÁCI

od 19.30 hod.
LAURA A JEJÍ TYGØI

od 21.40 hOD.
HOLOKRCI

Levý bŘeh
14. 9. 2013

u přívozu 
Roztoky - klecAny

pravý bŘeh

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

OD MK RYBIÈKA / LODNÍ DOPRAVA PO VLTAVÌ ZAJIŠTÌNA

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

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