
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY

KLECANSKÝ
Z P R A V O D A J

Cena výtisku 7 Kč Ročník XXXV, Říjen 2016 / číslo 10www.mu–klecany.cz

Slavnosti břehů



Klecanský zpravodaj • říjen 2016

Vydává Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany
Redakční rada: Dagmar Horová, Jitka Homoláčová
Tisk Tisk Pětka, s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky

Zpravodaj MK ČR 12699. • IČO: 00240290 • Uzávěrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne 
každého měsíce.  Cena výtisku:  Kč. 7,– • číslo 10/ 2016, vychází dne 5. 10. 2016 • e–mail: 
dasa.zpravodaj@seznam.cz, zpravodaj@mu–klecany.cz • telefon: 774 055 495 • www.mu–klecany.cz
Obsah publikovaných příspěvků se nemusí vždy shodovat se stanoviskem redakční rady, uveřejněné příspěvky vyjadřují názory a postoje autorů.

Partneři  města

Jubilanti v ŘÍJnu

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

Jiří Knor

Věra Drastilová

Libuše Rudolfová

Marie Satranová

Karel Beran

Anna Stanislavová

Ján Nikker

Naděnka Ondroušková

Eva Kochová

František Šimek

Zoja Švejnohová

Václav Kuchta

Anna Savková

Stanislava Benešová



1

Z ObSaHu
Výpisy ze zasedání rady  ..................................................................................... 2
Výzva města Klecany k vyplnění ANKETY!  .........................................................  5
Krátce z knihovny  ...............................................................................................  5
Loutkové divadlo Klecánek zahajuje sezónu 2016/2017  .....................................  7
Nejsi to právě Ty? Přihlas se o svůj dárek!  ...........................................................  10
Výlet seniorů do Lán  ...........................................................................................  10
Nová minirampa v Klecanech  .............................................................................  11
250 let klecanské fary  .........................................................................................  12
25 let od obnovení Tělocvičné jednoty Sokol Klecany  ........................................  13
Němí svědkové doby (6)  .....................................................................................  14
Poděkování  .........................................................................................................  15
Malé výlety pro děti i dospělé  .............................................................................  18
Žába zahradních jezírek – Ropucha zelená  ........................................................  18
Školní kurýr  ........................................................................................................  23
Zprávičky z mateřské školičky  ............................................................................  25
Světový den zvířat  ..............................................................................................  26
Historie Mysliveckého spolku Zdiby – Klecany  ...................................................  28 
Skautské středisko Havran Klecany  .....................................................................  30
Několik informací ze Základní kynologické organizace Klecany – 
Kasárna, aneb co nového na cvičáku  ..................................................................  32
Letní soustředění Klubu Biatlon Klecany  .............................................................  33
Rozhovor se Štěpánem Matouškem o biatlonu  ...................................................  34
Z fotbalového klubu  ...........................................................................................  35



Klecanský zpravodaj • říjen 2016

výpiSy Ze ZaSedánÍ rady měSta Klecany
Za Srpen – ZáŘÍ 2016
Rada 29. srpna
 – Schválila provedení oprav dlážděných komunikací v Klecanech a nákup dla-

žebních kostek a krajníků – podle potřeby v době do dokončení prací. Uložila 
starostovi pokračovat v opravách těchto komunikací.

 – Vzala na vědomí informaci starosty o umístění klecanského SDH na 8. místě 
v pořadníku na přidělení dotace na dopravní automobil od Ministerstva vnitra, 
GŘ Hasičského záchranného sboru, s příslibem dotace 450 tis. korun. Souhla-
sí s uzavřením mandátní smlouvy na administraci dotace s TNT Consulting.

 – Schválila dodatky k nájemním smlouvám s paní A. Trnkovou a pány Z. Klau-
sem a F. Duškem na část pozemku 357/1 v Klecanech.

 – Schválila, že rozdíl mezi příjmy a výdaji na XX. Klecanskou Veteran Rallye 
2016 bude uhrazen z Fondu kultury, sportu a volného času. Totéž schválila 
u Slavností pravého a levého břehu 2016.

 – Schválila navýšení dotace z 25 000 korun na 27 833 Kč spolku Pravý Hradec 
podle smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory, a to z důvodu překroče-
ní výdajů. V této souvislosti schválila znění a podpis dodatku č. 1 ke smlouvě.

 – Schválila dar 500 korun společnosti Edda, která se věnuje sociálním službám.
 – Schválila znění a podpis smlouvy o dílo na Studii stavby – revitalizace a zvý-

šení kapacity ZŠ v Klecanech se společností Jiran a partner architekti s.r.o. 
Praha.

 – Vzala na vědomí objem skutečně provedených prací potřebných k rekonstruk-
ci a revizi elektroinstalace Hasičské zbrojnice ve výši 82 328 korun bez DPH. 
Schválila objednání víceprací u pana E. Hurycha z Klecan za 24 631 korun.

Rada 12. září
 – Vzala na vědomí informaci starosty o zamítnutí žádosti o dotaci na výsadbu 

stromů v ulicích Topolová a Čsl. armády a návrh starosty na provedení výsadby 
z prostředků města Klecany. Souhlasí s provedením výběrového řízení na do-
davatele výsadby. Uložila technikovi správy majetku připravit výběrové řízení 
na dodavatele výsadby. 

 – Vzala na vědomí žádost společnosti ARTCAS Projekt R400 GmbH, se sídlem 
Zschortauer Str. 96, 04129 Leipzig, Německo, IČ DE299776029, zastoupe-
né Ing. Michalem Krůtou o ukončení nájmu části pozemku (400 m2) parc. 
č. 463/7, k. ú. Klecany a souhlasí s ukončením nájmu. Uložila technikovi 
správy majetku připravit dodatek k nájemní smlouvě.

 – Projednala s p. Novákem a následně s JUDr. Moravcem žádost o pronájem 
budovy č. p. 941 v areálu Dolní Kasárna.

 – Vzala na vědomí hodnocení tří studií „Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ 
v Klecanech“ vypracovaných společnostmi Jiran a partner architekti s.r.o., 
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Ing. Arch. Pavlem Geirem a společností ASBL spol. s r. o., provedené stavební 
a územně plánovací komisí rady města Klecany. Stavební a územně plánova-
cí komise doporučila vybrat studii vypracovanou společností Jiran a partner 
architekti s.r.o. k dopracování do podoby studie sloužící pro zadání doku-
mentace pro územní rozhodnutí. Rada města vybrala studii vypracovanou 
společností Jiran a partner architekti s.r.o., IČ 24281247, s místem podnikání 
Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7, k dopracování do podoby studie sloužící 
pro zadání dokumentace pro územní rozhodnutí. Uložila technikovi správy 
majetku oznámit zpracovatelům studie rozhodnutí RM.

 – Vzala na vědomí hodnocení dvou studií „Rekonstrukce a přístavba objektu 
Rychty“ vypracovaných společností ASBL spol. s r. o. a Ing. arch. Václavem 
Zůnou. Pozvala členy stavebně plánovací komise k upřesnění jejich podmínek 
k jednotlivým návrhům na jednání RM dne 19. 9. 2016.

Rada 19. září
 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě jmenování členů komise pro 

otevírání obálek a hodnotící komise veřejné zakázky „Nákup cisternové auto-
mobilové stříkačky pro jednotku SDH Klecany“. RM jmenovala členy komise 
pro otevírání obálek a členy hodnotící komise.
 (podrobný rozpis zvolených členů je k dispozici na MěÚ nebo na www.
mu-klecany.cz). Ukládá technikovi správy majetku informovat členy komisí 
o jmenování.

 – Vzala na vědomí zápis sociální komise ze dne 12. září 2016.
 – Projednala žádost manželů V. K. a M. K. o obnovu původní komunikace – pří-

stupové cesty k lesnímu pozemku, který je v jejich vlastnictví a názor pana 
V. K. k projektu revitalizace území mokřadu a jeho okolí. Všechny připomínky 
budou předány zpracovatelům projektu.

 – Vzala na vědomí hodnocení dvou studií „Rekonstrukce a přístavba objektu 
Rychty“ vypracovaných společností ASBL spol. s r. o. a Ing. arch. Václavem 
Zůnou. V souladu s doporučením stavební a územně plánovací komise RM 
vybrala studii vypracovanou společností ASBL spol. s r. o., IČ: 24122025, mís-
tem podnikání Sulická 58, 140 00 Praha 4 k dopracování do podoby studie 
sloužící pro zadání dokumentace pro územní rozhodnutí.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová
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výZva měSta Klecany K vyplněnÍ anKety!
Strategický plán města je důležitý dokument, ve kterém si zformulujeme budoucí 
směřování a vývoj života ve městě, ve kterém žijeme.

Anketa města dává každému jedinci možnost, aby vyjádřil svůj názor k plánování 
věcí budoucích. Je to možnost, jak zasáhnout a přispět k plánování a strategii města. 
Oslovujeme touto výzvou nejen aktivní občany, kteří se pravidelně o dění v obci zají-
mají, ale především tzv. „mlčící většinu“, aby přispěla také svým názorem a pomohla 
uskutečňovat své představy a názory. 

Strategický plán je rozdělen na tři etapy v časovém horizontu:
Krátkodobý 2016 – 2020
Střednědobý 2021 – 2024
Dlouhodobý 2024 – 2027

Týká se všech oblastí života: školství, sociální péče, dopravy, životního prostředí, 
kultury, sportu, podpory v podnikání a další.

Více zjistíte náhledem do současného strategického plánu města (viz níže uvedená 
adresa), který se bude aktualizovat.

http://www.mu-klecany.cz/web/cs/plany-a-dokumenty/strategicky-plan
http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/File/plany/finalni-sp-klecany.pdf

Formulář ANKETY, (pokud jej nedostanete do svých poštovních schránek), naleznete 
v nejbližší době:
1.  na migračních místech města: MěÚ, ZŠ, lékárna, pošta, obchody, řezník, Pravý 

Hradec Rychta
2.  na webových stránkách města Klecany: 

http://www.mu-klecany.cz/web/cs/plany-a-dokumenty/strategicky-plan

Tímto také nabízíme všem občanům města Klecany možnost účastnit se pra-
covních schůzek k aktualizaci strategického plánu. Termíny těchto schůzek bu-
dou vždy zveřejněny na webových stránkách města a na úřední desce (vývěsní 
tabuli).

Krátce Z KniHOvny
Knihovna se na dlouho odmlčela. Je čas se připomenout. Jistě jste si všimli, že se dny 
krátí a večery prodlužují. Přijďte si vybrat knihu, zachumlat se do deky a ponořit se 
do čtení. Bude z čeho vybírat.

I tento rok se knihovna přihlásila do projektu Česká knihovna, díky kterému jsme 
v srpnu zdarma získali např. knihy:
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pro děti:

Mikula Alois: Aby se děti divily – veselé pohádkové příběhy 
o zvířátkách a lidech
Kosková-Třísková Lenka: Ondráškova abeceda – Jak se má Anič-
ka učit číst, když písmena ve slabikáři poskakují? Bráška Ond-
rášek chce pomoci, proto si jedné noci na slabikář tajně posvítí. 
Stane se, co neplánoval – slabikář ho pohltí. Naštěstí se Anička 
přidá dřív, než Ondrášek úplně zpanikaří. Cesta z nečekaného 
dobrodružství vede přes svět slabik. 
Stará Ester: Jak se Josífek s Jožinkou ztratil a nevěděl o tom – příběh Josífka a jeho 
kamarádky myšky Jožinky o tom, co všechno se může stát v obrovském obchodním 
domě zvlášť, když dětská fantazie pracuje na plné obrátky – jezdící schody jsou pro 
Josífka obrovský líný železný had.  Potká se s Knoflíkovou Lejdy, Kloboukovou dá-
mou, panem Vlkem, bude utíkat před Velkým Zipoušem i Žehláky. Hlavně pozor na 
obřího opelichaného Myšáka! 

pro mládež:

Němeček Tomáš: Jan Hus očima krejčího Ondřeje a panny Anežky – popisuje naše 
slavné hrdiny tak, jak je neznáte. Čeká vás plno pikantních detailů, zajímavostí, vtip-
ných komentářů a komiksových ilustrací. Průvodci vám budou krejčí Ondřej a panna 
Anežka, historické postavy, které Jana Husa zažily, a pak několik „laskavých čtená-
řů“, kteří občas nevěří svým očím, co že se to v Čechách tehdy dělo. A tak kladou 
otázky…

pro dospělé:

Pekárková Iva: Pečená zebra – Odkud se berou všechny ty podivné existence, černé 
jako noc, které se potloukají po Praze a zjevně dělají něco nekalého? Co české hol-
ky vidí na černoších a proč jim některé tolik nadbíhají? A jak vůbec funguje soužití 
s Afričany v našich poměrech? Iva Pekárková už dobře patnáct let sleduje černo-bílý 
cvrkot v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a teď na základě svých pozorování napsala 
román.

Koncem září opět přijela paní Bíglová z Knihovny města Mladá Boleslav a přivezla 
2 banánové krabice knih, které nám na čas zůstanou, a které jsme v naší knihovně 
ještě neměli. Bude tedy z čeho vybírat.

Další nové knížky do knihovny přibudou díky „Stromu knižních přání“, na který 
mohli čtenáři v září a začátkem října psát svá přání. Knihovna 20 titulů vylosovaných 
5. 10. 2016 zakoupí.

V týdnu knihoven nás v rámci akce Maraton čtení 2016 navštíví Alžběta Skálová 
a pro žáky 3. tříd naší ZŠ bude vyprávět o své knížce Pampe a Šinka. O finanční pod-
poru jsem požádala prostřednictvím SKIP.

knihovnice -jl-
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lOutKOvé divadlO KlecáneK ZaHaJuJe 
SeZónu 2016/2017

v sobotu 29. října 2016

uvede pohádku 

„Kašpárek detektivem aneb 
Ukradená princezna“

Začínáme v Městské knihovně v 15 hodin

Náš soubor ve složení Pavel, Milan, Zdena, 
Jana a Hana hraje pro nejmenší děti a jejich rodiče. 

Už se těšíme na diváky, které vítá a pohádkovým  
dějem doprovází maňásek Klecánek! Další představení 

je v sobotu 26. listopadu t. r.
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Číst budeme každou neděli v 16:30 hodin
v Klecanské knihovně
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neJSi tO právě ty? pŘiHlaS Se O SvůJ dáreK!
14. 5. 2016 na náměstí Třebízské-
ho v Klecanech ztratil mladý hoch 
poctivě zakoupené zboží ze stánku 
„mincovna“. Ztratil a přišel si postě-
žovat k mincíři. Ten pro něj nemohl 
v danou chvíli nic udělat. Ale! Při 
balení zásilky pro město Klecany, si 
mincíř vzpomněl na onoho hocha 
a přibalil pro něj i jeden dárek navíc. 
Dárek leží na městském úřa-
dě a my neznáme identi-
tu onoho chlapce se ztrátou... 
Touto výzvou dáváme na vědomí, 
že si onen chlapec může vyzved-
nout dárek jako bolestné od laskavého řemeslníka mincovního.

Abychom zamezili podvodu, budeme klást při předání otázky, které zná jen ten, 
„který ztratil“.

Těšíme se, až se přihlásí a my budeme moci dárek předat!

Spolek pro konání věcí správných: 
Karel IV, 

Mistr mincovní Bohumil Štěpánek (Historická mincovna) a Eva Stanislavová

výlet SeniOrů dO lán
22. 9. jsme se skupinou seniorů z denního sta-
cionáře NÚDZ a ostatními seniory z Klecan 
navštívili Lány. První zastávka byla na hřbitově 
u hrobu rodiny Masaryků. K mnoha věncům od prezidenta ČR, významných 
osobností a institucí jsme přidali i náš věnec, který nám připravila Lenka Boro-
vičková z klecanského květinářství. Zapálili jsme svíčky a zazpívali Masarykovu 
oblíbenou píseň „Ach synku, synku“. 

14. září bylo výročí úmrtí našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. V novém 
lánském muzeu TGM jsme si při kávě vyslechli vyprávění o životě v době první 
republiky. Kromě dokumentů o vzniku Československa, legií a životě prvního 
prezidenta a jeho rodiny je v muzeu možné vidět mnoho předmětů běžného 
života, nábytek, nádobí, oděvy i šperky. Oběd jsme měli připravený ve Vašírov-
ském dvoře. Panu Rubešovi jsme popřáli k narozeninám a s panem Černohousem 
a jeho zpěvačkou Danou Jelínkovou jsme si zazpívali. A někteří si i zatančili. 
Výlet jsme uspořádali v rámci aktivizačního programu pro seniory. Za podporu 
děkujeme městu Klecany.
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Foto: Jiří Pasz

nOvá minirampa v KlecanecH
Během letních prázdnin jsme uspořádali 
příměstské dětské tábory, ve kterých se vy-
střídala asi stovka dětí. Jedním z nich byl 
tábor s výukou skateboardingu. Děti z toho-
to tábora se dočkaly překvapení, když v zá-
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věru týdne si mohli vyzkoušet jízdu na nové 
minirampě. Ta je postavená v Dolních ka-
sárnách u bývalého výstrojního skladu a je 
volně přístupná pro všechny nadšené skate-
boardisty. Děti od 6 do 15 let mohou přijít 
v doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let. 
Děkujeme panu starostovi a vedení města za 
další atraktivní hřiště pro děti.

Foto: Miriam Bieliková

250 let KlecanSKé fary
Pokud vzpomínáme nejrůznějších le-
tošních výročí týkajících se našeho pěk-
ného městečka, patří k nim také jubile-
um farní budovy, která byla postavena 
právě před 250 lety, tedy roku 1766.

O povolení „vystavět u svého kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie novou 
faru“, žádá už v roce 1755 klecanský 
farář P. Cyriak Josef Chládek, proto-
že „nový kostel (tj. rozšířený v letech 
1748 – 49) stojí na příkrém vrchu 
a každodenní výstup ze staré sešlé 
fary do kostela je velmi obtížný“. Ale 
Cyriak Josef Chládek musel ke koste-
lu namáhavě stoupat dál, protože nová fara byla postavena až o jedenáct let 
později.

V Pamětní knize farnosti vedené od r. 1836 je o tom zápis od faráře Martina Císaře: 
„Klecanská fara byla společně se sýpkou a stájemi postavena v r. 1766 za zdejšího 
faráře P. Karla Topičovského nákladem církve a pana patrona (tj. majitele panství, 
kterým byl Kristián Filip Clam-Gallas). Stará farní budova stála dole ve vesnici (čp. 
neuvedeno), nová blíže kostelu a zámku, na výšině západně od farního kostela. Od 
ní až ke kostelu je vysazena alej vlašských ořechů. Na tuto stavbu byla vynaložena 
suma 3 586 zlatých a 43 krejcarů.“

V Pamětní knize je ještě další zápis týkající se fary: „Roku 1813 – 15 za pana faráře 
Vojtěcha Schauera byla na dvoře na jeho náklady nově postavena studna (hluboká 
18 metrů), čímž se předešlo mnoha nepříjemnostem.“

Jan Konopa, klecanský farář, později arcibiskupský vikář, napsal o faře v roce 1856: 
„…nechal jsem přestavět pekařskou pec a z tak zvané černé kuchyně zřídit před-
síň. Zde do klenutého pokoje prolomit dveře a tak jsem získal místnost, která bude 
vytápěná a v zimě obyvatelná.“ (V této místnosti bydlívali kaplani, proto se dodnes 

Zdroj obrázek: https://cs.wikipedia.org/wiki/
Soubor:Klecany_-_fara.JPG
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nazývá kaplanka. Jedním z nich byl spisovatel Václav Beneš Třebízský, který zde žil 
v letech 1876 – 1884.)

V kaplance bydlel také František Herold, který přišel do Klecan jako kaplan v roce 
1917. Od roku 1934 až do své smrti r. 1961 zde působil jako farář, pamětníky do-
dnes s úctou vzpomínaný. Ještě za jeho života, kdy stará škola nepojmula všechny 
žáky, a především za německé okupace 1939 – 1945 byla na faře školní třída, stejně 
jako v některých klecanských domech. Přespolní školáci sem chodili už mnohem 
dřív. V kuchyni si u hospodyně paní Boženy Tiché nechávali ráno před vyučováním 
kastrůlky s obědem a ohřáté jídlo tu v poledne snědli. Po smrti pana faráře Herolda 
se chodilo na faru do školní jídelny, která zde byla v letech 1962 – 1964, než byla 
v provozu nová škola na sídlišti. Podle vyprávění stávala fronta dětí až k zahradním 
vrátkům před farou.

Památná kaplanka, upravená jako pamětní síň, je přístupná po telefonické domlu-
vě nebo v neděli po mši v 10.30 hodin. Přijďte, rádi vás provedeme!

zl

25 let Od ObnOvenÍ tělOcvičné JednOty 
SOKOl Klecany
Letos na podzim vzpomínáme dvacátého pátého výročí obnovení Tělocvičné jednoty 
Sokol Klecany. Československá obec sokolská, která byla obnovena po listopadu 1989, 
měla své členy také v Klecanech. Zdejší Tělocvičná jednota byla založena už v r. 1907 
a byla od té doby velmi aktivní. Za 1. světové války ji pro protistátní postoj rozpustily 
rakouské úřady a za německé okupace v době 2. světové války zase němečtí nacisté. 
V letech 1939 – 1945 bylo vězněno 11 611 členů ČOS, z toho bylo 1 212 lidí poprave-
no. Také po obnovení Československé republiky v r. 1945 byla ČOS jednou z nejsilněj-
ších organizací a působila na předválečných demokratických principech. Rozhodnutím 
akčního výboru Národní fronty z 27. února 1948 byla ČOS zrušena.

Zásluhu na obnovení původní Tělocvičné jednoty v Klecanech měla skupina bý-
valých členů. V jejich čele byl syn jednoho ze zakladatelů původního klecanského 
Sokola Václav Soukup, dále Miroslav Melíšek, Vladimír Novák, Karel Tichý, Jiřina Sr-
bová, Josef Hruška a další. K obnovení TJ došlo 7. října 1991.

Původní sokolovna na náměstí Václava Beneše Třebízského byla koncem osmdesá-
tých let zbourána. Sokolský pozemek vrácený v restitučním řízení věnovali sokolové 
městu, a to na něm v rámci rekonstrukce náměstí zřídilo sportovní plochu pro děti. 

Naši sokolové byli původně členy župy podbělohorské. Dnes patří TJ Sokol Kleca-
ny do pražské župy Jungmannovy. Starostkou Sokola je sestra Jiřina Srbová, jednatel-
kou a hospodářskou sestra Hana Janková, náčelnicí sestra Radka Vokatá.

Kdysi cvičívali v Sokole téměř všechny děti, mládež i dospělí z Klecan. Dnes taková 
situace není. Přesto se nedíváme do budoucnosti pesimisticky: Tělocvičná jednota má 78 
členů – starší a mladší ženy, družstvo florbalistů a v poslední době také dvacítku malých vo-
lejbalistů. Cvičit začínáme ve školní tělocvičně od října: cvičení pro ženy je každý čtvrtek. 
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Zúčastňujeme se aktivně všech společenských a kulturních akcí ve městě. Naše loutkové 
divadlo Klecánek hraje v zimních a jarních měsících pohádky pro děti v Městské knihovně.

Na letošní výročí vzpomenou klecanští sokolové při společném setkání.
zl

němÍ SvědKOvé dOby (6)
Bula – pojem „bula“ se používá zcela běžně, především v historic-
kých dokumentech a textech. Ve středověku se tímto pojmem ozna-
čoval speciální druh pečetě anebo listina s touto pečetí. Původ tohoto 
označení pochází z antiky – názvem bula byl označován amulet, kte-
rý nosili na krku svobodní muži. Současně to byla také hliněná pečeť 
na konci provázku, kterým byl omotán papyrusový nebo pergameno-
vý svitek. Od středověku byl pojem bula vyhrazen pečetím kovovým. 
Na významné listiny je užívala papežská kurie a císařská kancelář. 

Jednou z nejznámějších je Zlatá bula sicilská, v níž Fridrich II. potvrzuje Přemyslu 
Otakarovi I. dědičné vlastnictví české královské koruny. 

Fěrtoch – jedná se o součást ženského oblečení. Je to jednoduchá zá-
stěra všitá do pásku s tkanicemi na zavazování. Vznik zástěry souvisí 
s vývojem středověkého oblékání, kdy se začala zdůrazňovat linie 
pasu a boků. Fěrtoch je součástí většiny krojů, především na Slovácku 
nebo Valašsku. U krojovaných oděvů si ženy přes sukni uvazovaly 
tradiční zástěru nazývanou fěrtoch, fěrtuch nebo předák. Na všední 

dny byla obyčejná, ale u svátečního oblečení byla bohatě zdobená výšivkami a kraj-
kami. Zástěry s vrchním dílem (laclem) se objevily až mnohem později, a to jak ve 
městech, tak i na vesnicích, kde jejich používání vystřídaly tradiční kroje. 

Kukaň – ještě v době renesance bylo možné na ulici zakopnout o po-
pelící se slepici. Pouze na noc zavíraly hospodyně slepice do kurníku 
nebo do ohrady. Ale pokud byla mrazivá zima, drůbež mrzla, protože 
nebyla chráněna jako dobytek ve stájích. O slepice bylo více posta-
ráno jenom v době, kdy seděly na vejcích, a měla se líhnout kuřata. 

Původně měly slepice i s kuřaty své místo ve stodole na slámě. Tady však často ku-
řata padla za oběť volně se pohybujícím prasatům. Proto bylo třeba zajistit slepicím 
chráněné místo a tak vznikly kukaně. Ty se pak používaly od středověku v klášterních 
dvorech a rovněž je doporučovaly i hospodářské spisy z 16. století. Kukaně se zho-
tovovaly z materiálu, který dobře izoloval. Nejčastěji se pletly ze slámy nebo proutí 
podobně jako ošatky. Pletení kukaní byla v 18. a 19. století také jedna z možností 
obživy. A k mání byly většinou na trzích.

Podle literární předlohy A. Vondruškové Jařmo, parkán, trdlice aneb výkladový 
slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění, zpracovala JH
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pOděKOvánÍ
Šestý ročník slavností přilákal díky krásnému po-
časí mnoho návštěvníků a byl jim nabídnut velmi 
pestrý a kvalitní odpolední doprovodný program. 
Téma slavností – to, co nás  spojuje a nikoli roz-
děluje – řeka Vltava, břehy Klecan a Roztok, tak 
toto téma se promítlo i na našem pravém břehu. 
Pravý Hradec, středisko Havran, Vitalus, Hasiči 
i Policie Zdiby, mistr kuchař p. Jiří Koktan, vařící s návštěvníky pravou polévku ze 
surovin z Máslovic, zapojili své členy, přátele, pracovitost a kreativitu a připravili již 
výše zmíněný skvělý a kvalitní program, trvající až do setmění.

Děkujeme Lakomým Barkám za organizaci a práci v infostánku, technickým službám, 
pracovnicím městského úřadu, pohotové a vtipné moderátorce p. Evě Stanislavové.

Děkujeme též sponzorům. Děkujeme okolním obcím Máslovicím, Řeži a Vodo-
chodům za spoluúčast a zapůjčení stanů a setů.

Děkujeme, že jste přišli a zveme vás na 7. ročník, který se koná 16. 9. 2017.
Ivo Kurhajec a Blanka Laurychová

Foto: Martin Lemon

OD 10.00 HOD. 

OD 13.00 HOD. 

OD 14.00 HOD. 

OD 16.00 HOD.

OD 17.00 HOD. 

OD 18.30 HOD. 

OD 21.00 HOD. 

OD 22.30 HOD. 

OD 14.00 HOD. 

OD 15.00 HOD. 

od 16.00 hod.

od 17.00 hod.

od 18.15 hod.

od 20.00 hOD.

od 21.40 hOD.

Levý bŘeh pravý bŘeh

u přívozuu přívozu
12. 9. 201512. 9. 2015
Roztoky - klecAnyRoztoky - klecAny

Fotogalerie ze slavností

Vitalus – kurzy první pomoci Skupina Etapa

Skautské středisko Havran Skautské středisko Havran – teepee
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Vitalus Vaření polévky

Pravý Hradec – tvoření Pravý Hradec – šachy

Pěna od hasičů Parašutista

J. Konvrzek
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Parašutista – s vlajkou Klecan

Lakomé Barky

Crewtones

Pohoda na pravém břehu

Mistr kuchař J. Koktan

Lakomé Barky a Petr Nikl

Adrian T. Bell

Paddleboarding
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malé výlety prO děti i dOSpělé
Chrám Panny Marie Vítězné – s tímto chrámem, který stojí v Pra-
ze na Malé Straně je neodmyslitelně spojeno Pražské Jezulátko. 
Malá vosková soška zobrazující Ježíše Krista v dětství. Soška po-
chází ze Španělska z poloviny 16. století. Karmelitánům sošku 
věnovala r. 1628 Polyxena z Lobkovic, která ji dostala jako sva-
tební dar od své matky. V současné době Jezulátko oblékají sestry 
karmelitky Dítěte Ježíše do královských šatů, jejichž barva se stří-
dá podle období církevního roku (fialová, bílá, zelená, červená) 
a další podle církevních slavností a svátků. Stálá výstava všech 
šatů Pražského Jezulátka je umístěna v prvním patře chrámu. 

Orchideje ve fotografii – až do 30. října bude mož-
né v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy shléd-
nout výstavu fotografií orchidejí Petra Kříže. Výstava 
vznikla ve spolupráci s Pražskou botanickou za-
hradou. A současně bude možné také do 30. října 
v muzeu navštívit výstavu nazvanou Karel IV. – Zla-
to pro korunu. Na této výstavě budou mít návštěv-
níci kromě jiného možnost si prohlédnout repliky 

císařské i královské koruny z Karlova korunovačního pokladu. 

ParaZOO Vlašim je unikátní expozicí živočichů, 
kteří původně žili volně v přírodě, kde však utrpěli 
různá zranění. Stálý domov tu našli vydra, krkavci, 
rys, mnoho dravců, sova a řada dalších zvířat, kte-
rá byla léčena v záchranné stanici, ale pro trvalé 
následky zranění již nemohou být vypuštěna zpět 
do volné přírody. Hlavním posláním této speciální 
ZOO je seznámit malé i velké návštěvníky se zví-

řaty žijícími kolem nás, seznámit je s příčinami jejich ohrožování vlivem činnosti 
člověka a vysvětlit možnosti prevence, jak předcházet poraněním zvířat, která žijí ve 
volné přírodě.

JH

Žába ZaHradnÍcH JeZÍreK – rOpucHa Zelená
Fauna Klecan 8. 
Je-li v Klecanech nějaký živočich opravdu nenápadný, pak je to ropucha zelená 
(Pseudepidalea viridis). Může sice dorůst do velikosti až devět centimetrů, ale 
skvrnitý povrch těla, kde se střídá tmavozelená a žlutohnědá s červenými nebo 
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oranžovými tečkami, ji dokáže doko-
nale zamaskovat, takže necvičené oko 
ji snadno přehlédne. Navíc je aktivní 
především v noci, kdy ji ale můžeme 
poznat velmi dobře, protože se pohy-
buje docela svižně. Umí i skákat, na 
rozdíl od častější ropuchy obecné. 
Přes den se ukrývá pod kameny, dře-
vem nebo v děrách krtků. 

Ropuchy zelené se po zimním spán-
ku probouzejí obvykle počátkem dub-
na, a hned nato se začínají pářit. Toto 
období trvá do konce června, někdy až 
do července. Samci se přitom projevují melodickým cvrčením, které připomíná 
cvrčení sarančat, krtonožek nebo cvrčků a ozývá se hlavně v noci. Mnoho lidí tak 
ani netuší, že se jedná o žáby. Po ukončení páření a kladení vajíček se jednotlivé 
žáby až do podzimu pohybují mimo vodu, zpravidla na vlhčích místech s hojnější 
vegetací, u kompostů, u skládek dřeva apod. 

Ropuchy zelené se ve své skutečné domovině vyskytují v původních stepích 
východní Evropy a Balkánu, dále k východu ve střední Asii až po Mongolsko. Žijí 
také v severní Africe, například v saharských oázách. Na druhotných stanovištích 
jsou rozšířeny i do západní Evropy, kde se nacházejí například na mořských po-
břežních dunách. V přirozených podmínkách se jejich potomstvo vyvíjí v malých 
dočasných loužích po nehojných deštích, kde to musí do úplné dospělosti stih-
nout třeba i za sedm týdnů, než tůně vyschnou. V kulturní krajině pak obsazují 
např. dočasná jezírka na souvratích polí, zavodněné příkopy nebo stavební jámy, 
okopy pro vojenskou techniku a podobně. V současnosti mají k založení potom-
stva velkou šanci v různých zahradních jezírkách a bazénech, pokud je tam voda 
chemicky neupravovaná. 

Protože různá přírodně upravená 
jezírka jsou dnes stále častějším prv-
kem osídlené krajiny, stávají se sídliště 
rodinných domků (někde i komerční 
areály) perspektivním stanovištěm ze-
lených ropuch i do budoucna. Pokud 
není na zahradě jen plochý a stále se-
čený trávník, tak tam nalézají i dosta-
tek potravy. Je tomu tak i v Klecanech, 
kde v zástavbě je několik míst s dosti 
početnými koloniemi těchto žabiček. 
Jedná se tedy o jeden z řídkých přípa-
dů, kdy moderní doba nehubí, nýbrž 
naopak nezáměrně podporuje některý 
vzácnější druh živočicha. Obyvatelé 

Ropucha zelená, 1. IX. 2007, foto P. Bacner

Příklad sice hezké, ale pro živočichy nevhodně 
upravené nádrže s kolmými stěnami, Klecany 
poblíž náměstí, 21. IX. 2016, foto J. Bratka



Klecanský zpravodaj • říjen 2016

navíc získávají skromného a pilného společníka, který na zahradách likviduje 
i nežádoucí hmyz nebo plže. Ropuchy umějí celkem dobře šplhat, přesto ale je 
třeba doporučit zahradní jezírka upravit tak, aby alespoň část břehu nebyla hlad-
ká a kolmá, nýbrž v úhlu mezi 15 – 40°, protože jinak se vodní nádrž může stát 
pro ropuchy pastí, ze které neuniknou. A logicky ještě méně šancí na záchranu 
mají jiná drobná zvířata, která tam mohou spadnout, jako např. ježci, mladí ptáci 
apod. 

V některých zemích jsou ropuchy zelené využívány i pro medicinské účely, 
což se u nás nepraktikuje, protože se jedná o druh zákonem chráněný, který není 
dovoleno poškozovat. 

Jaromír Bratka
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ŠKOlnÍ Kurýr
Křižíkova fontána
13. 9. jsme se my, deváťáci, vydali do pražských Holešovic na Křižíkovu fontánu. Vy-
brali jsme si představení James Bond. Představení začínalo ve 21 hodin a když jsme 
si šli sednout na lavičky, zjistili jsme, že v hledišti sedí hodně cizinců. Hned první 
tóny nás uchvátily. Poté vytryskla fontána a my jsme byli naprosto okouzleni barvami, 
které se postupně střídaly. Zaznělo hodně písní z filmu, například Skyfall. Představení 
se mi líbilo a chtěla bych se tam podívat ještě jednou.

Katka Brzáková 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/krizikova-fontana-361.html

Dny plné her v Lužických horách
Ve dnech 19. 9. – 21. 9. pobývali žáci třídy 4. B v Lužických horách na polosamotě 
u obce Horní Chřibská v penzionu Relax. 

I když tentokrát počasí čtvrťákům nepřálo a slunce se téměř neobjevilo na obloze, 
přesto si žáci užili sportování a dobré 
nálady ve velké míře. Zahráli si oblíbe-
né hry z minulých akcí, např. brainball, 
ale zkusili si i spoustu nových činností, 
z nichž malé sportovce nejvíce zaujala 
hra lakros. Po celou dobu se o děti sta-
rali a sportovali s nimi instruktoři Adam 
a Tomáš, maminka Simona a třídní uči-
telka Alena.

Už nyní se těšíme, že se všichni opět 
sejdeme koncem školního roku na dal-
ším společném sportovním pobytu.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/dny-plne-her-v-luzickych-horach-1266.html
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Adaptační kurz 
Adaptační kurz plný her, soutěží a zábavy se vydařil. Už se těšíme na další akce.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/adaptacni-kurz-1269.html

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/po-stopach-kapitana-skrta-1268.html

Po stopách kapitána Škrta
V úterý 20. 9. 2016 se pvňáčkové vydali na svůj první výlet za dobrodružstvím. Hle-
dali poklad kapitána Škrta. Aby poklad mohli nalézt, museli získat indicie k heslu, 
které je navedlo k pokladu. Indicie získali pomocí různých soutěží a her. Po tajuplné 
cestě jeskyní všichni poklad objevili. Výlet se podařil a všichni si ho užili a líbil se jim.
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ZprávičKy Z mateŘSKé ŠKOličKy
V září probíhá adaptace nově přijatých dětí. Děti si zvykají na nový režim, na nové 
kamarády a paní učitelky. 

Jak si správně čistit zuby
15. 9. – 16. 9. probíhala ve školním pavilonu D akce zaměřená na zubní hygienu, které 
se zúčastnily i děti z mateřské školy. Děti si povídaly s odborníky o zoubkách, byl jim 
ukázán správný způsob čištění zubů, který si samy vyzkoušely na svých zoubkách.

Ježci v Království železnic
Již v září byla třída Ježek na výletě. Navštívili Království železnic v Praze. Děti jely 
z Řeže do Prahy vlakem a poté si mohly na reálných maketách vyzkoušet, jak se 
takový vlak ovládá.
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Důležité upozornění pro rodiče a návštěvníky areálu školy!
Upozorňujeme všechny rodiče a ostatní návštěvníky 
areálu ZŠ a MŠ Klecany, že od 1. 9. 2016 je zakázán 
vjezd všech motorových vozidel do celého areálu 
s výjimkou uvedenou na dodatkové tabulce v rámci 
dopravního značení.

Toto dopravní opatření je zavedeno z důvodu 
bezpečnosti dětí pohybujících se v areálu ZŠ a MŠ 
Klecany a v jejím bezprostředním okolí!

SvětOvý den ZvÍŘat
Každým rokem si 4. října připomínáme světový den zvířat. Patronem zvířat je Fran-
tišek z Assisi, zakladatel žebravého řádu františkánů, který pečoval o opuštěná a ne-
mocná zvířata Nepovažoval je za bytosti nižší než člověk, ale za své sestry a bratry, za 
děti jednoho otce. Takový přístup k živočichům nebyl v počátku 13. století obvyklý. 
Avšak teprve až v roce 1931 byl 4. říjen, tj. den úmrtí sv. Františka (zemřel r. 1226), 
vyhlášen jako Světový den zvířat. V České republice se Světový den zvířat slaví od 
roku 1994.

Jak bylo již uvedeno, zvířata neměla vždy na růžích ustláno. Snad je možné ještě 
pochopit tvrdší zacházení se zvířaty v době, kdy byl život tvrdý i pro lidi. Je však těž-
ké pochopit zprávy o týrání zvířat, v dnešní době. Na druhou stranu je potěšující, že 
převažující část resp. většina doma chovaných mazlíčků a konečně i hospodářských 
zvířat dnes má možnost žít podle principů welfare tzn. v pohodě. V  obecné rovině 
tento pojem představuje stav dokonalého fyzického a psychického zdraví, kdy zvíře 
žije v souladu se svým prostředím. Avšak občas by bylo potřeba spíše chránit záko-
nem práva páníčků, jak tomu ostatně nasvědčují následující výchovná pravidla. 

Pravidla pro výchovu psa:
1. Pes nesmí do domu, protože má špinavé tlapy a pouští chlupy.
2.  Dobře, pes smí do domu, ale jen s otřenými tlapami, vykartáčovaným kožichem 

a do vyhrazených prostor.
3.  Pes může do domu s neotřenými tlapami, když venku není bláto, smí do všech 

pokojů, ale nesmí se dotýkat nábytku.
4.  Pes smí do domu i nevykartáčovaný a se zablácenými tlapami, ono to opadá …
5.  Pes smí do domu, ale nesmí skákat na nábytek a dávat hlavu na stůl, kde se jí.
6.  Tak ano, pes smí skákat na nábytek, ale nesmí spát s lidmi v posteli.
7.  Pes smí do postele, ale jenom když mu to dovolíte.
8.  Pes smí do postele kdykoli si vzpomene, ale nesmí pod peřinu.
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 9.  Pes smí pod peřinu, ale jen když je pozván.
10.  Pes smí spát pod pokrývkou každou noc.
11. Pán se musí psa dovolit, když za ním chce pod pokrývku.
12. V noci smí být s člověkem pod peřinou jen jeden pes.
13. No dobrá, tak teda dva psi, ale nikdy víc.
14. Maximálně dva velcí psi a jeden malý.
15. Ale no jo …

Kočku vychovat nelze! Kočka vnímá svého člověka jako dodavatele pamlsků, 
otvírače konzerv, královského otvírače dveří, sluhu pro čištění kočičího záchůdku 
a občas zábavného rozptylovače kočičích chmur. A tak aby kočky nepřišly zkrátka, 
alespoň pár vtipů, u nichž opravdu 100 % kočka nepochopí, co na tom jejich posko-
ky může rozesmát:

 Na policejní stanici zvoní telefon. Policista ho zvedne a ze sluchátka se ozve jem-
ným hláskem: „Prosím vás, okamžitě k nám přijeďte, vloupala se k nám kočka!“ „Ale 
paní, to nebude tak zlé…“ „Jaká paní? Ty idiote! – tady kanárek!!“

 Ptá se malá myška maminky, co je to ten jed na myši. Maminka ji odpoví: „Víš, to 
je něco jako kočka v prášku.“

 Paní učitelka se ptá dětí:
„Kdopak mi, děti, řekne, nějaký případ falešnosti koček?“
„Já“ hlásí se Ferda. „Náš táta přinesl domů kočku, ale pak se ukázalo, že je to ko-
cour!“

 Kocour jako o život nahání kočku. Kočka na něj: „Kocoure neblázni, vždyť já nej-
sem myš. A kdo říkal, že mám hlad?“

JH, obrázek-zdroj: http://fungate.cz/kocka-vs-pes
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HiStOrie mySlivecKéHO SpOlKu 
Zdiby – Klecany
Jak již z názvu spolku vyplývá, jednalo se původně o dvě honitby, na kterých byl 
výkon práva myslivosti provozován odděleně až do roku 1978, kdy došlo k jejich 
sloučení. 

V předválečném období vykonával myslivost vlastník pozemku, který většinou za-
městnával lovecký personál. Tak tomu bylo i v Klecanech, kdy nadlesní pan Dřeví-
kovský zajišťoval mysliveckou činnost na pozemcích pana Beniese. Po druhé světové 
válce bylo, na základě zákona o myslivosti z roku 1947, právo myslivosti vázáno i na-
dále na vlastnictví honebního pozemku, ale kromě vlastních vznikaly i společenstev-
ní honitby vytvořené ze souvislých pozemků různých vlastníků v rámci katastrálního 
území obce. Zákon stanovil minimální výměru honitby na 200 hektarů u vlastních 
a 150 hektarů u společenstevních. Představitelem společenstevní honitby byl honeb-
ní výbor, který mohl provozovat myslivost ve vlastní režii nebo honitbu pronajmout. 

Tak tomu bylo i v případě honitby Zdiby, kdy po Závodním mysliveckém klubu 
Tatra – Smíchov získala v roce 1953 honitbu do nájmu Lidová myslivecká společnost 
Zdiby při JZD Zdiby. Celková výměra honitby činila 730 hektarů a počet členů spo-
lečnosti byl 11. Předsedou byl Jaroslav Brzobohatý a mysliveckým hospodářem Fran-
tišek Trpák. V průběhu let došlo několikrát k úpravě hranic honitby. V roce 1962 byla 
přičleněna část honitby Chabry o výměře 69 hektarů a zároveň přijato 5 členů z MS 
Chabry a v roce 1973 pak bylo přičleněno 251 hektarů ze zaniklé honitby Státního 
statku hlavního města Prahy v Bohnicích a přijato 5 členů z MS ČKD – Troja, který 
honitbu do té doby provozoval. Po všech těchto úpravách, které v honitbě nastaly, 
obhospodařovalo Myslivecké sdružení Zdiby 1 050 hektarů a mělo 24 členů. 

Slučování se nevyhnulo ani MS Klecany, kdy v roce 1958 došlo ke sloučení s řež-
skou honitbou. Sdružení pak obhospodařovalo 628 hektarů honební plochy a mělo 
24 členů. Předsedou byl Václav Macal a mysliveckým hospodářem Josef Šubrt. 

K největšímu zásahu do mysliveckého hospodaření došlo v roce 1978, kdy byly 
sloučeny honitby Zdiby, Klecany a část honitby Vodochody. Vznikla tak honitba o vý-
měře 2 021 hektarů, na které vykonávalo myslivost nové Myslivecké sdružení Zdiby 
– Klecany s 50 členy. Předsedou se stal Václav Macal a mysliveckým hospodářem 
František Trpák. V takto vytvořené velké honitbě byly stanoveny normované kmenové 
stavy lovné zvěře takto: 

Zajíc: Zdiby 295 kusů Bažant: Zdiby 177 kusů
 Klecany 214 kusů  Klecany 130 kusů
 Vodochody 100 kusů  Vodochody  50 kusů
 celkem 609 kusů  celkem 357 kusů

Koroptev: Zdiby 500 kusů Srnčí: Zdiby 18 kusů
 Klecany 370 kusů  Klecany  6 kusů
 Vodochody  90 kusů  Vodochody  2 kusy
 celkem  960 kusů  celkem 26 kusů
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Nástup před klubovnou

Výřad bažantů

Výřad ulovené černé zvěře

Přemyšlení – nezastavěná stráň nad klubovnou

Pro srovnání, jarní sčítané stavy v roce 1978 činily: zajíc 546 kusů, bažant 601 kusů, 
koroptev 777 kusů a srnčí 36 kusů. Dá se říci, že i po započítání koeficientu přírůstku 
u jednotlivých druhů zvěře se začínal projevovat úbytek u zajíce a hlavně u koroptve, 
který se v následujících letech ještě dále prohloubil. Přesto se jednalo o docela dobře 
zazvěřenou honitbu. Porovnáme-li tento stav se současností, zjišťujeme, že skladba zvěře 
se změnila. Koroptev z naší honitby takřka vymizela a kvůli nízkým stavům se již několik 
let nepořádají hony na drobnou zvěř. U zajíce a bažanta se soustřeďujeme alespoň na za-
chování této zvěře v honitbě, a to formou hájení, přikrmování a tlumení škodné, u bažanta 
též vypouštění dospělé zvěře z umělých chovů. I přes vzrůstající negativní vlivy na životní 
prostředí se zatím neprojevuje úbytek u srnčí zvěře, naopak u zvěře černé došlo k prud-
kému nárůstu stavů. Důsledkem jsou škody na drobné zvěři, zemědělských plodinách 
i nehonebních pozemcích.

S ohledem na nový občanský zákoník došlo v roce 2015 k transformaci Myslivec-
kého sdružení na Myslivecký spolek Zdiby – Klecany, který v současnosti vykonává 
právo myslivosti v pronajaté honitbě o celkové výměře 1 713 hektarů (stav k roku 
2000). Spolek měl k datu konání výroční schůze 25. 2. 2016 celkem 26 členů, 7 člen-
ný výbor a 3 člennou kontrolní komisi. Předsedou je JUDr. Václav Holý a myslivec-
kým hospodářem Antonín Matějka. 

Dá se říci, že historie MS Zdiby – Klecany odráží v průběhu let události celé české my-
slivosti. Jak již bylo uvedeno, spolek si prošel obdobím slučování, kdy zásahem státních 
orgánů se vytvářely nové stále větší honitby z důvodu ubývání honební plochy, vlivem 
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sídlištní zástavby či budování dálnic a též kvůli stále větším lánům scelených polí, kdy na 
velké ploše byla pěstována monokultura rostlin s dopadem na stavy lovné zvěře. Za zmín-
ku stojí též fakt, že po roce 1989 došlo v některých případech k opětovnému rozdělení 
honiteb z důvodu změny majetkových poměrů u zemědělské půdy. Pozitivním jevem je, 
že po období, kdy rozhodující slovo v mysliveckém hospodaření měl uživatel zemědělské 
půdy, což byla většinou JZD a státní statky, se situace vrátila k přirozenému stavu, kdy toto 
slovo má vlastník pozemku. 

Bez ohledu na politickou situaci byli myslivci v Klecanech, Zdibech i okolí vždy hos-
podáři se zvěří a ochránci přírody. Aktivně pomáhali v obcích, zemědělských a lesních 
organizacích při brigádách, pořádali kulturní akce, jako jsou plesy, výstavy, publikovali 
články v časopisech, přispívali k výchově mládeže v kroužcích mladých přátel myslivosti 
a ochrany přírody či v poslední době populárních “Procházkách s myslivcem“. V těchto 
činnostech chceme i nadále pokračovat.

Ing. Jindřich Trpák

SKautSKé StŘediSKO Havran Klecany
3. oddíl vlčat
Listí na stromech se již začíná barvit a první ranní mlhy oznámily konec léta. Začal nám 
nový skautský rok a s ním i první schůzky. Z třetího oddílu letos žadné vlče nepřešlo do 
13. oddílu skautů, přesto se mezi námi objevily nové tváře. Z pořadníku jsme vybrali 
nováčky na předních příčkách a uvítali je u nás v oddíle. Celkově, když neberu v potaz 
vedoucí, se v oddíle nachází 28 vlčat od 7 do 12 let. Letošním tématem schůzek a akcí 
3. oddílu bude chytání Fauníků. Kdo že jsou oni záhadní Fauníci. Jsou to různá zvířát-
ka, která se nachází na území naší republiky. Za různé splněné úkoly, účast na akcích 
a dobré skutky kluci obdrží kartičky s obrázky zvířátek. Občas také mohou nějakého 
fauníka najít v okolí jejich bydliště. Kromě obrázků se na kartičkách nacházejí QR kódy 
a odkazy s informacemi o daném zvířátku. Cílem je samozřejmě nasbírat co nejvíce 
Fauníků a stát se tak jejich nejlepším chovatelem a znalcem.

Každá družina aktuálně čítá sedm členů. V družině Žraloků zůstává jako rádce Jorik 
a Dudu jako podrádce. Rádcem Orlů je Mára a zástupce mu dělá Lepenka. Supi jsou 
vedeni tandemem Bobr a Padáček. U Lvů, ze kterých se stala družina benjamínků, 
vlastně sám nevím.  Jak jsem již řekl, rozrostl se 3. oddíl v novém skautském roce 
o několik nováčků. Jmenovitě jde o Filipa, Rafa, Ondu, Honzíka a Dominika. Doufám, 
že se jim u nás v oddíle bude líbit a že si v něm najdou spoustů nových kamarádů.

Také ve vedení 3. oddílu došlo ke změnám. Nově se ke mně, Janině, Pandovi, Nat-
ce a Adamovi přidala Andy, která nám přišla pomoci z 13. oddílu skautů a skautek. 
Doufám, že také jí se bude v oddíle líbit a že si s vlčaty užije spoustu legrace. Na 
druhou stranu už bohužel na schůzky 3. oddílu nebude moc z osobních důvodů cho-
dit Savče. Každopádně bych jí chtěl poděkovat za všechnu práci, kterou pro 3. oddíl 
vykonala a snad se na nás někdy přijde podívat. Doufám, že se jí u nás v oddíle líbilo 
a že na nás bude vzpomínat jen v dobrém.
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1. oddíl Ještěrky
Sestava 1. oddílu se od nového školního roku celkem proměnila. Několik starších 
světlušek přestoupilo do oddílu skautek a skautů, zato nám přibyly členky nové. Pro 
ně jsme hned na první schůzce připravili světlušáckou cestičku, na konci které dosta-
ly stezku pro nováčky a tím se tak staly oficiálními členkami 1. oddílu. A jaké máme 
plány? Protože příroda k nám neodmyslitelně patří, po celý rok se budeme věnovat 
lesům, stromům a všemu, co k tomu patří. Kromě toho bude program v každém obdo-
bí laděn do určitého tématu. Na podzim to budou strašidla, skřítci, strach a odvaha. 
Starší světlušky se pak naučí, co je potřeba k přípravě programu a vyzkouší si připravit 
schůzku samy pro sebe.

13. oddíl skautů a skautek (napsal Šeby)
13. oddíl na začátku roku přivítal nové členy z dívčího oddílu světlušek. Také jsme se 
začali věnovat intenzivní přípravě starších členů na roverský věk. Všichni si začátek 
moc užili a těšíme se na další společně zážitky. Třináctý oddíl se také zapojil do pro-
gramu na Slavnostech pravého a levého břehu v Klecánkách. Toto o celé akci napsala 
Verča Skalová: „V sobotu 12. září jsme s částí třináctky strávili den dole u Vltavy, na 
Slavnostech. Postavili jsme si teepee a tam jsme udělali 3 stanoviště pro malé děti, 
kde si mohly vyzkoušet různé aktivity. Celý den bylo vedro a hasiči vedle nás vytvořili 
obrovskou hromadu pěny, ve které jsme se i my nakonec vyráchali (spíš nedobro-
volně). Odpoledne nám zpříjemnila hudba, která byla slyšet ze všech stran, různá 
vystoupení (třeba kouzelnické), a spousta šťastných tváří kolem i mezi námi.“

Závod do vrchu 
V sobotu 10. září. se uskutečnil již 22. ročník tra-
dičního klecanského závodu do Vrchu. Letošní 
účast byla rekordní, závodu se zúčastnilo bezmá-
la 70 soutěžících, větší účast jsme zaznamena-
li zejména u dětí do 12 let, povzbudit bychom 
chtěli zejména kategorii mezi 13 a 16 lety ve kte-
ré se závodu zúčastnila pouze jedna dívka a pět 
chlapců. 

V letošním závodě nepadl žádný rekord: ab-
solutně nejrychlejší ze všech kategorií byl letos 
Martin Hrnčíř s časem 3:13 s, následován Petrem 
Šimůnkem a Romanem Hynkem s časy 3:20 s. Za zmínku stojí vítěz kategorie Juniorů 
Vojtěch Šedivý s časem 3:21 s a jediná účastnice starší 13 let Kateřina Suchá s časem 
4:15 s. 

Novinkou oproti předchozímu závodu byla možnost registrace i na startu na úpa-
tí kopce v Klecánkách a dočasné uzavření silnice v době konání závodu, za což 
bych rád poděkovali městu Klecany a příslušníkům obecní policie ve Zdibech, kteří 
nám pomáhali při uzavření silnice. Samozřejmě velké poděkování patří sponzorům 
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závodu cyklistickému klubu Dexter Cykling a Pe-
kařství u Píchů, kterým vděčíme za občerstvení, 
materiál a ceny závodu a všem řidičům, kteří po 
dobu závodů trpělivě vyčkali v koloně na dojezd 
účastníků do cíle.

Výsledky jednotlivých kategorií naleznete na 
http://zavoddovrchu.klecany.cz/.

napsal Giuliano

Na závěr skautský citát:
„Můj otec zemřel, když mi bylo dvanáct let, a tak jsem neměl 
žádný mužský vzor. Ten jsem našel ve skautingu. Nabídl mi vý-
chovu a vzdělání, které mi škola dát nemohla.“

(James Lovell – americký astronaut)

pozn. převzato z oficiální stránky Junáka – Českého skauta: http://www.skaut.cz/
skauting/zname-osobnosti/james-lovell

Mamut

něKOliK infOrmacÍ Ze ZáKladnÍ 
KynOlOgicKé OrganiZace Klecany – 
KaSárna, aneb cO nOvéHO na cvičáKu 
Navzdory letnímu období dovolených to na cvičáku žilo. Přibyli 
nám noví „pejskaři“ z bližšího i vzdálenějšího okolí a je potěšující, 
že se objevují i mladí začínající psovodi, kteří chtějí svého psího 
kamaráda naučit alespoň základní poslušnosti. 

Výbavu cvičiště jsme rozšířili o 3 nové odkládací kotce a vzhle-
dem k rozrůstajícímu se počtu zájemců o výcvik psů počítáme s tím, 
že bude třeba dokoupit kotce další. Další investicí do výbavy cviči-
ště byly zástěny, které jsou nezbytné pro nácvik obrany. Klubovna 
je čerstvě vymalovaná, natřená a vybavená základními pomůckami 
pro naši činnost. Údržbové práce probíhají svépomocí a tak jejich postup je úměrný 
množství volného času členů ZKO.

Na červen bylo plánováno uspořádání ukázky výcviku agility, ale bohužel vzhledem 
k rodinným a zdravotním problémům lektorky se ukázka výcviku nemohla konat a bude 
přesunuta na jaro, protože podzimní program výcviku je poměrně nabitý. Dva říjnové 
víkendy se budou konat zkoušky z výkonu psů – přihlášeno je zatím 14 psů s psovody. 

Dále plánujeme uspořádat v listopadu nultý ročník Memoriálu Lídy Jeřábkové, dlouho-
leté zkušené kynoložky, která zasvětila celý život práci se psy a v letošním roce nás i své 
milované psy bohužel po těžké nemoci navždy opustila. Všichni, kdo jsme ji znali na 

Lída Jeřábková
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ni s úctou, láskou a vděčností vzpomínáme. 
Každému, kdo Lídu znal a chodí na cvičák, 
si jistě vybaví náš zatím první a jediný klubo-
vý závod, který se konal předloni a kde Lída 
zastávala nelehkou úlohu rozhodčího. 

Toto je alespoň několik základních 
informací o činnosti ZKO Klecany – 
Kasárna. Informací by mohlo být sa-
mozřejmě i více, protože na cvičáku 
se psy to prostě žije. Pokud máte chuť 
a trochu volného času, přijďte se přesvědčit na vlastní oči nebo zapojit svého 
psího kamaráda do aktivit, které psi prostě milují.

JJ

Nové odkládací kotce, v popředí vůdce smečky

letnÍ SOuStŘeděnÍ Klubu biatlOn Klecany
Za týdenní soustředění se děti naučí víc, než za půl roku pravidelných týdenních 
tréninků. 

Na posledních sedm dní prázdnin se 
vydalo 18 dětí a 4 trenéři do Volnoča-
sového areálu v Bakově nad Jizerou. 
Uzavřený areál s asfaltovými cestami, 
kde jsme měli pronajaté tři chatičky 
a vařili nám v hospůdce Jezerka. 

Jak vypadá tréninkový program? Po 
snídani je strečinková rozcvička. Dopo-
ledne je rozděleno na polovinu a děti na 
dvě skupiny. Prvá skupina jde trénovat 
střelbu do přilehlého lesíku, kde jsme si 
upravili střelnici. Nejprve si každý nastře-
lí zbraň na terč papírový, aby mohl střílet na sklapovací. A to napřed v klidu a soustředěně, 
potom se zátěží, tedy po doběhnutí. Komu se podaří na pět ran vyčistit všech pět sklopek, 
dostává sladkou odměnu. Museli jsme dokupovat odměny! Druhá skupina dětí mezi tím 
jezdí v místním areálu na kolečkových bruslích. Postupně se přidávají běžecké hole a na 
konci týdne ti nejlepší nasazují kolečkové lyže, které nám zaplatila obec Zdiby. Po dopo-
lední svačině se skupiny vymění. Kdo bruslil, jde střílet.

Po poledním klidu sedáme na kola a jedeme se ochladit do Jizery. Ve druhé půli 
odpoledne cvičíme rovnováhu. Na slackline (popruh natažený mezi stromy), na PET 
lahvích s vodou. Odpoledne stihneme i nějaký závod do celotáborové olympiády – 
překážkový parkur, vybíjenou, fotbal, vodní pólo.

A po večeři: Děti si mohou vybrat, zda chtějí střílet, bruslit, hrát plážovou přehazo-
vanou nebo chodit po slackline. Každý trenér nabízí něco jiného.
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Na závěr dne nesmí chybět strečinkové 
uvolnění.

A odpočinkový den? Celodenní cyklovýlet 
na koupaliště do Kláštera nad Jizerou.

A na závěr ještě reakce chronického le-
nocha: „Až bude sobotní trénink od 8:30 na 
bruslích v Klecánkách, já snad vstanu a při-
jdu, abych mohl příště na závody.“

rOZHOvOr Se Štěpánem matOuŠKem O biatlOnu
Kvalifikoval ses na mistrovství republiky. Hned v prvém roce, kdy Klub biatlonu Kle-
cany závodí v Českém poháru. Kvalifikovali jste se dva. Kolik závodů jsi musel absol-
vovat? Počítají se tři nejlepší časy. Takže teoreticky by stačily tři. Ale byl jsem na osmi 
regionálních závodech a na dvou celostátních kolech Českého poháru. Kvalifikoval 
jsem se až v půlce června. Vojta Kalivoda se kvalifikoval už v květnu. 

Vzpomínáš na prvé závody v Berouně? Na prvém závodě jsem se trefil 3x z 10 mož-
ných ran a napomínali mne za manipulaci se zbraní. Uvolnil se a vypadl mi dioptr, 
takže všechny nástřely byly k ničemu.

A co trenéři? Nejprve jsme měli profesionály, ale ti postupně odpadli a nastoupili rodiče. 
Učí se souběžně s námi. Na závodech v Berouně byla jen trenérka maminka Anička, 
protože všichni tři trenéři tatínci byli na školení. Tak mi pomáhal trenér klubu SK Rover. 

Takže děláš biatlon vlastně jenom rok? Už skoro dva roky. Samozřejmě výhodu mají 
ti, co trénují od 7 let. S těmi se opravdu těžko drží krok. U nás bude mít výhodu 
Hynek nebo Petr, jsou už přes rok v přípravce a stihnou se toho ještě spoustu naučit.

A co ty? Mně je 14. Takže letošní zimu mohu naposledy závodit za žáky, tedy střílet 
ze vzduchovky. A přitom to je moje první zimní závodní sezóna. Příští rok mne čeká 
malorážka, a to je mnohem složitější.

Proč? Protože my nemáme střelnici na 50 m. Dá se jedině jezdit do krytu na Žižkov. 
Navíc na malorážku už musí mít trenér zbrojní pas.

A jaké byly závody a prostředí Mistrovství republiky ve Starém Městě pod Landštej-
nem? Je to něco jiného než regionální závod. Je tam mnohem víc lidí, závodníků, 
všechny kluby z celé republiky. Krásná střelnice, střílí se proti hrázi přehrady. Všude re-
klamy sponzorů. Trestná kola se běhají okolo nejnovější Škody Octavia. Váží se spoušť 
vzduchovky, aby nešla moc lehce. Zbraň se označí, postaví do stojanu a už se na ni 
nesmí sáhnout. Až při závodě. Vítěz dostane tričko s nápisem „Mistr republiky“.

A proč jsi tolik chyboval při závodě? Pořád to je o sbírání zkušeností. Velkou zátěž, tu 
na tréninku nestíháme trénovat. Pršelo, byla zima, měl jsem ztuhlé ruce. Zvláště při 
druhé střelbě. V tréninku vyčistím terč. Ale při závodě se mi to nedaří.
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A samotný závod? Běžel jsem dva závody. 
Víc se mi podařil nedělní vytrvalostní s hro-
madným startem než sobotní sprint. Už tam 
znám kamarády, a tak jsem je předbíhal. Pak 
jsem běžel s Jakubem z Jilemnice. Ale on střílel 
lépe, a tak jsem ho musel po trestných kolech 
dohonit. Podruhé jsem ale netrefil nic a on vy-
čistil, takže jsem se propadl na 37. místo.

Smutek? Né, bylo to supr. 37. v prvé závodní 
sezóně a s 8 chybami! Pro biatlonistu z naprosto neznámých Klecan. Spokojenost. 

A co dál? Trénovat na zimu. Brusle, kolečkové lyže, běh, střelba v zátěži. Je toho 
docela dost.

Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Výsledky odehraných zápasů „A“
TJ SOKOL KLECANY – FC O ZAVIDOV 4:2
Góly: 2 Marcel Rodek, Azem Brahimi, Lukáš Urban

TJ MONGEO PODLESÍ – TJ SOKOL KLECANY 2:2 (4:2 pen.)
Góly: Azem Braními, Ondřej Dvořák 

TJ SOKOL NESPEKY – TJ SOKOL KLECANY 1:2
Góly: Filip Mančal, Lukáš Urban

TJ SOKOL KLECANY – VŠENORSKÝ SK 2:3
Góly: Lukáš Urban, Lukáš Rybecký

Pozvánka na zápasy – A mužstvo 
Klecany – Nový Knín 08. 10. 2016 16:00 hodin sobota
Cerhovice – Klecany 16. 10. 2016 16:00 hodin neděle
Klecany – Černolice 22. 10. 2016 15:30 hodin sobota 
Hostomice – Klecany 29. 10. 2016 10:30 hodin sobota
Klecany – Jesenice 05. 11. 2016 14:00 hodin sobota

Pozvánka na zápasy – B mužstvo 
Klecany – Vodochody 09. 10. 2016 16:00 hodin neděle
Mratín – Klecany 16. 10. 2016 16:00 hodin neděle 
Klecany – Líbeznice 23. 10. 2016 15:30 hodin neděle
Sluštice – Klecany 30. 10. 2016 14:30 hodin neděle
Klecany – Veltěž 06. 11. 2016 14:00 hodin neděle
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Pozvánka na zápasy – dorost 
Loučeň – Klecany 16. 10. 2016 10:15 hodin neděle
Klecany – Brandýs – Bol. 22. 10. 2016 10:15 hodin sobota
Klecany – Benátky n. J. 28. 10. 2016 10:15 hodin pátek
Bakov – Klecany 30. 10. 2016 11:00 hodin neděle
Libiš – Klecany 05. 11. 2016 10:15 hodin sobota

Pozvánka na zápasy – mladší žáci 
Klecany – Louňovice 09. 10. 2016 10:15 hodin neděle
Klecany – Struhařov 23. 10. 2016 10:15 hodin neděle
Vyžlovka – Klecany 30. 10. 2016 10:15 hodin neděle
Klecany – Čelákovice 06. 11. 2016 10:15 hodin neděle

Pozvánka na turnaje – starší přípravka
Hřiště TJ Sokol Klecany 23. 10. 2016 09:00 hodin neděle
Hřiště SK Zeleneč 05. 11. 2016 08:30 hodin sobota

Pozvánka na turnaje – mladší přípravka 
Hřiště TJ Sokol Klecany 16. 10. 2016 09:30 hodin neděle
Hřiště TJ SK Bašť 22. 10. 2016 10:00 hodin sobota
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