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Adventní věnec doma září,
to adventní čas nastal v kalendáři. 

 
    

První svíčka rozsvícená je,
 

    
přichází čas zklidnění a naděje.

 
        

Když cukroví provoní celý byt,
 

        
můžeme druhou svíčku zapálit.

 
            

Třetí svíčka adventní připomene nám,
 

            
že je čas přemýšlet jaký dárek blízkým dám.

 
                 

Až čtvrtou svíčku rozžehnem,                 
to štědrý nastal den. 
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výPiSy Z uSneSení raDy a ZaStuPitelStva 
měSta Klecany Za Září a říJen 2016
Rada 3. října
– Vzala na vědomí informaci investičního technika o možnostech zřízení elek-

tronického požárního systému v budovách čp. 942 a 944 v Dolních kasárnách.
– Schválila výjimku v počtu žáků 6. třídy ZŠ Klecany ve školním roce 2016/17 

na počet 34. Důvodem je nutnost personálního zajištění výuky.
– Vzala na vědomí zprávu o jednání vedení města s panem J. S., provozovatelem 

autoservisu v ulici Do Klecánek, ohledně nevhodného parkování vozidel před 
autoservisem a souhlasí s předloženým návrhem řešení – přemístění vozidel 
do nově pronajatých prostor.

– Schválila žádost sdružení Žijeme v Klecanech o povolení akce Nová adresa 
Klecany dne 15. 10. ve 14 hodin na náměstí Třebízského.

– Schválila žádost paní E. Stanislavové o poskytnutí dotace 15 000 korun na 
pořádání divadelního představení u příležitosti 15. výročí vzniku souboru La-
komé Barky, 700 let od narození Karla IV. a 700 let od první písemné zmínky 
o Klecanech. 

Rada 10. října
– Projednala předložené varianty rekonstrukce objektu čp. 971 v Dolních ka-

sárnách na sociální bydlení. K dalšímu zpracování vybrala variantu č. 1 za 
podmínky dodržení metodiky poskytovatele dotace.

– Vzala na vědomí nabídku na opravu převoznické lodi od D. Jurika a Loděnic 
Vltava a schválila objednání opravy za 177 150 korun bez DPH.

– Projednala předložené varianty dopravního řešení opravy křižovatky u hřbito-
va (Topolová – Čs. armády – Do Klecánek). Souhlasí s dopracováním varianty 
č. 3.

– Projednala znění memoranda mezi římskokatolickou farností zastoupenou Ar-
cibiskupstvím pražským a městem Klecany, na jehož základě budou navrženy 
směny pozemků mezi těmito subjekty.

– Schválila poskytnutí daru 10 000 korun Nadačnímu fondu Na kole dětem – Jo-
sefa Zimovčáka Veselí na Moravě – Milokošť na podporu sportovního projektu 
pro onkologicky nemocné děti. Prostředky se použijí na rekondiční pobyty 
dětí po onkologické léčbě.

Zasedání zastupitelstva 22. září
Zasedání se zúčastnilo devět členů zastupitelstva, kteří schválili mimo jiné:
– Vydání změny č. 3 územního plánu města Klecany
– Navýšení dotace pro TJ Sokol Klecany (fotbal) z 365 tis. na 465 tis. korun, a to 

podle smlouvy č. 12/2016 o poskytnutí veřejné finanční podpory, z důvodu 
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nedostatku vlastních finančních prostředků klubu na pokrytí režijních nákladů 
v podzimní části fotbalové sezóny. Ke smlouvě byl uzavřen dodatek č. 1. 

– Přijetí ideální ½ majetku z vlastnictví České republiky, a to stavební parcely 
č. 342 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2 (hřbitovní kaple) a p. č. 
176/7 ostatní plocha (hřbitov, urnový háj) o výměře 465 m2. Majetek bude do 
vlastnictví města Klecany převeden bezúplatně.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

OSlavy výZnamnýcH výrOčí Završeny
Původně květnové předsta-
vení o Karlovi IV. bylo sehrá-
no ještě jednou, a to v kom-
paktnější podobě dne 22. 10. 
2016 v Kasárnách.

Lakomé Barky a Karel IV. 
se opět ponasnažili, aby umě-
lecký dojem byl co nejlepší 
a mohli jste na představení 
vzpomínat s úsměvem  na 
tváři. To se myslím podařilo. 
Významné oslavy tohoto roku, 
tj. 700 let výročí narození Kar-
la IV., a také výročí „První pí-
semné zmínky o Klecanech“ 
tím byly důstojně ukončeny.

Děkuji všem ochotníkům 
za jejich nasazení, děkuji 
městu Klecany, že nás finančně podpořilo a děkuji Pravému Hradci za organi-
zační pomoc.

Eva Stanislavová
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něcO málO Z KniHOvny
U příležitosti týdne knihoven si v naší knihovně mohli čtenáři na lístek ze Stromu 
knižních přání napsat knihu, kterou v naší knihovně nemáme a chtěli by si ji u nás 
půjčit. Na strom přibylo pouze 16 lístků, takže všem, kteří se zúčastnili, bude přání 
splněno. Knihy postupně do knihovny přicházejí a můžete si je vypůjčit. 

 
V knižním fondu již máme:
Tomas Brezina: Kouzelný hrad – výprava do podzemí 
George Orwell: Devatenáct set osmdesát čtyři 
Jindřiška Smetanová: Koncert pod platanem 
Henry James: Portrét dámy 
Rudolf Krautschneider: Znojemská trilogie 
Iva Procházková: Konec kouzelného talismanu 
J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě 
Christopher Paoliny: Eragon 
Clive Cussler: Morová loď 
 
Objednané jsou: 
Glenn Cooper: Kniha duší 
Lilia Khousnoutdinová: Novodobé ženské rituály 
Michaela Klevisová: Ostrov šedých mnichů 
Diana Gabaldon: Cizinka 
Hana Lasicová: Vše o mém otci 
Lisa Ballantyne: Kdo je bez viny 
Radka Třeštíková: Bábovky 

 
V knihovně již měsíc v neděli v podvečer čte dětem paní Heda. Má krásný přednes 

a čtení ještě zpestřuje. Ptá se dětí na různé otázky, vysvětluje jim slova, která by ještě 
nemusely znát. Tímto bych jí chtěla poděkovat a vyjádřit naději, že nedělní čtení dě-
tem nám vydrží celou zimu. 

Vaše knihovnice
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aby barbOrKa rOZKvetla
Možná to vypadá, jako kdybychom předbíhali čas, ale Klecanský 

zpravodaj vychází zpravidla k 5. dni každého měsíce a tak by 
se mohlo stát, že bychom zapomněli na jednu z nejznáměj-
ších adventních tradic – řezání barborek. Nezapomeňte si 
proto na svatou Barboru v neděli 4. prosince nařezat větvič-
ky ovocných stromů, protože komu na Štědrý den barborka 
vykvete, toho štěstí v lásce nemine. Vybírejte větvičky, které 
mají hodně květních pupenů, ty seřízněte tak, aby co největší 
plocha přijímala vodu. Nejprve je dejte do vázy a nechte pár 

hodin v nevytopené místnosti, aby se dokázaly přizpůsobit 
novému prostředí. Pak vázu přeneste do pokoje se stálou poko-

jovou teplotou a postavte ji na světlé místo. Do tří týdnů by měla 
barborka vykvést. A kdybyste to snad v návalu předvánočních pří-

prav nestihli, použijte místo větviček ovocných stromů zlatici nebo jasmín. Ty zvlád-
nou vykvést ve vodě a v teple už po pár dnech.

JH

PrOvOZní DOba 
SběrnÉHO DvOra
v Zimním ObDObí OD 
liStOPaDu DO břeZna

PO zavřeno
ÚT 12.00 – 15.00
ST zavřeno
ČT 12.00 – 15.00
PÁ zavřeno
SO zavřeno
NE 8.00 – 12.00
V případě potřeby po dohodě na 
tel. 737 723 562
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POZvánKa PrO SeniOry
Písně 28. října
Ve čtvrtek 10. 11. ve 14.30 hodin v denním stacioná-
ři Národního ústavu duševního zdraví vystoupí soubor 
Pražských tamburašů, který zahraje sokolské písně 
a pochody, písně legionářů, vlastenecké písně 1. repub-
liky, písně Karla Hašlera a další.

Přijďte si posedět u kávy a zavzpomínat si na staré časy.
Vstup je volný.
Aktivizační program seniorů podporuje Město Klecany.

Adventní tvoření v Klíčku
V sobotu 26. 11. ve 14 hodin přijďte s dětmi a vnoučaty do klubu 
Klíček na Rychtě.

Vyrobíte si vánoční dárky a dekorace. Adventní věnce, perníčky, 
keramické zvonečky, ozdobíte si tričko, tašku příp. polštářek nebo si vytvoříte skle-
něnou vitráž.

Vstup je zdarma, zaplatíte jen použitý materiál.

Za podporu děkujeme městu Klecany

malÉ výlety PrO Děti i DOSPělÉ
Až do 15. listopadu potrvá v Galerii naivního umění v Kutné 
Hoře výstava obrazů Ivy Hüttnerové, nazvaná „Výběr z díla“. 
Uklidňující a milé obrázky a obrazy této známé malířky, herečky 
a spisovatelky jsou tím správným laděním pro dobu před advent-
ní. Galerie sídlí na adrese Husova 143/18 a otevřeno mají od 
úterý do pátku od 12 do 18 hod.

Aby nepřišly na výletě do Kutné Hory zkrátka ani děti, mů-
žete s nimi na Komenského náměstí 74/18 navštívit Muzeum 
čokolády. V Kutné Hoře byla jedna z nejlepších čokoládoven 
v Evropě, čokoládovna Lidka. Pamětníci si ještě možná vzpo-
menou na čokolády nebo bonboniéry vyráběné pod touto 
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značkou a vyvážené do celého světa. Otvírací doba muzea je pondělí až neděle 
od 10 do 17 hod. 

Pokud se budete v nadcházejícím sychravém počasí toulat v oko-
lí Prahy, zastavte se v Čelákovicích na adrese Masarykova 235, 
kde najdete firemní značkovou prodejnu čaje MIX-TEE. Firma 
působí na trhu už od r. 1990 a dováží čaje především ze Srí Lan-
ky. Mezi nejznámější značky prodávaných čajů, jak sypaných tak 

i porcovaných, patří Basilur, Tarlton nebo Akbar. V chladném počasí nebo jako vhod-
ný dárek k Vánocům určitě oceníte krásná balení čajů i jejich příjemnou chuť a vůni. 
Pro milovníky kávy je zde k dostání také káva značky Jardin.

JH

KřeSťanSKÉ HODnOty i. 
Mluví se dnes velmi vážně a se strachem o jejich ohrožení. Vši-
ml jsem si, že většinou nejnaléhavěji o tom mluví ti, kteří často 
sami jednají nekřesťansky. Mluví o křesťanské Evropě, aniž by 
sami k její křesťanské podobě přispívali. Spíš než o křesťanské 
hodnoty mají strach z dějinného pohybu obyvatel. K tomu ov-
šem dochází v historii pravidelně. My, Slované, jsme se také 
kdysi nastěhovali do Evropy, aniž bychom se starých Keltů nebo 
germánských obyvatel prosili o dovolení. Ale protože strach vy-
hrává volby, používají ho političtí vůdci k snadným vítězstvím. 

 Pod pojmem křesťanské hodnoty rozumíme tradici, která za-
hrnuje to nejlepší z antiky a křesťanství, tedy i ze židovství. Tyto 

poznatky a zkušenosti převzaly vznikající evropské státy za své. Přihlásily se ke křes-
ťanství jako humánnějšímu způsobu života než byl ten předcházející, a tak spojily 
Evropu. Je to především požadavek úcty ke světu, k přírodě, která je nám přátelsky 
nakloněna. K tomu patří úcta ke každému člověku, muži, ženě i dítěti. Blízkému 
i vzdálenému. Rasa ani bohatství nerozdělují lidi na vzácnější a méně vzácné, cenné 
a méněcenné. 
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Tato první změna, se kterou křesťanství vstoupilo do světa, pochází z vědomí 
Řádu, který nalézáme ve světě, stejně jako v sobě samých. Slunce vychází pravi-
delně a já, pokud jsem při smyslech, se pravidelně stydím za své špatné jednání. 
Přesně podle Řádu, který není vázán na století nebo jiné proměnné okolnosti, ale 
vychází od Rozumu, který nás přesahuje, kdo není vázán na libovůli kohokoli. 
Křesťané tuto autoritu, která přesahuje svět, nazývají Bohem. Tohle slovo jsme 
si přinesli z naší slovanské pravlasti: Dárce obživy, života – staroindicky Bhaga, 
z toho slovansky Bůh.

(pokračování příště)

Pavel Kuneš

Kulturní PrOgram v KOStele v PrOSinci
 4. 12. neděle Vánoční hra o narození Ježíška (Lakomé Barky) 

11. 12. neděle koncert souboru Klenota 

30. 12. pátek Česká mše vánoční J. J. Ryby (koncert)

PerníKOvÉ rOlničKy S recePtem
Ke krásnému svatováclavskému koncertu 28. září, při němž v našem kostele vystoupil 
dětský pěvecký sbor Rolnička Praha, jsme dostali zvláštní dárek od paní Lenky Petři-
nové: Upekla totiž pro zpěváčky i pro návštěvníky koncertu malé perníkové rolničky 
s bílou cukrovou ozdobou. Všichni jsme si na nich pochutnali a na naše přání uvádí-
me Lenčin recept na perníčky:

500 g hladké mouky
250 g cukru moučky
2 celá vejce
100 g změklého másla
2 plné polévkové lžíce medu 
2 lžíce rumu
1 prášek do perníku
½ lžičky jedlé sody

K upečení 340 kusů perníčků – 170 kusů po slepení marmeládou – se spotřebovaly 
2 kg hladké mouky.

zl
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němí SvěDKOvÉ DOby (7)
Krosna – krosna, jak ji znají současní vyznavači pěších túr má 
své historické základy v efektivním zařízení na nošení nákladů 
na zádech. Původně se zhotovovala ze dřeva, byla složena ze 
dvou silnějších trámků s popruhy, spojených několika příčný-
mi laťkami. Ve spodní části bylo širší prkénko, které podepí-
ralo náklad. Krosny se používaly hlavně na horách, kam ne-
vyjely vozy. Náklad naložený na krosně mohl vážit až 80 kg. 
S krosnou naloženou výrobky ze dřeva, proutí, ale i s mlékem 
nebo máslem chodívali venkované na jarmarky, kde zboží 
prodávali. Zvláštní krosny používali slovenští dráteníci, kteří 

na svých cestách nejenom opravovali vše, co bylo možné zadrátovat a nabízeli 
i hotové výrobky. Krosna byla také základním vybavením šumavských, krkonoš-
ských a beskydských pašeráků, kteří přenášeli zboží přes hory, aby se vyhnuli 
celníkům. Krosna ve svém základu během staletí neztratila původní tvar, jen rám 
je dnes z hliníku, aby byl co možná nejlehčí.

Mensa – znamená latinsky stůl, místo na němž se hoduje. Od 
19. století do současnosti jsou tímto názvem označovány stu-
dentské jídelny. V kostele se tímto názvem označoval podstavec, 
na němž stojí oltář. Součástí raně křesťanské bohoslužby bylo 
jídlo a pití, které si mezi sebou věřící dělili. Časem se tento zvyk 
omezil jen na placky a víno, které byly ve 13. století prohlášeny 
za Tělo a Krev Páně. Teprve r. 1961 povolila církev, aby se kněz 
obrátil čelem k věřícím a proto se začaly pro eucharistickou část 
mše stavět před oltářem nové kamenné nebo dřevěné stoly, jímž 
se oficiálně říká stoly obětní. 

Rukávník – jinak také štucel je dutý válec z kožešiny nebo 
silné látky s otvory z obou stran. Sloužil jako ochrana před 
zimou a současně byl i oblíbeným módním doplňkem. 
První zmínky o rukávníku pocházejí z 16. století z Itálie 
a v 17. a 18. století patřil k nezbytnému zimnímu oble-
čení bohatších vrstev. Postupně se měnily materiály, tvary 
i zdobení rukávníků. Na konci 19. století, kdy se už obje-
vovala i sportovní móda, mívaly rukávníky zavěšené kolem 

krku dámy bruslící na ledě. V současné době upadl rukávník v zapomnění, neboť 
při dnešním neustálém přenášení kabelek a tašek, by byl spíše na obtíž než na 
parádu a zahřátí. 

Podle literární předlohy A. Vondruškové Jařmo, parkán, trdlice aneb výkladový 
slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění, zpracovala JH
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cO Se Stane S mOKřaDem u bývalÉ vODárny...
Ve středu 19. října se v „zasedačce“ městského úřadu za účasti asi dvaceti osob 
odehrála prezentace úplně nového záměru města, a sice přeměna mokřadu u bývalé 
vodárny při východním okraji Klecan. Vlastně to tak úplně nový záměr nebyl, již před 
několika lety to bylo tématem krátké diskuze komise pro životní prostředí, ovšem až 
nyní nabyla věc určitých zřetelnějších obrysů. Podstatou věci je to, že vedle pozem-
ku, který tam už město vlastní, se objevuje možnost převzetí dalšího pozemku od 
státu, tedy od Ministerstva obrany. Je to ta jižnější část, zbylá část severnější je lesem 
ve vlastnictví soukromé osoby. Kdo to snad neví, tak se tam nacházejí zdroje vody, 
mokřiny, loučky, remízy a les. Je to taková malá klecanská divočina, která v okolí 
valem ubývá. Buď proto, že se všude něco staví, nebo se tam začne hospodařit „in-
tenzivně“, tedy s použitím velké mechanizace a chemických preparátů. 

Je ovšem třeba říci, že území nebylo odjakživa úplně divoké, nýbrž že se zde 
malorolnicky hospodařilo (zejména se sekala tráva), prostě byla to tradiční údržba, 
která měla význam nejen ekonomický, nýbrž zásadním vedlejším efektem bylo za-
chování kousku tradiční české krajiny. Lidé se zde pohybovali v okamžicích, kdy to 
bylo nutné, jinak si rostliny rostly a zvěř pobíhala dle svých potřeb. Byl to tedy málo 
ovlivňovaný přirozený systém. 

Předmětná plocha je v územním plánu vyznačena jako „zeleň“ a dle právního 
stavu je to registrovaný krajinný prvek. Tedy území, kde by se mělo hospodařit tak, 
aby nedošlo k zásadní negativní promě-
ně, nemizely rostliny, stromy, lovná zvěř 
a vůbec živočichové včetně veselých 
ptáčků a motýlů. Kromě toho se tam 
občasně hromadí dešťová voda, stékají-
cí z širšího povodí a velmi významnou 
skutečností je to, že jsou zde vrty na pit-
nou vodu. Každá z těchto věcí stojí za 
samostatnou i ucelenou pozornost. Za 
dobu posledních cca deseti let, co do 
mokřadu občasně s kolegy docházíme, 
tam bylo zjištěno několik druhů chráně-
ných živočichů i dalších, které sice chrá-
něny vyhláškou nejsou, přesto ale ve 
středočeské, tedy i v klecanské přírodě 
vytrvale mizí. Jsou to např. obojživelníci 
tří druhů, dva druhy plazů, dvanáct dru-
hů ptáků a několik set druhů bezobrat-
lých živočichů, zejména hmyzu (ploštic, 
rovnokřídlých, blanokřídlých, brouků, 
motýlů a dalších). Co se týká lovné zvě-
ře, tak je ten prostor dosud migračním 
koridorem srnce a divokého prasete 

Část mokřadu u bývalé vodárny, pohled 
k severozápadu, 20. II. 2014, foto J. Bratka
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i řady malých tvorů. Bohužel ale v okolí buď už je, nebo se chystá další zástavba, kte-
rá živočichy plaší, nebo přímo hubí. Z východní strany je umístěna nová čtvrť v sou-
sedícím Přemyšlení, která je v rozporu s lesním zákonem nahuštěna přímo u hranice 
lesa a totéž se má objevit ze strany západní a severní. Protože obdobně je ohrožen 
i prostor za silnicí směrem k jihu, může se mokřad stát izolovaným ostrovem zeleně 
v zástavbě. To bude pro mnoho druhů znamenat takový stres, že už zde nebudou 
moci žít. 

Zřejmě tyto skutečnosti vedly k nápadu, který byl předmětem výše zmíněné pre-
zentace, a to úplně změnit charakter místa. Nápad byl již zveřejněn na stránkách 
města, a spočívá ve vytvoření sítě cestiček, herních, rekreačních a sportovních prv-
ků, tedy vybudování zábavního parku, vše s předpokladem velkých terénních úprav. 
Měly by být umístěny mezi několika malými jezírky, resp. tůněmi. Během prezentace 
se však ukázalo, že k projektování i realizaci chybí všechny potřebné podklady, které 
řeknou více o stavu přírody, tedy rostlinách a živočiších, o stavu a kvalitě vodních 
zdrojů a o nárocích na jejich údržbu a zachování kvality, o schopnosti území zadr-
žet vodu (jedná se o tzv. retenci), o hygienických náležitostech a o vazbách na širší 
území. Řešeno není, kdo by takový areál spravoval a udržoval. Několik citlivě umís-
těných tůní by určitě bylo přínosem, ale navrhovaný způsob využívání, který místo 
občasného posečení trávy a jinak klidové zóny pro živočichy a rostliny představuje 
naopak jejich úplné vyřazení a trvalou přítomnost množství lidí. 

 Za situace, kdy zdaleka není dořešen areál Dolních kasáren ani další zábavní are-
ály a sportoviště, by bylo nepřiměřené pouštět se do zcela nezajištěné akce. Stávající 
retenční schopnost mokřadu, spolu s využíváním vodních zdrojů v krizových situa-
cích a prostor pro pohyb zvířat je natolik podstatným způsobem využívání pozemků, 
že vyhoví Ministerstvu obrany pro převod pozemků ze státu na město. 

Jaromír Bratka
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šKOlní Kurýr
Beseda s výherkyní ceny Magnesia Litera 2011
Tak jsme se setkali s opravdovou ilustrátorkou a spisovatelkou!

Trochu nás překvapilo, že to není starší paní se silnými brýlemi a ohnutými zády od 
věčného sezení u psacího stolu.

V aule MŠ nás přivítala mladá usměvavá autorka knihy Pampe a Šinka, Alžběta Skálová. 
Seznámila nás s hlavními hrdiny knihy, malinkou Pampe zrozenou z pampelišky a jejím 
kamarádem Šinkou, který se vyklubal z huňatého ocásku lišky Pampe. 

Ač je tato kniha zaměřena na mladší děti, než jsme my, velcí třeťáci, zaujala nás hravost 
autorky se slovy a s originálními 
obrázky. Bude nám inspirací v naší 
vlastní slohové i výtvarné tvorbě.

Až maminku poprosíme, aby 
vyndala z lednice mrňěv, lulek, 
hňoubu či belí, pobavíme se spo-
lečně se vzpomínkou na autorku 
Alžbětu Skálovou.

Děkujeme paní Janě Langové 
z Městské knihovny Klecany za 
zprostředkování tohoto setkání.  

Třeťáci

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/beseda-s-vyherkyni-ceny-magnesia-litera-2011-1275.html

Povolání v našich rodinách
Již během minulého školního roku jsme si často ve třídě povídali o tom, co bychom 
chtěli jednou dělat, co by nás bavilo a jaké jsou naše zájmy. Tak vznikl nápad s uspo-
řádáním besed rodinných příslušníků. Oslovili jsme rodiče, prarodiče i vzdálenější 
členy rodin, zda by byli ochotni pro nás besedy uspořádat. A povedlo se. V měsíci 
říjnu za námi přišli první přednášející, kteří se zájmem vyprávěli o své práci.

Jako první se nám představil pan Evžen Mayer, který je ředitelem společnosti, jenž 
se zabývá vývojem mobilních aplikací. 
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První přišel k nám do třídy pan Evžen Mayer. Pan Mayer je tatínek Rebinky. Dělá ře-
ditele počítačové firmy. S programováním se seznamoval již jako malý kluk a ukázal 
nám, na jakém počítači začínal. Pan Mayer hodně cestuje po světě, tak nám zdůraz-
nil, že se máme učit cizí jazyky. Jako firemního maskota mají létající opičku, kterou 
každému z nás věnoval. Beseda se mi moc líbila, pan Mayer je vtipný. Já bych ale 
programátorkou být nechtěla, protože nejsem trpělivá. Ředitelka by mi asi šla, jelikož 
umím velet ostatním, nyní hlavně mým bráškům… Bětuška

Dalším přednášejícím byl pan docent František Pavelka, rektor Bankovního insti-
tutu vysoké školy. 

Jako druhý u nás byl pan František Pavelka. Je rektorem vysoké školy, kde přednáší 
studentům a píše odborné články do novin. Při zakončení studia, promoci, předává 
studentům diplom, je oblečen do taláru a na ramenou má rektorský řetěz, který nám 
dědeček Bětušky přinesl ukázat a mohli jsme si ho všichni vyzkoušet. Asi bych chtěl 
studovat nějakou vysokou školu… Kryštof

V pořadí třetí předstoupil před žáky pan Michal Čáp, MSc., v současné době vědec 
a student Ph.D. na ČVUT v Praze. 
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Zatím poslední přednášející byl pan Michal Čáp, který je strýc Maury. Pan Čáp 
působí jako vědec robotiky a pracuje na samořídícím automobilu. Beseda se mi moc 
líbila a chtěla bych v budoucnosti dělat to, co dělá pan Čáp… Rebeka 

Pan Čáp nám ukázal na videu auto, které si zákazník přivolá přes mobil a auto 
samo přijede a odveze zákazníka, kam si přeje. Jednou budu chtít možná dělat 
také takovou práci… Pepík

Děkujeme přednášejícím za čas, který nám věnovali a těšíme se v listopadu 
na další besedy. 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/povolani-v-nasich-rodinach-1279.html

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/cesta-ke-chlebu-1278.html

Cesta ke chlebu
Každý Čech sní průměrně 40 kg 
chleba ročně. Jdeme si ho koupit 
do obchodu a dál už jen jíme. 
Ale jak se do toho obchodu 
dostal? A o tom byl náš pořad 
„Cesta ke chlebu“, kde jsme se 
to všichni dozvěděli. Cesta je to 
dlouhá a namáhavá. Teď už si 
chleba budeme všichni vážit.

Žáci 3.B

Klecany křížem krážem 
Vypravili jsme se hledat historii našeho města Klecany. A zjistili, kolik zajímavých 
míst Klecany skrývají.

Vypracovat první referát a obhájit si jej na památném místě nebylo jednoduché, 
ale povedlo se nám to.
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Máme mnoho zážitků:

Kristýna M.: „Víte, že původní kaple na klecanském hřbitově vyhořela, protože do 
ní udeřil blesk?“ 

Ondřej F. : „Pomník padlým byl postaven roku 1922. Ti, kteří ho chtěli postavit byli 
pozůstalí padlých vojáků“ 

Daniel N.: „Ve faře jsme viděli hodně zajímavých věcí. Bydlel tam Václav Beneš 
Třebízský. Viděli jsme jeho pokoj.“ 

Tomáš B.: „Zajímavá byla Čertovka neboli vojenská cesta.“
Tereza Š.: „Mně se nelíbí, jak dříve sebrali mlýn a prostě je vyhodili.“ 
Kateřina A.: „Dozvěděli jsme se, že ve Slovanském hradišti našli všechny kostry 

zakopané tak, že hlavy a nohy všem směřovaly stejně.“
Tomáš V.: „Dosud jsem nevěděl, kde je Slovanské hradiště. A přitom jsem ho pro-

cházel alespoň miliónkrát! Teď už to vím.“ 

Za pomoc při naší cestě historií děkujeme paní Zdeně Lomové a panu faráři Pav-
lovi Kunešovi. Návštěva na faře, která slaví výročí 250 let od vzniku, byla příjemná 
i přínosná.  Paní Fialové a panu Šoltysovi děkujeme za doprovod a čas, který nám 
věnovali. Také vnukovi posledního klecáneckého mlynáře, panu Lyerovi, děkujeme 
za možnost navštívit bývalý klecánecký mlýn.  

Pozn. red.: Fotogalerie z této poučné vycházky jsou k vidění na webových strán-
kách ZŠ Klecany, viz níže odkaz.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/klecany-krizem-krazem--1276.html

Toulcův dvůr
Dne 13. 10. 2016 ve vydaly děti z prvních tříd na exkurzi do Toulcova dvora v Pra-
ze, kde měly připraveno zajímavé povídání o domácích zvířátkách, které i navštívily 
v jejich výběhu.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/toulcuv-dvur-1277.html
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Z Družiny
To nám to ale letí! Nejdříve dva měsíce prázdnin 
a už skoro dva měsíce pryč z nového školního roku. 
A žádné zprávy z naší “družky“? Nebojte se, vše 
hned napravíme.

Začátek nového školního roku nám s sebou přine-
sl hned několik změn. Do „družky“ nám přibylo pět 
nových paní vychovatelek a navýšila se nám družina 
o dvě nová oddělení! Takže začátek školního roku 
byl trochu hektický a občas bylo i nějaké to překva-
pení.

Ale vše se zvládlo a na konci září jsme hned vy-
razili na první výlet. 
Tentokrát to byl mazec! 
Jelo nás 70 výletníků! 
Ptáte se, kam nás zavez-
ly skoro dva plné autobusy? Do Botanicusu – stře-
dověké vesnice v Ostré kousek od Lysé nad Labem. 
Seznámili jsme se zde s rozmanitými středověkými 
řemesly a mohli jsme si je i vyzkoušet (např. práci 
dráteníka, hrnčíře, provazníka, mýdlaře, svíčkaře, 
papírníka…). Středověké tržiště nám také nabídlo 
spoustu zajímavých výrobků včetně bylinných siru-
pů nebo keltských palačinek aj. A navíc jsme všu-
de platili groši! Toto krásné odpoledne plné zážitků 
jsme zakončili sváčou v bylinné zahradě.

Na začátku října jsme se vydali za našimi dob-
rými kamarády – Spejblem a Hurvínkem. Hurvínek měl tentokrát jedno veliké 
přání! Jaké? To vám neprozradíme. Vypravte se za ním do divadla v Dejvicích 
a uvidíte… 

Neuběhl ani týden a my se už pomalu chystaly na „Veselé dýňování„ do Más-
lovic. Zde pro nás několik místních a hodných lidiček připravilo skvělé odpoled-

ne ve znamení vyřezávání vese-
lých, smutných či strašidelných 
velkých i menších dýní. Nechy-
běla ani soutěž s drobnými od-
měnami. A to všechno pěkně 
v teploučku. Ještě jednou moc 
děkujeme!

Závěr měsíce patřil patřil du-
chům, kostlivcům či jiným ma-
gickým strašidlům a jejich straši-
delnému řádění. 
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Kromě bohaté vý-
zdoby ve znamení 
dýní, duchů a neto-
pýrů se uskutečnila 
v našich „družkách“ 
druhá „Halloweenská 
párty“. A jaká byla? 
To si počkejte na dal-
ší číslo Klecanského 
zpravodaje.

Ahoj – děti z družiny

ZPrávičKy Z mateřSKÉ šKOličKy
13. 10. se děti z tříd Beruška a Liška vypravily do Mydlárny a svíčkárny v Šestajo-
vicích. Tentokrát jsme si z nabízených programů vybrali část „mýdlovou“. Děti si 
v mydlárně vyrobily své vlastní mýdlo (mýdlo odlévaly do připravených formiček 
nejrůznějších tvarů) a nasypávaly si do lahviček barevnou a voňavou koupelovou sůl. 
Na závěr programu se děti mohly potěšit se zvířátky v přilehlé zahrádce. 

17. 10. navštívila třída Žabka pražskou ZOO. Nejdříve se děti vydaly „pozdravit“ slo-
ny, žirafy a hrochy. Cestou potkaly zajímavá zvířata a ocitly se v Indonéské džungli. 
Po pořádné výpravě se děti naobědvaly a zahřály se teplým čajem. Další jejich cesta 
vedla k šelmám. Výlet byl vydařený.

18. 10. navštívila třídu Berušku a Rybku paní zdravotnice s kurzem Malý zdravot-
ník. Děti se například seznámily s důležitými telefonními čísly, dále ve skupinkách 
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skládaly obrázek u nějž měly zodpovědět, zda zobrazená situace je správná nebo 
nesprávná. 

Ani naše nejmenší děti ve třídě Kobylka nezahálely. V říjnu nejenom zhlédly hu-
dební vystoupení p. Vrby, ale také se ho aktivně zúčastnily. 

25. 10. za námi do školky přijelo divadlo Koloběžka s vese-
lým představením „Houbařská pohádka“. Děti si mohly při 
představení zazpívat, zatančit, poznat nejznámější druhy hub 
a hravou formou byly poučeny, jak se mají chovat v lese. 

Děkujeme manželům Šoltysovým za krásnou výzdobu mateřské školy. Veselé ob-
rázky ze života zvířátek spojených se jmény tříd naší školky nám dělají velkou radost.

Kolektiv MŠ
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DO lOutKOvÉHO DivaDla KlecáneK taKÉ 
v liStOPaDu!

Zveme děti i rodiče na představení

„Jak princ Jaroslav přemohl draka“
Pohádka vypráví o neohroženém Jaroslavovi, který si dovedl i v těžké situaci poradit. 

Líp to nedovedl ani Kašpárek. 
Přijďte v sobotu 26. listopadu do Městské knihovny Klecany (v budově pošty). 

Začínáme hrát v 15 hodin. Těšíme se nashledanou!

PODZimní rybářSKÉ SetKání na vltavě
V sobotu 8. října 2016 se na pravém břehu 
Vltavy uskutečnilo setkání rybářů Českého 
rybářského svazu ČRS MO Klecánky. Díky 
špatnému počasí nebyla dopolední účast pří-
liš velká a také ryby se „nezúčastnily“. Něko-
lik malých okounů a plotic rozhodlo o násle-
dujícím umístění rybářů na bedně: 1. Antonín 
Šik st., 2. Petr Plátěnka, 3. David Jelínek.

Odpolední část závodů byla věnována pa-
mátce kamaráda a vášnivého rybáře – In Me-
moriam Patriku Kolmerovi. Z pohledu chyce-
ných úlovků byla tato část mnohem zajímavější. Nevíme, jak se to stalo. Jestli byli 
kapříci zvědaví, co se to děje v Klecánkách nebo se na to už Patrik nemohl „ze shora“ 
dívat? Zkrátka kapři začali brát, jako by se Vánoc začali bát. Suverénním vítězem se 
stal Petr Plátěnka.

Na závěr dne jsme si při dobrém občerstvení znovu prohlédli nafocené úlovky 
a povídali a přeháněli jako všichni rybáři.

Petrův zdar ČRS MO Klecánky! 
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mySlivOSt – SvatOHubertSKá mše
Patronem myslivců je, jak známo, svatý Hubert, který žil na přelomu 7. a 8. století. 
Jako šlechtic byl vášnivým lovcem a milovníkem bujaré zábavy. Když se mu při lovu 
zjevil jelen se zářícím křížem mezi parohy, dal se na duchovní dráhu. Stal se bisku-
pem v Lutychu a po smrti byl svatořečen.

Kult svatého Huberta se u nás rozšířil hlavně zásluhou Františka Antonína hra-
běte Šporka (Sporcka), který jej přive-
zl z Francie a nahradil jím do té doby 
rozšířený kult svatého Eustacha.

František Antonín hrabě Špork zalo-
žil roku 1695 lovecký Řád svatého Hu-
berta, jehož členy byli významní šlech-
tici i korunované hlavy. Řád svatého 
Huberta obnovil svoji činnost po roce 
1989 a každoročně pořádá slavnostní 
akce k poctě patrona myslivců, jako 
jsou hubertské jízdy, soutěže ve vábe-
ní jelenů, výstavy trofejí a také svato-
hubertské mše. Tyto akce samozřejmě 
pořádají i jiné spolky a organizace, a to okolo 3. listopadu – svátku svatého Huberta.

Jak již bylo řečeno, velice populární je svatohubertská mše, což je mše svatá k uctě-
ní patrona lovců a myslivců svatého Huberta, při níž zpěv a lovecké dechové hudební 
nástroje provázejí jednotlivé mešní části a při níž kázání je věnováno svatohubertské 
legendě a jejímu odkazu.

Známe několik hudebních prove-
dení této mše, z nichž nejznámější 
je Hubertská mše B dur se zpěvy pro 
3 lesnice od Petra Vacka a Josefa Se-
lementa. Zkomponována byla v roce 
1991 a byla dokonce přednesena ve 
Vatikánu u papeže při příležitosti da-
rování vánočního stromu.

Další známou mší je Hubertská 
mše Es dur od stejných autorů, která 
byla věnována Řádu svatého Huberta 
a byla poprvé uvedena v roce 1995 na 
Kuksu. Existuje ještě Hranická hubert-

ská mše se zpěvy pro borlici a 2 lesnice od Petra Vacka a Vladimíra Vyhlídala. 
Předobraz těchto skladeb lze spatřovat ve Svatohubertské árii, což byla původně 

stará lovecká francouzská píseň, kterou hrabě Špork dal upravit pro lesní roh. Podob-
nou skladbou je i árie Bon repos, nazvaná podle Šporkova loveckého zámku.

Ing. Jindřich Trpák

Příchod  členů Řádu

Příchod k slavnostní bohoslužbě
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SKautSKÉ StřeDiSKO Havran Klecany
3. oddíl vlčat
Hlavní událostí, které se tento měsíc 3. oddíl zúčastnil, byla bitva 
v lese s papírovými koulemi. Ta proběhla v sobotu 8. října v klecanském háji. 
Kluci dostali dopředu úkol si vytvořit dostatek munice, neb bez ní válčit nelze. 
Minimální počet koulí byl stanoven na 5 kusů, ale většina kluků si udělala větší 
zásobu střeliva. Nejvíce koulí, pokud se nemýlím, přinesl Myšpulín, jehož záso-
ba se vyšplhala na závratných 48 koulí.

V sobotu v 9 hodin dopoledne se před srubem setkalo na 15 bojovníků. S or-
ganizováním celé akce mi pomáhali Panda s Andy a Adamem. Na dopoledne 
dorazil také bratr Stopař, který přinesl pro budoucí armády jejich vlajky a pře-
devším krátce seznámil kluky s historií konfliktu, který tato bitva měla simulo-
vat. Symbolickým rámcem byla americká občanská válka mezi Severem a Jihem. 
Kluci proto byli rozděleni na armádu yankeeů a rebelů. Velitelem rebelů byl 
ustanoven Dudu a v jeho armádě byli Lepenka, Padáček, Ježeček, Budulínek, 
Filip a Ondra. Velitelem yankeeů byl ustanoven Bobr a jeho armáda byla tvořena 
z Máry, Dominika, Otesánka, Honzíka, Rafa, Myšpulína a Rychlonožky.

Během dopoledne bylo potřeba opravit pevnosti. Rebelové obsadili jihozápad-
ní pevnost, zatímco seveřané si vybrali pevnost na severovýchodě hracího pole. 
Během opravy pevností nás sice trochu otravovalo jemné mrholení, ale pořádný 
déšť díky Bohu nepřišel. Když se přiblížila dvanáctá hodina, odebrali jsme se 
zpět na srub, kde se kluci pořádně najedli, aby měli dost síly na odpolední bitvu. 
Než jsme se však vydali zpět do háje, ještě naposledy jsem zopakoval pravidla 
boje a došlo také k otestování tvrdosti koulí, aby snad někdo nepřišel k úhoně.

Po obědě jsme se vrátili do lesa a bitva vypukla. Přibližně po první hodině 
hry se nakonec rebelům podařilo ukořistit vlajku seveřanů a dopravit ji do své 
pevnosti. Po krátké pauze jsme se vrhli na druhé kolo. Tentokrát hra byla vyrov-
nanější. Obě armády si ukradly vlajky navzájem a došlo tak k celkem zábavné 
situaci, kdy na každé ze stran do pevnosti přiběhl nadšený hrdina s nepřátelskou 
vlajkou v ruce, aby následně zjistil, že je potřeba přinést ještě vlajku vlastní. To 
se nakonec i přes urputný boj opět podařilo bojovníkům Jihu a mohli tak podru-
hé slavit vítězství. Na třetí kolo již nezbýval čas a tak už došlo jen na vyhlášení 
vítězů, pochválení poražených za snahu a čestný boj obou armád. Pak jsme se 
unavení, mokří a špinaví vrátili domů.

Oslavy 80. výročí našeho střediska Havran Klecany
Během celého roku jste se mohli setkat se střípky oslav k 80. výročí našeho stře-
diska. Ať v podobě plakátů či článků o historii střediska. Vyvrcholením oněch 
oslav se stalo 24. září 2016. 

Na skautském srubu bylo od 16 hodin připraveno pro veřejnost několik sta-
novišť, kde si lidé mohli vyzkoušet stavbu teepee, vlajkovou četu věšící vlajku, 
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vyluštit zprávu v morseov-
ce, pomoci s přípravou slav-
nostního ohně a další. 

Kolem 17. hodiny jsem 
společně se zúčastněnými 
zavzpomínala na začátek 
a průběh skautování v Kle-
canech, činovníkům dneš-
ním i dřívějším jsme rozdali 
upomínkové předměty. 

Po promítání pár vybra-
ných fotek, nad kterými jsme 

vzpomínali na činnost 
střediska, jsme na počest 
výročí zasadili v areálu 
srubu lípu. Nakonec jsme 
zapálili oheň, na jehož 
přípravě jsme se všichni 
společně podíleli.

Děkuji všem, kteří 
přišli mezi nás a oslavili 
s námi kulaté narozeniny 
našeho „Havrana“.

Jana Kovalská
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biatlOn Klecany na ZávODecH v letOHraDě
Biatlonový oddíl 
Klecany sbírá závod-
ní zkušenosti, kde 
se dá a nezalekne 
se ani velké konku-
rence! Téměř všichni 
členové oddílu, dva-
cet holek a kluků, se 
vydalo v půlce října 
se svými trenéry do 
Letohradu na závody 
pořádané místním 
slavným oddílem. 
Pro nezávodící děti 
jsme navíc připravili 
malé, ale zato intenzivní soustředění. V konkurenci velkých a tradičních biatlono-
vých oddílů Letohrad, Nové Město na Moravě a Jilemnice, jejichž členové se závodů 
zúčastnili, byla předem naše účast zcela v Coubertenovském duchu! Jeli spíš pro 
zkušenosti než s cílem zvítězit. To, že jsme teprve začínající oddíl, který se nemůže 
poměřovat s velkými kluby ani v tradici, kontinuitě, natož v materiálovém vybavení 
a zázemí, bylo patrné už na parkovišti. Na rozdíl od všech ostatních klubů, které mají 
pro své členy oddílové dodávky, jeli jsme my, klecanští biatlonisté do Letohradu vla-

kem. Ani ubytování nebylo nikterak honosné, 
naopak za vděk jsme vzali spaním ve spacácích 
v základní škole a s potěšením využili místní 
tělocvičnu pro večerní tréninky a přípravu na 
závody. 

V sobotu hned ráno vyrazilo šest starších dětí 
na Obratnostní závody na kolečkových lyžích 
a bruslích. Závod byl  dvoukolový s překračo-
váním překážek, střelbou, kličkováním mezi 
kužely, ale hlavně na místní kopcovité drá-
ze. S tou naše děti neměly žádné zkušenosti. 
K slušnému umístění jim nepomohlo ani nadše-
né povzbuzování zbytku naší výpravy. Nicméně 
přímé setkání s vrcholovou úrovní je vždycky 
velkým přínosem nejen pro sportovce, ale i pro 
celý realizační team. Potom proběhly střelecké 
závody. Kdy se soutěžilo v rychlosti a přesnosti 
střelby vyřazovacími souboji. Úplně jsme ne-
propadli. Menší děti, když zrovna nefandily, 
trénovaly sprinty v lese formou her a odpoledne 
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bruslení na in-linových 
bruslích na místní cyklo-
stezce.

Sledovali jsme špič-
kově vybavené děti 
z místních oddílů. Mož-
ná budoucí reprezen-
tanty v běhu na lyžích 
a biatlonu – děti, které 
trénují několikrát týd-
ně. Biatlonu přizpůso-
bují všechen svůj volný 
čas. Opět jsme si uvě-
domili, že není naším 
cílem vychovat v Klecanech reprezentaci. Chceme, aby děti naše tréninky bavily, 
aby se staly členy naší kamarádské party, aby sport, běhání, střílení a běh na ly-
žích byla jen jedna z jejich činností a zábav. 

Naopak, možná na rozdíl od budoucích biatlonových hvězd, jsme večer netrávili 
po saunách a hotelových pokojích, ale vydali jsme se na prohlídku farního koste-
la sv. Václava. Provedl nás P. Václav Vacek, kterého děti postupně zasypávaly svými 
všetečnými otázkami. Pana faráře však nic nezaskočilo a na vše odpovídal a trpělivě 
vysvětloval. Větu „jsi bystrý kluk, líbí se mi, jak se ptáš“, zopakoval Václav Vacek 
několikrát. To nás těší. A v kulturním všeobecném rozhledu jsme nezaostali ani při 
dlouhé diskuzi u rekonstruovaného mariánského morového sloupu na náměstí přímo 
se samotným panem restaurátorem. 

Nedělního Přespolního běhu lyžařů se zúčastnily všechny děti a většina trené-
rů. Doběhli jsme všichni a co víc, v těžké konkurenci jsme se v některých kate-
goriích rvali i o medailové pozice. Bohužel nebo možná bohudík, byla nejlepším 
umístěním bramborová medaile. Ale i to je pro nás velký úspěch a potvrzení, že 
jdeme správným směrem! V přípravě pokračujeme dál a už se těšíme na zimu! 
Uvidíme, jak dopadneme v Letohradu za rok! Ještě jsme zdaleka neřekli naše 
poslední slova! 

Ahoj a sportu zdar!

Jakub Červenka

luKOStřelba Klecany
Vážení zájemci o lukostřelbu, 
děkujeme za Váš dosavadní zájem a jsme velice 
rádi, že Vám můžeme oznámit, že lukostřelba bude 
probíhat i v zimě, a to v bývalém výstrojním skladu 
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v Dolních kasárnách. Za možnost využít tento prostor děkujeme spolku Pravý 
Hradec a zástupcům města Klecany.

Hlavní náplní zůstává lukostřelba pro veřejnost a prostor pro střelbu zkuše-
nějším střelcům. Zájemci o střílení veřejnosti nepotřebují nic krom teplejšího 
upnutého oblečení. Luky, šípy, chrániče a trenér jsou v ceně 150 Kč/hod/os.

Hodiny pro veřejnost i pro zkušené střelce budou ve výstrojním skladu pro-
bíhat v úterý 16 – 20 hod a v neděli 10 – 15 hod. Naše kapacita je zatím 4 – 5 
střelců na hodinu. Vzhledem k omezené kapacitě se, prosím, objednávejte pře-
dem na tel. 603429444, emailu mbidlo@email.cz nebo facebooku „Lukostřelba 
Klecany“. Při vyšším zájmu a naplnění výše uvedených termínů bychom domlu-
vili zpřístupnění prostoru i v dalším termínu. Zároveň zůstává možnost střelby 
na naší venkovní střelnici v Horních kasárnách, kde stavíme zastřešení střelecké 
čáry. 

Vzhledem k zatím malému zájmu o samostatný lukostřelecký kroužek pro děti 
nabízíme možnost střelby dětem od cca 10 let (nejlépe po předchozí konzultaci 
s námi) v rámci hodin pro veřejnost. Podmínkou je, že dítě bude mít vlastní luk, 
šípy a chrániče. Pro nákup vybavení doporučujeme firmu Jasa Archery Direct 
www.archery.cz. Cena hodiny bude v tomto případě 100 Kč.

Možnost střílet mají u nás i majitelé kuší. Stačí nás kontaktovat.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Michal Bidlo – Lukostřelba Klecany
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cyKliStiKa
Úspěšné závody v Řeži 
K podzimní bajkové sezoně patří již neodmyslitelně závod horských kol v Řeži. I v le-
tošním roce jsme nemohli na startu chybět. Zejména pro malý potěr to byla příležitost 
si zazávodit na technické trati a porovnat své dovednosti se spoustou soupeřů. A vý-
sledkově se nám docela zadařilo: 

Zlatí:

Štefan Szöllös (kluci 6 -7 let) 

Zuzana Kadlecová (dívky 12 – 14 let) 

Mikuláš Děták (kluci 8 – 9 let)

Kryštof Král (kluci 10 – 11 let) 

Filip Jech (kluci 12 – 14 let)

Emma Ničová (malá kola) 

Magdalena Mišoňová (juniorky) 

Stříbrní: 

Lukáš Novotný (kluci 6 – 7 let) 

Aneta Novotná (dívky 12 – 14 let) 

Prokop Miňovský (kluci 10 – 11 let) 

Aneta Novotná (juniorky) 

Bronzoví:

Natálie Klímová (dívky 12 – 14 let) 

Petr Miňovský (kluci 8 – 9 let)

Natálie Klímová (juniorky)

Bramboroví: 

Veronika Mišoňová (dívky 12 – 14 let) 

Vojtěch Suchý (kluci 10 – 11 let) 

Veronika Mišoňová (juniorky) 
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Pátí:

Matyáš Král (kluci 6 – 7 let) 

Kateřina Suchá (dívky 12 – 14 let) 

Richard Roth (kluci 8 – 9 let)

Šestí:

Vilém Čermák (kluci 10 – 11 let) 

Sedmí:

Adam Sedlecký (kluci 10 – 11 let)
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Neuvěřitelně skvělý vstup do cyklokrosové sezóny
Jako každým rokem 
si někteří naši členo-
vé prodlužují závod-
ní sezónu o závody 
v cyklokrosu. Pro 
někoho ošklivý sport 
v zimě a blátě, pro 
někoho je to sport 
ryzích srdcařů a gla-
diátorů, kdy je občas 
potřeba kolo hodit 
na záda a popoběh-
nout či vyšlápnout 
schody, pak zase na 
kolo naskočit a po-
kračovat v jízdě. 

Letos již máme za 
sebou první čtyři zá-
vody Českého poháru, oranžové dresy jsou vidět zase o kousek více než loni, 
což nás těší. Zejména v kategorii děvčat se jezdí zatím všechny závody v naší 
režii. Čtyři závody = čtyři vítězství pro Sokol Veltěž, v průběžném pořadí máme 

Magdalena s Kristýnou naskakují na kolo po zdolání schodů

Kluci bojují na trati
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Z fOtbalOvÉHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Výsledky odehraných zápasů „A“
TJ SOKOL KLECANY – SK ČERNOLICE 4:0
Góly: 2 Jan Loskot, Jakub Martiník, Jan Kuny Kuneš 

UNION CERHOVICE – TJ SOKOL KLECANY 1:0

TJ SOKOL KLECANY – SK NOVÝ KNÍN 4:1
Góly: 2 Jan Loskot, 2 Lukáš Rybecký

SOKOL VRANÝ – TJ SOKOL KLECANY 0:1
Gól: vlastní

Pozvánka na zápasy – A mužstvo 
Klecany – Jesenice 05. 11. 2016 14:00 hodin sobota
Příbram – Klecany 12. 11. 2016 10:30 hodin sobota
Klecany – Vestec 19. 11. 2016 13:30 hodin sobota 

5 holek mezi prvními devíti závodnicemi a bezpečně vedeme týmovou soutěž. 
Moc si přejeme, aby nám tato forma vydržela co nejdéle.

-pm-

Početné pole kadetek v Lounech
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Pozvánka na zápasy – B mužstvo 
Klecany – Veltěž 06. 11. 2016 14:00 hodin neděle
Toušeň – Klecany 12. 11. 2016 10:15 hodin sobota
Klecany – Husinec – Řež 20. 11. 2016 13:30 hodin neděle

Pozvánka na zápasy – dorost 
Libiš – Klecany 05. 11. 2016 10:15 hodin sobota
Dolnobous. – Klecany 12. 11. 2016 10:30 hodin sobota
Klecany – Luštěnice 19. 11. 2016 10:15 hodin sobota

Pozvánka na zápasy – mladší žáci 
Klecany – Čelákovice 06. 11. 2016 10:15 hodin neděle
Brázdim – Klecany 12. 11. 2016 11:00 hodin sobota
Klecany – Hovorčovice 20. 11. 2016 10:15 hodin neděle

Pozvánka na turnaje – starší přípravka
Hřiště Zeleneč  05. 11. 2016 08:30 hodin sobota

Pozvánka na turnaje – mladší přípravka 
Hřiště Radonice 13. 11. 2016 09:00 hodin neděle

-dh-



III




