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Jubilanti v KvĚtnu

Květnovým oslavencům přejeme k jejich významnému životnímu jubileu 
vše nejlepší, pevné zdraví a dostatek životního elánu!
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Miroslava Nemastová
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Milé MAMINKY, 
děkujeme Vám za Vaši lásku, 

za každou slzu, 
za další vrásku… 
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výpiSy Z uSneSení rady a ZaStupitelStva 
mĚSta Klecany Za břeZen a duben 2016

Rada 21. března
 – Vzala na vědomí záměr ředitele ZŠ a MŠ Klecany zkvalitnit výuku anglického ja-

zyka zaměstnáním asistenta – rodilého mluvčího.
 – Schválila návrh ředitele školy na rozdělení hospodářského výsledku za r. 2015. 

Škola hospodařila v doplňkové činnosti se ziskem 233 308,60 korun. Částka 
115 708,60 bude převedena do rezervního fondu a částka 117 600 do fondu 
odměn.

 – Schválila žádost spolku Junák – český skaut, středisko Havran Klecany o technic-
kou a materiální pomoc při organizování Dětského dne, který se uskuteční 29. 5. 
2016.

 – Současně projednala žádost skautů o finanční příspěvek na pořádání Dětského 
dne. Rada žádá o předložení plánovaného rozpočtu na tuto akci.

 – Schválila žádost spolku Pravý Hradec o finanční a technickou podporu oslav 
700. výročí narození Karla IV. Jedná se o částku 25 000 korun na zajiště-
ní programu a technickou pomoc, kterou zajistí zaměstnanci Městského úřadu 
Klecany.

 – Vzala na vědomí informaci místostarosty o účasti na schůzce se zástupci Ro-
pidu, Krajského úřadu Středočeského kraje a okolních obcí. Cílem bylo posí-
lení autobusových spojů v časných hodinách, kdy spoje jezdí na hranici své 
kapacity.

 – Schválila návrh ředitele školy na organizaci provozu školy v průběhu letních 
prázdnin.

Rada 31. března
 – Schválila žádost ředitele školy o finanční příspěvek, který bude použit na úhradu 

nákladů spojených se zkvalitněním výuky anglického jazyka.
 – Schválila účetní uzávěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Klecany.
 – Schválila znění a podpis smlouvy na zajištění administrace dotace na hasičskou 

cisternu, v rámci výzvy č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém, s LK 
Advisory s.r.o. za 30 000 korun bez DPH za přípravu žádosti o dotaci a 130 000 
korun bez DPH za zhotovení studie proveditelnosti.

Zasedání zastupitelstva 31. března
Zastupitelstvo města se sešlo na řádném zasedání a za přítomnosti dvanácti členů 
schválilo:
 – směnu pozemku města p. č. 237/117 za pozemek J. Horváta z Prahy 7 p. č. 851
 – prodej pozemků 452/8, 452/9 (celkem 68 m2) firmě Avaps Klecany
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 – příspěvky na činnost spolků, a to takto:
 Psí domov Řepnice 5 000 korun, Myslivecké sdružení Zdiby–Klecany 15 000 ko-
run, Humbuk 15 000 korun, Základní kynologická organizace Klecany 15 000 
korun, Bike servis Klecany 10 000 korun, Judo Bivoj 26 000 korun, Junák 50 000 
korun, Sokol Veltěž cyklistika 25 000 korun, Pravý Hradec 250 000 korun (Klíček 
90 000 korun, Lakomé Barky a Klenota 20 000 korun, provoz – energie, nájmy 
100 000 korun, aktivizační program pro seniory 20 000 korun, otevřený klub pro 
děti a mládež 15 000 korun, podpora sportu dětí a mládeže 5 000 korun), TJ Sokol 
365 000 korun.

 – Pověřila starostu Ivo Kurhajce jako delegáta města na řádné a mimořádné valné 
hromady VKM, ČS aj. Náhradníkem je místostarosta Daniel Dvořák. 

 – Uložila vedení města prověřit možnosti zajištění služby dovozu seniorů k lékaři 
a na úřady.

 – Odložila rozhodnutí o zapůjčení a umístění U-rampy, a to do rozhodnutí o přidě-
lení dotace na vybudování víceúčelového sportovního areálu.

Rada 5. dubna
 – Vzala na vědomí zprávu o technickém stavu služebního vozidla městského úřadu 

a aktuální nabídku ojetých vozidel. Jako nejvýhodnější schválila nabídku spol. 
Auto Faltys Praha Čakovice – nákup vozidla Škoda Octavia 2.0 TDI, rok výroby 
2012, za 285 000 korun.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

pOdĚKOvání
Děkuji Všem občanům, kteří se zapojili do 
akce „Ukliďme Česko“ a tím pomohli 
zlepšit životní prostředí v našem městě. 

starosta Ivo Kurhajec

        
Srdečně děkuji panu starostovi Ivo Kurhajcovi a zaměstnancům MěÚ Klecany za 
blahopřání k mým narozeninám.

Josef Kotrč

Poděkování 
 
Děkuji Všem občanům, kteří se zapojili do akce „Ukliďme Česko“ a tím pomohli  
zlepšit životní prostředí v našem městě.  
                                                                                                 starosta Ivo Kurhajec 
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vZpOmínKOvé SHrOmáždĚní
Vzpomínkové shromáždění k příležitosti výročí ukončení II. světové války se uskuteč-
ní dne 7. 5. 2016 v 18.00 hod. na náměstí Třebízského.

SlavnOStní KOncert v KOStele nanebevZetí 
panny marie
uvede Vinohradský symfonický orchestr v neděli 8. května v 17 hodin. 

Program:
W. A. Mozart – předehra k opeře Figarova svatba
Gabriel Fauré – Pelleas a Melisanda
Béla Bartók – Rumunské tance
A. Dvořák – Můj domov

Dirigent: Viktor Hruška

Pořadatelem je kulturní komise rady města.

Obecní pOlicie
Strážníci budou kontrolovat parkování, volné pobíhání 
psů a alkohol!
Strážníci Obecní policie Zdiby se v Klecanech více zaměří na špat-
né parkování, zejména na chodníku, zeleni, žluté čáře a v obytné 
zóně. Protiprávní jednání řidičů bude řešeno blokovou pokutou až 
do výše 2 000 – Kč. V případě nepřítomnosti řidiče bude přestupek 
řešen tzv. správním deliktem, který byl zaveden po zrušení osoby 
blízké.

 V oblasti veřejného pořádku budou strážníci blokově pokutovat až do výše 5 000 
Kč majitele, kteří umožňují volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích bez vo-
dítka a tím porušují obecně závaznou vyhlášku města.

 Od 1. 1. 2016 dle zákona o pozemních komunikacích jsou strážníci oprávněni 
řešit na místě v blokovém řízení do 5 000 Kč na dálnici, silnici, místní komunikaci, 
veřejně přístupné účelové komunikaci přestupky s občanem, který např.: znečistí, po-
škodí komunikaci, bez průtahů neodstraní znečištění, alespoň provizorně neoznačí, 
neoznámí vlastníku, případně správci komunikace, bez povolení užije komunikaci 

Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, 250 66 Zdiby, Středočeský kraj, tel.: 774 986 014,  tel./fax.: 284 682 669
e-mail: info@policiezdiby.cz,  www.policiezdiby.cz .

Obecní policie Zdiby je ostatní složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a to dle dohody mezi 
Obcí Zdiby, Obecní policií a  Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, č.j.: HSKL4059/KL-2007.

Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené koordinační dohody mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím 
Středočeského kraje a Obcí Zdiby, Obecní policií  v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.

Územní působnost: obec Zdiby, Husinec, Větrušice, Sedlec a město Klecany.

OBECNÍ POLICIE

             ZDIBY

Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67  Klecany
--------------------------------

Věc: Zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecan,
červenec - prosinec 2015

Na základě Veřejnoprávní smlouvy (dále VS) č.j.: 146031/2008/KUSK, uzavřené 
mezi obcí Zdiby a městem Klecany podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů a to čl. 2, odst. 7,  předkládám zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby na 
území města Klecany.

Obecní policie Zdiby zabezpečuje ve své územní působnosti dvanáctihodinovou 
službu a to zejména v pracovních dnech. O víkendu je denní nebo noční služba plánována 
nepravidelně v závislosti na pořádání kulturní akce nebo bezpečnostní situace.

V roce 2015 udělili strážníci ve svém územní působnosti 51 blokových pokut a to v 
celkové výši 24 500, - Kč. Bylo nařízeno 5 soudních exekucí s neplatiči pokut na místě 
nezaplacených. Strážníci zpracovali celkem 344 písemností (úřední záznamy, oznámení 
uložení pokuty, oznámení přestupků a správních deliktů, vraky, dožádání úřadů, trestních 
soudů, Policie ČR, zejména odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál, NBÚ). Celkem bylo 
zajištěno 40 zatoulaných zvířat, 2 osoby byly převezeny na záchytnou stanici, 2 osoby pod 
vlivem alkoholu byly předány rodinných příslušníkům, byla nalezena 2 hledaná vozidla, byly 
oznámeny 4 trestné činy, bylo oznámeno 66 přestupků a správních deliktů. Finanční náklady 
na činnost obecní policie byly 2 850 000, - Kč. 

Bylo přijato a prověřováno celkem 739 oznámení na různá protiprávní jednání. Z toho 
bylo 663 přímo od občanů  (Zdiby - 470, Klecany - 150, Husinec - 28, Větrušice - 7, Sedlec -
8) a 76 od útvarů Policie ČR. Od začátku září do konce prosince se potýkala OP Zdiby s 
personálním podstavem. Celkově počet oznámení má vzrůstající tendenci. Občané často 
požadují po strážnících nepřetržitou službu a okamžitý příjezd na místo události. Ne vždy se 
toto podaří zajistit. 

Datum: 12.1.2016
Č.j.: 08/16-OP-Zdiby-WA
Přílohy: 
Vyřizuje: vedoucí OP Zdiby Luděk Wachtl
Tel.: 774 986 014
Datová schránka Orgánu veřejné moci:
Obecní policie Zdiby ID: qs4gwih
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k přepravě zvlášť těžkých vozidel nebo rozměrných nákladů nebo vozidel jejichž 
povolená rychlost je nižší než stanoví předpis, neoprávněně zřídí objížďku, neoznačí 
uzavírku, objížďku, neoprávněně odstraní, zakryje, přemístí, osadí, pozmění doprav-
ní značku, vypouští vodu, splašky, tekuté odpady na komunikaci, otáčí zemědělské 
stroje při provádění polních prací na komunikaci, odstavuje vraky, bez povolení zři-
zuje reklamní zařízení, provádí stavební inženýrské práce, audiovizuální tvorbu, pro-
vozuje prodejní pojízdný stánek, pořádá sportovní, kulturní, náboženské akce v pří-
padech jestliže jimi mohla být ohrožena bezpečnost, plynulost, silničního provozu.

 Při silničním dohledu se strážníci zaměří na kontrolu alkoholu a také budou za 
pomoci tabletu, včetně připojení do registru řidičů prověřovat zda řidič nemá uložen 
zákaz řízení nebo není hledaný Policií ČR.

 Luděk Wachtl 
 vedoucí Obecní policie Zdiby

V souvislosti s upozorněním Obecní policie Zdiby na připravované kontroly v ob-
lasti veřejného pořádku uvádíme text Obecně závazné vyhlášky Města Klecany č. 
6/2007, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v územním obvodu 
města Klecany.

Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 6/2007
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

v územním obvodu města Klecany  

Zastupitelstvo Města Klecany se na svém zasedání dne 13.12. 2007
usnesením č.j. 2647/07 schválilo, na základě ust.§ 24, odst.2), 
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10, písm.d), § 35a § 84, 
odst. 2. písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška).

Čl.I.
Působnost

Tato vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a je závazná 
pro fyzické a právnické osoby v územním obvodu města Klecany.

Čl. II
Základní pojmy

1.  Průvodcem (doprovodem) psa se rozumí fyzická osoba, která na veřejném pro-
stranství psa doprovází.

2.  Ovládaným psem se rozumí pes, kterému je průvodce (doprovod) v každém oka-
mžiku schopen akustickým či jiným prostředkem zabránit, aby obtěžoval, ohrožo-
val či způsobil újmu jiným osobám nebo zvířatům.

3.  Volným pobíháním psa se rozumí pohyb psa bez vedení na vodítku pod dohledem 
průvodce (doprovodu).
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Čl. III.
Pravidla pro pohyb na veřejném prostranství

1.  Na veřejných prostranstvích v zastavěné části (uvedených v příloze č.1.) města 
Klecany je možný pohyb psů pouze na vodítku.

2.  Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na psy služební a záchranářské 
při výkonu služby a záchranných prací, na psy speciálně vycvičené jako průvodci 
postižených osob a na lovecké psy při výkonu práva myslivosti za podmínek sta-
novených zvláštními právními předpisy.

3.  Pro volný pohyb psů se vymezují prostory mimo zastavěná území města. Volný 
pohyb psů v těchto místech je možný pouze pod neustálým dohledem a přímým 
vlivem osoby doprovázející psa.

Čl. IV.
Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek 
dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nepůjde-li 
o jiný delikt, postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestný čin.

Čl.V. 
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. (29. prosince 2008) 
 

Ivo Kurhajec           Ladislav Němeček 
starosta              místostarosta

 
Příloha č.1. Veřejná prostranství – Sídliště a seznam ulic 
1. máje  
Československé armády  
Dlouhá  
Do Čertovky  
Do Kaštan  
Do Klecánek  
Do Klecánek II  
Dolní Kasárna  
Drasty  
Horní  
K Sídlišti  
K Vodojemu  
Konečná  
Krátká  
Lipová  
Luční  
Mírová  
Na Hradišti  

Na Kopečku  
Na Skalkách  
Na Vinici  
Na Vršku  
Na Vyhlídce  
Nad Rychtou 
Nad Vyhlídkou  
Náměstí Třebízského  
Nová 
Parkerova  
Pionýrská  
Pod Černou Skálou  
Povltavská  
Přemyšlenská  
Příčná  
Slepá  
Spojovací 
Topolová  

U Háje  
U Kovárny 
U Lékárny 
U Louže  
U Školky  
U Školy  
U Vodárny  
Úzká  
V Boleslavce  
V Dolíku  
V Mexiku  
V Nových Domkách  
V Zátiší



SdĚlení Čižp – KlecanSKý HáJ
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspekto-
rát Praha, oddělení ochrany přírody (dále také „ČIŽP“ 
nebo „inspekce“), jako orgán ochrany přírody dle ust. 
§ 75 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), příslušný dle ust. 
§ 80 zákona č. 114/1992 Sb., šetřila v uplynulém období podnět vztahující se k lo-
kalitě Klecanského háje (parc. č. 373/1, k.ú. Klecany) ve smyslu dodržování dikce 
zákona č. 114/1992 Sb. při hospodaření oprávněného subjektu Lesy ČR, s.p.

Území Klecanského háje bylo v minulosti vyhlášeno jako státní přírodní rezervace 
(zvláštní ochrana byla zrušena v roce 1989). Ačkoli z databáze Informačního systému 
ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nevyplývá, že by předmětná 
lokalita (zalesněná část) byla v současné době biotopem zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů, upozorňují na jejich výskyt občanské iniciativy s místní působ-
ností, které zároveň adresovaly podnět Krajskému úřadu Středočeského kraje, Od-
boru životního prostředí a zemědělství ve smyslu požadavku na opětovné vyhlášení 
Klecanského háje v kategorii zvláště chráněného území („ZCHÚ“).

Dle sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje je však v současné době prioritou 
naplňování závazků týkajících se soustavy chráněných území evropského významu 
NATURA 2000. Krajský úřad Středočeského kraje tak možnost případného vyhlášení 
Klecanského háje v kategorii ZCHÚ datuje nejdříve do období roku 2017 až 2018.

Vzhledem k obavě občanských iniciativ ve smyslu možného ohrožení cennosti 
území, na kterém je v současné době hospodařeno dle schváleného LHP v režimu 
hospodářského lesa, doporučuje ČIŽP následující postup:
1.  Provést v předmětném území přírodovědný průzkum s akcentem na botanickou 

a entomologickou část a posléze, při zjištění relevantních údajů a vyhodnocení 
celkové cennosti území ve smyslu požadavku na zvláštní ochranu, využít možnost 
institutu přechodně chráněné plochy dle ust. § 13 zákona č. 114/1992 Sb., či mož-
nost smluvní ochrany území dle ust. § 39 zákona č. 114/1992 Sb. (takto zřízená 
ochrana by zajistila ochranu dotčeného území na přechodné období, tj. do doby, 
než by kompetentní orgán ochrany přírody rozhodl o případném vyhlášení území 
v kategorii ZCHÚ).

2.  Zájmy ochrany přírody vtělit do závazného stanoviska orgánu ochrany přírody ke 
schválení lesních hospodářských plánů (ust. § 4 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.).
Příprava nového LHP platného od roku 2017 v současné době probíhá.

RNDr. Jindřich Novák, Ph.D.
vedoucí oddělení ochrany přírody

ČIŽP OI Praha

Pozn. red.: dopis byl redakčně zkrácen
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Oblastní inspektorát Praha
Oddělení ochrany přírody                                                                      
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 – Bubeneč                                        - rozdělovník
tel: +420 233 066 601,  fax: +420 233 066 603
e-mail: op@ph.cizp.cz, www.cizp.cz
e-podatelna: podatelna@cizp.cz
IČ: 41 69 32 05
    

Spisová značka: Číslo jednací: Místo, datum:
ČIŽP/41/OOP/1604560                         ČIŽP/41/OOP/1604560.001/16/PB Praha, 29.3.2016
Vyřizuje / linka / mail
Ing. Eliášová / 605 / barbora.eliasova@cizp.cz

    

Sdělení ČIŽP - Klecanský háj 

Česká inspekce  životního  prostředí,  Oblastní  inspektorát  Praha,  oddělení  ochrany přírody

(dále také „ČIŽP“ nebo „inspekce“),  jako orgán ochrany přírody dle ust.  § 75 odst. 1 písm. g)

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

č. 114/1992 Sb.“), příslušný dle ust. § 80 zákona č. 114/1992 Sb., šetřila v uplynulém období  podnět

vztahující se k lokalitě Klecanského háje (parc. č. 373/1, k.ú. Klecany) ve smyslu dodržování dikce

zákona č. 114/1992 Sb. při hospodaření oprávněného subjektu Lesy ČR, s.p. 

Území Klecanského háje bylo v minulosti vyhlášeno jako státní přírodní rezervace (zvláštní

ochrana  byla  zrušena  v  roce  1989).  Ačkoli  z  databáze  Informačního  systému  ochrany  přírody

Agentury  ochrany  přírody  a  krajiny  ČR  nevyplývá,  že  by  předmětná  lokalita  (zalesněná  část)

byla v současné době biotopem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, upozorňují na jejich

výskyt občanské iniciativy s místní působností, které zároveň adresovaly podnět Krajskému úřadu

Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství ve smyslu požadavku na opětovné

vyhlášení  Klecanského háje v kategorii zvláště chráněného území („ZCHÚ“).  

Dle  sdělení  Krajského  úřadu  Středočeského  kraje  je  však  v  současné  době  prioritou

naplňování závazků týkajících se soustavy chráněných území evropského významu NATURA 2000.

Krajský úřad Středočeského kraje tak možnost případného vyhlášení Klecanského háje v kategorii

ZCHÚ datuje nejdříve do období roku 2017 až 2018. 

Vzhledem  k  obavě  občanských  iniciativ  ve  smyslu  možného  ohrožení  cennosti  území,

na kterém je v současné době hospodařeno dle schváleného LHP v režimu hospodářského lesa,

doporučuje ČIŽP následující postup:

1.  Provést  v  předmětném  území  přírodovědný  průzkum  s  akcentem  na  botanickou

a entomologickou část a posléze, při zjištění relevantních údajů  a vyhodnocení celkové cennosti

území ve smyslu požadavku na zvláštní ochranu, využít možnost institutu přechodně chráněné

plochy dle ust. § 13 zákona č. 114/1992 Sb., či možnost smluvní ochrany území dle ust. § 39

zákona č. 114/1992 Sb. (takto zřízená ochrana by zajistila ochranu dotčeného území na přechodné

období, tj. do doby, než by kompetentní orgán ochrany přírody rozhodl o případném vyhlášení

území v kategorii ZCHÚ). 

2.  Zájmy  ochrany  přírody  vtělit  do  závazného  stanoviska  orgánu  ochrany  přírody

ke  schválení  lesních  hospodářských  plánů  (ust.  §  4  odst.  3  zákona  č.  114/1992  Sb.).

Příprava nového LHP platného od roku 2017 v současné době probíhá.

     

                                                                              RNDr. Jindřich Novák, Ph.D.
                                                                           vedoucí oddělení ochrany přírody     
                                                                                          ČIŽP OI Praha       

Rozdělovník:
            -  MěÚ Klecany, Do Klecánek 52/24, 250 67 Klecany
            -  ZELENÝ SVĚT Jaromír Bratka, U Školy 17, 250 67 Klecany (zelenysvet@volny.cz)

-   MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, Orebitská 477/18, 130 00
    Praha 3 – Žižkov
-   Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11,
    150 21 Praha 5
-   Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 
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Digitálně podepsal
RNDr. Jindřich Novák, Ph.D.
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cO píší lČr O KlecanSKém HáJi? 
 …. aneb: Špiní občané práci druhých?? 
V dubnovém čísle Klecanského zpravodaje byl otištěn nepodepsaný příspěvek Lesů 
České republiky, Lesní správy Mělník, který měl za cíl osvětlit probíhající činnosti 
v Klecanském háji. Protože se zřejmě nalézám mezi osobami, které, cituji: „… z ne-
znalosti nebo záměrně šíří mezi občany zavádějící a ... nepravdivé informace, … 
a pokoušejí se špinit činnost (LČR)…“, reaguji na tento příspěvek. Bohužel příspěvek 
LČR neobsahuje zmínky o tom, o jaké konkrétní špinavé informace by mělo jít. Ne-
obsahuje také žádnou zmínku o vývoji a minulosti háje, ani o návrhu na obnovené 
vyhlášení za chráněné území, ani o tom, podle jakého klíče se LČR rozhodují, co 
zdejšímu lesu škodí. Takže zcela neznalý a pomýlený občan si z toho může odvo-
dit, že asi škodí i ptáci hnízdící na stromech, které se kácejí, nebo je to spíše roháč 
obecný a další vzácní bezobratlí živočichové, jejichž stanoviště jsou právě nyní po-
škozována a ničena. Zvláště velkým škůdcem asi bude mohutný platan v údolí, jehož 
kořeny těžaři poškozují a umožňují tak vstup agresivních mykóz do dřeva. Stane-li se 
tak, má tento velikán před sebou již jen několik málo let existence. 

Lesníci mohou ovšem namítat, že se máme jít podívat do hořící Amazonie nebo na 
Borneo, kde je původní a druhově nesmírně bohatý les nahrazován palmou olejnou, 
jejíž nekvalitní produkty se ve velkém vyváží do Evropy. Mohou i doporučit, aby-

chom se podívali na webové stránky 
LČR, protože tam se dozvíme, co vše 
oni pro přírodu dělají. Ano – podpo-
rují turistické značení, stavějí celkem 
vkusné altánky v lesích apod. Ale za 
to požadují, aby se jim nikdo zvenčí 
nepletl do práce, kterou dle nich pro-
vádějí v zájmu lesa a navíc dle lesního 
zákona. Od řady lesníků lze totiž za-
slechnout, že bez nich by tu už vůbec 
žádný les nebyl. Jistě – řízené lesní 
hospodářství existuje už asi 200 let, 
předtím bylo cca 300 roků neřízené. 
Co však předchozích cca 200 milionů 
let, tehdy to řídil kdo?? Skutečně složi-
tá úvaha!!

Lesy ve vlastnictví LČR jsou ve 
vlastnictví státu, jedná se o společen-
ský majetek, je tedy docela logické, 
že se občané jako daňoví poplatníci 
i jako ti, kterým není lhostejné, co se 
kolem děje, ptají na naprosto zásadní 
věci. Nejen tedy na to, proč je v „je-Klec. h. – poškoz. kořenů platanu
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jich“ lese taková spoušť, ale například i na to, jak jsou v konkrétních (i maloplošných) 
případech naplňovány mezinárodní úmluvy ze strany státu, případně jeho organizač-
ních a hospodařících složek. Souhrnně o obdobných problémech hovoří např. vý-
stupní dokumenty jedné z posledních světových konferencí smluvních stran Úmluvy 
o biologické rozmanitosti v roce 2010 v japonské Nagoji, ke které přistoupila i ČR. 
Úmluva bohužel zdaleka není naplňována – prostě proto, že všude po světě převažují 
subjekty, které hospodaří výhradně s ohledem na svůj elementární zájem. Občané, 
nebo dokonce nějací „domorodci“, jsou pro ně obtížnými a v podstatě nesvéprávný-
mi tvory. S tím rozdílem, že v Amazonii si těžaři na Indiány vyšlápnou se samopaly, 
kdežto v demokratické České republice nejvýše trochu zamlčují, případně vyhrožují 
soudy. Občané v Klecanech mají tedy vlastně štěstí! 

 J. Bratka 

neJSem eKOlOg. a cO vy?
Na to je podle mého názoru potřeba nějaké vzdělání. Já jsem vzděláním ekonom 
a povoláním analytik. Nejsem ale hlupák. Nepotřebuji, aby mi Lesy ČR tvrdily, že 
musí kácet stromy a vytěžit 500 m3 dřeva na prodej, aby nám daly záruku existence 
háje i pro další generace. Nechci ten jejich trvale udržitelný les. To je blábol PR oddě-
lení Lesů ČR. Chci živý les! Chci divočinu, ve které bují život ptáků, brouků, veverek, 
jezevců, divočáků. Naštěstí moje děti už na to mají svůj názor. Když jdeme do lesa, 
musím Máťu (6 let) krotit, protože by lesníkům chtěl dát pěstí do úst! Živě si to před-
stavuji jako pádnou odpověď té další generace, na kterou se Lesy ČR tak toužebně 
odkazují v článku v minulém Klecanském zpravodaji.

Lesy ČR se ve svém článku ale také demagogicky ohánějí zákony. Jak je možné, 
že je sami porušují? 

1) Lesní dělníci čers-
tvě seříznutým špalkem 
zašpuntovali obydlenou 
jezevčí noru. Zákon č. 
114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, § 5, 
odst. 3. praví, že „Fyzické 
a právnické osoby jsou po-
vinny při provádění lesnic-
kých prací postupovat tak, 
aby nedocházelo k nad-
měrnému úhynu rostlin 
a zraňování nebo úhynu 
živočichů nebo ničení je-
jich biotopů.“ 
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2) Lesní dělní-
ci kácí v dubnu 
v době vegetační 
sezóny a hnízdě-
ní. Nezdráhají se 
ani označit strom 
ke kácení značkou 
v těsném soused-
ství obsazeného 
hnízda cca 1,5 m 
nad zemí. Výše ci-
tovaný zákon v § 
5a, odst. 1 praví, 
že „V zájmu ochra-
ny druhů ptáků je 
zakázáno úmyslné 

poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd.“

3) Lesní dělníci 
používají těžkou 
techniku k tahání 
pokácených kme-
nů. Tím už rozryli 
háj víc než tisíc 
divokých prasat 
dohromady, ale 
zároveň tím nená-
vratně ničí kořeny 
ostatních stromů. 
Zákon č. 289/1995 
Sb., o lesích v § 13, 
odst. 3 stanoví, že 
„Právnické a fyzic-
ké osoby provádě-
jící těžební činnost jsou dále povinny provádět práce tak, aby na pozemcích a lesních 
porostech docházelo k co nejmenším škodám.“

Nejsem ekolog, ale představuji si, že jsem lesní dělník. Za šichtu pokácím pár 
stromů. Když se nudím, tak jezevci zatarasím výlez z nory. Ptáka sedícího na vejcích 
vyplaším svým oranžovým sprejem. A pak nasednu a těžkou technikou rozryju půlku 
háje a kořeny nejkrásnějších stromů. Je mi z té představy na zvracení. Ale tohle by 
jeden člověk nezvládl. To je práce celé party. A její jednání reprezentuje Lesy ČR 
mnohem opravdověji než jakýkoliv zoufalý pokus jejich PR oddělení.

 -jb-



máte dOma SeniOra nebO 
dOSpĚlOu OSObu S pOStižením? 

pOtřebuJete pOmOc S peČOváním?  
máme prO váS řešení 

SOciální Služby Farní cHarity neratOvice
Posláním organizace je péče o seniory a osoby s postižením v jejich domácnostech.

Našim klientům nabízíme terénní služby, a to pečovatelskou službu, osobní asistenci, 
odlehčovací službu a aktivizační službu. Všechny tyto služby poskytujeme v domác-
nosti klienta nebo na jiném, klientem určeném místě, například v domácnosti jiné 
rodiny či příbuzných.

Naším cílem je pomoci klientům žít doma v klidu a bezpečí přesto, že již sami ne-
zvládají některé činnosti, týkající se vlastní osoby, jejich domácnosti nebo zajištění 
stravy.

Mezi další naše služby patří nabídka pobytu v Denním stacionáři v Obříství nebo 
Odolena Vodě. Do těchto zařízení klienti dojíždějí nebo docházejí v případě, že jim 
chybí společnost jiných osob. Zde jsou plně zabezpečeny všechny jejich základní 
potřeby včetně zachování stávajících sociálních vazeb a navázání nových.

10 / 11

FARNÍ CHARITA 
NERATOVICE,
U ZÁVOR 1458,
277 11 NERATOVICE

Organizace Farní charita Neratovice přijme na HPP zaměstnance na pracov-
ní pozici ,,Pracovník v sociálních službách – pečovatelka“ do města Klecany. 
Jedná se o terénní péči o naše klienty – seniory a osoby s postižením v jejich 
domácnostech.

Nabízíme: příjemný kolektiv, Požadujeme: příjemné a milé vystupování,
 pěkné pracovní prostředí,  zodpovědnost,
 zaměstnanecké benefity,  spolehlivost,
 stálý pracovní poměr,  flexibilitu,
 nástup možný ihned.  řidičský průkaz sk. B 
   trestní bezúhonnost 

Bližší informace na telefonním čísle: 315 685 190, 736 670 631
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Všechny naše služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky, kteří absolvovali 
patřičný kurz pracovníka v sociálních službách, a tudíž mají oprávnění toto zaměst-
nání vykonávat.

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY FARNÍ CHARITY NERATOVICE

Pečovatelská služba
Našim klientům poskytujeme pomoc a podporu, zajišťujeme: osobní hygienu, převle-
čení, přesun, zajištění a podání stravy, nákup, pochůzku k lékaři a na úřady, doprovod 
klienta, úklid domácnosti, kontakt se společenským prostředím. Je to služba, kterou 
pečovatelka vykoná a odchází k jinému klientovi. Na rozdíl od osobní asistence.

Osobní asistence
Osobní asistence je poskytována klientovi v jeho domácnosti, popřípadě na jiném, 
klientem určeném místě. Jedná se výhradně o péči o klienta a pomoc při osobní hy-
gieně, převlečení, přesunu, podání stravy a její příprava, pomoc s nákupem, úklidem 
domácnosti, doprovod, kontakt se společenským prostředím a pomáháme při zajiš-
ťování práv a oprávněných zájmů klienta. Pečovatelka zůstává u klienta i v době, kdy 
nepotřebuje s ničím pomoc, je mu na 
blízku po celou dobu, kterou si klient 
přesně dohodne. Služba je několika-
hodinová až 24 hodin denně.

Odlehčovací služba
Odlehčovací služba je pomoc kli-
entovi a jeho rodině v době, kdy si 
pečující osoba nebo osoby potřebují 
zajistit vlastní záležitosti nebo odpo-
činout. V této době se o své blízké ne-
mohou postarat. Pečovatelka zastou-
pí pečující osobu v době například: 
vyšetření u lékaře, návštěvy, v době 
dovolené, pobytu v lázních, aj.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU 
SE NA NÁS PROSÍM OBRAŤ-

TE TELEFONICKY: 
315 685 190, 736 670 631 

NEBO OSOBNĚ NA ADRESE: 
Neratovice, U Závor 1458

Čsl. Armády 136, 250 67 Klecany
Otevřeno po–pá 9–18, so 9–12.

Objednávky, rozvoz a informace: 
+420 774 885 641

www.kvetinarstviklecany.cz  |  facebook.com/kvetinarstviklecany.cz

AKCE NA MĚSÍC 
DUBEN A KVĚTEN
•  Nabízíme tradičně široký výběr hrnkových květin: 
   letniček, trvalek i pokojových.

•  Osazování truhlíků, košíků i nádob Vámi přinesených    
   ZDARMA! (Platí pro květiny zakoupené v našem obchodě.)

•  Čerstvé řezané květiny.

•  Zeminy, hnojiva, obaly na květiny.

•  Dárkové zboží, keramika, svíčky.
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máte dOma SeniOra, 
Který pOtřebuJe pOmOc a péČi?

Farní charita Neratovice má pro Vás řešení

Postaráme se v Denním stacionáři

Denní stacionář pro seniory pomůže seniorům a osobám s postižením, kteří mají 
sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech poskytnout péči a pod-
poru tak,  aby byly zachovány, případně se rozvíjely jejich schopnosti. Umožnit pro-
žití aktivnějšího života. Rodinným pečovatelům poskytne úlevovou péči a čas pro 
vlastní záležitosti tím, že se část dne postará o jejich blízké. Služby jsou poskytovány 
v Odolena Vodě v budově DPS, Pod Tvrzí 395. Denní stacionář je otevřen od pondělí 
do pátku v době od 7:00 do 15:30 hod. Klientům jsou nabízeny různé služby a druhy 
aktivit např. muzikoterapie, trénování paměti, kondiční cvičení, ergoterapie, vycház-
ky, kulturní vyžití atd.

Cílem služby:

• udržet, popř. zlepšit fyzické i psychické schopnosti klientů služeb 
• zamezit sociálnímu vyloučení klientů služeb ze společnosti
• zapojit seniory a osoby s postižením do aktivit, které nabízí denní stacionář
• poskytnout úlevovou péči rodinám a podporovat péči o seniory a osoby s postiže-

ním ve vlastním sociálním prostředí
• spolupracovat s rodinnými pečovateli

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE TELEFONICKY: 
315 685 190; 736 670 631
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů Klecany 

 

přijímá nové členy 
 

Požadavky pro přijetí do Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Klecany : 
 
 Na pozici hasič : 
 

• dovršení věku 18 let, 
• dobrý zdravotní stav, 
• fyzická zdatnost, 
• trestní bezúhonnost, 
• relativní dosažitelnost člena od vyhlášení poplachu, 
• psychická odolnost v krizových situacích, 
• fyzická odolnost v zátěži, 
• řidičský průkaz skupiny B případně C (není podmínkou), 
• ochota zvyšovat si odbornost formou školení a kurzů, 
• obětavost, ochota pomáhat. 

 
 Na pozici strojník : 
 

• základní požadavky stejné jako na pozici hasič, avšak dovršení věku 21 let, 
• řidičský průkaz skupiny C případně D (profesní průkaz není podmínkou), 
• technická zručnost a dovednost, 
• základní znalost údržby a provozního servisu nákladních vozidel. 

 
Jedná se o činnost týkající se záchrany osob, zvířat a majetku v našem městě 
a nejbližším okolí. JSDH Klecany zasahuje při povodních, požárech, dopravních 
nehodách, při kalamitních situacích vzniklých vlivem počasí, ekologické havárie a jiné 
formy spolupráce s IZS a Městským úřadem Klecany. 
Bližší informace : 
 Velitel JSDH Klecany: Jan Filinger             (+420 777 911 552) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K Zamyšlení – pOdObnOSt ČiStĚ náHOdná
Římský řečník, politik a filosof Marcus Tullius Cicero v r. 48 př. n. l. vyhodnotil pře-
rozdělení moci takto: 
 1 – CHUDÝ = pracuje 
 2 – BOHATÝ = jej využívá 
 3 – VOJÁK = chrání oba dva 
 4 – PLÁTCE DANĚ = platí všem třem 
 5 – TULÁK = odpočívá za všechny čtyři 
 6 – OCHMELKA = pije za všech pět 
 7 – BANKÉŘ = okrádá všech šest 
 8 – PRÁVNÍK = se pře se všemi sedmi 
 9 – LÉKAŘ = zabíjí všech osm 
10 – HROBNÍK = pohřbívá všech devět 
11 – POLITIK = žije ze všech deseti 

Podobnost čistě náhodná 
 
Římský řečník, politik a filosof Marcus Tullius Cicero v r. 48 př. n. l. vyhodnotil přerozdělení 
moci takto: 
 
1 - CHUDÝ = pracuje 
2 - BOHATÝ = jej využívá 
3 - VOJÁK = chrání oba dva 
4 - PLÁTCE DANĚ = platí všem třem 
5 - TULÁK = odpočívá za všechny čtyři 
6 - OCHMELKA = pije za všech pět 
7 - BANKÉŘ = okrádá všech šest 
8 - PRÁVNÍK = se pře se všemi sedmi 
9 - LÉKAŘ = zabíjí všech osm 
10 - HROBNÍK = pohřbívá všech devět 
11 - POLITIK = žije ze všech deseti  



14 / 15

OČKOvání pSů a KOČeK
Ve středu 11. 5. 2016 v 18.30 hod. proběhne na náměstí V. B. Tře-
bízského pravidelné očkování psů (koček) proti vzteklině a ostat-
ním virózám. Vezměte s sebou očkovací průkaz a náhubek.
V Klecánkách asi v 19.30 hod. u autobusové zastávky.

MVDr. Irena Sedláčková

united natiOnS relieF and reHabilitatiOn 
adminiStratiOn (unrra)
V květnu si každoročně připomínáme konec druhé svě-
tové války. O nejstrašnější válce v dějinách lidstva toho 
bylo napsáno již mnoho, avšak v poměru k počtu obětí 
to nebude nikdy dost. Všechno zlé naštěstí jednou končí 
a tak 8. května 1945 skončila v Evropě poslední světová 
válka v dějinách lidstva, a to bezpodmínečnou kapitula-
cí německých ozbrojených sil. Hrůzy války a ekonomic-
ké dopady však doznívaly ještě dlouhá léta. A právě ke 
zmírnění těchto dopadů byla na základě Washingtonské 
dohody v r. 1943 vytvořena mezinárodní organizace, je-
jímž cílem bylo „plánovat, koordinovat, spravovat nebo 
zajišťovat pomoc obětem druhé světové války ve všech 
oblastech, pod kontrolou Organizace spojených národů 
prostřednictvím poskytování potravin, paliva, oblečení, 
přístřeší, základních potřeb, zdravotních a dalších nezbytných služeb“.

Náklady na tuto ojedinělou akci se rozhodlo hradit 48 neokupovaných států. Čes-
koslovensko podepsalo s UNRRA smlouvu v únoru 1945. Součástí dodávek byly 
kromě obilí také masové konzervy a další potraviny (mouka, ovesné vločky, sušené 
mléko, káva, kakao, čaj, čokoláda, sardinky, makarony, rýže, džemy, džusy atd.). 
Problém však byl především u konzerv, protože tehdejší vyznavači české kuchyně 
nebyli příliš nadšeni např. vepřovým masem s hruškovou nebo jablečnou omáčkou. 
A tak Ministerstvo výživy v r. 1946 vydalo návod „Jak připravovat zboží UNRRA“. Po-
traviny však nebyly jediným zbožím, které přicházelo do Československa. Z UNRRA 
byly k dispozici léky, zdravotnický materiál, oblečení, látky, obuv, pohonné hmoty, 
auta, autobusy, sanitky, traktory, mostní konstrukce, živá hospodářská zvířata i líhňo-
vá vejce. Celková hodnota pomoci pro Československo činila přibližně 280 milionů 
dolarů. UNRRA se podílela i na jiných aktivitách. Pomáhala například organizovat 
návrat vězňů z koncentračních táborů nebo pátrala po dětech zavlečených do Ně-
mecka. U nás činnost UNRRA oficiálně skončila 30. 6. 1947, ale zásilky docházely 
ještě nějakou dobu po tomto datu. 

JH, obrázek – zdroj: http://violet.katabrozova.cz

Očkování psů a koček 
 

 
Ve středu 11. 5. 2016 v 18.30 hod. proběhne na náměstí V. B. 
Třebízského pravidelné očkování psů (koček) proti vzteklině a ostatním 
virózám. Vezměte s sebou očkovací průkaz a náhubek. 
V Klecánkách asi v 19.30 hod. u autobusové zastávky. 

MVDr. Irena Sedláčková 
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SpOrtOvní Klání v pOlepšOvnĚ ducHa
V sobotu 23. 4. se řežská Polepšovna ducha zaplnila sportovci různého věku. Nejpr-
ve dopoledne uspořádal Klub biatlonu Klecany závod štafet. Následovala střelba pro 
veřejnost. Všichni měli možnost si vyzkoušet, že strefit se z 10 m do terče 15 mm není 
vůbec jednoduché.

Následoval dětský běh na 500 a 1 000 yardů. Odpoledne závod dospělých na 
10 000 yardů. 

Že nevíte kolik je yard? No přece 3 stopy. Vy ale asi chcete slyšet 91,44 cm. Tak-
že to nebyla žádná nenáročná procházka nádherně upraveným areálem Polepšovny 
ducha a okolím. 

Leč odpočinek nervů se dostavil.
-sm-

KlenOt šípKOvýcH KvĚtů – KraSec leSKlý
Fauna Klecan 5. 
Je jen kolem 5 – 7,5 mm velký, ale kdybyste jej pozorovali pod lupou, uvidíte jed-
noho z našich nejkrásnějších brouků – krasce lesklého (Anthaxia nitidula). Patří mezi 
krascovité, kteří mají mnoho zástupců po celém 
světě, zejména v tropech. Všichni jsou to velcí 
fešáci, proto se mnohde domorodé dívky zdobí 
jejich krovkami při slavnostních příležitostech. 

 Základní zbarvení těchto brouků je smarag-
dová zeleň či jiný odstín kovové zeleně, při-
čemž samec je celý zelený, kdežto samice má 
štít (střední část těla) oranžovou až červenou. 
Vyskytují se na květech hlohu, ovocných stromů 
a růží. Abyste je však zahlédli, musíte být znač-
ně opatrní, protože při vyrušení brouci bleskově 
odlétají.

Samice krasce lesklého 
Foto: Patrik Zima, 26. 5. 2010 
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 Vývoj larvy krasce lesklého trvá dva roky, kdy larva hlodá ve starých kořenech 
trnky nebo jiných planých keřů. Dospělý věk si vylíhnutý brouk užívá asi dva měsíce, 
a za tu dobu musí stihnout založit nové potomstvo. V Klecanech je možné pozorovat 
tohoto živočicha např. na Černé skále, Na Hradišti a při okrajích Klecanského háje, 
ale i v okolí Horních kasáren a u staré vodárny. 

 Objevují se názory, že veškeré nekulturní křoví je třeba likvidovat a sázet místo 
něj různé kultivary exotů. Ovšem většina našich divokých keřových dřevin, jako růže 
šípková, hlohy, trnky, plané slivoně nebo dříny hostí mnoho podobných a stále ubýva-
jících tvorů, proto je potřeba alespoň místy, při okrajích lesů nebo ve velkých parcích 
ponechávat křoví, které tam roste již po tisíce let. 

 Jaromír Bratka 

malé výlety prO dĚti i dOSpĚlé
Jezdíte rádi vlakem? Pak si zajeďte 
prohlédnout Kadaň, jedno z nej-
hezčích měst Ústeckého kraje. 
Navštívit můžete františkánský 
klášter s unikátními nástěnnými 
malbami a sklípkovými klenbami, 
který usiluje o zapsání na seznam 

UNESCO. Další pozoruhodností tohoto města je Kadaňský hrad nebo se při procház-
ce městem můžete protáhnout Katovou uličkou, která patří mezi nejužší uličky u nás.

Ve dnech 7. a 8. května se v Berouně konají již tradič-
ní jarní Hrnčířské trhy. Berounští hrnčíři vešli již v době 
středověku ve známost především červeně zbarvenou 
keramikou zdobenou bílými přírodními motivy. Tato ke-
ramika se používala i na dvoře krále Matyáše na začátku 
17. století. Repliky této keramiky jsou během celého roku 
k dostání v berounském informačním centru a samozřej-
mě je lze koupit i na Hrnčířských trzích, kde naleznete 

nabídku keramiky různých technik od našich i zahraničních hrnčířů. 

A protože nejenom chlebem živ je člověk, tak po-
slední typ na výlet bude patřit potravě duševní. Vele-
trh Svět knihy se koná pod záštitou ministra kultury 
a starosty Městské části Praha 7 ve dnech 12. – 15. 
května na Výstavišti v Praze – Holešovicích. Letoš-
ními tématy jsou „Fenomén krimi“ a „Město jako 
literární kulisa“. Čestným hostem letošního ročníku 
budou Severské země. 

JH
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nOc KOStelů v KlecanecH
V pátek 10. června od 17.30 pořádáme v našem kostele 
Nanebevzetí Panny Marie již popáté Noc kostelů. Začneme 
komentovanou prohlídkou věže: od 17.30 do 18.30 hod bude možno vystoupit až 
ke zvonu Václav umístěnému sem v roce 1999 a vyhlédnout z věžního okna. Kle-
canští skauti, kteří nám pokaždé ochotně pomáhají, vás upozorní např. na původní 
hodinový stroj od věžních hodin a stopy různých stavebních slohů ve věži.

Program v kostele začne malým varhanním koncertem Vojtěcha Kouřila. Po něm 
následuje literárně-hudební pásmo o králi a císaři Karlu IV. – jako součást jeho oslav 
u nás. V něm vystoupí s ukázkami hudby 14. století Iva Lokajíčková (zobcová flétna) 
a Vladimíra Krčková (zpěv). Po koncertu pěveckého souboru Klenota (sbormistryně 
Marcela Sládková) následuje beseda s Pavlem Kunešem o modernosti Bible a životě 
v 21. století. (Program upřesníme na plakátech.)

Noc kostelů můžeme pořádat jen díky pomoci přátel klecanského kostela, našich 
milých sousedů a spolupracovníků.

zl

lOutKy maJí nOvOu SKříň
Loutkové divadlo Klecánek dostalo od města Klecany 
pěkný dárek: možnost umístit loutky do velké skříně, 
speciálně pro ně vyrobené truhlářem Davidem Pro-
cházkou z Předboje. Byl už nejvyšší čas, větší loutky 
neměly ve staré skříni dost místa! A tak má teď zvlášt-
ní oddíl i náš zvěřinec, v němž je drak, koníci Ferdáček a Zlatohřívek, jelen, pes, 
havran a mravenci. Ti ovšem nejsou vidět, zato ale umějí mluvit s Honzou. 

 Už minulou sezónu jsme začali hrát s loutkami většími, pěkně omalovanými a ob-
lečenými a také pohyblivějšími. Na jejich výrobě se podílelo několik kamarádů: Václav 
Krčál starší i Václav mladší, Karel Voda, Marcela Krčálová, Helena Sobotková. Ti všich-
ni z Prahy. Z Klecan pak Honza Holub a Petr Žemlička, Jana Kunrtová a Pavel Kuneš.

 Co jsme v uplynulé sezóně hráli: V říjnu měla premiéru pohádka O spravedlivé 
princezně Světlušce, v listopadu byla na programu loutková hříčka Jak draka bolely 
zuby, v lednu se hrála tradičně Perníková chaloupka, v únoru Sůl nad zlato a v dub-
nu jsme končili sezónu pohádkou Kašpárek malířem v dračí sluji. Na závěr tohoto 
představení vystoupili loutkoví varietní umělci – tanečníci s Českou besedou, dupák, 
krasojezdec, klaun s míčem a Kašpárek s koníkem Ferdáčkem.

 Pořadatelkou a průvodkyní dějem pohádek byla opět Jana Kunrtová s maňáskem 
Klecánkem. Hráli jsme v sestavě: Hana Janková, Pavel Kuneš, Jana Langová, Zdena 
Lomová a Milan Žalud. V podzimní části divadelní sezóny s námi hrála ještě tehdejší 
knihovnice Bára Krátká, na kterou vzpomínáme nejen jako na představitelku princez-
en, ale také na spolehlivou spolupracovnici, která vždy všechno, co patří k loutkové-
mu představení, připravila, včetně toho, že sama postavila divadelní scénu. 
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 Doufáme, že jsme malým divákům i jejich průvodcům – rodičům připravili pěk-
nou podívanou. Svědčí o tom i výborná návštěva všech pěti představení. Část z vybra-
ného dobrovolného vstupného jsme poslali sdružení Loutky v nemocnici, které hraje 
nemocným dětem, a Výboru dobré vůle Olgy Havlové na speciální dětský program. 

S malými i většími diváky se těšíme na shledanou na podzim.

zl 

nĚmí SvĚdKOvé dOby (2)
Boží muka – v naší krajině se s nimi setkáváme velmi často. Jsou to 
malé sloupky nebo pilíře, které mají na vrcholu umístěný křížek. Ně-
které mívají nahoře obezděný prostor se soškou nebo výklenky pro 
svaté obrázky. Jejich úkolem bylo připomínat ukřižování a utrpení Je-
žíše Krista. U božích muk se při pěších cestách odpočívalo i modlilo. 
Některá boží muka jsou vystavena na místech, kde došlo k tragické 
události, případně vyjadřovala dík za zázračné uzdravení. Začátek vý-
stavby kamenných božích muk je datován do 15. století. Od poloviny 
18. století se boží muka stavěla zděná, bíle omítnutá se stříškou. Nej-

větší rozmach výstavby božích muk nastal v 19. a v první polovině 20. století. 

Grešle – je to drobná mince, která se v němec-
kých zemích razila od r. 1559 pod názvem 
Groschel (grošík, malý groš). V našich zemích se 
začala razit r. 1624 za Ferdinanda II. Habsbur-
ského. Jednalo se o malou stříbrnou minci, která 
měla na rubu říšské jablko a číslici 3, čímž byla 
dána její hodnota, tj. ¾ krejcaru. Od r. 1768, za 

vlády Marie Terezie se začaly v Praze razit grešle měděné. A známé rčení „nestojí to 
ani za zlámanou grešli“ vycházelo z její mizivé hodnoty. 

Žaket – pánský společenský oděv. Pochází z Anglie z přelomu 19. 
a 20. století. Skládá se z černého kabátu se zaobleně střiženými šosy 
a hedvábnými klopami, z černošedých nebo šedých proužkových kal-
hot a světlé nebo stříbrné vesty. Původním doplňkem tohoto oděvu 
byl lesklý cylindr a lakované boty, u krku široká kravata bez uzlu pou-
ze obtočená kolem krku a sepnutá jehlicí, říkalo se jí plastron, který 
později nahradila klasická kravata nebo motýlek. V současné době je 
žaket pouze protokolární záležitostí, neboť je předepsán pro královské 
svatby a na audienci u anglické královny. 

Podle literární předlohy A. Vondruškové Jařmo, parkán, trdlice aneb 
výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění, 

zpracovala JH
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mySlivOSt – prOcHáZKa S mySlivcem
Zhruba před rokem 
uspořádal náš Myslivec-
ký spolek Zdiby-Klecany 
setkání s dětmi ve větru-
šických zahradách, které 
jsme nazvali „Procházka 
s myslivcem“. Vzhledem 
k zájmu dětí i dospělých 
jsme chtěli i letos na-
vázat na tuto úspěšnou 
akci. A tak byla na obec-
ních stránkách i nástěn-
ce vyvěšena pozvánka 
na, v pořadí již druhou, 
Procházku s myslivcem.

 V sobotu 9. dubna ve 14 hodin se na větrušické 
návsi sešlo 17 dětí z Větrušic a z Klecan v doprovo-
du maminek a jednoho tatínka. Je potěšitelné, že 
oproti loňsku přišlo dětí téměř dvakrát více. Z na-
šeho mysliveckého spolku se setkání zúčastnilo 9 
členů, hostů a adeptů, z nichž dva přivedli své lo-
vecké psy, německého krátkosrstého ohaře Darka 
a českého fouska Báru. 

 Celá skupina se přesunula do větrušických 
zahrad, kde na úvod myslivecký hospodář pan 
Antonín Matějka seznámil děti se zvěří, která se 

vyskytuje v naší honitbě, 
s činností našeho spolku 
i vztahem myslivecké čin-
nosti k přírodě a zeměděl-
ství.

Poté byly předvedeny 
ukázky práce loveckých 
psů, které jsou také větši-
nou disciplínami při pod-
zimních a lesních zkouš-
kách. Slečna Věra Tichá 
a pan Jan Jašek se svými 
pejsky předvedli vlečku 
s pernatou zvěří (bažant) 
zakončenou přinášením, 
hledání a vystavování živé 
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křepelky, kdy pes navětřil 
zvěř a pak postavením těla 
a hlavy naznačil vůdci, 
kde se zvěř nachází. Pro 
loveckého psa je to jistě 
náročná disciplína, kdy 
musí prokázat klid před 
zvěří, i když má jejího pa-
chu plný nos. Nakonec psi 
předvedli dohledání zvě-
ře s přesně provedeným 
aportem, což je uchopení 
a přinesení zvěře. 

Potom následovala pro-
hlídka vyčištěných a vy-
dezinfikovaných krmných 
zařízení, tj. bažantího zásypu a srnčích jeslí, 
v doprovodu pana Jana Sobotky a předsedy 
spolku pana dr. Václava Holého.

Slečna Věra Tichá a pan Radek Tuček na závěr 
připravili překvapení v podobě loveckých drav-
ců. Přivezli na ukázku Elišku, roztomilou sovu 
pálenou (Tyto alba). Dále pak Harryho a Coru, 
samce a samici káněte Harrisova (Parabuteo uni-
cinctus). U tohoto dravce, původem z Ameriky, 
je zajímavé, že útočí na kořist v hejnu na rozdíl 
od jiných dravců. I když jsme je neviděli v akci, 
dozvěděli jsme se o nich i o zásadách sokol-

nictví mnoho 
zajímavého. 
Dravce si 
mohly děti 
pohladit i nosit na sokolnické rukavici. 

Na závěr dostávaly děti otázky z toho, co odpo-
ledne viděly a za správné odpovědi dostaly slad-
kosti. Bylo to příjemné odpoledne, ačkoli počasí 
mohlo být příznivější. I přes chladné počasí se však 
děti dobře bavily a bezprostřední setkání se zvířaty 
se jim velmi líbilo. Jsme rádi, že se nám povedlo 
zásluhou našich hostů zpestřit Procházku s mys-
livcem a tak přiblížit dětem myslivost atraktivním 
způsobem.

 Ing. Jindřich Trpák
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aKce pravéHO Hradce
Aktivizační program pro seniory
Město Klecany nám poskytlo 20 tisíc Kč na podporu aktivizačního programu pro 
seniory. Děkujeme za příležitost nabídnout zajímavé aktivity nejen seniorům, ale i je-
jich vnoučatům.

Výlet do skanzenu v Přerově nad Labem
V sobotu 26. května
Odjezd autobusu bude v 8.30 hod. z autobusové zastávky v Klecánkách se zastávkou 
na náměstí, u NÚDZ a u hřbitova. V ceně 250 Kč je zahrnutý poplatek za autobus, 
vstupné a oběd, děti do 5 let zdarma, od 6 let 150 Kč. Návrat je plánovaný na 16. 
hodinu.

Letní příměstský tábor pro prarodiče s vnoučaty
Připravili jsme pro babičky a dědečky s vnoučaty tábor, který odhalí jejich skryté 
možnosti v oblasti tvůrčí (výtvarné, hudební aj.) i pohybové (taneční, sportovní)   
 – během týdne čeká rodinné jednotky celodenní výlet (po dohodě)
 – k dispozici je sál se sociálním zařízením, trampolína, šlapací auta apod.
 – podrobné informace a program zašleme nejpozději týden před začátkem tábora

Po dohodě je možné délku pobytu zkrátit.
Cena: 1 000 Kč na účastníka (po – pá)  
 – cena zahrnuje stravu 3x denně (oběd, 2x svačina, pitný režim)
 – ostatní bude hrazeno ze získané dotace 

Virtuální Univerzita třetího věku
Právě skončil letní semestr, ve kterém 3 studentky studovaly Barokní architekturu 
v Čechách. Scházely se jednou za 14 dní a společně sledovaly cyklus šesti přednášek. 
Po každé z nich vyplnily společný test a doma potom vyplnily podobný test prostřed-
nictvím internetu. Studentky dostaly také doslovný přepis přednášek. Po absolvování 
všech šesti přednášek a šesti testů získají studenti výkaz o studiu s potvrzením uni-
verzity. 

Pro studium zimního semestru jsme zatím vybrali téma Čínská medicína na naší 
zahrádce. Jestli i Vás zajímá toto téma, můžete se ke studiu také přihlásit. Zimní se-
mestr začíná v září.

Výuku zajišťuje Česká zemědělská univerzita, konkrétně její Provozně ekonomic-
ká fakulta. Přednášky jsou předem natočené a jsou přenášeny studentům prostřednic-
tvím dataprojektoru a promítacího plátna. Po absolvování šesti semestrů následuje 
promoce na České zemědělské univerzitě. 
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Kromě získání mnoha nových informací je účast na studiu možností setkat se a po-
povídat si se svými vrstevníky. Více informací o studiu a všech zajímavých tématech 
zpracovaných na vysoké úrovni získáte na www.e-senior.cz.

Na všechny 3 akce se můžete přihlásit na tel. 723 734 994 (Z. Tomášová)

Naďa Profantová –  
Klecany v neolitu, době bronzové a časně laténské
V úterý 10. května pořádáme přednášku o významných nálezech v Klecanech 
a okolí.

Klecany jako celé Dolní Povltaví jsou od doby prvních zemědělců intenzívně osídleny. 
V přednášce se bude hovořit o několika zajímavých obdobích – kromě neolitu přede-
vším o době bronzové a období časně laténském. Ze všech byly získány v posledních 
letech zajímavé nálezy, z období únětické kultury kromě sídlištních nálezů  i několik 
významných hrobů. 

Přednáší PhDr. Naďa Profantová, CSc.
Vstupné je 60 Kč.

Koncert žáků programu Laurus Pravého Hradce
V pátek 13. května v 17.00 hod. vystoupí v kostele Nanebevzetí Panny Marie žáci 
Blanky Laurychové (klavír), Barbory Veselé (flétna), Kateřiny Hanušové (zpěv) a Kate-
řiny Horové (lidový tanec).

Srdečně zveme rodiče, babičky, dědečky, kamarády a všechny sousedy.

21. května se koná již 7. výroční akademie Pravého Hradce  
pod patronací klecanského bílého kosa

Dopolední program v aule mateřské školy:
10.00 – 11.00 – vystoupení účastníků kurzů a kroužků

Odpolední program v Dolních kasárnách:
14.00 –  výtvarné dílny, šachová simultánka, koníci, šlapací auta, skateboard, občer-

stvení
15.00 – vystoupení kroužků Latin Dance a koncert hudebních skupin
16.00 –  posezení s hudbou a zpěvem u Domu s pečovatelskou službou nejen pro 

seniory
Na závěr táborák a opékání buřtů!
Další informace najdete na plakátech a stránkách www.pravy-hradec.cz.
Přijďte se seznámit s činností našeho sdružení a přiveďte i své sousedy a jejich děti!

Za tým Pravého Hradce Zdeňka Tomášová
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šKOlní Kurýr
Po stopách Karla IV. až do Emauz
My, cháska nezbedná z  8.A, rozhodli jsme se prozkoumati některá místa, jež král 
Karel IV. v období své vlády zbudovati nechal. Oudy naše jsme nechali od Malostran-
ského náměstí po Karlově mostě kráčeti, někteří naši panoši a dvorní dámy připravili 
si pro nás vzletnou řeč o mosteckých branách, okolnostech budování mostu i so-
chách na něm umístěných. Od žlutých lázní přepraviti jsme se ráčili až na Dobytčí 
trh a odtud volným krokem do Emauz doputovali. Po obsáhlém výkladu ženštiny 
jakési v Emauzích jsme své pysky svlažili a  krmí lahodnou naše žaludky v krčmách 
na Koňském trhu potěšili. Znaveni po vyčerpávajícím dopoledni špetku zábavy poté 
v JUMP PARKU jsme si dopřáli a den tento skákajíce zakončili.

LP 2016, 21. března

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/po-stopach-karla-iv-az-do-emauz-1219.html

Třeťáci na Karlštejně
Před Velikonocemi odjeli žáci třetích tříd  na hrad Karlštejn. Během jízdy autobusem 
jsme si povídali s naším průvodcem o králi a císaři Karlu IV. Také jsme zhlédli část 
oblíbeného muzikálu Noc na Karlštejně. Cesta za poznáním nám tak utekla velmi 
rychle. Pak už jsme museli použít nohy a vyšlápnout si to za krásami hradu pěšky, 
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což dělalo některým z nás trochu problém. Zkráceným okruhem po Karlštejně nás 
provázel sympatický průvodce, který všechny pochválil za úžasnou pozornost a řekl, 
že jsme byli prozatím jeho nejmladší skupinou. Prohlídka královského hradu se všem 
líbila a my máme v plánu se na toto historické místo ještě jednou vrátit jako cyklisté.

Co jsme si zapamatovali:
Rodiče Karla IV. byli Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna.........Kryštof.
Karel IV. postavil hrad Karlštejn, aby zde uschoval korunovační klenoty........Kubík
Budovy Karlštejna jsou jako schody.......Verča.
Vystavené koruny, které jsme viděli ve vitrínách,  nejsou pravé, ty pravé jsou v chrá-
mu sv. Víta v Praze........Amálka …..a ženy na hrad Karlštejn mohly, nesměly pouze 
do Kaple svatého kříže ve Velké věži.
Budovy Karlštejna, které jsem si zapamatovala: Studniční věž, Purkrabství, Císařský 
palác, Velká věž......Bětka
Karel IV. měl svůj trůn na Karlštejně umístěný velmi šikovně mezi okny, že když na 
něm seděl, nebylo mu vidět do obličeje a mohl klidně spát.......Maura 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/tretaci-na-karlstejne-1220.html
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O beránku a ovečkách
Opět jsme si užili krásný den v Toulcově dvoře. Poučili jsme se, pobavili se, vyrobili 
jsme si kouzelnou vlněnou kuličku a pošimrali si za ušima beránka a ovečky (prasátka 
jsme si také podrbali, aby jim to nebylo líto). 

 Žáci 2.A

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/o-beranku-a-oveckach-1226.html

Pilné včelky z 2.B
Pilné včelky vyle-
těly ze svého úlu 
v Klecanech a do-
letěly až do Toul-
cova dvora pozdra-
vit své kamarádky 
a naučit se od nich, 
jak sbírají nektar 
a pyl. Živou matku 
a živé trubce jsme 
bohužel neviděly, 
ale zato dělnice 
létavky jsme potká-
valy všude kolem 
nás. Ochutnávka 
medu byla sladkou 
odměnou za naši 
návštěvu.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/pilne-vcelky-z-2-b-1227.html
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2.C v Toulcově dvoře
Dnes nás potěšila mláďata domácích zvířat. Zjistili jsme spoustu nových zajímavostí.

Co všechno se musí stát, než se vylíhne kuřátko nebo narodí hříbátko? Co už 
mláďata umí hned po narození a co se ještě musí naučit od svých rodičů? Proběhlo 
pozorování rodin hospodářských zvířat. 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/2-c-v-toulcove-dvore-.html

Zase jsme stáli na bedně
Do Čelákovic se v úte-
rý 19. 4. sjely školní 
týmy, aby se utkaly 
v Dopravní soutěži 
mladých cyklistů okre-
su Praha-východ. Naši 
školu letos reprezen-
tovali žáci a žákyně 
7. ročníku, kteří v loň-
ském roce postoupili do 
krajského kola. Situace 
se letos zkomplikovala 
tím, že v sedmé třídě 
vypukla viróza a ráno 
před odjezdem jsme se 
dozvěděli, že onemoc-
něl jeden člen družstva. 
Naštěstí ho zastoupil spolužák ze stejné třídy, který ovšem neměl na přípravu čas. 
I přes tento handicap ale obsadilo naše družstvo třetí místo v kategorii starší žáci. Dě-
kujeme tedy Nele Filingerové, Aničce Petruchové, Štěpánu Kostrhúnovi a Janu Her-
novi za perfektní reprezentaci školy.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/zase-jsme-stali-na-bedne-1230.html
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Pražský hrad a jeho zahrady
V úterý 12. dubna se páťáci vydali v rámci projektu Karel IV. na Pražský hrad a do 
jeho zahrad.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/prazsky-hrad-a-jeho-zahrady-.html

Techmánie Plzeň
14. 3. se páťáci vydali za technikou do Plzně – Techmánie.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/techmanie-plzen-.html
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šKOlní Jídelna
Cesta kolem světa
Žáci ZŠ Klecany děkují paní hospodářce Bílkové a celému kuchařskému týmu za 
návštěvu USA, Indie, Francie, Mexika a Itálie, a to prostřednictvím skvělé kuchyně. 

Pochvala 
dovolte mi, abych velmi pochválila školní jídelnu ZŠ A MŠ KLECANY.  

Bohužel jsem si při lyžování 16. ledna 2016 zlomila kotník, a tak jsem v době, 
kdy jsem nemohla chodit, několikrát využila Vaši školní jídelnu. Obědy jsou velice 
chutné, jídla jsou rozmanitá a vyvážená, vždy bylo z čeho vybírat. Skvělé nápady na 
školním jídelníčku. 

Myslím, že děti v této školce a škole musí být nadšeni z takto výborné školní jídel-
ny. Kéž by se takto vařilo všude..... 

 Pavla Moravcová 

VÝSTAVA K 700. VÝROČÍ 
NAROZENÍ KARLA IV. 

 

Výstava se koná v prostorách 
Základní školy Klecany, pavilon D. 

Navštívit ji můžete denně od 16. 5. do 20. 5. 2016 v době od 14 
do 16 hodin. 

Na výstavě uvidíte projektové práce vašich dětí zaměřené na 
život a dílo Karla IV. 
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Karel IV. 700 let  
První písemná zmínka o Klecanech 

14. května 2016 
Oslavy na náměstí V.B.T. v Klecanech 

 

Od 13:16 hodin bude otevřený dobový jarmark, kde si můžete  
nakoupit dobroty, poveselit se ostatními konšely a korzovat. 

Hlavní program: 

V 16:13 chorál „Sv. Václave“ 
Příjezd Karla IV. a jeho laskavé zahájení slavností 

Čtvrthodinka zpěvů a promluv s Lakomými Barkami 
* 

V 17:16 „Karel IV. král a císař“ 
Čtvrthodinka zpěvů, promluv a obrazů s Lakomými Barkami 

* 

V 18:16 „ IV. ženy Karla IV. „ 
Čtvrthodinka zpěvů, promluv, věnců a laskomin s L. Barkami  

* 

V 19:16 „Karel IV. Otec vlasti“ 
Čtvrthodinka zpěvů, promluv a přípitků s Lakomými Barkami 
Vyústí v postavení všech přítomných historicky oblečených dam  

i pánů a zvěčnění tohoto výjevu na fotografii Ondřeje Szöllöse 

*Živý obraz  
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V doprovodném programu můžete: 
Zakoupit výroční mince o první písemné zmínce města Klecan 

Naučit se a zatančit si dobové tance 
Zahrát si hazardní vrhcáby o čokoládové mince 

Zhlédnout cikánské tance a nechat si vyložit karty 
Zahrát si šachy (a možná i s císařem), střílet z luku, opékat jablka  

či jen tak pobýt  
* 

Slavnosti ukončíme prodejem kulis a vystavených erbů, aby 
kočovná společnost na pohár vína měla… 

…dále popíjením, pojídáním a příjemným klábosením  
* 

S prvním šerem, nejdříve však ve 20:16 promítáním filmu  

Noc na Karlštejně 

* 

Patřičné oblečení jest vstupenkou ke společnému Živému obrazu.  
Budu potěšen a udělám něco, abyste se na oslavě mých 

narozenin cítili dobře a dosyta si užili. 
 

Sláva oslav je ve Vašich rukách i kostýmech 

Karel IV.  

z Boží milosti král i císař 
 
 

Za Pravý Hradec i město Klecany  
Eva Stanislavová a Lakomé Barky 
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Z družiny
Měsíc duben jsme zahájily „čipernou jízdou“ s Al-
vinem a Chipmunky J. Jízda to byla opravdu vese-
lá a rychlá. Celé představení nám tak rychle uteklo 

a moc se nám líbilo. Tě-
šíme se na další filmový 
zážitek!

Dalším nevšedním 
a pěkným zážitkem byla 
návštěva pizzerie v ob-
chodním centru Krakov. Ptáte se proč nevšedním? No 
proto, že jsme si pizzu mohly dle svých chutí a představ 
samy vyrobit! A pak si ji hlavně sníst J. A jelikož jsme 
hodné děti, donesly jsme také ochutnat svým rodičům 
a sourozencům.

 Děti ze ŠD
Zdroj obrázek: www.onlinekinofilmy.cz

ZpráviČKy Z mateřSKé 
šKOliČKy
5. 4. zahrálo v aule MŠ divadlo Glans „Tři výlety do 
pohádek“ – O Koblížkovi, O třech přáních, O po-
pletené čarodějnici. 



Měsíc duben v MŠ se nesl v duchu příprav na slet čarodějů a čarodějnic. Pekly 
se a zdobily perníky, vyráběly se čarodějné kulisy a rekvizity a vařily se kouzelné 
lektvary. 

Kolektiv MŠ

20. 4. si děti ze třídy Beruška udělaly celodenní výlet do Prahy. Nejprve navštívily 
Muzeum Karla Zemana, kde se ocitly mezi dinosaury a mamuty. Pak se projely 
loďkou po Vltavě, pohrály si na hřišti na Kampě a prošly se po Karlově mostě.

32 / 33
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talentOvé ZKOušKy  
dO ZáKladní umĚlecKé šKOly  
na šKOlní rOK 2016/2017  
a pOZvánKy na aKce Zuš
Talentové zkoušky do Základní umělecké školy v Klecanech proběhnou v těchto ter-
mínech:
1/  Talentová zkouška do výtvarného oboru (hlavní předmět výtvarná tvorba nebo 

hlavní předmět keramika): proběhne ve středu 18. května 2016 od 16.00 – 19.00 
hodin v učebně výtvarného oboru v přízemí. Na talentovou zkoušku si děti přine-
sou ukázky domácích výtvarných prací. Talentová zkouška se bude dále skládat 
z praktické části, kdy dítě samostatně nakreslí obrázek (téma obrázku si samo 
určí).

2/  Talentová zkouška do hudebního oboru (klavír, zobcová flétna, příčná flétna, 
housle, klarinet, lesní roh, trumpeta, saxofon, zpěv, bicí, kytara, el.kytara, ) bude 
ve středu 18. května 2016 od 16.00 – 19.00 hodin v hudebním sále ZUŠ v prvním 
patře. Na talentové zkoušce dítě zazpívá lidovou píseň, dále budeme zjišťovat 
jeho hudební rytmus a hudební cítění.

3/  Talentová zkouška do tanečního oboru proběhne ve středu 18. května 2016 od 
17.15 – 19.00 hodin v tanečním sále. U dítěte budeme zjišťovat pohybové schop-
nosti, fyzické dispozice, hudební rytmus a hudební cítění. 

4/  Talentová zkouška do literárně-dramatického oboru bude ve středu 18. května 
2016 od 17.10 – 18.30 hodin. Dítě si na talentovou zkoušku připraví krátkou bás-
ničku, dále budeme zjišťovat jeho hudební rytmus.

  Náhradní termín talentových zkoušek pro všechny obory bude v úterý 22. června 
2016 od 16.00 – 18.00 hodin.

5/  Výuka MIXU (určeno pro děti předškolního věku, dětem se bude střídat hudebně-
-pohybová a výtvarná průprava. Výuka bude každé úterý od 15.30 – 17.00 hodin. 
Celkem budeme přijímat 30 žáků (výuka je určena především pro předškoláky, 
nevhodná pro tří a čtyřleté děti). Přijímací řízení bude v úterý 24. května 2016 
od 17.30 – 19.00 hodin v učebně výtvarného oboru u řed. Dany Snížkové. Děti 
nakreslí obrázek na libovolné téma, proto je nutné, aby rodiče na zápis přišli s dět-
mi. Výuka Mixu probíhá pod spolkem ArtCreativ ZUŠ Klecany, které bylo zřízeno 
hlavně z důvodu, abychom mohli přijímat i žáky předškolního věku, které by ne-
bylo z důvodu naplnění kapacity školy jinak možné.

6/  Výuka výtvarného oboru pro dospělé studenty – výuka probíhá pod spolkem Art-
Creativ každý pátek od 17.00 – 20.00 hodin. Na výuku se můžete hlásit písemně 
na e-mail školy. Výsledky výtvarné činnosti dospělých studentů můžete, zhlédnou 
na výstavě, která bude zahájena 20. června 2016 od 17.30 hodin na chodbě ZUŠ 
Klecany (vystavují: Ing. Pavel Lyer, MUDr. Ladislava Lyerová. Ing. Petra Kopsová, 
Ing. Jitka Mervartová, Ing. Jitka Ditrichová a Bc. Monika Weberová).
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Do všech oborů přijímáme žáky školního věku (od 6 – 7 let). Žádáme rodiče 
žáků, aby si vzali s sebou rodné číslo svého dítěte kvůli vyplnění přihlášky (přihláš-
ku si můžete také stáhnout na webových stránkách a přinést ji s sebou vyplněnou). 
Pokud žák vykoná talentovou zkoušku, budou rodiče o přijetí či nepřijetí informo-
váni e-mailem nebo poštou. Škola má omezenou kapacitu, proto nemůžeme při-
jmout všechny zájemce. Žáci, kteří udělají talentovou zkoušku a nebudou přijati, 
budou evidováni jako náhradníci a v případě volného místa budou rodiče ihned 
kontaktováni. 

Upozorňujeme rodiče, že výuka v základní umělecké škole na rozdíl od „kroužků“ 
je systematická, dlouhodobá a výuka probíhá podle školního vzdělávacího progra-
mu. Je tedy nutné, aby žáci chodili do výuky pravidelně, na hodiny se doma připravo-
vali a zúčastňovali se akcí organizovaných školou. Zvláště rodiče dětí, kteří se hlásí 
na hudební obor, musí brát v úvahu, že bez soustavné domácí přípravy nemůže žák 
hru na nástroj zvládnout. Problém domácí přípravy musí rodič řešit v součinnosti 
s dítětem, jinak nedojde k dalšímu rozvoji. 

Úplata za vzdělání se platí pololetně. Rodiče mohou žádost o slevu nebo zproštění 
úplaty za vzdělání pokud k tomu mají důvody. 

Další informace jsou na webových stánkách školy (zus.klecany.cz). 

Případné dotazy Vám zodpoví ředitelka ZUŠ Bc. Dana Snížková (mob. 603334627) 
nebo zástupkyně ZUŠ MgA. Ludmila Štětinová (mob. 776509492)

Pozvánky na „zuškové“ akce:
17. května 2016 –  Koncert absolventů a vybraných žáků ZUŠ v pražském Atriu, od 

19 hodin (Čajkovského 12, Praha 3)

25. května 2016 –  Koncert čtyř hvězd (koncert 4 klavíristů-učitelů ZUŠ Klecany, 
kteří se řadí mezi nejlepší současné klavírní virtuózy v České re-
publice a kteří se představí na jednom koncertě s různorodým 
repertoárem, zveme všechny příznivce klasické hudby, slibujeme 
jedinečný umělecký zážitek. Na koncertě vystoupí: Marek Kozák 
-student AMU, MgA. Karel Vrtiška, MgA. Jakub Uhlík a MgA. 
Filipp Subbotin. Po koncertě bude malé posezení s občerstvením, 
abyste lépe vstřebali umělecké prožitky. Začátek bude 18.30 ho-
din v sále ZUŠ Klecany.

1. června 2016 –  Vernisáž výstavy absolventů výtvarného oboru (Adléta Čer-
ná, Prokop Černý, Lambrini Gkouliamani, Veronika Hlaváčko-
vá a Lucie Podratzká). Zahájení v 17.00 hodin na chodbě ZUŠ 
Klecany.

20. června 2016 –  Vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru řed. Dany Snížkové na 
téma: Máme rádi zvířata, zahájení v 17.30 na chodbě ZUŠ

 Bc. Dana Snížková – ředitelka ZUŠ Klecany
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SKautSKé StřediSKO Havran Klecany
„Ty jsi mafián!“ Vyhrkne jedno z vlčat a ukáže prstem na druhé.

To se zmateně rozhlíží po ostatních. „Nejsem! Já nejsem mafián!“
„Nekecej. Já jsem tě včera v noci viděl, jak vycházíš z domu oběti 

s krvavým nožem!“
„Ale Mamut, říkal, že mafie oběť uškrtila.“
„To je fuk. Ty jsi prostě mafián!“
Na nebohé vlče se ze všech stran valí různá svědectví, podle kte-

rých by nebohou oběť uškrtilo, zapíchlo, utopilo, uvařilo, zastřelilo či jinak sprovodilo 
ze světa na tisíc způsobů.

„Dobře, dobře“ přeruší řev Mamut v roli osudu. „Máme obviněného. Kdo je všechno 
pro jej popravit?“

Všechna vlčata vystřelí rukou nahoru, některá i oběma rukama.
„Takže popravujete obviněného …“ Mamut se posměšně ušklíbne. „… a úspěšně jste 

si popravili Katányho!“

Zprávy z oddílů:
Začneme článkem o činnosti 1. oddílu, který napsala Anče:
„I. oddíl čeká začátkem května Závod vlčat a světlušek a proto se pilně připravujeme 
hlavně na něj. Procvičujeme základní dovednosti formou různých her. Mimo jiné jsme 
ale také podnikly výlet na Vyšehrad. Připomněly jsme si zde české pověsti, dozvěděly 
jsme se něco o kasematách (podzemních chodbách Vyšehradu) a také jsme navštívily 
hrob našeho zakladatele Junáka – Antonína B. Svojsíka. Po vydařené prohlídce Vyše-

Smuteční oznámení

Se zármutkem oznamujeme, 
že dne 25. dubna 2016 

nás ve věku nedožitých 92. narozenin 
navždy opustil čestný občan města Klecany

a významná osobnost nejen klecanského skautingu 

bratr Miroslav „Perďa“ Peroutka

 Čest jeho památce!



hradu jsme se ještě občerstvily výbornou zmrzlinou na Výtoni a spokojené jsme odjely 
zpátky do Klecan. Myslím si, že se výlet mimořádně vydařil, jenom škoda, že světlušek 
bylo jen 12, ale čeká nás přespání u příležitosti oslavy sv. Jiří – patrona českých skautů, 
již zmiňovaný závod a nakonec se snad pojedeme podívat i do Roudnice nad Labem 
na výpravu a možná přitom vylezeme i na Říp!“

Také ve třetím oddíle jedou přípravy na závod na plné obrátky. Před dvěma lety se 
náš oddíl umístil na těsně – nepostupovém 3. místě ve své kategorii, takže letos dou-
fáme minimálně ve zlepšení J. Žerty stranou. Kluci se v posledních měsících opravdu 
snažili a je skvělé, že závody neberou na lehkou váhu. Velmi náročný byl program na 
první pomoc, kdy se v klecanském háji rozmístilo šest figurantů na tři stanoviště a bylo 
na vlčatech, aby zraněné našla a poskytla jim první pomoc. Panda s Adamem se usa-
dili u křížku na vyhlídce, přičemž chudáka Pandu pobodal hmyz a Adam trpěl malým 
říznutím. Z nosu krvácející Savče a popálená Nitka čekaly u studánky. Na posledním 
stanovišti čekali Ztracený s Davidem z 13. oddílu, kteří se k tomuto programu dobro-
volně připojili. Kluci více méně zraněné dokázali ošetřit (nikdo po jejich péči nezemřel) 
a odnesli si základní znalosti první pomoci. Díky moc všem zraněným za jejich ochotu, 
odvahu a odolnost.

Hlavní dubnovou akcí 3. oddílu byla výprava na malostatek Blatiny, kam se kromě 
mé maličkosti vydali Panda s Janinou a panďaty a z řad vlčat Dudu, Bobr, Mára, Batman, 
Lepenka, Máťa, Maty, Rychlonožka, Ježeček a Myšpulín. Zatímco Janina s panďaty jela 
do obce Šebáňovice, kde se statek nacházel, autem, my s Pandou a vlčaty jsme si užili 
krásnou cestu vlakem. Sraz byl naplánován na čtvrtou hodinu odpolední na hlavním 
nádraží. Dorazil jsem přibližně s dvacetiminutovým předstihem a už jsem skoro zapo-
mněl, jak vypadá hlavní nádraží v pátek odpoledne. Davy výletníků se tlačily v nádražní 
hale jak vánoční kapři v kádi, přesto jsem v té skrumáži jasně identifikoval hned několik 
skupinek skautů s podobným víkendovým programem. Postupně se celá naše výletní 
banda sešla a já od příjemné paní u poklady obdržel hromadnou zlevněnou jízdenku 
směr Olbramovice. Naskákali jsme do vlaku a zjistili, že jedna skupina pražských svět-
lušek a skautek nám bude ve vlaku dělat společnost. Jen co se vlak rozjel, zjistila vedou-
cí skautek, že na nádraží nechaly pět svých společnic. Soucítil jsem s ubohou vedoucí, 
neboť tohle se každému aktivnímu činovníkovi, který pracuje s dětmi, prostě jednou 
za pět až deset let stane. Jedna z vedoucích proto na další zastávce vystoupila a pro 
opozdilce se vrátila. Na další skupinu bratrů 
a sester jsme narazili cestou z Olbramovic 
do Minartic, přičemž se ukázalo, že jedna 
z vedoucích znala Pandu z kurzu Pavučina. 
Jak je malý ten náš kraj český! Úspěšně jsme 
vystoupili o zastávku později a vydali se na 
dvoukilometrovou pouť na statek. Tam nás 
čekala Janina s panďaty, která dorazila kvůli 
zácpě (dopravní) jen chvíli před námi. Uby-
tovali jsme se, najedli, omylem jsem zahájil 
celo-víkendové šílenství hraní městečka Pa-
lerma a šli jsme spát.
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Po krásných pěti hodinách spánku jsem vstal a vyrazil do chladné jitřenky připravo-
vat pro vlčata orientační výlet. Musím říct, že až na tu zimu jsem se parádně prošel. 
Divoká zvířata, která absolutně nečekala, že je nějaký cvok bude takhle brzy ráno rušit 
od pastvy, zděšeně pobíhala po okolních polích. Po asi deseti ujitých kilometrech jsem 
se s drobnou Pandovou pomocí (ta buzola fakt ukazovala sever místo jihu!) vrátil na 
snídani. A co bylo na té ranní procházce pozitivní? Že jsem si jí dal s vlčaty a Pandou 
ještě jednou. Vlčata měla za úkol pomocí mapy najít 36 stanovišť s obrázky české fau-
ny, přičemž na každém obrázku byl úkol, který vlčata musela splnit. Odpoledne se 
konečně objevil pan domácí (kterému jsme již chtěli začít přezdívat paní Colombová) 
a domluvili jsme se, že nám ukáže farmu se zvířátky. Zvířátka čítala asi osm psů, při-
čemž úplně nejoblíbenější byla fena Loula (vlčaty hanlivě přezdívaná kvůli dlouhé srsti 
a zápachu Štětka), nespočet koček, slepic, stádo koz v čele s panem kozlem, ovce, 
husa a houser, dvě krůty, divočák jménem Darwin, liška, káně, párek zajíců, Bořek (vůl) 
a kůň, na jehož jméno si už nevzpomenu. Kůň byl určitě největší atrakcí, neboť velmi 
ochotně a trpělivě na svém hřbetu povozil všechna vlčata. Po exkurzi si vlčata převzala 
Janina a naučila je připravit suroviny pro zeleninovou polévku. Večer pak pokračovala 
svou stolní naučnou hrou, během které vlčata odpovídala na otázky a učila se značkám 
v mapě.

V neděli měl program na starost Panda, takže učil vlčata zatloukat (a taky vytahovat) 
hřebíky,řezat prkna a v rámci jeho bloku zručnost, pak každé vlče učil skládat vlaštovku 
či origami z papíru, které jsem pak dostal jako odměnu za péči o vlčata J. Po obědě 
jsme se začali připravovat k odchodu, vyřídili všechny nesrovnalosti s paní domácí, hlav-
ně co se rozbitých věcí týče (hrnek, koš a pár drobností … ještě, že to okno nebylo naše 
dílo) a udělali poslední společné foto. Když jsem za posledním vlčetem zaklapl vstupní 
vrátka, všiml jsem si naprosto úžasného nápisu: „Potěší nás každá návštěva. Některá 
tím, že přichází, jiná zase, že odchází.“ S pevným přesvědčením, že my jednoznačně 
patříme do první skupiny, jsem zamával na Ště … Loulu a vydal se s vlčaty směr domů.

Skautský ples:
Letošní skautský ples se velmi netradičně konal na začátku dubna. Kromě toho sebou 
přinášel celou řadu jiných novot – téma plesu, kapela, DJ s velmi sympatickou přezdív-
kou, fotokoutek apod. Tématem letošního plesu byla benátská plesová noc s maskami 
a tradičními benátskými barvami. Šest párů roverů a rangers již od ledna usilovně tré-
novali své utajené předtančení, které až na drobné výjimky s tímto tématem souviselo. 
V sobotu 2. 4. se ve veltěžské sokolovně kolem devatenácté hodiny začali scházet první 
hosté benátského plesu. Letos jsme zvolili novou kapelu Soft sofa z Prahy. Během první 
přestávky proběhlo vystoupení profesionálního tanečního páru, který předvedl několik 
latinskoamerických a standardních tanců jako inspiraci pro všechny přítomné hosty. 
Během večera mohli hosté kupovat obálky s tombolou, která stejně jako loni nabízela 
spoustu pěkných cen. Kromě toho se mohli vyfotit v již zmiňovaném fotokoutku s růz-
nými maskami a rekvizitami. Dále nechyběla tradiční taneční hra s citróny, které musely 
mezi sebou páry udržet co nejdéle. Párů bylo hodně, ale do finále se dostaly páry Mi-
špule s Jirkou a Matla s Petrem, kteří nakonec celou soutěž vyhráli. Následovalo vyhlá-
šení nejkrásnějších benátských masek, kterých nebylo málo a pro porotu to rozhodně 



38 / 39

nebylo jednoduché rozhodování. Poté přišel zlatý hřeb večera – taneční vystoupení RS. 
Zatímco se v popředí dvojice protagonistů hádala, zda půjde na ples, již zmiňovaných 
šest párů předvedlo benátskou maškarádu, twist, moderní sestavu na píseň Pa Pa l’a-
mericano a v závěru s pomocí hostů také klasický valčík. Jako poslední nám své umění 
předvedli kejklíři, kteří žonglovali se vším možným i nemožným a občas si ke svým 
hrátkám přizvali i ubohou oběť z řad publika. Jako třešnička na dortu byla tradiční dis-
kotéka pod taktovkou DJ Mamuta. Rád bych poděkoval všem, kdo se na přípravě plesu 
podíleli, a také sponzorům v čele s Městem Klecany, bez jejichž podpory by nebylo 
možné ples realizovat. Díky také patří Kapimu a Janině za to, že nabídli možnost pohlí-
dání ratolestí na srubu, aby si rodiče mohli užít ples bez starostí. Poslední poděkování 
patří všem hostům, díky kterým má skautský ples rok co rok onu báječnou atmosféru 
přátelství a pohody. Těšíme se na Vás na skautském plese v roce 2017. J

PS: Pro ty z Vás, co prošvihli či neviděli vystoupení našich roverů a rangers, zde je od-
kaz: https://www.youtube.com/watch?v=Z8DovtX_RI0

V minulém čísle jsme vám slíbili zavzpomínání na dva tábory, které se konaly v období 
krátkého obnovení Junáka. Těmi byl tábor v roce 1969 a v roce 1970. 
Tábor v roce 1969 se konal 14 dní a vedení bylo zastoupeno takto:
I. oddíl – Miroslav Berkman
II. oddíl – Jaroslav Fiala
I. dívčí oddíl – Drahuše Tintěrová
vedoucí tábora: Zdeněk Stanislav (I. týden)
Miroslav Peroutka (II. týden)
provijanství: Jaroslav Velíšek (I. týden)
Oldřich Štemprok (II. týden)
kuchařka: Vlasta Velíšková
členové oddílových starších junáků:  
Mirek Černý, Václav Dus, Karel Tintěra

Z  tohoto období máme v archivu jen dvě kroniky, a to kroniku II. oddílu a I. dívčího 
oddílu. Obě dvě začínají zápisky datovanými až po létě 1969, takže jak se na táborech 
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účastníkům žilo můžeme vyčíst ze zápisů tábora z roku 1970. Ten trval 19 dní, od 
středy 1. července až do neděle 19. července. Z citovaných odstavců se dozvíte více, 
než kdybychom vám to tu suše vypisovali. Takže, pěkné počtení a zasnění pro ty, co 
nezažili, a pěkné zavzpomínání pro ty, co tam byli:

Z kroniky II. oddílu Klecany
„Dnes je sobota 11. 7. 1970. Už při vztyčování vlaj-
ky je cítit zvláštní ovzduší tohoto dne. Dnes je opět 
hezky. Na rozcvičku vybíhají hoši odění jen v tre-
nýrkách a přitom není nikomu zima. Celý tento den 
je volný, protože dnes přijedou rodiče za svými mi-
lými. Je už druhá polovina tábora a maminkám se 
stýská. A opravdu. Dnes přijelo požehnané množství 
rodičů. Ale nejen rodičů. Přijeli i skauti. První oddíl 
děvčat přivítal nadšeně sestru Černou. Celé středis-
ko už očekává br. Štemproka staršího, který měl dnes 
přijet, aby převzal tábor po br. Stanislavovi. V celém 
táboře je zmatek a nikdo není schopen něco dělat. 
Až na večer se objevilo zelené auto, které dostalo 
název ponorka a přijel br. Štemprok i se svou paní. 
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Ale to už se obrací pozornost většiny na ostrůvek, kde roste slibová hranice. Ano, 
dnes zde budou někteří nováčkové skládat slib. Slíbili tito: Karel Smolan, Jan Novotný 
a Radan Dus. 

U slibového tábora předal vedoucí oddílu Kidovi hodnost zástupce vedoucího II. 
oddílu. 

Při této příležitosti odevzdal vedoucí oddílu několika bratrům některé odborky. Byly 
to „Tři orlí pera“, odborky „Drvoštěpa“, „Táborníka“, „Učení“. 

Po této slavnostní části byla část zábavná. Začal zpěv a hry. Tento táborák se povedl 
a jistě patří mezi táboráky, na které se nezapomíná.“

Z kroniky I. dívčího oddílu
„Neděle 19. 7. 1970
Probouzíme se do smutného dne. Poslední budíček, poslední mytí v naší říčce, rozcvič-
ka, snídaně, nástup. Den začíná jako obyčejně, až na to, že je to vše naposled. Všichni 
již mají sbaleno a nástup je vlastně nástupem na demontáž tábora. Louka, na které 
stál tábor I. a II. chlapeckého oddílu musí být čistá, do posledního papírku. Zůstane tu 
jen hlídková věž, jenž nyní bude sloužit jako posed hajnému. Celty jsou složené a teď 
se rozebírají podsady a prkna se rovnají právě k věži. Brána již také padla a všem je 
uvnitř nějak smutno. Někteří odcházejí mimo tábor, chtějí být sami. Ale když jsou mezi 
ostatními, nedávají to na sobě znát. A tak je všude plno legrace a naposled nám dal 
zasmát i Dou. Je poledne, už jsou tu autobusy, ale náš dívčí tábor stále stojí. A bude stát 
celé léto. Byl nám totiž půjčen už postavený. A teď se tam stěhují mastňáci, jenž přijeli 
dvěma autobusy. A Dou již zvyklý na svůj stan, jej udatně brání před cizími vetřelci. 
Museli jsme ho přenést na druhou stranu a držet ho. Ale ne dlouho. Naše zavazadla se 
stěhují z pod ovčí lávky do autobusu a za chvíli se tam stěhujeme i my. Nyní již opravdu 
naposled vidíme místo, kde stál náš tábor. 

Cesta probíhá hladce, projíždíme Kaplicí a míříme na České Budějovice. Na zastáv-
ce v nějakém městě vyběhl Dou, ale někdo si ho všiml a tak jsme ho tam nezapomněli. 
A teď už jedeme přímo domů. Ovšem, ještě s jednou zastávkou mezi lesy. Do Klecan 
jsme přijeli kolem čtvrté hodiny.“

A máme tu otázky pro „pamětníky“: 

1. Kdo to byl Dou?
2. Komu se přezdívalo Sam a komu Roy?

Prosím, napište nám na email: skaut@klecany.cz

Citát na závěr:
„Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit akce, kde je tolik mladých lidí odhodlaných 
posouvat svět tím správným směrem. Oceňuji, že program nenabízí jen zábavu, ale 
i možnost rozšířit si obzory díky nejrozmanitějším aktivitám.“ (Robert Fulghum, ame-
rický spisovatel)

 Mamut



Klecanský zpravodaj • květen 2016

Junák – český skaut,
středisko Havran Klecany, z. s.

a
TJ Sokol Klecany

Vás zvou na 

Zvířecí dětský den
29. května 2016

SDH Klecany, Hasiči Neratovice, Vitalus - kurzy první pomoci, Autoteam - Jan Machart, Restaurace Sportklub,
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Začátek trasy s disciplínami je
od 13 hodin na náměstí

a konec na fotbalovém hřišti.
Na hřišti na vás bude čekat:

Občerstvení, skákací hrad, pěna, 
ukázka první pomoci, šlapací auta,

a prezentace hasičského a policejního vozidla.

M
ěsto Klecany,
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 

KURZ PRVNÍ POMOCI ZAMĚŘENÝ NA 
PROBLEMATIKU DOPRAVNÍCH NEHOD 

KDY: 15. 5. 2016 od 14 hodin                   
DOBA TRVÁNÍ: 4 hodiny                     
CENA: 450/osoba 
 

Dopravní nehoda je většinou otřesný a  
psychicky  náročný  zážitek.  Jejím  svědkem může 
být  každý  z nás.  Nestačí  jen  zírat  na  poškozené 
plechy,  je  třeba  jednat! Mnohdy  jde o  vteřiny  a 
záleží na nás  jestli zraněný přežije… 

 
 

S námi získáte jistotu a zručnost, už nebudete váhat,  
čím začít, nač nezapomenout, co nepodcenit. 

 

MALÝ ZDRAVOTNÍK☺ 

KURZ JE URČEN PRO DĚTI OD 6 LET 
KDY: 5. 6. 2016 od 10 hodin 
KDE: U školy 17, Klecany, 250 67 ‐ budova zdravotního střediska 
DOBA TRVÁNÍ: 2 hodiny  
CENA:  230 Kč/dítě 
OBSAH: 
• SEZNÁMENÍ S LIDSKÝM TĚLEM 

• PREVENCE ÚRAZŮ 

• ROZPOZNÁNÍ SITUACÍ, KDY JDE OPRAVDU O ŽIVOT 

• POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI PŘI ŽIVOT OHROŽUJÍCÍCH 
STAVECH 

OBJEDNÁNÍ KURZŮ NA UVEDENÝCH KONTAKTECH 
Tel. č.: 731 765 342, kurzy@vitalus.cz, www.vitalus.cz 
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Chcete se naučit poskytovat první pomoc, vědět, co dělat jako první, co je 
nejdůležitější a na co nesmíte zapomenout? 

Pokud ano, neváhejte a přihlaste se na kurz první pomoci! 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ PRVNÍ POMOCI 

• Kurz pro seniory: 13. 5. od 16 hodin 

• Kurz pro rodiče: 15. 5. od 9 hodin 

• Kurz pro veřejnost: 15. 5. od 14 hodin ‐ DOPRAVNÍ NEHODY 

• Kurz pro děti: 5. 6. od 10 hodin 

KDE: U školy 17, Klecany, 250 67 ‐ budova zdravotního střediska 

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

OBJEDNÁNÍ KURZU NA UVEDENÝCH KONTAKTECH 

Nezáleží na  věku, profesi  či pohlaví. V pravou  chvíli udělat  tu  správnou  věc 

dokáže každý. Stačí se jen rozhodnout a my vás naučíme vše potřebné!   

Nemůžeme vám  zaručit bezstarostný  život bez nehod a úrazů, ale můžeme  vás naučit,  jak 

v krizovém okamžiku neselhat a správně poskytnout první pomoc! 

 

www.vitalus.cz 
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uKáZKa výcviKu pSů  
Se ZamĚřením na Obranu 
V sobotu 23. 4. 2016 se na cvičišti Základní kynologické organizace Klecany – Ka-
sárna pořádala pro veřejnost ukázka výcviku psů se zaměřením na obranu. Přestože 
nám počasí vysloveně přálo, nenašlo se příliš zájemců o tuto sportovní disciplínu. Ale 
ti, kteří byli ochotni zaměnit sobotní návštěvu nákupního centra za pobyt na čerstvém 
vzduchu, měli možnost shlédnout práci výcvikové školy vedené prvotřídním profesi-
onálním kynologem Bedřichem Husákem. Pan Husák předvedl práci se psy různých 
plemen a přítomným dokázal, že vhodným způsobem výcviku lze naučit základním 
dovednostem nejenom standardní služební plemeno, kterým je německý ovčák, ale 
v podstatě jakékoliv plemeno, křížence nevyjímaje. Kromě toho dokázal všem pří-
tomným, že správně vedený a cvičený pes není nikdy zbraní v rukou člověka, jak se 
o tom často dočteme nebo doslechneme v médiích. Při této akci bylo možné rovněž 
zkonzultovat výběr vhodného plemene psa. A dotazy zaznívaly zcela logické a správ-
né: je ten který pes vhodný k dětem, nezničí mi zahrádku, je vhodnější fenka nebo 
pes apod.

Panu Husákovi a všem pořadatelům této akce patří dík a všem milovníkům psů, 
kteří neměli čas nebo možnost se této akce zúčastnit připomínáme, že o fungová-
ní Základní kynologické organizace Klecany – Kasárna se mohou dočíst na adrese 
www.zkoklecany.wbs.cz, nebo se přijďte se svým čtyřnohým kamarádem podívat, 
případně zúčastnit některého z pořádaných cvičení jako je cvičení se zaměřením 
na obranu pořádané každou sobotu od 10. hodin nebo výcvik základní poslušnosti 
pořádaný vždy v neděli – pro štěňata od 9.15 hod. a pro pokročilé pak od 10.00 hod. 
Výcviku základní poslušnosti se věnují zkušené výcvikářky, které vám mohou stejně 
jako pan Husák poradit s vhodným výběrem psa i se správnou volbou výcviku.

A ještě si dovolím přidat osobní zkušenost. Před 5 lety jsem si přivedla z útulku od-
rostlé štěně německého ovčáka, vystresované, plaché, bázlivé. O výcviku jsem nemě-
la ani potuchy a tak si fenka žila svým životem. Před 5 měsíci jsem s ní prvně dorazila 
na cvičiště. Problém byl v tom, že šestiletého psa nelze zařadit mezi štěňata, protože 
by tam působil jednak jako Maxipes Fík a kromě toho také jako drzý vychovatel. Tak-
že dosud „výcvikem nepolíbená“ fena rovnýma nohama skončila mezi pokročilými. 
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Díky trpělivosti výcvikářek i ostatních účastníků výcviku a také díky dobrým radám 
pana Husáka, je dnes z naší feny docela dobře ovladatelný a především suverénní 
a nebojácný pes. Zvládá většinu překážek, základní poslušnost je sice vzhledem k její 
neutuchající hravosti občas problém, ale i to se během dalších pár měsíců určitě 
vylepší. Takže díky osobní zkušenosti mohu tento nenáročný druh lehce sportovní 
zábavy opravdu doporučit. 

 Jitka Homoláčová, obrázek – zdroj: http://fungate.cz 

Pokud najdete více než 1 rozdíl, budete moci jít na cvičiště i s kočkou J
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klání v malém 
fotbale

běh do háje 
Vodolského

beachvolejbalvybikanohejbal

Sportovní program od 10.00 / Kulturní a doprovodný program od 13.00
Přesný časový rozvrh akce bude zveřejněn k prvnímu máji - lásky času :-)

SouSedé
se spolu dobře baví
v dolním Povltaví

Srdečně Vás všechny zveme 
na sportovně kulturní den spojený s Dětským dnem

k poslechu zazní různé hudební žánry a vystoupí  
dětské a zájmové spolky zúčastněných měst a obcí

Kulturní program

ve sportovním areálu města

Odolena Voda
tentokrát se uskuteční 

28. 5. 2016
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výZva prO všecHny KlecanSKé SpOrtOvce
V rámci tradiční každoroční akce konané v našem regionu 
„Sousedé se dobře baví“, proběhnou soutěže družstev jednot-
livých obcí a měst v malé kopané, vybíjené, beach volejbalu, 
nohejbalu a v běhu.

Dejte dohromady týmy a zaregistrujte se na MěÚ Klecany u p. 
místostarosty D. Dvořáka a pojďte reprezentovat naše město. 

Soutěže jsou určeny pro širokou veřejnost!

SváteK cyKliStiKy na becKOvĚ  
Již v nedĚli 22. 5. 2016! 
Cyklistické závody pro ši-
rokou veřejnost se usku-
teční v neděli 22. května 
2016 na trati v Klíčanech. 
Pořadatelé závodu ze So-
kola Veltěž s podporou 
MAS Nad Prahou připravi-
li již 3. Mistrovství regionu 
Nad Prahou v závodech na 
horských kolech, kdy hledáme každoročně nejlepší cyklisty regionu v jedné z 23 ka-
tegorií. Nemusíte být „profesionálními“ sportovci, abyste se stali Mistry regionu Nad 
Prahou, stačí mít horské kolo a chuť si trochu protáhnout tělo. 

Pro letošní rok je připraveno několik novinek. Zá-
zemí bude tradičně v areálu společnosti KB Expert, 
připraven bude mimo jiné nový catering, který se 
postará o jídlo a pití po celou dobu akce. 

Na trati postupně připravujeme nové technické 
pasáže, nemusíte mít ale vůbec žádný strach. Všech-
ny úseky, které se Vám budou zdát obtížné, budou 
mít svojí lehčí nenáročnou objízdnou variantu, tzn. 
„Chicken Way“. Pro nejmenší kategorie jsme někte-
ré výjezdy upravili tak, aby byly ještě jednodušší. 

A protože je naším heslem poznávání a setkává-
ní lidí z regionu Nad Prahou, připravujeme pro Vás 
ukázkové tréninky na trati. Můžete si přijít vyzkou-
šet trať závodu a třeba se i něco přiučit od průvodců, 
kteří Vám ochotně poradí, jak bezpečněji a rychleji 

Výzva pro všechny klecanské sportovce 
 
V rámci tradiční každoroční akce konané v našem regionu  
„Sousedé se dobře baví“, proběhnou soutěže družstev 
jednotlivých obcí a měst v malé kopané, vybíjené, beach 
volejbalu, nohejbalu a v běhu. 
 
Dejte dohromady týmy a zaregistrujte se na MěÚ Klecany  
u p. místostarosty D. Dvořáka a pojďte reprezentovat naše 
město.  
 
Soutěže jsou určeny pro širokou veřejnost! 
 
 
      
 
 



jezdit na kole, jak překonat nějakou 
překážku. 

Zapište si tedy termíny ukázkových 
tréninků: 
Neděle  1. května od 15 do 17 hodin  
Pondělí  9. května od 17 do 19 hodin  
Středa 18. května od 17 do 19 hodin

Sejdeme se vždy na uzavřené asfal-
tové cestě od Klíčan do Sedlce, asi 150 
m za závorou směrem od Klíčan. Letoš-
ní rok Vám během ukázkových trénin-
ků budou k dispozici např. reprezentantky ČR v MTB Cross Country, Mistryně ČR 
v Cross Country a Cyklokrosu, medailisté ze závodů Českého poháru a další přední 
závodníci Českého poháru v MTB Cross Country. 

Doporučujeme sledovat webové stránky závodu http://www.xcobeckov.cz/, kde 
naleznete veškeré důležité a aktuální in-
formace. Pokud uvažujete o Vaší účasti – 
a kategorie jsou vypsány pro celou rodi-
nu – budeme rádi, pokud nám tento fakt 
sdělíte formou přihlášení přes registrační 
formulář. Ušetříte si tak spoustu času 
u prezence, minimalizujete chyby v pře-
pisu vašeho jména do časoměřičského 
systému, ale hlavně nevypadnete z pořa-
dí Mistrovství regionu Nad Prahou. 

(pm)
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Valná hromadaTělocvičné jednoty Sokol Klecany  
 
Členky a členové TJ Sokol Klecany, župa Jungmannova se sešli 3. března na výroční schůzi, 
aby zhodnotili činnost v roce 2015: Konstatovali, že k 1. lednu 2016 má jednota 78 členů, 
z toho šest mužů a 72 žen. Ty cvičí ve školní tělocvičně třikrát týdně. Muži se scházejí na 
florbal. Děti ani mládež jednota nemá, také vzhledem k tomu, že chybějí cvičitelky. Mimo 
cvičební sezónu chodí starší ženy na vycházky po okolí, několikrát do roka se scházejí a loni 
navštívily společně denní stacionář pro kognitivní poruchy v Národním ústavu duševního 
zdraví v Klecanech. Sestry Z. Lemonová a  A.Vacková předcvičovaly i v loňském roce 
seniorům v klecanském Domě s pečovatelskou službou. Loutkové divadlo Klecánek, které 
vede bratr P. Kuneš a v němž hrají kromě dalších účinkujících ještě sestry H. Janková a        
Z. Lomová, sehrálo v r. 2015 pět představení pro děti. Sokolky se účastní všech akcí 
pořádaných městem. Letos na podzim vzpomenou bratři a sestry 25. výročí obnovení 
Tělocvičné jednoty Sokol Klecany. Na valné hromadě byla volbou potvrzena ve funkci 
starostky sestra J. Srbová, jednatelkou a hospodářkou zvolena ses. H. Janková, náčelnicí     
ses. R. Vokatá.  
           zl 



Klecanský zpravodaj • květen 2016

dvĚ Zlata na úvOd ČeSKéHO pOHáru  
v crOSS cOuntry prO SOKOl veltĚž! 
O uplynulém víkendu se rozjel kolotoč 
Českého poháru v Cross Country MTB 
na trati v Praze Řepích. Tento závod byl 
zároveň kvalifikační pro olympijskou no-
minaci, takže byla k vidění téměř celá 
česká bikerská špička. Samozřejmě ty-
picky oranžové sokolské barvy závodní-
ků z Veltěže u toho nemohly chybět. 
Po kvalitní zimní přípravě jsou vždy 
všichni zvědaví, jak na tom budou, jak 
budou rozdány karty. Hned úvodem na-
značíme, že naše letošní premiéra do-
padla více než skvostně. Ale pojďme postupně. Nejprve se na start v nejmladší kate-
gorii postavilo pět našich nováčků na Českém poháru ve startovním poli čítajícím 54 
závodníků. Výtečně se předvedli zejména dva Klecaňáci, kteří se celý závod pohy-
bovali kolem desátého místa. Ostatní si také nevedli špatně, a přes drobné jezdecké 
a taktické chyby tak zejména sbírali cenné zkušenosti. 

11. místo Filip Jech
16. místo Kryštof Král 
38. místo Jonáš Hynek
51. místo Vojtěch Suchý
52. místo Prokop Miňovský

V kategorii mladších žákyň hájila naše barvy Veronika Mišoňová. Krátce po startu se 
připletla do drobné kolize a poté se celý závod drala statečně dopředu. Dokázala vy-
bojovat 5. místo, které je jejím nejlepším dosavadním výsledkem na Českém poháru. 

5. místo Veronika Mišoňová 

Ke kategorii starších žákyň jsme vzhlíželi s nej-
většími nadějemi, zda naše holky potvrdí svojí 
výkonnost z loňské sezóny. Zuzka se od počát-
ku pohybovala v první čtveřici, která diktovala 
tempo závodu, poté se k nim po stíhací jízdě 
dotáhla i Aneta. Poslední kolo tak bylo napínavé 
až do cílové rovinky, kde se bojovalo o každý 
metr. Nakonec Zuzka vybojovala své premiéro-
vé vítězství v Českém poháru a Aneta byla na-
konec spokojena se čtvrtým místem, osobním 



nejlepším výsledkem. Natálka obsadi-
la krásné 12. místo, a Kačka po ner-
vózním úvodu 27. místo – což je na 
premiéru opět vynikající.

 1. místo Zuzana Kadlecová
 4. místo Aneta Novotná
12. místo Natálie Klímová
27. místo Kateřina Suchá

V juniorech měl skvěle rozjetý závod i Matěj, kterého bohužel ve třetím kole hned za 
depem potkaly technické problémy v podobě zahryzlého řetězu, které ho odsoudily 
ke statečnému běhu ¾ kola do další technické zóny, kde byl defekt opraven. Velký 
respekt za morálku a je tak naším největším hrdinou. Soupeři, se kterými bojoval před 
defektem, se nakonec umístili kolem 34. místa. 

45. místo Matěj Mimoň

Poslední kategorií, kde 
jsme měli zastoupení, 
byla kategorie kadetek, do 
které povýšila od letoška 
Magdalena Mišoňová. Bez 
bázně a hany se postavi-
la většinou starším sou-
peřkám a po prvním kole 
byla v ujeté první trojici. 
Asi jí to bylo málo, tak ke 
konci druhého kola za to 
vzala v technické pasáži 
a osamostatnila se tak na 
vedoucí pozici. Ve třetím 
kole si náskok už pohlídala 
a dokonce i mírně navýšila 
a přijela do cíle sice totál-
ně vyčerpaná, ale nesmírně šťastná. Neboť to pro ní bylo již 8. vítězství v řadě na 
závodech Českého poháru! 

1. místo Magdalena Mišoňová

A aby byla reportáž kompletní, tak již jen telegraficky doplníme, že v sobotu Zuzana 
Kadlecová vybojovala bronzovou medaili v Eliminátoru, Magdalena prošla se štěstím 
do finále a tam skončila čtvrtá. 

(pm)
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Z FOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Výsledky odehraných zápasů „A“
VIKTORIA RADIM – TJ SOKOL KLECANY 0 : 1
Gól: Marcel Rodek

TJ SOKOL KLECANY – PŠOVKA MĚLNÍK 4 : 3
Góly: Marcel Rodek 4 x

FK BRANDÝS NAD LABEM – TJ SOKOL KLECANY 4 : 0

TJ SOKOL KLECANY – TJ JEDOMĚLICE 3 : 0
Góly: Marcel Rodek, David Průcha, Lukáš Rybecký

Pozvánka na zápasy – A mužstvo 
Červ. Pečky  – Klecany 07. 05. 2016 17:00 hodin sobota
Dlouhá Lh.  – Klecany  14. 05. 2016 16:30 hodin sobota
Klecany  – Slaný 21. 05. 2016 17:00 hodin sobota
Poříčany  – Klecany 29. 05. 2016 17:00 hodin neděle
Klecany  – Horky 04. 06. 2016 17:00 hodin sobota

Klub biatlOnu Klecany
S oteplením a příchodem jara trénují mladí 
klecanští biatlonisté střelbu i běh zásadně ven-
ku. Nově vyškolení trenéři/tatínci již vědí, co 
a jak mají své svěřence učit. 

Děti trénovat a závodit baví, proto se nad-
šeně zúčastňují regio-
nálních závodů Českého 
poháru v letním biatlo-
nu. Dostavily se i první 
výsledky – třetí místo 
Vojty Vejvody v Berouně, třetí místo Petra Berana v Kapslovně 
na Žižkově a druhé místo Štěpána Matouška v Boleticích nad 
Labem. 

Začaly i sobotní tréninky na kolečkových bruslích na cyklo-
stezce u Vltavy. 

 Šimon Matoušek
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Pozvánka na zápasy – starší žáci 
Klecany  – Zeleneč 07. 05. 2016 10:00 hodin sobota
Klecany  – Benátky n./J. 14. 05. 2016 10:00 hodin sobota 
Velvary  – Klecany 22. 05. 2016 11:00 hodin neděle
Klecany  – Straky 28. 05. 2016 10:00 hodin sobota
Bělá p./B.  – Klecany 05. 06. 2016 10:15 hodin neděle

Pozvánka na zápasy – mladší žáci 
Vyžlovka – Klecany 07. 05. 2016 14:00 hodin sobota
Klecany – Hovorčovice 14. 05. 2016 12:30 hodin sobota
Přišimasy – Klecany 18. 05. 2016 17:30 hodin středa
Svojetice – Klecany 28. 05. 2016 14:00 hodin sobota
Klecany – Veltěž 04. 06. 2016 12:30 hodin sobota

Pozvánka na turnaje – starší přípravka
Hřiště TJ Slavia Louňovice   21. 05. 2016  10:00 hodin 
Hřiště TJ Sokol Ondřejov   04. 06. 2016  09:00 hodin 

Pozvánka na turnaje – mladší přípravka 
Hřiště Vyžlovka    15. 05. 2016  09:00 hodin 
Hřiště TJ Sokol Klecany   29. 05. 2016  09:00 hodin 

Hledáme trenéry mládeže
Tělovýchovná jednota Sokol Klecany – fotbalový oddíl hledá trenéry mládežnických 
oddílů v nejmladších kategoriích. Bližší informace na tel.: 774055495 Dáša Horová.



Klecanský zpravodaj • květen 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 9. 2016 
 

na obou březích Vltavy 
v Klecánkách a Roztokách   

 

Po celý den bude připraven bohatý  
kulturně – sportovní program  
pro všechny věkové skupiny 

 
Bližší informace o programu budou k dispozici na plakátech 

 
 

Loga  vystřihnout  dát stejná jako jsou partneři města 
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28. 5. 
2016

Dětský 
Den

Město Odolena Voda 
vás srdečně zve na

těšit se můžete na:

13.00 - 17.00
soutěže pro děti

13.00 - 19.00
aquazorbing
vodní autodrom
skákací hrad

sousedé se d
obře b

aví v Dolním Povltaví

Areál 
sportovní 

haly

kDe?

sr
ed

l.c
z



III

Ta Truhlárna 
Radovan  Mojžiš 
Nově nabízí v  areálu Dolní Kasárna:    

 
    

 Zasklívání oken, dveří, výroba dvojskel 
 Řezání skel, barevných skel a zrcadel 
 Leštěné pohledové hrany 
 Výroba skleněných příček na míru 
 Výroba sprchových koutů 

 
Na adrese Dolní Kasárna č.p. 955, 250 67 Klecany,                                          
Tel. 602 121 250 – Todorov Ivailo 
Tel. 602 318 466 - Mojžiš Radovan 
Tel. 728 181 095 – Kravcová Helena 
 mail: radovanmojzis@seznam.cz 
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