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Jubilanti
v červenCi v SrPnu

Červencovým a srpnovým oslavencům přejeme k jejich významnému životnímu 
jubileu vše nejlepší, pevné zdraví a dostatek životního elánu!
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Vlasta Trnková
Božena Králová
František Spejchal
Anna Šebestová
Květoslava Blechová
Marie Kubáníková
František Svoboda
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Miroslava Žaludová
Jaroslava Faltová
Jiřina Frančíková
Milada Tichá
Jan Pospíšil 
Bohumil Hladký 
Věra Šarochová
Zdeňka Smolanová 
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na PrÁZDninY!
Přejeme dětem krásné, sluncem zalité prázdniny, spousty vodních radovánek, prázd-
ninových dobrodružství a nových kamarádů. Pedagogickému sboru a všem ostatním 
zaměstnancům ZŠ a MŠ Klecany přejeme příjemný odpočinek a načerpání energie 
do nového školního roku. Všem čtenářům Klecanského zpravodaje přejeme pohodo-
vé léto, hezkou dovolenou a šťastné návraty z cest. 

 Vedení města, zaměstnanci MěÚ a redakční rada
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výPiSY Ze ZaSeDÁní raDY a ZaStuPitelStva 
měSta KleCanY Za Květen a červen 2016 
Rada 16. května
 – Vzala na vědomí žádost firmy Artcas Projekt R 400 se sídlem v Lipsku o nájem 

400 m2 z p. č. 463/7 a schválila podpis nájemní smlouvy na dobu určitou, od 1. 4. 
do 30. 6. 2016 za 12 000 Kč/měs.

 – Schválila poskytnutí návratné finanční výpomoci spolku Pravý Hradec ve výši 
50 000 korun. Částka bude vrácena po poskytnutí příspěvku na činnost z rozpočtu 
města, nejpozději však do 30. 6. 2016.

 – Schválila podpis smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory 10 000 korun na 
pořádání běžeckých závodů Kros Zdiby – Klecany 25. 6. 2016 spolku Sport4active 
Praha. Stejnou smlouvu ve výši 5 000 korun schválila pro Bike service Klecany na 
pořádání cyklistického závodu horských a trakových kol Cross Country Řež 3. 9. 
2016. 

 – Schválila podpis nájemní smlouvy na prostor v Dolních kasárnách se spolkem Po-
zor, kočka! z Českého Brodu – Libice. Jedná se o maringotku č. 956.

 – Vzala na vědomí zprávu z jednání Výboru regionálního rozvoje, který doporučuje 
zastupitelstvu Středočeského kraje zařadit do plánu investic na rok 2017 cyklostez-
ku Zdiby – Klecany, v předpokládané výši 6 mil. korun.

 – Potvrdila výpověď nájemní smlouvy k části pozemku č. 196/1 (pod trafikou na 
sídlišti).

 – Schválila zadání inzerce k pronájmu volných prostor v Dolních kasárnách na webu 
„reality.cz“.

Rada 30. května
 – Vzala na vědomí informaci Hasičského záchraného sboru Středočeského kraje 

o nemožnosti akceptovat požadované změny dopravního automobilu pro jednot-
ku Sboru dobrovolných hasičů Klecany v rámci dotačního titulu pro rok 2016. 
Schválila zpětvzetí žádosti o dotaci.

 – Schválila realizaci zpevnění plochy v ulici Do Kasáren zatravňovacími dlaždicemi 
a objednávku prací u Impercom s.r.o. Praha 8 za 328 383,7l Kč bez DPH.

 – Schválila podpis smlouvy o dílo Studie stavby, rekonstrukce a přístavby areálu 
Rychta v Klecanech s Ing. V. Zunou a ASBL s.r.o. Praha.

 – Schválila podpis smlouvy o dílo Studie stavby, revitalizace a zvýšení kapacity Zá-
kladní školy v Klecanech s Ing. P. Geierem a ASBL s.r.o. Praha.

 – Vzala na vědomí protokol o otvírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu Služební byt v areálu Mateřské školy v Klecanech. Jako nejvýhodnější 
vybrala nabídku Otistav s.r.o. Praha a schválila s touto firmou uzavření smlouvy 
o dílo za částku 742 493,16 Kč bez DPH. Doba realizace je 30 dní.

 – Vzala na vědomí a vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku na výkon technického 
dozoru této akce pana J. Suchomela z Klecan.
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 – Schválila podpis darovací smlouvy s Letištěm Václava Havla Praha. Město Klecany 
přijímá dar 375 770 korun, který se zavazuje využít k péči o zeleň a vybudování 
dětského hřiště.

 – Schválila účetní uzávěrku za rok 2015 ZŠ a MŠ Klecany a také ZUŠ Klecany.
 – Schválila žádost na nákup keramické pece pro výtvarný obor ZUŠ za 55 000 ko-

run. Uhradí se z prostředků ZUŠ. 
 – Schválila podpis dohody o poskytování sociální péče mezi městem Klecany a obcí 

Větrušice (Farní charitou Neratovice). 

Rada 6. června
 – Schválila uzavření mandátní smlouvy s MA projekt s.r.o. na administraci nadlimitní 

veřejné zakázky Nákup velkokapacitní požární cisterny, za cenu 30 000 korun bez 
DPH.

 – Projednala nabídku Římskokatolické církve na směnu pozemků. Pověřila správce 
majetku Ing. Rathouzského k přípravě podkladů.

 – Projednala organizační strukturu aktualizace strategického plánu města a pověřila 
projektového manažera pana Ježka přípravou pracovního týmu.

 – Schválila nájemní smlouvu s Nido Group Praha na nebytový prostor v Dolních 
kasárnách – uzavření stejné smlouvy schválila s Jiřím Kalfařem z Klecan.

Zasedání zastupitelstva 16. června
Přítomní zastupitelé v počtu jedenácti schválili mimo jiné
 – záměr prodeje části pozemku p. č. 463/7 o předběžné výměře 1 328 m2 firmě 

Avaps Klecany za cenu 1 750 Kč/m2

 – celoroční hospodaření města a závěrečný účet za rok 2015 včetně zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření, s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě, 
a přijímá opatření k nápravě

 – účetní závěrku města Klecany za rok 2015
 – nákup pozemku parc. č. 373/12 o výměře 198 m2 patřícího Lesům ČR s. p., který 

je využíván jako sportoviště a rekreační plocha. Cena pozemku 50 000 korun. 

Členové zastupitelstva vzali na vědomí m. j. nabídku Vodáren Kladno – Mělník na 
vklad vodárenské infrastruktury do majetku VKM.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová



Klecanský zpravodaj • červenec a srpen 2016

Omluva
Omlouváme se čtenářům Klecanského zpravodaje za opožděné vydání tištěné verze 
čísla 6/2016, které bylo způsobeno havárií na tiskařských strojích dodavatele tisku 
v důsledku přívalových dešťů. Děkujeme za pochopení.

Redakční rada 

CHCete uPOZOrnit veřeJnOSt  
na PřiPravOvanOu aKCi?
Pozvánku na akci, kterou byste rádi zveřejnili, můžete umístit na webové stránky 
MAS Nad Prahou o. p. s. – akce v regionu http://www.nadprahou.eu/akce-v-regionu/.

Stačí poslat plakát nejlépe ve formátu jpeg a rádi vaši akci zveřejníme.

Ing. Iva Cucová, MBA, starostka obce Bašť
774 994 500, www.obecbast.cz 

výrOčí KleCanSKÁ i JinÁ
V červenci se sluší zahájit připomínku výročí odkazem na státní svá-
tek. Soluňští bratři jindy nazývaní Slovanskými věrozvěsty Konstantin 
(Cyril) a Metoděj prosadili na našem území staroslověnštinu jako bo-
hoslužebný jazyk. Papež Lev XIII. oba bratry v r. 1880 svatořečil a pa-
pež Jan Pavel II. je v r. 1981 prohlásil za spolupatrony Evropy. Jejich 
svátek si připomínáme 5. července. 

Den na to 6. července si připomínáme událost z r. 1415, kdy byl 
upálen mistr Jan Hus, římskokatolický kněz, náboženský myslitel, vysokoškolský uči-
tel, kazatel a reformátor. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, 
v němž se ocitla katolická církev. Za své názory a učení, které odmítl odvolat, byl 
prohlášen kostnickým koncilem za kacíře. 

Poslední z prázdninových výročí se již ke Klecanům bezprostředně váže. Před 155 
lety dne 6. července 1861 se narodil Josef Kožíšek, pozdější autor prvního českého 
slabikáře nazvaného Poupata. Kožíšek používal jednoduché, pro děti snadno zapa-
matovatelné, říkánky, v nichž je hmatatelný rozpor mezi dobrem a zlem, při čemž 
dobro vždy vítězí. V Klecanech působil jako učitel v letech 1885 – 1895. Ze stati 
vydané v r. 1961 ke 100. výročí jeho narozenin vybíráme část, která se věnuje právě 
jeho působení v Klecanech:
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TŘETÍ PŮSOBIŠTĚ – KLECANY
(1885 – 1895)

I při třetí změně působiště přálo Kožíškovi štěstí. Výnosem z 18. října 1885, číslo 
31285/1885/ z. š. r., propůjčuje mu totiž zemská školní rada v Praze místo učitele 
na 5-ti třídní obecné škole v Klecanech. Přesto splňuje tím pouze část jeho tužby: 
splniti druhou část – setkati se s Václavem Benešem Třebízským – není však v její 
moci. I když někteří kritikové Kožíškova díla (dokonce dva nejlepší jeho znalci a přá-
telé: V. F. Suk v „Úhoru“, roč. XIX., č. 6, z 20. 6. 1931 a František Jungbauer, okr. 
školní inspektor v Pelhřimově v „Nové době“ ze 4. 7. 1943) píší v nekrolozích nebo 
v příležitostných vzpomínkových črtách, že Kožíšek setkává se v Klecanech s Třebíz-
ským a že toto setkání má naň blahodárný vliv, pochybuji, že toto tvrzení odpovídá 
skutečnosti a domnívám se, že mohlo vzniknouti jen náhodným přehlédnutím ča-
sových dat při eventuálním spěchu, v jakém někdy bývají psány takové vzpomínky. 
Faktem je, že Kožíšek nastupuje místo v Klecanech 28. listopadu 1885 a Třebízský 
víc než před rokem umírá v Mariánských Lázních dne 20. června 1884 o půl jede-
nácté hodině noční na chrlení krve a 24. června 1884 o 5 hodině odpolední převá-
ženy jsou tělesné pozůstatky za účasti celého národa z Týnského chrámu v Praze 
na hřbitov vyšehradský. Verze o setkání mohla eventuálně vzniknouti z těchto sku-
tečností, třebaže se to nezdá dost opodstatněné. Kožíšek nazývá Třebízského svým 
„miláčkem“, pozdější jeho manželka Marie, rozená Tichá z Hoštic u Klecan, nadšená 
ctitelka nezapomenutelného kněze – vlastence – spisovatel, bývala oblíbenou žač-
kou Třebízského a on ji také za „vzorné mravy a neúnavnou píli ve svatém nábo-
ženství“ odměňoval v létech 1877, 1879 a 1880 svými spisy – „Očista“, „Anežka 
Přemyslovna“ a „Z klidu a víru“ – s vlastnoručním věnováním a autogramem. Byl 
to zajímavý souzvuk dvou duší, které se v Klecanech setkaly a jejichž sňatku po-
žehnáno bylo 4. března 1889 v tamním farním chrámě. Nevěstou byla Marie Tichá, 
narozená 4. ledna 1867, dcera Karla Tichého, rolníka z nedalekých Hoštic čp. 5 
a matky Marie, roz. Rezkové z Miškovic. V Klecanech prožívají manželé Kožíškovi 
první radostnou událost, když se jim po roce a půl spolužití narodil synek, jemuž 
dali jméno Jaroušek. Leč krutý osud záhy obrací radost v těžkou žalost, když Ja-
roušek brzy po svém narození umírá a pochován je na hřbitově klecanském u kos-
tela. Na Třebízského vzpomíná Kožíšek ve „Zlaté Praze, roč. 1885 básní „Klecanské 
Kaplance“.

 Pokud jde o třetí působiště Kožíškovo, lze o něm z doby jeho pobytu říci ve 
stručnosti asi toto. „Obec Klecany měly tehdy něco přes 100 domků a obyvatel ne-
celý tisíc. Leží ve vzdálenosti asi 12 km severně od Prahy po pravém břehu Vltavy 
a rozprostírá se z větší části na stráni k řece se svažující. Za zmínku stojí, že z při-
školených obcí původem svým nejstarší je blízké Přemyšlení, kde podle kronikáře 
Hájka z Libočan dal Přemysl na radu kněžny Libuše vystavěti tvrz na paměť své-
ho syna Nezamysla, který byl zde také pochován. V Klecanech najímá si Kožíšek 
byt v soukromém domě čp. 91“. Na škole vyučoval Kožíšek od 28. 11. 1885 do 
1. 3. 1895. 

JH
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aKCe v KOStele
Pozvání na výstavu
V klecanském kostele je výstavka kreseb a ilustrací Jana Hrubého (*1945 Uherské 
Hradiště), kterého známe jako karikaturistu a ilustrátora. Jan Hrubý je také autorem 
několika letáčků pro občanské sdružení Loutky v nemocnici, které hraje loutková 
představení pro nemocné děti. Výstava potrvá do neděle 11. září t. r., je přístupná 
před a po nedělní bohoslužbě, která začíná 9.30 hodin – nebo otevřeme na požádání.

-pk-

Poděkování skautskému středisku Havran
Děkujeme klecanským skautům, kteří nám pomáhali 10. června při letošní Noci kos-
telů. Provázeli dospělé i děti při prohlídce kostelní věže.

-pk-

Na den sv. Václava nám zazpívá Rolnička
Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha vystoupí v klecanském kostele při slavnostním 
koncertu na svátek sv. Václava ve středu 28. září. Sbor založil sbormistr Karel Virgler 
v roce 1978 a v několika odděleních v něm zpívá 230 dětí. Vystupuje na koncertech 
v České republice i v zahraničí. V repertoáru má sbor klasické i moderní písňové 
skladby a lidové písně.

-zl-

nOC KOStelů POPÁté
Už popáté hostil klecanský kostel 
Nanebevzetí Panny Marie celore-
publikovou akci s názvem Noc kos-
telů. Konala se v pátek 10. června.

Letos měl program pět bodů: 
Při výstupu na kostelní věž, kde se 
mohli návštěvníci dostat až k nové-
mu zvonu Václav z r. 1999 a podívat 
se z okna, provázeli skauti Šebby, 
Houbička, Zimba, Andy, Tee-pee, 
Pyri a Terka ze střediska Havran 
Klecany. V sedm hodin následo-
val malý varhanní koncert: Vojtěch 
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Kouřil, student pražské 
techniky a nadaný varha-
ník přednesl několik skla-
deb od J. S. Bacha, G. F. 
Haendla a I. Stravinského. 

Čtenářské pásmo o krá- 
li Karlu IV. s hudebním 
doprovodem (Iva Lokajíč-
ková, zobcová flétna, Isa-
bella Shaw, zpěv a harfa) 
přednesli Milan Žalud, 
Zdena Lomová, Hana 
Kostrhunová, Zdena Le-
monová, Hana Janková 
a Pavel Kuneš režijně ve-
deni Evou Stanislavovou. 
V jeho rámci se největšího úspěchu dočkala Romance o Karlu IV., kterou Zdena Le-
monová zpaměti a dramaticky přednesla. Následoval koncert výborného a neustá-
le se rozvíjejícího pěveckého sboru Klenota (sbormistryně Marcela Sládková, flétna 
Gabriela Matoušková, perkuse Martin Kučera). Na závěr si s ním posluchači zazpívali 
několik kánonů. 

V následující besedě vysvětloval a reprodukcemi dokládal rektor kostela Pavel Ku-
neš, jak umění je odjakživa projevem ducha, který je zcela stejný od počátku lidské-
ho pokolení. Člověk zažívá stejně velké radosti i bolesti a zjišťuje, že prostředí svého 
života může zlepšit jen úsilím o svou vlastní solidnost. 

Během večera bylo možno ochutnat víno pocházející z burgundské révy, kterou 
kdysi do Čech dovezl Karel IV., dnes známé jako rulandské modré. Stovku skládaček 

o Karlu IV. a jeho součas-
nících vyrobila pro děti Si-
mona Pišlová. Víc než stov-
ku perníkových kostelíčků 
upekla, slepila a ozdobila 
Lenka Petřinová. Přišlo asi 
sto dvacet návštěvníků. Vě-
novaly se jim pořadatelky 
Alena Jelénková, Simona 
Pišlová a Hana Skalová. 
Děkujeme jim a všem, kdo 
se účastnili na vytváření 
pěkné akce, kterou Noc 
kostelů je. Poděkování patří 
také městu Klecany a všem 
přátelům kostela. 

zlFoto: Josef Jánský – pěvecký sbor Klenota při Noci kostelů 
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vltava 
Žijeme vedle ní, procházíme se po jejím břehu, při dlouho trvajících deštích se obá-
váme povodní i zatížení krajiny suchem můžeme pozorovat na výši její hladiny, je 
součástí našeho života.

Víte že:
~ je se 430 km nejdelší řekou v republice 
~  její pramen je prý asi 5,5 km jihojihozápadně od Kvildy na Šumavě, 600 metrů od 

hranice s Bavorskem
~  Teplá Vltava je považována za hlavní pramennou větev a pramení na Černé hoře 

na Šumavě ve výšce 1 172 m n. m. jako Černý potok 
~ jméno Vltava nese tok až od soutoku Teplé a Studené Vltavy 
~  první jezy na Vltavě byly stavěny již za Ferdinanda I. (16. stol.) spolu s dalšími 

úpravami zlepšujícími splavnost
~ vory sloužily k dopravě dřeva, soli i potravin až do Prahy
~  Vranská přehrada byla postavena v letech 1930–1936 jako první část Vltavské 

kaskády
~  vodní nádrž Štěchovice byla vybudována v letech 1938–1944 jako druhá část 

Vltavské kaskády. Jejím hlavním účelem je regulace odtoku Vltavské kaskády
~ Orlík – vybudováno v letech 1954–1961 
~ Kamýk – přehrada postavena v letech 1957-62
~  zátopný jez Kořensko byl vybudován v letech 1986–1991 spolu s vodním dílem 

Hněvkovice, se kterým tvoří soustavu vodních děl
~  Hněvkovice – Přehrada je vodní dílo (VD) vybudované na řece Vltavě v letech 

1986-1991. Spolu s VD Kořensko jsou nejnovějšími stupni Vltavské kaskády
~  Lipno II. je vyrovnávací nádrž u Vyššího Brodu, která slouží k vyrovnávání odtoků 

z elektrárny na přehradě Lipno I
~  VD Lipno I a Lipno II se dvěma vodními nádržemi a dvěma elektrárnami se stavělo 

v letech 1952 – 1959

JH
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FOtO POStřeHY

Rodinný výlet a následný piknik – Klecánky

DětSKý Den v KleCaneCH
Letošní dětský den v Klecanech pořádaly ve 
spolupráci hned dva místní spolky a to Ju-
nák – skautské středisko Havran a TJ Sokol 
Klecany. Trasa s disciplínami vedoucí z ná-
městí až na fotbalové hřiště byla na konci 
ohodnocena malým dárečkem dle vlastní-
ho výběru. Díky rozloženosti stanovišť na 
trase jsme předešli (až na „Chobotnici“) 
větším frontám.

Na každé disciplíně se dítě vžilo do zví-
řete a muselo splnit úkol, za které dostalo 
razítko. Opice házela na banán, slon lovil 
chobotem z vody předměty, chobotnice 
skládala puzzle, plameňák chodil na vyso-
kých nohách, medvěd vozil med v kolečku, 
mýval sbíral oříšky, klokan skákal v pytli.

Tím však dětský den nekončil. Po vyzvednutí odměny ve stánku se děti mohly ještě 
dále vyřádit na hřišti, kde byl k dispozici skákací hrad, šlapací auta, prohlídka hasič-
ského auta a policejní motorky, výuka první pomoci a v neposlední řadě připravili 
kluci od fotbalu a od skautů doplňující disciplíny, kterými mohly děti vyplnit čas před 
začátkem plánovaného doprovodného programu. Tím byla ukázka výcviku policej-
ních psů a poté následoval vrchol celého odpoledne. Hasiči z Neratovic a z Klecan 
za skandování všech přítomných dětí spustili generátor s lehkou pěnou, ve které se 
děti na závěr celého dne vykoupaly. 
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Tím se završil i další z pěkných dnů, který se v Klecanech konal. Díky počasí 
a nadšeným 246 dětským tvářím a tím pádem i spokojených rodičů jsme přesvědčeni, 
že úsilí, které jsme do přípravy vložili, mělo smysl. 

Nezapomeňme poděkovat Městu Klecany, za finanční prostředky a technické zá-
zemí, bez kterých by se den nemohl takto podařit, dále níže zmiňovaným partnerům, 
za jejich čas a služby. V neposlední řadě nespočtu dobrovolníků, kteří pomáhali na 
stanovištích jak na trase, tak na hřišti, na startu a v cíli. Jsem ráda, že když se pořádají 
takto pěkné akce, můžeme bez ostychu sáhnout do skautských a sokolských řad pro 
kupu pomocníků. Díky!

Partnery dětského dne byli:
Město Klecany
JSDH Klecany
Hasiči Neratovice
Vitalus – kurzy první pomoci
Autoteam – Jan Machart
Restaurace Sportklub
Obecní policie Zdiby
Policie ČR – psovodi

Víra v Boha je osobní věc. Možná pro někoho natolik osobní, že se o své víře raději 
nebude s nikým bavit. My jsme se naší víru naopak rozhodli sdílet s ostatními. 

Proč? 
Protože k nám je Bůh tak dobrý, 

že si to prostě nemůžeme nechat jen pro sebe.

Informace o našich aktivitách a pravidelných bohoslužbách 
najdete na www.sborklecany.cz nebo na telefonu 777-165-994

Společenství křesťanů
Klecany
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malé výletY PrO Děti i DOSPělé
Říp – V obrozenecké době platilo heslo „Co Mohamedu Me-
kka, to Čechu Říp“. Doba národního obrození je sice již mi-
nulostí, ale Říp zůstal místem, které by každý Čech měl ale-
spoň jednou za život navštívit. Říp se tyčí do výšky 456 m 
a je viditelný opravdu zdaleka. Také z Klecan ho při dobré 
viditelnosti můžeme díky okolní rovinaté krajině vidět. Po-
dle pověsti přivedl svůj lid na horu Říp praotec Čech, a když 
uzřel okolní krajinu, rozhodl se zde usadit. Téměř celou horu 
pokrývá dubohabrový les. Na vrcholu hory stojí rotunda sv. 

Jiří., v psané historii prvně zmiňovaná r. 1126. Oblíbeným poutním místem se stala 
v 17. a 18 století a ve století 19. se zde nezřídka konaly tábory lidu. 

V roce 1985 byl nalezen největší poklad, relikvi-
ář svatého Maura. Společně s ním byla nalezena 
unikátní sbírka archivního vína a koňaku – kde? 
V Bečově nad Teplou. A co je zde dalšího k vidění? 
Hrad Bečov, se čtyřpatrovou obytnou věží zvanou 
Donjon, hradní tribunová kaple Navštívení Pan-
ny Marie, komplex tří domů, které tvoří Pluhovský 
palác, okrouhlá věž Bergfrit, konírny z 18. století, 
úřednický dům, kde sídlila v 19. století i lesní sprá-

va panství, pozdně barokní zámek Bečov, nezbytná zámecká kuchyně a pivovarské 
sklepy, zámecké zahrady a hradní park, sala terrena, klasicistní kočárovna a panský 
dům purkrabího. Sečteno a podtrženo, určitě se nejedná o malý výlet, ale máte na to 
celé prázdniny. 

Staroměstská radnice – Šli jsme kolem ní tak často, že už se 
nám zdá být samozřejmostí. Shovívavě obcházíme turisty 
sledující čas, kdy už se konečně na věži začne něco dít. 
Ale Staroměstská radnice není zajímavá a působivá jenom 
zvenčí. Zkuste někdy vyrazit na prohlídku inzerovanou 
jako „Velký radniční okruh“. Prohlédnout si budete moci 
historické prostory, gotickou kapli, orloj i s apoštoly 
zblízka, primátorský salónek, starou radní síň, zasedací sál 
i románsko-gotické podzemí. A když už budete na výletě, 
tak nešetřete a vzpomeňte si, že minule jsme si připomína-
li rok Wolfganga Amadea Mozarta a zkuste výlet zakončit 
posezením v Cafe Mozart, Staroměstské nám. 22, kde sice 
utratíte za kopeček zmrzliny tolik, jako stojí litrové balení 

v supermarketu, ale pokud jste měli možnost uskutečnit podobné posezení ve Vídni, 
určitě tento výlet ukončíte konstatováním, že Praha je zkrátka Praha. 

JH
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KleCanSKÁ veteran rallYe Již PO DvaCÁté
Naše Klecany, nejmenší městečko v okrese Praha – východ se druhou červnovou so-
botu, stávají již 20 let nejvyhledávanějším cílem všech milovníků starých automobilů, 
motocyklů, kol či dětských kočárků. Nebylo tomu však vždy.

Nápad, který v našich hlavách uzrával dlouho, se poprvé podařilo zrealizovat 
v roce 1997. 14. června toho roku bylo přivedeno na svět naše dítko, pojmenované 
Klecanská veteran rallye, u jehož zrodu jsme stáli čtyři nadšenci z Klecan. Společně 
jsme ho vychovávali a vypiplávali z plenek až do jeho desátých narozenin. Pak už 
jsme jeho zrání a pubertu, někdy lépe, někdy hůře, museli zvládat ve dvou. No a teď 
je z něj dospělák, kterému k jeho kulatinám přijela popřát velká spousta nadšenců 
a fandů veteránistů.

Někteří dorazili do Klecan již v páteční podvečer, většina se však začala sjíždět 
v sobotu od brzkého rána. Náměstí Třebízkého se pomalu zaplňovalo zajímavými 
historickými skvosty např. se zde blýskl Ford A z roku 1930, Renault NN z roku 1923 
či Lagonda vyrobená v roce 1932, z motocyklů to byl Böhmerland 600 OHV z roku 
1932, Motobecane 350 z roku 1931 a další. V divácké anketě, která probíhala celé 

dopoledne, to letos neměli diváci jed-
noduché, protože vybrat si z té plejády 
krásných vozidel, bylo opravdu těžké. 
V 10 hodin bylo náměstí zcela zaplněné 
i přesto, že nás pozlobil drobný déšť. Cel-
kem se sjelo 75 posádek, 47 automobilů, 
27 motocyklů a 1 historické kolo.

Po prezenci všech účastníků mohl za-
čít dopolední program, jenž byl zahájen 
odjezdem třech nových motocyklů členů 
klubu Astacus MC. Pak už náměstí patři-
lo těm nejmenším v dobových kočárcích. 
Jejich jízdu doprovodila svým odborným 

komentářem Mgr. Naďa Černá z Regionálního muzea Mělník. Hned po nich měly 
v Klecanech premiéru reje pánů velocipedistů ČHV 1880. Ti nám předvedli mistrnou 
jízdu na vysokých kolech za doprovodu 
skladby Guisseppe Pucciniho Straka zlo-
dějka. Naštěstí se již počasí umoudřilo, 
takže nedošlo k žádnému karambolu 
kvůli kluzké dlažbě. Před samotným star-
tem se ještě představil Autosalon Doman-
ský Zdiby se svým zbrusu novým vozem 
značky Peugeot. 

Přesně v půl dvanácté najelo na star-
tovní čáru první vozidlo a byl tak zahá-
jen start 20. ročníku našeho veteránské-
ho klání. Soutěžící vyjeli na trať dlouhou 

Ukázka nových motocyklů Astacus MC

Jízda pánů velocipedistů
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51,2 km, na které pro ně bylo připraveno 12 soutěžních 
disciplín jako např. točení káčou, lyžování na trávě, hod 
do holinek, slalom s rudlem aj. Po projetí trati a splnění 
úkolů se posádky vrátily na klecanské náměstí, kde na ně 
čekal vědomostní test o Karlu IV., a kde mezitím probíhal 
další program.

Ve 14. hodin, po odjetí všech posádek z náměstí, 
vystoupil na pódiu kouzelník Vítek Rabiňák, kterého 
vystřídala větrušická kapela HOP RUM. V témže čase 
dojelo na náměstí zhruba 10 nových motocyklů značky 
Harley Davidson, aby zpestřily sobotní motoristický den. 
Během hudebního vystoupení se začalo s přípravou na 
velkou předváděcí jízdu historických kočárků – dámy se 
oblékaly do dobových kostýmů, kočárky se řadily podle 
stáří, aby vše mohlo vzápětí vypuknout. Po doznění po-

sledních tónů kapely, nastoupila na startov-
ní čáru Mgr. Naďa Černá v secesním oděvu 
s proutěným kočárkem z poslední čtvrtiny 19. 
století a úvodním slovem zahájila předváděcí 
jízdu historických kočárků Regionálního mu-
zea Mělník. Na dvacátém ročníku naší rallye 
jsme tak měli možnost zhlédnout 20 starých 
kočárků, které nám s dobovým šarmem před-
vedly místní odvážné dámy oděné do nejrůz-
nějších rób. Celá přehlídka byla doprovázena 
zasvěceným komentářem Nadi Černé, která 
si pro nás připravila nejen zajímavosti o ko-
čárcích, dobové módě, ale zapojila jednotlivá 
období do historie Klecan.

Po skončení jízdy kočárků byl připraven seskok parašutistů, ale bohužel letadlo 
nedostalo povolení k průletu koridorem Letiště Ruzyně, tak se seskok neuskutečnil. 

Plnění disciplín na trati

Jízda kočárků

Doprovodné slovo Mgr. Nadi Černé
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Namísto toho se již vše připravovalo pro 
vystoupení Tomáše Linky se skupinou 
Přímá linka. V odpoledních hodinách se 
již linuly náměstím známé melodie jako 
například Paní má se má, Rovnou, aj.

V této době se soutěžící posádky po-
malu přesouvaly do areálu kasáren, 
i když program na náměstí dále pokra-
čoval vystoupením kapely Holokrci a vy-
vrcholil ve večerních hodinách krásným 
ohňostrojem.

A jak to celé dopadlo? Kdo vyhrál? Vy-
hráli všichni, kdo do Klecan přijeli. Na 
všechny zde čekala příjemná atmosféra, milí diváci, zajímavé úkoly a přívětiví pořa-
datelé, tak co si více přát?

Nejstarší moto Campion z roku 1919

Divácky nejhezčí moto Itar DC 1924

Nejstarší auto Renault NN rok 1923

Divácky nejhezčí auto Ford A 1930

Tomáš Linka
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Ale přece jen nějaké nej.
Nejstarším vozidlem byl Renault NN pana Daňka vyrobený v roce 1923, nejstar-

ším motocyklem byl Campion z roku 1919 pana Chaloupky.
Divákům se nejvíce líbil Ford A z roku 1930 pana Bláhy a motocykl Itar vyrobený 

v roce 1924 pana Šarlingera. Pořadatelé ohodnotili jako nejzajímavější automobil La-
gondu z roku 1932 pana Novotného a motocykl Ariel z roku 1930 pana Pokorného.

Pořadatelsky nejhezčí auto Lagonda 1932

1. místo moto Bohumil Suda s Harley 
Davidson 1943

Nejhezčí motocykl zvolený pořadateli Ariel 
z roku 1930

Pan starosta coby spolujezdec

Vítězem v kategorii automobilů byl pan Jiří Kašpar se svou DKW 75 z roku 1939 
a v kategorii motocyklů na stupně nejvyšší dosáhl Bohumil Suda se sidecar Harley 
Dawidson 750 z roku 1942. Nejlépe umístěným vozem značky AERO se stal vůz 
AERO 30 z roku 1934, pana Valacha, jenž se stal zároveň absolutním vítězem celé 
letošní soutěže. Cenu za toto umístění přišli předat pánové Ing. Michal Flídr, finanční 
ředitel společnosti AERO Vodochody, která již 10 let podporuje toto ohodnocení a Jiří 
Zítek předseda Aero Car Clubu Praha. Letos jsme ocenili i nejlépe umístěný vůz znač-
ky Tatra, a tím se stal vůz Tatra 75 pana Koželského, vyrobený v roce 1936.
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Veškeré toto dění, krásná podívaná a neopakovatelné zážitky by se nám nepodařily 
zrealizovat nebýt spousty nadšenců, kteří nám každoročně dobrovolně pomáhají. 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem pořadatelům za jejich bezchybné plnění úkolů 
na jednotlivých kontrolách na trati soutěže, ale i na startu a v cíli. Dík patří také Pet-
rovi Mervartovi, který celý den sedí u počítače, zadává údaje z jednotlivých disciplín 
a nakonec vše řádně a včas vyhodnotí ke spokojenosti všech účastníků. I díky němu 
pak můžeme udělat radost těm nejlépe umístěným a předat originální keramické ceny 
vítězům vyrobené paní Bárou Frídlovou.

Keramické ceny pro vítěze

Nejstarší učástník pan Vlček na motocyku 
BMW R71 z roku 1938

Posádka Bohumila Sudy s malým Bohouškem

Tatra 87 z roku 1939 pana Václavíka

Celou akci pro vás připravilo město Klecany. Velký dík však také patří všem partne-
rům, kteří ji dlouhodobě podporují finančně, hmotně, či jiným způsobem. 

Jsou to jmenovitě: AERO Vodochody, ACC Praha z.s., AGROSSYN Ondřej Bačina, 
Albert, Autodílna Pneuservis Jiří Medek a Jiří Frýzek, ASA, AVAPS, Autodoprava Jan 
Bečička, Cemex, Country radio, Čechák a spol., Václav Doležal, Gold Stella, Doman-
ský.cz, Lékárna Draháň, Miroslav Holeček, PN stavební společnost, Point park P3, 
Karel Petschke, Pekařství u Píchů, Peklas, Regionální Muzeum Mělník, Jiří Soukup, 
Václav Šťastný a obec Bašť.

A co říci závěrem? Doufejme, že nám vydrží síly, nadšení a zdraví, abychom se 
v Klecanech sešli za rok při 21. ročníku Klecanské veteran rallye. 

Alena a Láďa Němečkovi
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němí SvěDKOvé DObY (4)
Grotta – v zahradní architektuře se tímto slovem 
označuje jeskyně umělého původu. Zřizovaly se 
zpravidla v zámeckých zahradách na vnitřní stra-
ně zdi nebo v přízemí či sklepích zámků. Imita-
ce skutečné přírodní jeskyně se dosáhlo štuko-
váním, kterým se napodobovaly krápníky. Grotty 
byly oblíbené především v době renesance a ba-
roka. V Čechách patří k nejznámějším grotta ve 
Valdštejnské zahradě v Praze a pod zámkem 
v Lednici. Majitelé využívali grotty jako kulisu 

pro pořádání zámeckých slavností a v létě jako příjemné chladné místo k odpočinku.

Kropenka – Velké kamenné nebo kovové kropenky bývají umístěny 
vždy vpravo u vchodu do kostela. Slouží jako zásobník svěcené 
vody, kterou se věřící při příchodu i odchodu žehnají, čímž si sym-
bolicky připomínají křest. Existují rovněž malé závěsné kropenky 
určené pro domácnost. Ty bývají nesrovnatelně menší a jsou zá-
věsné. Vyráběly se z keramiky, porcelánu nebo kovu a vždy byly 
zdobené. Kostelní kropenky můžeme vidět již v gotických chrá-
mech, domácí se začaly využívat až později v době baroka. Voda 
v domácí kropence musela být posvěcená knězem v kostele. Akt 
požehnání hrál v životě křesťanů velmi důležitou roli. Lidé se žeh-
nali před dlouhou cestou nebo důležitým jednáním. Na požehnání 
se nesmělo zapomenout při svatbách, při narození dětí i domácích 

zvířat, při sklizních se žehnala první fůra obilí. 

Šněrovačka – šněrovačka má v podstatě stejný význam 
jako korzet. Účelem bylo stáhnout ženský hrudník a hlav-
ně pas, aby vypadal co nejútlejší. Rozdíl je v tom, že 
korzet se oblékal pod šaty, zatímco šněrovačka byla sou-
částí vrchního ženského oděvu. A oproti korzetu nebyla 
šněrovačka zdaleka tak těsná, protože v ní ženy musely 
pracovat. Byl to krátký živůtek bez rukávů vyztužený ně-
kolika kosticemi. Pevnější kosticové šněrovačky se začaly 
nosit v 19. století, ale na venkově se příliš neujaly. Tam 
byly používány zpravidla měkčí a méně stahující živůtky. 

Šněrovačky byly i součástí krojů. V tom případě byly ještě doplňovány našitými boč-
ními polštářky na spodním okraji, které měly za účel zvedat sukni pod pasem a tím 
vytvářet siluetu širších boků. 

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



18 / 19

na PrÁZDninY S úSměvem
J	Když pijeme na zdraví, neměla by to hradit zdravotní pojišťovna?
J	 Sice nejsem  moc pověrčivá, kartám přece jen věřím. Zejména těm kreditním!
J	 Když vidím na stromě vyřezaná jména milenců, tak mi přijde zarážející, kolik lidí 

si na rande bere nůž.

mYSliveCKé létO
V sobotu 4. 6. 2016 uspořádal Myslivecký 
spolek Zdiby-Klecany cvičné střelby na as-
faltové terče na střelnici v Bašti. Tyto střelby 
byly zároveň soutěží o ceny, a tak ti nejlep-
ší byli odměněni cenami s mysliveckou té-
matikou. Za krásného počasí se sešli téměř 
všichni členové spolku spolu s některými 
hosty, kteří tak měli možnost prokázat své 
střelecké umění.

Tak jako se každý rok pořádají cvičné 
střelby, konají se již tradičně akce na za-
zvěřování honitby. Z líhňařských středisek 
bylo zakoupeno 100 kusů dospělé bažantí 
zvěře, která byla umístěna do aklimatizačních voliér v různých lokalitách naší honit-
by. Z těchto voliér je pak vypouštěna do volné přírody, i když ji ještě po nějakou dobu 
v místě vypouštění přikrmujeme a zásobujeme vodou. Jedná se o mladou zvěř, a tak 

je reálný předpoklad, že bažantí slepice v příš-
tím roce zasednou na hnízda a vyvedou kuřata. 
Tímto způsobem se snažíme, aby tato tradiční 
zvěř z našich honiteb zcela nezmizela, a dali 
jsme jí šanci zvýšit stavy v přírodě. 

14. 6. 2016 bažanti komorování

4. 6. střelby 1.místo J. Relich

Vypouštění z voliéry – kohoutci
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Na tomto místě musíme poděkovat městu 
Klecany i všem okolním obcím za finanční pří-
spěvek, který je využíván i na program zazvěřo-
vání a péče o zvěř. 

V průběhu měsíce června jsme dokončili ob-
novu pachových ohradníků kolem komunikací 
včetně nástřiků látky odpuzující zvěř. Při komu-
nikaci Klecany – Větrušice, v úseku zrušeného 
plotu bylo instalováno více než osmdesát no-
vých nosičů a proveden nástřik.

Zároveň rozmisťujeme v lokalitě honitby, kte-
rou náš spolek užívá, letáčky s prosbou k majitelům psů, aby dodržovali, především 
v jarním a letním období kladení (rození) mláďat v přírodě klid.

V průběhu léta se budeme snažit zajistit krmení pro zimní sezónu včetně mine-
rálních doplňků, a to jak nákupem, tak dary od sponzorů z oblasti zemědělského 
podnikání. 

I letos se někteří z nás, ve spolupráci s Lionským klubem Praha Strahov San Gio-
rgio, účastnili screeningu na tupozrakost v mateřských školkách v katastru naší ho-
nitby. Celkem bylo změřeno 151 žáčků, z nichž u 25 pak byla zjištěna odchylka 
(a rodičům doporučena návštěva u oftalmologa.

Na závěr přejeme čtenářům i redaktorům zpravodaje příjemně prožité prázdniny 
či dovolené a těšíme se na opětné shledání na stránkách tohoto časopisu v září.

Ing. Jindřich Trpák

PO silnice Větrušice – Klecany



ŠKOlní Kurýr 
Pocházíme skutečně z opice?
Na tuto otáz-
ku jsme mohli 
najít odpověď 
v pondělí 30. 
5. v pražské 
ZOO. Část 
osmáků vyra-
zila autobu-
sem a druhá 
část naleštila 
bicykly a doje-
la do Troje na 
kole. V ZOO 
jsme se sezná-
mili s novými přírůstky, např. gorilím miminkem, slůnětem, malými surikatami a dal-
šími zvířaty. Počasí nám přálo a výlet jsme si užili.

8.A a  8.B 
http://zsms.klecany.cz/obsah/pochazime-skutecne-z-opice--1251.html

Pětidenní 
výlet pátých 
tříd
V období 9. 5. 
– 13. 5. páťáci 
vyjeli na svůj 
pětidenní výlet 
do penzionu 
Relax v Chřib-
ské. Celý pobyt 
prožili v duchu 
El Mafioso, 
který si náleži-
tě užili.

http://zsms.klecany.cz/obsah/petidenni-vylet-patych-trid-.html
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Dopravní soutěž mladého cyklisty
Dopravní soutěž mla-
dého cyklisty proběhla 
tentokrát ve třech dnech. 
Zúčastnili se jí žáci 2. – 
8. ročníku naší školy. 

Soutěžící si prošli pěti 
stanovišti: projeli křižo-
vatkou pod dozorem po-
licie, zvládli jízdu zruč-
nosti, napsali dopravní 
testy, přiřadili správnou 
výbavu jízdního kola 
a zasáhli u nehody pod 
dohledem zdravotníků.

Poděkování patří 
policistům z Prahy vý-
chod, Obecní policii 
Zdiby, Policii Odolena 
Voda, zdravotnicím VI-
TALUS,  MěÚ Klecany, 
pedagogickému sboru 
ZŠ a MŠ Klecany, panu 
školníkovi, paní hos-
podářce ze školní jí-
delny a žákům deváté-
ho ročníku s paní třídní 
učitelkou. 

http://zsms.klecany.cz/obsah/dopravni-soutez-mladeho-cyklisty-1253.html

Na divokém západě
Začátek června prožily třetí třídy v Jižních 
Čechách uprostřed lesů a rybníků v malé 
vesničce Heřmaň nedaleko Písku. Přímo 
pod okny penzionu Benešovský Mlýn pro-
tékala řeka Blanice, která roztáčela mlýn-
ské kolo. Každý den čekalo indiány a kov-
boje spousta dobrodružství, ať již během 
vyjížděk do blízkého či vzdálenějšího oko-
lí na kolech alias koních, při pěším pro-
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zkoumávání terénu, při tvoření vlajek a totemů. Během pobytu si všichni vyzkoušeli 
i plno netradičních sportovních her a dovednostních disciplín, podnikli výlet do „Po-
hádkové kovárny“, uvařili si indiánský guláš, zatančili na kovbojské párty a poznali 
své spolužáky a kamarády trochu jinak než jak je znají ze třídy. 

Po celou dobu se o indiány a kovboje starali instruktoři Adam, Honza a Kája, zdra-
votnice Alenka, maminka Simona a paní učitelky Alena a Jana.

Poděkování patří též panu Balvínovi za sponzorský dar věnovaný na přepravu kol 
třídě 3. B a panu Gavlasovi za zajištění dopravy kol třídy 3. A.

http://zsms.klecany.cz/obsah/na-divokem-zapade-1254.html

Ze ŠKOlní DružinY
Poslední měsíc tohoto školního roku byl na zážitky a překvapení opravdu velice bohatý.

Začátkem června jsme se opět rozjely do našeho oblíbeného kina Ládví. Zde jsme 
se už pomalu začínaly nalaďovat 
na nadcházející prázdniny spolu 
s „Angry birds“ J.

Začínající „letní pohodičku“ 
jsme si jedno odpoledne zpříjem-
nily zmrzkou u fotbalového hřiště, 
malováním křídami a lenošením na 
trávníku. 

Ale to není zdaleka vše. Násle-
dující týden jsme si tak trochu za-
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hrály na malé kuchaře a kuchařky J. Do ŠD 
jsme si z domova přinesly různé potraviny. 
Hlavně hodně ovoce, zeleniny, toustový 
chléb, sýr, šunku… A tvořily! Dle své fanta-
zie začaly pod našima rukama vznikat růz-
né obličeje, sovy, kočičky, palmy, domečky, 
autíčka… Nakonec jsme své výtvory pěkně 
snědly a odvalily se s plnými bříšky domů. 

Ale asi nejvíce jsme se těšily na závěr školního roku a s ním spojené “piknikové od-
poledne“J. S dekou a batohem plným 
různých dobrot, jsme vyrazily pěšky 
do Klecánek. Cestu jsme si zpříjem-
nily hrou a zpěvem. Z Klecánek jsme 
se nechaly převézt přívozem na dru-
hou stranu řeky a tam jsme honem 
rozložily naše deky, vyndaly všechny 
zásoby a začaly „vegetit“. Po více jak 
hodinovém odpočinku jsme se ne-
chaly převézt zpět na druhou stranu, 
ještě si chvíli pohrály na hřišti a hurá 
zpět autobusem ke škole. Ani se nám nechtělo. Bylo to moc fajn.

Krásné prázdniny všem přejí děti z družiny!

ZPrÁvičKY Z mateřSKé ŠKOličKY
Barevný týden



V týdnu od 30. 5. do 
3. 6. probíhal v ma-
teřské škole v rámci 
oslav MDD každo-
roční „Barevný tý-
den“. 

Každá třída si le-
tos připravila svůj tý-
denní program. Třída 
Myška, Beruška, Liš-
ka a Kobylka puto-
valy za vodníčkem 
Pentličkou. Třída 
Žabiček pomáhala 
s uzdravením vče-
ličky Jáji. Třída Ježek 
začlenila barevný týden do svého indiánského léta a třída Rybiček pomáhala najít 
kouzelný věneček víle Květince. Celý týden chodily děti do školky oblečené v pře-
dem dané barvě, plnily nejrůznější úkoly, vydaly se hledat poklad a shlédly divadelní 
představení s názvem „Pohádka za dva šestáky“. Na závěr týdne si některé třídy uspo-
řádaly karneval nebo se vydaly na pěší výlety.

Návštěva ZOO
Třída Ryba a Liška 
navštívily 6. 6. ZOO 
v Praze. 

Loučení s předškoláky
Měsíc červen se ve školce vždy spojuje s rozlučkami s předškoláky. V letošním roce 
se loučily děti ze tříd Myška, Beruška a Kobylka. Paní učitelky spolu s dětmi připravily 
krátké pásmo tanečků, společné posezení s rodiči a přespání dětí ve školce.
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Pohádkový les 
poprvé
Čtvrteční odpole-
dne 16. června se 
klecanský háj pro-
měnil v pohádkový 
les. Hned za vstupní 
branou do světa po-
hádek, mohly děti 
spatřit perníkovou 
chaloupku, u které 
na ně čekal ježidě-
děk s ježibabkou 
a učili děti nasedat 

a jezdit na lopatě. Odměnou 
za jejich snahu byl upečený 
domácí perníček. V sousedství 
vše pozoroval zelený vodník, 
který se usídlil u místní studán-
ky a nechal děti prohlédnout 
svou sbírku hrnečků. Jak děti 
postupovaly dál do lesa, po-
tkávaly cestou další pohádkové 
bytosti – hejkaly, bílou paní, 
lesní žínku, „hloupého“ Honzu 
nebo obživlou muchomůrku Je-

dovku. Aby se dětem 
lépe šlapalo, do kro-
ku jim zahrál flašine-
tář. Kdyby se udělalo 
někomu nevolno, 
byla zde připravená 
i babka kořenářka 
s dobrou radou či 
bylinkovou pomocí. 
Kdo chtěl vědět, co 
ho čeká a nemine, 
mohl si nechat věštit 
z ruky od všudypří-
tomné cikánky nebo 
si nechat poradit, 



kam pokračovat v cestě 
dál. Zda dorazit ke Sně-
hurce poskládat si rozbi-
té zrcadlo a za odměnu 
si odnést část zlatého 
pokladu trpaslíků nebo 
si zajít ke Koblížkovi 
a zkusit si koulet „vel-
kou koblihou“ v podobě 
míče a pak okusit slad-
kou odměnu v podobě 
skutečného koblížku. 
Dalším úkolem, který na 
děti čekal, bylo přebírá-
ní hrášku a povození na 
ocásku u lišky a Budulínka. Kdo se ještě nevysílil, mohl pokračovat dál až k loupežní-
kům a vyzkoušet své znalosti o pohádkách. Loupežníci ač neradi, každému, kdo na-
šel odvahu k nim zajít, vydali část svého pokladu v podobě zlatého dukátu. Skuteční 
odvážlivci pak mohli pokračovat lesní cestou kolem hladového, draka s kostlivcem 
až k jezinkám, kde si zaházeli kaštany na cíl a pomocí pinzety si vylovili „jelení bob-
ky“ (brusinky v čokoládě). Na samém konci putování na děti čekala návštěva u vlka 
a Karkulky, kde si v košíčku vylosovaly barevnou kytičku s určitým počtem puntíků 
a měly za úkol v babiččině zahrádce najít stejnou kytku. A to už se nám začala ka-
bonit obloha a svůj příděl hezkého počasí pro tento den jsme si vybrali. První ročník 
této akce se nám vydařil, děkuji všem rodičům a dětem, že se zúčastnili, všem paním 
učitelkám, paním uklízečkám i dalším spřízněným duším (Dáše Horové, paní Jarmi-
le Brožové, paní Evže Štěpánkové, Andree Kubešové, Martinovi Rabiňákovi, Láďovi 
Němečkovi, Adámkovi Košackému, Tadeášovi Fouskovi), které se na této akci spolu-
podíleli. 

Alena Němečková

SKautSKé StřeDiSKO Havran KleCanY
„A jméno, které řeknu, je Smajlík!“ Vyvolá jednoho z hráčů Bangu 
Mamut.
„Bobr!!!“ Vykřikne Panda.
„Panda!!!“Vykřikne Bobr.
„Je mi líto, Bobříku. Panda tě zastřelil.“Zhodnotí situaci Mamut.
Bobr smutně svěsí hlavu a odchází mimo kruh. Opře se o strom 
a mračí se na zbytek hráčů.
„Tatínek vám vyhlásí válku!“ Prohlásí nakonec.
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Zprávy z oddílů:

První oddíl světlušek
Výprava do Roudnice nad Labem
„Se světluškami jsme měly sraz na Masarykově nádraží, odkud nám jel vlak přímo 
do Roudnice nad Labem, kam jsme dorazily po páté hodině. Základna roudnických 
skautů, kde jsme byly ubytovány, byla kousek od tamního nádraží, a tak holky měly 
dostatek času na prozkoumání atrakcí, které základna nabízela. Velká trampolína, 
horolezecká stěna nebo bludiště pro trpaslíky (dospělý člověk prošel vkleče tak, tak). 
Po večeři se šlo brzy spát, abychom nabraly síly na plánovaný výlet na Říp.

Druhý den 
ráno jsme zvlád-
ly vstát včas, ale 
jak to tak u nás 
holek bývá, 
i přesto jsme 
vyrazily s ho-
dinovým zpož-
děním oproti 
plánu. Trochu 
jsem se obávala, 
že nestihneme 
dojít zpátky na 
večeři i vzhle-
dem k počasí, 
protože v dusnu 
a horku je túra 

vždy obtížnější a navíc téměř polovina holek byla na oddílové výpravě poprvé. Holky 
ale šlapaly jak o závod, a tak jsme si mohly dát oběd na vrcholu hory. Cesta zpátky 
tak růžová nebyla. Tři světlušky byly totiž zajaty bandou pirátů ze Země Nezemě. 
Ostatní členky našeho oddílu okamžitě sestavily záchranný plán a piráty stopovaly až 
do jejich doupěte. Tam došlo na vyjednávání a zajatkyně byly nakonec propuštěny 
za pozvání na večeři. V již kompletní sestavě se na zpáteční pochod nabily energií 
z rotundy sv. Jiří, abychom včas stačily připravit slíbenou večeři pro piráty. Po cestě 
jsme ještě ochutnaly první třešně, poznávaly luční kvítí a pohlídaly psa Ríšu rodince, 
která se chtěla podívat na rozhlednu, a i tak jsme na základně byly v rekordním čase. 
Piráti přišli krátce před západem slunce. Světlušky je pohostily pudinkem s ovocem, 
ořechy a různými druhy čokolády a za odměnu od pirátů dostaly klíč a tajné heslo 
k bráně do Země Nezemě. S piráty se holky rozloučily a po únavném dni ulehly do 
spacáků. Starší ještě čekala noční procházka okolo roudnického zámku opředená ta-
jemnou legendou o knížeti Lobkowiczovi. V neděli ráno jsme už jen uklidily a doma 
jsme byly akorát na oběd.“ 

(Vlaďka)
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Třetí oddíl vlčat
Krajský závod Vlčat a Světlušek
„Ani nevíme, jak máme 
v Klecanech a přilehlých 
obcích úžasné děti, na-
příklad vlčata z 3. oddílu. 
Poté, co vyhrála okresní 
kolo Závodu Vlčat a Svět-
lušek (ZVaS) jsem se 
s nimi zúčastnil krajského 
kola. Nebudu vás dlouho 
napínat, v konkurenci 
s dalšími 21 chlapeckými 
oddíly skončili, s odstu-
pem jednoho bodu, na úžasném 4. místě. Takový sukces naše středisko nepamatuje! 

Nutno dodat, že plánovaný čas na trati závodu se organizátorům protáhnul z plá-
novaných maximálních tři a půl hodiny na hodin sedm a závěrečné vyhlašování tedy 
nebylo v 16 hodin, ale ve 20 hod. Také účast na vyhlašování již byla značně chabá. 
Rád bych touto cestou poděkoval závodní smečce ve složení Rychlonožka, Ježeček, 
Maty P., Bobr, Dudu a Maty V. a mému doprovodu Adamovi. Dále Vikimu, Houbič-
kovi a Kubovi s jakou chutí se zhostili přípravy a provedení jedné z disciplín (jedné 
z mála bez časových prostojů). Velký dík také patří rodině Pacovských za konvoj 
vozidel pro transport divých vlčat na závod a ze závodu.

Jen tak mimochodem, věděli jste, že naše vlčata jsou schopna rozdělat oheň, který 
dokáže přepálit provázek ve výšce cca 40 cm za 2 a půl minuty a přitom použít jen 
jednu sirku?“ 

(Panda)

Třináctý oddíl skautů a skautek
„13. oddíl se v poslední době věnoval skautským dovednostem, jako jsou šifry, pří-

střešky a podobné. Na 
noci kostelů vypomáhalo 
pár skautů jako průvodci. 
Moc jim tímto děkuji za 
účast. Také jsme se vydali 
na víkendový puťák s pře-
spáním v přírodě u hradu 
Okoř. Výlet se moc pove-
dl, počasí nám celou dobu 
přálo a co jsem zaslechl, 
tak se všem moc líbil.“ 

(Šeby)
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Veteran rallye
„V sobotu 11. 6. se na náměs-
tí Václava Beneše Třebízského 
konal 20. ročník Klecanské ve-
teran rallye, a protože i naše 
středisko slaví v letošním roce 
významné jubileum, připravi-
li jsme si pro návštěvníky akce 
skautský koutek. Tam měli mož-
nost vyzkoušet si skautský kroj 
s nejrůznějšími doplňky, jako 
jsou klobouky, barety nebo 
opasky. Dále si mohli vypůjčit 
slavnostní oddílové a družinové vlajky, vyfotit se s tradiční táborovou scenérií a stát 
se tak, alespoň na pár minut, skautem.“ (Vlaďka)

Citát na závěr:
„Skaut byl výchovný a dával návod, co bychom měli všichni dělat. Líbí se mi také to, 
že učil člověka vystačit s málem, což je dnes vzácné. Těším se, že tomu také vysta-
vím své děti.“

(Anna Geislerová – Česká filmová herečka)

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

Mamut

Obnovení skautingu v roce 1989
„17. listopadu 1989 byl při oslavách dne studenstva brutálně napaden průvod stu-
dentů na Národní třídě v Praze. Celý národ odsoudil toto násilí a začala „Sameto-
vá revoluce“, která smetla komunistický režim. Našemu skautingu se otevřela volná 
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cesta. Ještě koncem listopadu začalo v Praze ve Spálené ulici č. 9 působit Skautská 
informační kancelář a probíhaly intenzivní přípravy na první setkání skautských či-
novníků. To se uskutečnilo 2. prosince 1989 v sále Městské knihovny, kam se vešlo na 
600 činovníků. Nadšených skautů a skautek z celé republiky bylo mnohem více. Na 
nádvoří sousedního Klementina se jich tísnilo na 2 000 a radovali se z naděje příštích 
dnů“. Citace: Cestou k pramenům, 100 let skautingu v obrazech, TDC 

„Z našeho tehdy probouzejícího se střediska se velkého pražského setkání skautských 
činovníků zúčastnili M. Peroutka, J. Velíšek, O. Štemprok a V. Velíšková. Představili 
první kroky Českého junáka na schůzce u Zdeňka Stanislava v jeho bytě 15. prosince 
1989. Poté se již rozjely přípravy pro obnovu střediska. 

10. března 1990 proběhla ve Sportklubu v Klecanech náborová schůzka, kde ve-
řejnost mohla vidět ukázky ze skautské činnosti. Na místě se rozdalo 80 přihlášek 
a vzešlo z toho 10 přihlášených světlušek, 22 skautek, 14 vlčat, 19 skautů. 

24. března 1990 se konala společná schůzka všech oddílů na sportovním hřišti v Kle-
canech, kde byly děti přiděleny do oddílů a dodatečně vybrány příspěvky. Dále se 
oddíly rozešly a plnily svůj program. Všichni však došli do společného cíle na Černou 
skálu, kde byl společný táborák. 

27. března 1990
Oznámení o složení střediska Klecany:
Vedoucí střediska: Zdeněk Stanislav
Zástupce vedoucího: Jaroslav Velíšek
Zást. Chlap. Kmene: Miroslav Peroutka
Zást. Dívčího kmene: Růžena Pacovská
Střediskový tajemník: Oldřich Štemprok
Hospodář: Vladěna Procházková
Revizní komise: M. Stýblo, M. Rathuský, I. Hakenová
Činovníci odd. starších junáků (oldskautů): Z. Stanislav, J. Španinger, J. Velíšek
Vedoucí oddílů:
Oddíl vlčat Ivo Kurhajec
Oddíl světlušek: Ivana Vojtěchovská
Oddíl skautů: Miroslav Černý
Oddíl skautek: Svatava Pintová

Citace z knihy zápisů střediskových rad.

„12. 4. 1990
Dnešní schůzka byla pro nás tak trochu sváteční. Poprvé naše zraky spatřily budoucí 
hlavní skautskou klubovnu. Po dohodě s Místním národním výborem v Klecanech byl 
Junáku zpět vrácen srub v zámeckém parku. Po 40 letech. Budeme tam však muset 
zanechat mnoho potu a krve, než klubovnu a okolí ke spokojenosti vlastní upravíme. 
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Každý pomáhal, jak mohl. Část bratrů obětavě hrabala listí, zbytek mužstva byl roz-
členěn na pomocné dřevorubce (br. Peroutka a Kid zaryli své motorovky do stromů 
padlých při poslední vichřici) a uhelnou četu, ta za pomoci vlastního, vypůjčeného 
nářadí uklízela zbytek uhlí do uhelny“.

Citováno z kroniky skautů.

22. června 1990
První slavnostní sliby
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Ještě téhož roku proběhly i tábo-
ry. Světlušky a vlčata tábořili v zá-
meckém parku od 1. – 5. srpna, 
přičemž br. Štemprok jim propůj-
čil stany z Líbeznic. 

Oddíl skautů měli tábor v Sed-
licích u Strakonic od 19. 7. do 
29. 7. Zde fotky z jejich prvního 
táboření:

luKOStřelba KleCanY
Dne 12. 6. 2016 proběhlo v našem lukostřeleckém areálu v Horních kasárnách ofi-
ciální otevření. Počasí zcela nepochopilo náš záměr a s příchodem prvních zájemců 
začala průtrž mračen. Schovali jsme se jen na chvíli a po zmírnění deště už mnoho 
z vás zkusilo své první výstřely pod naším vedením. Stříleli děti i rodiče a přišlo vás 
více, než jsme čekali. A my jsme za to opravdu rádi. Díky patří i zaměstnancům MěÚ 
za to, že můžeme publikovat články ve zpravodaji a aktuality na webu, které zároveň 
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chodí i zájemcům do emailu. Doufáme, že vás střílení zaujalo a přesvědčili jsme vás, 
že v areálu vzniká smysluplná činnost. 

Nyní již máte možnost střílet pravidelně v úterý a čtvrtek v 16 – 19 hod (po domlu-
vě do 20 hod). 

Při větším zájmu bude možnost střílet i o víkendu. Hned 16. 6. 2016 si dva první 
zájemci vyzkoušeli střílení po celou hodinu. Na tyto hodiny pro veřejnost nepotře-
bujete nic kromě sportovního oblečení. Luk, šípy a trenér jsou v ceně, která je 150 
Kč/hod/osoba. Prosíme o respektování základních bezpečnostních pravidel – zá-
kazu střelby podnapilých osob či osob s jinak sníženou schopností vnímání a min. 
věkové hranice 15 let. Děti si u nás budou moci zastřílet v rámci jednorázových 
akcí.

Nabíráme i nové členy do klu-
bu. Tato možnost je převážně pro 
ty z vás, kteří již mají nějaké zkuše-
nosti s lukostřelbou (nejlépe i vlast-
ní vybavení), rádi by stříleli častěji 
a účastnili se dění na střelnici.

Pro pravidelné informace sle-
dujte na Facebooku naši stránku 
Lukostřelba Klecany, Horní kasár-
na ( fb.com/lukykuseKlecany )

Kontaktovat nás můžete i na tel. 
+420 603 429 444 nebo emailu 
mbidlo@email.cz.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Michal Bidlo
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DětSKý vOleJbal Se v KleCaneCH rOZŠiřuJe
Od zahájení činnosti 
volejbalové příprav-
ky dětí v Klecanech 
už uběhly téměř dva 
roky, během nichž 
došlo, při dvou tré-
nincích týdně, k roz-
šíření členské zá-
kladny. V tělocvičně, 
nafukovací hale nebo 
v případě příznivého 
počasí na venkov-
ním školním hřišti 
u tělocvičny jsme se 
scházeli v úterý a ve 
čtvrtek.

Část dětí dochází 
na oba tréninky a je u nich vidět velký pokrok ve všech potřebných volejbalových 
dovednostech. V druhém roce jsme intenzivně pokračovali v rozvoji všeobecných 
pohybových dovedností včetně pokročilejších prvků, jako jsou různé pádové techni-
ky a převaly využitelné ve volejbale. V individuálních herních činnostech děti zvlá-
dají základní způsoby odbití míče, podání a ti nejšikovnější i jednoruční vybírání. 
Ve skupinových herních činnostech jsme se zaměřili na souhru příjmu s nahrávkou 
a útokem, stejně jako na vybírání v poli. 

Na konci každého tréninku byla jeho část věnována nácviku týmových herních 
činností, kdy se podle počtu zúčastněných dětí hrálo 6 na 6 nebo 5 na 5. Děti po-
dávaly standardním vrchním nebo spodním podáním s tím, že starší klasicky zpoza 
základní čáry, zatímco nejmladší děti podávaly podle svých schopností v rozmezí 
od útočné čáry po čáru základní. V příjmu podání jsme důkladně procvičili jeho 

Od května trénujeme venku, část obvykle smíšené skupiny během 
krátké pauzy v tréninku

Příprava k nácviku přihrávky Sofie po ukázkovém odbití spodem při 
nácviku přihrávky
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příjem s pohybem po hřišti pro turnaje v barevném minivolejbale – místo bagru chy-
cení míče a jeho přihrání na nahrávače. Větší děti z nahrávky potom zasmečovaly 
a nejšikovnější z nich se snažily blokovat útok soupeře. V šestkovém volejbale si děti 
osvojily návyky spojené s pohybem po velkém hřišti a součinnost s ostatními hráči. 
Od jara 2016 byly potom pravidelně zařazovány zápasy dvoučlenných týmů podle 
pravidel barevného minivolejbalu, kdy obě děti byly stále ve hře v úzké součinnosti 
se svým spoluhráčem.

Ve školním roce 2015 – 2016 tréninky probíhaly v úterý 16:30-17:30 hod. a ve 
čtvrtek od 17:30 do 19:00 hod. Část dětí docházela na oba tréninky, takže úterní 
účast byla kolem 12 dětí, zatímco ve čtvrtek chodilo průměrně 15 dětí. Druhý rok 
volejbalové přípravky bude zakončen o prázdninách první týden v srpnu, kdy se 
v Klecanech uskuteční příměstský volejbalový tábor.

Od září 2016 plánujeme rozdělit tréninky na starší a mladší děti dvakrát týdně 
po jedné hodině pro každou sku-
pinu s tím, že šikovné mladší děti 
budou vítány i mezi staršími. Za-
tímco z dívek je poměrně snadné 
složit několik týmů na barevný 
minivolejbal, případně i na šest-
kový volejbal, u chlapců dáme 
dohromady maximálně dva týmy 
na barevný minivolejbal. Počína-
je novou sezónou 2016 – 2017 
plánujeme účast na turnajích 
v barevném minivolejbalu (http://
www.minivolejbal.cz/) v různých 

Terka při nácviku 
přihrávky s rušivým 
druhým balónem

Nácvik jednobloku s přesunem 
– Ondra, Anička a Dominik

Nácvik jednobloku

Tréninkový zápas dva na dva 
podle pravidel barevného 
minivolejbalu



věkových a výkonnostních kategoriích. Uvítáme další zájemce z řad dívek i chlapců 
pro zapojení do volejbalového dění v Klecanech a účasti na barevném minivolejbale, 
kde v nejmladších kategoriích není vyžadována volejbalová technika.

V souvislosti s účastí na turnajích v minivolejbale bylo nutné ustanovit právní sub-
jektivitu (založit volejbalový oddíl), kdy jsme se po zvážení možnosti zcela osamo-
ceného sportovního oddílu po dohodě rozhodli připojit ke klecanskému Sokol 1907 
a přihlásit se do Českého volejbalového svazu.

Volejbalové tréninky dětí vedli v uplynulém školním roce 2015/2016 trenéři Ka-
teřina Holá, Jan Pala a ve čtvrtek také Jan Suchomel. Pro nadcházející školní rok 
hledáme jednoho pomocného trenéra (nemusí mít trenérskou licenci Českého volej-
balového svazu). Kontakt: katka.hola82@seznam.cz nebo jan.pala@mountainski.cz. 

Foto: Jan Pala

červnOvý vOleJbalOvý turnaJ v KleCaneCH 
v trOPiCKém veDru
Za tropického letního počasí se v areálu klecanské základní školy se v sobotu 4. červ-
na 2016 uskutečnil další ročník jarního turnaje ve smíšeném volejbale. 

Od osmé hodiny ráno se do Klecan sjížděli volejbalisté a volejbalistky z blízkého 
i vzdálenějšího okolí a celkový počet zúčastněných týmu byl rekordní.

Zúčastnilo se celkem jedenáct týmů od Klecan, přes Zdiby, Mladou Boleslav, Mše-
no, až po několik pražských. Chyběli pouze tradiční účastníci z Řeže. Hrálo se na 
třech kurtech s umělým povrchem v areálu Základní školy v Klecanech. Zúčastněné 
týmy byly rozděleny do dvou skupin o šesti a pěti účastnících. Losování turnaje při-
vedlo oba klecanské týmu (Vopičky a Nadhrobáci) do první skupiny, v níž ve vzájem-
ném souboji těsně zvítězily Vopičky 2:0 (25:22 a 25:21). Průběh turnaje do jisté míry 
ovlivnilo horké počasí, když s přibývajícím časem se hráči a hráčky zabarvovali do 
ruda a jako kompenzace nepomohlo ani bohaté občerstvení připravené domácími 
volejbalisty a volejbalistkami. 

V průběhu turnaje došlo vlivem vysokých teplot a stoupající únavy k dvěma men-
ším zdravotním problémům, takže družstvo Šišky s mákem dohrávalo skupinu, se-
mifinále i finále v pěti lidech, zatímco víceméně dámské družstvo Zdibské násosky 
draftovalo jednoho z klecanských pořadatelů poté, co se jim zranil jediný hráč muž-
ského pohlaví. Domácím týmům se dařilo s rozdílnými výsledky. Ve vzájemném zá-
pase zvítězily těsně Vopičky nad Nadhrobáky 2:0 při setech 25:22 a 25:21. V dalších 
zápasech ve skupině Nadhrobáci prohráli se Zdibskými násoskami a družstvem Šišky 
s mákem 2:0 a remizovali 1:1 s týmy Volejbaláci a DDDP, což jim následně v celko-
vém hodnocení stačilo na umístění na osmém až jedenáctém místě. 

Výrazně lépe se vedlo klecanským Vopičkám, které ve třech zápasech zvítězily 
a ve dvou remizovaly. Pouze horší skóre ve vzájemném zápase se Šiškami s mákem 
způsobilo, že Vopičky skončily ve skupině na druhém místě.
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Skupinou B prošel bez ztráty jediného setu tým praž-
ský tým Sebranka. Se dvěma vítězstvími, jednou remí-
zou a jednou prohrou skončil na druhém místě tým 
Náhoda, třetí s jedním vítězstvím, dvěma remízami 
a jednou prohrou Oslíci, čtvrtí Havrani uhráli jeden set 
a pátá Prťata nezískaly ani set. 

V semifinálových zápasech hraných na dva vítězné sety porazily Šišky s mákem 
družstvo Náhoda 2:1 (25:19, 22:25 a 15:10), zatímco 
Sebranka si poradila s domácími Vopičkami stejným 
poměrem 2:1 (22:25:25:15 a 15:7). Klecanské Vopič-
ky po prvním vítězném setu „odešly“ v řadě herních 
činností, takže šlo jen o to, s jakým bodovým rozdílem 

Úspěšný útok klecanského 
hráče, kterému nedokázal 
jednoblok týmu Sebranka 
zabránit

Neúspěšný blok klecanských Vopiček proti pozdějšímu 
vítězi – týmu Sebranka

Klecanský hráč se vyhnul 
dvojbloku Sebranky krytý 
dalšími dvěma klecanskými 
volejbalisty

Vyhlašování výsledků – pro diplomy si přichází zástupec 
druhého klecanského týmu Nadhrobáci
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Sebranka zvítězí. V následném zápase o třetí místo kvalita hry domácích výrazně 
stoupla, takže tým Náhoda porazili jednoznačně 2:0 (25:16, 25:20). Ve finále měla 
od prvních rozeher navrch Sebranka, která porazila Šišky s mákem 2:0 (25:19, 25:22).

Pořadatelé připravili pro jednotlivé týmy upomínkové diplomy a pro družstva na 
prvních třech místech poháry a „věcné“ ceny, které byly následně zkonzumovány.
Výsledky:
1. místo Sebranka (Mladá Boleslav)
2. místo Šišky s mákem (Přelouč)
3. místo Vopičky Klecany
4. místo Náhoda (Praha)
5. – 6. místo Volejbaláci (Praha Bohnice) a Oslíci (Kralupy nad Vltavou)
7. – 8. místo Zdibské násosky a Havrani (Veltrusy)
9. – 11. místo Nadhrobáci Klecany, DDDP (Praha Dolní Počernice, Prťata (Veltrusy)

Text a foto: Jan Pala

Klub biatlOnu KleCanY P. S.  
PřiJme nOvé členY
Holky a kluky, které baví závodit v běhu, chtějí se naučit soustředit na střelbu ze 
vzduchovky, běhat na běžkách. Děti od 7 do 12 let, které láká jezdit s partou kamará-
dů na soustředění a na závody. Trénujeme ve středu od 15:30 v Klecanech. 

Neúplná skupina účastníků a pořadatelů červnového klecanského turnaje
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S novou partou začínáme již táborem na konci prázdnin. 

Tak se neváhejte včas přihlásit!  

Šimon Matoušek, tel.: 774583694, s.matous@volny.cz, www.facebook.com/biatlon.
klecany 

OHléDnutí Za CYKliStiCKým Jarem 
Tento článek vznikal velmi obtížně. Informací je totiž tolik, že to vydalo na 6 článků, 
a to už přišlo i nám moc. Takže pěkně znova od začátku a hlavně stručně! 

Loňské výsledky byly tak trochu hozenou rukavicí a zároveň závazkem, abychom 
je potvrdili i v letošní sezoně. Po přečtení následujících řádků si udělejte sami názor, 
jak se nám to daří. 

Český pohár v Cross Country MTB 
Máme za sebou další 
dva závody ČP XCO – 
v Kutné Hoře a Brně. 
Ve starších žákyních 
přivezly Zuzana Kadle-
cová a Aneta Novotná 
dvakrát double! Dvě 4. 
místa pro Magdalenu 
Mišoňovou v kadetkách. 
Těsně pod bednou jez-
dící Veronika Mišoňová 
a výborný a zlepšující 
se Filip Jech – naposledy 
10. místo v nabité kate-
gorii žáků. Filip a Kryštof – ČP XCO Brno 



Cyklodny Hartmanice
Celkem 19 členů (děti + trenéři) absolvovali čtyřdenní soustředění na Šumavě v kop-
cích. Dlouhé těžké výjezdy a ještě krkolomnější sjezdy, to je to, co nás vždy posune 
o kus dál. Příjemné bylo také náhodné setkání s klecanským panem starostou během 
jedné vyjížďky a společné pivko. 

Král Šumavy
Magdalena Mišoňová si odskočila v rámci soustředění na cyklomaraton „Král Šuma-
vy“ a ovládla absolutní pořadí žen na trati dlouhé 45 km ve vynikajícím čase. 

Pražské schody
Magdalena Mišoňová také dostala příležitost se zú-
častnit legendárního závodu Pražské schody. Hezký, 
extrémně těžký a intenzivní závod na 20 minut + 1 
kolo. Poprvé ve více než 20 leté historii závodu byla 
vypsána spojená kategorie žen a juniorek. Na startu se 
sešla velká řada zvučných jmen, vesměs současných či 
bývalých mistryň republiky – Jitka Škarnitzlová, Vendu-
la Kuntová, Pavla Havlíková, Barbora Průdková, Karla 
Štěpánová a exmistryně světa Maja Wloszczowská. 
Madla se ze 13. příčky po prvním kole posunula k vy-
sněné desítce, aby nakonec po šesti kolech protnula 
cílovou pásku na vynikajícím 9. místě. Výsledek je o to 
cennější, že byla absolutně nejmladší ve startovním 
poli. 

XCO Beckov
Úspěšně jsme uspořádali 
společně s podporou MAS Nad 
Prahou další ročník závodu na 
horských kolech a Mistrovství 
MAS Nad Prahou. Vylepšená 
trať přilákala mnoho nových 
závodníků a ustanovili jsme 
nový rekord v počtu účastníků 
(cca 240). A byl to závod 
úspěšný i výsledkově neboť 
naši borci vybojovali 6x zlato, 
6x stříbro, 4x bronz. A k tomu 
máme 6 Mistrů Regionu Nad 
Prahou pro rok 2016. 
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Magdalena – Pražské Schody

Magdalena a Vojta Žemlička – XCO Beckov
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3.díl Pražského poháru Beckov
Máme za sebou úspěšnou premi-
éru jako pořadatel 3. dílů seriálu 
Pražský pohár MTB. Závod se opět 
vydařil, sešla se vynikající konku-
rence a naši borci se opět neztratili! 
Tři první místa a několik dalších me-
dailí, to je náš výsledek. 

Seriál Česyk
Právě jsme za polovinou tohoto dět-
ského seriálu a oranžové dresy čeří 
vody na předních místech. V prů-
běžném pořadí Filip Jech zatím 
vede, Simona Tichá je na 5. místě, 
Kačka Suchá (10.), Kryštof Král (3.), 
Jonáš Hynek (4.), Prokop Miňovský 
(6.), Vojtěch Suchý (8.), Vilém Čer-
mák (10.), Matěj Hynek (2.), Mikuláš 
Děták (4.), Petr Miňovský (6.), Lukáš 
Novotný (7.). A to jsme jmenovitě 
uvedli jen závoďáky do 10. místa. 

Seriál SPINFIT
Adam Hošek má jako letošní prio-
ritu právě tento seriál a vede si více 
než úspěšně. Po polovině odjetých 
závodů je na prvním místě ve své 
kategorii. 

Soustředění 
Špindl & Pec
Podařil se i ten-
to prodloužený 
víkend, jak jinak 
než v kopcích 
a zpestřený pří-
pravou na trati 
ČP XCO v Peci 
p. Sněžkou na 
asi nejtěžší trati 
v ČR. Po prvo-

Adam - SPINFIT, 2.místo malevil

Kluci na Česyku

Zleva - Magda, Verča, Zuzka, Natálka, Aneta – Špindl.
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počátečním šoku pro nováčky, na-
konec i oni udělali obrovský posun 
v technice – prostě a jednoduše zase 
Ti báječní prckové sjedou a vyjedou 
více. 

Houšťka, Višňovka
Ríša Roth si dojel pro bronz na dět-
ských závodech v Houšťce a Kačka 
Suchá suverénně zvítězila na závodech 
ve Višňovce. 

(pm)

letOŠní XCO beCKOv bYl meZinÁrODní 
Letošní ročník závodů na 
horských kolech XCO Bec-
kov si připsal významný 
historický milník. A to ten, 
že byl závodem meziná-
rodním, neboť jsme na 
startu přivítali závodnici 
ze země hodně vzdálené – 
Nového Zélandu. 

Cestu k nám našla no-
vozélandská reprezentant-
ka v MTB maratonu Jeanet-
te Gerrie, několikanásobná 
účastnice UCI MTB závo-
dů na úrovni Mistrovství 
světa a světových pohárů. 

Po závodu jsme měli příležitost si s Jeanette popovídat a položit jí pár otázek. 
Jeanette nyní žije s přítelem v Praze a o závodě se dozvěděla ze serveru mtbs.cz. 

Na závod přijeli s přítelem na kole, závod byl intenzivní a krátký, a spolu s jízdou na 
kole domů to byl perfektní tréninkový závod. Trať byla velmi zábavná, i když technic-
ká pasáž jí, jako maratonské závodnici, moc neseděla, ale zase jí to ukázalo, kde se 
ještě může zlepšovat. Velice se jí naopak líbila lesní část, kde vždy zabrala, aby najela 
zpět ztracené vteřiny z technické pasáže. Jeanette nám také prozradila, že její jediná 
taktika byla najet do technické části z první pozice, což se jí podařilo. Ale mladé hol-
ky jí pak v technice předjely, protože jely přes skok, zatímco Jeanette tuto sekci objíž-

Ríša – Houšťka
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děla. Jeanette byla 
překvapena šikov-
ností mladých ho-
lek a myslí si, že se 
v budoucnu stanou 
MTB hvězdami. 
Výsledek jí nějak 
zásadně netrápil, 
neboť jak už řekla 
na začátku, připra-
vuje se na marato-
ny a XCO Beckov 
pro ní byl kvalitní 
a krátký intenzivní 
přípravný závod. Je-
anette nyní plánuje 
jet náročný maraton 
a pak odpočívat, 

takže jí bohužel neuvidíme na Pražském poháru na Beckově. Jeanette se s námi roz-
loučila slovy, že jí bylo potěšením být součástí našeho závodu. 

I nám bylo velkým potěšením, že jsme mohli přivítat takovou hvězdu maratonské-
ho pelotonu a pro úplnost doplníme, že Jeanette vyhrála svou kategorii. 
A pod čarou uvádíme originální znění rozhovoru:  

Q: Jeanette , can you tell us , how did you appear in Czech Republic and how did 
you discover our race ?
My partner is Czech and lives in Prague. I learned about the race from the website 
MTBs.cz. It was a perfect training race for me because we biked to and from the 
event, and the race was short and hard! 

Q : How do you like the course ?
The course was fun! The cyclocross section didn’t suit me, but it was good to see 
where my skills need improving. I really liked the second part of the course in the 
woods, and I worked really hard on this section to make up the time I lost on the 
cyclocross section!

Q :  Would you be so kind and describe , how was your race, your strategy, how did 
you see your competitors, your satisfaction with result ?  
My race went ok. I haven’t trained for cross-country racing so I lacked some speed, 
but it was great training for marathon racing. My race strategy was to be first into the 
cyclocross section because I knew I was slow there! That was my only strategy really, 
then I just planned to ride as hard as I could.  I was first into the cyclocross track but 
all the young girls rode the drop and I took the chicken route so they left me behind! 
I was very impressed with skills of the young girls! They are going to be MTB stars in 
the future! 
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I wasn’t concerned with 
my result because I have-
n’t trained for xc racing. 
I just wanted a short hard 
race so Beckov was per-
fect! 

Q : Can we see you again 
at our race on Sun Jun 5, 
2016 ?
Unfortunately I won’t be 
able to race on June 5th. 
I have marathon races on 
the weekends before and 
after this race so I will 
need some recovery, 
otherwise I would have 
loved to be there!  Thank-you very much for having me!

(pm)

CO nÁS čeKÁ v létě ? 
Zatímco si většina dětí odpočine od školy, učitelů, možná i od rodičů, kdy se rozje-
dou po táborech a rozmazlujících babičkách, některé naše členy přece jenom čeká 
několik „cyklistických“ povinností. Předně máme před sebou vrchol Cross Country 
sezony v podobě posledního závodu Českého poháru v Peci pod Sněžkou o třetím 
červencovém víkendu a o týden později Mistrovství ČR v Bedřichově. Tyto dva závo-
dy také napíší definitivní tečku za nominací na Mistrovství Evropy pro kategorie U15 
a U17. Českou republiku budou reprezentovat 4 dívky a vážně o nominaci bojují 
Zuzka, Aneta a Magdalena. 

Zřejmě si také odskočíme na Mistrovství ČR v silničním závodě a časovce, i když 
to není úplně naše priorita. Na začátku srpna nás čeká celooddílové soustředění v Je-
seníkách zaměřené zejména na pilování techniky ve sjezdech. V týdnu od 15. 8. se 
koná v Rakousku Mistrovství Evropy – doufejme, že s naší účastí. 

A na konci srpna už všechny čekají podzimní závody na všech úrovních a pro 
některé pomalý přechod na užší pláště do cyklokrosu. 

Pokud si v parném létě vzpomenete, tak moc děkujeme, že nám držíte palce a fan-
díte nám. Sledujte naše stránky www.sokolveltez.cz , kde budeme průběžně infor-
movat. 

Sokolíci Vám přejí hezkou dovolenou a prázdniny ! 

(pm)
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Z FOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl KleCanY

Starší přípravka
Abychom pořád nevychvalovali jenom naše starší žáky, je potřeba zmínit úspěch naší 
starší přípravky, která se umístila v Okresním přeboru Prahy východ – divizi C na 1. 
místě. Trenéři Vít Rabiňák a Josef Kotrč odvedli s týmem kus pořádné práce a zaslou-
žený úspěch se dostavil. Gratulujeme!

Mladší žáci 
Ani mužstvo našich mladších žáků se v Okresním přeboru Prahy východ neztratilo. 
Pod vedením trenéra Tomáše Sýkory odehráli kluci 24 zápasů a svými výkony nás 
opravdu překvapili. Umístili se na skvělém 7. místě. Jen tak dál!

Mužstvo A
S „A“ jsme zažili v této sezóně jízdu na horské dráze. A mužstvo odehrálo 30 zápasů. 
Mockrát jsme se radovali, někdy i z nečekané, výhry, jindy jsme byli rádi za remízu 
a párkrát jsme byli svědky prohry. Některé prohry byly zasloužené, některé až absurd-
ní. Přesto naše „A“ obsadilo v konečném zúčtování slušné 9. místo.

Co nás čeká v nové sezoně?
...tuhle, tak trochu řečnickou otázku, nelze zatím zcela zodpovědět. Nevíme, jací 
budou soupeři našich mužstev, nevíme, jak nám budou nalosovány skupiny, termíny 
atd. To co víme je, že jsme přihlásili naše mužstva do následujících soutěží:

mladší přípravka – Okresní přebor Prahy východ – turnajový systém,
starší přípravka – Okresní přebor Prahy východ – turnajový systém,
mladší žáci – Okresní přebor Prahy východ, 
dorost – 1.A tř. Středočeského kraje,
muži B – IV. tř. Okresní přebor Prahy východ,
muži A – 1.A tř. Středočeského kraje.

A co je ještě nového? Jak už fanoušci fotbalu jistě vědí, nebude přípustné od roční-
ku 2016/2017 hostování ani střídavé starty hráčů. Všichni hráči, kteří budou kopat za 
Klecany se stanou našimi kmenovými hráči. 

I přesto, že jsem děkovala již v minulém čísle Klecanského zpravodaje, myslím, 
že s díky není potřeba šetřit, a tak si dovolím ještě jednou poděkovat všem, kteří se 
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v našem oddíle věnují práci s fotbalisty, těm, kteří se starají o chod klubu, pomáhají 
při domácích zápasech, starají se o sportovní areál nebo nás jiným způsobem pod-
porují v naší činnosti.

Děkujeme našim fotbalistům za reprezentaci fotbalového oddílu i města Klecany 
a přejeme hodně sportovních úspěchů v nové fotbalové sezoně 2016/2017.

Dáša Horová

Hledáme trenéry
TJ Sokol Klecany hledá trenéra případně trenérku k nejmladší vě-
kové kategorii fotbalistů (roč. 2010, 2011). Jednalo by se proza-
tím pouze o 2 tréninky týdně. S touto kategorií se zatím nejezdí 
na žádné turnaje ani zápasy. Můžeme zajistit i školení na trenér-
skou licenci C. Pokud by se mezi tatínky, maminkami či příznivci 
fotbalu našel zájemce o tuto práci, budeme moc rádi. Ozvěte se 
prosím na tel.: 774055495 – Dáša Horová.

Tak jsme první, no a co!!! Mistři!!!
Je to již třetí rok v řadě, kdy jsme si mohli s mužstvem našich žáků, pod vedením Da-
niela Dvořáka a nově i Pavla Kubeše, „zahulákat“ vítězné pokřiky. V článku v minu-
lém čísle Klecanského zpravodaje se trenér podrobně rozepsal o cestě našich žáků od 
přípravky až k současnému dorosteneckému věku. Po uzávěrce zpravodaje nás však 
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čekaly ještě dva zápasy a zejména zápas proti SK Bělá pod Bezdězem, jehož fotbalis-
té nám celou sezónu šlapali na paty. K radosti trenérů, všech hráčů, rodičů a fanoušků 
jsme fotbalový rok uzavřeli dalšími dvěma vítězstvími. Z Bělé p. Bezdězem, kde se 
odehrál velmi vyrovnaný zápas s kvalitním soupeřem, jsme přivezli tři body poté, co 
naši borci třikrát prostřelili brankáře soupeře a zároveň si udrželi čisté konto. Poslední 
(odložené) utkání se odehrálo na domácím hřišti proti soupeři TJ Straky. Tento zápas 
naši kluci ovládli zejména v jeho druhém poločase a díky vítězství 13 : 0 získali po-
slední tři body a definitivně tak potvrdili svojí pozici v čele soutěžní tabulky 1.A tř. 
sk. B Středočeského kraje. 

Za celý klub klukům upřímně gratuluji za jejich výkony a přeji hodně úspěchů 
v nové sezoně, kde budou začínat opět jako nováčci, tentokrát v kategorii dorostu.

Děkuji všem, kteří se přišli podívat na poslední utkání našich starších žáků a vy-
tvořili úžasnou atmosféru jak při samotném zápase, tak při závěrečném ceremoniálu. 

Dáša Horová

Mladší přípravka – ohlédnutí za jarní částí sezony 2016
Pro prázdninové dvojčíslo Klecanského zpravodaje přináším souhrn jarních událostí 
okolo našeho mužstva. Konce „tělocvičnového období“ a přechodu ven se asi ni-
kdo z nás už nemohl dočkat. Přeci jen tělocvična není jako vedlejší hala nafukovací 
a kolikrát jsme se sem sotva vešli… Na příští zimní sezonu se budeme snažit tréninky 
směřovat spíše do nafukovací haly. To je však ještě daleko. Díky povětrnostním pod-
mínkám jsme se na 1. venkovní trénink roku 2016 na naše travnaté hřiště dostali až 
o Velikonočním pondělí 28. 3., a to hned následující víkend měl být náš první turnaj 
v Měšicích. Zatímco většina normálních lidí má tento den jiné starosti, u nás bylo jas-
né, že si nemůžeme dovolit být normální. 11x se to podařilo a přivítali jsme i novou 
posilu ročníku 2009, Davida Sama Rybína.

1. Turnaj Měšice, sobota 2. 4.
Náš opravdu první turnajový den skládající se z 20minutových zápasů s pěticí soupe-
řů, které budeme celé jaro potkávat, vždy s pořadatelstvím jiného klubu – tedy Měšic, 
Vyžlovky, Liblic (okr. Kolín), Říčan a Čestlic. Zatímco předsezónní prognózy pro tuto 
skupinu mladších přípravek ročníků 2007 a mladších bylo, že budou týmy nasazovat 
spíše hráče mladší ročníků 08 a 09, kteří i po prázdninách zůstanou v kategorii mlad-
ších přípravek, u většiny mužstev byl opak pravdou, a věkově se nám přiblížilo pouze 
mužstvo Liblic, které ovšem mělo, stejně jako ostatní, výhodu podzimních zkušeností 
z účasti v soutěži. Měšické vykročení do neznáma, kdy ráno byly 2°C nad nulou a na 
hřišti jinovatka, se nám příliš nepodařilo a nevyhráli jsme jediný zápas. Samozřejmě 
se radujeme alespoň ze vstřelených branek, o tom ten fotbal je. V Měšicích jsme se 
trefili a radovali 4x – kapitán Honzik Hovorka z penalty, Honzík Slabyhoudek po 
nezištné přihrávce Fíly Sýkory, kdy se z pozice brankáře variací na téma René Higuita 
dostal přes celé hřiště a všechny protihráče, co stáli v cestě, až před soupeřova gólma-
na a po samostatných únicích a střelách Sebíka Varmuži a Davida Rybína.
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2. Turnaj Říčany, sobota 16. 4.

Tréninkový týden před druhým turnajem zasáhly školní Klecany záhadné virózy a dr-
tivou většinu našich školáků upoutaly do klidového režimu v posteli. Ve čtvrtek jsme 
se tedy s trenéry Srstkou i Simulíkem sešli „u klandru“ na tréninku starší přípravky 
s výpisem kluků ročníku 2007, kteří ještě mohou do prázdnin v naší věkové kategorii 
nastupovat. Laso bylo nahozeno úpěšně hned 4x a nemuseli jsme řešit půjčování hrá-
čů od domácích či pro nedostavení se k turnaji kontumační prohry všech zápasů. Co 
na tom, že jsme kluky pořádně neznali a ani oni nás, zvítězil prostě fotbal za klecan-
ské barvy. Všichni kluci – Pepík Křiklán, Adam Šlajsna, Kuba Valeš i Adam Dočekal si 
snad i za odměnu dali minimálně jeden gól, Adam Dočekal se pak radoval hned 4x. 
Tyto střelce pak doplnil pohotovým gólovým doklepem opět David Rybín a celkem 
jsme tedy na turnaji byli gólově úspěšní 10x. Máme zažité první vítězství s Liblicemi 
6:2 i hodně emotivní utkání 1:1 s Čestlicemi, byť výsledek působí na první pohled tak 
nějak nudně. Co se všechno dělo i kdo ronil slzy a hledal útěchu v maminčině náruči 
z netrefené prázdné brány minutu před koncem budou vědět už jen očití svědci… 
V  improvizované sestavě došla řada i na školní naděje Theo Hrbáčka a Ádu Ševčí-
ka, takže se stávalo, že spolu hráli třeťáci s „tříletou praxí“ ročníku 07 s předškoláky 
ročníku 09. Když jsme do branky postavili do té doby nebrankáře Adama Šlajsnu, tak 
doslova čaroval, a to nejen rukama, ale i nohama. Po celý turnaj bylo nepříjemné 
poprchávací počasí na které jsou zvyklí možná tak v Anglii.
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Fotbalové třídní schůzky 18. 4. 
Již po neúspěšném turnaji v Měšicích jsme na toto datum vypsali rodičovské třídní 
schůzky. Dorazila zhruba polovina rodičů, se zájmem o čem bude řeč. Malý úvod 
a motivační proslov za oddíl měla paní Horová. Poté padaly nejrůznější náměty a při-
pomínky a ze všeho dohromady jsem měl pocit, že jestli jsme něco zanedbali, tak 
práci s rodiči, na kterou už nezbývá tolik času, když se na tréninku věnujeme hlavně 
dětem. Chybí nám klasická maminkovská „vedoucí mužstva“, která bude mít čas 
vše co je potřeba okolo fotbalu rodičům vysvětlovat osobně. Hromadné infomaily 
se tomu nemohou vyrovnat, a každý kdo ode mne četl nějaké instrukce potvrdí, že 
to vyžaduje koncentraci. Fotky a zápisky z turnaje jsme začali sdílet ve Facebookové 
uzavřené skupině, kde máme 30 členů. 

3. Turnaj Česlice, sobota 30. 4.
Pěkně vydařený turnaj, konečně vyšlo příjemné počasí a pořadatelé se blýskli při-
praveným občerstvením pro hráče zdarma. Na hřišti nám už ale nic nedarovali. 
I když jasno o tom, kdo pojede na víkendový turnaj se snažíme mít již na středeč-
ním „nominačním“ tréninku, zde došlo během pátku večer ke dvěma odpadnutím 
a jakoby telepatií se nahlásil školkový Míra Holý. Nejnapínavější utkání bylo s Li-
blicemi – vítězství 4:3 otočené z prohry 0:2 a první hattrick David Sama Rybína !!!  
Kromě posledního utkání s Říčany, kde Honzík Hovorka po 2 minutách hry a nástupu 
do branky „mě baví být gólman“, dostal prudkou ránu přímo do nosu a musela se 
ošetřovat spuštěná krev, jsme ve všech utkáních skórovali – celkem 5x David Sam 
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Rybín, 1x Máťa Škapa, 1x Kuba Simulík. Zajímavostí bylo, že tým Vyžlovky přijel se 
spíše holčičím „mužstvem“.

4. Turnaj Vyžlovka, neděle 15. 5.

První turnaj, kde jsme získali nějaké individuální ocenění. Výkon Adama Šlajsny 
v brance zaujal rozhodčí a domácí pořadatele natolik, že jej vyhlásili nejlepším 
brankařem. Počasí tentokrát nepřálo a mezizápasové zalezení do pravé fotbalové 
klubovny Vyžlovky k miňonkám a čaji bylo to nejlepší, co se dalo s kluky udělat. 
Zvyšujeme i počet vstřelených branek na 11, byť David Rybín zrovna střelecké 
kopačky neobul a vyšel naprázdno. Zlepšují se individuální výkony i kolektivní 
pojetí hry – už je vidět, že si kluci hledají volný prostor, aby mohli dostat nahrávku 
a naopak, kdo má míč, pokouší se něco vymyslet a najít spoluhráče.

5. Domácí turnaj Klecany, neděle 29. 5.
Domácí pořadatelství přináší úskalí o všechno se postarat, zajistit rozhodčí, vytyčit 
hřiště a po vzoru ostatních i malé občerstvení pro hráče. Vše se podařilo – píšťalky 
přijali pan Jiří Valtera a Tomáš Sýkora. Hlavním pořadatelem, který se musí popasovat 
s veškerou administrativou byla paní Horová, která „držela službu“ až do pozdního 
odpoledne s volně navazujícím Dětským dnem. Pro domácí turnaj bývá vždy zájemců 
o hru více, než je únosné. S tím nám trochu pomohla Vyžlovka, která dorazila pouze 
s jedním náhradníkem, tak jsme jim dočasně na zápasy, kde s tím neměl problém 
soupeř, kluky zapůjčili. Tuhle životní příležitost poprvé v životě „přestoupit“ se mi 
podařilo vysvětlit Honzikovi Slabyhoudkovi s Alešem Bažantem a Kubovi Valešovi 
s Adamem Dočekalem, který za nás na turnaji nastřílel celkem 6 gólů. Našemu 
druhému nejlepšímu turnajovému střelci Máťovi Škapovi se 4 trefami aplaudovali 
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všichni diváci poté, co po souboji zůstal ležet na zádech a přesto v té pozici udělal 
několik nožiček s míčem. Nejlepšího hráče turnaje jsme vybrali Ondru Nantla. Tvrdý 
bojovník a obránce, přes kterého mají útočníci problém přejít a kterého hra naplno 
pohltí. 

6. Závěrečný turnajový víkend 11. a 12. 6. 2016 – konečně medaile 
a poháry
Na tento víkend byla vyhlášena „mobilizace“, a to zejména mladších školkových 
kluků, nebo těch, co ještě nebyli na žádném turnaji. 

Na turnaj v Klíčanech v so-
botu 11. 6. pořádaném Dis-
tribučním centrem Ahold, 
jako IX. ročník memoriálu M. 
Rambouska, jsme dostali po-
zvánku a možnost postavit 2 
mužstva kluků ročníku 2009 
a mladších. Perfektně zorgani-
zovaný turnaj byl pro nás zce-
la bez starostí. Dorazili jsme 
s 15 kluky a rozdělili je tak, 
aby mělo každé své zkušené 
borce i úplné nováčky z řad 
předškoláků. 8 kluků mělo 
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zápasovou premi-
éru, a proto jsme 
ani nepomýšleli 
na bůhvíjaká vítěz-
ství. Ahold nachys-
tal svačinky a ob-
čerstvení pro hráče 
v takové hojnosti, 
že se z toho na-
jedli i sourozenci 
a zbylo i na doma. 
Turnaj vyhrála Če-
chie Kralupy a my 
jsme se umístili na 
3. a 4. místě. Kluky 
zavalila další várka 
odměn a hlavně 
medailí a poháru 
za 3. místo. Až dosud jsme je odměňovali šidítky v podobě Fidorek nebo čokomedailí 
a najednou padaly zvídavé dotazy „…a jsou ty medaile pravý…?“ Pořadatelé se doká-
zali vcítit i do rolí a chutí trenérů, takže místo sladkostí jsme s Romanem Simulíkem 
obdrželi kolekci pivních speciálů. Nejlepším střelcem turnaje se 14 přesnými trefami 
byl vyhlášen náš David Rybín. Jestli jsme měli někde „nastartovat „ zájem o fotbal 
u našich prcků, tak díky velkorysosti Aholdu se to podařilo právě v Klíčanech. Sluší se 
připomenout, kdo že to byl Miroslav Rambousek, jehož IX. ročník memoriálu se ko-
nal. První ředitel DC Ahold Klecany. Člověk pevných morálních zásad, šel „Aholďá-
kům“ svým přístupem, jako vzor. Byl velký fanda fotbalu. Bohužel předčasně v roce 
2005 zemřel. Jelikož zůstal v srdcích všech spolupracovníků, rozhodli se každoročně 
pořádat jeho memoriál a my jako nejbližší sousedé nemohli chybět na novinkovém 
dětském „předturnaji“ ročníků 2009 a mladších. 

Poslední turnaj Liblice, neděle 12. 6. 
Na turnaj do Liblic jsme dorazili s 5 kluky co již měli v nohách sobotní Klíčanský 
turnaj a hned na úvod si nás nalosovali právě domácí, evidentně v nejstarší možné 
sestavě, kterou regule soutěže dovolovaly – tedy kluci ročníku 2007. Nás posílili 
z tohoto ročníku od starší přípravky Kuba Valeš a Adam Šlajsna, kteří se ukázali být 
po celé jaro jako spolehlivé záskoky. Liblice jsme porazili 4:0, další velmi povedený 
a dramatický zápas byť jsme ho nakonec prohráli byl s Čestlicemi 3:4. I v Liblicích 
domácí pořadatelé nachystali občerstvení pro děti zdarma a jelikož to byl poslední 
turnaj sezony dostali jsme další pravé medaile a pohár za celkové umístění na 5. mís-
tě s celkovým pasivním skóre 53:171.

Na závěr hodnocení trocha statistiky. Celkem v jarní části turnajů vč. toho Klíčan-
ského nastoupilo za naši mladší přípravku neuvěřitelných 27 hráčů, jen čtyřem co 
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s námi tréno-
vali se to zatím 
nepodařilo. Na 
pozici brankáře 
se vystřídalo 6 
kluků. Nejlepší 
střelci, nebu-
deme-li počítat 
kluky ze starší 
přípravky, kte-
rým to střílelo 
samo, byli Da-
vid Rybín s 11 
góly a Matyáš 
Škapa s 9 trefa-

mi. David navíc nechyběl na žádném turnaji a nebýt školy v přírodě, tak od nástupu na 
„velikonoční trénink“ ani na jednom tréninku. Máme ovšem i mnoho volnějších pří-
stupů a zabýváme se velmi vážně myšlenkou zeštíhlení hráčského kádru buď od nové 
sezony, nebo i v jejím průběhu podle přístupu a snahy se něco učit a zlepšovat se. Máme 
v týmu kluky, co již uvědoměle trénují, pokynům rozumí, nebo je ani nepotřebují 
a naopak převážně u školkových jde zatím o takové to lítání za balonem, což je běž-

ný projev před-
školního věku 
– klidně ode-
brat balon 
s p o l u h r á č o -
vi a ztratit ho 
v souboji s vy-
spělejším sou-
peřem. Branky 
si již naštěstí 
nepleteme, ale 
pořád zlobí 
rozvazující se 
tkaničky…

Pos l edn ím 
tréninkem naší 
sezony bude 
rozlučka 29. 

6., kde vymyslíme měřitelnou závodní fotbalovou trať a spořádáme fotbalový dort, 
myslím že se to podaří a nezbude ani drobeček…

Hoši naši hrrr na něj.

Tomáš Bažant, trenér/vedoucí mužstva mladší přípravka
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výletní loď    
pravidelné plavby do ZOO Praha 
každou prázdninovou středu        6. 7. 2015 – 31. 8. 2016 

 

Nelahozeves /Marina Vltava/:        8:30 

Kralupy nad Vltavou /nábřeží u zelené roury/:      8:50 

Libčice nad Vltavou /můstek/:        9:35 

Řež – Husinec - zastávka na znamení /můstek u hřiště/:   10:00 

Úholičky /můstek u přívozu/:      10:10 

Roztoky /můstek nad přívozem/:     10:50 

Troja ZOO /přístaviště/:       11:50 

 

Troja ZOO / přístaviště /:       14:45 

Roztoky /můstek nad přívozem/:     15:35 

Úholičky /můstek přívozu/:      16:15 

Řež – Husinec zastávka na znamení /můstek u hřiště/:   16:20 

Libčice nad Vltavou /můstek/:      16:40 

Kralupy nad Vltavou /nábřeží u zelené roury/:    17:45 

Nelahozeves /Marina Vltava/:      18:00 

 

 
Rezervace se přijímají pouze ze stanice Nelahozeves, Kralupy nad Vltavou a Libčice nad Vltavou. 
Informujte se telefonicky, možnost změn dle plavební situace. 

Tel: 727 957 602   /   602 270 398 

jízdné mezi stanicemi v Kč
Nelahozeves Kralupy Libčice Řež Husinec Úholičky Roztoky

Nelahozeves 100 200 250 300 350

Kralupy 100 150 200 250 300

Libčice 200 150 50 200 250

Řež Husinec 250 200 50 120 200

Úholičky 300 250 200 120 150

Roztoky 350 300 250 200 150

cestující do ZOO mají přednost

občerstvení přímo na lodi

děti do 3 let zdarma

kočárek, pes, á 50.- Kč

informujte se, možnost změn dle plavební situace
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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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10. 9. 2016 
 

na obou březích Vltavy 
v Klecánkách a Roztokách   

 

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

 
V rámci programu zahrají Vltava, Adrian T. Bell, 

Crewtones a další 
 

Bližší informace o programu budou k dispozici na plakátech 
 
 

Loga  vystřihnout  dát stejná jako jsou partneři města 
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