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ŠkOla ZačÍnÁ, tak ZaSe ten PePÍček
Učitel: „Jak starý je tvůj otec, Pepíčku?“ 
Pepíček: „Můj otec je stejně starý jako já.“ 
Učitel: „To snad ne, jak je to možné?“ 
Pepíček: „No, stal se otcem až poté, co jsem se narodil.“
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výPiSy Ze ZaSedÁnÍ rady a ZaStuPitelStva 
měSta klecany Za červen – SrPen 2016 
Rada 15. června
 – Schválila navýšení kapacity školní družiny ze 167 na 224 dětí. Tím bude zajištěna 

dostatečná kapacita i pro žáky třetích ročníků.
 – Projednala s ředitelem ZŠ a MŠ Klecany parkování vozidel zaměstnanců školy 

a zlepšení situace při dopravě dětí do školy a školky.
 – Vzala na vědomí nepodepsání smlouvy o dílo Služební byt – areál mateřské školy 

ze strany firmy Otis s.r.o. a uložila technikovi vyzvat druhého v pořadí výběrového 
řízení Nenastav s.r.o.

 – Vzala na vědomí nabídky uchazečů o dodávku konvektomatu pro školní jídelnu 
klecanské školy. Jako nejlepší vyhodnotila nabídku firmy Palux z Prahy za cenu 
435 400 korun bez DPH a schválila uzavření smlouvy na dodávku a montáž kon-
vektomatu do jídelny.

 – Schválila pověření člena rady města Klecany Jiřího Medka k uzavírání svatebních 
obřadů.

 – Vzala na vědomí nabídku Lesů s. p. na prodejní cenu 50 000 korun u pozemku p. č. 
373/12 (dětské hřiště na Vinici). Předá zastupitelstvu a doporučí odkoupení pozemku.

 – Schválila poskytnutí odměny ředitelce ZUŠ, která bude vyplacena ze mzdových 
prostředků školy.

 – Schválila dar Fondu ohrožených dětí ve výši 500 korun.
 – Schválila znění a podpis smlouvy o pachtu a provozování vodárenské infrastruktu-

ry s panem P. Novákem, paní J. Poživilovou a Středočeskými vodárnami a. s.

Rada 27. června
 – Schválila uzavření smlouvy se Středočeským krajem o dotaci na provoz a rozvoj 

přívozu v Klecánkách na rok 2016.
 – Schválila ceník služeb pro občany města Klecany, který bude zveřejněn na webo-

vých stránkách města.
 – Vzala na vědomí informaci o organizaci ZŠ Klecany během letních prázdnin.
 – Přijala petici rodičů žáků I. C a předá ji řediteli ZŠ, který je příslušným orgánem 

podle § 5, odstavec 2 petičního zákona.
 – Schválila mimořádnou odměnu řediteli ZŠ a MŠ Klecany. Bude mu vyplacena ze 

mzdových prostředků školy.
 – Vzala na vědomí informaci pana starosty z jednání se zástupci ministerstva obrany 

(Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem) o možnosti bezúplatného pře-
vodu pozemků v k. ú. Klecany (mokřad a studna) na město Klecany.

 – Schválila poskytnutí dotace 10 000 korun spolku Český svaz včelařů, základní or-
ganizace Klecany na nákup odborného časopisu, zajištění vzdělávání pro včelaře, 
nákup léčiv a vyšetření vzorků.
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 – Schválila příspěvek 500 korun společnosti For Help na podporu autistických 
dětí.

 – Schválila příspěvek 500 korun pro podporu Hospice knížete Václava.
 – Seznámila se s prezentací architektů Zůny a Beneše – podle smlouvy o dílo – o pro-

vedení projektových prací Rekonstrukce a přístavba areálu Rychty v Klecanech.
 – Vzala na vědomí informaci L. Ježka o možnosti projektu zateplení městské budovy 

čp. 54 a schválila zahájení prací na projektu.
 – Schválila prodej vozidla Škoda 706 RTHP CAS 25 (nákladní cisternový požární 

vůz) za cenu 40 000 korun firmě Petrokargo z Lomnice.

Rada 18. července
 – Schválila uzavření smlouvy s LK Advisory Praha na zajištění administrace dotace 

na nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Klecany.
 – Vzala na vědomí informace o záměru realizace vývojového, inovačního a výrob-

ního centra Klecany Bonett Innvention v průmyslové zóně D 8 podle projektové 
dokumentace vypracovné Ing. P. Lomnickým.

 – Projednala možnosti přihlášení se k dotačním programům na vybudování sociální-
ho bydlení v areálu Dolní kasárna. 

 – Vzala na vědomí protokol o hodnocení nabídek na zakázku Administrace dotace 
snížení energetické náročnosti budovy čp. 54 na náměstí Třebízského Klecany. 
Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku TNT Consulting a pověřila investičního 
technika zajištěním uzavření smlouvy.

 – Vzala na vědomí informaci o plánované dotační výzvě na vybudování a moder-
nizaci sběrných dvorů atd., o potřebě dovybavit sběrný dvůr a potřebě stavebních 
úprav a rozšíření kontejnerových stání tříděného odpadu v Klecanech.

 – Schválila, v souladu s usnesením zastupitelstva města z 10. 12. 2015, předložení 
žádosti k výše uvedené plánované dotační výzvě a uzavření mandátní smlouvy na 
administraci dotace s TNT Consulting Praha. 

Rada 25. července
 – Vzala na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje z 12. 7. 2016 

o schválení navýšení kapacity školní družiny na 224 dětí.
 – Z hodnocení nabídek na zakázku administrace dotace IROP Sociální bydlení čp. 

971 Klecany vybrala jako nejvýhodnější nabídku TNT Consulting Praha a pověřila 
investičního technika zajištěním uzavření smlouvy.

 – Projednala návrh společnosti Woodcote Praha na úpravu nájemní smlouvy k ob-
jektům v Dolních kasárnách. Pověřuje vedení města k jednání s představiteli firmy. 

 – Vzala na vědomí situaci ve věci rekonstrukce a provozování čistírny odpadních 
vod, zejména korespondenci s VKM, a skutečnost, že VKM končí k 30. 9. 2016 
smlouva o provozování kanalizační struktury v městě Klecany. Pověřila vedení 
města a technika správy majetku pokračováním v jednání s PIK Vítek o dopracová-
ní studie rekonstrukce ČOV Klecany.
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Zasedání zastupitelstva 25. července

 – Zastupitelé schválili přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci regi-
onálního operačního programu na akci Nákup cisternové automobilové stříkačky 
pro jednotku SDH Klecany, a to: 6 881 163,10 Kč dotace ze strukturálního fondu 
ERDF, 404 774,30 Kč ze státního rozpočtu a min. 809 548,60 Kč z rozpočtu města 
Klecany, při celkových způsobilých výdajích 8 095 486 Kč.

 – Dále schválili prodej pozemku pč. 463/84 o výměře 1 328 m2 spol. AVAPS 
Klecany za 1 750 Kč/m2, který společnost využije k rozšíření výrobního areálu 
a výstavbě výrobní haly podle dokumentace ke změně územního plánu města 
Klecany č. 3. 

Rada 15. srpna

 – Schválila nabídku Čakus s.r.o. Praha na opravu části komunikace U Kovárny za 
109 446 Kč bez DPH.

 – Schválila prodej 15 kusů nepotřebných svítidel veřejného osvětlení za 3 500 Kč/ks.
 – Schválila příspěvek 500 korun pro společnost EDA, která poskytuje sociální služby.
 – Pověřila vedení města sjednáním schůzky s představiteli VKM, podle jejich dopisu.
 – Schválila studii Návrh využití území Mokřadu v Klecanech a uložila investičnímu 

technikovi zajistit projednání v komisi stavební a životního prostředí a připravit 
k projednání v zastupitelstvu.

 – Vzala na vědomí informaci o stavu veřejného osvětlení v ulici V Honech – Astra-
park a předá správci majetku.

 – Vzala na vědomí informaci o umístění malé U-rampy v Dolních kasárnách u bu-
dovy čp. 968.

 – Projednala rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Klecany za 1. pololetí 2016 a předá fi-
nančnímu výboru ke kontrole.

 – Projednala a schválila Studii na zateplení Domu služeb čp. 54 v Klecanech a pod-
pis smlouvy s JM Construction s.r.o. Příbram.

 – Vzala na vědomí informace starosty ve věci přístavby garáže hasičské zbrojnice: 
a) o nemožnosti získat v současné době dotaci z programu IROP, b) o umístění 
na pátém místě v pořadníku min. vnitra, GŘ Hasičského záchranného sboru ČR 
a o příslibu dotace 765 tis. korun, c) o potřebě pořízení projektové dokumenta-
ce pro společné územní řízení, stavební povolení a provedení stavby, d) nabídku 
ASLB s.r.o. Praha na vypracování projektové dokumentace za 127 700 korun 
bez DPH a 20 000 korun bez DPH za autorizovaný dozor. Se stavbou garáže 
rada souhlasí. Uložila technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu 
do 26. 8. t. r. 

 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě pořízení projektové dokumentace 
jednak v souvislosti s novostavbou sběrného dvora v prostoru Dolních kasáren, 
jednak s úpravou sběrných míst pro kontejnery tříděného odpadu.

 – Vzala na vědomí rekonstrukci objektu čp. 971 v Dolních kasárnách na sociální 
bydlení. Schvaluje zaměření projektu na cílovou skupinu matek nebo otců s dět-
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mi v azylových domech a uzavření smlouvy s Firast s.r.o. za cenu 223 000 korun 
bez DPH. Pověřuje investičního technika  zajištěním uzavření smlouvy a pověřuje 
Z. Kudláčkovou jednáním o podmínkách spolupráce s azylovými domy.

 – Neschvaluje umístění šachového stolku na náměstí Třebízského.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

infOrmace PrO Občany 
Vážení občané, dovolujeme si Vám připomenout novou 
povinnost pro domácnosti resp. pro provozovatele kotlů 
na tuhá paliva.

Do konce roku 2016 mají nově domácnosti podle novely 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší povinnost rea-
lizovat u kotlů na tuhá paliva první revizi kotle (povinnost 
se vztahuje i na nově zakoupené kotle). Revize musí pro-
běhnout nejpozději do 31. prosince 2016. Po tomto datu 
by měl být každý provozovatel kotle schopen na vyžádání 
obecního úřadu tento doklad předložit. Zákon předepisuje 
provádět podle § 17 odstavce 1 pís. h) jednou za dva kalendářní roky kontrolu tech-
nického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva 
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj 
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Při nedodržení této zákonné po-
vinnosti může být domácnost pokutována až do výše 20 tisíc Kč.

Naše zavedená topenářská firma FleetCom s.r.o. (Dům kotlů) s celorepublikovou 
působností je schopna zajistit potřebné revize u většiny značek kotlů na tuhá pali-
va. Jsme proškoleni na značky těchto výrobců kotlů na tuhá paliva: Dakon, Vidadrus, 
Slokov Variant, Attack, Agromechanika, Benekov, Atmos, Ekoefekt, Kovarson, Opop, 
Ponast, Verner, Rojek a další. 

Starosta obce spolu s odborníkem naší společnosti pořádají setkání s občany na 
téma REVIZE kotlů pro tuhá paliva dne 14. 9. 2016 v 18 hodin na Městském úřadě 
Klecany – zasedací místnost. Zde budete moci položit dotazy k zákonu, získat infor-
maci o revizi atd.

Na Městském úřadě Klecany jsou také k dispozici letáky s podrobnými informace-
mi a kontaktními údaji.
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DO KONCE ROKU 2016 POVINNÁ REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA?

Stát nařídil,  
my pomůžeme.

SETKÁNÍ S OBČANY

Dle zákona o ochraně ovzduší 
má provozovatel kotle na tuhá 
paliva povinnost zajistit revizi 
nejpozději do 31. 12. 2016.

Jsme topenářská firma 
s působností po celé České 
republice a zajistíme revizi 
kotle téměř jakékoli značky.

Kontaktujte nás, 
postaráme se, 
abyste měli klid 
a nohy v teple.

PŘEHLED CEN

1 revize v obci 1 500 Kč bez DPH 

včetně dopravních nákladů 

10 revizí v obci 1 200 Kč bez DPH 

včetně dopravních nákladů 

30 revizí v obci 1 000 Kč bez DPH 

včetně dopravních nákladů 

PŮSOBÍME PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

Volejte naše pevné linky
222 703 380  
534 001 314  

477 754 777  
499 111 009  

383 800 138  
777 663 799

Nebo pište na  
revize@dumkotlu.cz

PROVÁDÍME REVIZE  
TĚCHTO ZNAČEK KOTLŮ

Agromechanika, Atmos, Attack, 
Benekov, Dakon, Ekoefekt, EkoScroll, 
Kovarson, Opop, Ponast, Slokov, Verner, 
Viadrus, Rojek, TopMax

 777 663 799www.dumkotlu.cz

14.9.2016
18 hodin

Městský úřad Klecany 
- zasedací místnost
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POděkOvÁnÍ měStSkému úŘadu klecany
Pracovníci Městského úřadu Klecany, především zedník pan Mirek Mrkvička, vel-
mi pomohli v minulých dnech našemu kostelu – ze žebříku postaveného na haki-
-lešení odstranili v lodi klecanského kostela z fabionu (spojení stropu se stěnou 
budovy) rozsáhlé ložisko houby dřevomorky české (jak ji označili v mykologické 
poradně). 

Po řadě let, kdy se střecha klecanského kostela jen provizorně opravovala, a na 
kostelní půdu při přívalových deštích zatékalo, prorostla houba omítkou během jed-
noho měsíce. Opravu střechy, mnohokrát požadovanou, máme přislíbenu na letošní 
podzim. 

Děkujeme za pomoc v havarijní situaci!
pk

PrO SeniOry
Výlet do Lán
Ve čtvrtek 22. září navštívíme hrob Masarykovy rodiny, s průvodcem si prohlédneme 
muzeum T. G. Masaryka, oběd máme objednaný ve Vašírovském dvoře nedaleko Lán. 
Bude-li hezké počasí, na zpáteční cestě se zastavíme v oboře lánského zámku, která 
je přístupná až od 14 hodin.

Odjezd autobusu bude v 8.30 hod. z autobusové zastávky v Klecánkách se za-
stávkou na náměstí, u NÚDZ a u hřbitova. V ceně 250 Kč je zahrnutý poplatek za 
autobus, vstupné s průvodcem a oběd. Děti do 5 let zdarma, od 6 let 150 Kč. Návrat 
je plánovaný na 16. – 17. hodinu.

Přihlašujte se, prosím, na tel. 723 734 994 (Zdeňka Tomášová).
Podívejte se na fotografie za našeho prvního společného výletu s denním stacioná-

řem Národního ústavu duševního zdraví. V květnu jsme byli ve skanzenu v Přerově 
nad Labem. Výlety pořádáme v rámci aktivizačního programu pro seniory. Za podpo-
ru děkujeme vedení města.
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Virtuální Univerzita třetího věku
Česká zemědělská univerzita v Suchdole, konkrétně její Provozně ekonomická fakul-
ta nabízí virtuální studium mnoha oborů. Toho se mohou zúčastnit senioři se statutem 
důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu věku a osoby kategorie 50+ (v době studia 
nezaměstnaní).

V letním semestru jsme studovali Barokní architekturu v Čechách. Scházíme se 
jednou za čtrnáct dní v pondělí ve 13 hodin v sídle Pravého Hradce na Rychtě.

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.

Během semestru absolvujete šest přednášek, které jsou předem natočené a jsou 
přenášeny studentům prostřednictvím dataprojektoru a promítacího plátna. Po každé 
z nich se provede společný test a doma potom podobný test prostřednictvím interne-
tu. Pro studium je k dispozici také doslovný přepis přednášek. Po absolvování všech 
šesti přednášek a šesti testů, získají studenti výkaz o studiu s potvrzením univerzity. 

Po absolvování šesti semestrů následuje promoce na České zemědělské univerzitě. 
Kromě získání mnoha nových informací je účast na studiu možností setkat se a popo-
vídat si se svými vrstevníky. Více informací o studiu a všech zajímavých tématech zpra-
covaných na vysoké úrovni získáte na www.e-senior.cz nebo na www.pravy-hradec.cz 
v sekci Senioři.

Přihlásit se můžete na tel. 723 734 994 (Zdeňka Tomášová).
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Cítíte se doma sami? 

Máte pocit, že své paměti už nemůžete důvěřovat 

jako dříve?  

Nebo se Vám zdá, že Vašemu partnerovi či rodiči by 

prospěla péče 

o duši i tělesnou schránku?

Kontakt: 

tel. 283 088 153, 283 088 154 e-mail: jakub.sobotka@nudz.cz, romana.jarosova@nudz.cz 

Jak se k nám dostanete:

MHD autobusem č. 371 nebo 374 od Metra C Kobylisy do zastávky Klecany u hřbitova

Z důvodu omezené kapacity denního stacionáře je vhodné 

svou účast na dni otevřených dveří nahlásit předem telefonicky nebo e-mailem.

Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany
Oddělení kognitivních poruch

DEN 
OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 21. 9. 2016

DEN 
OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY 
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výrOčÍ klecanSkÁ i JinÁ
Už je to zase tady. Ještě 
jsme se ani nerozkouka-
li a dva měsíce prázdnin 
utekly jako voda. A tak si 
hned v úvodu klecanských výročí připo-
meňme, že před 55 lety byl 1. září 1961 
do funkce ředitele Základní školy v Kle-
canech jmenován Alois Biel. V té době 
byla škola ještě v budově, kde v součas-

né době sídlí zdravotní středisko. A právě za působnosti ředitele Biela byla v r. 1965 
zahájena výstavba nové pavilónové školy na sídlišti. Další výročí je ze zcela jiného 
soudku resp. potrubí. Před 20 lety 2. září 1996 byla zahájena výstavba středotlako-
vého plynovodu. Výstavba probíhala ve 3 etapách: 1. etapa – škola, sídliště, ul. Do 
Klecánek; 2. etapa – náměstí, Na Skalkách, Obalovna, fara, ul. Spojovací, městský 
úřad, zdravotní středisko, hasičská zbrojnice, tehdy cukrárna na náměstí, pošta, ma-
teřská škola a DPS v té době ještě v areálu školy; 3. etapa – ul. Pionýrská, 1. máje, 
V Dolíku, Konečná, Nad Rychtou, Nová, K Sídlišti, Mírová, Mexiko, Na Hradišti, 
Na Vinici. Stavební dozor prováděl starosta města Ing. Zděnek Malík. Celkově bylo 
položeno 9 834 m plynovodního potrubí, plyn byl zaveden do 354 objektů, při 
čemž náklady na plynofikaci dosáhly částky 22 978 934,- Kč. Další výročí nás 
dovede ke správnímu členění obce. Dne 4. září 1941, tedy před 75 lety, pozbyla 
osada Klecánky své samostatnosti a byla přičleněna ke Klecanům, a to s běžným 
kmenným jměním 4 885,– K. A pokud se současní úředníci obecně domnívají, jak 
jsou státem a samosprávou „omezováni“, když musí dodržovat úřední hodiny po 
dva dny v týdnu, pak by měly občas nahlédnout do starých zápisů ze zastupitelstev 
obcí. V tom klecanském se např. u data 27. září 1926 dočteme, že stanoveno bylo 
„zavést v obecní úřadovně úplný nedělní klid. Úřední hodiny pro úřadování ve 
všední dny od 8. hod. ranní do 12. hod. polední a od 3. hod. odpoledne do 7. hod. 
večer. Úřadování pro strany pouze ve všední dny od 3. hod. odpoledne do 7. hod. 
večer.“ 

Z výročí jiných, než klecanských, nemůžeme samozřejmě opomenout 28. září – 
Den české státnosti. A v tento den také v Čechách slaví svůj svátek 137 247 Václavů. 
Jméno Václav je slovanského původu a je novější podobou staročeského jména Ven-
ceslav s významem „slavnější”, „více slavný” (ve staroslověnštině „vence” znamená 
„více”). Domáckými podobami jména Václav jsou např. Vašek, Vašík, Váša, Venca, 
Venouš, Venoušek, Véna, Venda. Jméno Václav má i slovenština. V angličtině se vy-
skytuje jako Wenceslaus, v němčině jako Wenzel. Stejně zní toto jméno v italštině 
a španělštině – Venceslao, ve francouzštině Venceslas. Ruština jméno užívá nejčastěji 
jako Vjačeslav, polština Wacław nebo Więcław a dokonce i v maďarštině je si toto 
jméno dost podobné – Vencel. Tedy milí Václavové, případně Václavky vše nejlepší 
a hodně zdraví.

JH, foto zdroj: www.novinky.cz
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ČOKOLÁDOVÁNÍ 
aneb Život s vášní a čokoládou 

_________________________________________________________________________________ 
 

pondělí 26. 9. 2016 Městská knihovna Klecany 
od 18:00 hod U Školky 487 
s Ing. Marcelou Krčálovou 250 67 Klecany 

_________________________________________________________________________________ 
 

Zveme Vás na zajímavé povídání spojené s degustací skvělých 
čokolád Jordi’s z Hradce Králové. Přijďte si poslechnout něco  
o historii, výrobě a blahodárných účincích poctivé čokolády a bobů. 
 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 

www.klecany.knihovna.cz 
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SvatOvÁclavSký 
kOncert Se SbOrem 
rOlnička
Ve středu 28. září na svátek svaté-
ho Václava vystoupí v klecanském 
kostele Nanebevzetí Panny Marie 
skupina čtyřiceti dětí ze sboru Rol-
nička Praha. Sbor založil v roce 
1978 Karel Virgler, který jako sbor-
mistr přivedl ke zpěvu stovky dětí, 
jejichž životní zálibou se stalo zpí-
vání. V současné době zpívá v ně-
kolika odděleních 230 dětí, až do 
věku osmnácti let. Sbor vystupuje 
na koncertech v České republice 
i v zahraničí, v Americe, často ve 
Francii a Německu. Letos v květnu 
získal v Belgii první místo v kate-
gorii sborů do 25 let. Koncert začí-
ná v 16 hodin a koná se za podpo-
ry města Klecany.

Zl
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Letos na Slavnostech pravého a levého břehu bude i DAŘIŠTĚ.  
Od slova darovat...
Darovat do DAŘIŠTĚ můžete cokoli, o čem si myslíte, že někomu jinému udělá ra-
dost. Potřebujete inspiraci? Mohou to být třeba vlastnoruční výrobky, knížky, saze-
ničky nebo něco z domácnosti. Darovat můžete také svůj um nebo energii – např. 
hodinu anglické konverzace, hlídání psa nebo odbornou radu v oblasti, která vás 
baví. Fantazii se meze nekladou. Jednoduše napište na papírek, co umíte a rádi da-
rujete, připojte kontakt na vás a je to. A také si u DAŘIŠTĚ můžete vybrat, co se líbí 
vám nebo potřebujete. A to i v případě, že byste sami žádný dárek nedonesli. Nejde 
o obchod, jde o darování. J

A hlavně vám kouzlo darování představíme po celý den prostřednictvím štědré 
sociální sítě www.Hearth.net, kterou používá už téměř 16 000 lidí, kteří si vzájemně 
nabízí 3 500 darů a přání. 

Pokud chcete, objevte s námi místo, kde lidé projevují svou štědrost a laskavost, 
dávají si dary a sdílí svoje dovednosti. Bez peněz. Bez principu co za to. Prostě jen 
tak, pro radost.

SedmiSté výrOčÍ karel iv. –  
kOrunOvačnÍ meč beZ frOnt
Letošní sedmisté výročí narozenin českého krále a římského císaře Karla IV. nám na-
bízí mnohá překvapení na řadě pražských výstav. Nejpřitažlivější je ve Valdštejnské 
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jízdárně na Klárově, osvětlující průběh života nejvýznamnějšího Čecha. Ale i další 
výstavy přinášejí příjemná překvapení. 

Co uvidíte v Jízdárně Pražského hradu 
Celý její prostor je věnován pouze svatovítské katedrále jako Karlovu nejvýznam-
nějšímu stavebnímu záměru. V „pražském kostele“ se císař také nechal sochařsky 
zvěčnit. I jeho manželky a osoby významně se podílející na stavbě. Jsou to mis-
trovská portrétní poprsí (především z dílny Petra Parléře) umístěná v triforiu, které 
jako chodba obíhá chór katedrály pod hlavními okny. Zatímco při návštěvě katedrály 
k nim můžeme pouze zdálky obdivně vzhlížet, na této výstavě nám je sádrové od-
litky přibližují. Portréty současníků i českých světců mají reprezentativní, klasickou, 
uhlazenou podobu i zpracování. Zcela jinou formou se nám v odlitcích představují 
chrliče, masky a drobné ozdoby z vnějších zdí katedrály. Nikdy jsem si jich pozorněji 
nevšiml, protože jsou umístěné mimo úroveň diváckých pohledů nebo skryté předi-
vem opěrného systému. Teprve tváří v tvář poznáváte tvořivou radost, s jakou mohli 
sochaři svobodně vymodelovanou předlohu přenášet do kamene. Ať už jde o lidské 
tváře plné emocí nebo zpodobení zvířat a rostlin. V  Jízdárně jsou vystaveny i nálezy 
látek z královských hrobů, pocházející z Itálie nebo z Blízkého Východu či Střední 
Asie. Podle těchto zbytků, protkávaných zlatými ornamenty, byly ve 20. století utká-
ny kopie a tak zde mohou být vystaveny obleky, jaké nosil Karel IV. nebo Ladislav 
Pohrobek.

Svatováclavský meč v Císařské konírně
Na Pražském hradě jsou ještě čtyři další výstavy, takže např. v Císařské konírně mů-
žete vidět přemyslovské královské insignie nebo digitální projekci zvláštností svato-
václavské kaple. Mimořádná je možnost prohlédnout si zblízka svatováclavský meč 
z korunovačních klenotů. O něm se donedávna tvrdilo, že pochází až ze 13. století. 
Důkladné restaurátorské práce začátkem našeho století objevily, že technika, kterou 
je čepel zpracována, se používala naposledy v 10. století. Už tedy není pochyb, že 
patřil knížeti Václavu. 

Tohoto svého předka měl Karel IV. v neobyčejné úctě, Dokonce o něm latinsky 
napsal jeho životopis. Nazval ho „Nová historie o svatém Václavovi, sepsaná panem 
Karlem, římským císařem a českým králem“. Věcné údaje čerpal císař ze všech tehdy 
známých písemností. Tak mohl svou práci, která podle odborníků stylisticky převyšu-
je všechny prameny, začít už připomenutím velkomoravské tradice. Svatému knížeti 
Václavovi byl Karel IV. vděčen za to, že svou křesťanskou vládou polidšťoval slovan-
ské kmeny na území Čech. Také oceňoval jeho prozíravost, se kterou uhájil českou 
samostatnost. A postavením rotundy sv. Víta nás zapojil jako samostatnou součást do 
formující se Evropy. Právem se jeho svátek stal Dnem české státnosti.

Všechny výstavy jsou otevřeny do 28. září. 
Pavel Kuneš
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němÍ SvědkOvé dOby (5)
Domovní znamení – dříve než se začala používat domovní zname-
ní, lákali řemeslníci a obchodníci zákazníky různými upoutávkami, 
které oznamovaly, že je právě upečený chléb, uvařené pivo nebo 
dovezené nové sukno apod. Jednalo se o jakousi formu středověké 
reklamy. Stálá znamení se začala vyvěšovat ve 14. století a usnad-
ňovala orientaci ve větších městech. K tomuto účelu sloužila až do 

r. 1770, kdy Marie Terezie nařídila číslování domů. Domovní znamení mohlo být ztvár-
něno různými způsoby, např. výklenková plastika, soška, malba na zdi, obraz na dřevěné 
desce nebo vývěsní štít. Náměty byly rozmanité – nářadí, výrobky řemeslníků, zvířata, po-
stavy světců, mystické symboly atd. Poté, co došlo k očíslování domů, které se provádělo 
od očíslování nejvýznamnější budovy v obci (např. panského sídla) číslem 1, následovala 
fara, rychta a další usedlosti podle významu nebo velikosti. Krátce po očíslování domů se 
přistoupilo k pojmenování ulic. I zde zůstala tradice zachována a tak máme ulici třeba 
Platnéřskou, Truhlářskou nebo Železnou. Domovní znamení se však nerušila a lidé se po-
dle nich orientovali ještě po celé 19. století, a mnohé domy se podle nich nazývají dodnes. 
V Praze najdeme 264 dochovaných domovních znamení. Mezi nimi např. dům U bílé 
labutě, U černého orla, U Salvátora, ale také U zlatých nůžek nebo U zlatého preclíku.

Motovidlo – není nadávka ani označení pro ne příliš pohybově 
nadanou osobu. Je to přadlácký nástroj, na který se navíjí hotová 
příze z vřetene nebo kolovratu, aby z ní bylo možné vytvořit 
velké přadeno. Motovidla se používala hlavně tehdy, pokud se 
příze barvila. Motovidlo mělo tvar tyčky s vidlicí na obou kon-
cích a sloužila také jako míra. Tyč měla délku 1 lokte (u nás cca 
50 cm). V některých muzeích můžeme vidět i větší otočná moto-
vidla, upevněná na stojáncích, která měla 4 – 6 otočných ramen. 
Dokonalejší varianta motovidla byla spojena s počítadlem, kdy 

po 40 otočeních počítadlo zadrnčelo. Některá motovidla musela být také cejchová-
na, protože délka lokte byla v různých zemích různá.

Klerika – jinak také sutana, je oděv, jehož název pochází od kléru. 
Nosí ji tedy nejen vysvěcení kněží, ale i všichni příslušníci duchovního 
stavu. Není oděvem liturgickým a nenosí se jako obřadní oděv, ale 
používá se jako oděv pro každodenní život kněze mimo kostel. Má 
střih dlouhého splývavého pláště, sahajícího až na zem, se zapíná-
ním na knoflíky, s dlouhými rukávy a malým stojacím límcem u krku. 
V katolické církvi barva kleriky m.j. symbolizuje postavení v církevní 
hierarchii (kněz – černá, biskup – fialová, kardinál – červená, papež – 
bílá). U příslušníků řeholních řádů se barva jejich sutan odvozuje od 
řádových hábitů a symboliky konkrétních řádů. 

Podle literární předlohy A. Vondruškové Jařmo, parkán, trdlice aneb výkladový 
slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění, zpracovala JH
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POmOZte nÁm vycHOvat  
dalŠÍ malé ZdravOtnÍky
Jsme zdravotní sestry a lektorky první pomoci akreditova-
né MŠMT. Výuce a praktickému výcviku první pomoci se 
dlouhodobě, cíleně a pravidelně věnujeme – kurzy první 
pomoci zážitkem www.vitalus.cz. Naším cílem je šířit dovednosti, zkušenosti a tím 
snížit riziko následků neposkytnutí první pomoci z důvodu nevědomosti nebo nejistoty. 

V Klecanech pravidelně provádíme kurzy pro dospělé (aktuální termíny kurzů na-
jdete na webových stránkách) a ve škole vedeme kroužek pro děti (Malý zdravotník). 

Práce s dětmi je specifická, mimořádně obohacující 
a zajímavá. Stále znovu nás příjemně překvapuje, jak zod-
povědně děti k této problematice přistupují, pamatují si 
vše, co se na lekcích naučí, jsou zvídavé, na rozdíl od do-
spělých se stále ptají a aktivně reagují. Nejlepší motivací do 
další práce je pro nás vědomí, že se nám daří vychovávat 
“malé záchranáře“, kteří jsou náležitě hrdí na to, že mohou 
a dokáží bez zaváhání, správně pomoci, je-li to zapotřebí. 
Je radost číst v očích dětí jistotu: I když jsem malý, já to 
přece zvládnu, pomohu! Ostatně, přesvědčte se sami a při-
hlaste děti na náš kroužek. 

Smutným faktem je, že každý rok zemřou miliony lidí kvůli tomu, že jim nebyla 
včas a správně poskytnuta první pomoc. Společně to můžeme změnit!

Kontakt: tel. č.: 731 765 342, email: kurzy@vitalus.cz,www.vitalus.cz

V případě zájmu mohou rodiče přihlásit děti do kroužku 
telefonicky nebo přímo ve škole, kde vyplní přihlášku.

malé výlety PrO děti i dOSPělé
Únětice – mezi obcemi Roztoky a Horoměřice leží malá obec 
Únětice. Z archeologického hlediska se jedná o významné místo, 
kde roztocký lékař a archeolog Čeněk Rýzner odkryl koncem 19. 
století čtyřicet hrobů z doby bronzové a svým pojednáním o nich 
propůjčil název celé jedné pravěké kultuře. Únětická kultura byla 
rozšířená na území dnešní střední Evropy asi po šest set let (při-
bližně od 2300 př. n. l. do 1700 př. n. l.). Navazuje na kultury 
pozdní doby kamenné a jejím významným civilizačním pokro-
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kem je znalost slévání bronzu. A aby nebyl výlet jen suchým vědeckým poznáváním, 
bude jistě příjemné spočinout v místním pivovaru, kde vám kromě piva nabídnou 
např. pivní čokoládový dort nebo lívanečky s pivním tvarohem. 

ZOO Praha – první výlet je spíše pro dospěláky, ale 
i když prázdniny skončily, neměli bychom zapo-
mínat na rozptýlení pro děti. Hezkou procházkou 
kolem Vltavy pohodlně dojdeme až do Zoologické 
zahrady v pražské Tróji. Teď si určitě řeknete, proč 
upozorňujeme na tak „notoricky“ známé výletní 
místo? Ale věděli jste, že tato zoologická zahrada 
byla prvně otevřena právě 28. září 1931? S více než 

milionem návštěvníků ročně je pražská ZOO nejnavštěvovanějším turistickým mís-
tem v Čechách.

Zahrada Čech Litoměřice – letos ve velkém stylu, neboť Zahrada Čech 
slaví své 40. narozeniny. Výstava je již tradičně zaměřená na zahrád-
káře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody vůbec. Trvat 
bude od 9. do 17. 9. 2016 a bude provázena bohatým kulturním, sou-
těžním i odborným programem. 

JH 

malÁ velkÁ auta
Kdy: 29. 7. 2016 – 15. 1. 2017

Kde: Velká výstavní síň

Výstava v Roztokách představuje téměř 2 000 modelů 
v měřítku 1:43 z životní sbírky závodních monopostů 
Rudolfa Kocourka...

Skutečné poklady, které sběratel trochu s nadsázkou 
označuje jako ukázku a varování, kam až může sběra-
telská vášeň vést, to jsou pro Rudolfa Kocourka především vozy FERRARI, JAGUAR, 
FORD MUSTANG či motorky HARLEY DAVIDSON. Aby modely odpovídaly reál-
ným závodním strojům z okruhů, o to se postaral Vladimír Špaček. Vedle modelů 
závodních či sportovních jednomístných automobilů (tzv. monopostů) je na výstavě 
zastoupeno i pár „civilů“. Návštěvníci se navíc dozví zajímavosti ze zákulisí závodů 
Formule 1, odhalí mnohá tajemství šéfů automobilek a objeví spoustu „vychytávek“, 
které doprovázely natáčení filmů se závodní tématikou. 

Na výstavě rozhodně nehledejte klasické „angličáky“ od Matchboxu.
Malá velká auta určitě nadchnou nejen malé a velké

Zdroj: http://www.muzeum-roztoky.cz
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ŠkOlnÍ kurýr

Přestože řada z nás ráda vyrazí na houby do lesa, 
jsou i lidé, kteří z naprosto různých důvodů dají 
přednost nákupu hub u silnice nebo na tržištích. 
A jim je především určen tento článek. Než bez-
hlavě nakoupíte kdekoliv a od kohokoliv potřebné 
množství hub, bylo by dobré znát pravidla prodeje 
hub i to, jak si s houbami poradit, aby se z nich ne-
stala zdravotně časovaná bomba.

V českých podmínkách platí zcela nerealizovatel-
né pravidlo, že pokud někdo nasbírá houby v lese, 

který mu nepatří, neměl by je již dále prodávat. 
Každý, kdo hodlá čerstvé nebo sušené houby prodávat spotřebitelům, musí mít 

zdravotní průkaz a složit zkoušku o znalosti hub. V osvědčení, které vydávají kraj-
ské hygienické stanice je vymezen přesný výčet hub, které smí prodejce nabízet. 
K vydání osvědčení musí být doloženo potvrzení od očního lékaře a doklad o trestní 
bezúhonnosti. Vlastní zkouška, kterou musí zájemce o prodej hub složit, se skládá ze 
dvou částí. První je test osvědčující znalosti o sběru a skladování hub a také o znalosti 
právních předpisů souvisejících s touto činností. Praktická část zkoušky se pak koná 
pod dohledem zkušeného mykologa. 

Česká legislativa považuje za volně rostoucí čerstvé houby, houby nasbírané v je-
jich přirozeném prostředí, které nejsou starší než 3 dny od sběru. Prodávající má dále 
za povinnost uvést český název hub, datum sběru a dobu použitelnosti. Houby musí 
být evidentně v dobré kondici, což znamená bez cizích příchutí a pachů, v pevné 
konzistenci, nesmějí být plesnivé ani zapařené. Houby lze prodávat i rozkrojené, ma-
ximálně však na 2 části a klobouk musí být spojený s třeněm (nožičkou). Poškození 
způsobená hmyzem mohou být max. na 10 % povrchu plochy řezu, nejvíce však 
3 otvory. Celkově může být v jedné dávce poškozených hub max. 5 %, při čemž 



22 / 23

dub na HradiŠti a StÁtnÍ Znak 
Koncem roku 2015 byl jeden z význam-
ných klecanských stromů, dub letní Na 
Hradišti (na okraji lesa u hřiště), vyhlášen 
jako památný strom (tedy strom chráně-
ný státem). Nyní v létě se dočkal také 
označení státním znakem, a to na sloup-
ku vedle stromu. Místo samé bude někdy 
v budoucnu opatřeno navíc ještě infor-
mační tabulí s bližším popisem a historií 
jak stromu, tak i lokality Na Hradišti.

Smaltovaný státní znak vydrží na po-
větří bez úhony i padesát roků – pocho-
pitelně pokud neutrpí nějakou újmu. 

Jaromír Bratka

Čerstvě instalovaný stojan se státním znakem 
u dubu Na Hradišti 
Foto J. Bratka, 31. VII. 2016

se poškozenými houbami myslí houby, 
kterým chybí více než čtvrtina klobouku, 
nebo v nichž se vyskytují škůdci. Přepra-
vovat a skladovat volně rostoucí houby je 
možné jen v jedné vrstvě při teplotě od 0 
do 10°C. Sušené houby se skladují při tep-
lotě nejvýše 20°C a při relativní vlhkosti 
do 65 %. Sušené houby musí být prodává-
ny vždy balené. 

Obchodovat lze pouze s tržními druhy 
hub. V ČR je to více než 50 druhů. Jejich 
seznam je uveden v příloze č. 13 vyhláš-
ky Ministerstva zemědělství č. 157/2003 
Sb., kterou se stanoví požadavky pro čer-
stvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpraco-
vané ovoce a zpracovanou zeleninu, su-
ché skořápkové plody, houby, brambory 
a výrobky z nich, jakož i další způsoby 
jejich označování. Seznam je to opravdu 
rozmanitý, ale fajnšmekry upozorňujeme, 
že lysohlávka česká (Psilocybe bohemica) 
v tomto seznamu skutečně obsažena není. Její prodej patří do zcela jiné kategorie 
a řídí se pravidly práva trestního, nikoliv vyhláškou Ministerstva zemědělství.

JH
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JeŠtěrka ObecnÁ
Fauna Klecan 7. 
Téměř každý člověk se 
rád vyhřívá na slunci 
v nejteplejším období 
roku, od června do září. 
Ještě více se z tepla radují 
staří obyvatelé Země, 
plazi. Několik jejich již 
nepočetných zástupců 
hostí i Klecany. Nejčastěji 
je možno vidět ještěrku 
obecnou (Lacerta agilis), 
malého hbitého plaza, 
obývajícího především skály, suché řídké trávníky, hromady kamení či kmeny starých 
osluněných stromů. Často se vyskytuje také okolo domů, na zahrádkách a na zdech, 
zejména na těch, které jsou vystaveny jižnímu slunci. Zde všude loví potravu, což je 
nejrůznější hmyz, například mouchy, vosy, mravenci, sarančata, brouci aj. Dařilo by 
se jí tedy dobře, kdyby jí však nehrozila i četná nebezpečí. Neinformovaní lidé někdy 
ještěrky zabíjejí, protože je to „havěť“. Nejhorším nepřítelem jsou však domácí kočky, 
které loví ještěrky tak usilovně, že jsou u sídel a domů většinou zcela vyhubeny. 
Mnohé kočky však brouzdají i hodně daleko od svých páníčků, takže ještěrky se 
mohou cítit bezpečně nejméně kilometr od obcí. Ještěrky mají však i další nepřátele, 
jako jsou například straky, vrány a dokonce i slepice. V Klecanech je možno vidět 
ještěrky ještě dost často poblíž obalovny, v Klecanském háji na skále nad Vltavou, na 
Černé skále, dříve také u bývalé hájovny a na hřbitově. 

Ještěrky obecné vylézají ze svých zimních úkrytů hluboko v zemi nebo pod pařezy 
někdy začátkem dubna, kdy se snaží vyhřát na teplotu asi 38°C. Jako všichni plazi 
svlékají pokožku, což nastane koncem dubna, a pak obdrží samci výrazně barevný 
svatební šat, se zelenými boky a dlouhým tmavým pruhem na hřbetu. Samci vyhle-
dávají samičky, ale často přitom podstupují souboje, při kterých mohou dojít i ke zra-
nění. Samičky pak kladou vajíčka někam do hromady písku nebo suché zeminy, ve 
kterých při teplotě kolem 24°C probíhá inkubace asi 63 dní. Poté se líhnou mláďata 
a snaží se dožít dospělosti a možnosti se pářit, což trvá až dva roky. 

Ještěrky obecné žijí v rozsáhlém areálu od západní Evropy až po severní Čínu, 
což by jim zdánlivě umožňovalo zdárné přežití, ale všude ubývají. Kromě zmí-
něných predátorů je nejvíce ohrožuje chemizace krajiny a nejrůznější nepříznivé 
technicistní vlivy, takže se jejich areál stále více rozpadá na menší a menší enklávy, 
ve kterých obtížně hledají partnery a strádají nedostatkem výměny genů. Existence 
ještěrek obecných dává výraznou informaci o stavu prostředí, protože kde se nedaří 
ještěrkám, nedaří se zdravotně ani lidem.

Jaromír Bratka

Samec ještěrky obecné, 19. IV. 2014, snímek J. Bratka
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mySlivOSt – invaZnÍ druHy
V článku o psíku mývalovitém bylo uvedeno, že 
se jedná o invazní živočišný druh a že se k této 
problematice ještě vrátíme, což činíme tímto pří-
spěvkem.

Invazní druh, někdy se uvádí jako invazivní 
nebo vetřelecký, je živočišný či rostlinný druh na 
daném území nepůvodní, který se zde nekontro-
lovatelně šíří, přičemž agresivně vytlačuje původ-
ní druhy, které mají podobnou funkci v přírodě 
jako on. U zvlášť nebezpečných invazí může dojít 
k tomu, že se daný druh začne šířit natolik nekont-
rolovatelně, že rozvrací celé ekosystémy, což vede 
k rozsáhlým ekologickým škodám, potlačení či li-
kvidaci mnoha původních druhů, kdy může dojít 
až k jejich úplnému vyhynutí. Z tohoto pohledu 
lze za invazní druh považovat i člověka, jehož pů-
sobení na přírodu vedlo a vede také k výše uvede-
ným následkům. 

Ekologické katastrofy vyvolané vlivem zavle-
čení invazního druhu jsou známy již od staro-
věku, kdy nejstarší záznamy máme ze starého 
Říma. Nejznámějším případem v novodobých 
dějinách je umělé zavlečení králíka do Austrá-
lie, který se zde přemnožil a způsobil narušení 
celého ekosystému. Řešením se zdálo být vysa-
zení koček, které měly králíky lovit. Místo toho 
se začaly živit místními ptáky a drobnými ob-
ratlovci, kteří pro ně byli snadnější kořistí. Po-
dobným příkladem je vysazení zvířat lovících 
jedovaté hady, například promyk na Karibské os-

trovy, kde se jejich kořistí kromě hadů staly spí-
še místní druhy savců. V případě rozšíření krys, 
potkanů a myší dochází kromě ekologických 
dopadů k značným dopadům ekonomickým, ať 
již kvůli škodám na úrodě či kvůli nákladům na 
likvidaci těchto zvířat, nemluvě o nebezpečí ší-
ření zhoubných nemocí a parazitů. 

Důvodů zavlečení nepůvodních druhů je 
více. Některé druhy byly člověkem úmyslně 
vysazeny s cílem obohacení přírody či vyšších 
výnosů. Příkladem může být asijský jelen sika, 

Mýval severní

Topinambury

Bolševník velkolepý
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akát, topinambury či některé druhy borovic. Bez úmyslného přispění člověka se do-
staly do volné přírody některé rostlinné druhy původně sloužící jako okrasné v za-
hradách. Příkladem může být známý bolševník velkolepý. Stejně z domácích chovů 
do přírody „utekly“ druhy jako například želva nádherná, nutrie říční, mýval severní, 
nosál červený či některé druhy raků.

Nosál červený Rak pruhovaný

Netýkavka žláznatá Křídlatka japonská

Významným způsobem šíření invazních druhů je mezinárodní doprava, ať již po-
zemní, letecká či lodní, která je umožňuje přemisťovat na značné vzdálenosti. 

Nejvýznamnějšími rostlinnými invazními druhy u nás jsou již zmíněný bolševník 
velkolepý, křídlatka japonská, netýkavka žláznatá či trnovník akát. Mezi živočišný-
mi jsou to hlavně psík mývalovitý, mýval severní, veverka popelavá, rak pruhovaný, 
nutrie říční či norek americký. Z hlediska dopadů na myslivecké hospodaření jsou to 
hlavně psík mývalovitý a mýval severní, kteří jsou schopní lovit mláďata lovné zvěře 
či likvidovat snůšky vajec ptáků v hnízdech. 

Evropská unie vydala „Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1143/2014“, 
kterým se reguluje zavlékání a rozšiřování invazních druhů. Na něj navazuje seznam 
23 živočišných a 14 rostlinných druhů, které významným způsobem ohrožují příro-
du, ekonomiku či zdraví obyvatel v Evropské unii. Je zajímavé, že na seznamu nejsou 
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některé druhy, které způsobují problémy právě v České republice, jako je například 
psík mývalovitý a bolševník velkolepý. Lze předpokládat, že se na evropský seznam 
dostanou v nejbližší době.

Ing. Jindřich Trpák

SkautSké StŘediSkO Havran klecany
„Hmmm. Tohle bude něco jiného než v Heřmanicích.“ Přesně to 
jsem si říkal, když jsem poprvé spatřil naše letošní tábořiště nedaleko 
Popovic u Benešova. Skautský tábor. Pomyslná tečka za celým ro-
kem náročné práce na schůzkách, přespáních a výpravách. Všichni 
účastníci již netrpělivě odpočítávali dny do 2. července, kdy to celé 
mělo vypuknout. Mnoho z nich si kladlo otázku, jaký asi ten letošní 

tábor bude. Bude hezky nebo ošklivo? Vyhraje moje skupina etapovku? Kam asi pů-
jdeme na dvoudenní výpravu?

Jak jsem již řekl v úvodu, letos se tábor nekonal v Heřmanicích, nýbrž u městečka 
Popovice v okrese Benešov. V sobotu 2. července se všichni budoucí táborníci sešli 
s veškerou bagáží u fotbalového hřiště. Tábora se zúčastnilo deset světlušek z 1. od-
dílu, třináct vlčat z 3. oddílu, dvacet osm skautů a skautek z 13. oddílu a osmnáct 
vedoucích a členů roverského kmene. Cesta na tábořiště proběhla (až na pár kolon) 
celkem v klidu. Když jsme přijeli na tábořiště, nevěřili jsme svým očím. Při táboření 
v Heřmanicích jsme většinou přijeli na zelenou louku a museli si celý tábor posta-
vit. Tady už na nás čekalo všechno připravené. Stany, postele, stožár, prostě téměř 
všechno! A tak nastala situace, kterou nikdo ze současných vedoucích nezažil. Musel 
zabavit první dva dny tábora děti něčím jiným, než bylo stavění tábora. Velmi dobrá 
práce „stavěčkového týmu“, který vyrazil na tábořiště několik dní dopředu, aby tábor 
připravil. Tábořiště bylo opravdu jiné než v Heřmanicích. Místo potoka bazén, místo 
tee-pee podsadové stany, místo dřevěné kuchyně s plachtou, místo střechy, pevná 

Veverka popelavá Norek americký



28 / 29

zděná budova. Na jednu stranu úžasné pohodlí, na druhou stranu mi chybělo takové 
to skautské dobrodružství.

Ze 3. oddílu se tábora v Popovicích zúčastnilo 13 vlčat a čtyři vedoucí – Mamut, 
Natka, Adam a Savče. Složení vlčat bylo následující: Lepenka, Otesánek, Batman, 
Žluťásek, Krteček, Rychlonožka, Mišpulín, Ježeček, Bobr, Mára, Dudu, Budulínek 
a Padáček, který se bohužel zúčastnil jen prvního týdne. Tématem letošního táboro-
vého oddílového programu vlčat byli indiáni. Úvodní legenda vyprávěla, že čtyři nej-
větší indiánské kmeny byly v indiánských válkách s bílými tvářemi poraženy a nyní se 
musí naučit žít spolu v rezervaci (což nebylo nic jednoduchého, protože každý kmen 
měl jiné zvyky apod.). Naštěstí tu byla rada starších (vytvořená z nejkrásnějších, nej-
chytřejších a celkově nejlepších zástupců jednotlivých kmenů), která dohlížela na 
život ostatních členů rezervace, starala se o indiánskou tradici a její předávání. Cílem 
bylo naučit mladou generaci, jak se žilo před válkou s bílými tvářemi a udělat z nich 
opravdové indiány. Vlčata se rozdělila do čtyř indiánských kmenů – Čerokíové, Na-
vahové, Siouxové a Irokézové. Během indiánského programu si kluci vyráběli svá 
vlastní mini tee-pee, hráli lakros, naučili se indiánské písmo, měsíce a jejich totemová 
zvířata, vyráběli dary pro radu starších a vydali se na lov divokého kance! Na konci 
tábora byla všechna vlčata odměněna vlčkem Znalec indiánů jako důkaz, že se stali 
pravými indiány.

Etapovou hru (celotáborovou hru pro všechny oddíly dohromady) letos vymýšlel 
Kapi. Každá celotáborová hra má své téma, ale letošní byla opravdu specifická v tom, 
že témata byla dvě – a jedno z nich přitom bylo skryté. Zdánlivě šlo v celé hře o závod 
posádek sedmi vesmírných lodí, kde v jednotlivých etapách děti sbíraly vylepšení na 
své lodi. Skrytým cílem celé hry bylo seznámit děti se skautským zákonem – souhrn 
deseti pravidel, které se každý skaut zavázal dodržovat. Do každé etapy jsme proto 
ukryli jeden z bodů skautského zákona. První bod zákona zní Skaut je pravdomluvný. 
Chtěli jsme, aby děti poznaly na vlastní kůži, že může být dost nepříjemné, když vám 
někdo lže. Pro skauty je pravda jednou z nejvyšších hodnot, kterou vždy ctili a brá-
nili – i v dobách, kdy za to byli krutě trestáni. Česká verze tohoto bodu se trochu liší 
od originálního „Skautově cti lze důvěřovat“. Zní to vznešeněji a být důvěryhodný 
znamená mnohem víc, než jen nelhat. Celotáborovou hru ale hrají i ti nejmladší, tak 
jsme se rozhodli pro jednodušší začátek.

Při druhém bodě zákona, Skaut je věrný a oddaný, jsme děti postavili před velice ob-
tížné rozhodnutí – mají zradit svého kamaráda a pomoci tím svojí posádce, nebo dodr-
ží vzájemnou dohodu? Mezi vedoucími jsme strávili hodně času debatami nad nároč-
ností a přiměřeností této etapy, ale nakonec ji hráči ohodnotili jako jednu z nejlepších 
a hlavně, ve výrazné většině dohodu dodrželi a kamaráda nepodrazili. Třetí bod zákona 
zní Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. Opět v rámci etapy děti spolupracovaly s ji-
nými posádkami, ovšem tentokrát celé skupiny najednou. Každá skupina dostala sadu 
deseti úkolů, ale pouze sedm z nic bylo možné splnit bez pomoci. Na splnění zbylých 
tří potřebovali pomoc ostatních. Pomáhání ostatním je jedním z pilířů skautingu a vždy 
rádi vidíme, když si děti pomáhají i mezi sebou. Tahle etapa tak bavila nás i je.

Čtvrtým bodem zákona je: Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každé-
ho skauta. Kdy člověk nejlépe ocení, jak jsou pro něj přátelé a rodina důležití? Když 
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je sám. Děti měly na několik hodin zakázanou jakoukoli komunikaci. Do toho dosta-
ly dost náročné úkoly. Tato etapa byla hodnocená spíše průměrně, příště bychom na 
to šli jinak. Etapa k pátému bodu, Skaut je zdvořilý, byla jednou z nejzábavnějších. 
Děti sbíraly pravidla etikety z knihy Ladislava Špačka a následně je při večeři musely 
dodržovat. S vedoucími jsme byli nadšeni, jak se všichni snažili. Na chvilku se díky 
našim účastníkům proměnila táborová jídelna v luxusní restauraci. Atmosféra se nedá 
popsat, něco snad napoví fotky a video.

Průběžně jsme se s dětmi bavili, jak se jim etapy líbí, a přestože chválily jejich 
originalitu, chybělo jim v nich více akce. Navíc jsme museli vymyslet náhradní plán 
pro šestý bod Skaut je ochránce přírody a cenných výtvorů lidských. Rozhodli jsme 
se pro velmi akční alternativu – posádky se přetahovaly mezi sebou a sprintovali mezi 
rovery pro papírky. Děti se vyřádily a ekologické poselství o čištění planety pochopily 
i tak. Sedmý bod zní Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců a sedmá etapa 
trvala celý den. Na tento den si děti a vedoucí prohodili role. Posádky se střídaly, 
a vždy jedna z nich dostala na dvě hodiny úkol velet táboru. My vedoucí jsme měli 
hned dvojnásobnou radost – zaprvé si děti ve vymýšlení programů nevedly vůbec 
špatně a zadruhé pak všichni uznávali, že vést tábor je dřina sama o sobě a s nevy-
chovanou tlupou je to naprosto nemožné. Tato etapa byla dětmi ohodnocena jako 
vůbec nejlepší.

Osmým bodem zákona je Skaut je veselé mysli. Jednotlivá stanoviště se týkala růz-
ných emocí: láska, radost, smutek, odpor, důvěra, vztek, strach. Skauti samozřejmě 
nemusí mít vždy pusu od ucha k uchu, ale věříme, že člověk by měl mít radost ze 
života a snažit se hledat ve světě ty dobré věci. Devátá etapa měla mnoho rovin. Jed-
na z nich byla strategická – posádky se rozhodovaly, jak rozdělit energii mezi lasery 
a štíty. To souvisí s bodem zákona Skaut je hospodárný. Učíme děti, že se ničím nemá 
plýtvat – ať je to energie do laserů, nebo každodenní věci jako voda, elektřina, jídlo 
nebo peníze.

Desátý bod zákona shrnuje všechny předchozí a zní Skaut je čistý v myšlenkách, 
slovech i skutcích. V rámci desáté etapy se děti ohlížely za celým táborem a sepsa-
ly si vlastní pravidla, podle 
kterých by chtěly žít. Protože 
jsme jako vedoucí nemohli 
podobu těchto pravidel nijak 
ovlivnit, nezbývalo nám než 
doufat, že se skautskému zá-
konu přece jen budou podo-
bat. A jak putování dopadlo? 
Nejlépe se umístila posádka 
lodi Helios ve složení Dave, 
Nikiller, Plaváček, Copy, Jorik, 
Maty a Anežka.

Letos jsme na táboře měli 
ještě jednu zajímavost. Přijel 
k nám astrobus ze Štefánikovy 
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hvězdárny. Všichni se hrozně těšili, že se budou dívat na různé vesmírné objekty na 
obloze. Pozorování hvězdiček však nepřálo počasí, a tak nám posádka astrobusu 
připravila náhradní program. Nejprve dětem pustili pohádku s tématem cesty do ves-
míru, poté následovaly dvě přednášky. Ta první se týkala sluneční soustavy, ta druhá 
se věnovala už komplikovanějším věcem, jako byly černé díry, nekonečnost vesmíru 
apod. Program to byl vskutku jedinečný a velmi zajímavý. Škoda jen, že jsme ona 
zajímavá vesmírná tělesa viděli jen na plátně a ne na vlastní oči skrze dalekohled.

Na táboře se také rozšířily řady našeho roverského kmene. Nově se k nám přidali 
Ztracenej a Torpi. Doufám, že se jim v kmeni bude líbit a že s ním zažijí spoustu 
zábavy a dobrodružství.

Pokud mám tábor celkově zhodnotit, myslím, že se letos vážně povedl. Etapová hra 
i oddílové programy byly nabité a zábavné. Hezké počasí nám vydrželo do poloviny 
druhého týdne, přičemž i ty poslední dešťové dny jsme si užili. Tým vedoucích fungoval 
velmi dobře a i přes únavu a všechen ten stres si vedli znamenitě. Stejně tak se činili 
kuchaři, kteří obětovali svůj čas a ochotně nám přijeli na tábor vařit. A především děkuji 
dětem, neboť jejich nadšené a spokojené tváře na konci tábora jsou pro nás vždy odmě-
nou a ujišťují nás, že to co děláme, děláme dobře a že to celé má smysl. 

Mamut

1990 – 1999
První desetiletí z téměř 30leté nepřerušované skautské činnosti v České republice 
bylo plné střídání vedoucí u oddílů, každoročního táboření, ježdění do jeskyň, na 
vodu, na lyžařské výcviky, nejprve do Potůčků, poté na Hřebečnou a samozřejmě 
přeplněné schůzkami oddílů světlušek, vlčat, skautek a skautů. Od skautů si půjčíme 
záznam z jejich kroniky:

„29. 2. 1991
15. oddílová schůzka
Na dnešní výpravě od nás přestoupil Gumička k Medvědům a Míšovi a Honzovi 
skončil první zkušební měsíc. Honza má 0 %, tudíž zkoušku nesplnil a tak od-
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chází z družiny i z oddílu, naopak Míša 100 %, zkouška mu běží dobře! V dru-
žině už nás je tudíž jen 6! Nejméně ze všech tří družin, ale chodíme všichni. 
A teď už tedy přítomni na výpravě:
Jestřábi: Ondra, Kája, Větrník, Míša, Sokol, Lukáš + Kulíšek
Lišky: Martin, Ivoš, Ivan, Kulda, Petr
Medvědi: Bobr, Baribal, Pepan, Bouček, Méďa, Sup, Gumička a SAPPY!!!
Tolik nás nebylo nikdy ještě ani na oddílové schůzce!
Sraz byl na Černé skále, a to v 8 hod, nikdo nepřišel pozdě! I když těsně!
Šlo se do Močidel, ale to jsme si my, Jestřábi a Lišky museli vyluštit. Nešli jsme 
však všichni najednou a stejnou cestou. Lišky šly přes Husinec a my přes Klecán-
ky, křížek, lom a pak po silnici. Lišky musely zakreslovat trasu svého pochodu, 
my jsme museli klást skautské značky Medvědům, kteří šli pak za námi. Zdárně 
jsme do Močidel došli i přes veškeré problémy a bylo jich dost: jednou jsme mír-
ně zabloudili, krásně jsme si na poli nabalili boty, na křížku jsme byli Medvědy 
málem spatřeni, naše stanoviště jsme opustili tak rychle, že Míša ani nestačil 
dopsat dopis, ale žádné jiné stopy po nás nenašli, jen srnčí lebku, kterou nalezl 
Ondra, avšak tu jsme tam zanechali schválně.“

Výprava do Moravského krasu Na vodě

Změny ve středisku:

V roce 1992 došlo k předání vedení střediska bratrem Zdeňkem Stanislavem do 
rukou bratra Miroslava Černého (Kida). Na místo vedoucího 2. oddílu nastupuje bratr 
Luboš Ježek (Sappy) a ten pak předává oddíl v roce 1995 bratru Ondru Bulvasovi 
(Šlahounovi). Ve vedení OS vystřídal bratra Jaroslava Španingera bratr Václav Dus. 
Do 3. oddílu přicházejí z 2. oddílu bratr Martin Zadražil (Luke) a bratr Martin Šípek 
(Stydlín) a stávají se pravou rukou Filla ve vedení vlčat. 

Další změnou byla ztráta starého srubu – byl i se zámkem prodán. Město Klecany 
jako náhradu postavilo nový srub, který se nachází ve zbylé části parku. Srub byl 
středisku slavnostně předán do užívání 22. 4. 1995.

V roce 1998 se do vedení 2. oddílu skautů dostává bratr Ivoš Hlaváček a 4. oddíl 
skautek, se pro nedostatek členů, slučuje s 1. rojem světlušek. 
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Tábory:
• 1991 – 1993 pak byly pořádány střediskové tábory v Heřmanicích u Jablonného 

v Podještědí
• 1994 tábořil 2. oddíl v Sedlicích u Blatné a ostatní oddíly táboří opět v Heřmani-

cích
• 1995 celé středisko táboří v Heřmanicích
• 1996 tábořily skautky na Orlíku pod vedením své nové vedoucí sestry Saxany 

a roce 1997 se pod vedením Mirka Černého (Kida) uskutečnil dvoutýdenní putov-
ní vodácký tábor. V těchto letech tábořili společně světlušky a skauti v Sedlicích 
u Blatné a vlčata v Borové u Náchoda

• 1998 a 1999 tábořilo celé středisko v Heřmanicích

Na kolika z těchto táborech 
jsi byl? Pamatuješ si nějakou ce-
lotáborovou hru, kterou jsme na 
táboře žili? Pamatuješ si tábořiš-
tě, na kterém jsme tábořili?

Ještě od 2. oddílu trocha těch 
táborových zápisků:

…jelikož jsme se chtěli ještě 
zastavit za skautkami z České 
Lípy, určil Sappy azimut, kterým 
se dostaneme zpět do Heřma-
nic. 

Cestou se šel se Šlahounem podívat na skálu u cesty. Nalezli tam jeskyni a v ní 
výra. 

Vraceli jsme se přes Heřmanice na oběd do tábora, notně pozdě (ve 14:30), ale 
ouha, ten ani snad nestál za to. Česnečka – Bobr v ní nalezl slupku od brambor, jinak 
voda. Zapékané těstoviny také skoro nikomu nechutnaly, nicméně služba do potoka 
nešla!...

Fotky z tábora 1991 – tábor krvelačných mušek



Klecanský zpravodaj • září 2016

Světlušky na táboře v Sedlicích v roce 1996 a 1997

lukOStŘelba klecany
V rámci lukostřelby nabízíme kromě hodin pro širokou 
veřejnost i možnost klubového členství. Vzhledem k ad-
ministrativní náročnosti oficiálního založení a vedení 
klubu bude členství zatím vedeno formou sníženého 
vstupného (permanentky) a při dostatečném a trvajícím 
zájmu založíme lukostřelecký klub pod Českým lukostřeleckým svazem. Vůbec nejde 
o to, že každý člen musí střílet vrcholově. Každý ať si výkonnost určí sám dle svých 
možností. Rádi bychom vytvořili spolek, kde bude lukostřelba společným zájmem. 
Možností je poté mnoho např. společné sportovní aktivity, oheň a grilování v areálu, 
komentované sledování velkých závodů, výpravy na závody atd.

Pro všechny, kdo se zajímají o lukostřelbu, připravujeme i semináře, na kterých 
představíme tento sport komplexněji. V rámci tohoto semináře bude i více možností, 
abyste si střílení sami vyzkoušeli.

Zazněly i dotazy ohledně zří-
zení střelnice pro vzduchovky. Po-
kud by byl zájem, ozvěte se nám, 
prosím.

Sledujte novinky na Facebooku 
– Lukostřelba Klecany.

Kdykoliv uvidíte (i mimo ofici-
ální hodiny pro veřejnost), že je 
naše vstupní brána otevřená, ne-
bojte se k nám přijít. Rádi se vám 
budeme věnovat.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Michal Bidlo –  

Lukostřelba Klecany
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www.petr-holecek.cz

skaut

učitel

sPORtOVeC

S nikým se nevezu...

Petr HOLEČEK 
kandidát do Senátu

staROsta

 7 . a 8. 10. 2016
krajské a senátní volby
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vOleJbalOvý PŘÍměStSký tÁbOr Za nÁmi
Ve dnech 1. – 5. 8. 2016 proběhl na 
klecanském školním hřišti příměst-
ský volejbalový tábor. Účastnily se 
ho děti ve věku 4 – 14 let v počtu 
16 dětí. Za pět dní zvládli i naprostí 
začátečníci údery bagrem a spodní 
podání a pochopili základy volej-
balové hry. Špičkový volejbalista by 
měl být rychlý, silný, umět skákat, 
nesmí mu však chybět týmový duch 
a umění předvídat, tedy číst hru. 
Všechny tyto vlastnosti se dají tré-
novat i bez míče, takže si malí spor-
tovci vyzkoušeli posilování a různé 
rychlostní soutěže. Jedno odpoledne bylo opravdu velmi horko, tak si děti uděla-
ly procházku lesem ke křížku a spojily to s geocachingem. Sílu a týmového ducha 

trénovali mladí odvážlivci i ve výškách. 
Děti společně s trenéry vzali útokem la-
nový park. Děti se rozdělily do skupin 
po třech a jistily se navzájem. Svůj strach 
nakonec překonali všichni volejbalis-
ti a vzájemně se podporovali. Poslední 
den propršel celý, takže si mladí volejba-
listé vyzkoušeli pořádné výskoky v Jump 
parku, zpotili se opravdu kvalitně. Vzhle-
dem k neustávajícímu dešti se vyměnil 
volejbalový míč za pořádnou bouchač-

ku a týmový duch se trénoval na laser game. Celý tábor proběhl bez zranění a každé 
dítě obdrželo diplom. Dětský volej-
bal v Klecanech bude v září zaha-
jovat již 3. sezónu. Volejbalový tým 
pod vedením Kateřiny Holé, Jana 
Paly a Jana Suchomela je členem 
ČVS, takže se děti mohou účastnit 
zápasů v barevném volejbale. Od 
září se mohou přihlašovat i nováč-
ci, děti budou rozděleny podle věku 
a šikovnosti 6 – 9 let a 10 – 15 let. 
Více informací získáte na emailové 
adrese: katka.hola82@seznam.cz.

K. Holá
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tŘi bikerky „medailOvě“ rePreZentOvaly  
na miStrOvStvÍ evrOPy
V polovině srpna se 
v rakouské obci Statte-
gg poblíž Grazu usku-
tečnilo Mistrovství 
Evropy v závodech na 
horských kolech v ka-
tegoriích do sedmnác-
ti (U17) a do patnácti 
(U15) let. Českou re-
publiku reprezento-
valy celkem 4 dívky 
a mezi nominovanými 
byly hned tři dívky ze 
Sokola Veltěž!!! 

Během týdne čeka-
lo na všechny účastní-
ky 5 náročných závo-
dů a bojovalo se jak 
o umístění jednotlivců, tak i o pořadí týmů. Těžké technické tratě s velkým převýše-
ním prověřily připravenost závodníků a letos se přidalo i proměnlivé počasí, kdy už 
tak těžké sjezdy se staly ještě těžšími díky mokrým kořenům a kamenům, o bahýnku 
ani nemluvíme. 

Reprezentantky
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V kategorii U15 navázala 
Zuzana Kadlecová na loňské 
4. místo Magdaleny a poda-
řilo se jí ho vynikajícími vy-
rovnanými výkony vylepšit 
a Zuzka tak vybojovala pro 
ČR bronzovou medaili v sou-
těži jednotlivců a zároveň se 
se svým týmem umístila na 3. 
místě! 

Pro další reprezentantku 
kategorie U15, která jezdí 
také v mateřském oddíle So-
kol Veltěž, byla letošní účast 
premiérová v reprezentačním 
dresu. Aneta Novotná se své 

premiéry rozhodně nezalekla 
a v našlapané konkurenci 63 zá-
vodnic vybojovala vynikající 10. 
místo! Na to, že je Aneta roční-
kově mladší, slušná práce, a na-
víc se svým týmem brala 5. místo 
z celkového počtu 60. týmů. 

Poslední reprezentantkou byla 
Magdalena Mišoňová, pro kterou 
to byla již třetí účast na Mistrov-
ství Evropy. Letos již o kategorii 
výše v U17, kde jí na cestě za 
úspěchem stálo 78 soupeřek. 
Magdalena předvedla svůj vyso-
ký standard a za 17. místo v této 

konkurenci také zaslouží 
pochvalu. 

Spokojený byl i repre trenér 
Ivan Sova: „Děkuji všem, kteří 
reprezentovali naši republiku 
na ME v Grazu. Děkuji za 
předvedené výkony a hlavně 
za bojovnost a kolektivního 
ducha! Poděkování i rodi-
čům za pomoc a spoluúčast 
na stánku! Doufám, že jste si 
užili celý průběh ME mládeže 

Aneta technika

Zuzka s medailí

Zuzka na trati
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horských kol v Grazu. Děkuji 
a příští rok doufám v opětov-
né vylepšení výsledků“

Gratulujeme našim re-
prezentantkám a děkuje-
me všem, kdo se podílí na 
chodu a přípravě mladých 
cyklistů a cyklistek v oddíle 
Sokol Veltěž. V neposled-
ní řadě také děkujeme za 
podporu všem sponzorům 
a partnerům.

(pm)

úSPěŠné ZakOnčenÍ letnÍ čÁSti SeZóny
V předchozím zpravodaji jsme v příspěvku „Co nás čeká v létě?“ naznačili, kam se 
budou obracet naše cyklistické kroky v období prázdnin a trochu nastínili naše ambi-
ce směrem k vrcholným akcím sezony.

Český pohár XCO v Peci
Už předposlední závod na zřejmě nejtěžší trati v ČR v Peci pod Sněžkou ukázal, že 
se naši nejlepší závodníci potkávají s top formou. Zuzka s Anetou přivezly opětovné 
double, Madla se v kategorii kadetek po dvou závodech vrátila na stupeň nejvyšší. 
A životní závod předvedl Filip Jech, který ještě pár desítek metrů před cílem jel na 
druhém místě, aby se nakonec sklonil před silnějšími borci v závěru a protnul tak 
cíl na čtvrtém místě. Krásný 
výsledek dovezli do cíle také 
další naši borci – Adam, Voj-
ta, Natka a Kačka. 

Mistrovství ČR XCO 
v Bedřichově
O týden později přišel vrchol 
Cross Country sezony a tím 
nebylo nic menšího než mi-
strovské klání v dalším hor-
ském středisku – Bedřichově. 

Po týdnu nádherného po-
časí a suché trati jsme se Zuzka na skoku v Peci

Team 1 a 2
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probudili do uplakaného deštivého 
rána – koneckonců tak, jak jsme si 
již v Bedřichově zvykli. Ale Sokolo-
vé z boja neutíkajů a všichni se vrh-
li v podstatě do nové, mokré a klou-
zavé trati. Úvodem pochvala všem, 
za to jak dokázali číst mokrou trať 
a všechny obtížné pasáže zvládali 
s bravurou. 

Výsledkově se nejprve opřel do 
pedálů Filip Jech, který tak potrvdil 
svůj razatní vstup do první pětky 
v mladších žácích. Hned po něm 
toto umístění zopakovala Veronika 
Mišoňová, takže druhá pětka. 

Nesmíme zapomenout na Ada-
ma Hoška, Vojtěcha Suchého, kteří 
přivezli do cíle pozice znamenající 
body do Českého poháru a kousek 
za nimi protnul cílovou pásku i Pro-
kop Miňovský. 

Ve starších žákyních předved-
ly tradiční spanilou jízdu Zuzana 

Kadlecová a Aneta Novotná, které pojaly závod doslova start-cíl a stupňovaným 
tempem se brzy osamostatnily na čele.

Další rok v řadě, kdy máme tituly  
Mistryně a Vicemistryně ČR v XCO !!!

Radost nám uděla-
la i Natálie Klímová 
– 11. místem a hlavně 
Kateřina Suchá, které se 
hodně posunula v tech-
nice a také v pořadí – 
nyní 23. místo. 

Poslední z naší sku-
piny se na start postavi-
la Magdalena Mišoňová 
v kategorii kadetek. Po 
startu se drala rychle 
vpřed a dotáhla se na 
čelo závodu a před kon-

Madla v technice – Bedřichov

Dlouhé Stráně za mlhy



cem prvního kola šla na 
první místo. V nejtěžším vý-
jezdu mokrou sjezdovkou 
se odpoutala od své posled-
ní soupeřky a bezchybnou 
jízdou navyšovala svůj ná-
skok, který byl zhruba 500 
m před cílem asi 1 minutu. 
A přesně v tento moment 
nám ukázal tento nádher-
ný sport tu nemilosrdnou 
a krutou odvrácenou stranu 
mince. Ve sjezdu na stadion 
namotaný šaltr a vytrhnuté 
zadní kolo ze stavby. Madla 
posbírá doslova zbytky kola 
a během do cíle brání ví-
tězství. Soupeřka se ukrutně 
rychle blíží. Poslední zatáč-
ka a 200 m do cíle. A najed-
nou tma. Vyčerpání a ztráta 
toho mistrovského „trička“. 

Madle se podlamují kolena a padá k zemi. Cílovou pásku za potlesku diváků 
protnula ve zdraví o 20 minut později… 

Výsledky na těchto posledních dvou nominačních 
závodech zajistily Zuzaně Kadlecové, Anetě Novotné 

a Magdaleně Mišoňové nominaci na srpnové  
Mistrovství Evropy v Rakousku. Tajný sen ze začátku sezóny 

se tak stal skutečností !
(o tom, jak si holky vedly na ME píšeme v jiné reportáži) 

Mistrovství ČR na silnici 
Ještě před závěrečnou přípravou na ME si odskočily Madla a Zuzka, ke kterým se při-
dala i Natálie na MČR na silnici. Hned v prvním závodě se blýskla Madla, kdy byla 
v odjeté trojici. V předposledním kole za bouřky a lijáku neudržela ve sjezdu tempo 
soupeřek, ale zodpovědným výkonem si dojela pro životní bronz! V následujícím 
závodě bojovala v čelní skupině do posledního kopce i Zuzka, aby nakonec skončila 
na 6. místě. Natálka vybojovala velmi pěkné 10. místo. 
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Smečka sokolíků před odjezdem do Bikeparku
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Bike Park Kouty 
a Rychleby
Celooddílové soustředění 
v Jeseníkách se nám také 
povedlo, užili jsme si spous-
ty sjezdů v bikeparku, kte-
ré jsme si zpestřili výjezdy 
na nádrž vodní elektrárny 
Dlouhé Stráně. Jeden den 
jsme si prožili na Rychleb-
ských stezkách a vyrazili 
i do podzemí.

(pm) Zuzka pracuje na čele balíku na MČR silnice

Adam ulovil Járu v Bedřichově Filip bojuje na čele závodu MČR

Double Zuzky a Anety na MČR Rodící se únik vítězné trojice na MČR silnice
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Z fOtbalOvéHO klubu  
tJ SOkOl klecany

Výsledky odehraných zápasů „A“
TJ SOKOL JEDOMĚLICE – TJ SOKOL KLECANY 5:1
Gól: Jan Kuneš

TJ SOKOL KLECANY – PŠOVKA MĚLNÍK 4:0
Góly: Lukáš Smíšek 2 x, David Šerhant, Lukáš Rybecký

FK MNÍŠEK POD BRDY – TJ SOKOL KLECANY 3:1
Gól: Azem Brahimi 

Pozvánka na zápasy – A mužstvo 
Podlesí – Klecany 11. 09. 2016 17:00 hodin neděle
Nespeky – Klecany 17. 09. 2016 17:00 hodin sobota
Klecany – Všenory 24. 09. 2016 16:30 hodin sobota 
Vraný – Klecany 02. 10. 2016 16:30 hodin neděle
Klecany – Nový Knín 08. 10. 2016 16:00 hodin sobota

Pozvánka na zápasy – B mužstvo 
Přišimasy – Klecany 17. 09. 2016 17:00 hodin sobota
Klecany – Veleň 25. 09. 2016 16:30 hodin neděle 
Škvorec – Klecany 02. 10. 2016 16:30 hodin neděle
Klecany – Vodochody 09. 10. 2016 16:00 hodin neděle

Pozvánka na zápasy – dorost 
Klecany – Zeleneč 10. 09. 2016 10:15 hodin sobota
Dobrovice – Klecany 18. 09. 2016 10:30 hodin neděle
Klecany – Bělá p. Bez. 24. 09. 2016 10:15 hodin sobota
Libiš – Klecany 28. 09. 2016 10:15 hodin středa
Klíčany – Klecany 02. 10. 2016 10:15 hodin neděle
Klecany – Chotětov 08. 10. 2016 10:15 hodin sobota

Pozvánka na zápasy – mladší žáci 
Mochov – Klecany 11. 09. 2016 10:15 hodin neděle
Přišimasy – Klecany 17. 09. 2016 10:15 hodin sobota
Klecany – Zeleneč 25. 09. 2016 10:15 hodin neděle
Kostelec – Klecany 01. 10. 2016 14:30 hodin sobota
Klecany – Louňovice 09. 10. 2016 10:15 hodin neděle
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Pozvánka na turnaje – starší přípravka
Hřiště TJ SKK Hovorčovice 11. 09. 2016 10:00 hodin 
Hřiště TJ SK Bašť 25. 09. 2016 10:00 hodin 

Pozvánka na turnaje – mladší přípravka 
Hřiště TJ Aero Odolena Voda 17. 09. 2016 09:30 hodin 
Hřiště Brandýs – Boleslav 01. 10. 2016 09:00 hodin

 
Poděkování trenérům 
Tělovýchovná jednota Sokol Klecany děkuje p. Josefu Kotr-
čovi a p. Danielu Dvořákovi za jejich dlouholetou práci 
pro fotbalový klub. Oba trenéři se rozhodli po zralé úvaze 
z osobních důvodů ukončit svojí trenérskou činnost. Pan Josef Kotrč trénoval mnoho 
let různé věkové kategorie fotbalistů, aby tzv. „na stará kolena“ ukončil svojí trenér-
skou kariéru u těch nejmenších. Velice si vážíme práce a času, který p. Kotrč fotbalis-
tům a klubu věnoval. Trenér Daniel Dvořák si před osmi lety převzal kategorii starší 
přípravky, aby se stejnou partou prošel všemi věkovými kategoriemi a dovedl je až do 
dorosteneckého mužstva. Současný tým dorostu tak pod vedením D. Dvořáka dosáhl 
mnoho úspěchů jak v mistrovských soutěžích, tak i v různých turnajích a nemistrov-
ských zápasech. Děkujeme Danovi za jeho práci a čas, který klukům věnoval.

-dh-
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KLECANYROZTOKY HUSINEC, ØE�MÁSLOVICEÚNÌTICEPRAHA-SUCHDOL

POØÁDAJÍ MÌSTA: VE SPOLUPRÁCI S:

SPONZOR:

PARTNEØI MÌSTA ROZTOKY

PARTNEØI MÌSTA KLECANY S PODPOROU:

BERUŠKA BAND
Vìda s Michaelem

LONDESBOROUGH

LA - VRZ

JUSTIN LAVASH

DELIWERY

LE PNEUMATIQ

GYPSY.CZ

VINTAGE WINE

PRAVÝ HRADEC

ETAPA

LAKOMÉ BARKY 
Petr Nikl a Jiøí  Konvrzek

CREWTONES

ADRIAN T. BELL

VLTAVA

~9.00 ZÁVODY ÈLUNÙ >> 10.00 ZÁVODY KOL DO VRCHU 
KLECANSKÉHO, NOHEJBALOVÝ TURNAJ << 11.30 

DRSOÒOVÉ V BÍLÉM >> 14.00 SOUTÌ�E POSKYTOVÁNÍ 
1. POMOCI PRO DÌTI VITALUS ~15.30 SESKOK 
PARAŠUTISTÙ DO VODY << 17.00 VYHLÁŠENÍ 

ROZTOCKÉHO DRSONÌ ~21.30 SVÌTLA NA VLTAVÌ
KOLÁÈE OD LASÍKÙ • DOMÁCÍ POLÉVKA • DOLSKÁ 

MEDOVINA A DALŠÍ OBÈERSTVENÍ • VÝTVARNÉ DÍLNY 
• PRAVÝ HRADEC - ZAHRADNÍ ŠACHY • ZÁVOD O CENU 
ROZTOCKÉHO DRSONÌ • VENKOVNÍ HRY • AUTOBUS 
PRO MLÁDE� • HEARTH.NET DAØIŠTÌ A WORKSHOP 
• SKUPINA SACRAMENTO • HISTORICKÝ ŠERM 

• HRY PRO DÌTI STØEDISKO HAVRAN

www.slavnostibrehu.cz


