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Milí čtenáři Klecanského zpravodaje, vážení spoluobčané,
přejeme Vám klidné a spokojené Vánoce a v novém roce 2018 mnoho osobních 

i pracovních úspěchů.

Za vedení města starosta Ivo Kurhajec, místostarosta Daniel Dvořák 
a zaměstnanci Městského úřadu v Klecanech.

Za redakční radu Klecanského zpravodaje
Dagmar Horová a Jitka Homoláčová

V tiché hodině
půlnoční,
zaznít dej

náladě vánoční,
ať všechen

ten sváteční čas,
rozzáří v srdcích všech jas.
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výPiSy Z uSneSení Rady a ZaStuPitelStva 
měSta KleCany Za říJen a liStOPad 2017
Rada 16. října
 – Neschválila investiční záměr a zahájení prací na projektové přípravě rekonstrukce 

interiéru zdravotního střediska.
 – Schválila objednávku na revitalizaci zeleně v Klecanech u společnosti Garp Za-

hradnická Klecany za cca 284 tis. korun. Jde o úpravu okolí městského úřadu, 
náměstí Třebízského, bylinkovou zahrádku u zdravotního střediska a pod ním, pro-
stor před kostelem a za ním a svah pod kostelem.

 – Schválila podpis smlouvy s Českou telekomunikační infrastrukturou a. s. Praha 3 
o realizaci překládky sítě elektronické komunikace u budovy pošty v Klecanech za 
cca 168 tis. korun.

 – Schválila objednávku pro Archeologický ústav AV Praha 1 na archeologický vý-
zkum Na Vinici za cenu 23 000 korun bez DPH.

 – Vzala na vědomí, že pověřený zastupitel Martin Hora bude dál jednat se společ-
nostní  V – Invest s.r.o. ve věci výstavby domů na pozemcích mezi Sídlištěm a Ná-
rodním ústavem duševního zdraví v Klecanech.

Rada 23. října
 – Souhlasila s umístěním sídla společnosti R – Efekt Designe v čp. 977 v areálu Dolní 

kasárna.
 – Vzala na vědomí žádost ředitele ZŠ a MŠ Klecany o navýšení provozního rozpočtu 

do konce roku 2017 o 700 tis. korun.
 – Schválila objednání opravy ventilu podtlakové kanalizace v Klecánkách u společ-

nosti Provotech s.r.o. Ústí nad Labem.

Úprava komunikace, parkování a přístupu do ZŠ a MŠ Klecany
Omlouváme se občanům a především obyvatelům sídliště za dočasné sníže-
ní komfortu bydlení, zhoršenou dopravní obslužnost komunikací na sídlišti, 
omezenou průjezdnost hlavní komunikace Klecany – Zdiby a ztížený přístup 
do ZŠ a MŠ Klecany.

Stavební práce by měly být ukončeny ke konci roku 2017 a po nich budou ná-
sledovat parkové úpravy. Věříme, že kompletní realizace tohoto projektu vyře-
ší problémy s parkováním na sídlišti a přístupu do ZŠ a přispěje ke zklidnění
dopravní situace v této lokalitě.

starosta Ivo Kurhajec
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 – Schválila nabídku společnosti Kompakt na dodání sociálního automobilu k zajišťo-
vání sociálních služeb pro Farní charitu Neratovice. Auto bude hrazeno výhradně 
ze sponzorských darů.

 – Schválila nákup suchoběžné zubové vývěvy pro čistírnu odpadních vod Klecany 
od Busch Vakuum s.r.o. Brno za cca 158 448 korun bez DPH.

Zasedání zastupitelstva 26. října
 – Zastupitelé schválili mimo jiné realizaci akce Rekonstrukce a přístavba objektu 

Rychta čp. 74 a 487 ve městě Klecany podle dokumentace pro provedení stavby 
zpracované v srpnu 2017 společností ASLB s.r.o. Praha 10.

 – Uložili, mimo jiné, radě města zahájit jednání s agenturou FDB na téma rozvoje 
finančně dostupného bydlení.

 – Vzali na vědomí informaci zastupitelky Z. Tomášové o klikacím rozpočtu a příslib 
radního P. Kotrby, že porovná nároky firem Gordic a Internet Stream a bude zastu-
pitele informovat na příštím zasedání zastupitelstva.

Rada 30. října
 – Schválila žádost o výpověď K. Dvořákové a D. Hnátové z nájemní smlouvy na 

nebytový prostor ve zdravotním středisku k 31. 12. 2017.
 – Vzala na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, že nejvyšší po-

čet stravovaných ve školském zařízení v Klecanech je 680.
 – Schválila nákup mobilní skladové haly od Avaps s.r.o. Klecany za 200 000 korun 

bez DPH.
 – Projednala předložený rozpis prací firmy Strabag a. s. při realizaci projektu úpravy 

komunikace a přístupu do ZŠ a MŠ Klecany a schválila navýšení rozpočtu podle 
nabídky o 1 823 175 korun bez DPH.

 – Rada udělila souhlas spolku Pravý Hradec s rozšířením zahrádky u Domu s pečo-
vatelskou službou na pozemku 455/7. Pravý Hradec požádá o dotaci z programu 
Zelené oázy nadace Partnerství. Rada souhlasila, aby při rozšíření zahrádky po-
skytlo město potřebnou součinnost.

Rada 6. listopadu
 – Vzala na vědomí žádost ředitele ZŠ a MŠ Klecany o rozhodnutí, jakým způsobem 

bude zřizovatel řešit nedostačující kapacitu školy k 1. 9. 2018. Pozvala ředitele na 
příští jednání rady a provede šetření v ZŠ.

 – Projednala žádosti o nebytové prostory v čp. 54 a vzala na vědomí informaci 
o technickém zhodnocení tohoto domu na náměstí Třebízského.

 – Schválila objednání opravy lodě přívozu v Klecánkách u Loděnice Vltava s.r.o. 
Staré Ouholice 87 za cenu 244 150 korun bez DPH.

 – Schválila znění a podpis smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýr-
ské sítě Klecany – ČOV do pozemku čp. 831 k. ú. Klecany s ČEZ Distribuce Děčín 
za cenu tisíc korun.
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 – Schválila dodatečné stavební práce (vícepráce) v rámci stavby Rekonstrukce míst-
ních komunikací v Klecanech II. etapa a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
se Strabag a. s. Praha 5, kterým se zvyšuje cena díla o vícepráce: sanace pláně 
vozovky a části parkoviště u vstupu do ZŠ, za 192 391 korun bez DPH, výměna 
zásypového materiálu ve výkopech dešťové kanalizace za 1 343 411 korun bez 
DPH. Celková konečná cena díla činí 12 388 188,50 korun bez DPH.

 – Podle zprávy hodnotící komise z 1. 11. 2017 vyhodnotila rada nabídku společnosti 
Stavební firma Neumann Mělník na realizaci stavby Sběrný dvůr ve městě Klecany 
za 3 535 363 korun bez DPH jako nejvýhodnější.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz

nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.

Zdena Lomová

SběRný dvůR
Sběrný dvůr Klecany

Topolová ulice (za hřbitovem)
250 67 Klecany

 
Provozní doba sběrného dvora od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018

Pondělí zavřeno

Úterý  12.00 – 15.00

Středa zavřeno

Čtvrtek   12.00 – 15.00

Pátek zavřeno

Sobota zavřeno

Neděle 08.00 – 12.00

V případě potřeby volejte na tel.: +420 737 723 562
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POdaří Se PO třiCeti leteCH dOStavět RyCHtu 
a vybudOvat SPOlečenSKý Sál?
Klecanská Rychta byla místem setkávání občanů po dlouhá desetiletí. Byly zde pořá-
dány plesy, zábavy, besídky, ochotnická divadelní představení nebo koncerty. Rychtu 
spravovala Obec baráčníků, která ji v roce 1960 věnovala místnímu národnímu výbo-
ru. Ke společenským a kulturním akcím byla využívána až do zahájení rekonstrukce 
na konci osmdesátých let. První zmínka o zamýšlených úpravách je datována ke dni 
18. 12. 1986, kdy plenární zasedání MNV Klecany (obdoba dnešního zasedání za-
stupitelstva města) rozhodlo o zahájení přípravných prací. Stejný orgán během roku 
1987 zahrnul rekonstrukci Rychty do investičních akcí pro následující rok a zadal vy-
pracování projektové dokumentace. Stavba byla zahájena v roce 1988 s cílem dokon-
čit areál postupně ve třech etapách do roku 1990. Měl zde být vybudován sociálně 
kulturní komplex se společenským sálem, sociálním zázemím, vývařovnou, jídelnou, 
stálým klubem důchodců, střediskovým kulturním zařízením, klubovnou mládeže 
a lokálem pohostinství. Stavební práce podle dochovaných dokumentů rozhodně ne-
probíhaly bez problémů. Svědčí o tom i úryvek jednoho z referátů, přednesených na 
plenárním zasedání MNV: „…úkoly plníme s vypětím všech sil, nedostává se staveb-
ního materiálu, staví se nám do cesty technické problémy, zvláště u zahájené přestav-
by kulturního objektu Rychta“. V září 1988 jsou občané vyzýváni předsedou MNV 
k účasti na brigádách: „…i přesto, že jsme v nesnázích, pracně sháníme stavební ma-
teriál, to neznamená, že není co dělat. Každou sobotu od 8 do 15 hodin se pracuje. 
V neděli se pracuje do 13:00. Každou ruku potřebujeme.“ Problémy s výstavbou však 
pokračovaly a 31. 5. 1989 byla rada MNV nucena konstatovat, že „stavba je z důvo-
du nedostatku materiálu vážně ohrožena“.

Po 17. listopadu 1989 se udály společenské změny, které měly samozřejmě vliv 
i na další vývoj v našem městě. Začátkem roku 1990 sice Občanské fórum ve svém 
letáku vyzývá: „MNV musí zajistit výstavbu kulturních a sportovních zařízení, která by 
co nejšířeji pokryla kulturní a sportovní vyžití občanů“, ale vzhledem k ekonomické 
náročnosti dostavby celého komplexu je rekonstrukce Rychty přerušena ve chvíli, kdy 
po demolici „staré“ Rychty byla realizována pouze část hrubé stavby. První zmínka 
o prodeji Rychty se objevuje v zápisech ze zasedání zastupitelstva obce Klecany dne 
10. 10. 1991 – hovoří o tom, že …ač bylo hodně zájemců, po prohlídce objektu se již 
nikdo neozval. Dne 22. 1. 1992 starosta obce Ing. Šimšík informoval zastupitele o si-
tuaci s Rychtou: „zájemce o koupi nabídl 2,5 mil. Kč, jeho záměrem je vybudovat zde 
kavárnu, kinokavárnu a sedlářskou dílnu“. Padl sice návrh dostavět Rychtu z prostředků 
získaných prodejem zámku, hlasy všech přítomných zastupitelů však byl odsouhlasen 
prodej. Další zmínka o Rychtě je v zápise ze zasedání v září téhož roku: „Rychta bude 
prodána za částku cca 2 mil. Kč firmě, která provozuje motel Jokker na Zdibsku“. Pro-
dej byl definitivně schválen usnesením zastupitelstva obce dne 26. 11. 1992, kupujícím 
byla firma BARON.

Od té doby Rychta měnila majitele, hlavní budova byla částečně dostavěna a byla 
provedena hrubá stavba bytů ve třetím podlaží. Sál zůstal ve stavu, v jakém byl za-
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čátkem devadesátých let zanechán – byly vybudovány pouze základy a část obvo-
dového zdiva. V místech, kde se mělo hrát divadlo či tancovat, začaly růst náletové 
stromy a keře… Na jaře roku 2012 získalo město informaci o vyhlášení konkurzu 
na vlastníka Rychty a o vyhlášené dražbě budovy. Zastupitelé na svém zasedání jed-
nomyslně schválili účast v dražbě a v tajném hlasování určili maximální možnou 
cenu, která byla dána aritmetickým průměrem návrhů jednotlivých členů zastupitel-
stva. Z taktických důvodů nebyla její výše před dražbou zveřejněna a znala ji pouze 
tříčlenná komise. Nyní již můžeme zveřejnit informaci, že město bylo ochotno za 
Rychtu zaplatit až 10,8 mil. Kč, nemovitost byla nakonec vydražena za 8,9 mil. Kč. 
Zastupitelé města se shodli, že objekt město kupuje za účelem vybudování reprezen-
tativního společenského sálu, který v našem městě stále chybí, moderního městského 
úřadu a dostavby a následného komerčního využití bytů v horních patrech budovy. 
Původní majitel zahájil rekonstrukci a dostavbu části objektu, který poté sloužil jako 
kanceláře a sídlo firmy. Částečně tedy byla budova „obyvatelná“. Na žádost předsta-
vitelů spolku Pravý Hradec byla od září roku 2012 do doby, než bude vypracována 
projektová dokumentace a zajištěny prostředky na dostavbu, dočasně poskytnuta pro 
činnost spolku Pravý Hradec a klubu Klíček.

V roce 2016 vedení města vypsalo architektonickou soutěž o návrh dostavby ce-
lého komplexu Rychty. Návrhy byly prezentovány členům stavební komise, vedení 
města i veřejnosti. Všechny zúčastněné nejvíce zaujal návrh, jehož autorem byl Ing. 
arch. Lukáš Ballek. Celá studie je zveřejněna na webu města, v sekci Dotace a projek-
ty – Připravované projekty (http://www.mu-klecany.cz/web/cs/obcan/dotace-a-pro-
jekty/pripravovane-projekty/rekonstrukce-objektu-rychty). V současnosti je připrave-
na projektová dokumentace a město chystá vypsání výběrového řízení na dodavatele 
stavby. V rámci jedné stavby bude třeba realizovat více částí komplexu s rozdílným 
využitím: společenský sál, moderní městský úřad, nové prostory pro poštu, knihovnu, 
městskou policii a byty ve třetím podlaží nad úřadem. U bytů se plánuje jejich ko-
merční pronájmem, budou tedy městu do budoucna generovat finanční prostředky, 
zde se počítá s návratností investice.

Celkové náklady na stavbu celého komplexu jsou vyčísleny na 67 177 180,– Kč 
a představují jednu z nejrozsáhlejších investičních akcí v historii města. Odhad ná-
kladů na jednotlivé etapy:

budova č. p. 487 (pošta, městská policie, knihovna) ......................................... 10 076 577,–
budova č.p. 74 (dvě podlaží městského úřadu, zázemí sálu, archiv, 4 byty) ... 33 588 590,–
víceúčelový společenský sál (plesy, koncerty, divadlo, konference apod.) ...... 23 512 013,–

Výstavba je plánována v letech 2018 – 2019, zapojeny budou vlastní prostředky 
města a vytvořená úspora z hospodaření v minulých letech, která ke konci tohoto 
roku bude činit cca 50 mil. Kč.

Snaha vedení města o dostavbu a zprovoznění budovy Rychty pro potřeby občanů 
je podložena i výsledky ankety, vypsané u příležitosti aktualizace strategického plánu 
rozvoje města. Pro vybudování kulturního zařízení v prostoru Rychty hlasovala drtivá 
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většina respondentů, stejně tak pro vytvoření podmínek např. k hostování divadelních 
a hudebních souborů, pořádání plesů a tanečních aktivit či přednášek a vzdělávacích 
akcí – pro všechny tyto činnosti nabídne nový sál ideální prostor. Dokončením toho-
to projektu město naváže na tradici a vrátí kulturní život na místo, které v minulosti 
k tomuto účelu sloužilo po dlouhá desetiletí.

Daniel Dvořák, místostarosta

Celkový pohled z ulice Do Klecánek, 
stávající a plánovaný stav

Pohled na vchod do víceúčelového kulturního sálu, stávající a plánovaný stav

Zde vznikne víceúčelový kulturní sál (vlevo současný stav, vpravo plánek budoucího sálu)

Vchod do společenského sálu
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měření RyCHlOSti v bOleSlavCe –  
PřeKROčení až O 30 Km/H!
Dne 8. 11. 2017 se 
v ranních hodinách 
konala za účasti stráž-
níků Městské policie 
Klecany, místostarosty 
Daniela Dvořáka a ně-
kolika žáků 3. třídy ZŠ 
Klecany preventivní 
dopravně-bezpečnost-
ní akce v Boleslavce. 
V ulici U Louže, neda-
leko základní a mateř-
ské školy, strážníci mě-
řili rychlost vozidel. Řidiči, kteří nerespektovali maximální povolenou rychlost 
v obytné zóně (20 km/h), tentokrát místo pokuty obdrželi od dětí lísteček s na-
měřenou rychlostí a upozorněním na nutnost dodržování dopravních předpisů. 
Skutečnost, že v této lokalitě řidiči často překračují povolenou rychlost a mohou 
tak ohrozit bezpečnost chodců, zvláště dětí, potvrdila i tato akce. Rychlost ne-
dodržel v průměru každý druhý řidič. Nejvyšší rychlost, jakou strážníci naměřili, 
byla rovných 50 km/h, tedy o 30 km/h vyšší, než předpisy v obytné zóně umož-
ňují. Podobné akce jsou plánovány i do budoucna.
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StěHOvání měStSKéHO úřadu PROběHne  
ve dvOu etaPáCH
1. etapa – od čtvrtka 16. listopadu 2017 do úterý 28. listopadu 2017
Stěhování agend z budov úřadu v Biskupské ulici, Masarykově náměstí, Mariánském 
náměstí do budovy úřadu Ivana Olbrachta 59.
Stěhování agend z budovy úřadu v Biskupské ulici na budovy úřadu na Mariánském 
náměstí.
Provoz v budově úřadu Ivana Olbrachta 59 bude zahájen v úterý 5. prosince 2017.

Od čtvrtka 16. listopadu 2017 budou pro veřejnost uzavřeny tyto agendy:
Odbor dopravy – Biskupská
 – evidence motorových vozidel – dojde ke kompletnímu přemístění do budovy úřa-

du na Mariánské náměstí.
 – evidence řidičských průkazů – agenda uzavřena do neděle 31. 12. 2017; od 1. 1. 

2018 zůstává provoz agendy řidičských průkazů v Biskupské zachován v obdob-
ném rozsahu jako v minulosti.

Pozn.: Po celou dobu od uzavření Biskupské jsou tyto agendy kompletně zajištěny 
v budově úřadu na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi.

Odbor vnitřní správy – Biskupská, Masarykovo náměstí, Mariánské náměstí
 – Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů – dojde ke kompletnímu pře-

místění z budovy v Biskupské do budovy úřadu Ivana Olbrachta 59.
 – Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů – dojde ke kompletnímu 

přemístění z budovy úřadu na Mariánském náměstí do budovy úřadu Ivana 
Olbrachta 59.

 – Organizačně správní oddělení – dojde k přemístění přestupkové agendy z budovy 
úřadu na Masarykově náměstí do budovy úřadu Ivana Olbrachta 59.

Odbor obecní živnostenský úřad
Dojde k přemístění z budovy úřadu na Mariánském náměstí do budovy úřadu Ivana 
Olbrachta 59 (po dobu uzavření je provoz zajištěn v budově úřadu v Orebitské).

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Dojde k přemístění Oddělení sociálně právní ochrany dětí z budovy úřadu Marián-
ského náměstí do budovy úřadu Ivana Olbrachta 59 (po dobu uzavření je provoz 
zajištěn v Orebitské).
Dojde k přemístění Oddělení sociálního zabezpečení z budovy úřadu na Masarykově 
náměstí do budovy úřadu Ivana Olbrachta 59.
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Odbor životního prostředí
Dojde k přemístění části Odboru životního prostředí umístěného v budově úřadu na 
Masarykově náměstí do budovy úřadu Ivana Olbrachta 59.

2. etapa – od pondělí 27. listopadu 2017
Stěhování agend z budovy úřadu v Orebitské ulici na Masarykovo náměstí, Marián-
ské náměstí a do Ivana Olbrachta 59.
Na adrese Orebitská žádná agenda Městského úřadu od 1. ledna 2018 nebude umís-
těna – všechny budou přemístěny na jiné sídlo.
Všechny agendy budou od pátku 15. prosince 2017 fungovat v nových prostorách.

Odbor dopravy
V pondělí 27. listopadu 2017 dojde k uzavření agend Odboru dopravy umístěných 
v budově úřadu v Orebitské ulici a k jejich přemístění do budovy úřadu na Mariánské 
náměstí.

Odbor obecní živnostenský úřad
V pondělí 27. listopadu 2017 dojde k uzavření agend Odboru živnostenského úřadu 
umístěných v budově úřadu v Orebitské ulici a k jejich přemístění do budovy úřadu 
Ivana Olbrachta 59.

Odbor životního prostředí
V pondělí 4. prosince 2017 dojde k uzavření agend Odboru životního prostředí umís-
těných v budově úřadu v Orebitské ulici a k jejich přemístění do budovy úřadu Ivana 
Olbrachta 59.

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
V pondělí 4. prosince 2017 dojde k uzavření agend Odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví umístěných v budově úřadu v Orebitské ulici a k jejich přemístění do budo-
vy úřadu Ivana Olbrachta 59.

Úsek územního plánování a památkové péče Odboru stavebního 
úřadu, územního plánování a památkové péče
V pondělí 11. prosince 2017 dojde k uzavření agendy úseku územního plánování 
a památkové péče Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče 
umístěné v budově úřadu v Orebitské ulici a k jejímu přemístění do budovy úřadu na 
Masarykovo náměstí.

Podatelna bude v budově úřadu v Orebitské ulici fungovat do úterý 19. prosince 2017.
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Od 15. prosince 2017 bude zprovozněna podatelna v budově úřadu v Biskupské 
ulici.

Stěhování agend městského úřadu od 16. listopadu do 28. listopadu 2017

Odbor Současné umístění 
odboru

Nové umístění odboru

Odbor dopravy Orebitská / Biskupská /
Mariánské náměstí

Mariánské náměstí / Biskupská

Odbor vnitřní správy 
– agendy občanských 
průkazů, cestovních 
pasů, evidence 
obyvatel, přestupky

Biskupská / 
Masarykovo náměstí / 
Mariánské náměstí

Ivana Olbrachta 59 

Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví

Orebitská / 
Masarykovo náměstí / 
Mariánské náměstí

Ivana Olbrachta 59 / Biskupská

Odbor obecní 
živnostenský úřad

Orebitská / Mariánské 
náměstí

Ivana Olbrachta 59

Odbor životního 
prostředí

Orebitská / 
Masarykovo náměstí

Ivana Olbrachta 59

agenda úsek územního 
plánování a památkové 
péče – Odbor 
stavebního úřadu, 
územního plánování 
a památkové péče – 

Orebitská Masarykovo náměstí

Na pracovišti v Biskupské ulici budou agendy MěÚ vykonávány v rozsahu zhruba 
10 – 12 pracovníků Odboru sociálních věcí (OSPOD + sociální kurátor + výdej par-
kovacích karet pro držitele průkazů ZTP), 1x referentka Odboru dopravy zajišťující 
agendu řidičských průkazů a 1x pracovnice podatelny.

Stáže POmáHaJí Studentům ZíSKat 
ZaměStnání
Stáže jsou mezi studenty stále oblíbeným způsobem, jak získat potřebnou praxi nebo 
dokonce rovnou práci. To může potvrdit i studentka Veronika, která se zúčastnila 
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stáže s Cestou pro mladé na pozici specialistky marketingu a hned po skončení stáže 
dostala nabídku na zaměstnání. A není sama, přibližně polovina zapojených firem 
nabídne stážistům další spolupráci.

Smyslem stáže je, aby se studenti seznámili s tím, jak to ve firmě reálně funguje, co 
obnáší daná pozice a aby se naučili maximum nových věcí. Veronice se to podařilo, 
na stáži u Piaristů se dostala k zajímavým projektům i lidem, psala PR články, dělala 
monitoring médií a účastnila se i konkrétních eventů. I pro Petra, současného stavby-
vedoucího a bývalého stážistu v OK Pyrus, byla stáž úspěšným startem do pracovního 
světa. Stáž mu ukázala, jaký je rozdíl mezi praxí a tím, co se učí ve škole. Jako nový 
stavbyvedoucí má zodpovědnost za kompletní stavbu, cení si hlavně toho, že může 
ovlivnit průběh stavby, výběr materiálů i technologické postupy.

Výběr pozic je opravdu pestrý, za první rok proběhly stáže na 65 různých pozicích. 
Nejoblíbenější jsou architekt/ka, finanční referent/ka a specialista/ka marketingu. Prá-
vě na pozici specialisty marketingu byl i Dominik, který po stáži také ve firmě IMP 
net zůstal jako nový zaměstnanec. Věnuje se hlavně SEO optimalizaci, linkbuildingu 
a obsahové strategii.

Najít vhodnou stáž není pro studenty vždy lehké, proto je tu Cesta pro mladé, která 
bezplatně propojuje firmy a studenty a prostřednictvím stáží jim umožňuje navázat 
nové vztahy. Studentům je proplaceno cestovné a ubytování, takže mohou jít na stáž 
kdekoliv v České republice. Výhodou také je, že pokud škola není proti, mohou si stu-
denti vysokých škol nechat stáž uznat jako povinnou školní praxi, popřípadě ve firmě 
získat podklady pro psaní bakalářské či diplomové práce. Studenti si také cení toho, 
že mohou v průběhu stáže zdarma absolvovat kurz měkkých kompetencí a probrat 
svou kariéru při individuálním poradenství s odborníkem.

Pro koho je Cesta pro mladé určena?
Na jedné straně pro 
studenty prezenč-
ního studia již od 
2. ročníku vysoké 
školy a vyšší od-
borné školy, žáky 
posledních ročníků 
střední školy a stu-
denty jednoletých 
jazykových škol, 
kterým stáž dává 
žádanou praxi. Na 
druhé straně pro firmy, ale i veřejné a neziskové organizace, které se zapojují, 
aby stáž studentům poskytly. Za poskytnutí kvalitní stáže mohou čerpat výhody, 
které Cesta pro mladé nabízí. Nejenže dostanou finanční odměnu, jako kompen-
zaci nákladů, ale získají neotřelé a inspirativní nápady mladého člověka a vy-
zkouší si potenciálního zaměstnance.
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Jak se zapojit?
Firmy i studenti se mohou zapojit do projektu Cesta pro mladé bezplatně. Stačí se online 
zaregistrovat na www.cestapromlade.cz, kde je pro studenty zveřejněna kompletní nabíd-
ka stáží. V případě dotazů nebo nejasností lze kontaktovat přímo Terezu Polatovou, mana-
žerku pro Prahu a Středočeský kraj. Tereza Polatová, tereza.polatova@fdv.cz, 770 120 536.

Projekt Cesta pro mladé realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková or-
ganizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Je financován z ESF prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

ZPívání KOled  
u vánOčníHO StROmečKu
Přijďte na každoroční zpívání k vánočnímu stromečku! Zazpí-
váme si české vánoční koledy s kapelou Jiřího Vacka a o Váno-
cích bude vyprávět Pavel Kuneš. Můžete si odnést betlémské 
světlo, které přivezou naši skauti. Určitě to bude pěkné setkání 
s přáteli a kamarády.

Těšíme se na vás na náměstí Václava Beneše Třebízského na 
Štědrý den ve 14 hodin.
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vánOční Zamyšlení
Většina lidí se o Vánocích vrací ve vzpomínkách do svého dětství. Já nejsem výjim-
kou… Po svátku sv. Mikuláše začala maminka péci cukroví. Nejvíc mě bavilo vykra-
jovat hvězdičky a kolečka z lineckého těsta, jenže maminka ode mě chtěla spíše jiné 
pomocné práce, jako utřít nádobí nebo uklidit, co na stole překáželo. Přesto se mi ně-
kdy podařilo ukousnout si kousek sladkého těsta nebo olíznout vařečku s krémovou 
náplní. Nakonec nastal Štědrý den. Po dlouhých večerech adventních s těšením a pe-
čením, jsme se svátečně oblékli k večeři. Maminka prostřela stůl bílým ubrusem a na 
něj nejdříve položila chleba. Potom se přidávaly ostatní dobroty. Vánočka a cukroví, 
i v druhé světové válce možná deset druhů, a nejmilejší medvědí pracičky. Večeře 
začala společnou modlitbou, pak přišla rybí polévka a smažený kapr s bramborovým 
salátem. Domácí slavnost pokračovala zpíváním koled u stromečku, rodiče nás tím 
trochu zdržovali a napínali. My jsme užuž chtěli rozbalovat dárky. Dárky byly jed-
noduché, ale vždycky znamenaly překvapení. Že by si někdo vypůjčoval peníze na 
vánoční dárky? O takovém nesmyslu nebylo ani slechu. Když jsme byli starší, museli 
jsme přerušit četbu darovaných knížek a šli jsme s rodiči na půlnoční. Na Hod Boží 
odpoledne bývaly příbuzenské návštěvy a v dalších vánočních dnech jsme si chodili 
prohlédnout betlémy po pražských kostelech. Rádio jsme neměli, televize nebyla. 
Vánoce jsme si uměli udělat krásné sami.

O Vánocích se křesťané mohou bez 
uzardění vracet ještě hlouběji. K sa-
motnému zrodu vánočních svátků, 
do Betléma. Tam nacházíme mladou 
rodinu, která přišla do Betléma ze se-
verního Izraele kvůli daňovému sou-
pisu. Ale nejdůležitější bylo nově na-
rozené děťátko, se vším odkázané na 
maminku Marii a sv. Josefa. Byli tam 
vlastně jako bezdomovci. Ale většina 
obtíží je překonatelných, a jak život 
šel, rozmilé pacholátko, vyrostlo v solidního člověka. Těžko byste hledali zakladatele 
nějakého hnutí, který by byl tak bezúhonný jako Ježíš. Zkuste to ve vzdálené nebo 
nedávné historii, třeba 20. století. Po desetiletích o něm napsal Pavel z Tarsu, že Ježíš 
se stal skutečným člověkem, s opravdu lidskými postoji a jednáním, s jakým bychom 
se rádi setkávali. Křesťané říkají, že byl člověkem podle Božích představ. Apoštol 
Pavel si bystře všimnul, že Ježíš by mohl být vzorem a příkladem pro život lidí. Zralý 
muž, samostatně přemýšlející a k přemýšlení vybízející. Netvářil se vznešeně, ale 
byl spolehlivý a šířil kolem sebe pokoj. Nebylo s ním spojeno násilí nebo šikana. Ani 
stopy pomstychtivosti nebo populistického řečnění. Věděl, že od Pána Boha vyšel 
a k němu se navrací. Věděl dobře, co to znamená mít v duši pokoj a dělal všechno 
pro to, abychom i my této nabídky mohli využívat. To dělá Vánoce ještě krásnějšími.

Pavel Kuneš
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vánOční PROGRam v KleCaneCH
Sobota 23. 12. 10.00  mše v kapli měšické  

nemocnice (vánoční setkání)

Štědrý den 24. 12. 14.00  setkání u stromečku na 
náměstí V. B. Třebízského 
(zpěv koled za doprovodu 
vánoční kapely, vánoční evangelium)

  24.00 půlnoční mše

Boží hod 25. 12. 9.30 mše

Silvestr 31. 12. 9.30 mše (s poděkováním za uplynulý rok)

Nový rok  1.  1. 2018 9.30 mše

vánOční HOROSKOP aneb víte,  
KOHO čím POtěšíte?
  Berana (21. března – 20. dubna) potěší encyklopedie, literatura faktu, mikro-

skop nebo historické filmy.

  Býka (21. dubna – 20. května) určitě zaujme něco trvalého jako je zlato, stříbro, 
hodnotné umělecké předměty nebo starožitnosti.

  Blíženec (21. května – 21. června) ocení jako nejlepší dárek poukaz na dovole-
nou, fotoaparát nebo knihy o životě slavných.

  Rakovi (22. června – 22. července) udělá radost cokoli do domácnosti od hrníč-
ků, hodin, servisu, ubrusu až po povlečení.

  Lev (23. července – 22. srpna) ocení dar, kterým mu dáme najevo, jak moc pro 
nás znamená např. dopisní papíry s jeho monogramem, kvalitní psací potřeby, 
drahá aktovka, kapesník či košile s jeho monogramem.

  Panna (23. srpna – 22. září) uvítá plánovací kalendář, kasičku, pořadač na do-
klady, náprsní tašku se spoustou přihrádek na kreditní karty a doklady. Vhodná 
je také kniha Domácí lékař, či Jakou mám chorobu?

  Váha (23. září – 23. října) bude mít radost z krásné keramiky, obrazu, šperku 
nebo svícnu.

  Štír (24. října – 22. listopadu) bude spokojený, pokud dostane nový byt, novou 
chatu, poukaz do lázní, k moři nebo na parašutistický výcvik.
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  Střelci (23. listopadu – 21. prosince) udělá největší radost rodinná sešlost a nej-
lepším dárkem je víkendový pobyt kdekoliv – rád všechno pozná, ale dlouho 
nikde nevydrží.

  Kozoroh (22. prosince – 20. ledna) ocení, když dárkem budou hodinky, hodiny, 
budík, kalendář, ale také poukaz na masáž, relaxační koupel či relaxační hudba.

  Vodnář (21. ledna – 20. února) uvítá filosofickou knihu, módní oblečení, módní 
boty, doplňky, ale radost mu udělá i něco nového do bytu, například kávovar.

  Ryby (21. února – 20. března) potěší vlněný pléd, ručně pletený svetr, měkký 
župan, krásná hudba, přírodní kosmetika či hodnotná kniha.

vánOCe, vánOCe PřiCHáZeJí…
Ale měli byste být ostražití, pokud váš potomek 
inklinuje k právnickému řemeslu. Pak se může 
stát, že Vánoce budou de facto jedním z nejhez-
čích svátků v roce, ale de iure by pro vás mohly 
mít nepříjemné následky z hlediska trestněpráv-
ního. Vždyť kdo z nás nepoužil vůči svým rato-
lestem některá z následujících slovních spojení:
slibovat, že přijde Ježíšek, je šířením poplašné 
zprávy podle § 357 trestního zákona (TZ) se 

sazbou odnětí svobody na 2 roky,
když nebudeš poslouchat, nedostaneš nic, může být klasifikováno jako vydírání po-
dle § 175 TZ se sazbou 6 měsíců až 4 roky,
když budeš hodný, Ježíšek ti přinese… zní jednoznačně jako podplácení ve smyslu 
§ 332 TZ se sazbou 2 roky nebo peněžitým trestem,
lití olova je činnost, která může způsobit ublížení na zdraví z nedbalosti – § 148 TZ 
se sazbou 1 rok,
otevření dopisu pro Ježíška je porušením listovního tajemství podle § 182 TZ se saz-
bou 2 roky,
když vydržíš až do večera 
nejíst, uvidíš zlaté prasátko, 
může být hladovějícím potom-
kem vyhodnoceno jako zane-
dbání povinné výživy podle 
§ 196 TZ se sazbou 1 rok.
Jedna dobrá rada na závěr: 
PŘÁTELÉ, VAŽME SLOVA J

JH

POZEMEK V KLECANECH ČI OKOLÍ
Jsme mladý pár a hledáme pozemek  
pro rodinný život v Klecanech či okolí.  
Pokud máte k dispozici menší nevyužitý 
pozemek, prosím ozvěte se nám  
na tel. číslo 777 431 677. Děkujeme.
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ZaHRada v PROSinCi
Nezaskočí-li vás nečekaný příval sněhu, vyhrabejte 
z trávníku poslední listí a na celou plochu můžete roz-
prostřít tenkou vrstvu kompostu. Pokud nemrzne a je 
sucho, nesmíte zapomenout občas zalít jehličnany, 
zvláště pokud je pěstujete v nádobách. Zima je ideál-
ním obdobím pro zmlazení živého plotu, které se pro-
vádí hlubokým řezem. Nezapomeňte rozvěsit krmítka 
a včas nařezat barborky, nejlépe z třešní, sakur nebo 
zlatice. A kdyby se snad opravdu stalo, že sníh přece 
jenom napadne, při jeho odklízení vyvstane otázka 
„kam s ním“. Nejlépe ke stromům nebo na záhony. Při 

tání bude dobrým zdrojem vláhy. Kdyby vás na bezlistých výhonech růží zaujaly shlu-
ky malých černých kuliček, tak neváhejte takto napadené větvičky odstřihnout a spálit, 
protože se jedná o přezimující vajíčka mšic. Zeleninu vysetou na podzim a přezimují-
cí na záhonech je potřeba přikrýt netkanou textilií nebo chvojím. Do zámrazu můžete 
sklízet kapustu, špenát a čínské zelí. Za bezmrazých dní je možné prosvětlit řezem staré 
ovocné stromy. U pokojových rostlin omezte zálivku na minimum. Pokojové rostliny 
pravidelně v tomto období kontroluj-
te a případně ošetřete proti škůdcům. 
Typické vánoční květiny jako jsou 
vánoční hvězdy, vánoční kaktusy 
nebo bramboříky nemají rády přímé 
slunce ani vyšší teploty. Je tedy vhod-
né je umístit na východní okno nebo 
na jiné světlé stanoviště, kde teplota 
nepřesáhne 18 °C. A pokud se roz-
hodnete k nákupu živého vánočního 
stromku v květináči, který v příštím 
roce bude zdobit vaši zahradu, ne-
zapomeňte ještě v prodejně zkontro-
lovat jeho kořenový bal, který musí 
být bohatě rozvětvený, s jemnějšími 
kořeny a po vyjmutí z nádoby musí 
držet pohromadě. Pokud z balu ze-
mina opadává a kořenový systém je 
slabý, je to známka toho, že stromek 
nebyl v nádobě zapěstovaný, ale byl 
do ní umístěn teprve nedávno a tako-
vý stromek nemá moc velké vyhlídky 
na přežití do jarní venkovní výsadby.

JH
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PROSPívá nebO šKOdí? SlunéčKO výCHOdní
Fauna Klecan 18.
V době předvánoční každá hospodyňka uklízí obydlí, neboť v závěru roku se 
musí všechno blýskat. Přitom často narazí na všemožné živočichy, kteří se ze-
jména začátkem zimy stěhují do lidských příbytků. Co tedy s nimi? Vždyť v dneš-
ní době převažuje názor, že každého, i malého živočicha je třeba ochránit.

Mezi ostatní faunou se v posledních 
letech často objevují na pohled hezká, 
ale nepůvodní slunéčka východní (Har-
monia axyridis), která ovšem laik obtížně 
rozezná od našich původních slunéček. 
Zbarvení slunéčka východního je navíc 
značně proměnlivé, často světle červené 
s devatenácti černými tečkami. Jiní je-
dinci ale mohou být i béžoví, žlutí nebo 
černí, se dvěma nebo čtyřmi červenými 
skvrnami. Nejsou však nikdy nápadně 
podobní našemu slunéčku sedmitečné-
mu (Coccinella septempunctata). Nej-
více se podobají našemu méně časté-
mu slunéčku velkému (Anatis ocellata).  
 Slunéčka východní pocházejí z Asie, 
dospělí brouci i jeho larvy jsou velmi 
žraví, proto byli na mnoha místech Se-
verní Ameriky a Evropy vysazeni jako požírači škůdců, zejména v sadech, skle-
nících a zahradních kulturách. Zpočátku se slunéčka držela v místech vysazení, 
později po úspěšné aklimatizaci se však lavinovitě rozšířila po několika konti-
nentech. V České republice se poprvé objevila v roce 2006. Díky poměrně mír-
ným zimám dobře přezimovala, na jaře se začala rychle množit, a od podzimu 
2007 jsou hlášena z většiny českých krajů. Následující roky se pak odehrávala 
mohutná invaze na východ. V Klecanech se východní slunéčka objevila rovněž 
v roce 2007 a 2008. Hlášena byla například ze sadů na Větrušicích, ale jinak jsou 
plošně téměř všude. Na zimu zalézají i do domů.

Slunéčko východní mělo pomáhat proti škůdcům v zemědělství, aby bylo 
omezeno používání jedovatých insekticidů, jenže člověk míní a příroda mění. 
Slunéčka se kromě škůdců (třeba mšic) vrhla i na všechny naše ostatní menší 
hmyzí druhy, např. na jiná slunéčka, užitečné zlatoočky a jiné živočichy, které 
plošně likviduje. Navíc má i delší aktivitu, takže se vyskytuje i dlouho do podzi-
mu, zatímco naše původní druhy už se dávno chystají k zimnímu spánku.

Proto je slunéčko východní vnímáno negativně, jako nevítaný vetřelec, který 
potlačuje druhovou pestrost přírody. Navíc tato slunéčka mají v oblibě šťávu 
z bobulí vinné révy. Zůstávají často zalezlá v hroznech, jsou vylisována do moš-

Foto.: Slunéčko východní, B. Mathews,  
6.V. 2017
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tu, a protože ze svého těla vylučují velmi hořké alkaloidy, má výsledné víno 
docela odpornou chuť.

Jak se proti těmto vetřelcům bránit? Nejlepším spojencem proti nim je tuhý 
mráz, protože slunéčka východní pocházejí z teplejších oblastí a na zimu za-
lézají jen mělce do humusu, takže při mrazech větších, než asi – 5 °C hynou. 
Jsou-li zalezlá v domech a bytech, při vyšší pokojové teplotě již kolem vánoc 
vyčerpají své zimní zásoby tuku a pokoušejí se najít něco k snědku. Například 
vám mohou padat do talíře nebo vás i drobně kousnout. Lidská potrava jim ov-
šem nesvědčí a slunéčka hynou.

Po roce 2013 začaly počty slunéček východních zvolna klesat, přesto se však 
zřejmě stanou trvalou součástí naší přírody. Je to jeden z mnoha případů, kdy 
zásah člověka, zpočátku asi dobře míněný, se ukázal jako zhoubný, protože způ-
sobené škody dalece převážily nad dočasnými přínosy.

Jaromír Bratka

mySlivOSt – SvatOHubeRtSKá mše
Každý rok se kolem 3. lis-
topadu, svátku svatého 
Huberta, pořádají spole-
čenské akce k uctění to-
hoto patrona myslivců. 
Jsou to různé slavnosti, 
přehlídky trofejí, jízdy na 
koních i s kočáry, soutě-
že ve vábení jelenů a také 
mše. Svatohubertská mše 
je mše svatá provázená 
sborovým zpěvem a hu-
dební produkcí loveckých 
dechových nástrojů. Kázá-
ní je pak věnováno svato-
hubertské legendě a jejímu odkazu pro současnost.

Po příznivém ohlasu v loňském roce, se také letos v klecanském kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie konala svatohubertská mše. Uskutečnila se v sobotu 11. listopa-
du od 11 hodin za značného zájmu a účasti veřejnosti. Mše byla zahájena průvo-
dem myslivců v uniformách, kteří nesli obětiny, mezi které patřil chléb, hroznové 
víno, bažanti, divoké kachny, orebice a sele divočáka. Tyto obětiny byly složeny 
před oltář vyzdobený chvojím a krásným jelením parožím.

Slavnostní výzdoba kostela
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Mši celebroval P. Pavel 
Kuneš, který se ve svém 
kázání věnoval jak histo-
rii myslivosti, tak její úlo-
ze v současnosti. Dotkl 
se také ochrany přírody, 
zvláště pak její pokraču-
jící likvidace v naší pří-
městské oblasti, kdy naše 
bezprostřední okolí není, 
vlivem civilizačních zá-
sahů, již příliš vhodné 
pro spokojený a zdravý 
život. Nabádal, aby v lid-
ské činnosti nepřevažova-

ly pouze materiální hodnoty, ale aby snaha o okamžitý zisk nezničila možnost 
života v souladu s přírodou v budoucnosti. Nežijeme přece pouze pro sebe, ale 
i pro budoucí generace. 
V průběhu mše byl čten 
žalm z bible a prosloveny 
přímluvy k Bohu.

Jak již bylo řečeno, sva-
tohubertská mše je zpíva-
ná a troubená. O zpěv se 

postaral skvělý ženský sbor Klenota a o hud-
bu Podbrdští trubači. Byla přednesena Vacko-
va Hubertská mše B dur upravená pro borlici 
a čtyři lesnice.

Za úspěšný průběh mše patří poděkování 
všem, kteří přispěli k jejímu uspořádání. Dou-
fáme, že se za rok opět sejdeme na svatohu-
bertské mši a že se její konání stane tradicí ve 
společenském životě města Klecany.

Ing. Jindřich Trpák

Obětiny

P. Pavel Kuneš v čele průvodu

Obětiny – pernatá zvěř
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Kázání

šKOlní KuRýR
Prevence v ZŠ Klecany
V měsíci říjnu jsme na naší škole přivítali opět několik orga-
nizací, které nám pomáhají s primární prevencí na naší zá-
kladní škole.

Na prvním stupni jako již tradičně 
každý školní rok proběhlo další ško-
lení ve zdravovědě, které nám velmi 
laskavě poskytuje sdružení VITALUS-
-první pomoc zážitkem, kdy profesio-
nální zdravotnický personál Bc. Kami-
la Dvořáková a Daniela Hnátová, Dis. 
zprostředkovávají našim žákům meto-
dou zážitkové pedagogiky a insceno-
vaných situací zranění, se kterými by 
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se mohli žáci v běžném životě setkat. Letos v říjnu tímto zdravotním kurzem prošly 
třídy: 2.C, 3.A, 4.C, 5.A, 3.B, 3.C, 4.B, 4.A.

V deváté třídě proběhl preventivní 
program na téma „Život v závislosti“, 
který pro nás připravila společnost 
ACET ČR, z.s. Program měl za úkol po-
moct dětem uvědomit si jejich životní 
priority a pochopit společenský dopad 

závislostí na samotné závislé, ale i na rodiny závislých. Rizika zdravotní i sociální 
a následky těchto sociálně patologických jevů pro další budoucí život.

Ve čtvrtých třídách nás navštívila Policie ČR, oddě-
lení prevence pro Prahu-východ specializující se na 
sekundární prevenci na školách. Paní nadprap. Mgr. Eva 
Hašlová poučila žáky čtvrtých ročníků o bezpečném 
používání mobilních telefonů a chování na sociálních 
sítích. Žáci byli poučeni o negativních dopadech soci-
álních sítí, nebezpečných praktikách uživatelů a o tom, 
jak se chránit.

V deváté třídě nás navštívila i kriminální policie, kdy 
byli žáci v rámci primární prevence seznámeni s proble-
matikou vyšetřování závažnějších kriminálních případů.

Hana Kuželková

Prezentace středních škol pro žáky devátého ročníku u nás
V rámci volby budoucího povolání a blížícího se termínu odevzdání přihlášek na 
střední školy se naše škola snaží zprostředkovat ještě nerozhodnutým žákům volbu 
jejich budoucí střední školy. V hodinách občanské výchovy nás navštěvují střední 
školy, kde jsou naši absolventi z let minulých a ti nám přednáškou spojenou s pre-
zentací vyprávějí o své střední škole. Absolventi si s deváťáky vyměňují zkušenosti, 
o tom co je na dané škole překvapilo, s čím třeba nepočítali, co bylo obtížné. I to, 

co jim třeba naše základní škola usnadnila, 
co uměli oproti žákům z jiných základních 
škol lépe a hodilo se jim to při dalším stu-
dium. Zatím u nás prezentovaly tyto školy: 
Soukromá střední škola výpočetní techni-
ky, Střední odborná škola Drtinova, Střední 
škola letecké a výpočetní techniky a Střed-
ní průmyslová škola stavební Josefa Gočá-
ra. Za prezentace moc děkujeme.

Hana Kuželková
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Věda pro malé
Třída 3.B využila nabídky dne 
otevřených dveří v Ústavu me-
chaniky a struktury hornin. 
Myslíte, že jsou na takovou 
exkurzi třeťáci malí? Vůbec ne, 
parádně si to užili. 

Viděli jsme, jak se vyrábí 
třeba brousek a jiné „kamen-
né houby“, vrtnou soupravu 
a dron, který uměl fotit a na-
táčet. Zkoušeli jsme čistit špi-
navou vodu přes uhlíky a třídit 
směsi ve vodní lázni podle hru-
bosti. Zjistili jsme, jak se vyrábí 

nanovlákno... podobně jako cukrová vata. Porovnávali jsme vlas s nanovláknem 
pod mikroskopem. Už víme, co všechno v našem těle dělá kost, proč je pevná 
a nedrolí se. Naučili jsme se, z jakých částí se skládá Zeměkoule, a proč se ob-
čas třese. Vyzkoušeli jsme si udělat vlastní zemětřesení, práci s pipetou a vážit 
sebe i materiál na různých vahách. Rozhodně jsme se nenudili a jednoznačně 
využijeme za rok další týden vědy, protože naše zvědavost je opravdu obrovská.

Z dRužiny
Měsíc listopad nám přinesl nejen pár 
pěkných slunných dní, ale i další se-
tkání s našim kamarádem drakem 
Mrakem. Jako každý rok jsme si spo-
lečně zařádily a proběhly se po okol-
ních polích, loukách a užily si legraci.

Na konci měsíce nás čeká ještě 
společný program Kouzla a magie. Ale 
o tom až příště.

Děti z družky
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A nakonec ještě malé pozvání na naše tradiční družinové trhy,
které se budou konat 6. – 7. 12. 2017 v pavilonu B,

vždy od 14:00 hod.

ZPRávičKy Z mateřSKé šKOličKy
Fotografování
1. 11. proběhlo fotografování jednotlivců na téma „Advent“. Babičky a dědečkové se 
můžou těšit na krásné vánoční dárečky.
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Hudební pořad
8. 11. navštívil třídy Liška a Kobyl-
ka pan Ivo Vrba se svým hudeb-
ním pořadem. Hudební pořad je 
vždy zaměřen tak, aby se hodil do 
třídního projektu.

Sv. Martin přišel mezi nás
9. 11. se při příležitosti svátku 
Martina konal tradiční lucernič-
kový průvod. Letos jsme se sešli 
u hlavní brány základní školy. 
Rodiče s dětmi, které se pyšnily 
svými vlastnoručně vyrobenými světýlky, se vydali v průvodu přes Boleslavku a došli 
téměř k zadnímu vchodu do školky. Děti se svými paní učitelkami musely zdolat 
stezku odvahy a dojít až na parkoviště, kde děti navštívil sv. Martin. Děti sv. Martinovi 
zazpívaly písničky a ten je odměnil sladkými perníčky a svítícími náramky.

Divadlo
22. 11. děti zhlédly představení divadla Koloběžka „Co malí medvědi o podzimu ne-
vědí“. Děti se při představení velmi dobře bavily, smály se a také mohly cvičit a tančit.
V měsíci listopadu probíhají každým rokem přípravy na vánoční besídky a není tomu 
jinak ani v letošním roce. Těšíme se na Mikuláše, adventní čas i Vánoce.

Uzavření MŠ
Mateřská škola bude uzavřena v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2017 do 
2. 1. 2018. S dětmi a rodiči se opět setkáme 3. 1. 2018.

Přejeme Vám Všem příjemné prožití vánočních svátků!
Kolektiv MŠ

SvOJSíKOvO SRdCe – neJOblíbeněJší SKaut 
OKReSu PRaHa-výCHOd
V sobotu dne 21. 10. 2017 se uskutečnilo finále soutěže pro rovery a rangers z okresu 
Praha-východ Svojsíkovo srdce. Sešli jsme se ve skautské klubovně v Jirnech a zhlédli 
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tři soutěžní videa. První soutěžící 
byla Anna Sýkorová – Anča, sleč-
na, která stíhá spolu se skautová-
ním v klecanském středisku ještě 
dobrovolničit nebo třeba darovat 
krev. Druhé video nám představilo 
Petra Figalu – Chřástala ze středis-
ka Willi Líbeznice. Poslední krás-
ně umělecky zpracované video 
prezentovalo Vlčí babičku Jarku 
Lencovou z Čelákovic.

Všichni, kteří se zúčastnili slav-
nostního ukončení, měli možnost 
hlasovat. Po odhlasování nás če-
kalo povídání s Vezírem, který za 
námi přijel až z Liberce. Vyprávěl 
o svých vzorech a osobnostech, 
které ve skautingu potkal, a o tom, 

co všechno se v něm dá zažít.
Soutěž nakonec vyhrál, a stal se tedy nejoblíbenějším skautem okresu Praha-vý-

chod, Petr Figala alias Chřástal ze střediska Willi Líbeznice. Tým, který o něm video 
připravil, tvořili TB, Čoky, Čičila a Papoušek. Chřástal dostal spolu s nášivkou jako 
všichni soutěžící a jejich týmy také originální ručně vyšívaný šátek ve vyšívané dřevě-
né krabičce z výtvarné dílny Výtvarka v kuchyni.

Po vyhlášení začalo také na Facebooku hlasování o nejlepší video. V této kategorii 
s největším počtem lajků zvítězila Vlčí babička Jarka z Čelákovic.

Po oficiální části soutěže jsme si šli na oheň opéct klobásky a poté si zahráli rover-
skou hru na téma Jára Cimrmann.

Výhercům gratulujeme, děkujeme Vezírovi za návštěvu a největší dík patří samo-
zřejmě organizačnímu týmu této originální a milé soutěže – Fredovi, Míše, Tomášovi 
a Jáje.

Videa a podrobné informace o soutěži Svojsíkovo srdce najdete na www.svojsiko-
vosrdce.skauting.cz

Natálie Bulvasová – Naty

SKautSKé StřediSKO HavRan KleCany
3. oddíl vlčat
Vlčácký oddíl je po odchodu nejstarších kluků, kteří přestoupili ke starším do 13. od-
dílu a po dobírání nováčků opět plný.
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V tuto chvíli má 28 vlčat ve třech družinách – Supi, Orli a Žraloci.
V říjnu proběhla výprava na skautskou základnu Šiškovice u Slatiňan. S kluky jsme 

měli tuto víkendovou akci na téma Jak vycvičit draka.

Na listopadových schůzkách jsme s kluky probrali něco o založení Českosloven-
ska, kluci si udělali bodovací tabulky družin, vyluštili pár šifer, zahráli venku několik 
her. Veliké téma tohoto měsíce je pro nás spolupráce. Činnosti, kdy musí kluci spo-
lupracovat, aby se v družinách ještě více poznali a sehráli. Rádcům a podrádcům je 
přibližována podoba jejich nových funkcí.

Na poslední schůzce se teď každá družina domluvila, jak a čím naplní krabici pro 
projekt Krabice od bot jako dárek pro děti ze sociálně slabého prostředí.

Janina a Panda

13. oddíl skautů a skautek
Ve třináctém oddíle je rušno, staré i nové družiny naplno rozjíždí svůj program. Vidět 
jste nás mohli u příležitosti oslav 99. výročí vzniku Československé republiky. Na 
náměstí nás bylo dost, takže jste skautské kroje ve vzorném nástupu určitě nepře-
hlédli. Jinak jsou naše listopadové schůzky ve znamení ohňů, skauti i skautky se učí 
vše potřebné od rozdělání v kamnech, přes táboráky až po zacházení s petrolejovou 
lampou. Státní svátek 17. listopadu jsme využili k přespání, během kterého jsme si 
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povídali o klíčových momentech a osobnostech 20. století. Věříme, že je to potřeba, 
protože mnohé z událostí, které mají dospělí stále v živé paměti, znají mladší gene-
race jen z hodin dějepisu (v lepším případě).

Na závěr skautský citát:

„Skautské hnutí je světovou jedničkou ve výchově mládeže. Pro současnou mládež 
Afriky je skauting mimořádně důležitý. Rozvíjí vlastenectví, morální hodnoty, odva-
hu, buduje charakter, sebedůvěru a společenskou odpovědnost. Motivuje mladé lidi 
k tomu, aby stoprocentně rozvinuli svůj potenciál.“

(Nelson Mandela – bývalý prezident Jihoafrické republiky, držitel Nobelovy ceny míru)

pozn. převzato z oficiální stránky Junáka – Českého skauta, z. s.:
https://www.skaut.cz/skauting/zname-osobnosti/nelson-mandela

Mamut

RS PROJeKt lavičKy
Jeden z projektů roverského kmene 
byla v listopadu výstavba tří laviček. 
Společně s Pandou a Janinou, kteří 
projekt lavičky vymysleli, jsme se se-
šli o víkendu 3. – 4. 11., abychom spo-
lečně sestavili lavičky, které bychom 
pak chtěli umístit na místa po Kleca-
nech. Kromě stavby laviček jsme spo-
jili tento projekt i s programem o re-
spektu a toleranci, který předcházel 
zmíněnému víkendu. Společně jsme 

se rozhodli, že lavičky ozdobíme 
motivačními či skautskými citáty, 
které jsme společně vymysleli a lidé, 
kteří si na lavičku půjdou sednout se 
zároveň mohou na hezkém místě za-
myslet a popřemýšlet o podnětech na 
lavičkách. Doufáme, že lavičky bu-
dou dobře sloužit a budou zkrášlovat 
naše město Klecany. Díky všem, kteří 
se projektu zúčastnili!
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RS hamakování v Krkonoších
O prodlouženém víkendu 16. – 19. 11. se 
členové roverského kmene, konkrétně Mat-
la, Veru S., Simba, Šídlo, Týpí, Hynek a Anče 
vydali na dobrodružnou výpravu s hamakami 
(houpací outdoorové sítě z padákoviny) do 
Krkonoš. Vyrazili jsme ve čtvrtek z Černého 
Mostu a hned na nás čekala komplikace, se 
kterou jsme nepočítali. Nestihli jsme totiž bus 
v 18 h, který nám jel přímo do Rokytnice nad 
Jizerou, a tak jsme se museli vydat alterna-
tivní 4 hodinovou trasou se dvěma přestupy, 
ale to nás neodradilo a stále jsme si udržovali 
dobrou náladu. I přesto, že jsme na chalupu 
dorazili v půl dvanácté večer. Dobrá nálada 
pokračovala ve chvíli, kdy jsme si ještě na 
dobrou noc uvařili špagety Carbonara. Druhý 
den jsme si sebrali krosny a vyrazili na očeká-
vanou výpravu na vrcholky Krkonoš. Naše cíle byly jasné – pramen Labe a vhodné 
místo na spaní v hamakách. To byly naše dvě výzvy. Počasí nám sice moc nepřálo, půl 
metru sněhu také nebylo na chození úplně ideální, ale to nám nezkazilo náladu ani 
pokoření prvního cíle, a to pramenu Labe. Nebyla to lehká cesta a protože jsme z cha-
lupy bývali měli vyrazit dříve, začalo se nám u pramene Labe stmívat. Tak jsme pak 
scházeli z vrcholků našich největších hor přes Voseckou boudu obklopeni příjemně 
tajemnou mlhou a zapadajícím Sluncem před námi. Když padla tma, tak se nad námi 

rozsvítila obloha s miliony hvězd až 
jsme zakopávali o nohy, jak jsme se 
nemohli přestat dívat na tu krásu mezi 
korunami stromů. Po chvíli jsme došli 
až na místo, kde jsme uznali za vhod-
né si postavit jeden stan a pověsit čty-
ři hamaky. Noc byla náročná. –7 °C 
totiž nebyla zrovna pokojová teplota, 
ale noc jsme všichni ve zdraví přežili 
a ráno jsme se zmrzlými botami vy-
dali zpět do chalupy. V chalupě jsme 
uvítali kamna a bezvětří, a tak jsme 
spokojeně odpoledne ještě na dvě ho-

diny usnuli. V neděli jsme se pak odpočatí po náročné výpravě vydali zpět do Rokyt-
nice na autobus a aby se nám ještě méně chtělo zpátky domů, krásně nám po celou 
dobu sněžilo a sníh pokryl i ta ještě nezasněžená místa horského okolí. Díky všem, 
kteří se zúčastnili a těším se na další podobné akce!

Napsala Anče
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luKOStřelba KleCany – PRvní ZávOd
Vzhledem k tomu, že několik našich střelců se už dostalo na velmi dobrou úro-
veň, rozhodli jsme se vyzkoušet naše první závody. Ve složení Marcela Blailová, 
Květoslava Rokos, Láďa Fajta, Tomáš Zahradník (všichni v kategorii holých luků), 
Lukáš Blail (olymp. luk) a Michal Bidlo (kladkový luk) jsme vyrazili v sobotu 
18. 11. 2017 na střelnici LK CERE v Praze.

Při prvních závodech a v podstatě během první závodní sezony jde hlavně 
o sbírání zkušeností, střelec se musí seznámit s tím, jak na něj působí závodní 
stres, jak se mu střílí v cizím prostředí atd. Už ten první krok, závodů se účast-
nit, může mnoha lidem dělat velký problém. Proto jsem velmi rád, že se všem 
střelcům podařilo dosáhnout výsledků, které jsem jako trenér odhadl a které, dle 
mého, ukazují na dobré základy v technice i přípravě. Např. Láďa Fajta (na fotce 
druhý zprava) vyhrál svou kategorii stejně jako týden před tím na střelnici SK 
Start Praha, kam se přihlásil individuálně.

NAUČÍME STŘÍLET I VÁS.
Všem zájemcům o lukostřelbu nabízíme možnost střílení pro veřejnost, zapůj-
číme vám vybavení a vše vysvětlíme a naučíme. Postaráme se o to, abyste měli 
dobrý základ a případně mohli střílet v budoucnu i sportovně.

Pokud byste měli zájem, zavolejte na tel: 603 429 444 nebo si rovnou rezer-
vujte místa na www.tinyurl.com/lukyklecany

Těšíme se na vaši návštěvu.
Michal Bidlo – Lukostřelba Klecany
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biatlOn v KleCaneCH ROSte  
RaKetOvým temPem

Vývoj biatlonového oddílu 
letí dopředu a nám trené-
rům nezbývá, než pracovat 
víc a víc na tom, co jsme 
si zaseli. Od ledna přibu-
de další tréninkový všed-
ní den. A s ním mnohými 
z vás vyhlížená další mís-
ta. Otevíráme biatlonovou 
školičku pro děti starší šes-
ti let, přijímáme děti cho-
dící již do školy. Od ledna 
v pondělí 15.30 – 17.00 
hodin v kasárnách v Kleca-
nech budeme připravovat 

a vyhlížet biatlonový potěr při pohybových trénincích, střílet budou minimál-
ně. Z nich si podle věku a šikovnosti vybereme pro přestup děti do řádného 
oddílu. Pro informace se podívejte na facebook Biatlon Klecany nebo volejte 
Anně Červenkové na tel. 603 180 832.

Současným nadšeným a pracovitým dvaceti osmi dětem už dávno nestačí 
jeden trénink týdně. Pokud nejsme na závodech, setkáváme se na dobrovol-
ných trénincích v sobotu. Před zimou je nutné nejen běhat a střílet, ale také 
hodně jezdit na bruslích a kolečkových lyžích. Jejich pravidelné začlenění 
do tréninkového plánu je už naprostou nutností a proto je vánočním přáním 
a novoročním předsevzetím současně doplnění materiálového vybavení oddílu 
právě potřebným množstvím kolečkových lyží a hůlek na asfalt. Doposud jsme 
se tréninku věnovali na soustředěních, v létě jsme se v Tehově týden vyjezdili 
na málo využívané cyklostezce. Děti byly rozděleny na čtyři skupiny, stezku 
jsme tak po týden využívali celodenně, takový nápor ještě nezažila. Ti starší 
vyměnili brusle za kolečkové lyže, výstižně to popsal Vojta Vich při pádu po 
prvních třech metrech „tvl, kámo, to je maso“. A na konci týdne už jezdil jako 
frajer. Na soukromé zahradě jsme si postavili střelnici a týden poctivě praco-
vali. V okolních lesích běhali v terénu i dešti. Díky tomu jsme se s odvahou 
zúčastnili při říjnovém soustředění závodů v kolébce biatlonu v Letohradě. 
Špičkovému oddílu nesaháme ani po přezky lyžařských bot, ale s hrdostí jsme 
v dresech Biatlonu Klecany nastoupili do obratnostních závodů. Vojta Kalivoda 
ke svému překvapení dostal od našich trenérů příkaz jet na kolečkových lyžích 
a ne na oblíbených bruslích, před startem trpěl jako zvíře, že na to nemá. Po 
závodě zářil jako sluníčko, v konkurenci bylo lepší, než o umístění bojovat sám 
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se sebou si dokázat, co na lyžích umí. Ani ve střeleckém závodě jsme se ne-
ztratili. Naopak jsme se ve střeleckých soutěžích dostávali velmi vysoko, finále 
Míše Hlaváčkové uteklo jen díky malé technické chybičce, přestože v rozstřelu 
porazila letohradské střelecké eso! V neděli pak v přespolním běhu nastoupili 
nejen děti, ale i trenéři, proto měl Biatlon Klecany zastoupení na startovce 
téměř ve všech kategoriích a naše oranžová síla byla hodně vidět. A slyšet! 
Ve fandění a týmovém duchu jsou naše děti dokonalé! Jsme za to vděční, 
k přátelství a vzájemné podpoře je vedeme, ale spontánní a přirozenou pomoc 
kamarádům už vytvářejí sami. Vloni jsme tam vypadali jako parta nadšenců. 
Letos za námi chodili trenéři zkušených oddílů a chválili, že to děláme dobře. 
Jistě i proto, že třicítka lidí v jednotných dresech je k poznání na dálku. Věřte, 
že i v Orlických horách už vědí, kde leží Klecany.

Na jaře jsme jezdili každý víkend po českých závodech, ze všech jsme v pří-
pravkové kategorii přivezli medaile. I díky tomu nás oslovil mladoboleslavský 
oddíl, abychom společně postavili biatlonovou reprezentaci Středočeského 
kraje na Zimní olympiádě mládeže. Takže hurá do zimních tréninků. Těšíme se 
na sobotní lyžování v horách, prosincové a únorové soustředění i na závody.

Trénujeme, přichází výsledky. Ale také nové osobnosti. Naše nová trenérka 
Monika Deverová je bývalá česká reprezentantka v běhu na dlouhých tratích 
a už dává půl roku našim dětem běžecky zabrat. Na podzim přišel klecanský 
Michal Konfala a pod jeho vlivem letí odborná kvalita tréninků strmě vzhůru. 
Našel si nás sám a těší ho, že může zúročit své zkušenosti slovenského biat-
lonového závodníka. Představte si tu skvělou náhodu, jeho táta je trenérem 
slovenského biatlonového oddílu. Také nás potěšila spolupráce rodičů, na lis-
topadové brigádě se nás sešly desítky lidí, v takovém množství jsme dokázali 
vylepšit naší základnu ve výstrojáku. A co se týká střelnice, podařilo se nám 
zejména dostavět druhou polovinu a tu stávající vylepšit. A až se nám podaří 
střelnici osvětlit, bude už zcela dokonalá! S malým skromným přáním jejího 
napojení na asfaltovou silnici, abychom mohli trénovat střelbu a kolečkové 
lyže dohromady. Kdo z vás se někdy odpoledne ve středu dostal do klecan-
ských kasáren, ví, že o bezpečnost dětí je dobře postaráno. Na každý trénink 
instalujeme nové přenosné dopravní značení „pozor probíhá trénink“ a prosto-
ry křížení silnice a výběhů ze střelnice nebo výstrojáku vymezujeme doprav-
ním značením – kužely. Zatím jsme se setkali jen s ohleduplnou a vstřícnou 
reakcí řidičů. Děkujeme. Děti jsou označené reflexními pásky. I tak prosíme, 
buďte při průjezdu kasáren ohleduplní, naši mladí závoďáci mají při trénincích 
záměrně vysokou tepovou frekvenci...

Děkujeme městu Klecany za podporu. Velmi si jí vážíme a hrdě nosíme 
znak města na dresech. Zázemí výstrojáku a kasáren i materiální podpora nám 
umožňují kvalitní trénink a úroveň našeho oddílu je každý rok vyšší. Držte 
nám palce, ať to platí i pro příští rok, my se o to rozhodně budeme snažit.

Anna Červenková



mladí CyKliSté Ze 
SOKOla veltěž JeZdí 
bOmby!
Pro cyklistický oddíl Sokola Veltěž, 
byla i letos další opravdu úspěšná se-
zóna. Tento oddíl, reprezentuje již ně-
kolik desítek bikerů, kteří pilně trénují 
na Beckovské trati a nejen na ní, pod 
vedením šéf trenéra Pavla Mišoně, ale 
i dalších trenérů, kteří se dětem věnují. 
O tom, že to dělají dobře svědčí nema-
lé úspěchy jejich svěřenců, už od těch 
nejmenších cca 5 letých, přes žáky, až 
po ty skoro dospělé.

Na závodních tratích bikeři a bikerky 
ze Sokola předvádějí mnohdy takové vý-
kony, při kterých se leckdy až tají dech. 
Jako například souboje na tratích Baby-
Bikers Čerčany, kde startovalo kolem 

20 dětí ze Sokola, a kde letos předvá-
děl excelentní souboje Adam Hošek 
a také bratři Robin a Denis Vašíčkovi, 
kteří svými skvělými výkony získa-
li tituly šampionů BabyBikers 2017. 
Nebo Eleven Cup, pohár Liberecké-
ho kraje, kde se Adam Hošek doká-
zal probojovat na celkovou stříbrnou 
příčku, či sourozenecká dvojice Lau-
ra a David Svobodovi, kteří na KPŽ  
(Kolo pro život) také výbornými vý-
kony získali tituly šampionů. Další 
velké úspěchy mladí Sokolíci vybo-
jovali na Pražském MTB poháru, kde 
celkové zlato vybojovala například 
Zuzka Kadlecová nebo Richard Wo-
hanka a kde se na stupně v celkovém 
pořadí postavilo dalších 5 závodní-
ků a zároveň stejně, jako v loňském 
roce, i letos si odnesl tým Sokola Vel-
těž bronz za soutěž týmů.
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Ale za zmínku stojí třeba i úspě-
chy ze závodu XC Řež, na kterém 
letos snad nebyla kategorie, ve které 
by na stupních vítězů nestál někte-
rý ze závodníků Sokola, jako třeba 
Kryštof Král nebo Aneta Novotná, 
kteří si dojeli pro zlato nebo Fran-
tišek Arnot či Kateřina Suchá, kteří 
zde vybojovali bronzové medaile, 
ale i spousta dalších medailistů a ne-
jen jich, neboť skvělé výkony před-
váděli i ti co sice na bednu nedosáhli, ale rvali se o každičký metr závodní 
tratě, jako lvi a sbírali tím zkušenosti do dalších sezón.

Těch úspěchů je tolik, že by se dalo popsat mnoho řádků a vyjmenovat 
mnoho jmen a nelze než odhodit pomyslný širák v dál před úplně všemi pro-
to, že cyklistika je dřina a oni všichni si zaslouží poklonu za píli a odhodlání 
se kterým nejen trénují, ale brázdí i závodní tratě.

(av)

CyKlOKROSOvá SeZóna vyvRCHOlí 
miStROvStvím čR v KOlíně

Milovníci úzkých plášťů přesed-
lali na podzim ze širokých řídítek 
svých bajků na cyklokrosové spe-
ciály, aby si prodloužili sezonu 
a pobyt na zdravém vzduchu, než 
se zavřou do tepla tělocvičen.

Letos se zapojilo do cyklokrosů 
již 13 našich členů a nevedou si 
vůbec špatně. V kategorii Starších 
žáků figurujeme v soutěži týmů 
na vynikajícím průběžném čtvr-
tém místě z 26 klasifikovaných 
týmů. Největší radost nám dělají 

Filip Jech, který jezdí pravidelně do 10. místa, Kryštof Král, který jezdí bez-
pečně do 20. místa a pomalu se přibližuje k vysněné desítce a do první dva-
cítky by se rád probojoval i Adam Hošek. A to považte, že na startu se sejde 
i 70 závodníků!

Foto: Pavel Kopecký
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Naše kadetky i přes od-
chod Majdy do vyšší kate-
gorie a dvou závodnic do 
jiných oddílů by rády ob-
hájily loňské vítězství v tý-
mové soutěži. Výzva je to 
pořádná, navíc když přes 
polovinu závodů chyběla 
z důvodu nemoci Zuzka. 
Holky se ale o místo na 
stupni nejvyšším perou sta-
tečně a tři závody před fi-
nálním sčítáním získaných 
bodů jsou na průběžném 
prvním místě z 22 týmů. 
A to díky výborným výkonům Anety Novotné, která v každém závodě boju-
je o stupně vítězů, Veroniky Mišoňové, která podává stabilní výkony kolem 
11. místa a Kačky Suché, jejíž body jsou zejména v případě absence Zuzky 
více než cenné.

Posledním závodem pro tyto kategorie je Mistrovství ČR v Kolíně v sobotu 
9. prosince 2017. Držte nám palce a fanděte!

(pm)

FamóZní výSledeK maGdaleny mišOňOvé  
na miStROvStví evROPy!
Dvojnásobná Mistryně ČR v cy-
klokrosu v kategorii kadetek 
Magdalena Mišoňová od letoš-
ního podzimu závodí již v ka-
tegorii elitních žen do 23 let 
– U23 Women. Tento přechod 
nebývá jednoduchý, jednak se 
více než dvojnásobně prodlu-
žuje délka závodu a jednak jsou 
soupeřky jednoduše vyspělejší, 
zdatnější a ostřílenější.

Přesto se Majda po úspěšné 
Cross Country sezoně (2 tituly Mistra ČR a 7. místo na ME v kategorii U17) 
rozhodla, že se pokusí nominovat na domácí Mistrovství Evropy, které se jelo 
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počátkem listopadu 
v Táboře. Tvrdé přípra-
vě „obětovala“ skoro 
celé dva měsíce, a to 
včetně absolvovaných 
několika zahraničních 
závodů. Sen se násled-
ně stal skutečností, 
když v neděli 5. listo-
padu v 10:15 stála na 
startovní čáře v národ-
ní trikoloře. Nejmlad-
ší v celém startovním 
poli čítajícím 37 nej-
lepších cyklokrosařek starého kontinentu.

Největší český objev na Mistrovství Evropy – jeden z titulků na cyklis-
tických serverech druhý den. To bylo bezesporu největší překvapení celého 
závodního dne pro českou reprezentaci. Majdě, která si odbývala svou pre-
miéru mezi evropskou elitou, se ten den sešlo snad úplně všechno. Byl to asi 
určitě její nejlepší závod v kariéře.

„Jelo se mi dnes dobře, až na ten start, tam jsme se strkaly s jed-
nou soupeřkou, a to mě zbrzdilo. Ale jinak mi to dneska sedlo. 
Neměla jsem žádné číslo, jak bych se chtěla umístit, prostě jsem 
si říkala, že každá soupeřka, kterou předjedu se počítá. Když jsem 
cítila, že mi některá pasáž jde líp, než těm přede mnou, tak jsem 
se snažila se dostat dopředu a odjet tam. Samozřejmě, že jsem za 
to umístění ráda“, řekla druhá nejlepší Češka.

Průjezdy jednotlivých kol potvrzují slova Magdaleny: 21.-13.-9. a nako-
nec fantastické 7. místo v cíli.

Od roku 2019 má prý být oddělena samostatná kategorie juniorek, tj. do 
19 let – z tohoto úhlu pohledu se Majda oblékla virtuálně do modrobílého 
dresu se zlatými hvězdičkami... klobouček dolů, hymna a potlesk, alespoň 
tedy za mě.

Sestříhaný záznam je na našem video kanále https://youtu.be/isubUwgS5bo

(pm)
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Z FOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl KleCany

Podzimní část fotbalové sezony 2017/2018 je za námi a přišel čas na bilancování.

Klecanské mládeži se daří v kraji i okrese
I.A třída dorostu skupina B

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 TJ Sokol Klecany 13 10 2 1 55:20 32

2 TJ Sokol Luštěnice 12 10 2 0 53:20 32

3 S K Bělá pod Bezdězem 13  7 2 4 54:40 23

Pozn. Na prvním místě se dorost usadil jenom prozatím, než Luštěnice dohrají svůj 
poslední zápas, ale i tak máme velkou radost.

Okresní přebor starší žáci

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Kunice 9 8 1 0 47:13 25

2 Klecany 9 7 1 1 37:11 22

3 Louňovice 9 6 2 1 42:13 20

Okresní přebor starší přípravka
1. místo v pětičlenné skupině – F

Okresní přebor mladší přípravka
3. místo v šestičlenné skupině – F

Minipřípravka
Zatím s plným nasazením trénuje a zkouší hrát své první fotbalové zápasy.

Kategorie dospělých
Začátek podzimu se nevydařil ani mužstvu A a B mužstvo počítalo také s lepším 
umístěním, ale nic není ztraceno a čeká nás jarní sezona, kde můžeme s výsledky 
ještě zahýbat.
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A mužstvo – SPORT INVEST I.A třída skupina A
11. místo

B mužstvo – IV. třída sk. A
9. místo

Citát: „Nezáleží na tom, kolik gólů jsi dal, počet bodů, které sis připsal, 
rekordy, které jsi překonal, trofeje, které jsi získal nebo na soupeřích, 
které jsi porazil. Jelikož velké sportovce dělá velké srdce. A jen ti 
s největším srdcem, zápalem, plným nasazením a především láskou  
ke sportu, se stávají legendami.“

neznámý autor

Fotbalový areál
Z důvodu mediálně známé aféry s vedením fotbalového svazu, která se týkala 
podvodů s přidělováním dotačních prostředků, došlo ze strany ministerstva škol-
ství k radikálnímu omezení příspěvků na činnost pro sportovní svazy. I přesto se 
nám podařilo získat účelovou dotaci na nákup sportovních pomůcek a zejména 
máme radost z nákupu a instalace nových stacionárních branek.

Staré brány byly přesunuty na travnatou boční plochu hřiště a vzniklo nám tak 
ne úplně luxusní, ale přijatelné tréninkové hřiště s osvětlením. Boční hřiště může 
využívat i veřejnost a věříme, že se tím omezí vstupování na hlavní travnatou 
plochu, která je velmi namáhaná tréninky a zápasy našich fotbalových oddílů. 
Bohužel se stále nepodařilo vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemkům, a tak 
s případnou přestavbou areálu a realizací dalších sportovních projektů musíme 
počkat do vyřešení právních záležitostí.

Děláme radost
Zaujal nás studentský projekt věnovaný dětem z dětských 
domovů „Milý Ježíšku“. Věříme, že uděláme radost fotba-
listovi Drahošovi z Dětského domova v Jablonném v Pod-
ještědí, který najde pod vánočním stromečkem nové ko-
pačky Nike, aby mohl chodit na své oblíbené fotbalové 
tréninky.

Děkujeme
Děkujeme zastupitelům a vedení města Klecany za finanční podporu a zaměst-
nancům města Klecany za technickou podporu. Děkujeme našim sponzorům. 
Děkujeme rodičům našich hráčů za celoroční spolupráci. Děkujeme p. správci 
Fandovi Kubáskovi a jeho ženě Šárce za péči o fotbalový areál, kabiny a o „fot-
balový textil“.
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Také je na místě poděkovat všem hráčům nejenom za reprezentaci našeho fot-
balového klubu i města Klecany, ale také za to, že dodržují pravidla fair play, za 
přátelskou atmosféru a sportovní nasazení, bez nevraživosti a přehnané rivality, 
se kterými nastupují proti svým soupeřům.

V neposlední řadě patří největší poděkování našim skvělým trenérům, kteří 
několikrát v týdnu věnují svůj volný čas, víkendy i dovolené, aby připravili svoje 
svěřence na fotbalové soutěže. A jak je vidět z výsledků, svoji práci dělají oprav-
du dobře. Kluci, všem vám moc děkujeme za to, co pro naše fotbalisty a fotba-
listky děláte.

Trenéři mládeže: Michal Benda, Miloš Vrba, Dan Perout, Tomáš Bažant, Ro-
man Simulík, Pavel Srstka, Vítek Rabiňák, Tomáš Sýkora, Dan Dvořák, Pavel Ku-
beš a jejich asistenti z řad rodičů.

Trenéři dospělých: Tonda Michal, Tonda Novák.

Zimní příprava
Než začne jarní část fotbalové sezony, čeká nás zimní příprava v tělocvičně ZŠ, 
v multifunkční hale při ZŠ a čekají nás zimní turnaje. A mužstvo a dorostenci 
jsou přihlášeni do zimní ligy.

Futsalisté AC Sparta Praha
Stejně jako vloni jsou naši dorostenci součástí týmu AC Sparta Praha U17 a hrají 
ve své kategorii 1. futsalovou ligu. Přejeme hodně úspěchů.

Za fotbalový klubu TJ Sokol Klecany přejeme Všem čtenářům
Klecanského zpravodaje klidné a ve zdraví prožité Vánoce.

Dáša Horová a Jiří Kruťa
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