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výpiSy Z uSnESEní Rady a ZaStupitElStva 
měSta KlEcany Za dubEn a KvětEn 2017
Rada 5. dubna
 – schválila podpis smlouvy a přijetí dotace ze Státního zemědělského intervenčního 

fondu ve výši 710 918 korun na zatraktivnění naučné stezky v Klecanech.

Rada 10. dubna
 – vyhodnotila jako nejvhodnější pro nákup dopravního automobilu pro Sbor dobro-

volných hasičů Klecany nabídku firmy Vesta Auto Corson s.r.o. s cenou 891 240 ko-
run bez DPH.

 – Schválila žádost ředitele ZŠ a MŠ Klecany o úpravu rozpočtu – odpisy DHM – na-
výšení rozpočtu o 142 960 korun.

 – Schválila žádost pana M. R. z Postřižína o povolení k občasnému vystoupení 
v okolí přívozu v Klecánkách. Jde o hru na rekonstruovaný historický flašinet z po-
čátku 20. století.

 – Vzala na vědomí informaci místostarosty o tom, co se dělá pro zahájení činnosti 
Městské policie Klecany.

 – Schválila poskytnutí dotace paní Z. Tomášové ve výši 17 tis. korun na pořádání 
oslavy 72. výročí ukončení 2. světové války a 75. výročí provedení atentátu na 
R. Heydricha.

Rada 24. dubna
 – Schválila uzavření příkazní smlouvy s Ing. K. Holubovou, která se týká zajištění 

externích služeb na aktualizaci strategického plánu Klecan.
 – Vzala na vědomí možnost odkupu lesních pozemků v k. ú. Klecany pro realizaci 

projektu Využití území Mokřadu.
 – Schválila ukončení nájemní smlouvy s panem M. Křížem na nebytové prostory 

v budově čp. 54 k 31. 5. 2017.
 – Vzala na vědomí zprávu ředitele ZŠ a MŠ Klecany o předpokládaném vývoji počtu 

žáků a zahájení úkonů vedoucích k navýšení kapacity základní školy ze 480 na 
505 žáků.

 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě rekonstrukce kalového hospodářství 
na čistírně odpadních vod Klecany a souhlasila s objednáním projektové doku-
mentace u firmy TopolWater s.r.o. za 48 000 korun bez DPH.

 – Vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Klecany za 
rok 2016, při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Rada 3. května
 – Schválila žádost pana T. Černého o umístění reklamy v okolí přívozu v Klecánkách.
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 – Schválila dodatek k nájemní smlouvě s lékaři a lékárnou na zdravotním středisku 
v Klecanech o snížení záloh na energie a vyúčtování nákladů do 30. 4. toho kte-
rého roku.

 – Projednala žádost volejbalového oddílu Tělocvičné jednoty Sokol Klecany o dotaci 
na vybavení, kterou doporučuje finanční výbor, a předá ji zastupitelstvu.

Zasedání zastupitelstva 11. května
Zastupitelé na svém řádném zasedání schválili mimo jiné
 – Přijetí dvou dotací – první od SZIF ve výši 710 918 korun na zatraktivnění naučné 

stezky v Klecanech, druhé od ministerstva vnitra ve výši 450 000 korun na pořízení 
dopravního automobilu pro SDH Klecany

 – Závěrečný účet města za rok 2016 a vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením, 
a to bez výhrad,

 – Účetní závěrku města sestavenou k 31. 12. 2016
 – Poskytnutí příspěvku na stravu uvolněným zastupitelům formou stravenek za stej-

ných podmínek jako zaměstnancům města
 – Poskytnutí dotace 35 000 korun volejbalovému oddílu Tělocvičné jednoty Sokol 

Klecany župa Jungmannova.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí
 – Informaci o záměru společnosti VInvest CZ a. s. realizovat bytovou výstavbu v lo-

kalitě mezi Sídlištěm a NÚDZ
 – Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy a závěrečný účet svazku obcí VKM.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz

nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.

Zdena Lomová

upOZORnění pRO ObČany – SvOZ biOdpadu
Upozorňujeme občany na možnost odkládání biodpadu ze zahrad a domácností do 
kontejnerů, které jsou rozmístěny v ulicích našeho města. Kontejnery jsou označeny 
samolepkou „bioodpad“ a je na nich viditelně uvedeno, co patří a co nepatří do to-
hoto kontejneru.

Pro svoz bioodpadu je možné si zakoupit na MěÚ hnědou popelnici určenou pro 
tento druh odpadu a která je v pravidelných intervalech vyvážena.
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Upozorňujeme občany, že byl na webové stránky MěÚ Klecany (www.mu-klecany.cz) 
do sekce – „Novinky a informace“ vložen zápis z jednání zástupců místních samospráv 
a zástupců občanů s PVK, provozovatelem kalového hospodářství Drasty, která proběhla 
25. 5. 2017.
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ZápacH Z Kaliště dRaSty
K problémům se silným zápachem poskytla na webové stránky obce Větrušice další 
nové informace p. místostarostka J. Dyčková

Vážení spoluobčané,

chtěla bych Vám tímto poskytnout několik informací k řešení zápachu z kalových polí 
na Drastech.

Vzhledem k tomu, že oficiální telefonáty a e-maily úředního rázu nezabíraly, na-
psala jsem emotivní dopis, zaslala datovou schránkou a dorazila třístránková odpověď 
(zveřejněna) – jediným pozitivem je snaha použít postřik dezodorizačním prostřed-
kem. Postřiky byly zahájeny (nevím, zda zabírají, protože nyní fouká západní vítr).

1.  Podařilo se zajistit možnost návštěvy kalových polí (uskuteční se tento týden) za 
přítomnosti pana starosty z Klecan a zástupkyně odboru ŽP ORP Brandýs nad 
Labem

2.  Bohužel ztroskotala snaha zapojit Krajskou hygienickou stanici – zápach nemo-
hou změřit a navíc jim byla odebrána možnost zabývat se zápachem a ovzduším 
– převedeno na životní prostředí. Kromě toho dle jejich názoru se v ovzduší žádné 
koncentrace chemických látek nenajdou. Jakékoliv jejich vyjádření k problému 
(byť i v náš prospěch) tedy nemá oporu v zákoně.

3.  Podařilo se mi navázat spolupráci s Krajským úřadem, který je partnerem v jedná-
ní s Magistrátem hl. města Prahy (stejná úroveň v rámci veřejné správy) – dosáhli 
toho, že bude provedena kontrola (začátkem června) za přítomnosti České inspek-
ce životního prostředí. Řeší, jaká existují povolení a zda jsou vůbec platná.

4.  Paní starostka se spojila s Ministerstvem životního prostředí – čekáme na odpověď.
5.  Začala jsem řešit problematiku spodních vod – domníváme se, že kaly mohou 

starými kalovými poli prosakovat.
6.  S MěÚ v Klecanech se pokusíme zajistit rozbor vzorků nezávislou laboratoří.
7.  Kaly, které jsou navezeny, budou vysychat – věřte, že kdybych mohla zajistit jejich 

odčerpání, udělám to, ale v tomto ohledu jsme zatím všichni stejně bezmocní. 
PVK sice nahlásí havárii, ale nikoliv, kdy a kolik polí napustí, to se stejně jako vy, 
dozvíme ex post, až vše začne zapáchat.

8.  Včera jsem problém řešila i se Stavebním úřadem Klecany – obrátí se rovněž na 
Krajský úřad, komunikují s OÚ Zdiby a pokusí se pomoci z hlediska stavebního, 
tj. nepropustnost jednotlivých vybetonovaných polí.

9.  Budu kontaktovat radního Magistrátu hl. města Prahy, který je odpovědný za život-
ní prostředí, abychom řešili i po stránce samosprávy.

To je vše, co jsme byli/y schopni/y udělat. Finální snahou je zabránit dalšímu na-
vážení kalů.

 Jana Dyčková, místostarostka obce Větrušice
Zdroj: www.vetrusice.cz
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v KlEcanEcH tO pácHnE…
V Klecanech to páchne! Ale jestli čekáte, že tím jsou míněny politické rejdy nebo 
nějaké podezřelé činnosti, tak nikoliv. Jedná se o skutečný silný, hnusný a vydatný zá-
pach, který se na kilometry daleko po větru šíří z kalových polí na Drastech, zejména 
o víkendech, ale i v jiné dny. Zařízení tam umístěné, patřící hlavnímu městu Praze, 
je údajně zcela nečinné. Alespoň to před delším časem tvrdili odpovědní činitelé 
z pražského magistrátu. Ono ale nečinné není. Existuje si dále, a s pomocí přes čtyři-
cet let staré technologie v zásadě dělá, co si zamane. Klecanský občane, máš za úkol 
a povinnost to snášet, neboť na tvém zdraví a životě opravdu nezáleží. Lidí je dost, 
další se stále rodí a předčasná úmrtí lze vždy hodit na nějakou záhadnou chorobu 
z Orientu.

Myslíte, že to je přehnané? Ale vůbec ne. Vyhnívající čistírenské kaly z větší čás-
ti Prahy obsahují opravdu mnoho pozoruhodných toxických látek, plynů, aerosolů, 
bakterií a virů, které se snadno dostanou do celého vašeho organismu. Působí pak 
obdobně jako bojové chemické zbraně, které ovšem na vás nehází nějaký šílený ag-
resor, ale matička měst a centrum vyspělé kultury, na které se jezdí dívat lidé z celého 
světa.

Pokud by takový zdroj dusivého zápachu a infekčních aerosolů provozoval někdo 
z občanů individuálně, tak by to asi vyvolalo velký neklid, a možná i nějakou sankci 
či jiný postih. Ovšem když to provozuje stověžatá Praha, je nutno jí vše odpustit 
a trpět. Vždyť se určitě jedná o veřejný zájem. Nebo se snad, občané Klecan, proti 
chemickým zbraním přece jen ozvete?

Jaromír Bratka

památníK v panEnSKýcH břEžanEcH
10. června si připomeneme hrůznou událost roku 
1942 – vyhlazení obce Lidice. K této zastrašovací 
akci nacisté při-
stoupili poté, co na 
následky atentátu 
zemřel dne 4. červ-
na 1942 zastupující 
říšský protektor Re-

inhard Heydrich, jehož posledním sídlem byl zámek 
v Panenských Břežanech. V letošním roce zde byl 
otevřen památník, kde je možné navštívit multime-
diální expozici protifašistického odboje. Expozice 
obsahuje kromě informací o životě za protektorátu 
a odboji i část věnovanou historii zámku.
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Horní zámek v Panenských Břežanech byl vybudován na přelomu 17. a 18. 
století a původně sloužil jako rezidence benediktinského kláštera sv. Jiří na Praž-
ském Hradě. Na začátku 18. století nechala abatyše svatojiřského kláštera Fran-
tiška Helena Pieroni da Galiano vystavět poblíž zámku kapli sv. Anny. Návrh 
kaple byl svěřen Janu Blažeji Santinimu-Aichelovi, který zde poprvé uplatnil svou 
koncepci paprsčité centrály. Po zrušení kláštera (r. 1820) vystřídal zámek něko-
lik majitelů. V roce 1909 získal panství cukrovarník Ferdinand Bloch-Bauer. Ve 
20. letech 20. století horní zámek koupil Friedrich Gerstel, majitel nábytkářské 
firmy. Krátce po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byly oba zámky arizovány 
a usadili se v nich prominentní nacisté. Horní zámek obýval státní tajemník Karl 
Hermann Frank a v dolním zámku se usídlil zastupující říšský protektor Reinhard 
Heydrich, s manželkou Linou a dětmi.

JH, foto – zdroj: www.panenskebrezany.cz

KvětnOvé OSlavy

Oslava 72. výročí konce II. světové války a připomenutí 75. výročí 
provedení atentátu na R. Heydricha
Historická vozidla vítězných armád II. světové války zavítala do Klecan cestou ze 
slavnostního otevření Památníku útlaku a národního odboje v Panenských Břežanech. 
Tentokrát to nebyla jen vozidla spolku Old Car Rangers, ale i 3rd Army Clubu, W.W.II 
Vehicle Clubu a některých neorganizovaných „veteránistů“.

V obřadní síni V. Beneše Třebízského na městském úřadu byla znovuotevřená vý-
stava Klecany v období let 1930 – 1945 doplněná o dokumenty o provedení atentátu 
na R. Heydricha.

Výstavu uvedla její autorka, Mgr. Klára Adamová:
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„Vážení návštěvníci,

dovolte mi, abych Vás přivítala již potřetí na výstavě Klecany v období let 
1930 – 1945, kterou se během tříletého období podařilo vždy rozšířit o tematicky 
aktuální období. V roce 2016 to bylo 100 let od vypuknutí 1. světové války. Le-
tos si připomínáme již 72. výročí ukončení 2. světové války v Evropě, a zároveň 
uplyne 75 let od provedení atentátu na zastupujícího říšského protektor Reinhar-
da Heydricha.

Dne 27. května 1942 provedli českoslovenští parašutisté z rozkazu čs. exilové 
vlády v Londýně atentát na třetího nejvýznamnějšího muže nacistické říše. Tento 
čin se stal osudovým mezníkem moderních dějin našeho státu, a proto bychom 
rádi připomněli význam této události, která zásadně ovlivnila válečný a pováleč-
ný osud našeho státu. Výstava je rozšířena o tři nové panely, jež se této významné 
události věnují.

Rovněž blízkost našeho města k Panenským Břežanům je signifikantní, jelikož 
Heydrich si zdejší tzv. Dolní zámek zvolil od ledna roku 1942 za své sídlo a ka-
ždý den jezdil cestou přes Klíčany a za humny Klecan do úřadu.

Pro mě bylo velmi těžké tuto významnou událost jasně popsat na omezeném 
prostoru panelů. O samotném atentátu a následné krvavé odplatě v podobě vy-
hlazení  dvou obcí Lidic a Ležáků by se dalo diskutovat několik večerů, jelikož 
tyto události vnáší mezi společnost často rozdílné názory...

Je také důležité si připomenout, že po atentátu a následných krvavých repre-
sáliích nacistické vlády na čs. obyvatelstvu, odvolala Velká Británie a postupně 
další státy Mnichovskou dohodu. O necelé dva měsíce později signoval gen. 
Charles de Gaull prohlášení francouzského Národního výboru, že Mnichovskou 
dohodu pokládá za neplatnou od samotného počátku.

Také je třeba připomenout, že úspěšné zlikvidování architekta holokaustu má 
zásadní význam pro český národ. Heydrich již v lednu roku 1942 na konferenci 
ve Wannsee, které předsedal, rozhodl o zavraždění milionů Židů a ve svých plá-
nech se zcela konkrétně zabýval i fyzickou likvidací českého národa.

Lidická tragédie byla upozorněním zahraničí na to, čemu čelíme. Lidice se 
staly symbolem české oběti a nacistického zvěrstva. Útok na Heydricha a jeho 
důsledky změnily naše postavení. Nejdůležitější bylo oduznání oné dohody. Stali 
jsme se plnoprávnými partnery protihitlerovské koalice. Náš stát byl po válce 
obnoven ve svých původních předválečných hranicích. Za takové oprávnění se 
ovšem v časech války platí krví.

Na rozdíl od obyvatel Lidic, obyvatelé Ležáků spolupracovali se skupinou pa-
rašutistů a pomáhali jim při zajištění radiového spojení s exilovou vládou v Lon-
dýně, a to i po smrti Heydricha. Všem bylo více než jasné, co tím riskují...

Smutnou pravdou také je, že až vypálení Lidic a Ležáků otevřelo mnoha li-
dem oči a pomohlo jim uvědomit si nenávistnou a totalitní podstatu nacistické 
mašinérie.

Velmi lehce se nám dnes vynášejí soudy nad tím, zda tolik lidských obětí stálo 
za takový čin. Kde hledat cenu svobody, cti a hrdosti? 
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Ve světle těchto 
faktů si na otázku, 
jestli jeden člověk 
stál za život tisíců, si 
musí odpovědět kaž-
dý sám...“

Po položení květin 
k pomníku obětí I. a II. 
světové války si mohli 
dospělí i děti zblízka 
prohlédnout historic-
ké vozy a vyzpovídat 
jejich posádky. Všich-
ni se mohli i povozit.

Návštěvníci, spo-
lečně s panem staros-
tou, zasadili k pomní-
ku dvě magnolie.

K tomu celé odpo-
ledne hrál BigBand 
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návštěva aKtivnícH SEniORů aKSEn 
v KlEcanEcH
Přes katastrofickou předpověď počasí na 8. květen, se 
skupina pražských seniorů vydala na svůj tradiční cyk-
listický výlet Okruh rozkvetlými jarními parky. Drobný 
déšť, který je zastihl v Klecánkách, zesílil tak, že k Domu 
s pečovatelskou službou dorazili úplně promočení. 
Oheň, připravený na opékání špekáčků, déšť uhasil, 
a tak všichni s radostí přijali pozvání paní Vrbové do své 

Plus a jeho přípravka BENDÍK pod vedením Michala Reisera a Romana Fojtíčka 
z Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy hity konce II. světové války. V re-
stauraci „U mlsnýho bejka“ nabízeli dobové menu.

Všem děkujeme za příjemnou atmosféru sobotního odpoledne.
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garsonky. Společenská místnost byla vyřazená z provozu, protože v DPS se právě 
instalovala klimatizace. 

U čaje, kávy a kopce palačinek se návštěvníci trochu zahřáli, popovídali si s oby-
vateli DPS a nakonec došlo i na opékání špekáčků, když déšť konečně ustal. 

Poté senioři pokračovali v plánovaném výletu, jehož cíl byl v restauraci Vila Kaje-
tánka v Praze. I přes zkrácení výletu ujeli přes 37 km.

výlEt dO ctěnic a šEStaJOvic
Společně s denním stacionářem AD centra NÚDZ jsme uspořádali celodenní výlet 
na zámek do Ctěnic a svíčkárny v Šestajovicích. Děkujeme za podporu aktivizačního 
programu pro seniory, kterou nám poskytlo město Klecany.
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SOuSEdé SE SpOlu dObřE baví  
v dOlním pOvltaví

Již tradičně se konala akce Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví. Letos 
sportovní soutěže a doprovodný program v sobotu 20. května zajišťovalo město Kle-
cany. Obce DSO Dolní Povltaví se od 9.30 hod. utkaly v turnajích v malé kopané, ve 
vybíjené ml. a st. žáků, v nohejbale a letos netradičně ve florbale. Turnaje probíhaly 
na fotbalovém hřišti, víceúčelovém sportovním areálu a v tělocvičně školy.

 malá kopaná vybíjená ml. žáci vybíjená st. žáci nohejbal florbal

1. místo Veliká Ves Klecany Klecany Postřižín Klecany

2. místo Odolena Voda Panenské Břežany Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda

3. místo Klecany Odolena Voda Kozomín Máslovice

4. místo Zlončice Máslovice Panenské Břežany

5. místo Vodochody Veliká Ves

6. místo Máslovice

7. místo Panenské Břežany

8. místo Kozomín

Celkové pořadí měst a obcí ve sportovních soutěžích

1. místo Odolena Voda

2. místo Klecany

3. místo Veliká Ves

4. – 5. místo Máslovice

4. – 5. místo Panenské Břežany

6. – 7. místo Postřižín

6. – 7. místo Zlončice

8. místo Kozomín

Počasí bylo pro sport ideální – nepršelo a nebylo horko. Pro děti, které měly na 
závěr dětského dne slíbenou pěnu od hasičů, už tak pěkné nebylo. Pěnu pořadatelé 
zrušili, aby děti tuto zábavu neodstonaly.

Na doprovodném programu se se svým vystoupením podílely kroužky, spolky, 
školka, družina apod. Hned od začátku nás pěkně rozhýbala děvčata ze Sportovního 
kroužku Odolena Voda, kterých přijelo cca 60. Následovaly děti ze školní družiny 
Panenské Břežany se svým vystoupením „Piráti“. Po nich byl na řadě kroužek Latin 
Dance z Pravého Hradce. Jeho zástupkyně ve 3 věkových kategoriích ve věku od 6 
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let, od 10 let a dospělí ukázaly, co umí. To nám s jinými sestavami předvedly ještě 
několikrát v průběhu dne. A abychom trochu zpomalili, následovalo předvedení, jak 
se učí angličtina malé děti. Kdo by čekal, že to bude nuda, zmýlil by se. Zapojovali 
se i diváci. A ani toto vystoupení nebylo bez pohybu. Dále jsme se mohli podívat na 
ukázku tréninku juda a sebeobrany klecanského kroužku Judo Bivoj. Na fotbalové 
hřiště v Klecanech přijel i tým Workout Mělník. V několika minutách předvedl zlo-
mek toho, jak se dá cvičit svojí vlastní vahou a mezi svými 2 ukázkami cvičení se 
členové týmu věnovali divákům, kteří si mohli některé prvky na hrazdě vyzkoušet. 
Z Odolena Vody přijel Kroužky Stonožky, z. s. ukázat v několika blocích svou zumbu. 
Vystupovaly dívky ve věku 4 – 5 let, 9 let a 11 – 13 let. Před zahájením dětského dne 
nám v doprovodu el. piana zazpívaly děti z klecanské mateřské školy. Z Prahy přijela 
taneční skupina Hortenzie působící při Společenském centru pro seniory v Praze 9. 
Ve 2 tanečních blocích dokázaly, že stále mají radost z pohybu.

Pódium bylo využito nejen pro sportovní vystoupení, ale i pro představení „Kterak 
král k rozptýlení přišel“ – divadlo pro děti s kejklířskou dílnou pro děti i dospělé. Do 
hry se zapojily i přihlížející děti.

ZUŠ Klecany uspořádala na hřišti malou výtvarnou dílnu na téma “Voda, oheň”. 
Zájemci si mohli na malířských stojanech pod širým nebem v areálu fotbalového 
hřiště vyzkoušet svou fantazii a umění.

Pro velikou účast nemohla být výtvarná dílna vyhodnocena do skončení akce Sou-
sedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví. Paní ředitelka ZUŠ proto navrhla, že na 
stránkách www.zus.klecany.cz bude zveřejněno vyhodnocení výtvarných prací včet-
ně jejich fotografické dokumentace. Jedná se bezmála o 80 děl. Diplomy si výherci 
budou moci vyzvednout v ZUŠ Klecany.

Na hřišti jsme s předstihem oslavili i dětský den. Soutěží se zúčastnilo 237 dětí. 
Jednotlivá stanoviště byla na téma „Cesta kolem světa“. V Austrálii skákaly děti jako 
klokani – skoky v pytlích, v J. Americe – Brazílii se z nich stali fotbalisté – kopaly 
míčem do brány, v S. Americe – Kanadě se změnily v hokejisty – střílely na bránu 
hokejkou, ve východní Evropě a Asii – Rusku si zahrály kuželky, v západní Evropě 
– Norsku si zarybařily, ve střední Evropě – Česku stavěly z dřevěných kostek Praž-
ský Hrad jednou rukou, v Antarktidě se zúčastnily polární expedice – překážkovou 
dráhou za sebou táhly boby, v S. Americe – Montaně lovily bizona lukem a šípy, 
v Africe krmily opici – házely míčkem do opice, v Evropě – Holandsku navštívily 
sýrový trh – v kolečku převážely sýr gouda. V rámci dětského dne bylo možné vy-
zkoušet svojí znalost pravidel bezpečnosti silničního provozu a opilecké brýle, a to 
ve stánku BESIP.

Spolky Biatlon Klecany a Lukostřelba Klecany představili návštěvníkům svoje spor-
tovní odvětví a umožnili zájemcům vyzkoušet si střelbu jak z biatlonové zbraně, tak 
z luku.

Mimo sportovní soutěže proběhla ještě soutěž v dojení na simulátoru. Vyhlášeny 
byly 3 kategorie – ženy, muži a děti. Vítězové ve své kategorii dokázali nadojit: ženy 
2,3 l, děti 2 l a muži dokonce 4 l.

Celým dnem nás z pódia provázel neúnavný moderátor a DJ Vít Rabiňák, který 
nám čas mezi vystoupeními zpestřoval diskotékou.
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Večer vystoupila klecanská hudební skupina Rock band z Pravého Hradce, která 
předskakovala skupině Typáci z Úholiček.

Celodenní program končil „Noční bojovkou“, jejíž trasu si po 22. hod prošlo 
42 lidí ve věku nad 15 let.

Akce se zúčastnili i klecanští hasiči, kteří dohlíželi na bezpečnost celé akce a zá-
roveň si děti i dospělí mohli prohlédnout hasičskou techniku.

Starosta Klecan odpoledne předal štafetu pořádání akce Sousedé se spolu dobře 
baví v Dolním Povltaví starostce Máslovic. Takže příští rok v Máslovicích nashleda-
nou!

Fotogalerie
Autorem fotografií je p. Martin Lemon
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děKuJEmE!
Vedení města Klecany 
a pořadatelé děkují:

 – občanům kteří navštívili kulturně sportovní akci Sousedé se dobře baví v Dolním 
Povltaví a oslavu Dne dětí za skvělou atmosféru

 – klecanským sportovcům, tanečníkům, zpěvákům, hercům a dalším účinkujícím, 
kteří reprezentovali město Klecany a postarali se o celodenní program

 – sportovcům a účinkujícím z okolních měst a obcí ze svazku DSO
 – zaměstnancům města Klecany
 – ZŠ Klecany
 – MŠ Klecany
 – ZUŠ Klecany
 – Ministerstvu dopravy České republiky (BESIP) – p. Kouřilové
 – moderátorovi a DJ Vítu Rabiňákovi
 – Sboru dobrovolných hasičů Klecany
 – spolku Pravý Hradec
 – spolku Biatlon Klecany
 – spolku Lukostřelba Klecany
 – spolku Tělovýchovná jednota Sokol Klecany
 – Skautskému středisku Havran
 – místostarostovi Danielu Dvořákovi.

Děkujeme Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci, 
zajištění programu a sportovních soutěží dne 20. 5. 2017 na fotbalovém hřišti 

v Klecanech, v tělocvičně ZŠ a na multifunkčním hřišti ZŠ Klecany.

za město Klecany – starosta Ivo Kurhajec,
za kulturní komisi města Klecany Jana Langová, Veronika Procházková

za TJ Sokol Klecany Dagmar Horová

pRavý HRadEc na SEtKání 
SOuSEdů Obcí dOlníHO pOvltaví

Do bohatého programu sousedů 
z okolních obcí přispěli děti i dospělí 
z našich kurzů a kroužků. Dana Wim-
merová s dětmi ze svých kurzů ang-
ličtiny Hokus Lotus sehrála 3 příběhy 
v angličtině.
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Pavlína Mutínská zatančila s několika skupinkami různých věkových skupin 
a s roztleskávačkami uvedla semifinále i finále fotbalových utkání.

Velké uznání diváků sklidil Pavel Čer-
ný se svým Ukulele Bandem, kde se 
k chlapcům přidalo i několik dospělých 
hráčů. Stejný úspěch měl i jeho Rock 
Band klecanských teenagerů. Obě skupi-
ny musely zahrát přídavek.

Adléta Černá potřebuje k předvedení 
vzdušné akrobacie šálu zavěšenou ve velké 
výšce. Tuto podmínku pro její ukázkovou 
sestavu s hudbou se nám nepodařilo zajistit, 
tak alespoň umožnila zájemcům vyzkoušet 
si prvky akrobacie na šále zavěšené na větvi 
břízy.
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Magda Frýbortová se svými kamarády 
připravila pro děti i dospělé divadlo s kej-
klířskou dílnou.

Dobrovolnice Eva Halašková, 
Petra Píbilová, Jana Svobodová 
a Markéta Jelínková připravily 
oblíbené výtvarné dílny.

Všem děkuji za účast na Setkání sousedů obcí Dolního Povltaví.

Zdeňka Tomášová

ZaHRada v ČERvnu
Stále je ještě vhodný čas na vysazování kon-
tejnerovaných dřevin a trvalek. Odkvetlé 
okrasné dřeviny můžeme seříznout, vyšti-
pujeme odkvetlé rododendrony a postupně 
odstraňujeme odkvetlé květy letniček. U sil-
ně rostoucích vodních a bahenních rostlin 
omezujeme růst. K rostoucím jiřinám nain-
stalujeme vhodnou oporu. Plaménkům je 
třeba zastínit dolní část, odkvetlé květy však 
neodstraňujeme. Vřesovištní rostliny jsou 

choulostivé na přísušek, a proto je za většího sucha zaléváme. Vhodným chemickým 
postřikem bojujeme proti mšicím, především na mladých výhonech růží.
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Vyséváme letní odrů-
dy hlávkového salátu, 
pro podzimní sklizeň 
pak vyséváme čer-
venou řepu, ředkev 
a kadeřávek. Řapíky 
rebarbory sklízíme jen 
do poloviny měsíce, 
pozdější sklizeň rostli-
nu oslabuje a navíc je 
nevhodná ke konzu-
maci z důvodu značně 
vysokého obsahu ky-
seliny šťavelové.
Pod dozrávající jahody 
umístíme slámu nebo 
piliny, abychom zabrá-
nili plísním. Rajčatům vylamujeme výhony vyrůstající v paždí a ošetříme je proti padlí 
bramborovému. Pravidelně přihnojujeme oleandry. Sušíme bylinky a v červnu a začát-
kem července vyséváme dvouletky.

JH

pOděKOvání
Od roku 2005 prodávám v Klecanech kytičky-květinové odznaky v rámci 
celonárodní veřejné sbírky při Českém dnu proti rakovině. Chtěla bych 
poděkovat našim občanům za to, že jsou vstřícní a vždy do sbírky přispějí.

Hana Janková

vZpOmínKa
na pana Bohumila Hladkého (1926 – 2017), s nímž jsme se rozloučili na klecanském 
hřbitově 15. května letošního roku, nám mnohým bude vždycky velmi milá. Vyučený 
sedlář a čalouník pracoval 32 let v pomocném zemědělském hospodářství klecanských 
kasáren. Měl na starosti dvanáct hektarů půdy. Těšilo nás jeho vlídné jednání, ochota 
pomoci, šikovnost v mnoha oborech. Výborné cukroví pekl společně se svou paní Ludmi-
lou, s níž byl ženatý šedesát let! Na jeho humor vzpomínají naši herci-ochotníci. Pečoval 
také o záhon růží, které pěkně kvetly před pomníkem obětí válek na Třebízského náměstí. 
Když jsem mu to jednou připomněla, řekl: „To byla moje radost.“

zl
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dEn Otců
Den otců u nás zatím není příliš vžitým svátkem, ale 
tak jak se vše vyvíjí, jistě i tento svátek časem u nás 
zdomácní. Zvláště v dnešní době, kdy není výjimkou, 
že otec zůstane doma s novorozenětem a matka se 
krátce po porodu vrací do zaměstnání. Den otců je 
svátek oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a roli 
otce ve společnosti. V České republice, podobně jako 
v mnoha zemích světa, se den otců slaví třetí neděli 
v červnu.

Tip na výlet: V loňském roce jsme připravili pro tatínky z naší party výlet do Air Parku 
ve Zruči u Plzně (sbírka letecké a vojenské techniky), který si chlapi moc užili. Majitel 
sbírky jim věnoval svůj drahocenný čas, poskytl individuální výklad a vyprávěl zají-
mavé osudy jednotlivých exemplářů. Výlet se dá spojit např. s návštěvou Plzeňského 
pivovaru a nebo zastávkou na nějakém jiném zajímavém místě. http://airpark.wz.cz

-dh-

infORmacE mySlivEcKéHO SpOlKu  
Zdiby-KlEcany
Každé jaro a začátkem léta jsou pravidelně usku-
tečňovány akce důležité pro činnost našeho my-
sliveckého spolku. Jednou z nich je jarní sčítání 
zvěře, kdy je v termínu určeném státní správou 
zjišťován skutečný stav zvěře po zimním obdo-
bí. Tyto jarní sčítané stavy lovné zvěře se porov-

n á v a j í 
s normo-
vanými 
kmeno-
vými stavy a na základě plánovaného přírůstku 
pro každý druh zvěře se rozhoduje o případném 
odlovu. Protože nám ani plánovaný přírůstek nena-
plňuje kmenové stavy, nelovíme ani zajíce ani ba-
žanty již několik let, a ani výhled do budoucnosti 
není bohužel příliš optimistický.

Další naší povinností je vyčištění a dezinfekce 
krmných zařízení, jako jsou bažantí zásypy, srnčí 
či zaječí jesle. Po ukončení zimního přikrmování je 



22 / 23

důležité odstranit zbytky krmiva, někdy i znečištěné trusem a následně provést dezinfekci 
vápnem, aby se v nadcházejícím teplém počasí zabránilo růstu plísní a množení choro-
boplodných zárodků.

Každý rok také obnovujeme pachové ohradníky podél hlavních komunikací a dá se 
říci, že tam, kde jsou umístěny, k úhynu spárkaté zvěře po střetu s motorovým vozidlem 
nedochází tak často.

Abychom udrželi v honitbě původní zvěř, každoročně kupujeme dospělé bažanty z líh-
ňařského střediska, které po aklimatizaci ve voliérách vypouštíme do přírody. Jsme pře-
svědčeni o tom, že alespoň některé z vypuštěných slepic příští rok zasednou na hnízdo 
a vyvedou kuřata. I když vždy nastává určitý úhyn, je to metoda, jak zachovat tuto zvěř 
v honitbě i přes nepříznivé civilizační vlivy, které vidíme kolem sebe v naší příměstské 
oblasti.

V květnu bylo provedeno ve spolupráci s Liony z klubu San Giorgio Strahov preventivní 
měření tupozrakosti u 225 dětí mateřských školek v katastru naší honitby. Bylo nalezeno 
50 odchylek od požadovaných hodnot.

Červen je vyhlášen měsícem myslivosti nejen proto, že se konají myslivecké akce a slav-
nosti, ale hlavně proto, že v tomto měsíci přichází na svět nejvíce mláďat naší lovné zvěře, 
ale i jiných druhů zvířat a ptactva. Je nutné, aby v této době byl v honitbě klid a aby zvěř 
nebyla rušena. Žádáme proto všechny občany, kteří chodí do přírody na procházky, výlety 
nebo za prací, aby se chovali ohleduplně, chodili pokud možno jen po cestách a hlavně 
nepouštěli své psí miláčky volně do polí. Děkujeme za pochopení.

Ing. Jindřich Trpák
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šKOlní KuRýR
8.A ZŠ Klecany zvítězila v okresním kole dopravní soutěže!
Žáci naší školy ze třídy 8.A zvítězili v okresním kole dopravní soutěže. 
Tým ve složení: Anna Petruchová, Nela Filingerová, Filip Drahozal a Štěpán Kostrhún 
zvítězil s přehledem a s 80 bodovým náskokem a umístil se na  1. místě ve starší ka-
tegorii v celém okrese Praha- východ. V červnu se tento tým zúčastní krajského kola. 
Budeme držet palce! Moc gratulujeme!!!

Hana Kuželková 

http://zsms.klecany.cz/obsah/8-a-zs-klecany-ma-vitezstvi-v-okresnim-kole-dopravni-souteze--1349.html

Cyklovýlet do Stromovky
Konečně je tady jaro! 
Čtvrťáci nadšeně vyrazi-
li na cyklistický výlet do 
krásně rozkvetlého par-
ku v pražské Stromovce, 
kde si užili veškerých 
hřišť a zábavných atrak-
cí. 25 km ujeli celkem 
snadno a již se těší na 
cyklistické výlety v okolí 
Lipna, kam brzy odjedou 
na několikadenní výlet.

Děkujeme všem ro-
dičům, kteří s námi do 
Stromovky jeli a také 
nám umožnili uskladně-
ní kol. 

http://zsms.klecany.cz/obsah/cyklovylet-do-stromovky-1355.html
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http://zsms.klecany.cz/obsah/matematicka-soutez-pangea-finale-1354.html

Matematická soutěž PANGEA – finále
V květnu se v Praze uskutečnilo finále matematické soutě-
že Pangea. V letošním roce měla v nové budově Národní-
ho muzea zástupce i naše škola. Mezi 45 nejúspěšnějších 
řešitelů v kategorii čtvrtých ročníků se probojovala Mau-
ra Čápová. Maura si změřila své matematické schopnosti 
a dovednosti s dětmi z celé České republiky a za své skvě-
lé výkony si zaslouží velkou pochvalu.

Alena Vulterinová 

3.A v Národní galerii
V Národní galerii jsme navštívili čtvrté patro 
věnované českému modernímu umění. Naším 
hlavním cílem byl obraz Jana Zrzavého Kleopa-
tra, který jsme navštívili a později se jej pokusili 
společně napodobit. Zážitků máme mnoho. Ně-
kolik jsme Vám chtěli sdělit:

„Když jsme vešli do galerie, tak tam na stropě 
byl had dělaný z batohů. Byl dlouhý asi dvanáct 
metrů.“ Michal Klecker

„Mě se v Národní galerii líbily obrazy a sochy.“ Dominik Černohorský
„Můj největší zážitek byl, jak jsme dělali Kleopatru podle Jana Zrzavého.“ Anna Palová
„Nejvíc mě zaujal skleněnej výtah a dobrý bylo sklo vibrující zvukem, který nikdo 

nevidí.“ Tomáš Bubeníček

http://zsms.klecany.cz/obsah/3-a-v-narodni-galerii-1359.html

http://zsms.klecany.cz/obsah/prednaska-o-antropologii-1350.html

Přednáška o antropologii
Na hodině dějepisu nás navštívil pan Dr. Vítězslav 
Kuželka antropolog z Národního muzea v Praze. 
Přinesl nám ukázat několik zajímavých exponátů, 
které v Národním muzeum jsou. Tyto exponáty 
nejsou součástí žádné expozice a tak jsme měli 
jedinečnou příležitost je vidět, případně si na ně-
které i sáhnout. Pan doktor Kuželka přinesl pěstní 
klín, který je datován ze staršího paleolitu. Sád-
rový odlitek lebky homo erectus, kopii lebky Elišky Přemyslovny, různé druhy kostí na 
kterých byly patrné úrazy i různá onemocnění a mnoho dalšího.    

Hana Kuželková
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Z dRužiny
Začátek května jsme zahájily 3. sletem 
s naší dobrou kamarádkou čaroděj-
kou Jehudou Culivou. Podmínkou sle-
tu byla čarodějnická roba a pometlo, 
jako dopravní prostředek.

Program sletu byl opravdu pestrý. 
Začátek patřil Jehudě Culivé a jejímu 
krátkému projevu. Následovaly ča-
rodějnické hrátky, čarování a volba 
„Miss čarodějnice“.

Po vyčerpávajících hrách jsme si dopřály společný raut – myšičky, žabičky, buřtíč-
ky, barevné patoky a lektvary.

Závěrem tohoto opravdu vydaře-
ného sletu jsme si slíbily, že se opět 
příští rok sejdeme.

Svá tajná přání jsme jako každým 
rokem, svěřily ohni.

Zbytek měsíce května patřil prolé-
začkám, houpačkám, hrám v přírodě 
a procházkám po okolí školy.
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ZpRáviČKy Z matEřSKé šKOliČKy
Malý zdravotník
2. 5. si děti ze tříd Myška 
a Beruška naučily, jak se 
mají zachovat v situaci, 
kdy je potřeba zachránit 
lidský život. Děkujeme 
Kamile Dvořákové (Vita-
lus), která byla jako vždy 
perfektní lektorkou.

Čarodějnický slet
Z důvodu nepříznivého počasí se s týdenním zpožděním tedy až 3. 5. konal tradiční 
slet čarodějů a čarodějnic. Děti plnily 10 čarodějných úkolů, za které dostávaly čaro-
dějné peníze a razítko. Za nasbíraná razítka a penízky tzv. jagáty si mohly v krámku 
„U Baby Jagy“ koupit čarodějný měšec, perník a prst. Po splnění disciplín si všichni 
mohli opéct buřta a u čarodějky Elvíry se občerstvit buchtou a pitím.

Zápis do MŠ
4. 5. proběhl v MŠ zápis na školní rok 2017 – 2018. Výsledky zápisu byly zveřejněny 
22. 5. prostřednictvím internetových stránek a vyvěšeny na dveřích budovy MŠ.

Lví očko
11. 5. probíhalo screeningové vyšetření zraku „LVÍ OČKO“
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Návštěva u hasičů
11. 5. se třída Kobylka vydala na ná-
vštěvu k Hasičům Aero Vodochody. 
Hasiči dětem ukázali hasičská auta, 
vybavení na vyprošťování lidí z aut, 
zásahové obleky a spoustu dalších za-

jímavých věcí. Děti měly možnost 
stříkat hadicí na cíl a svést se na la-
novce. A 18. 5. se na návštěvu k ha-
sičům vydala i třída Žabka.

Výlet do ZOO
15. 5. se děti ze třídy Ryba vydaly na celodenní výlet do pražské ZOO.
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Po roce opět 
v Krkonoších
Naši předškoláci se 
opět vydali na týdenní 
pobyt do chaty Rusal-
ka, která se nachází 
v Dolní Malé Úpě 
v Krkonoších. V ter-
mínu od 15. 5. do 
19. 5. si krkonošskou 
přírodu užívali skoro 
školáci ze tříd Beruš-
ka a Liška. Celý týden 
bylo nádherné počasí, 
které bylo jako stvo-
řené pro každodenní 
dlouhý pobyt v překrásné přírodě. Děti plnily Krakonošovy úkoly a učily se, jak mají 
všechnu tu krásu kolem sebe chránit. Děti vytvořily skvělou partu a tak si všichni spo-
lečně i s paní učitelkami Markétou, Štěpánkou a Dášou moc užili.
Hned následující pondělí 22. 5. odjely na stejné místo děti ze tříd Ryba a Ježek. 
I na ně čekal velmi zajímavý program a celotýdenní hra, kterou připravily p. uči-
telky Soňa, Petra, Naďa a Alena.

Kolektiv MŠ

SKautSKé StřEdiSKO HavRan KlEcany
3. oddíl
Jelikož 3. oddíl čekala na začátku května výprava do Beskyd, zaměřila se první schůz-
ka na téma správné balení batohu na vícedenní výpravu. Kluci se seznámili s tím, co 
na vícedenní výpravu patří a co mají nechat doma. Kromě toho si vyzkoušeli, jak ba-
toh správně zabalit, aby se jim dobře nesl a šetřili místem. Ostatní schůzky se zaměři-
ly na téma česká příroda, přičemž Adamův program se zaměřil na flóru (konkrétně na 
poznávání stromů a jejich úlohu v přírodě), zatímco můj program byl o české fauně 
a největších zajímavostech u nás žijících zvířat. Jelikož se blíží léto a s ním i letní 
tábor, zaměří se červnové schůzky především na téma tábor a život v přírodě.

Výprava 3. oddílu na Ivančinu
Poslední výprava tohoto školního roku nás zavedla do dalekých Beskyd. Dlou-
ho jsme se na jarní výpravu připravovali. Kluci si na schůzce před výpravou 
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zkoušeli, jak se balí batoh na 
vícedenní výpravu a co do 
něj vše patří. Odjezd byl na-
plánován na sobotu 6. května. 
V 6:50 jsme se všichni setkali 
na hlavním nádraží, rozespalí 
a unavení. Díky Bohu, že Pan-
da objednal místenky do vla-
ku. Představa, že strávíme přes 
tři hodiny cesty do Valašského 
Meziříčí vestoje, nebyla příliš 
milá. Byl jsem taky rád, že vl-
čata měla kupé sama pro sebe, 
protože jejich křik a zlobení by 
vystrnadily i ty nejotrlejší z ces-
tovatelů.

Krátce před jedenáctou jsme 
dojeli do Valašského Meziříčí 
a odtud jsme vlakem pokračo-
vali do Frenštátu pod Radhoš-
těm. Tady na nás čekal starý 
známý oddíl z Přibyslavi, se 
kterým jsme už podnikli dvě 
akce. Přibyslavští pod vedením 
Renči a Blonďáka přijeli o něco 

dříve a tak došli nakoupit potraviny a poté jsme se vydali vstříc ubytovně, která 
nám až do pondělí měla sloužit jako základna. Došlo k rychlému seznámení 
s prostory ubytovny a poté jsme už zase spěchali na autobus, který nás opět od-
vezl k turistické chatě Ráztoka. Tady se vlčata klecanská i přibyslavská rozdělila 
do tří skupin, přičemž každou z nich dostala na starost jedna z přibyslavských 
hvězd (skautek, které přijely Renče pomoc). Zároveň všechny skupiny dostaly 
za úkol, aby si každý člen našel ideální klacek pro prak, který si budou všichni 
později vyrábět. Vydali jsme se do náročného radhošťského krpálu. Přestože ces-
ta byla náročná (především pro ty, co si sebou místo malého batohu vzali celou 
krosnu), ukázalo se, že okolí Radhoště je nádherná přírodní krajina. Nejen, že se 
tu nacházejí krásné kaskády vodopádů, ale především nás zaujala místní fauna. 
Nejvíce asi mlok skrvnitý, který se před námi ukrýval v trávě. Po příkrém svahu 
jsme vyšplhali až na Pustevny, odkud to bylo k hlavnímu bodu výpravy již jen 
pár kroků. Netrvalo ani dvacet minut a před námi se objevila majestátní socha 
pohanského boha Radegasta. Pod jeho dohledem jsme si chvíli odpočinuli, vy-
fotili se a poté spěchali na autobus, který nás odvezl zpět do Frenštátu. Večerní 
program vlčata využila pro tvorbu praků a pro tradiční zlobení. Večer na účast-
níky výpravy čekalo překvapení, neboť krátce po večerce byli probuzeni a se 
zavázanýma očima odvedení do místnosti osvětlené svíčkami, kde jim vedoucí 
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postupně přečetli různé příběhy místních skautů, kteří během okupace riskovali 
své životy a aktivně se zapojili do protinacistického odboje.

Druhý den jsme vstá-
vali brzo, neboť nás če-
kala další dlouhá pouť. 
Vlakem jsme se přepravi-
li z Frenštátu do Frýdlan-
tu (pořád si ty dvě města 
pletu). Vedoucí od pří-
jezdu na nádraží přene-
chali navigaci na dětech 
… což nebyl dobrý ná-
pad, protože z Frýdlantu 
jsme se vymotali až po 
hodině. Než mohly sku-
piny pokračovat v cestě, 
musely vyplnit tajenku 
a každý z týmu musel 
uvázat uzel dobrého skutku. Když jsme se konečně vymotali z Fren…Frýdlantu, 
naskytl se nám krásný pohled na okolní kopce s dominantní Lysou horou. Zamíři-
li jsme přes pole a louky ke kopcům, kde se nacházel cíl naší výpravy – skautská 
mohyla Ivančena, sloužící jako pomník skautského odboje proti nacistům. Ces-
tou dostaly skupiny ještě jeden úkol – odhalit krycí jména členů ostatních skupin 
a vedoucích.

Když jsme dorazili na rozcestník pod Ivančenou, nadešel zlatý hřeb celé výpra-
vy. Vlčata se rozdělila do tří skupin – skautů, gestapáků a lékařů. Úkolem skautů 
bylo odnést cenné informace k mohyle, aniž by je získali příslušníci Gestapa. 
Gestapo mělo úkol opačný – zabránit skautskému oddílu donést cenné informa-
ce k mohyle. Doktoři šli jako poslední a poskytovali první pomoc (vraceli hráče 

obou skupin do hry). Všech-
na vlčata se převlékla do 
ochranných pláštěnek a při-
pravila si své praky, neboť 
hned po převlečení obdrže-
la munici v podobě (přírodě 
neškodících) paintballových 
kuliček. Když byli všichni 
připraveni, skauti vyrazili na 
cestu k mohyle a Gestapo je 
po pár minutách začalo stí-
hat. Byl to těžký souboj, nic-
méně skautům se nakonec 
podařilo bezpečně doručit 
cenné informace k mohyle, 
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aniž by se jich zmocnili Němci. Tuhle aktivitu si děti moc užily, nikdo nepřišel 
k úhoně a navíc se určitě jednalo o nejrychlejší výstup k Ivančeně v historii.

Když se všichni vydýchali a krátce posvačili, přečetli jsme si životní příběhy pěti 
skautů, na jejichž počet byl památník Ivančena založen. Poté měla vlčata chvíli, aby 
si celé okolí Ivančeny prohlédla, neboť se zde nachází mnoho vzpomínkových desek 
od skautů z celé republiky. Před odchodem oba oddíly provedly své rituály a položily 
kámen na mohylu. Náš rituál vypadal tak, že se s naším památečním kamenem a stře-
diskovou vlajkou Panda postavil k mohyle, vlčata jednotlivě přistupovala, levou ruku 
položila na kámen a po vlčácku pozdravila směrem k mohyle. Když byly kameny 
umístěny, spěchali jsme zpět na vlak do Frenštátu.

V pondělí už jsme jen provedli rychlý úklid, rozloučili se s Přibyslavskými 
a vydali se na nádraží, odkud nás vlak dopravil zpět do Prahy. Podle mě se vý-
prava moc povedla, kluci se seznámili s důležitou etapou českého skautingu 
a zároveň to pro ně bylo velké dobrodružství. Výpravy se za 3. oddíl zúčastnili – 
Dudu, Batman, Mára, Otesánek, Budulínek, Rychlonožka, Kuřátko, Bobr, Rosťa, 
Smajlík, Ježeček, Adam, Andy, Panda a moje maličkost.

Mamut

cyKliStiKa
Olympijský vítěz  
Jaroslav Kulhavý vyhrál třetí díl 
Pražského MTB poháru v Beckově!

Olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý 
(Specialized XC) zvítězil ve třetím 
závodě Pražského MTB poháru, 
který se uskutečnil v Beckově. Z ví-
tězství v kategorii žen se radovala 
Zuzana Pirzkallová (Rajec Allivictus 
Team).

Také Pražský MTB pohár se 
v tomto roce konečně dočkal pro-
sluněného, jarního počasí a na 
oblíbené trati si zazávodily desítky 
bikerů. Třetí díl zpestřil svou účastí 
Olympijský vítěz a medailista z OH 
v Riu, Mistr světa, Evropy a vítěz 
Světového poháru, Jaroslav Kulha-
vý, který závod absolvoval v plném 
tréninku. Jezdci i diváky naplněný 
areál v Beckově si tak užíval pohled 
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na bezchybnou tech-
nickou jízdu jednoho 
z nejlepších bikerů 
světa.

Pražský MTB po-
hár nyní čeká pauza 
a další závody se 
uskuteční až 17. 9. 
v Libuši a 24. 9. ve 
Kbelích, kde se poje-
de finálový závod.

Výsledky třetího 
kola Pražského MTB 
poháru naleznete
na níže uvedené  
adrese:
http://www.sportovniservis.cz/prazsky-mtb-pohar-2017-3-kolo-beckov/

Více informací, propozice, registrace, výsledky, průběžné pořadí seriálu,
fotogalerie, atd. naleznete na www.prahamtb.cz a www.skcpraha.cz

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=QKuvj80Q_UA
-pm-
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl KlEcany

Poslední zápasy fotbalové sezóny 2016/2017

Pozvánka na zápasy – A mužstvo

10. 06. 2017 17.00 Klecany – Příbram (Spartak)
17. 06. 2017 17.00 Vestec – Klecany

Pozvánka na zápasy – B mužstvo

11. 06. 2017 17.00 Klecany – Lázně Toušeň
18. 06. 2017 17.00 Husinec – Řež – Klecany

Pozvánka na zápasy – dorost

10. 06. 2017 10.15 Klecany – Dolní Bousov
17. 06. 2017 10.15 Luštěnice – Klecany

Pozvánka na zápasy – mladší žáci

11. 06. 2017 10.15 Klecany – Brázdim
18. 06. 2017 16.30 Hovorčovice – Klecany

Pozvánka na turnaje – starší přípravka

Hřiště Sokol Veltěž 10. 06. 2017 09.00 hod

Pozvánka na turnaje – mladší přípravka

Hřiště FK Radošovice 18. 06. 2017 09.30 hod
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III



XXI.10. června 2017

KLECANSKÁ VETERAN RALLYE
ROČNÍK

Odpolední program od 15 : 30 hod. - 

Dopolední program v Klecanech na Náměstí Třebízského od 8 : 30 hod.

OBEC BAŠŤ


