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Vážení občané, milé děti

opět nastala doba letních prázdnin, která je pro většinu z nás časem odpočinku a po-
hody. Přejeme Vám mnoho nezapomenutelných zážitků a prázdninových dobrodruž-
ství, nových přátelství a příjemných letních dovolených prožitých s rodinou či přáteli 
a šťastný návrat z prázdninových cest.

Vedení města, zaměstnanci MěÚ a redakční rada
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 výPiSy z uSneSení rady a zaStuPitelStva 
měSta Klecany za Květen a červen 2017
Rada 22. května
 – Schválila uzavření nájemní smlouvy s Ing. Tomášem Černým z Klecan na pro-

nájem nebytových prostor v domě čp. 54 na náměstí Třebízského za účelem 
provozu cukrárny.

 – Schválila žádost spolku Sport4active z Prahy 1 o krátkodobé užívání předmět-
ných obecních pozemků a komunikací pro 2. ročník závodu Kros Zdiby – Kle-
cany 23. – 24. 6. tr. Současně schválila dotaci tomuto spolku ve výši 10 tisíc 
korun k zajištění organizace letošního ročníku závodu.

 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě vybudování parkoviště pro po-
třeby ZŠ a MŠ Klecany na pozemku p. č. 196/1. Souhlasí s realizací stavby 
Úprava komunikace, parkování a přístup do ZŠ a MŠ Klecany, podle zadávací 
dokumentace vypracované MAprojektem s.r.o. a s vyhlášením výběrového ří-
zení na jejího dodavatele.

 – Vzala na vědomí protokol o kontrole vedení matričních knih a sbírek listin. 
Práce matriky je v souladu s právními předpisy. Kontrola neuložila nápravná 
opatření.

 – Vzala na vědomí informaci Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Bole-
slav o plánovaném přemístění činnosti vybraných agend z Prahy do Brandýsa.

Rada 29. května
 – Projednala žádost Pravého Hradce o užívání prostor v Dolních kasárnách mezi 

objektem čp. 960 a paintballem. Nedoporučuje používat stávající železnou 
konstrukci pro vzdušnou akrobacii proto, že konstrukce není zkonstruovaná 
k těmto účelům a je dlouhou dobu nepoužívaná.

 – Vzala na vědomí zápis z pracovní schůzky mezi městem Klecany a zástupci 
ZŠ a MŠ Klecany ohledně výsledku hospodaření 2016, rozpočtu na rok 2018 
a střednědobému výhledu rozpočtu příspěvkové organizace.

 – Vzala na vědomí žádost Pravého Hradce o prodloužení výpůjční smlouvy na 
objekt Rychty. Pověřila vedení města jednáním s vedením ZŠ a MŠ Klecany 
o možnosti přestěhování spolku.

 – Schválila nákup vozidla Dacia Duster 1,6 SCE 4 x 4 pro potřeby Městské po-
licie Klecany od spol. Autoavant Družstvo Praha 8 za cenu 355 700 korun.

 – Vzala na vědomí informaci místostarosty o jednání, které proběhlo ve Zdibech 
19. 5. 2017. Cílem bylo představit projekt tramvajové linky do Zdib. Město 
Klecany projekt podporuje.

 – Schválila poskytnutí dotace Národnímu ústavu duševního zdraví, oddělení 
kognitivních poruch ve výši 33 650 korun, která bude použita pro podporu 
výzkumu Alzheimerovy nemoci, včetně psychometrického testování, účasti na 
kongresech a další odborné vzdělávání pracovníků.
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 – Schválila uzavření smlouvy o právní pomoci ve věci vypořádání majetkoprávních 
vztahů na Čistírně odpadních vod Klecany s Vodárnami Kladno – Mělník a. s. za 
cenu 1 300 korun za hodinu bez DPH.

Rada 5. června
 – Uložila starostovi předložit zastupitelstvu města Klecany na nejbližším zase-

dání návrh na schválení přijetí dotace na akci Rekonstrukce domu služeb čp. 
54 v Klecanech.

 – Vzala na vědomí informaci starosty o registraci akce Klecany – garáž pro ha-
sičský vůz v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí. Doporučuje za-
stupitelstvu města přijetí dotace ve výši 765 700 korun od ministerstva vnitra.

 – Schválila nákup průběžného mycího stroje do školní jídelny ZŠ a MŠ Klecany.
 – Vzala na vědomí žádost jednotky SDH o povolení konání společenské akce 

na pozemcích města Klecany (na Střelnici), a to 2. – 3. 9. od 18 do 04 hodin. 
Ukládá místostarostovi předložit zastupitelstvu návrh na úpravu obecně zá-
vazné vyhlášky č. 2/16

 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě rekonstrukce objektu Ovčína. 
Projednala investiční záměr a varianty možného využití. Schválila zahájení 
prací na projektové přípravě s variantou komerčního bydlení.

Rada 12. června
 – Schválila nejvhodnější nabídku na rekonstrukci domu služeb čp. 54 v Klecanech, a to 

nabídku firmy NP–Stavební společnost s.r.o. Klecany a pověřila investičního technika, 
aby zajistil uzavření smlouvy o dílo (až zastupitelstvo schválí přijetí dotace).

 – Schválila žádost c. k. Robinson o povolení vstupu na pozemek u přívozu č. p. 343/3 
k. ú. Klecany, ve vlastnictví města, za účelem uspořádání dětské oslavy 16. 6. od 14 
do 20 hodin. Za zábor veřejného prostranství bude účtován poplatek podle vyhlášky 
č. 1/2011.

 – Schválila žádost spolku Pravý Hradec o povolení pořádat sportovní dny na pozemcích 
města v okolí přívozu. Paní Tomášová oznámí městskému úřadu týden předem termín, 
kdy bude spolek pozemky využívat.

 – Rada souhlasila s pořádáním akce Race Camp (závod motorových lodí) 9. 9. a 10. 9. 
na říčním kilometru 37,5 až 38,5, částečně v katastru Klecan.

 – Projednala žádost Lakomých Barek o mimořádný sponzorský příspěvek na cestu na 
festival ve Finsku. Předá zastupitelstvu.

 – Projednala stížnost paní Šárky Srbové na opakované rušení nočního klidu na náměstí 
Třebízského a předá ji Městské policii Klecany.

Zasedání zastupitelstva 15. června
Členové zastupitelstva schválili na svém řádném zasedání mimo jiné
 – některé návrhy, které se týkaly pořízení změny č. 4 územního plánu Klecan, a také 

některé podněty města.
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 – Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o nočním klidu, kterou se mění a dopl-
ňuje OZV č. 2/2016 o této věci.

 – Přijetí dotace od ministerstva životního prostředí na akci Rekonstrukce domu 
služeb č. 54 v městě Klecany v celkové maximální výši 551 176,80 korun 
a přijetí dotace od ministerstva vnitra na stavbu garáže pro hasičský vůz ve 
výši 765 700 korun.

 – Dotaci souboru Lakomé Barky na účast hudební skupiny na mezinárodním 
festivalu ve Finsku ve výši 30 000 korun.

Vzali na vědomí informace mimo jiné
 – o změnách v záměru společnosti V Invest realizovat bytovou výstavbu v loka-

litě mezi Sídlištěm a NÚDZ v Klecanech.
 – Zprávu o činnosti Městské policie Klecany.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz

nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.

Zdena Lomová
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z KniHovny
První letní den již máme za sebou, ale většinu z nás čekají 
prázdniny a dovolená. Chtěla bych Vás proto pozvat do 
knihovny, abyste si mohli vybrat a půjčit knížku k vodě, na 
dovolenou, na cestu autobusem do práce nebo na brigádu 
– to samozřejmě záleží na Vás, ale hlavně knížku pro ra-
dost. Získala jsem nové knížky z různých kategorií – pro děti, pro mládež, detektivní 
příběhy, thrillery, válečnou literaturu, fantasy pro děti i dospělé, společenské i histo-
rické romány a naučnou literaturu.

Do knižního fondu přibyly např. knížky:

Krtek a televize – Zdeněk Miler – o zvířátkách s „tele-
vizní nemocí“. Jen se dívají, dívají a nic jiného nedělají. 
Nehrají si, nezlobí. Krtek je musí zachránit.

Bill a Ben kluci z květináče – o dvou neposedných klu-
cích z květináče žijících na zahradě plné záhad, překva-
pení a dobrodružství. V této knížce se kluci vypořádají 
se strašidlem z odpadků, pátrají po želviných brýlích 
nebo bojují s lepicí páskou.

Mušketýři a záhada zlatého kordu – Christa Pöppelma-
nnová – detektivní příběh pro děti školou povinné. Pří-
běh se odehrává v 17. století v Paříži. Když zmizí králův 

zlatý slavnostní kord, začne dvanáctiletý Moritz se svou kamarádkou pátrat po zlodě-
jích, aby očistil jméno svého otce, braniborského diplomata.

Tajemství spálené chaty – Enid Blytonová – oheň zničí chatku ve vesnici. Pět kamará-
dů a pes se rozhodne, že najdou pachatele. Larry, Daisy, Pip, Bětka, Špekoun a jeho 
pes Brok se stanou detektivy, aby zjistili, zda v chatce skutečně byly cenné dokumen-
ty, jak tvrdí majitel a kdo je pachatel.

Doktor Proktor a prdicí prášek – Jo Nesbo – kluk Bulík se přestěhuje do uličky Dělo-
vá a skamarádí se s Lízou, šikovným děvčetem ze sousedství, i dobromyslným a po-
divínským vynálezcem doktorem Proktorem. Jeho vynález chtějí prodat NASA, ale do 
cesty se jim postaví tři padouchové.

Polibek stínů – Laurell K. Hamiltonová – fantasy – detektivní kancelář zaměřená na 
nadpřirozeno se ujímá případu, kdy o prošetření nevěry žádá manželka spolu s jed-
nou z milenek a obě jsou vyděšené k smrti. Při vyšetřování se prozradí tajemství vy-
šetřovatelky Marry Gentryová, že je princeznou z Říše kouzel. Byl vyslán vrah, aby ji 
přivedl zpět. Dočkáte se akce, napětí, lásky a erotiky.

Archerův hlas – Mia Sheridan – román pro ženy – Archerův hlas je příběh o ženě 
mučené vzpomínkami na jednu strašnou noc, a muži, jehož láska je klíčem k její svo-
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bodě. Je to příběh o mlčenlivém muži, který žije s trýznivou ránou, jež je důsledkem 
dávné děsivé události, a ženě, která mu pomáhá najít jeho hlas.

Bitvy, které změnily svět – William Weir – v této 
knize najdete výběr 47 důležitých střetnutí odehrá-
vající se v průběhu několika století, oživený zážitky 
účastníků a zkoumající dopady těchto bitev na ná-
sledující dění.

Doktore, teď to chce klid! – Patrick Taylor – příběh 
mladého začínajícího lékaře, kterému náhle zemře 
pacient a on musí znovu získat důvěru svých pa-
cientů, což ve venkovské komunitě není snadné. 
Hledáte-li knihu podobnou těm od slavného Jamese 
Herriota, otevřete právě tuto knihu.

V mlze – Caroline Erikssonová – výlet zavede Gretu, 
Alexe a čtyřletou Smillu přes jezero Maran, opřede-
né mýty a záhadami, na malý opuštěný ostrov. Alex 
s dcerou se vydají mezi stromy, Greta se v zasněné 
náladě zdrží na pobřeží…, a když se manžel s dcerou nevracejí, vydá se za nimi: 
určitě se zabrali do hry a zapomněli na čas. Volá je a prohledává ostrov, ale marně.
V mlze je psychologický thriller, kde nikdo není tím, za koho jej zprvu pokládáme, 
a nic není tak, jak se to zpočátku jeví.

Tím však nechci říct, že knihy, které jsou tu již delší dobu, nestojí za přečtení. 
Z více jak 15 tisíc knižních titulů se dá vybírat J. Pokud máte zájem o konkrétní-
ho spisovatele nebo knížku, můžete si ověřit v on-line vyhledávači na stránkách 
klecany.knihovna.cz, zda je v naší knihovně máme.

Také připomínám, že v Klecanech máme 3 veřejné mobilní knihovničky (zděná 
zastávka u hřbitova, v Klecánkách u přívozu, čekárna na zdravotním středisku), které 
můžete využít pro výběr četby nebo pro odložení knížek a časopisů, které jste přečet-
li a nemáte to srdce je vyhodit.

Vyhlašuji soutěž o nejpilnějšího prázdninového čtenáře v kategorii
• věk do 6 let
• věk 7 – 17
• věk 18 a výše

Vítěz obdrží hodnotnou odměnu. Uhádnete jakou? Samozřejmě: 
knihu! Ale dle vlastního výběru (do hodnoty 400,– Kč).

Knihovna bude celé prázdniny otevřena v obvyklou dobu, tj. v pondělí a středu 
8.00 – 11.15 hod a 12.15 – 18.00 hod.

Budu se na Vás těšit.
Jana Langová – knihovnice
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PoděKování
Děkuji vedení města Klecany za blahopřání  
k mému životnímu jubileu.

Marie Hejzlová

o neratovicKý mobilní HoSPic je zájem 
loni doProvodil šeSt deSíteK Pacientů
O domácí hospicové péči se v poslední době hovoří zejména v souvislosti s nedostateč-
ným financováním. Farní charita Neratovice pečuje o umírající od počátku svého pů-
sobení. Začátky nebyly snadné. Neratovická charita má smlouvu se všemi zdravotními 
pojišťovnami, pro které je partnerem v komplexní zdravotní péči o pacienty v terminálním 
stádiu.

O službu, která umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem zemřít v blízkosti rodiny, je 
velký zájem. V loňském roce doprovodil tým domácí hospicové péče šest desítek umírají-
cích pacientů. V těchto dnech pečuje o jedenáct osob.

„Pacientům a jejich blízkým jsme k dispozici 
sedm dní v týdnu, 24 hodin denně, ve dne, v noci,“ 
říká Izabela Tobolová z Farní charity Neratovice – 
střediska Odolena Voda „Naše péče je komplex-
ní. Aplikujeme léky, infuzní a parenterální terapii, 
pečujeme o rány a fyzické bolesti pacienta. Jsme 
vybaveni moderními přístroji, jako jsou odsávačky, 
injektomaty či infuzní pumpy. Stejně důležité je 
také naslouchat duševním a duchovním potřebám 
člověka.“

Mobilní hospicová péče vyžaduje spolupráci mnoha odborníků – lékařů, zdra-
votních sester a sociálních pracovníků. Nezastupitelná je aktivní spolupráce rodiny. 
„Hospicová péče je mimořádně náročnou službou, ale velmi smysluplnou. Dokazu-
je, že umírání nemusí být spojeno se strachem, bolestí a osamocením,“ uzavírá vrchní 
sestra Mgr. Jiřina Žežulová.

Farní cHarita neratovice PŘiPravila 
jubilejní SetKání v libiši
V květnových dnech pořádala naše organizace tradiční setkání klientů a přátel v Libišské 
sokolovně, letos již desáté. V jarním duchu a s hezkým počasím se sjelo 100 klientů skoro 
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ze všech našich středisek. Čekal je bohatý program s překvapením a také malý dárek od 
firem Lohmann & Rauscher a Hartmann Rico, které zastupovaly paní Dagmar Prokopová 
a slečna Pavlína Čechová. Pozvání přijali i vzácní hosté, zástupci měst a obcí, kde naše 
charita působí a to pan starosta městské části Praha Klánovice MUDr. Ferdinand Polák, pan 
starosta Kostelce nad Labem Václav Chalupa, zástupce obce Tuhaň pan Antonín Urbánek 
a za něžné pohlaví paní starostka města Neratovice Mgr. Lenka Mrzílková s paní mís-
tostarostkou Bc. Markétou Rajchertovou, paní starostka města Odolena Voda Hana Plecitá 
a místostarostka obce Obříství paní Renáta Šulcová. Tradicí se stalo i vyhlášení sestry a pe-
čovatelky roku, letos titul získala paní pečovatelka Ivana Mejvaldová ze střediska Obříství 
a zdravotní sestřička z Rudné, paní Andrea Burghardová. Po všech oficialitách nám za-
tančily děti ze Základní školy v Libiši a velkým překvapením byl kouzelník Pavel Kožíšek, 
který svými kouzly a humorem pobavil všechny zúčastněné. Akce se povedla, senioři si 
zatančili, zazpívali, dali si kávu a popovídali s přáteli, se kterými se setkali po roce a většina 
slíbila, že příště určitě dorazí zase. A naší odměnou je jejich poděkování a úsměvy.
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Život v dPS Klecany
Vážení čtenáři, už dlouho jsme se nesetkali. Za pomoci dobrých lidí se vám pokusím 
vyprávět, co nového nás potkalo v posledním půl roce.

Žijeme zde v klidu v plné péči našich pečovatelek, které nám obstarají jak potravu, 
tak hygienu, tak úklid a my můžeme odpočívat a nebo lehce pracovat.

Trochu se také změnilo osazenstvo tohoto domečku, je nás tu deset a odešel pan 
Holuša, který potřeboval již daleko vyšší péči. Neunesl hlavně rozruch, který přinesla 
výstavba klimatizace a on se nesmířil s potížemi tohoto zařizování. Nově u nás máme 
pana Doležala, který dosáhl důchodového věku a je po velkém úrazu. Nyní očekává-
me příchod paní Španingerové z Hradiště, která dosáhla vyššího věku a cítí se doma 
sama, protože rodina celý den pracuje. Velice se na ní těšíme.

Programem našich obyvatel je pro každého něco jiného. Někdo rád čte, někdo 
luští křížovky, někdo se prochází, někdo běhá ke koníčkům, někdo spí skoro celý 
den. Jsou také lidé, kteří jsou ještě natolik fit, že se účastní různých veřejných 
akcí. Například paní Vrbová, která je účastnicí pravidelného pobytu v NUDZ. 
Pracuje tam v různých dílnách, výtvarných kroužcích, vzdělávacích kroužcích 
apod.

Další obyvatelé se většinou spokojí s poslechem televize a krátkými procházkami 
ve zdejším parku. Čas od času přijíždějí různé kulturní organizace, které nám pořá-
dají programy.

Bývají to děti ze školy, bývají to umělci – hudebníci a my při lehkém pohoštění, 
které si sami platíme, trávíme radostný čas. Takto slavíme většinu svátků, narozenin, 
státních svátků atd.

Obecní úřad nám vychází všemožně vstříc a velmi pečuje o naše blaho. Je mnoho 
drobných věcí, které zařídil, ale největší věci jsou dvě: pergola před domem, kde 
můžeme trávit volné chvíle v pěkných dnech i v nepohodě, protože prostor je krytý, 
je si kam sednout a můžeme se pustit do debaty. V zimě nám toto přírodní posezení 
nahradí společenská místnost, kam také chodíme s paní učitelkou Vackovou cvičit. 
Další výhodnou investicí do našeho domova byla instalace klimatizace. Teď už je jen 
potřeba, abychom se jí naučili ovládat.

Tím se zlepšuje naše životní prostředí a my jsme všichni vděčni obci, která nám 
poskytuje takové výhody.

Dále po novém roce došlo i k personálním změnám. Odešla naše dlouholetá pe-
čovatelka obětavá paní Dášenka a nastoupila žena daleko mladší Miluška, která se 
o nás také dobře stará. Nesmíme zapomenout na stále přítomnou Věrušku, která nám 
uklidí, nakoupí, vypere a je stále veselá. Nesmírně oceňujeme všichni to, že všechny 
tyto dámy se velmi obětavě starají o téměř bezmocnou 99 letou paní Trnkovou, pra-
cují pro ni, pomáhají jí s krmením a chtějí, aby v tomto zařízení, které považuje za 
svůj domov, mohla dožít.

Teď v létě se chystáme na setkání u ohníčku a opékání buřtů, abychom završili léto. 
Prostě v tomto „Domově“ se žije dobře jak v péči a v obětavosti všech pečovatelek, 
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které sem přicházejí, tak i za podpory městského úřadu. Doporučuji každému, aby 
mohl v takovémto prostředí dožít.

J. Koktanová

KlecanSKá noc KoStelů
Letos už pošesté se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kle-
canech konala Noc kostelů. Rádi otevíráme náš kostel veřej-
nosti i při příležitosti kulturních akcí, jako je tato.

Současně s tradičním výstupem na věž a její komentova-
nou prohlídkou, zajišťovanou klecanskými skauty, probíhala 
kolem kostela hra pro děti s rodiči i bez nich „ Po stopách sv. 
Františka“, kterou připravila a vedla Simona Pišlová. Pak byla 
v kostele přednáška s promítáním středověkých hudebních nástrojů. Připravil ji Lukáš 
Matoušek z AMU, umělecký vedoucí souboru Ars cameralis. (Toto hudební sdružení 
hraje hudbu 13. – 15. století a letos uspořádá u nás koncert na svátek svatého Václava 
28. září.) Pan docent nám podle promítaných snímků objasnil, jak byly konstruovány 
a jak se hrálo na středověké strunné nástroje. Následovala beseda na ekumenické 
téma: „Máme různou tradici a zvyky, ale nejsme rozděleni nepřátelstvím“. Sešli se na 
ní Dan Drápal, evangelický teolog a publicista, Michal Stanislav z klecanského Spo-
lečenství křesťanů, jehož zakladatelé vycházejí z Bratrské jednoty baptistů a Církve 
bratrské, a klecanský kněz Pavel Kuneš. Vyprávěli o své snaze řídit se životním posto-
jem Ježíše z Nazareta. Např. Drápalovi na podzim loňského roku ubytovali u sebe 
syrskou rodinu s dvěma dětmi.

Od půl deváté měl následovat koncert pěveckého souboru Klenota, ale pro one-
mocnění sbormistryně Marcely Sládkové musel být k naší lítosti těsně před jeho koná-
ním zrušen. Našla se však náhrada v člence orchestru Národního divadla, hobojistce 
Aničce Červenkové, varhanici našeho kostela. Ta se okamžitě ochotně dostavila. Byli 
jsme odměněni nádherným hobojovým koncertem ze skladeb B. Brittena – Metamor-
fozy podle Ovidia a A. Dorátiho – Cvrček a mravenec podle Lafontaina, Milostný 
dopis a Ukolébavka.

Jako v předchozích letech jsme si během večera pochutnávali na perníkových kos-
telíčcích, opět od Lenky Petřinové. Jako v minulosti i letos se našli výborní pořada-
telé: Alena a Šimon, Magda, Ivana, Jarka, Zdena. Jim a všem dalším přátelům moc 
děkujeme.

zl

Poděkování klecanským skautům
Děkujeme skautům – vlčatům z klecanského střediska Havran, vedených Mamutem 
a Houbičkou – za zajištění pořadatelské služby při Noci kostelů ve věži našeho kostela.

pk
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Klecany – doKumenty doby
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Ukázka části rozpočtu Školní obce Klecany – r. 1941 – 1943
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dva SvátKy, dva Podobné oSudy
Na začátku července máme dva státní svátky. 
Oba jsou velmi staré. 5. července je svátek sva-
tých Cyrila a Metoděje a den nato svátek Mistra 
Jana Husa. Všechny tři muže spojuje v několika 
bodech podobné úsilí i podobný osud.

Když jsem před lety procházel ve vatikánských 
muzeích oddělení starých rukopisů, upoutalo 
mou pozornost několik pergamenů, popsaných 
staroetiopským písmem giíza. Pár znaků tam 
bylo zcela shodných s naší hlaholicí, další byly 
jakoby z nich odvozené. Konečně jsem tedy vi-
děl základ, ze kterého – a nikoli z řečtiny – vy-
cházeli a na kterém stavěli sv. Cyril a Metoděj. 
Uvědo-
mil jsem 
si, jakou 
pomocí 

pro ně byla tato písmena při tvorbě prv-
ní slovanské abecedy. Oni potřebovali 
pro svou práci na Velké Moravě abecedu, 
která by dovedla zaznamenat zvláštnosti 
i měkkost slovanské řeči, jak se jí naučili 
od své matky, Makedonky. Doplnili znaky, 
které se jim zdály vhodné až k počtu 38, 
které stačily k překladům nutných textů do 
staroslověnštiny. Běžně užívané abecedy, 
řecká nebo latinská nebo jiná blízkový-
chodní písmena to nedokázala. Použili 
znaků giíz a podle potřeby je přeznačili. Křížek, který je v giíz písmenem TE, 
posunuly na první místo jako písmeno A, protože Ježíš Kristus byl pro ně tou 
první a nejdůležitější osobou. Tak vznikla nejstarší slovanská abeceda, nazvaná 
hlaholice podle glagol – slovo a glagolať – mluvit. Cyrilometodějský překlad 
biblických textů je velmi oceňovaným dílem zejména pro stylistickou dokona-
lost. Překlad evangelií uvedl sv. Cyril předmluvou ve verších, nazývanou podle 
prvního slova proglas – předmluva, předzpěv. Je to první báseň slovanského pí-
semnictví vůbec.

Byli to oba velmi učení muži, zaujímali v byzantské říši významná postavení. 
Metoděj býval zástupcem císaře v části obývané Slovany, Konstantin byl knihov-
níkem a učitelem na vysoké škole v Cařihradě. Tam dostal přízvisko Filosof. Přišli 
z východní části bývalé římské říše na Západ a podařilo se jim v Evropě poprvé 
zavést lidovou řeč do kostelních obřadů.
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Neměli ovšem na růžích ustláno, oba vyna-
kládali mnoho úsilí při rozšiřování křesťanského 
pohledu na svět. Ten byl nepříjemný vládcům 
světským, ale dokonce i církevním. Sv. Metoděj, 
byl cestou z Říma na Moravu uvězněn a prožil 
několik let ve vězení pod širým nebem. Dostal 
se z něho až po výhružném dopise papeže, který 
se to náhodně dozvěděl. Sv. Cyril zemřel v Římě 
už v roce 869, sv. Metoděj na Velké Moravě roku 
884.

I Mistr Jan Hus zažil trápení z různých stran, 
bohužel končících jeho odsouzením a popravou 
roku 1415. Podobně jako oba bratři i on měl za 
sebou velké dílo jazykové, tentokrát už v další fázi 
slovanského jazyka, ve staročeštině. Napsal spis 
o českém pravopise a odsuzoval užívání cizích 
slov tam, kde čeština měla své výrazy. Proč říkat 
mantlík, když můžeme říci pláštík, proč rendlík 
místo třínožku, proč forman, když máme české vozataj? Některé detaily jeho ká-
zání neznáme, protože své poznámky k veřejným promluvám v Betlémské kapli 
si připravoval latinsky. Jan Hus měl v češtině velkou slovní zásobu, v líčení svat-
by v Káni Galilejské použil pro nádoby celou sérii výrazů: štoudve, sudy, džbery, 
vědra, kbelíky, láhve, báně, kádě. Když začal psát česky, měl ale podobné potíže 
jako soluňští bratři. Latinská abeceda nebyla schopná přepsat měkké souhlásky 
a samohlásky. Bylo zvykem je nahrazovat spřežkami, jaké dodnes užívá polština. 
Hus zjednodušeně používal tečky nad písmeny, ale pro budoucno navrhoval při-
dávat čárky a háčky a pro dlouhé samohlásky „jemnou čárčičku“. To se ujalo až 
po několika staletích, za obrozenců.

Prvotním důvodem jeho těžkostí a nakonec i odsouzení byla především kritika 
tehdejšího špatného života církevních představitelů. K této oprávněné kritice se 
přidaly jeho nevšední názory teologické, které by ovšem i nám dělaly těžkosti. 
Teologickým jemnostem, které Jan Hus řešil, nedovedeme ani porozumět. A po-
slední kapkou k jeho odsouzení bylo, když prohlásil, že nikdo nemusí poslouchat 
vládce, který se provinil těžkým hříchem. Císař Zikmund, který podle záznamů 
Petra z Mladějovic jednal na koncilu s Mistrem Janem ohleduplně, se toho zalekl 
a nakonec prohlásil, že dál už ho chránit nemůže.

Dnešním katolíkům Husovo upálení nedělá žádnou radost. Je nám Mistra Jana 
líto, ale do středověkého myšlení se nikdo nedovedeme vžít.

Před padesáti lety bylo místo jeho upálení v Kostnici ještě za městem, dnes už 
je obklopeno novou výstavbou. Obrovský balvan, připomínající den 6. července 
1415 je přesto nepřehlédnutelný.

Pavel Kuneš

Obrázky zdroj: cs.wikipedia.org
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Klecany – výročí
Je téměř neuvěřitelné, že od povodně, která všem doslova vyrazila dech, už 14. srpna 
uběhne 15 let. Smutných vzpomínek bylo dost, a jak se říká, čas hojí všechny rány. 
Pojďme si tedy připomenout nezničitelný český humor, na který se lze spolehnout 
v jakékoliv situaci a době.

•	 Vzkaz pro sudetské Němce: Ty chalupy vám vracíme!

•	 Prodám chatu v Českých Budějovicích, k vidění u Karlova mostu. Plovoucí podla-
ha, vodní postel, tekoucí voda, koupaliště u chaty. Zn.: Spěchá

•	 Heslo obyvatel Karlína a Kampy: dobrá voda denně doma.

•	 Cestovní kancelář AQUA vás zve: Navštivte naše řeky dříve, než ony navštíví vás.

•	 Obyvatelé Mělníka, pospěšte si k mostu! Začíná tradiční klání „Chyť si svého Pra-
žáka“. Naposledy se v této disciplině soutěžilo v roce 1890!

•	 „Humanitární pomoc zaplavenému Německu je obrovská. Češi posílají po vodě 
matrace, skříně a někdy i celé domky,“ říká starosta Drážďan.
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KlecanSKá veteran rallye

Druhá červnová sobota je v našem městě již jednadvacet let spojována s motoris-
tickým kláním Klecanské veteran rallye a zároveň v kalendáři veteránských akcí vy-
hledávaným termínem milovníků stařičkých aut a motorek. Řada účastníků si podle 
tohoto termínu plánuje dovolené i začátek veteránské sezony.

I v letošním roce se 
10. června naše malé náměs-
tí zaplnilo během dopoledne 
celou plejádou stařičkých aut 
a motocyklů, mezi kterými 
se projížděly staré kočárky 
a korzovaly posádky v do-
bových kostýmech. V deset 
hodin již bylo náměstí zcela 
zaplněné nejen přihlášenými 
vozidly, ale i těmi, které je-
jich majitelé přivezli jen na 
výstavu. Všechna vozidla, 
která byla do soutěže přihlá-
šena, musela splnit podmín-

Veteran rallye 2017

Cadilac 55 1917
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ku, že byla vyrobena do roku 1955 
a otevřené automobily do roku 1965. 
Proto se nám mohly představit oprav-
dové dobové unikáty, jako byl 100 
let starý Cadillac 55 pana Macháčka, 
Whippet Overland z roku 1927 pana 
Vody, Chevrolet Superior-K z roku 
1925 pana Kašpara nebo Renault NN 
pana Daňka vyrobený v roce 1923. 
Z motocyklů jsme mohli spatřit jako 
každý rok původně dochovaný Cam-
pion 500 pana Chaloupky z roku 
1919, Terrot 350 z roku 1926 pana 

Štočka, Harley Davidson vyrobený v roce 1933 pana Slabého nebo novinku letošního 
ročníku Zundapp K 500 z roku 1936 pana Novotného. Bylo opravdu na co se koukat, 
na své si přišli milovníci na-
blýskaných krasavců i ti, kteří 
vyznávají tzv. „patinu“ tedy 
původní dochovaný stav.

Během dopoledne pan 
starosta představil přítom-
ným všechny členy nově zří-
zené Městské Policie Kleca-
ny a popřál jim hodně zdaru 
v jejich nelehké práci. Někteří 
z nich nám již byli nápomoc-
ni při dohledu nad hladkým 
průběhem celé akce. A pak 
se již diváci mohli zaposlou-
chat do odborného výkladu 

Mgr. Nadi Černé z Regionálního 
muzea Mělník, která okomen-
tovala malou ukázku dobových 
kočárků. Hned po nich se na 
náměstí předvedli jezdci na vy-
sokých kolech. V zápětí násle-
dovala sehraná scénka dopravní 
nehody, při níž nám paní Kamila 
Dvořáková a Daniela Hnátová 
ze společnosti Vitalus ve spolu-
práci s místními hasiči, Obecní 
policií a Záchrannou službou 

předvedly ukázku první pomoci. Diváci tak měli možnost vidět zpomalenou rekon-

Zundapp 500 1936

Veteran rallye 2017
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strukci toho, jak by se měl zachovat každý, kdo se stane účastníkem nebo svědkem 
nějaké nehody a zároveň si všichni mohli během celého dopoledne vyzkoušet oživo-
vání zraněného. Před samotným startem se ještě představil Autosalon Domanský CZ 
Zdiby se svým novým vozem značky Hyundai.

Poté už mohla začít najíždět vozidla na start. Samotná soutěž však začala již před 
startem, kdy soutěžící během dopoledne plnili první úkol, a to projetí zrcadlové drá-
hy. Další disciplína na ně čekala na samotné startovní čáře, kdy měli odhadnout dél-
ku zauzlovaného provazu před jeho zavázáním. Po splnění těchto úloh se soutěžící 
vydali na trať dlouhou 55 km, na které pro ně bylo připraveno dalších 7 kontrol např. 
hod na čáru, skládání puzzlí, hod šipek apod. Trasa vedla okolními obcemi a byla 
směrována do areálu zámku Veltrusy. Zde měly posádky možnost navštívit 3 pro-
hlídkové okruhy a občerstvit se. Pak se všichni soutěžící vraceli zpět do Klecan, kde 
v areálu Dolních Kasáren pro ně byl připravený testík na téma Veltrusy – pohádkový 
zámek.

Během soutěžení našich posádek pokračoval program na náměstí vystoupením 
známé bluegrassové kapely Cop, trampské country kapely Nikdy nevíš a večerní zá-
bavu zajistila kapela Holokrci.

Také pro naše soutěžící, kteří dojeli zdárně do cíle, byl připraven program v areálu 
kasáren. Nejprve vystoupení kouzelníka Vítka Rabiňáka, během něhož finišovalo sčí-
tání, vyhodnocování a hned poté následovalo samotné vyhlašování výsledků celého 
soutěžního klání.

A co nám výsledky řekly?

COP Plzeň
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Z divácké ankety, která probíhala dopoledne na náměstí, se nejvíce líbil vůz znač-
ky Cadillac 55 pana Macháčka vyrobený v roce 1917, který byl zároveň nejstarším 
vozidlem letošního ročníku a motocykl Campion z roku 1919 pana Chaloupky, který 
byl také nejstarším motocyklem soutěže.

Pořadatelé vyhodnotili jako nejzajímavější automobil Chevrolet Superior-K z roku 
1925 pana Kašpara a motocykl značky Zunndapp 500 z roku 1936 pana Novotného.

Celého veteránského klání se zúčastnilo celkem 78 posádek, z toho bylo 54 auto-
mobilů, 22 motocyklů a 2 historická kola.

Vítězem kategorie 
automobilů se stal pan 
Jiří Paveza s němec-
kým válečným vozi-
dlem VW KDF z roku 
1942, jako druhý 
skončil pan Jiří Růžič-
ka s vozem Jawa Mi-
nor vyrobený v roce 
1938 a třetí místo 
obsadil pan Miroslav 
Nosák s vozem Aero 
30 z roku 1939. Ten 
zároveň obdržel skle-
něný pohár od společ-
nosti Aero Vodovody 
za nejlépe umístěný 

vůz značky Aero. Kromě vozů Aero jsme vyhodnotili také nejlépe umístěný vůz Tat-
ra. Stala se jím Tatra 57 z roku 1933 pana Jiřího Němce, jenž také obdržel skleněný 
pohár. V kategorii motocyklů se nejlépe umístil pan Jindřich Chaloupka se svým Cam-
pionem z roku 1919, na druhou příčku dosáhl pan Michal Štoček s motocyklem Te-
rrot vyrobeným v roce 1926 
a třetí místo obsadil s kolem 
ČZ z 30. let pan Petr Čistý.

Nejlépe umístěnou ženou 
se stala Cilka Sudová s mo-
tocyklem BSA 500 z roku 
1928. Absolutním vítězem, 
tedy tím, kdo se nejvícekrát 
umístil na předních místech 
ve všech jednotlivých disci-
plínách, se stal Jindra Slabý 
mladší na motocyklu Harley 
Davidson z roku 1933.

Veškeré toto dění, krásná 
podívaná a neopakovatelné 

Vítězná posádka Jiřího Pavezy VW KDF 1942

Keramická cena – moto
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zážitky by se nám nepo-
dařily zrealizovat nebýt 
spousty nadšenců, kteří 
nám každoročně dobro-
volně pomáhají. Tímto 
bychom chtěli poděkovat 
všem pořadatelům za je-
jich bezchybné „fungová-
ní“ na jednotlivých kon-
trolách na trati soutěže, 
ale i na startu a v cíli. Dík 
patří také Petrovi Mervar-
tovi, který celý den sedí 
u počítače, zadává úda-
je z jednotlivých disci-
plín a nakonec vše řádně 
a včas vyhodnotí ke spo-
kojenosti všech účastní-
ků. I díky němu pak mů-
žeme udělat radost těm 
nejlépe umístěným a předat originální keramické ceny vítězům vyrobené opět paní 
Bárou Frídlovou.

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

Jsou to jmenovitě: AERO Vodochody, Aero Car Club Praha z.s., AGROSSYN Ond-
řej Bačina, Albert, Autodílna Pneuservis Jiří Me-
dek a Jiří Frýzek, ASA, AVAPS, Autodoprava Jan 
Bečička, Cemex, Václav Doležal, Domanský.cz, 
Lékárna Draháň, PN stavební společnost, Point 
park P3, Karel Petschke, Pekařství u Píchů, Re-
gionální Muzeum Mělník, Jiří Soukup, Václav 
Šťastný, Obec Bašť. Mediálním partnerem opět 
bylo Country radio.

Děkujeme také pánům Martinu Lemonovi 
a Martinu Rabiňákovi, za zdokumentování celé 
akce jak na náměstí, tak i po trati. Martin Le-
mon, sám účastník rallye, absolvoval celou trať 
na historickém kole značky Avon a ještě stačil 
vše zachytit svým fotoaparátem.

A co říci závěrem? Doufejme, že nám vydrží 
síly, nadšení a zdraví, abychom se v Klecanech 
sešli za rok při 22. ročníku Klecanské veteran 
rallye.

Alena a Láďa Němečkovi

AERO 30 1938
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miStŘi letci u vody – šídlo modré
Fauna Klecan 15.
Je měsíc nejbujnějšího růstu rostlin a rozvoje fauny, proto se poohlédněme po jed-
nom tvorovi, který nás může potěšit právě v období mezi koncem června až začát-

kem září, ale při hodně dobrém počasí jej 
lze pozorovat až do poloviny listopadu. Je 
to skvělý letec, kterému se co do manév-
rovacích schopností nevyrovná žádné leta-
dlo a vznášedlo, ba ani helikoptéra. Tyto 
stroje by totiž musely umět v plné rychlosti 
zahýbat doleva i doprava, nahoru i dolu 
v pravém úhlu, stát na místě, létat pozpát-
ku, a to vše rychlostí min. kolem 15 m/sec. 
V případě potřeby je schopen tento tvor 
vyvinout rychlost i dvakrát vyšší. To vše by 
dokázalo snad jedině UFO. Řečený druh je 
asi 50 – 70 mm velký, má dva páry velkých 
blanitých křídel, zbarvením je hnědočerný 
se zelenomodrými a žlutavými skvrnami 
a pruhy a nazývá se šídlo modré (Aeshna 
cyanea). Samice však modrou barvu zpra-
vidla postrádají. Patří do početného řádu 

vážek, se kterými má kromě obratného letu společné i to, že se jeho larvy, zvané 
nymfy, vyvíjejí ve vodě. Nymfy jsou ve vodě tygry mezi bezobratlými živočichy, a loví 
téměř vše, co mají v blízkosti.  

Šídlo modré je mezi 
vážkami druh velmi 
přizpůsobivý. Létá na 
velké vzdálenosti (i ně-
kolik kilometrů), takže 
si dokáže brzo najít 
vhodnou vodní ná-
drž, kolem níž za letu 
loví svou kořist, např. 
malé motýly a mou-
chy. Může to být staré 
koupaliště na potoce, 
návesní rybník, nebo 
i malé zahradní jezír-
ko. Když samec najde 
samici, jeho snahou 
je spářit se a zachovat 

Šídlo modré, samička,  
snímek Marcel Kluge, 24. 3. 2017



22 / 23

modrá šídla pro příští věky. Moc času na to nemá, protože i když jeho dravá nymfa žije ve 
vodě zpravidla dva roky (i více), dospělé šídlo má jen několik týdnů. Příroda je v tom dost 
krutá, protože když si to přeneseme na lidské poměry, tak bychom chodili asi sedmdesát 
let do základní školy, pak bychom během tří dnů dospěli a na veškeré chození do práce, 
založení rodiny, dovolenou a chození do kina bychom měli pouze asi šest let. Příroda 
nezná důchod, takže i pro člověka by pak bylo třeba jej zrušit.

Samička po spáření klade vajíčka na různá místa, především na vodní rostliny, vlh-
ké bahno nebo plovoucí větve. Vylíhnutá nymfa se několikrát za život ve vodě svléká, 
až posléze jednoho krásného letního dne vyleze z vody na nějakou rostlinu nebo 
větev, kutikula na hřbetě praskne a objeví se krásné barevné šídlo. Nějakou dobu 
trvá, než mu celý povrch těla ztuhne natolik, aby bylo šídlo způsobilé k letu, a pak již 
začíná nejlepší období jeho života.

Šídlo modré se vyskytuje v západní, střední a východní Evropě až po Ural, vyjma 
polárních oblastí, a žije jak v nížinách, tak ve vysokých horách (v Alpách až do výše 
2 080 metrů nad mořem). Menší lokality výskytu šídla modrého se nacházejí také 
v Alžírsku a v Turecku.

Šídlo modré, stejně jako ostatní druhy vážek, je významnou součástí fauny a ce-
lého ekosystému, protože početně redukuje nadbytečné organismy, jako jsou třeba 
mouchy. Je potěšitelné, že ochotně osidluje nejen volnou krajinu, ale i zahradní je-
zírka, pokud ovšem mají neupravenou, nechlorovanou vodu. V takovém případě vás 
během léta mnohokrát potěší svým hbitým letem, nebo se na chvíli předvede v celé 
kráse při dosednutí na stvol trávy nebo větvičku.

Jaromír Bratka

mySlivoSt – beSeda S PrvňáKy
Myslivecký spolek Zdiby – Klecany, jmenovitě myslivecký hospodář pan Antonín 
Matějka, obdržel žádost paní učitelky ze ZŠ Klecany o uspořádání besedy pro děti 
o přírodě a myslivosti.
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Uvítali jsme tuto možnost prezen-
tace a tak dne 14. 6. 2017 proběhla 
beseda žáků tří prvních tříd s naším 
mysliveckým hospodářem. Celkem 65 
dětí s učitelkami se soustředilo v aule 
mateřské školy a tam si vyslechly poví-
dání o přírodě v našem okolí, o zvěři, 
která tu žije, o její ochraně či případ-
ných nástrahách při setkání s ní v lese 
či na poli.

Pro větší názornost pan Matějka 
ukazoval dětem obrázky zvěře, zuby 
černé zvěře, růžky, či shozy parohů, 
například srnce. Při této příležitos-
ti zdůraznil význam června – měsíce 

myslivosti, kdy se v přírodě rodí nejvíce 
mláďat. Také připomenul zásady správ-
ného chování například při nalezení 
takzvaně opuštěného mláděte či při se-
tkání s černou zvěří. Děti se ptaly na vše, co je zajímalo, a dá se říci, že se do-
zvěděly mnoho novinek.

Procházka s myslivci Bajk v poloze daun
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I když nebylo snadné přednášet a přitom udržet pozornost takového počtu 
prvňáčků, myslíme si, že se beseda líbila a že posloužila k propagaci myslivosti 
a ochrany přírody u našich nejmenších. Svědčí o tom i přijetí nabídky od naše-
ho předsedy JUDr. Václava Holého na uspořádání „Procházky s myslivci“ pro 
klecanské děti tak, jak ji již několik let pořádáme pro děti z Větrušic. Oproti be-
sedě ve škole je procházka v honitbě pro děti daleko atraktivnější, protože tam 
mají větší volnost a mohou na vlastní oči vidět lovecké psy při práci či lovecké 
dravce.

Na závěr chci čtenářům zpravodaje i jeho redakční radě popřát hezké prázd-
niny či dovolenou.

Ing. Jindřich Trpák

zaHrada v červenci a SrPnu
Červenec

Koncem měsíce začneme s rozdělováním pří-
liš hustých trsů kosatců. Pravidelně zaléváme 
a přihnojujeme letničky na záhonech i v nádo-
bách. Průběžně odstraňujeme odkvetlé květy 
petúnií, surfinií, verben, pelargonií i dalších 
letniček. Petúnie, lobelky a hledíky, které příliš 
rychle odkvetly, můžeme seříznout na výšku 10 
cm, znovu brzy obrazí a ještě vykvetou. V po-
lovině měsíce zastřihneme přerůstající výhony 
vistárie, čímž podpoříme kvetení. Trávník se-
čeme v létě na výšku asi 4 cm, aby příliš ne-
vysýchal a nevypalovalo ho slunce. Vyséváme 

karotku, pekingské i čínské zelí, ředkev, špenát, salát. Vyvazujeme tyčková rajčata 
a stále vylamujeme výhonky v paždí. Třešně můžeme po sklizni prořezat a prosvětlit. 
Jakmile polovina záhonu s cibulí zežloutne a nať začne polehávat, je čas sklizně. 
Sklizenou cibuli necháme na záhoně proschnout a teprve potom uskladňujeme, nej-
lépe vyvázáním, aby ještě měla možnost doschnout. Po sklizni angreštu ošetříme keře 
a stromky preventivně proti padlí americkému. Pokojové rostliny, které neletníme, 
přeneseme ve vhodnou chvíli na mírný déšť a tím zajistíme jejich „odprášení“, sprcha 
s tvrdou vodou není nejvhodnějším řešením.

Srpen
Vysazujeme cibule řebčíků a hlízy ocúnů. Ještě můžeme pokračovat v dělení 
trsů kosatců a denivek. Koncem srpna skončíme s přihnojováním trvalek, aby 
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měly čas vyzrát. V první polovině srpna je poslední 
čas pro řez živého plotu, také jeho výhonky musí 
mít dostatek času na vyzrání, aby přežily zimu. Po-
kud je to potřeba, pak nastává vhodná doba pro prů-
klest ořešáku. Stále odstraňujeme odkvetlá květenství 
růží. Pokud se objeví na listech černá skvrnitost, je 
třeba je ošetřit fungicidem. Vysazujeme jahodníky, 
ale záhon nesmí být přeplněný. Ve druhé polovině 
srpna vyséváme zeleninu, která na záhonech pře-
zimuje – hlávkový salát, hlávkovou kapustu, cibu-
li. Tyčkovým rajčatům zaštípneme růstový vrchol, 
je vhodné, aby měla 6 – 8 pater plodů. To je opti-
mální počet pro úspěšné dozrání. Slabé větve ovoc-
ných stromů, ztěžklé plody podepřeme, aby se pod 
tíhou nepolámaly. Červivost jablek většinou způso-

buje obaleč jablečný, proti druhé generaci je vhodné provést postřik právě 
v tomto měsíci. Pokojové květiny, které jsme letnili, přeneseme zpět do bytu. 
Celé léto bývá provázeno letními bouřkami, někdy doprovázenými kroupami. 
Pak je třeba zmírnit následky tohoto rozmaru přírody. Po zjištění škod je nejprve 
dobré pomoci dřevinám a trvalkám, které by mohly být postiženy i do budoucích 
let. Odstraníme zlámané větve a výhony. Místa zlomení zarovnáme hladkým 
řezem nebo střihem a všechny velké rány na stromech ošetříme stromovým bal-
zámem. Odstraníme a zlikvidujeme poškozené plody, které by byly vstupní brá-
nou pro hnilobu. A samozřejmě nesmíme zapomenout na jiřiny. Všechny odrůdy 
vyšší než 50 cm potřebují oporu, aby unesly těžké květy. Po odkvětu se vyštipují 
i zvadlé a odkvétající květy. Pokud dáváme přednost velkým květům, ponechá-
váme na každém výhonu jen vrcholové poupě. A ještě bude potřeba povzbudit 
neúnavně kvetoucí balkónové letničky. Jejich dlouhé výhony zastřihneme asi 
v polovině a ony pak z paždí listů znovu a mohutněji obrazí.

JH

něKdy i e-mailové zPrávy mají duši…  
a toto je jedna z nicH
Nastoupila jsem do tramvaje a posadila se proti staré paní. Někdo se chtěl něco 
zeptat řidiče, ale ten je uzavřený ve své kukani. Vzpomněla jsem si, jak dříve 
v tramvaji sedával průvodčí. Mohli jsme se ho ptát na cestu, přestupy, a nebo 
s ním třeba jenom mluvit.

Stará paní mi něco říkala. Chtělo se jí povídat. Všimli jste si, jak staří lidé na-
vazují hovor? Většinou ale nemají s kým.
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Mladá mamin-
ka vezla v kočárku 
holčičku. Holčička 
na maminku mlu-
vila, ale marně, ta 
ji neslyšela. Ve slu-
chátkách, jak je teď 
zvykem, jí duněla 
muzika.

U lékaře jsem se-
děla blízko, ale on 
neměl čas se na mě 
ani podívat. Sledo-
val o mně všechno 
v počítači. Proč by 
se mě měl vyptávat, 
jak mi je, když mu 
všechno o mých neduzích řekne počítač?

Z našeho domu vyšel pán. Asi tu bydlí, napadlo mě, ale neznám ho, jako ne-
znám další obyvatele domu. A zase jsem si vzpomněla, jak navečer před naším 
domem sedávala správcová paní Nováková. Zastavovala jsem se u ní na kus řeči. 
Pro mě to býval tenkrát pocit bezpečí domova.

Dnes nikde v ulicích nenajdete společenství lidí jen tak si povídajících. Za 
rohem měla obchod s potravinami paní Jirásková. Než jsme nakoupili, ptala 
se nás, co děti, nemoci, a my jsme věděli, že nás má ráda a že patří do našich 
životů.

V samoobsluhách nenajdeme většinou nikoho, kdo by nám poradil. U po-
kladny zmatkujeme s nákupním vozíkem, se zbožím na pásu a s mačkáním pinu 
k platební kartě. Těžko s námi může unavená pokladní promluvit, nemá čas se 
na nás ani podívat.

Doma jsem volala poruchy. Zlobil telefon. Po nekonečně dlouhé době se ozval 
hlas jako ze záhrobí: „Co pro vás můžu udělat?“ Na tuhle otázku už jsem alergic-
ká. Slyším ji při každém volání do všech institucí. „Zmáčkněte jedničku, když…“ 
radil hlas „Zmáčkněte dvojku, když… ,,Zmáčkněte křížek, když…“ „Když co“, 
jsem v rychlosti nezaznamenala. Zkusila jsem mačkat dle pokynu, abych se na-
konec dozvěděla, že protože nebylo nic stisknuto, spojení je přerušeno.

 „Co mám zmáčknout, aby lidi k sobě zase našli cestu?!“ křičela jsem do hlu-
chého telefonu.

Vzpomínáte si, jak jsme v dětství sedávali s rodiči po večeři u stolu a povídali? 
Dnes sedí rodiče u televize, děti většinou taky, nebo spíš u počítače.

 Ztratili jsme se. Jestli se nenajdeme, bude nám jednou všem těžko, a hodně 
smutno.

Ahoj všichni, co jste se ještě neztratili.
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šKolní Kurýr
9. ročníky navštívili Justiční palác Na Míčánkách 

V pondělí 19. 6. jsme měli jedinečnou 
příležitost navštívit budovu Justičního 
paláce v Praze, Na Míčánkách. Podívali jsme se 
do jednací síně, prošli jsme vstupní kontrolou 
přes bezpečnostní opatření a podívali jsme se 
do knihovny, kde jsem viděli i téměř sto let staré 
sbírky zákonů. S paní soudkyní Dr. Procházko-
vou jsme si zkusili zahrát opravdový soudní pro-
ces. Tímto bychom rádi poděkovali paní Hance 
Hlaváčkové, která nám tuto exkurzi domluvila 
a zařídila.

Moc děkujeme. 

Žáci 8.A získali čtvrté místo v dopravní soutěži v krajském kole 
Žáci 8.A získali čtvrté místo v kraj-
ském kole dopravní soutěže pořádané 
společností Besip. Družstvo složené 
Nelou Filingerovou, Annou Petrucho-
vou, Filipem Drahozalem a Štěpánem 
Kostrhúnem bylo jako již tradičně vel-
mi úspěšné. Bohužel tentokrát to ne-
vyšlo na stupně vítězů, ale i tak krásné 
čtvrté místo na kraji je velmi dobrým 
umístěním. Gratulujeme a děkujeme 
za reprezentaci naší školy! 
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8.A byla na škole v přírodě v Josefově dole 
Třída 8. A se letos vydala na pětidenní školní výlet do Jizerských hor. V údolí řeky Ka-
menice jsme strávili příjemný pobyt plný her, sportu a zábavy. Užili jsme si procházky 
po okolí, turnaj v ping-pongu a fotbale, přednášku náčelníka horské služby, táborák, 
návštěvu automobilky Kaipan, diskotéku, volejbal, badminton a jiné sportovní akti-
vity.

Hana Kuželková

Dny plné her na Lipně
V červnu odjeli žáci čtvrtých tříd za sportem, dobrodružstvím a objevováním nových 
věcí do malé vesničky Pasečná u Lipna. Uprostřed nádherné přírody si zahráli spous-
tu her. Skupina cyklistů obdivovala krásy tohoto kraje ze svých sedel (ujeli 115 km), 
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skupina turistů se při svých výpravách podívala do sousedního Rakouska. Navštívili 
také Stezku korunami stromů a svezli se na toboganu.

Výlet do Březové
Na konci května vyrazila sedmička 
na závěrečný vícedenní výlet do Bře-
zové, kde má základnu STAN. Někte-
ří z nás nevěděli, co nás čeká, proto 
jsme byli plni očekávání. Ty čtyři dny 
jsme si opravdu užili. Počasí nám 
přálo, vedla nás skvělá instruktorka 
Kirra. Dobrou náladu a skvělou atmo-
sféru poznáte z našich fotek. Domů 
se nám opravdu nechtělo. Děkujeme 
za doprovod a spoustu fotografií paní 
učitelce Tonarové.

sedmáci a třídní učitelka

z druŽiny
A je tu červen! A s ním i poslední zprávy tohoto školního roku  
z naší „družky“ J
Začátek měsíce patřil nám „dětem“. K svátku dětí nám vychovatelky připravily odpo-
ledne plné her, zábavy a sladkých odměn. Moc jsme si to užily!

V následujících týdnech jsme se postupně rozjely se svými učitelkami a vychova-
telkami do škol v přírodě, kde pro nás byl opět připraven celotýdenní nabitý program 
her, soutěží a výletů .
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Konec školního roku spíše připomínal začátek prázdnin, a to nejen díky krásným 
letním dnům, ale i různým akcím, které pro nás připravily naše vychovatelky. Jako 
např. Stavění letních obydlí v přírodě, soutěž v malování křídami na chodníku, výro-
ba vlastní pizzy či návštěva místní restaurace La Locanda, kde pro nás připravili letní 
zmrzlinový pohár.

Přejeme všem krásné prázdniny!
Děti z družiny
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zPrávičKy z mateŘSKé šKoličKy
Barevný týden

Již tradičně jsme se 
v rámci oslav MDD 
věnovali v týdnu od 
29. 5. – 2. 6. barvám. 
Každá třída si sestavi-
la svůj program. Na-
příklad třída Kobylka 
plnila úkoly vodníka 
Pentličky a pomáhala 
mu jeho pentle najít. 
Třída Žabka se vyda-
la na dobrodružnou 
cestu za pirátským 
pokladem. Předškolá-
ci poznávali Klecany 
a jejich okolí.

V rámci ba-
revného týd-
ne navštívila 
třída Beruška 
a Liška vod-
ní elektrárnu 
v Klecánkách 
na jezu, je-
jíž prohlídku 
nám umožnil 
pan Kukelka. 
Velmi děku-
jeme za tento 
zážitek.

Divadlo o Smolíčkovi
31. 5. nás za odměnu v barevném týdnu navštívilo divadélko s představením „Smo-
líček“.

Třídní výlety a rozlučky s předškoláky a další červnové akce
Červen se nesl v duchu třídních výletů a rozluček s předškoláky.
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1. 6. navštívila tří-
da Ryba Hasiče Aero 
Vodochody. Hasiči dě-
tem ukázali hasičská 
auta a jejich vybavení 
potřebné při zásahu, 
stroje na pomoc vy-
prošťování zaklíně-
ných lidí, žáruvzdor-
né obleky. Děti měly 
možnost vidět hasiče, 
který slaňoval z budo-
vy, stříkat hadicí na cíl 
a svést se na lanovce.

8. 6. proběhla ve třídě Beruška rozlučka s předškoláky. Děti si připravily pro rodiče 
překvapení v podobě svižného disko tance ve vlastnoručně nazdobených kšiltovkách 
a ve slunečních brýlích. Poté už následoval dojemný nástup předškoláků, předání 
památečních knih a piknik na zahradě MŠ.

14. 6. se třídy Myš-
ka a Kobylka vydaly 
na společný výlet do 
Toulcova dvora, kde 
se jich hned po pří-
jezdu ujala paní prů-
vodkyně. Ta jim uká-
zala a podala výklad 
o hospodářských zví-
řatech. Děti si mohly 
zvířátka i pohladit.

15. 6. se stejně jako 
v Berušce loučili 
s předškoláky ve třídě 
Liška. Děti připravily 
s paní učitelkou krás-

ný a dojemný ceremoniál a poté si všichni pochutnali na dobrotách v zahradě MŠ.

15. 6. se děti ze třídy Beruška vydaly na klecanskou faru a do kostela Nanebevzetí 
Panny Marie, kde si mohly zazvonit na věžní zvon, prohlédnout si zahradu kostela, 
sochy, oltář a na faře se dětem dostalo vlídného přijetí od paní Zdeny Lomové. Ta děti 
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provedla expozicí věnovanou Václavu Beneši Třebíz-
skému, prohlédla si s dětmi obrazy z Klecan a na za-
hradě byly děti pohoštěny malým občerstvením. Paní 
Z. Lomové moc děkujeme.

20. 6. proběhlo fotografování všech tříd. Společné fot-
ky byly ihned panem fotografem zpracovány, a tak už 
má každý doma vzpomínkovou fotku s celou třídou.

21. 6. se v rámci svého projektu vydala třída Ježek na 
výlet na hrad Karlštejn. Cestu podnikly vlakem a i přes 
poměrně teplé počasí se výlet podařil.

22. 6. se i přes úmorné vedro konal v Klecanském háji 
– Pohádkový les, který ve školce pořádáme při příle-
žitosti zdárného ukončení školního roku J. Vstup do 

pohádkového lesa byl u hájenky, kde 
už 20 minut před začátkem akce stáli 
nedočkaví zvědavci. Za vstupní brá-
nou, rozdávaly víly pamětní medaile 
s emblémem lišky a soutěžní stužku 
na ruku. Pak už se to v lese hemži-
lo pohádkovými bytostmi. První na 
koho děti narazily byl Ježidědek 
s Ježibabou v Perníkové chaloupce. 
U studánky seděl vodník a číhal na 
dušičky. Další kroky vedly k Budu-
línkovi, ke Koblížkovi, ke Sněhurce, 

za Červenou Karkulkou, za loupežníky, k Jezinkám a po cestě mohly děti potkat 
cikánku, která věštila 
z ruky, hloupého Hon-
zu, draka, muchomůr-
ku, divoženku a celou 
akci dokumentoval 
Emil Holub. Děti plnily 
u pohádkových bytostí 
různé úkoly a za jejich 
splnění si odnesly dob-
roty nebo zlatý poklad 
trpaslíků. Ještě dopo-
ledne panoval mezi 
pořadatelkami strach, 
že vzhledem k počasí, 
nepřijdou do lesa žád-
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né děti. To se však naštěstí nestalo a více než 80 dětí a jejich rodičů nás potěšilo svojí 
návštěvou v Pohádkovém lese, za což děkujeme. Poděkování patří paní učitelkám 
a hospodyňkám z MŠ, které celou akci připravily a zorganizovaly.

Děkujeme paní Šoltysové za výrobu medailí na Pohádkový les.

Děkujeme panu Martinu Rabiňákovi alias Emilu Holubovi za fotodokumentaci Po-
hádkového lesa.

27. 6. proběhla další rozlučka s předškoláky s přespáním v mateřské škole, tento-
krát ve třídě Ryba. Tématem rozlučky byli „Indiáni“, děti splnily indiánskou zkoušku 
a byly pasovány na náčelníky.

28. 6. se uskutečnila poslední letošní rozlučka s předškoláky s přespáním v mateřské 
škole ve třídě Ježek – tématem byli „Rytíři“. Děti si s paní učitelkami připravily krá-
lovský program – tanec a závěrečné pasování na rytíře.

Budoucí prvňáci už znají své nové spolužáky a my jim přejeme hodně studijních 
úspěchů, dobrý vstup do 1. tříd a hodné a milé paní učitelky. Zároveň doufáme, že 
budou rádi vzpomínat na léta strávená ve školce. Na školkové děti se těšíme v září.
Přejeme Všem dětem i Vám čtenářům krásné prázdniny a hezké zážitky z dovolen-
kových cest.

Za kolektiv MŠ Klecany Katrin Léblová a Dáša Horová

Tip pro všechny, kteří se ještě nerozhodli, 
jak prožít letošní dovolenou
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SKautSKé StŘediSKo Havran Klecany
3. oddíl
3. oddíl měl v květnu a v červnu na schůzkách hodně napilno. V květnu došlo 
k dokončení programů na téma příroda. Poslední květnovou schůzku jsme se 
s vlčaty věnovali (především díky našim fauníkům) českým zvířatům. Nejprve 
se kluci sami vžili do rolí různých zvířat prostřednictvím hry evoluce a násled-
ně hledali kartičky s obrázky zvířátek. Ti všímavější poznali, že se jedná o karty 
pro hraní kvarteta, na které už ale kvůli nedostatku času nedošlo.

První červnovou schůzku měla na starost Janina a tématem byly české květi-
ny a rostliny. Nejprve kluci podstoupili běhací poznávací hru a následně z ky-
tek vytvářeli tinkturu pro Pandu a jeho bolavé koleno. Další červnová schůz-
ka vyšla na Noc kostelů, přičemž 1. a 3. oddíl přislíbily, že budou pomáhat 
s prohlídkou věže kostela Nanebevzetí Panny Marie. Vybrali jsme proto z vlčat 
několik dobrovolníků, kteří se museli vzdát Pandova programu s KPZ, a vydali 
jsme se směrem ke kostelu. Pro vlčata to bylo celkem dobrodružství šplhat 
vzhůru kostelní věží a obdivovat její historické části. Krátce po půl sedmé se 
již přihrnuli první návštěvníci a občas bylo ve věži celkem plno. Přibližně ko-
lem šesté hodiny dorazil ze srubu i zbytek 3. oddílu. Kromě prohlídky kostelní 
věže byly pro děti připraveny různé úkoly a hádanky, za jejichž splnění čekala 
snaživce odměna.

Zbytek června se schůzky orientovaly na přípravu na tábor, který se neza-
držitelně blíží. Letos čeká vlčata samostatný tábor, na kterém si budou sama 
stavět stany, připravovat oheň a vařit bez pomoci 1. a 13. oddílu. Věřím, že si 
s touto výzvou hravě poradí a že si letošní tábor užijí minimálně stejně jako ty 
předchozí.

13. oddíl
Třináctý oddíl se v poslední době věnoval intenzivní přípravě na Svojsíkův závod 
skautů a skautek. Procvičovali jsme aktivity jako například zdravověda, uzlování, 
spolupráce ve skupině a jiné. Nakonec nám z oddílu vznikly dvě plně připravené 
skupiny Husitů a Poirotů.

Závod okresního kola se konal v sobotu 22. dubna v Říčanech. Po tvrdém boji 
našich dvou skupin, se Poirotům podařilo obsadit 4. místo a Husitům dokonce 2. 
postupové. To byl pro nás veliký úspěch, protože žádné družině z 13. oddílu se 
před Husity nepodařilo dosáhnout krajského kola.

Každopádně krajské kolo proběhlo 3. 6. v Březové a po těžkém snažení a se 
ztrátou pouhých tří bodů na první místo a velkým náskokem před ostatními dru-
žinami dosáhli Husiti překrásného třetího místa. Někteří členové také pomáhali 
na dětském dni a zbytek času co nám zbývá, se věnujeme klidové přípravě na 
tábor, na který se všichni moc těšíme.

Za třináctý oddíl Šebby
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Končí nám další skautský rok. Dou-
fám, že si jej všichni členové střediska 
užili, že se mnohému naučili a po-
znali nové kamarády. Přeji všem hez-
ký tábor a zasloužený odpočinek za 
těch náročných deset měsíců a ať se 
nás opět v záři na schůzkách sejde co 
nejvíce!

Na závěr skautský citát:

„Oddíl Sluníček jsem zakládala v polovině sedmdesátých let. Byla jsem 
přesvědčená, že děti potřebují dostat skutečné hodnoty, které jim nedá ani 
škola, ani jiskry či pionýr, kde se dovídaly, že vedoucí úlohu hraje KSČ, že 
mají být věrní straně a podobné pseudohodnoty.
Oddíl dá člověku především přátele na celý život. Naučí ho přátelství, dů-
věře, spolupráci s druhými a pomůže mu objevit, v čem je dobrý.“

(Helena Illnerová, Vědkyně a bývalá předsedkyně Akademie věd)

pozn. převzato z oficiální stránky Junáka – Českého skauta, z. s.: https://www.skaut.
cz/skauting/zname-osobnosti/helena-illnerova-0

Mamut
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z FotbalovéHo Klubu  
tj SoKol Klecany

Další fotbalová sezona u konce

Mladší přípravka – turnajový systém OP Prahy východ
Gratulujeme k 1. místu ve skupině. V článku od trenéra Tomáše Bažanta jsou další 
podrobnosti o tomuto týmu.

Starší přípravka – turnajový systém OP Prahy východ
Ani naše starší přípravka nezůstala pozadu a též získala 1. místo ve skupině. Gratu-
lujeme!

Mladší žáci – Okresní přebor Prahy východ
Mladší žáci se umístili se 40 body na krásném 6. místě z celkového počtu 13 týmů.

Dorost – 1.A tř. Stř. kraje sk. B
Mužstvo dorostenců opět ukázalo svoji sílu a odhodlání pokračovat i v další sezoně
s dobrými výsledky. Po vítězství v 1.A tř. starších žáků v loňské sezoně, nastoupili 
dorostenci do 1.A tř. dorostu Stř. kraje jako úplní nováčci a zároveň jako jeden z vě-
kově nejmladších týmů. Konečný výsledek 8. místo z celkového počtu 14 týmů je pro 
kluky úspěchem.

Mužstvo A – 1.A tř. Stř. kraje sk. A
A mužstvo dospělých získalo se 48 body 7. místo z celkového počtu 16 týmů.

Mužstvo B – IV. tř. sk. A
B mužstvo dospělých získalo se 51 body 2. místo z celkového počtu 13 týmů.

Co nás čeká v nové sezoně?
Je to stejné jako v loňském roce. Nelze zatím zcela zodpovědět otázku, jací budou 
soupeři našich mužstev, nevíme, do jakých skupin budeme nalosování, neznáme za-
tím ani termíny zápasů. To vše se dozvíme až po losovacím aktivu, který proběhne 
začátkem července. To co víme je, že jsme přihlásili naše mužstva do následujících 
soutěží:
mladší přípravka – Okresní přebor Prahy východ – turnajový systém,
starší přípravka – Okresní přebor Prahy východ – turnajový systém,
starší žáci – Okresní přebor Prahy východ,
dorost – 1.A tř. Středočeského kraje,
muži B – III. tř. Okresní přebor Prahy východ,
muži A – 1.A tř. Středočeského kraje.
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A co je ještě nového?
Minipřípravka – díky dalším ochotným lidem, kteří si nezištně věnují našim spor-
tovcům, máme zajištěn trenérský tým pro naše nejmladší fotbalisty. Ti zatím jenom 
trénují a nehrají žádné mistrovské zápasy, ale to vše na ně ještě v brzké době čeká.
Děkuji trenérům Zdeňku Češpivovi, Miloši Vrbovi a Michalu Bendovi.

Děkuji všem trenérům, kteří se věnují práci s fotbalisty – Tomáši Bažantovi, Roma-
nu Simulíkovi, Vítovi Rabiňákovi, Pavlu Srstkovi, Tomáši Sýkorovi, Pavlu Kubešovi, 
Danielu Dvořákovi, Antonínu Novákovi, Antonínu Michalovi, dále všem těm, kteří 
pomáhají trenérům, kteří se starají o chod klubu, pomáhají při domácích zápasech, 
starají se o sportovní areál nebo nás jiným způsobem podporují v naší činnosti. Dě-
kuji manželům Kubáskovým, kteří se nám starají o zázemí.

Děkujeme našim fotbalistům za reprezentaci fotbalového oddílu i města Klecany
a přejeme hodně sportovních úspěchů v nové fotbalové sezoně 2017/2018.

Děkujeme za celoroční podporu městu Klecany. Děkujeme našim sponzorům
a partnerům, s jejichž pomocí zajišťujeme bezproblémový chod klubu.

Dáša Horová

Mladší přípravka – souhrn jarní části sezony 2017
3. + 2. + 2. + 2. + 2. + 2. = 1. 
To není rovnice poblázněné-
ho matematika ani potvrzení, 
že fotbal nemá logiku, ale na-
opak součet našich umístění 
na stupních vítězů z jarních 
částí turnajů a z nich plynoucí 
celkové 1. místo při závěreč-
ném ceremoniálu na turnaji 
v Radošovicích s náskokem 
7 bodů před Dobřejovicemi! 
Naše jarní 6 členná skupina 
nebyla vůbec jednoduchá. 
Se vší zodpovědností ode-
hráli všichni všechny turnaje, 
byť počasí kolikrát nepřálo. Halový turnaj Milovice
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Dobřejovicím, Radošovicím 
i Světicím se jednotlivé turna-
je podařilo vyhrát 2x, Čeláko-
vice B si občas vypůjčili starší 
kluky koncových ročníků 08 
hrající elitní Divizi a bylo to 
znát, se Škvorcem jsme sice 
2x remizovali 3:3, ale užili si 
i naše zatím nejvyšší vítězství 
10:3 na posledním turnaji.

Možná by mělo jarní 
ohlédnutí začít posledním 
zimním turnajem – v Milo-
vicích v kryté hale s UMT 
3. generace se nám výsled-
kově vůbec nedařilo a pouze 
1x jsme se ujali vedení proti 

domácím, kluci mohli vyhrát cenu akorát tak za nejdivočejší tým mimo hřiště – v zá-
pasovém mezičase objevovali kouzlo bradel i stolního fotbálku a zatímco třeba kluci 
z FK Mladá Boleslav u něj vypa-
dali až unaveně ti naši se vyřádili 
právě zde a na hřišti to pak byl pra-
vý opak… Trochu podobné to bylo 
na 1. jarním turnaji v Dobřejovi-
cích – na jedné straně hřiště potok, 
na druhé strouha, dost zajímavostí 
k objevování, ale zbyla i síla na 3. 
místo a jelikož byli domácí plni 
odměňovacího a vyhlašovacího 
entuziasmu, měli jsme hned pohár 
i nejlepšího vyhlášeného střelce 
turnaje s dalším pohárem – zvítě-
zil Jirka Lupták s 10 brankami. Na 
dalších turnajích jsme již byli po-
každé stříbrní a pomalu přestávali 
naše střelce počítat – třeba při pěti 
trefách se kluci hlásili o 7gólů… 
V Čelákovicích si kluci vymysleli 
vlastní pokřik , ale v rámci 0. lek-
ce sportovní diplomacie, kdy není 
vhodné používat pro vlastní po-
křik názvu cizího klubu a snižovat 
ho tím se upravil na „téjé sokolkle-
cany, porazí i marťany“. Přeci jen 

Turnaj s nejhorším počasím – Světice

Naši nejzkušenější borci – Máťa, Jirka, Ondra
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nejsme Nohavica, který si 
dovolí prozpěvovat, že by 
chtěl vidět Baník porazit Bar-
celonu… Na domácím turna-
ji se nám pro období mlad-
ších přípravek podařil unikát 
– první gól hlavou (Honzik 
Horváth) po rohovém kopu 
Ondry Nantla. Ještě čekáme 
na gól z půlky. Herně nastalo 
také rapidní zlepšení – kluci 
už se nemotají na hřišti jako 
přespolní na rynku, ale doká-
žou si vyhovět, nahrát a udr-
žet posty.

Úplný závěr sezony pro-
běhne v Kounicích 24. 6. – 
III. Ročník turnaje o pohár starostky městyse Kounice a samozřejmě na našem hřišti 
při rozlučce. Určitě se sluší poděkovat rodičům, že nachází možnosti své děti na 
turnaje doprovázet a zažít si s nimi skutečné emoce i uvědomění si, že i po vyhrané 
sérii turnajů jdou kluci 2. den do školy a dospělí do práce…

-tb-

Závěrečná děkovačka v Radošovicích
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