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výpiSy Z uSneSenÍ rad a ZaStupitelStva 
měSta Klecany Za červen, červenec 
a Srpen 2017
Rada 16. června
 – Vzala na vědomí žádost Klubu biatlonu o pronájem pozemků p. č. 130/1, 457/8 

a 136/3 v k. ú. Klecany. Provede místní šetření.
 – Schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ Klecany a také ZUŠ Klecany za rok 2016.
 – Schválila odkoupení síranové nádrže za cenu 270 tis. korun bez DPH a 3,5 tuny 

síranu železitého za 17 500 korun bez DPH, vše od Středočeských vodáren a. s. 
pro čistírnu odpadních vod Klecany.

 – Vzala na vědomí informace o jednání s ředitelem VKM P. Schönfeldem a návrh 
dohod o prodeji aktiv VKM na ČOV. Předá ke kontrole soudním znalcům.

Rada 26. června
 – Vzala na vědomí aktualizovanou demografickou prognózu Klecan a okolních obcí 

z května 2017. Studie se zabývá návštěvností základní školy, porovnává kapacitu, 
doporučuje neuzavírat smlouvu o školském obvodu s obcí Zdiby. Rada předá za-
stupitelstvu.

 – Schválila mandátní smlouvu s Ing. A. Řadou na zajištění technického dozoru in-
vestora na stavbě Úprava komunikací, parkování a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany.

 – Schválila realizaci opravy místních komunikací v ulicích Prvního máje a Pionýrská 
a uzavření mandátní smlouvy na zajištění administrace veřejné zakázky na výběr 
dodavatele opravy těchto komunikací se spol. MA projekt.

 – Vzala na vědomí žádost paní Evy Stanislavové o převedení dotace ve výši 30 tis. 
korun, schválené zastupitelstvem města, na spolek Pravý Hradec. Rada předá za-
stupitelstvu, které se koná v září 2017.

 – Schválila provedení stavebních prací v ZŠ Klecany za předběžnou cenu 45 tis. 
korun a schválila nákup mantinelů pro florbal do tělocvičny ZŠ za cenu 
59 800 korun.

 – Pověřila zastupitelku Ing. Kristýnu Holubovou k vykonávání svatebních obřadů.

Rada 10. července
 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě revitalizace kontejnerových stání 

podle projektové dokumentace ze září 2016 vypracované JM Construction s.r.o. 
Jedná se o tato stání: pošta – Alfeza – Na Hradišti – škola – kasárna – náměstí – 
Buschovi – Sídliště – Pionýrská – kasárna Woodcote – Bayerovi – DPS – Boleslavka.

 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě zajištění provozu veřejného osvětle-
ní v lokalitě Astrapark a o možnosti odkoupení osvětlení od insolvenční správkyně. 
Souhlasila s odkoupením za cenu 50 tis. korun.
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 – Schválila uzavření příkazní smlouvy s Ing. A. Řadou na výkon technického dozoru 
investora u veřejné zakázky Rekonstrukce a přístavba objektu Rychta čp. 74 a 487.

 – Schválila návrh matrikářky Městského úřadu Klecany na zavedení úhrad provoz-
ních nákladů za svatební obřady v mimořádném termínu a za svatební obřady 
mimo obřadní síň.

 – Vzala na vědomí žádost P. Kuneše a Z. Lomové o doplnění laviček, odpadkových 
košů a zábradlí v parku mezi kostelem a farou.

 – Schválila nákup nového svolávacího systému za 23 535 korun pro Jednotku dob-
rovolných hasičů Klecany.

 – Schválila znění a podpis mandátní smlouvy na administraci dotace na sportovní 
areál Klecany Sportklub se společností LK Advisory Praha.

Rada 24. července
 – Schválila objednání opravy střechy čp. 941 u Bitumizol RP s.r.o. Olomouc za 

103 740 Kč bez DPH.
 – Schválila výstavbu nového sběrného dvora v Dolních kasárnách podle projekto-

vé dokumentace JM Construction s.r.o. ze září 2016 a znění a podpis mandátní 
smlouvy na zajištění administrace veřejné zakázky na výběr výstavby dvora s MP 
projekt s.r.o. za 22 000 Kč bez DPH.

 – Projednala nabídku na zpracování dotace na projekt sportovního hřiště. Souhlasí 
s podáním žádosti a se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na do-
financování akce. Předá zastupitelstvu ke schválení.

 – Vzala na vědomí zápis č. 3/2017 ze zasedání sociální komise.
 – Vzala na vědomí vyjádření k předběžným oceňovacím údajům majetku třetích 

osob (VKM a. s.) na čistírně odpadních vod Klecany vypracované JUDr. P. Plášilo-
vou. Předá zastupitelstvu.

 – Vzala na vědomí vyjádření Ministerstva vnitra ke stěhování agend z Prahy do Bran-
dýsa nad Labem: starosta informoval o jednání starostů obcí se zástupci Minister-
stva vnitra. Zástupci obcí, které nemají přímé spojení s Brandýsem n. L. – Starou 
Boleslaví, i nadále trvají na zrušení tohoto nařízení.

Rada 31. července
 – Na základě žádosti MUDr. Ondráčkové o pronájem prostor projednala záměr re-

organizace vnitřních prostor zdravotního střediska.
 – Vzala na vědomí odůvodnění zpoždění dílčí části projektové dokumentace oproti 

smlouvě o dílo a dodatku č. 1 na stavbu Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty čp. 
74 a čp. 487 a schválila znění a podpis dohody o narovnání s ASLB s.r.o. Praha 10.

 – Schválila objednání posouzení projektu změny stavby Intenzifikace ČOV Klecany 
u CzWA service s.r.o. Brno.

 – Schválila žádost ZŠ o poskytnutí příspěvku na nákup mantinelů na florbal.
 – Schválila uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě z 11. 2. 2005 mezi městem 

Klecany a MHM eko s.r.o. Praha 8.
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Zasedání zastupitelstva 10. srpna
Zastupitelé na svém řádném zasedání schválili mimo jiné
 – Poskytnutí dotace 30 tisíc korun spolku Pravý Hradec na účast skupiny Lakomé 

Barky na mezinárodním festivalu ve Finsku.
 – Tři dohody o vypořádání vztahů s VKM a. s.:

Dohodu týkající se projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a úhradu 
2 042 390 korun bez DPH ve prospěch VKM.
Dohodu týkající se nákladů spojených s připojením ČOV k distribuční síti ČEZ 
a úhradu částky 344 112 korun bez DPH ve prospěch VKM.
V zájmu zachování a rozvoje ČOV resp. dalšího rozvoje města Klecany v sou-
vislosti s nutností rekonstruovat a intenzifikovat ČOV schválili dohodu o bu-
doucí smlouvě kupní na nemovitý majetek VKM v areálu ČOV Klecany v ceně 
1 986 738,74 korun bez DPH ve prospěch VKM.

 – Přijetí dotace 300 tis. korun z rozpočtu Středočeského kraje na pořízení dopravní-
ho automobilu v provedení základním pro Sbor dobrovolných hasičů v Klecanech.

 – Přijetí dotace 510 tis. korun z rozpočtu Středočeského kraje na stavbu garáže pro 
hasičský vůz.

 – Přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na sociální byty čp. 971 v Kleca-
nech.

 – Podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
na projekt Sportovní areál Sportklub Klecany.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz

nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.

Zdena Lomová

vOlby dO pOSlanecKé SněmOvny 
parlamentu čr 2017

Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky byl prezidentem republiky vyhlášen na 
pátek 20. října a sobotu 21. října 2017.
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ZprÁva O činnOSti 
měStSKé pOlicie Klecany 

červenec
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ŽHavé létO KlecanSKýcH HaSičů
Stejně, jako 
hasiče po celé 
ČR, zaměst-
nalo letošní 
žhavé léto i naše klecanské dobro-
volné hasiče. Nejvíce „houkala si-
réna“ kvůli požárům zemědělské 
techniky a požárům polí. Hasiči 
vyjížděli i k rozsáhlému požáru 
rodinného domu. Hledání pohře-
šované osoby na konci července 
pak prověřilo jak fyzickou zdat-
nost našich dobrovolných hasičů, 
tak i spolupráci všech složek zá-

chranného integrovaného systému včetně JSDH a městské policie z Klecan.
Na konci srpna měli hasiči i poněkud příjemnější povinnosti, a to konkrétně s pří-

pravou 1. ročníku hudebního festivalu pod širým nebem, který připravovali ve spolu-
práci s městem Klecany a klecanskými fotbalisty. V rámci plánovaných akcí se bude 
JSDH účastnit Slavností levého a pravého břehu. Očekávána je také nová hasící tech-
nika a dopravní automobil pro rychlé přemisťování osob k zásahu.

-dh-
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mOŽnOSt SledOvÁnÍ Změn  
v KataStru nemOvitOStÍ
Český úřad zeměměřický a katastrální zřídil pro 
vlastníky nemovitostí službu pro sledování změn 
údajů v katastru nemovitostí prostřednictvím 
webové služby. Služba je určena k odebírání zpráv 
o změnách v nemovitostech, k nimž má uživatel 
služby zapsáno věcné právo k dotčeným nemovi-
tostem nebo účastníkům řízení o takovém právu.

Žádost o zřízení služby tak může podat:
• vlastník,
• zástavní nebo podzástavní věřitel,
• oprávněný z věcného břemene,
• oprávněný z předkupního práva ujednaného jako věcné právo, nebo
• oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího kupce, nájemce nebo 

pachtýř nebo účastník řízení o takovém právu.

Služba spočívá v automatickém informování uživatele o tom, že došlo u sledované 
nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí (stavba, která je součástí pozemku není 
samostatně sledovanou nemovitostí).

Změnou se rozumí:
• vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (tj. zaplombování),
• provedení vkladu,
• provedení záznamu,
• zápis poznámky.

Informace o změnách jsou zasílány podle 
požadavku uživatele do datové schránky, e-
-mailem nebo SMS do mobilního telefonu). 
Zprávy jsou odesílány nejpozději do 24 ho-
din po výskytu sledované události.

Zájemce o tuto službu, který má aktivní 
datovou schránku, si může službu zřídit 
přes internetovou aplikaci bez nutnosti ná-
vštěvy katastrálního úřadu. Ostatní zájem-
ci o tuto službu mohou požádat o její zří-
zení osobně na kterémkoliv katastrálním 
úřadu (žádosti o službu jsou vyřizovány 
na počkání). Jednorázový poplatek za tuto 
službu činí 200 Kč. Bližší informace včet-
ně formuláře žádosti naleznete na adrese 
www.cuzk.cz.

JH
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ZacHrÁněný JeZevčÍK bacK –  
pOděKOvÁnÍ
Rádi bychom touto ces-
tou poděkovali stráž-
níkům Obecní policie 
Zdiby p. Wachtlovi a p. 
Soukupovi za ochotnou, 
rychlou a účinnou po-
moc při záchraně naše-
ho zraněného jezevčíka 
Backa. Naše poděková-
ní patří i neznámým li-
dem, kteří ho našli a ce-
lou záchrannou akci 
odstartovali.

Rodina Pacovských
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ZlOděJ ZaHradnÍK
Letní období má většina lidí ráda. 
Obzvlášť pak ti, co se věnují za-
hrádkaření. Sice je potřeba věno-
vat zahradě více času s údržbou 
a především se zaléváním, ale zase 
k radosti pěstitelů dozrávají na za-
hrádkách všemožné dobrůtky. Všem 
však dělá zcela jistě radost i pohled 
na záhony rozkvetlých květin, roz-
kvetlé balkóny, terasy a okna. Jako 
bývalou obyvatelku sídliště mě tě-
šilo, že v našem činžovním domě 
(hned u ZŠ) není lidem lhostejné, 

v jakém prostředí žijí. Společnými silami a z vlastních finančních prostředků 
se kolem domu postupně vybudovala rozkvetlá skalka, záhony růží a bylinek, 
zasadilo se velké množství stromků, květin a na zídkách se vždy na jaře objevily 
květiny v pečlivě udržovaných květináčích.

Letošní léto je však jiné. V Klecanech začal řádit zloděj, který tentokrát nekra-
de boty na rohožce, nevykrádá rádia z auta, nekrade kola ze sklepa, ale KRADE 
KVĚTINY. Za tři měsíce zmizelo z udržované (bohužel volně přístupné) zahrady 
činžovního domu velké množství květin jak přímo ze záhonů, tak i většina kvě-
tináčů. Některé i velmi těžké s velkými vzrostlými rostlinami.

Nevím, zda jde o organizovanou partu nebo je to jenom nějaký „chudák“, 
který si potřebuje osázet svojí zahradu, ale po diskuzích se sousedy a známými 
jsme zjistili, že se květiny ztrácejí i ostatním. Ukradeny byly závěsné květináče 
z domu od bývalé kotelny, na fotbalovém hřišti byly ukradeny květiny z nově 
osázeného záhonu.

Řeknete si, že jsou na světě horší věci, než nějaké ukradené kytky. To je be-
zesporu velká pravda, ale i přesto jsou obyvatelé sídliště oprávněně rozhořčení 
z takové zlodějny a zároveň bezmocní s tím cokoliv udělat. Je smutné, že se 
jezdíme dívat do zahraničí na krásná a upravená města s rozkvetlými parky a uli-
cemi a když lidé vytvoří hezkou oázu uprostřed malého sídliště v Klecanech, tak 
je někdo okrade.

Možná máte kolem sebe někoho, komu zázračně rozkvetla celá zahrada nebo 
mu v květináčích vyrostly během tří měsíců velké rostliny agáve. Tomuto zloději 
bych chtěla vzkázat, že obyvatelé domů, kteří se o „sídlišťové“ rozkvetlé zahrady 
starají, pořizují mnohdy květiny ze svých mrzkých důchodů a ohýbají svá bola-
vá záda proto, abychom žili v hezkém prostředí. Bylo by lepší, kdyby pro svojí 
pěstitelskou vášeň využil služeb některého z mnoha zahradnictví a květinářství 
v Klecanech či jejich okolí.

D. Horová
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ZÁKladnÍ šKOla
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pOZvÁnÍ na ZÁŘiJOvé KOncerty 
v KlecanSKém KOStele
V pátek 22. září od 18 hodin pořádá pěvecký soubor Klenota, vedený sbormistryní 
Marcelou Sládkovou, slavnostní koncert k desátému výročí zahájení své činnosti.

Na den svatého Václava 28. září od 17 hodin vystoupí v kostele soubor Ars Ca-
meralis z Prahy, pod vedením Doc. MgA. Lukáše Matouška. Na programu je hudba 
vrcholného středověku – od doby Karla IV. do renesančního období.

Na oba krásné a zajímavé koncerty vás zveme.

KOncert StŘedOvěKé Hudby v KlecanecH 
v KOStele 28. ZÁŘÍ
28. září v 17 hodin na den sv. Václava vystoupí v Klecanech v kostele soubor Ars ca-
meralis s neobyčejně zajímavým programem. Zazní HUDBA VRCHOLNÉHO STŘE-
DOVĚKU na historické nástroje. Koncert tak navazuje na Noc kostelů (8. června), 
kdy umělecký vedoucí souboru Ars cameralis na velmi zajímavé přednášce představil 
středověké hudební nástroje. Na koncertě 28. září uslyšíme hudbu od doby Karla IV. 
až do počátků renesance. Je to hudba neobyčejně bohatá, melodická, plná překvape-
ní a budete se divit, jak nám i po šesti stoletích má stále co říct, jak je současná! Urči-
tě na koncert přijďte. Soubor Ars cameralis patří mezi špičkové interprety středověké 
hudby, natočil již řadu CD s touto hudbou.

Ačkoli za posledních šest století bylo ve válkách zničeno neuvěřitelné množství 
kulturních památek včetně notových zápisů, je stále ještě hudba vrcholného středo-
věku neobyčejně bohatá nejen na množství dochovaných skladeb, ale i na různoro-

dost žánrovou. Doznívání kurtoasní po-
esie, tradované již několik století od dob 
trubadúrů, se ve vícehlasé písni bohatě 
odrazilo. Jestliže Václav Černý prohlašo-
val, že se v prvém století existence tru-
badúrů doslova celá Evropa rozezpívala 
milostnou písní, lze to bez nadsázky 
zopakovat i o době vrcholného středo-
věku. Milostné písně 14. a první polovi-
ny 15. století zachovávaly ještě tradiční 
pevné formy textové i hudební (ballade, 
virelai, rondeau, lay, ballata …), jakož 
i zákonitosti kurtoasie ve svých textech. 
Tato formální sevřenost nutila tvůrce 
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ke stále novým duchaplným variantám 
téže tematiky. Právě proto (ale i z dů-
vodů, že každý chtěl o lásce zpívat jak 
nejlépe dovedl) vznikla dlouhá řada nej-
různějších milostných písní bolestných 
i radostných – vpravdě umění dvorné 
lásky. To lze sledovat v průběhu celého 
koncertu.

V době Karla IV. byly Čechy odrazem 
všeho nového, co se dělo v kulturním 
světě v Evropě. V hudbě se zde mísila 
domácí tvorba a byla zvláště po založe-
ní university ovlivněna novostmi hudby francouzské a italské. Proto koncert přináší 
srovnání s hudbou z doby Boccacciova Dekameronu, tedy s italskou hudbou poloviny 
14. století. Můžeme si uvědomit, jak je italská hudba prosycena temperamentem jihu.

Jednou z nejvýznamnějších osobností jak mezi básníky tak skladateli vrcholného 
středověku byl Guillaume de Machaut (ok. 1300 – 1377). Tento remešský rodák již 
jako mladík vstoupil do služeb „posledního rytíře středověku“ – českého krále Jana 
Lucemburského, aby se posléze stal jeho sekretářem a důvěrným společníkem. Po 
Janově smrti v bitvě u Kresčaku v roce 1346 pokračoval ve službách různých význam-
ných osobností (počínaje Bonne, Janovou dcerou a sestrou Karla IV. až k pozdější-
mu francouzskému králi). Ve své přebohaté tvorbě, převážně světského charakteru, 
navázal na tradici dvorské milostné poesie a s ní související hudbou. Vyšel z nových 
kompozičních principů stylu „ars nova“, aby se stal nejen jeho významným auto-
rem, ale aby jeho principy dále rozvinul a svou tvorbou přímo „předpověděl“ velkou 
avantgardní vlnu přelomu 14. a 15. století, dnes známou jako „ars subtilior“. K jeho 
„modernistickým“ principům se nejen hlásili jeho současníci i pokračovatelé, ale 
žasnou nad nimi i hudebníci dnešní. Jeho až matematická propracovanost složitých 
kompozičních technik je srovnatelná s dokonalostí gotických katedrál, výpověď jeho 
díla svou subtilní křehkostí a smyslem pro vyváženost krásy ještě po šesti stoletích fas-
cinujícím způsobem oslovuje nejen zasvěcené interprety, ale i náhodné posluchače.

Na samém sklonku středověku (již se silně se hlásícími novými směry budoucí 
hudební renesance) vznikl v Savojsku v 70. letech 15. století nádherný zpěvník v té 
době nejpopulárnějších milostných (vícehlasých) písní. Iluminace v „krásném stylu“ 
bohatě zdobí pergamenový rukopis, který je ve tvaru srdce (odtud i název Chan-
sonnier Cordiforme) a který otevřen zobrazuje dvě srdce spolu spojená. Repertoár 
italsko francouzský je dán místem vzniku rukopisu – Savojskem – na pomezí obou 
kultur. Většina písní je známá ještě z mnoha dalších rukopisů celé tehdejší kulturní 
Evropy. Jednalo se tedy zřejmě skutečně o obecněji populární repertoár. Výrazná me-
lodika s bohatě klenutými frázemi již naznačuje v zárodku se rodící nový hudební 
styl. A právě jednou z nejvýznamnějších osobností na přelomu hudebního středověku 
a renesance byl Guillaume Dufay, jehož hudba zakončí celý koncert.

L. Matoušek



Klecanský zpravodaj • září 2017

laKOmé barKy a Slunce ve FinSKu
Zpráva z cesty
Finsko je zemí tisíců jezer a ostrovů. Deset procent plochy pokrývají jezera. Přesně 
je jich 187 880 kusů. Finsko je jednou z mála zemí na světě, která se stále zvětšuje. 
Izostaticky se zvedá a každý rok se zvětší o 7 km2. Podnebí je severské mírné. V se-
verním Finsku, obzvláště v Laponsku, převažuje subarktické podnebí, charakteristické 
studenými až krutými zimami a relativně teplými léty. Čtvrtina finského území leží 
za polárním kruhem. Zde se dá zažít Půlnoční slunce. V jižním Finsku pak v létě sice 
slunce zapadá, ale nesetmí se… Okolo letního slunovratu jsou zde noci takzvaně 
bílé.

Sem jsem jely. Do středu-srdce Finska.
Z Helsinek, kam jsme doletěly českými aerolinkami 5. července, jsme dál na sever 

jely soukromým galantně pronajatým obytným autobusem finské kapely Slowly Ri-
ders (ještě o nich bude slovíčko). Putovaly jsme sedm set kilometrů na sever od Helsi-
nek. Do města Kajaani, za vzácným pozváním na jejich slavnosti, které se konají kaž-
doročně vždy první týden v červenci. Počasí bylo chladné, seversky studené. Lakomé 
Barky vybaveny zimními bundami a omotané vlněnými šálami si nedaly vzít dobrou 
náladu a odvážně nastoupily na náročnou cestu. Lesy, jezera, pole, pole, jezera, lesy. 
Uprostřed veliký nápis „Lakomé Barky“! Že by první halucinace? Ne, první dárek 

kapely Slowly Riders pro nás.
Ubytování na ranči: spar-

ťanské, ale čisté a svobodné 
pro možnost kuchtění všeho 
druhu. Hospodyně, které se 
v Lakomých Barkách neza-
přou, udělaly slepici na pap-
rice a skóre Česko: Finsko se 
začalo vyrovnávat.

Další den následoval ohlá-
šený koncert. Kajaani je třice-
titisícové město. Náměstí bylo 
plné. Náš první vstup na po-
dium se uskutečnil v jedenáct 
hodin dopoledne. Trochu se 

nám podlamovaly nohy, ale Finové jsou pozorní a uctiví posluchači, neb přednes 
Kalevaly (karelo-finský národní epos sestavený Eliasem Lönnrotem z ústní slovesnos-
ti Finů a Karelů. Dílo obsahuje 22 795 veršů a je rozděleno do padesáti „run“ čili 
zpěvů) trval na vedlejším podiu již celou hodinu a nikdo rajčetem nehodil. Bylo pod 
mrakem. Při zvukové zkoušce vysvitlo slunce. Po třetí písničce jsme odhodily svetry 
a šály a oznámily lidem na náměstí, že v Praze je právě teď 30 stupňů Celsia a že jsme 
jim to slunce dovezly sem. Byl veliký potlesk a my jsme pochopily, že jsou s námi. 
Každá z písní byla odměněna srdečným potleskem. Slunce nezapadlo a neopustilo 
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nás. Do konce naší 
cesty vydatně svítilo 
a hřálo.

Následoval spo-
lečný koncert s hos-
titelskou kapelou 
Slowly Riders. Je to 
skupina velmi výji-
mečných mužů, kte-
ří kromě rock and 
rollu mají velikou 
vášeň pro motorky. 
Jejich „velokolo“ je 
něco jako naše ba-
beta. Odtud i název kapely. Mnohým pánům již plnovous dávno narostl, a tak je 
zážitek vidět je, jak na silnici, tak na podiu. Šlape jim to obé velmi dobře. K tomu 
rozhled a velký smysl pro humor a je jasné, že jsme měly pro své koncerty a cestování 
více než báječné průvodce a partnery.

Ještě týž den po obědě jsme byly požádány pořadateli, zda bychom mohly přidat 
ještě jeden koncert za nedorazivší kapelu. Za 15 let nashromážděný repertoár se tedy 
hodil a my odpoledne vystoupily znovu.

Večer téhož dne jsme se přesunuly k jezeru a měly společné vystoupení s našimi 
gentlemany na tancovačce v salonu Vonnka. Pódium téměř na vodě a spousta lidí, 
kteří se bavili a poslouchali a tančili a dotazovali se na Českou republiku a náš názor 
na česko-finská utkání v ledním hokeji. J Jelikož jsme dámská kapela, vůbec nás 
tradiční výsledky hokejových mačů neuváděly do rozpaků.

Bílá noc – jako každá v tuto dobu – a my si začaly uvědomovat, že toho moc 
nenaspíme, ale o to více budeme koncertovat. V oblasti Kajaani jsme za častých kon-
certů (plánovaných i neplánovaných) setrvaly do 11. července. Nutno říci, že to byla 

v mnohých případech 
veliká improvizace, po-
stavená na rozsáhlém 
repertoáru, zkušenos-
tech a tvrdé práci po-
sledních měsíců. Vždy 
před vystoupením jsme 
upravily play list na 
míru tak, aby koncert 
dostál požadavků pořa-
datele. Zazpívaly jsme 
si opravdu hodně.

Ráno 11. 7. jsme 
nastoupily do našeho 
putovního autobusu 
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a naši milí Finové nás odvezli dalších tři sta kilometrů do města Kaustinen na celo-
světový festival folklórních a původních písní celého světa. Vystoupení jsme měly ve 
čtyři hodiny a třicet minut a pohled na českou vlajku, vztyčenou mezi ostatními, nás 
naplnil hrdostí. Ten pocit jsme vážně měly všechny a bylo nám ctí, že jsme to byly 
z České republiky pouze my a moravský soubor Javorina, kvůli kterým tam ta česká 
vlajka vlála.

Hrály jsme hodinu a během koncertu neodešel žádný divák. Naopak! Jedenáct 
dívek z Klecan si zazpívalo s chutí a zápalem. Se skončením koncertu nám došlo, že 
je také konec naší cesty. Že jsme splnily a předčily veškeré plány a sliby, a že je čas 
loučení. Druhý den nás autobus s báječnými hochy kapely Slowly Riders dovezl zpět 
do Helsinek. Součet najetých kilometrů dělal rovné tři tisíce!

Loučení bylo těžké, srdečné a uplakané. Na dalekém „studeném“ Severu jsme na-
šly nádherné, vroucí a upřímné přátelství, plné hudby a hrdosti na své kořeny.

Chtěla jsem se s vámi o tuhle skutečnost podělit.
Za Lakomé Barky Eva Stanislavová
P.S. Doufáme, že kapelu Slowly Riders uslyšíme i na českých podiích.
P.P. S. Na facebookových stránkách Českého velvyslanectví v Helsinkách se po na-
šem odjezdu objevila zpráva. Takové poděkování potěší.
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ZaHrada v ZÁŘÍ
S končícím létem a nadcházejícím 
podzimem nastává ideální období pro 
výsadbu cibulovin. Vysazujeme a pře-
sazujeme jehličnany a stálezelené dře-
viny. U letniček jako jsou aksamitník, 
šrucha, svlačec či měsíček, ještě sbírá-
me semena pro jarní výsev. Intenziv-
ně zaléváme a hnojíme chryzantémy. 
Trvalky, které odkvetly už v létě, nyní 
přesazujeme nebo množíme dělením 
trsů. Pokud chceme přezimovat pelar-

gonie, je třeba začít omezovat zálivku i hnojení. Zvýšíme zálivku jehličnanů zejména 
nově vysazených a pěstovaných v nádobách. Zajistíme jim tak snadnější přezimová-
ní. Sklízíme okrasné tykve. A také máme do poloviny září poslední možnost pro tva-
rování živých plotů. Trávník je třeba ošetřit proti plísni sněžné, a zůstáváme vytrvalí 
v boji se škůdci. Na sklizené zákony vysejeme směs pro zelené hnojení, kterou další 
rok posekáme a zapravíme do půdy. Začínáme se sklizní jablek a hrušní. Dosoušíme 
sklizené ořechy. Ukončíme sklizeň rajčat. U růžičkové kapusty vylamujeme vegetač-
ní vrcholy, abychom podpořili nasazení mladých růžiček a jejich dozrání. Pokojovky 
preventivně ošetříme proti sviluškám. Rostliny, které jsme letnili, přeneseme zpět do 
bytu a postupně omezujeme hnojení. V druhé polovině září můžeme začít s rych-
lením hyacint, které mají rozkvést na Vánoce. Očištěné cibule hyacint umístíme do 
speciálních nádob s vodou tak, aby mezi spodkem cibule a hladinou byla asi 1 cm 
mezera. Cibule potřebují k narašení chladno a tmu. Odborníci doporučují vše zakrýt 
větší krabicí a uložit do místnosti s teplotou do 10 °C. Pokud chceme, aby na jaře 
v budkách opět zahnízdili ptáci, tak je nesmíme zapomenout před zimou vyčistit 
a případně opravit.

JH

HOuSenKy ZavÍJeče liKviduJÍ buxuSy
Buxusy patří k velmi oblíbeným dřevinám pěs-
tovaným nejen v soukromých zahradách, ale 
i v rozlehlých zámeckých parcích. Nejčastěji 
tvoří živé ploty. Stále větší oblibě se také těší spe-
ciální živé sochy, známé jako topiary. Bohužel se 
v Evropě v posledních letech šíři škůdce buxusů, 
který tu nemá přirozené nepřátele: zavíječ zi-
mostrázový. Pokud k vám ještě zavíječ zimostrá-
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zový nedorazil, buďte rádi. Ale vzhledem k tomu, že tento nový invazní škůdce 
byl hlášen v roce 2015 již nejen z jižní Moravy, ale objevil se už i v Praze, je 
předpoklad, že se bude úspěšně šířit dál. Jak poznáte jeho přítomnost? A je mož-
né se jeho řádění bránit?

Nový škůdce na buxusech
Zavíječ zimostrázový (Cydalima perspectalis) je drobný motýl z čeledi travaří-
kovití, který patří mezi dobré letce. Dospělec má obvykle bílá křídla s hnědým 
lemem, ale existují i jedinci zcela hnědí. Rozpětí křídel motýla je 40 – 45 mm. 
Samičky žijí přibližně 8 dní a svá vajíčka kladnou na listy zimostrázu (Buxus), 
známého u nás také jako krušpánek.

Spíš než drobného motýlka máte šanci najít jeho larvy. Jsou zelenožluté barvy 
s černými pruhy a bílými puntíky s nápadně lesklou černou hlavou. Housenky 
zavíječe zimostrázového dorůstají délky až 5 cm. Okusují nejen listy buxusu, 
ale i zelenou kůru. Při přemnožení může dojít k holožíru. V našich podmínkách 
může mít motýl 2 – 3 generace. Housenky z poslední snůšky přezimují mezi listy 
v kokonech.

Domovinou zavíječe zimostrázového je východní Asie. Jak přesně se dostal 
do Evropy nevíme. Předpokládá se, že pronikl v rámci mezinárodního obchodu 
s rostlinami. V Evropě byl poprvé zaznamenán v Porýní v roce 2006, kde již v ná-
sledujícím roce způsobil místy holožíry na buxusech. Na našem území byl popr-
vé výskyt tohoto škůdce zaznamenán v roce 2011 v NP Podyjí. Na jaře 2013 byly 
zaznamenány lokálně silné žíry až holožíry také na našem území, v okrajových 
částech Brna. Jak dokládají fotografie zveřejněné na serveru www.biolib.cz, do-
spělci zavíječe nebo jeho housenky byli pozorováni také v Olomouci, Uherském 
Hradišti, Praze či Neratovicích.

Jak poznat napadený buxus?
Zpočátku velmi obtížně. Housenky začínají svůj žír uvnitř keře, navíc jsou skvěle 
maskované. Tudíž můžete stát metr od buxusu plného desítek housenek a nemusíte 
nic vidět. Ve chvíli, kdy se housenky objeví na okraji keře, je jeho vnitřek důkladně 
„zkonzumován“. Přítomnost zavíječe zimostrázového prozradí nejen poškozené listy, 
nález housenek, ale i množství trusu připomínajícího drobné zelené granule.

Zdroj: Zahradacentrum.cz

Prevence
Pokud budeme hledat prevenci proti této housence, moc jí nenajdeme. Vyplatí 
se například brzy na jaře vypodložit buxusy igelitem a tlakovou pistolí keře ostří-
kat. Vše, co spadne, pak spálit. Další prevence prakticky neexistuje. Jeden týden 
máte buxus krásně zelený a za týden, až se vrátíte z dovolené, z něj máte hnědé 
ožrané větvičky.
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Útok
Bránit se je velmi obtížné. Pokud objevíte zavíječe zimostrázového ve větvičkách 
(pozor – ukrývá se hodně hluboko a najít ho je obtížné), je nejlepší ruční vysbírání. 
Jednu housenku po druhé najít, sebrat, zničit. Opět je možné použít tlakovou vodu.

 
Ale jedna zapomenutá housenka znamená stejný problém jako tisíc housenek. 

Vyžírají keř zevnitř, uvnitř také kladou vajíčka (jsou zde typické pavučinky). Proto je 
zapotřebí nasadit insekticid, a to hned několikrát ročně. Doporučuje se Karate, Foray 
48, Calypso 480 SC, Decis Protech nebo Agrion Delta. Je vhodné tyto postřiky, které 
musíte aplikovat opravdu do hloubky keře, kombinovat. 

 
První postřik by měl přijít v dubnu, další v červenci a pak v říjnu. Nevynechat, 

poctivě stříkat. Sice se říká, že housenky jsou pouze na zimostrázu, ale lidé už je 
objevili i na kroucených vrbách, popínavých růžích nebo na muškátech.

Zdroj: Shutterstock.com

mySlivOSt – ZaSe ta praSata
Problematika divokých prasat se v posledních měsících prudce zdramatizovala. Pří-
činou je výskyt afrického moru prasat (AMP) ve zlínském okrese, který potvrdily la-
boratorní rozbory uhynulých zvířat. AMP je vysoce nakažlivé virové onemocnění 
divokých i domácích prasat, u něhož dochází k 100 % úmrtnosti nakažených kusů. 
Dobrou zprávou je, že není pro člověka ani jiné druhy živočichů patogenní.

Byl objeven v Africe 
u tam žijících druhů čeledi 
prasatovitých a rozšířil se na 
další kontinenty. V Evropě se 
poprvé vyskytl v 60. letech 
ve Španělsku a Portugalsku. 
Boj s virem tam trval více 
než 30 let. V 70. letech se 
rozšířil na Sardinii a je tam 
dodnes. Současná vlna má 
svůj počátek v Gruzii, od-
kud se rozšířil přes část Rus-
ka, Běloruska a Ukrajiny do 
pobaltských republik a do 
Polska. Odtud je pak již jen 
skok k nám.

Nástřik pachových ohradníků
při komunikaci Klecany – Větrušice – Řež
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Původním přenašečem viru bylo 
pravděpodobně klíště. Dalšími mož-
nostmi přenosu je krev sající hmyz, 
pozření infikovaného materiálu, hlav-
ně však přímý kontakt mezi zvířaty. 
Přenos je možný též člověkem, do-
pravními prostředky či infikovanými 
potravinovými zbytky, což byly asi 
nejpravděpodobnější způsoby zavle-
čení nákazy do ČR.

Na krizovou situaci zareagovala 
Státní veterinární správa (SVS) ve spo-
lupráci s Ministerstvem zemědělství, 
Českomoravskou mysliveckou jed-
notou, státními veterinárními ústavy, 
Agrární komorou, Svazem chovatelů 
prasat, Komorou veterinárních lékařů, 
asanačních podniků a expertů z EU. 
Státní veterinární správa vydala naří-
zení týkající se mimořádných vete-
rinárních opatření k zamezení šíření 
nákazy AMP na území ČR. Na zákla-
dě tohoto nařízení byla ČR rozdělena 
do tří oblastí podle stupně ohrožení. 
První z nich je zamořená oblast, což představuje oblast zlínského okresu, druhou 
je oblast intenzivního lovu černé zvěře, ohraničená zhruba dálnicí Brno – Ostrava, 
hranicí s Polskem, Slovenskem a dálnicí Lanžhot – Brno, třetí oblastí je pak zbývající 
území ČR. Zamořená oblast je rozdělena na červenou vysoce rizikovou zónu, kde 
se nesmí lovit, krmit, sklízet polní plodiny, platí zákaz vstupu veřejnosti, uhynulé 
kusy likviduje speciální asanační služba a zelenou zónu s nižším rizikem, kde se 
může lovit, ale veškerá ulovená černá zvěř se odevzdává do sběrných míst k vyšetření 
a následné asanaci. Lovcům pak náleží zástřelné a finanční kompenzace za zvěřinu. 
V obou zbývajících oblastech se pak nařizuje intenzivní lov černé zvěře, přičemž se 
výjimečně povolují zakázané způsoby lovu podle zákona o myslivosti, jako je lov po-
mocí umělého osvětlení, lov při sklizni plodin, atd. Nařízení SVS je speciální právní 
úpravou, která má přednost před právní úpravou danou zákonem vzhledem k tomu, 
že se jedná o veřejný zájem v krizové situaci.

Aktuální stav k 15. 8. byl 156 uhynulých prasat, přičemž 88 bylo pozitivních na 
AMP, 65 negativních a 3 byly v šetření. Všechny pozitivně testované kusy byly z čer-
vené zóny zamořené oblasti, což svědčí o tom, že nákaza zůstává v relativně malém 
prostoru a zatím se dále nešíří. Pro zamezení šíření nákazy byly, kromě výše uvede-
ných opatření, instalovány pachové i elektrické ohradníky. Zda to bude stačit, je otáz-
kou. V každém případě se jedná o myslivecky přijatelné způsoby zvládání nákazy. 
To se nedá říci o návrzích některých odborníků na kladení otrávených návnad nebo 

Nástřik pachových ohradníků – 
komunikace Klecany – Větrušice
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povolání vojska. Úkolem všech zainteresovaných bude především zamezit rozšíření, 
likvidovat ohnisko nákazy, zjistit příčinu vypuknutí a také důvody úhynu negativně 
testovaných kusů.

Naše honitba je v třetí oblasti daleko od ohniska zamoření, ale není žádná jistota, 
že se nákaza nemůže objevit i zde. Znamená to sledovat případný vyšší úhyn černé 
zvěře a organizovat společné i individuální lovy za použití možností, jež nám dává 
aktuální nařízení SVS. Při této příležitosti považujeme za nutné se vyjádřit k pacho-
vým ohradníkům. U nás nemají účel udržet prasata v určitém prostoru tak jako v za-
mořené oblasti Zlínska, ale zabránit jim v přístupu na komunikace, kde jednak nebez-
pečně ohrožují motoristy a jednak zbytečně hynou pod koly aut. Ohradníky nejsou 
samospasitelné a určitě nezabrání tomu, aby černá zvěř migrovala ze sklizených polí 
do svého přirozeného prostředí v lese. Narážíme tím na případ z července, kdy si 
paní s dvěma dětmi vyšla na výlet do klecanského háje ke kříži na skalní vyhlídce nad 
Vltavou. Přitom narazila na bachyni se selaty a bála se jít stejnou cestou po pěšině 
zpět. Na její telefonické volání jsme zareagovali a s Mirkem Filingerem ji doprovo-
dili, i když už jsme žádná prasata v okolí neviděli. Tuto událost zmiňuji jako příklad 
toho, že obavy lidí z divokých prasat nebereme na lehkou váhu a jsme připraveni 
vždy pomoci, i když třeba bezprostřední nebezpečí nehrozí. Všichni návštěvníci lesa, 
turisté, houbaři by si měli uvědomit, že vstupují do přírody, kde se s divokou zvěří 
mohou setkat a že je to naprosto přirozené. Nemohou požadovat likvidaci například 
prasat, stejně jako medvědů v Tatrách. Až se se zvěří setkávat nebudou, bude to s naší 
přírodou špatné.

Ing. Jindřich Trpák

něKdy i e-mailOvé ZprÁvy maJÍ duši… 
a tOtO Je Jedna Z nicH
• Bylo jaro, ale já jsem chtěl, aby bylo léto – s jeho dlouhými teplými dny a možností 

být hodně venku.
• Bylo léto, ale já jsem chtěl, aby byl podzim – s jeho pestrým listím a chladným 

průzračným vzduchem. 
• Byl podzim, ale já jsem chtěl, aby byla zima – s jejím krásným sněhem a radost-

nými Vánocemi.
• Byla zima, ale já jsem chtěl, aby bylo jaro- s jeho probouzející se přírodou a teplem.
• Byl jsem dítě, ale chtěl jsem být dospělý- užívat si svobody a mít úctu.
• Bylo mi dvacet, ale já jsem chtěl, aby mi bylo třicet- být zralý a zkušený.
• Bylo mi čtyřicet, a já jsem chtěl, aby mi bylo dvacet- být mladý a bez starostí.
• Byl jsem v důchodu, ale chtěl jsem, aby mi bylo čtyřicet- s bystrou myslí a bez 

bolestí stáří.
• Život mi uplynul a já jsem nepochopil, co vlastně chci.

 Charles R. Swindoll
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luKOStŘelba Klecany
Vážení zájemci o lukostřelbu,
končí čas prázdnin a dovolených, večery se již začí-
nají krátit a pomalu se blíží čas přesunu do vnitřních 
prostor. Proto neváhejte a přijďte si k nám zastřílet 
a odreagovat se, dokud je hezky. Při večerních hodi-
nách si můžete užít krásné západy slunce.
Objednávky přes tel. 603 429 444, email: info@lukostrelbaklecany.cz nebo přímo 
přes formulář na www.tinyurl.com/lukyklecany.
Pro zimní období (cca listopad – duben) máme předběžně domluvené užívání prostor 
v Dolních kasárnách. Termíny zůstanou stejné – út 18 – 20 hodin a ne 11 – 15 hodin. 
Pokud byste měli zájem i o čtvrteční střílení dejte nám, prosím, vědět. Při větším zá-
jmu bychom čtvrtky rádi zařadili.
Přeji Vám hezký začátek školního roku a těším se na Vaši návštěvu.

Michal – Lukostřelba Klecany

SKautSKé StŘediSKO Havran Klecany
Rok 2017 přinesl do střediska plno novinek. Jednou z nich byl i fakt, že 
se letos místo jednoho tábora konaly hned dva. První byl střediskový tábor v Čer-
nýšovicích, kterého se zúčastnily světlušky z prvního oddílu a třináctý oddíl skautů 
a skautek. Vlčata z třetího oddílu měla tábor samostatně jen kousek dál proti proudu 
Lužnice u městečka Bečice.

Tábor vlčat v Bečicích:
Jak již bylo řečeno, vlčata letos uspořádala vlastní tábor odděleně od ostatních 
oddílů. Zázemí jim poskytla skaut-
ská základna u městečka Bečice na 
břehu Lužnice. Kluci se tentokrát ne-
mohli spolehnout na pomoc od svých 
starších brášků a sestřiček z třinác-
tého oddílu, ale museli si ohledně 
tábora obstarat vše sami – postavení 
tábora, služby, hlídky atd. Jako ob-
vykle na táboře finišoval celoroční 
program oddílu, kterým byli u kluků 
velmi populární fauníci. Kluci se vžili 
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do rolí ochránců přírody – juniorů, 
kteří přijeli na tábor se naučit, jak 
správně se o přírodu starat a chránit 
jí. Jelikož na tábor přijela přibližně 
půlka oddílu, rozdělili se kluci do 
dvou skupin – Puštíků a Štírů. Tyto 
dvě skupiny následně po celý tábor 
plnily úkoly a sbíraly další fauníky. 
O program se staral Panda s Davi-
dem a Janinou a kluci měli o zábavu 
postaráno. Kromě programů zaměře-
ných na ochranu přírody čekaly na 

kluky nejrůznější zálesácké a skautské aktivity, které měly za úkol učinit vlčata 
samostatnější. Když bylo hezky, využila vlčata každou volnou chvíli k tomu, aby 
se zchladila v řece. Nechyběly ani výlety po okolí a přibližně 20 kilometrová 
výprava na tábořiště prvního a třináctého oddílu, kterou vlčata výborně zvládla. 
Celotáborový program byl zakončen povýšením všech účastníků na Ochránce 
přírody a získání posledních fauníků podle toho, do jaké skupiny vlčata náležela. 
Na záběr tábora nechyběl slavnostní oheň, u kterého vlčata skládala své sliby, 
hrály se hry a zpívalo se s kytarou. Velký dík patří Janině, Pandovi a Davidovi, 
kteří zajišťovali celý tábor, připravili super programy a umožnili klukům prožít 
14 dní plných dobrodružství a zážitků. A poděkovat je také třeba Janě, Martině 
a Růže za to, že obětovaly svůj čas a ochotně vlčatům na táboře vařily a psychic-
ky podporovaly jak kluky, tak vedoucí. J

Tábor prvního a třináctého oddílu v Černýšovicích:
Ve stejném termí-
nu probíhal také tá-
bor světlušek, skautů 
a skautek v Černýšovi-
cích u Bechyně v zá-
zemí místní skautské 
základny Lišky. Celotá-
borová hra navazovala 
na etapovou hru z mi-
nulého roku a odehrá-
vala se v duchu zá-
chrany světa. Děti byly 
rozděleny do šesti ne-
ziskových organizací, 
v nichž zachraňovaly 
postapokalyptický svět. Každá skupina se zaměřovala na řešení konkrétních glo-
bálních problémů, kterými byly nemoci, přírodní katastrofy a sociálněpolitické 
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problémy. Kromě celotáborové hry probíhaly paralelně oddílové programy, bě-
hem kterých si děti plnily odborky, připravovaly se na skládání slibů a plnily 
různé výzvy. Ani tady nechyběly výlety do přírody a vícedenní výpravy, přičemž 
třináctý oddíl jako první vyrazil navštívit druhé střediskové tábořiště třetího od-
dílu. Jelikož se i druhý tábor nacházel u řeky, vrhaly se děti i vedoucí do vody, 
když to počasí dovolilo. Na účastníky čekalo také několik nočních her a na pří-
slušníky roverské přípravky jejich cesta k roverskému ohni. Ty byly celkem dvě, 
a díky nim se roverský kmen rozrostl o řadu nových roverů a rangers. Na konec 
tábora se stejně jako u vlčat konal závěrečný oheň, určený především pro složení 
světlušáckých a skautských slibů. Věřím, že také tento tábor se náramně vydařil, 
děti si užily spoustu legrace a načerpaly spoustu nových zážitků. Zde bych chtěl 
poděkovat Vikimu, který se zodpovědně chopil role vedoucího tábora a zároveň 
zdravotníka. Poděkování patří i ostatním vedoucím a roverům – Vlaďce, Anče, 
Kapimu, Smíškovi, Matle, Kubovi, Mišpuli, Hynkovi, Torpi, Ztracenýmu, Elviso-
vi a dalším. A opět speciální poděkování patří kuchařům – Džordžovi, Hance 
a paní Hejdukové.

Článek o činnosti 13. oddílu na táboře napsala Matla:
Na letošním táboře se 
13. oddíl zaměřil ze-
jména na překonává-
ní sama sebe, a to po-
mocí výzev. Některé 
programy jsme měli 
společné, mladší se 
staršími a jiné byly 
odděleně. Zúčastni-
li jsme se i několika 
her s 1. oddílem aby-
chom se lépe pozna-
li. Roverská přípravka 
měla spoustu progra-
mů společných s Ro-
verským kmenem.

Měli jsme několik nočních programů a v půlce tábora jsme se vydali na dvoudenní 
výpravu, kde se uskutečnila i Roverská zkouška pro naše patnáctileté. Také jsme se 
byli podívat v Táboře, kde jsme si prošli tamní ZOO, botanickou zahradu, husitské 
muzeum a muzeum čokolády.

Tábor jsme zakončili menším Spartan race, kterého se nadšeně zúčastnil každý 
člen oddílu a neváhal ukázat, co v něm je. Všichni jsme si tábor velmi užili a děkuje-
me rodičům za pomoc při bourání.

Mamut
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FantaSticKé miStrOvStvÍ čeSKé republiKy 
a miStrOvStvÍ evrOpy prO biKerKu Z ŘÍčan
Vrchol letošní závodní sezóny na hor-
ských kolech disciplíny Cross Country 
se konal v červenci na trati v Brně Pi-
sárkách. Na startu stála i Aneta Novot-
ná z Říčan, která nechtěla nechat niko-
ho na pochybách, kdo si letos dojede 
pro mistrovský dres pro nejrychlejšího 
závodníka. V prvním kopci se rozhodla 
vzít otěže závodu do vlastních rukou 
a nemilosrdným stupňovaným tempem 
soupeřkám ujela. Svůj náskok neustá-
le navyšovala až na 55 vteřin. V půl-
ce posledního kola již lehce zvolnila 
a s bezpečným náskokem 40 vteřin 
přijela osamocena do cílové rovinky. 
Po dvou letech, kdy Aneta vybojovala 
na Mistrovství ČR vždy druhé místo, 
tak má konečně v držení mistrovský dres.

„Nemohla jsem tomu uvěřit a na tento okamžik nikdy nezapomenu. Sezona se 
pro mě vyvíjela ne moc přesvědčivě, proto bych chtěla poděkovat rodičům a lidem 
kolem, kteří mi věřili a podporovali mě, i když se mi tolik nedařilo. A taky trenéru 
Pavlu Mišoňovi za perfektní přípravu a načasování formy na mistrák.“ říká Aneta.

Aneta si svými letošními výkony řekla o nominaci na Mistrovství Evropy v kategorii 
do 15 let, které se uskutečnilo v polovině srpna blízko města Graz v Rakousku. Po 

celý týden mladé cyklistické naděje z celé 
Evropy soutěžily v několika disciplínách – 
týmové časovce, týmové štafetě, technických 
dovednostech a následné stíhací jízdě, mini-
maratonu a závěrečném MTB Cross Country. 
Aneta po celý týden předváděla vyrovnané 
výkony v konkurenci 65 závodnic a vybojo-
vala pro sebe celkové třetí místo !!!

„Je to pro mě naprosto největší úspěch! 
Po polovině týdně jsem dokonce byla 
i v průběžném vedení a užila si dres ve-
doucí závodnice. Nakonec ale soupeřky 
z Rakouska a Itálie byly o kousek lepší 
v posledních dvou závodech. Ale i tak třetí 
místo a bronzová medaile z ME je super!“ 
dodává Aneta.

ME – Aneta na stupních vítězů

XCO MCR Aneta dojíždí do cíle
foto: Petr Tvarog
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GalapŘedStavenÍ – čtyŘi medaile 
Z miStrOvStvÍ čr, Z tOHO tŘi tituly
Bronz z Mistrovství Evropy a další skvělé výsledky

Naprosto fenomenálního výsledku dosáhli naši borci na 
Mistrovství ČR v Cross Country, které se uskutečnilo 21. – 
23. července v Brně. 

V pátek, získala pro naše barvy titul mistryně ČR Mag-
dalena Mišoňová ve štafetách, kdy si jí do «dvojky» týmu 
vypůjčil kolínský Express CZ Scott team. 

V nebývale dlouhém sobotním Eliminátoru si nejlépe 
vedla Zuzana Kadlecová, která prošla do semifinále. 

Hlavní den Mistrovství, pak byla neděle, kdy byly na 
programu dne individuální závody.

Žáci I 
Na startu bylo 59 kluků a s tratí a konkurencí soupeřů se nejlépe popral Kryštof Král na 
15. místě. Vojtěch Suchý dojel na výborném 30. místě, v těsném závěsu za ním na 32. 
místě skončil Prokop Miňovský. Konečné 50. místo patřilo Adamu Hoškovi. 
Konečné pořadí v Českém poháru 2017 (celkem 98 závodníků): Kryštof 15., Vojtěch 
25., Prokop 33., Adam 47. 

Žáci II
V této kategorii za nás letos bojuje jako lev Filip Jech, kterému sedí spíše technické 
a těžší tratě. S velkým napětím jsme tedy očekávali, jak se s mistrákem Fíla popere. 
Filip zajel jeden z nejlepších závodů, cílovou pásku proťal na 11. místě s odstupem 
1 vteřiny na osmé místo.  
Konečné pořadí v Českém poháru 2017 (celkem 82 závodníků): Filip 12.

Žákyně II 
Galapředstavení č. 1 v podání Anety Novotné (o jejím úspěchu píšeme v samostat-
ném článku). Po dvou letech, kdy Aneta vybojovala na MČR vždy druhé místo, tak má 
konečně v držení mistrovský dres. Výborně rozjela svůj závod také Veronika Mišoňo-
vá, která jela téměř celé první kolo na 5. místě, těsně za skupinou bojující o medaile. 

MCR Brno – Veronika Mišoňová
foto: Petr Tvarog

MCR Brno – Kryštof Král
foto: Petr Tvarog
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Toto tempo bylo ve třetím kole nad její síly a propadla se na konečné 12. místo. Další 
naše závodnice, Kateřina Suchá, přijela do cíle na 30. místě z 37 holek.  
Konečné pořadí v Českém poháru 2017 (celkem 47 závodnic): Aneta 1., Veronika 8., 
Kateřina 20. 

Kadeti
Richard Wohanka bojoval nejenom o co nejlepší výsledek na MČR, ale hlavně o udr-
žení pořadí v Českém poháru do 10. místa. Po vynikajícím výkonu obsadil nádherné 
10. místo, a to mu přineslo posun na 9. místo v pořadí Českého poháru. 
Konečné pořadí v Českém poháru 2017 (celkem 95 závodníků): Richard 9. 

Expert
Matěj Mišoň se i přes letošní tréninkové manko závodu nezalekl a až do okamžiku, 
kdy namotal do zadního kola okolo cesty ležící ocelový drát, jel i vcelku slušné tem-
po. Po dlouhém rozmotávání drátu v cíli 18. místo. 
Konečné pořadí v Českém poháru 2017 (celkem 52 závodníků): Matěj 21. 

Kadetky 
Galapředstavení č. 2 nás čekalo po obědě. Magdalena Mišoňová a Zuzana Kadleco-
vá si tak trochu ze závodu udělaly otevřené mistrovství oddílu. Po výjezdu ze stadio-
nu obě padly na čelo balíku, najely v tandemu na prvních dvou místech do terénu 
a nekompromisním tempem rozvěsily balík už na prvním průjezdu nejvyššího bodu 
trati. Pak už jen kontrolovaly svůj náskok a přivezly do cíle Mistrovský double.  
Konečné pořadí v Českém poháru 2017 (celkem 35 závodnic): Magdalena 1., Zuzana 2.

Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že nejsme jenom do počtu. Potvrzuje to po-
hled do týmových výsledků za celou sezonu 2017: 
Žáci I: 4. místo z 48 týmů 
Žáci II: 11. místo z 52 týmů (a to jezdil Filip sám)  
Žákyně II: 1. místo z 31 týmů 
Kadeti: 9. místo z 65 týmů (a to jezdil Richard sám)
Expert: 18. místo z 38 týmů 
Kadetky: 1. místo z 27 týmů 
A největší dojem na nás dělá celkové umístění týmu přes všechny kategorie 
ADASTRA Sokol Veltěž – 4. místo z více než 200 týmů! 

MCR  XCO Brno – Richard Wohanka
foto: Pavel Kopecký

MCR XCO Brno – double Magdalena Mišoňová 
a Zuzana Kadlecová, foto: Pavel Křikava
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Čtyři děvčata z našeho oddílu reprezentovala na ME v kategoriích 
U15 a U17
Po MČR v Brně byla oficiálně oznámena nominace na srpnové Mistrovství Evropy 
MTB Cross Country v kategoriích do 15 let (U15) a do 17 let (U17). 

Českou Republiku reprezentovaly 4 dívky a hned tři závodnice z našeho oddílu. Za-
tím co pro Magdalenu to byla již čtvrtá účast na ME, pro Zuzanu to byla již třetí účast 
– tentokrát poprvé v kategorii U17, pro Anetu to byla druhá účast v kategorii U15.

 
ADASTRA Sokol Veltěž vynikající prací s mládeží opět potvrdil, že je už „tradič-

ním“ dodavatelem reprezentantek v těchto věkových kategoriích. 
Jako bonus pro náš oddíl byla pak účast Veroniky v holandském týmu. Verča si tak 

odbyla svoji premiéru na ME! 

Všechny během jednoho týdne čekaly tyto disciplíny: 
– Team Time Trial – týmová časovka
– XCO Team Relay – štafety 
– XCO Combined – technický parkur a stíhačka
– XC X-Large – minimaraton
– XCO – olympijské cross-country 

Aneta završila veleúspěšnou sezónu získáním bronzové medaile z Mistrovství Evropy 
(tomuto úspěchu je věnován samostatný článek). Magdalena vybojovala vynikající 7. místo 
v našlapané konkurenci 80 závodnic v kategorii U17, kde jí zdatně sekundovala teamová 
parťačka Zuzana, která skončila na celkovém 16. místě! Zuzka předvedla, že s ní soupeřky 
musí v příštím roce počítat, a to zejména v minimaratónu, kde si dojela pro 8. místo.

Poprvé v mezinárodní konkurenci se neztratila ani Veronika, a to hlavně super výkonem 
ve stíhačce, který jí katapultoval na velké podium (TOP 10). Toto její „etapové“ 8. místo 
bylo pro všechny velkým překvapením, a celkově Verča vybojovala 25. místo ze 65 bikerek.

ZlatO a StŘÍbrO Z Her viii. letnÍ OlympiÁdy 
dětÍ a mlÁdeŽe 2017
Hned první den olympiády to dvěma bikerkám z cyklistického oddílu ADASTRA Sokol 
Veltěž pěkně zacinkalo. Na pořadu dne byl závod v jejich parádní disciplíně – Cross 
Country MTB závodě.

Nejprve se na start v reprezentačním dresu Středočeského kraje postavila starší žačka 
Aneta Novotná. Přestože díky nemilosrdně špatnému losu startovala až z poslední řady, 
dokázala se během nájezdu do terénu posunout do čelní skupiny a mohl začít urputný 
boj o medaili. Pořadí na čele se neustále měnilo, žádné z holek se ovšem nepodařilo odjet 
a získat rozhodující bezpečný náskok. Závod se tak rozhodoval až v posledním kole, kdy 
na čele zůstala trojice závodnic včetně Anety. V polovině okruhu dokázala Aneta reagovat 
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Z FOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Pozvánka na zápasy – A mužstvo
09. 09. 2017 17.00 SK Baník Libušín TJ Sokol Klecany
16. 09. 2017 17.00 TJ Sokol Klecany FK Komárov
23. 09. 2017 16.30 FK Mníšek pod Brdy TJ Sokol Klecany
30. 09. 2017 16.00 TJ Sokol Klecany SK VOTICE
07. 10. 2017 15.30 FK Kosoř TJ Sokol Klecany

Pozvánka na zápasy – B mužstvo
10. 09. 2017 17.00 Veleň Klecany 
17. 09. 2017 17.00 Klecany Vodochody 
24. 09. 2017 16.30 Nehvizdy B Klecany 
01. 10. 2017 16.00 Klecany Toušeň 
08. 10. 2017 16.00 Husinec – Řež Klecany 

na nástup jedné ze soupeřek, a tak bylo jasné, že 
Aneta pojede o zlatou nebo stříbrnou placku při 
své první účasti na olympiádě. Ve finále závodu 
chybělo Anetě trochu více sil, neboť za zlatem za-
ostala o pouhých 3,5 sekundy.

Naprosto odlišný byl průběh závodu kadetek, 
kde naše barvy hájila Magdalena Mišoňová. Po 
výborném startu na nic nečekala a hned v prvním 
kopci rozdala soupeřkám trochu bolesti a startovní 
pole se v lesoparku u Antrophosu v Brně rozsypalo 
jako korálky na trati . Žádný prostor k taktizování, 
Magdalena neomylně upalovala za svým cílem. 
Ten se jí nakonec po 38 minutách závodu splnil, 

když projela vítězně s rukama nad hlavou cílovou branou.
Videa z obou závodů naleznete na našem videokanále.

Madla v cíli
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Pozvánka na zápasy – dorost
09. 09. 2017 10.15 TJ Sokol Klecany S K Bělá pod Bezdězem
16. 09. 2017 10.00 TJ Sokol Chotětov TJ Sokol Klecany
23. 09. 2017 10.15 TJ Sokol Klecany SK Benátky nad Jizerou
01. 10. 2017 11.15 TJ Klíčany TJ Sokol Klecany
07. 10. 2017 10.15 TJ Sokol Klecany TJ Sokol Luštěnice

Pozvánka na zápasy – starší žáci
10. 09. 2017 09.30 Hovorčovice Klecany 
17. 09. 2017 10.15 Klecany Velké Popovice 
24. 09. 2017 10.00 Klíčany Klecany 
01. 10. 2017 10.15 Klecany Mirošovice 
08. 10. 2017 13.00 Radošovice Klecany 

Pozvánka na turnaje – starší přípravka
Hřiště TJ Sokol Veltěž 10. 09. 2017 09.00 hod
Hřiště SK Podlipan Přišimasy 16. 09. 2017 10.00 hod
Hřiště TJ Liblice 07. 10. 2017 10.00 hod

Pozvánka na turnaje – mladší přípravka
Hřiště SKK Hovorčovice 09. 09. 2017 13.00 hod
Hřiště Spořilov FK Brandýs Boleslav 23. 09. 2017 14.00 hod
Hřiště TJ Sokol Klecany 28. 09. 2017 10.00 hod
Hřiště SK Zeleneč 08. 10. 2017 13.00 hod
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