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Všem tátům přejeme hezký sváteční den
Den otců 17. června 2018

„Stát se otcem není těžké, být otcem je těžké.“
Wilhelm Busch

„Táta – to je velké dítě, které jsem měl,
když jsem byl malé dítě.“

Alexandre Dumas ml.
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výpiSy Z uSneSení rady a ZaStupitelStva 
měSta Klecany Za duben a Květen 2018
Rada 16. dubna
 – Schválila doporučení hodnotící komise k zakázce na pořízení kompostérů pro 

obyvatele města Klecany a pověřuje starostu k uzavření kupní smlouvy s prvním 
uchazečem v pořadí Pilnaj Cont s.r.o. Roudnice n. Labem.

 – Schválila rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Klecany za rok 2017 ve výši 
292 598 korun, a to tak, že do rezervního fondu půjde částka 192 598 korun a do 
fondu odměn 100 000 korun.

 – Vzala na vědomí informaci Ing. T. Černého o postupu prací na projektové přípravě 
provozovny v budově čp. 54 na náměstí Václava Beneše Třebízského.

 – Projednala iniciativu M. Relicha na obnovení zvoničky v Klecánkách, Povltavská 
ulice a souhlasí se záměrem. Požaduje doplnění položkového rozpočtu materiálu 
a práce.

 – Schválila vysazení lípy na náměstí VBT u příležitosti oslavy stého výročí Českoslo-
venské republiky dne 8. května v 18 hodin a v rámci slavnostního shromáždění 
u příležitosti 73. výročí konce 2. světové války.

Zasedání zastupitelstva 19. dubna
Zastupitelé na svém řádném zasedání schválili mimo jiné
 – obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření 

na některých veřejných prostranstvích ve městě
 – poskytnutí dotace oddílu volejbalu TJ Sokol Klecany, župa Jungmannova ve výši  

40 tisíc korun a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční pod-
pory.

Uložili
 – starostovi zabezpečit zpracování návrhu změny č. 4 územního plánu Klecan v sou-

ladu se schválenou zprávou
 – místostarostovi zajistit na důležitých místech vyvěšení telefonního čísla Městské 

policie Klecany a informaci o pořízení defibrilátoru.

Rada 23. dubna
 – Schválila smlouvu o dílo s Tritius Solutions a. s. Brno na dodávku a instalaci knihov-

ního systému Tritius. Akce bude spolufinancována z dotace Ministerstva kultury.
 – Schválila organizační řád Městského úřadu Klecany.

Rada 2. května
 – Schválila poskytnutí dotace spolku Sport4active na zajištění 3. ročníku běžec-

kého závodu Kros Zdiby – Klecany ve výši 15 000 korun a podpis smlouvy 
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o poskytnutí veřejné finanční podpory. Rada souhlasila s krátkodobým využi-
tím městských pozemků pro pořádání závodu.

 – Projednala s vedením školy aktuální situaci ve škole:
• informaci o šikaně mezi dětmi prvního stupně
• navýšení kapacity školy pro letošní první třídy, podmínky hygienické stanice
• nový vjezd do areálu – přemístění značky „Zákaz vjezdu“
• personální obsazení
• možnost využívání učeben ZUŠ v dopoledních hodinách
• využití prostor školy pro neziskové organizace v odpoledních hodinách 

s ohledem na provoz školní družiny do 17 hodin
• rekonstrukci školní kuchyně a omezení provozu o prázdninách (stavební 

úpravy v kuchyni, instalace dopravního pasu na použité nádobí)
• GDPR a pověřenec pro školu
• spolupráce školy a SRPŠ
• vzala na vědomí odstoupení ředitele školy Mgr. Vladimíra Laciny z funkce 

k 31. 7. 2018
• rozhodla o vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Klecany.

 – Vzala na vědomí text memoranda obcí proti výstavbě skladových hal a výrob-
ních podniků v koridoru dálnice D8. Předá zastupitelstvu města.

Rada 14. května
 – Schválila provedení dodatečných stavebních prací v rámci stavby Rekonstruk-

ce místních komunikací v Klecanech II. etapa a uzavření dodatku ke smlouvě 
o dílo se Strabag a. s., kterou se zvyšuje cena díla o vícepráce. Celková koneč-
ná cena díla činí 14 343 986,21 korun bez DPH.

 – Schválila pořízení kontejnerů na chemický odpad pro sběrný dvůr v Kleca-
nech od MEVA-TEC s.r.o. Roudnice za 101 626,50 Kč bez DPH.

Rada 16. května
 – Schválila objednání výsadby stromů od D. Heraina Brandýs nad Labem-Stará Bole-

slav v rámci dokončovacích prací stavby Úprava komunikace, parkování a přístupu 
do ZŠ a MŠ Klecany, za cenu 146 200 Kč bez DPH.

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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Úprava KOmuniKace, parKOvání a příStupu 
dO ZŠ a mŠ Klecany
Vážení občané,

v květnu byly ukon-
čeny stavební práce 
spojené s realizací 
projektu „Úprava ko-
munikace, parkování 
a přístupu do ZŠ a MŠ 
Klecany“ a aktuál-
ně probíhají parkové 
úpravy, kterými bude 
tento projekt dokon-
čen.

Touto cestou bych rád poděkoval za trpělivost všem občanům, kterým stavební 
práce snížily komfort bydlení nebo zkomplikovaly přístup na sídliště či do zá-
kladní a mateřské školy.

Jak jsme již in-
formovali, stavba 
měla být dokon-
čena v závěru 
roku 2017. Lhů-
ta ukončení sta-
vebních prací se 
prodloužila o pět 
měsíců, a to jak 
z důvodů nutných 
víceprací na pro-
jektu, tak nevynu-
cených víceprací 
na opravě přístu-

pových cest k sousedícím činžovním domům.

Věřím, že realizace tohoto projektu povede ke zklidnění dopravní situace jak 
na sídlišti, tak i v okolí Boleslavky a zároveň přispěje  k větší bezpečnosti dětí, 
které navštěvují základní a mateřskou školu a v neposlední řadě vyřeší kompli-
kovanou situaci s parkováním v této lokalitě.

starosta Ivo Kurhajec



4 / 5



Klecanský zpravodaj • červen 2018



6 / 7



Klecanský zpravodaj • červen 2018



8 / 9



Klecanský zpravodaj • červen 2018

OSlava KOnce ii. SvětOvé válKy
Dne 8. 5. v 18.00 hodin se na náměstí Třebíz-
ského konala oslava konce II. světové války. 
Účastníci pietního shromáždění si zároveň při-
pomněli 100. výročí založení Československa. 
Přítomní si společně s pěveckým sborem Kle-
nota zazpívali českou státní hymnu, pan staros-
ta přednesl slavnostní projev a vyzval přítomné 
k položení 
kytic k Po-
mníku pad-
lým za I. 
a II. světové 
války.

Součástí 
p rog ramu 
bylo vysa-
zení lípy 
– „stromu 
republiky“. 
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Nově vysazené lípě požehnal páter Pavel Kuneš a všichni si společně se sborem Kle-
nota zazpívali píseň „O lípě“.
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Shromáždění se zúčastnili zástupci města Klecany, zájmových spolků a další ob-
čané, kteří důstojně uctili památku padlých za obou světových válek a připomněli si 
výročí naší republiky.
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Digitálně podepsáno
Jméno: Marcela Podhorová
Datum: 14.05.2018 10:01:30

Digitálně podepsáno
Jméno: Marcela Podhorová
Datum: 14.05.2018 10:01:30
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dOdání KOmpOStérů prO Obyvatele  
měSta Klecany
Město Klecany uzavřelo dne 25. 4. 2018 kupní smlouvu na dodávku 325 domácích 
kompostérů pro občany.

V posledním květnovém týdnu bylo občanům Klecan poskytnuto 325 domácích 
kompostérů, které město Klecany pořídilo na základě kupní smlouvy uzavřené dne 
dne 25. 4. 2018.
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ZpravOdaJ 1941 – 1950
1941

10. leden – první schůze obecní rady (OR) – úřadující náměstek starosty p. M. Srb, 
II. náměstek starosty p. K. Snopek
4. duben – rada bere na vědomí přípis OkÚ o zřizování úkrytů k ochraně před letec-
kými útoky
4. září – vzat na vědomí protokol o předání osady Klecánky, která byla zrušena k obci 
Klecany

1942
14. únor – M. Beniesová – Weinzenbachová prodala zámek Říšskému svazu němec-
ké mládeže za 2,250.000
– škola – vánoční prázdniny do 17.1. Pak prodlouženy do 7. 2. a ještě až do 4. 3.

1943
4. ledna – nařízení Ministerstva vnitra: majetek hasičských sborů předat do správy 
obce. Převzat včetně dluhu 51.346,– K 
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7. duben – první schůze obecní správní komise: Karel Snopek – předseda, dále Z. Po-
spíšil, A. Černý, A. Gruncl, K. Tröber. A. Černý a K. Tröber byli členy správní komise 
se schválením ilegální organizace

1944
24. května až 12. června – zabrána budova hlavní školy německou brannou mocí. 
Škola přesídlila do Veltěže, učí se v restauraci „U Řeháků“, na faře 3. třída. MŠ 
u p. A. Stanislava čp. 75
9. srpen – zatčen člen rady K.Tröber – 5. 1. 1945 popraven
6. prosinec – zabrána pro německou brannou moc i škola „Na skalkách“ do 13. 12.

1945
27. květen – konáno první veřejné zasedání MNV. Do této doby řídil obec Revoluční 
národní výbor (RNV) jak byl připraven ilegálními organizacemi obce. Zvolena byla 
rada v tomto složení: předseda F. Heřmánek, I. náměstek V. Černý, II. náměstek J. Bor-
ský, členové J. Kortán, K. Snopek ml. M. Vácha, J. Hruška, MUDr. V. Tincl, V. Stanislav. 
Členové zastupitelstva: J. Beznoska, V. Fišer, B. Novák, F. Herold (farář), K. Srba (řídící 
učitel), A. Bassy, F. Novák, K. Mirovský, F. Šarocha, J. Rut, A. Veselý, L. Mottl, B. Janda, 
L. Maršík, V. Vysušil
20. červen – na základě stížnosti z řad rolníků, že následkem nedostatku pracovních 
sil nemohou dokončiti jarní práce zemědělské, usneseno: zavést všeobecnou pracov-
ní povinnost počínajíc 15.6. Vydat vyhlášku, že všichni ve stáří 12 – 60 let musí se 
dokončení těchto důležitých zemědělských prací zúčastniti
8. srpen – MUDr V. Tincl jmenován zástupcem obvodního lékaře – jmenovalo ONV
– zemědělský referent J. Beznoska: průběh žní byl dobrý, dávky splněny, čistý příjem 
z třešňovek 85.000,– Kč
19. srpen – Zemský národní výbor sděluje, že p. M. V. Benies byl jmenován národ-
ním správcem na velkostatku v Klecanech. Předseda také přečetl protest, který proti 
tomuto rozhodnutí podal MNV
29. září – rada: dopis od MNO – hlavního štábu letectva, ohledně zřízení letiště 
v Klecanech pro SČM a Aeroklub a slavnostního předání letiště a zahájení provozu 
7.10.
14. listopad – rada: SČM žádá o povolení k zřízení tanečních hodin na zámku – po-
voleno
12. prosinec – MNV: k odklízení sněhu na státní silnici vyhotovit seznam 45 osob 
práce schopných, v obci bydlících, kteří budou povinni při event. sněhové kalamitě 
prohazovati sníh. Odmítnutí pracovní povinnosti jest trestné. Seznam vyhotoví určení 
členové politických stran

1946
12. leden – Junácký karneval – pořádá I. oddíl svazu Junáků a skautů
30. leden – MNV: přikročeno k znovuzvolení prezidenta E. Beneše čestným občanem 
Klecan
10. duben – internační středisko přebírá ministerstvo vnitra a okres
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29. květen – na MNV došlo 16 nabídek na koupi budov velkostatku
25. červen – ustavující schůze MNV a volba jeho složek: předseda MNV Fr. Heřmá-
nek, I. náměstek Jar. Fiala, II. náměstek Jos. Borský.
10. květen – schválen prodej budov velkostatku p. V. Skrbkovi za 1,494.000,– Kč 
(mimo stodol u letiště – má Aeroklub)

1947
20. březen – zámek: seznamovací odpoledne pořádá Aeroklub vysokoškolského stu-
dentstva. Účast: primátor hl. m. Prahy Dr. Vacek, členové ÚNV Praha, pozván i MNV
18. září – konstatováno, že v obci jest již poradna matek a dětí, která bude ordinovat 
1x týdně, ve středu
27. listopad – družstevní prádelna: Ministerstvo zemědělství věnuje 20.000,– na za-
koupení pračky
18. prosinec – MNV: volba předsedy MNV – zvolen Antonín Černý

1948
23. srpna – provedeno parcelační řízení na velkostatku Klecany – MNV žádá o odlo-
žení konečného rozhodnutí
15. září – zahájen školní rok 1948/49 – zřízena jednotná škola – povinná docházka 
9 let
7. říjen – MNV žádá o přidělení pískovny, která je v přemyšlenském katastru a není 
o ni zájem

1949
24. březen – rada: návrh na utvoření pohřebního ústavu jako komunální podnik – 
plénum schvaluje
12. červenec – ustaveno Jednotné zemědělské družstvo. Z 18 zemědělců vstou-
pilo 15. Má 248 členů, 200.4 ha zemědělské půdy. Předsedkyně Marie VÁLKOVÁ
22. září – proti žádosti ÚNV Praha o stavbě kalojemů a přidělení pozemků u Drast 
není námitek v případě, že vše bude provedeno bez závad a zápachu

1950
20. leden – hostem našich žáků je kapitán Emil Zátopek, dne 26. 1. paní Dana Zá-
topková
21. únor – první občanské svatby na MNV
27. duben – ustavující schůze MNV. Předsedou MNV zvolen Václav Kalaš, I. náměs-
tek. V. Meloun
4. červen – rada: Památkový úřad uskuteční opravu krytiny kostela i fary, sochy 
sv. Václava
15. červen – MNV ustavuje spolu s JZD Komunální podnik. Zahrnuje: sady a pískov-
nu, pohřební ústav, hřbitov. Správcem jmenován Jaroslav Fiala

JN
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červen u vltavy
Příroda je mocná, ale díky našim neuváženým zásahům začíná být spíše nemocná. 
Před 5 lety jsme se potýkali s povodní, letos se potýkáme se suchem. Něco je zřejmě 
špatně, jen si zatím nedokážeme nahlas přiznat co.
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OKénKO prO SeniOry
Návštěva aktivních seniorů ze spolku AkSen
Stalo se tradicí, že účastníci květnového cyklistického putování seniorů po pražských 
parcích se zastavují na oběd u DPS v kasárnách.

Vždy 8. května se pod pergolou v zahradě objeví i více než desítka cyklistek a cyk-
listů, kteří si chvíli odpočinou u kávy s moučníkem, opečou si špekáčky, potěší oby-
vatele DPS, zavzpomínají na minulé setkání a pak pokračují po plánované trase přes 
Roztoky, Tichou Šárku až do Břevnova.

Fotografie dokazují, že nálada je vždy skvělá, ať svítí slunce nebo prší.
Další akce a fotografie aktivních seniorů najdete na www.aksen.cz

Svátek matek
V neděli 13. května přišly obyvatelkám DPS popřát krásný Svátek matek Lakomé Bar-
ky. Zazpívaly několik národních písní a poseděly u kávy a čaje.

Kouzelná babiččina zahrádka u Domu s pečovatelskou službou
Spolek Pravý Hradec získal 
od Nadace partnerství dotaci 
na rozšíření zahrádky, kterou 
před několika lety u DPS vy-
budoval.

Z dotace jsme pořídili 
4 vysoké záhony, na kterých 
se dá výhodně pěstovat zele-
nina nebo bylinky. Tyto záho-
ny nabízíme těm, kteří nám 
občas pomohou s údržbou 
současné zahrádky. Bylinkový záhon přestěhujeme a zvýšíme kamennou zídkou, aby 
k němu byl snazší přístup. U vchodu do zahrádky vysadíme okrasné keře.
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S naším plánem a výsledky naší práce Vás seznámíme v sobotu 16. června od 
15 do 18 hodin.

„Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který 
vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.“

Pozvánka na výlet do Veltrus
Výlet se uskuteční ve čtvrtek 28. června.

Odjezd autobusu bude v 8.30 z autobusové zastávky v Klecánkách se za-
stávkou na náměstí, u NÚDZ a u hřbitova. V ceně 250 Kč je zahrnutý poplatek 
za autobus, vstupné 
a oběd. Návrat je plá-
novaný na 16. hodi-
nu.

Přihlašujte se, pro-
sím, u Z. Tomášové, 
tel. 723 734 994

Za podporu akti-
vizačního programu 
seniorů a pomoc tech-
nických služeb při bu-
dování zahrádky dě-
kujeme vedení města.

Zdeňka Tomášová

červen – měSíc mySlivOSti
Červen je již tradičně označován jako měsíc 
myslivosti a ochrany přírody. V tomto měsíci 
se rodí nejvíce mláďat lovné zvěře, ale i ostat-
ních zvířat a ptáků žijících ve volné přírodě. Je 
to krásný zážitek, když můžete vidět roztomilá 
srnčata či malé zajíčky. Aby měla tato mláďata 
šanci přežít, je třeba aby se všichni návštěv-
níci přírody chovali ohleduplně. To znamená, 
aby nenechávali své psy volně pobíhat, po-
hybovali se, pokud možno, po vyznačených 
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cestách a při nálezu nějakého mláděte 
se jej nedotýkali. Lidé, vedeni potřebou 
zachránit opuštěného tvora, odnáše-
jí mláďata domů či do útulku a tím ho 
vlastně odsuzují k záhubě. Nejedná se 
totiž o opuštěné mládě, protože matka 
s ním není trvale aby jej nevystavovala 
nebezpečí ze strany predátorů. Obvykle 
je nablízku ve skrytu a přichází pouze 
ke kojení. Horší situace však nastává při 
kosení pícnin, kdy každoročně dochází 
ke značným ztrátám, hlavně na srnčí zvěři. Jedinou možností, jak alespoň čás-
tečně zmírnit tyto ztráty, je spolupráce zemědělců s myslivci, kteří těsně před 

senosečí vyhánějí s pomocí loveckých 
psů ohroženou zvěř z polí.

Přes veškerou snahu dochází k úbyt-
ku hlavně drobné zvěře (zajíc, bažant) 
v důsledku zhoršujícího se jejich život-
ního prostředí. Tak jako každý rok i le-
tos jsou naše vesnice a města obklíčeny 
nekonečnými lány řepky, dále pokraču-
je výstavba, a tím i zabírání orné půdy, 
množství aut blokuje průjezdnost silnic 
a dálnic. Jen pro zajímavost uvádím, že 
úbytek zemědělského půdního fondu od 

roku 1948 do konce roku 2015 činil cca 589 000 ha, což je více než je než rozlo-
ha olomouckého kraje (526 669 ha). Alarmující skutečností je, že tento trend po-
kračuje. Uvádí se, 
že jen v roce 2015 
to bylo cca 15 ha 
denně. S úbytkem 
výměry i zhoršují-
cí se kvalitou orné 
půdy souvisí i pro-
blém vodních zdro-
jů, kdy půda není 
schopna vázat do-
statečné množství 
vody, nehledě na 
klimatické změny, 
při kterých je v po-
sledních letech stá-
le méně dešťových 
srážek. V součas-

Srnče

Bažant
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ném období ekonomického i technologického růstu se to nejeví jako problém, 
proto se potravinová soběstačnost neřeší. „Co mi chybí, to si snadno dovezu“. 
V případě krize by si však každý stát chránil především svoje zájmy včetně po-
travinové soběstačnosti a vodních zdrojů pro obyvatelstvo. Je proto na státních 
orgánech, aby se této problematice ochrany životního prostředí věnovaly se vší 
vážností.

I my se snažíme svým dílem přispět k zachování původních živočišných druhů 
v naší honitbě. Nakupujeme a vypouštíme do přírody dospělou bažantí zvěř, tlu-
míme zvířata škodící myslivosti, redukujeme stavy černé zvěře, provádíme zimní 
přikrmování i veterinární opatření, budujeme pachové ohradníky podél silnic.

Propagujeme myslivost, i náš myslivecký spolek, pořádáním besed se žáky škol 
i naučnými procházkami s myslivci v honitbě, tradičním mysliveckým plesem či 
aktivní účastí při pořádání Svatohubertské mše v klecanském kostele. V ochraně 
zvěře a přírody i pořádání kulturních akcí chceme pokračovat i v dalších letech.

Ing. Jindřich Trpák

lOvec KOmárů – netOpýr HvíZdavý
Fauna Klecan 23.
Tajemným, tichým a nočním 
lovcem je malý netopýr hvíz-
davý (Pipistrellus pipistrellus). 
Jeho hmyzí kořist není velká, 
a ani nekonkuruje hmyzožra-
vým ptákům, kteří si až na 
vzácné výjimky potravu opa-
třují za dne. Můrky, jepice, 
mouchy, brouci a zejména 
komáři, to je jeho pastva, při-
čemž právě těmi komáry lidi 
zvláště těší. Některým lidem se 
netopýr nejeví jako příliš krás-
ný, ale jeho prospěšnost vyso-
ce vyvažuje domnělé estetické 
nedostatky. Dávno jsou pryč 
středověké doby, kdy netopýři, spolu s hady, ještěrkami a sovami představovali 
něco jako síly pekelné. Od temného středověku jsme se (alespoň doufám) již 
poněkud vzdálili.

Netopýr hvízdavý, autor snímku A. Něgoda, 
4. června 2002
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Netopýr hvízdavý 
je z našich netopýrů 
nejmenší, na délku 
má nejvýše 5 centi-
metrů. Srst má tma-
vě hnědavou. Patří 
do řádu hmyzožrav-
ců, spolu s vrápenci, 
rejsky, ježky a krtky. 
Běžně v létě osidluje 
duté stromy a skalní 
spáry, a vyskytuje 
se i v jiných typech 
prostředí, často 
v blízkosti lidských 
sídel, například ve 
sklepích a stájích. 
V nich i nezřídka 
přezimuje. Jeho evropský areál výskytu zahrnuje většinu kontinentu vyjma Skandiná-
vie a severního Ruska. V Klecanech byl v uplynulých dvaceti letech nehojně zazna-
menán např. v Klecanském háji, v lomu, v okolí kostela a zámku, v parcích a u bývalé 
vodárny. Vedle tohoto druhu se v našem městě nepočetně objevuje ještě asi pět dal-
ších druhů těchto okřídlených savců.

Netopýr hvízdavý se rozmnožuje přibližně od jednoho roku života. K páření 
dochází již v zimním období či brzy zjara. Samičky mají i několik mláďat, o která 
se starají několik měsíců. Jsou sto nosit je na zádech i při letu.

Každé dítě ví z hodin biologie, že se netopýr při letu a lovu řídí echolokací 
ultrazvuku, který sám vydává. Ultrazvukové vlny mu přesně popíší tvar terénu 
i umístění kořisti. Zmást ho však může umělý zdroj ultrazvuku, který by vycházel 
z nějakého technického zařízení. Civilizace takové pasti chystá na každém kro-
ku, a to nejen netopýrům.

Co netopýrům škodí, to nejsou ani tak predátoři, kteří by je lovili, ale spíše tr-
valý úbytek vhodných stanovišť, jak letních, tak i zimních. Netopýři často hynou 
při kácení starých doupných stromů, kdy kmen i s nimi spadne na zem a náraz 
zvířata zahubí, a samozřejmě přijdou i o dutiny, které k životu potřebují. Žád-
né kácení starých stromů by se tedy nemělo obejít bez účasti kvalifikovaného 
zoologa, který dutiny prohlédne a stanoví další postup kácení. Dalším velkým 
problémem je zateplování domů, které často likviduje všechna dosavadní stano-
viště, a nezřídka dochází i k přímé likvidaci netopýrů zahraničními dělníky, kteří 
mnohdy ještě myšlenkově žijí ve výše zmiňovaném středověku. O kamenných 
stájích a podobných zařízeních poblíž domů lze u nás dnes hovořit jen výjimeč-
ně. Určité možnosti pro přezimování nacházejí netopýři naopak v moderních 
stavbách, jako jsou vodárny, čistírny odpadních vod, mosty, podzemní kolekto-
ry pro sítě apod. Pro letní pobyt lze pro netopýry zhotovovat speciální budky, 
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které se ovšem velmi liší od budek pro ptáky. O nich si řekneme někdy příště. 
Kultivovaný člověk musí udělat vše pro to, aby netopýr hvízdavý a jeho příbuzní 
i nadále tvořili součást klecanské fauny.

Jaromír Bratka

cHOrOby naŠicH ZaHrad – vi.
Virová mozaika okurek
Příčinou virózy je virus mozaiky okurek (Cucumber mosaic virus). Tento virus má 
extrémně širokou škálu hostitelů od běžných zahradních rostlin až po plevele. Virová 
mozaika okurek se projevuje zakrnělými a deformovanými, žlutě mozaikovitými listy. 
Rostliny kvetou slabě nebo vůbec a při silném napadení mohou i uhynout. Pokud se 
i přes napadení na okurkách, cuketách nebo zeleninových tykvích utvoří plody, jsou 
malé s množstvím povrchových jamek, mají výrazně tmavozelenou barvu se sytě 
žlutými skvrnami. Plody mají velmi tvrdou konzistenci a jsou nepoživatelné. Virus se 
snadno šíří při běžné manipulaci s rostlinami a přenáší ho i savý hmyz, zvláště mšice. 
Základní možnou prevencí je likvidace mšic. Proti viru samotnému existuje jediná 
ochrana, a to důsledné ničení napadených rostlin.

JH

přiŠlO nám mailem
Po té, co vstoupilo v platnost Obecné nařízení EU 2016/679 
o ochraně osobních údajů (GDPR):

Stojí učitelka před třídou prvňáčků, v ruce drží dort a říká: „Dnes 
popřejeme vaší spolužačce k narozeninám. Bohužel vám nemů-
žu říci, která to je.“
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TISKOVÁ ZPRÁVA PRAHA, 15. května 2018

ŠKOláci Z praHy a StřednícH čecH 
pOStOupili dO finále KucHařSKé SOutěže
Úspěch můžou slavit v Praze, Klecanech – Zdibsku a Čechticích. Až do celostátního 
finále dětské kulinární soutěže Finále Zdravé 5 se totiž dostaly 3 týmy z Prahy a Stře-
dočeského kraje. Finálové klání proběhne v sobotu 9. června ve středisku Plechárna 
v Praze na Černém Mostě a zúčastní se ho 20 nejlepších týmů z Čech a Moravy.

„Letošní ročník dětské kulinární soutěže přilákal 437 tříčlenných týmů ze všech 
koutů Česka. Máme velkou radost ze zajímavých zdravých receptů i z nápadů na 
společně strávené chvíle nad připraveným pohoštěním s těmi, kterým stojí za to udě-
lat radost. Věříme, že se nám podařilo na mnoha místech podnítit hezkou tradici se-
tkávání se u zdravých pochoutek,“ prozradila Eva Nepokojová, manažerka programu 
Zdravá 5.

Do celostátního finále soutěže postoupilo v každé ze čtyř kategorií pouze pět 
nejlepších přihlášených projektů z celé republiky. Na dvacítku tříčlenných dětských 
partiček čekají v Praze dvě disciplíny – studené pohoštění dle vlastního výběru a vě-
domostní kvíz. „Úkolem soutěžících bude vše nejen hezky naaranžovat, ale také vy-
brat suroviny tak, aby tvořily nutričně vyvážený pokrm,“ upřesňuje Eva Nepokojová. 
Vítězný tým z každé kategorie za odměnu stráví zážitkový víkend v Ekocentru Orlov 
u Příbrami.

Na finále se chystají tři týmy z Prahy, Klecan a Čechtic
Tým Medvídci z Mateřské školy Na Korábě v Praze 8 se přihlásil do soutěže s fazolo-
vou pomazánkou s pečeným česnekem a sušenými rajčaty na domácích houstičkách. 
Pohoštění věnovaly babičkám společně s básničkou: „Pro naše milé babičky, máme 
křehké houstičky. Na těsto si zaděláme, od mouky pak ruce máme. To nám ale ne-
vadí, když se dílo podaří. Srdíčko do toho dáme, lásku, štěstí přimícháme. A už je to 
hotovo, dílo se nám povedlo. Teď jen pozvat babičky, servírovat houstičky. Když my 
s láskou vaříme, na babičky myslíme,“ recitují Natálka, Libuška a Oliver.

Kategorii Mateřské školy budou reprezentovat i děti z Mateřské školy Liška Bystrouš-
ka z Klecan – Zdibska. Tato školka měla své týmy již v loňském finále. Letos porota 
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vybrala trojici Los Avocados, která nachystala 
pomazánku z avokáda na tmavém chlebu pro 
babičky a dědečky z domova s pečovatelskou 
službou v Klecanech. Jako bonus přidali i pár 
básniček a písniček v kostýmech a prožili 
společně krásné dopoledne. „Rozhodli jsme 
se obohatit náš jídelníček o některé méně 
tradiční ingredience. Jednou z nich je také 
avokádo, které se v naší kuchyni moc často 
neobjevuje, ale je nesmírně zdravé,“ vysvět-
lují David, Matiáš a Radim.

Tým Sokolníci ze Základní školy v Čech-
ticích bude zastupovat kategorii 1. stupeň 
ZŠ. „Svačinku s tajemným názvem Zpěv jar-
ních ptáků jsme věnovaly panu lektorovi ze 
záchranné stanice ohrožených živočichů, 
protože pro nás připravil program o přírodě 
a hlavně ptactvu,“ shodují se Anička, Adélka 
a Magdalenka.

Nadační fond Albert poskytuje školám všechny své projekty zdarma. Více o pravi-
dlech a termínech soutěže naleznete na www.zdrava5.cz.

Dobrý soused Albert
• Obchody Albert působí na českém trhu téměř 27 let. První obchod přivítal zákaz-

níky 6. 6. 1991 v Jihlavě.
• Síť prodejen Albert má více než 300 obchodů po celé České republice, hypermar-

kety a supermarkety Albert najdou zákazníci v každém kraji.
• Albert patří mezi největší soukromé zaměstnavatele v Česku, o zákazníky se denně 

stará 17 000 zaměstnanců.
•	 Nadační fond Albert založil řetězec Albert 1. září 2009 za účelem podpory zdra-

vého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje 
dětí ze sociálně znevýhodněných skupin.

• Zdravé stravování podporuje Nadační fond Albert prostřednictvím vzdělávacího 
programu Zdravá 5, který přibližuje dětem principy zdravé výživy a zdravého ži-
votního stylu. Sociálně znevýhodněné děti fond podporuje prostřednictvím hlaso-
vání zákazníků v rámci programu Bertík pomáhá a projekty Obchůdky s Albertem 
a Do Alberta na praxi.

• Albert získal stříbrný certifikát v kategorii TOP Odpovědná velká firma roku 2017, 
ve stejném roce udělilo Fórum dárců Nadačnímu fondu Albert cenu za zaměst-
naneckou sbírku a v roce 2016 byl fond zařazen mezi TOP 25 firemních fondů 
a nadací podle objemu rozdělených příspěvků.
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• Již od roku 2012 darují desítky hypermarketů Albert neprodané potraviny Fede-
raci potravinových bank. Neprodané čerstvé potraviny, které nesplňují nároky na 
konzumaci, putují zase do zoologických zahrad a farem ke zkrmení. Ve vybraných 
obchodech se používá také speciální kompostér, který dokáže během 24 hodin 
přeměnit organický odpad na hnojivo.

• Albert je tradičním partnerem Národní potravinové sbírky a v roce 2017 získal titul 
Obchodník s největším meziročním nárůstem objemu vybraných potravin.

Více informací:
Eva Nepokojová Barbora Vanko
Programová manažerka Zdravé 5 Tisková mluvčí

Nadační fond Albert Supermarkety a hypermarkety Albert
Radlická 117, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice AHOLD Czech Republic, a.s.
Mobil:+ 420 777 210 947 Radlická 117, 158 00 Praha 5
e.nepokojova@nadacnifondalbert.cz Mobil: +420 601 559 534
anebo czpress@ahold.com

meZinárOdní den dětí
V roce 1920 během Turecké války za nezávislost Mustafa Kemal prohlásil, že 
důležitou součástí k budování nového státu jsou děti. V Turecku byl pak Den 
dětí jako první na světě ustanoven na 23. dubna. Vyhlášení Dne dětí, který by 
se slavil po celém světě, bylo poprvé zveřejněno 1. června 1925 na Světové 
konferenci pro blaho dětí. V roce 1949 byl Mezinárodní demokratickou federací 
žen vyhlášen Den pro ochranu dětí jako vzpomínka na lidické děti. Tento den 
se začal slavit rok po jeho vyhlášení a oslavy probíhaly každý rok. Ze Dne pro 
ochranu dětí se postupně stal Den dětí. V roce 1954 OSN vyhlásila Světový den 
dětí, jehož cílem bylo, aby každý stát jednou v roce upřel pozornost na nejmladší 
obyvatele. Účelem vyhlášení byla také podpora dětí, poskytnutí dobrých podmí-
nek pro jejich zdravý vývoj a přístupu ke vzdělání. Valné shromáždění OSN všem 
státům doporučilo, aby oslavovaly děti ve stejný den. Datem oslav byl stanoven 
20. listopad, proto, že v tento den v roce 1959 Valné shromáždění OSN přijalo 
Deklaraci o právech dítěte a rovněž 20. listopadu, ale v roce 1989 přijalo Úmlu-
vu o právech dítěte. Některé státy si však zachovaly datum oslav 1. června, jiné 
datum přesunuly na listopad, jak doporučovala OSN a některé státy si ponechaly 
pro oslavy dětského dne červnové i listopadové datum.

Život nás však staví často do situací, kdy si bez ohledu na všechna doporučení 
mezinárodních organizací, valných shromáždění a já nevím koho ještě musíme 
stále opakovat páté přikázání „Nezabiješ“ 

JH
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Třeťáci navštívili chuchelskou ZOO
V pondělí 30. dubna se 
děti ze 3.B vydaly na vý-
let do Chuchle, kde si 
prohlédly Zoo lesních zví-
řátek. Dozvěděli jsme se 
spoustu informací a pro-
hlédli spoustu zvířátek, 
které běžně žijí v našich 
lesích. Některé jsme moh-
li i nakrmit. Nechybělo 
hřiště ani procházka le-
sem a na závěr ještě opé-
káni buřtíků ... Zkrátka 
nádherný den :O).

ŠKOlní Kurýr
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Pangea – finálové kolo
V pátek 11. 5. se v Praze v Nové 
budově Národního muzea usku-
tečnilo finálové kolo matematic-
ké soutěže PANGEA. I v letošním 
roce měla naše škola zástupce 
v této soutěži. V bývalé budově 
Národního shromáždění si své 
matematické síly změřila s ostat-
ními finalisty Rebeka Mayero-
vá ze třídy 5. B a umístila se na 
úžasném 12. místě z celkového 
počtu 8 963 žáků přihlášených 
v 5. ročníku.

Rebece velmi gratulujeme 
a přejeme jí mnoho dalších úspěchů nejen v matematice.

Alena Vulterinová

Štafeta
Naše škola se poprvé zúčastnila soutěže Štafetový běh. Nutno říci, že jsme měli doopravdy 
silné soupeře. Reprezentovali nás žáci od třetí do páté třídy. Ve štafetě se běžely dohroma-
dy čtyři běhy, které byly rozděleny na 4 x 100 m chlapci, 4 x 100 m dívky. Po těchto bězích 
následovala smíšená štafeta A, B. Ve smíšené štafetě startovali dva chlapci a dvě děvčata 
a úkolem bylo uběhnout 4 x 200 m. Časy ze všech štafet se na konec sečetly, a ty určovaly 
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umístění. Náš výsledek sice nebyl ze všech nejlepší, ale byli jsme moc rádi, že jsme se 
mohli zúčastnit a porovnat síly s ostatními dětmi.

Jana Polčáková

Zúčastnili jsme se POHÁRU VE VYBÍJENÉ...
Reprezentovali nás vybraní žáci ze čtvrtých a pátých tříd. Minulý rok jsme na tomto 
turnaji skončili druzí ve smíšeném družstvu. Tento rok jsme udělali změnu a jeli jako 
dva týmy. Tým A – chlapci, tým B – dívky. Vše začíná losem, kdy si vylosujeme sku-
piny, ze kterých musíme postoupit dále do semifinále. Bohužel se mi jako vedoucí 
nepodařilo vylosovat „dobrou“ skupinu, jak pro dívky, tak i pro kluky. Týmy A i B byly 
velice soutěživé, ale z tabulky se nám na základě skóre postoupit nepodařilo. Bylo 
více družstev, která měla stejný počet bodů a v tomto případě se přechází na výsledek 
vzájemných zápasů, a pak počet vybitých soupeřů. Celková doba utkání je 2x 10 mi-
nut. Na závěr bych chtěla poděkovat dětem, které se zúčastnily vybíjené, sportovně 
se vyrovnaly s nepřízní osudu a skončily na krásném pátém a sedmém místě. Děkuji 
a věřím, že příště se nám podaří lepší výsledek.

Jana Polčáková

Dopravní soutěž mladého cyklisty
Uspořádat dopravní soutěž pro čtyři sta dětí není žádná legrace. A ještě k tomu, 
když si počasí zažertuje a po dvou měsíčním suchu si vybere „sprchu“ na dva ze tří 
dnů soutěže. Ještě, že máme děti a jejich paní učitelky se sportovním duchem. Děti 
překonaly nesnáze mokrých pneumatik na kluzkých dlaždicích při jízdě zručnosti.  
Zabojovaly v křižovatce a snažily se dodržovat dopravní předpisy, které si ověřily 
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v dopravních testech. Zasáhnout při masivním krvácení není jednoduché. Svou du-
chapřítomnost si mohly na vlastní kůži vyzkoušet u zdravotních sestřiček z VITALUS 
a pomohly zraněným spolužačkám z devátého ročníku. 

Za pomoc při organizaci děkujeme MěÚ Klecany, MP Klecany, policii Středočes-
kého kraje, sestřičkám z VITALUS a žákům devátého ročníku, kteří po tři dny zastávali 
práci zodpovědných kontrolorů a organizátorů soutěže.

A naše přání do budoucna? Dopravní hřiště ve městě Klecany, které by naše děti 
mohly navštěvovat častěji, než jednou za dva roky. Vychovali bychom si zodpovědné 
cyklisty a budoucí řidiče města Klecany.

Adopce rajčátek v II.C
Pod odborným 
dohledem paní 
učitelky L. Pe-
chové jsme pře-
sazovali rajčata. 
Spolupráce de-
váťáků a druhá-
ků byla příjem-
ná a výsledkem 
bylo přesazení 
adoptovaných 
rajčat, o které 
se nyní budeme 
starat doma. De-
váťáci pro nás rajčátka vypěstovali ze semínek a teď už je na nás, jaká bude úroda. 
K péči o rajčata jsme dostali i vytištěný návod. O naše úspěchy a zkušenosti se zase 
v září podělíme a opět doneseme fotky, jak nám rajče rostlo. Děkujeme paní uč. Pe-
chové a spolužákům v IX.A.

Zdroj příspěvků: www.zsmsklecany.cz

ZprávičKy Z mateřSKé ŠKOličKy
Zápis do MŠ
3. 5. proběhl zápis do mateřské školy. Celkem bylo přijato 58 dětí – všechny 5leté, 
4leté a 3leté děti. 12 dětí nebylo přijato z důvodu nedostatečného počtu volných 
míst a u 7 dětí nebyly dodány potřebné dokumenty a tím nebyly splněny podmínky 
zápisu.
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Výlet do Krakonošova
V týdnu od 14. 5. do 18. 5. vyjeli předškoláci ze tříd Žabka, Beruška a Liška 
do Krkonoš na oblíbenou školku v přírodě. Stejně jako v minulých letech byla 
základna na chatě Rusalka v Dolní Malé Úpě, kde je vždy o děti výborně posta-
ráno. Paní učitelky si připravily celotýdenní putování Krakonošovou zahrádkou 
za pomoci pohádkových bytostí. Děti plnily různorodé úkoly, poznávaly přírodu 
a učily se pravidlům chování v přírodě. Všechny děti byly úžasné a týdenní výlet 
si užily.

Barevný týden
Od 28. 5. do 1. 6. bude, při příležitosti oslav Dne dětí, probíhat barevný týden. Děti 
i paní učitelky přijdou každý den v oblečení jiné barvy a po celý týden pro ně bude 
připraven zajímavý program plný úkolů, sportovních aktivit a pěších výletů.

Pohádka o Honzovi
30. 5. nás navštívilo divadlo Na Cestě s pohádkou „O Honzovi“.

Klecanský háj ožil pohádkovými bytostmi
V rámci barevného týdne proběhl ve čtvrtek 31. 5. III. ročník akce „Pohádkový les“.
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Klecanský háj ožil pohádkovými bytostmi, které měly pro děti připraveny úko-
ly. Za splněný úkol si děti z každého stanoviště odnesly nějakou drobnost nebo 
sladkost.

V červnu nás čekají třídní výlety, společné focení tříd a hlavně loučení s před-
školáky a těšení se na prázdniny. O tom až příště…

Kolektiv MŠ

ZKO Klecany – KaSárna
V neděli 22. dubna  2018 jsme 
místo výcviku uskutečnili jarní 
socializační procházku se štěňaty 
a dospělými psy. Náš výlet začínal 
u přívozu v Klecánkách. Účastni-
lo se ho 10 psů se svými páníčky 
a rodinnými příslušníky. Po zdár-
né cestě přívozem do Roztok jsme 
pokračovali podél Vltavy krásným 
prostředím Tichého údolí. Došli 
jsme až do Únětic, a po lehčím 
obědě v Únětickém pivovaru jsme 
se vydali na zpáteční cestu. Během 
procházky jsme si vyzkoušeli poslušnost svých psů jak na vodítku, tak na vol-
no. Zpestřením výletu bylo pro naše psy určitě ochlazení ve Vltavě, a pak i kou-

pání v potoce a rybníku, 
kdy i neplavci byli nalá-
káni do vody zkušenější-
mi psy. Bylo pěkné vidět, 
jak v novém prostředí psi 
reagují naprosto v poho-
dě a bez problémů. Po-
časí bylo více letní než-li 
jarní, a tak můžeme směle 
říci, že jsme si tento sko-
ro letní výlet skvěle užili 
a našim psům – mladým 
i starším – tato socializač-
ní procházka rozhodně 
prospěla.
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SKautSKé StřediSKO Havran Klecany
 

1. oddíl Ještěrky
První oddíl světlušek se tento měsíc zúčastnil projektu Skautský dobrý skutek, 
který probíhá od začátku dubna do konce května a můžou se ho zúčastnit jaké-
koli oddíly nebo celá střediska. My jsme se zapojili do pomoci na jedné z eko-
farem, které byly pro tento projekt vybrány. Za oddíl jsme si vybrali ekofarmu 
Dolejší mlýn v Přebořicích v Podblanicku a v termínu 11. – 12. května jsme se 
tam s dvanácti světluškami vydaly na víkend dobrovolničit.

Čekala nás malebná farmička vedle řeky Blanice a spousta různorodých prací. 
Holky se hned pustily do práce. Nejprve kartáčovaly oslíky, čistily řeku od větví, 
krmily králíky, sázely truhlíky, přendavaly seno, hrály si s místním psem Miou, 
mazlily se s kočkami, brouzdaly se řekou a hlavně z toho byly celé nadšené. Po 
práci jsme ještě chtěly spálit pár větví a udělat si táborák, ale bohužel nám to 
překazila pěkná bouřka s kroupami, tak jsme si jen opekly buřty na pánvi a šly 
pomalu spát do postavených stanů. Druhý den jsme ještě chvíli pracovaly, uděla-
ly jsme si oběd a po obědě jsme vyrazily na výlet na Malý Blaník, na zaslouže-
nou zmrzlinu do Louňovic pod Blaníkem a autobusem zpět do Prahy.

Myslím si, že to byla skvělá zkušenost jak pro holky, tak pro zmíněnou farmu. 
Vyzkoušely jsme si, jaké je to dobrovolničit na cizí farmě, a že za to nakonec do-
stanete víc než z výdělečné práce. Protože dobrý pocit z odvedené práce a pocit, 
že jsme někomu mohly nezištně pomoct, stojí za mnohem více.

Anče

3. oddíl Kejklíři
V květnu čekala vlčata velká výzva – víkendová výprava do okolí hradu Bezděz. Kromě 
jednoho z nejznámějších a nejkrásnějších hradů Čech, nabízí tato oblast nádhernou pří-
rodu, proto byla vybrána pro vlčácké „celtové“ přespávání. Hlavním cílem výpravy bylo 
připravit kluky na letní tábor, který se blíží mílovými kroky.

Autobus do Bělé pod Bezdězem, kde jsme měli strávit první noc, nám odjížděl krátce 
po páté z Černého Mostu. Cesta tam, se kvůli tradiční páteční dopravní zácpě trochu pro-
táhla, nakonec jsme však úspěšně dorazili na bělskou skautskou základnu. Původně jsme 
plánovali, že z pátku na sobotu přespíme v základně a pravému skautskému táboření se 
budeme věnovat až druhý den. Jelikož nám však počasí přálo, rozhodli jsme se postavit si 
přístřešky z celt už v pátek. Většina kluků spala pod celtami poprvé, proto chvíli trvalo, než 
se všem podařilo vyrobit si své kutlochy.

V sobotu ráno přišli všichni místní kohouti o práci, protože vlčata byla vzhůru už asi 
ve čtvrt na šest. V zápětí je následovali rozmrzelí vedoucí, kterým jediným přišlo kacířské 
vstávat v sobotu tak brzy. Po vydatné snídani jsme se vydali směr Bezděz. Ranní hyperak-
tivita z vlčat brzy vyprchala. Už po prvním kilometru se ptala, jak je to ještě daleko, kdy si 
dáme přestávku a proč jsme nejeli autobusem. Když se přiblížil čas oběda, zastavili jsme 
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na pláni s rozhlednou a krásným výhledem na hrad. Zatímco jsme s Pandou vařili oběd, 
jala se vlčata prozkoumat okolí a především zmíněnou rozhlednu. K Bezdězu jsme dora-
zili krátce před čtvrtou, a zatímco Panda s Andy střežili pod kopcem batohy, vydal jsem 
se s vlčaty na hrad. Pod hradem kluky zaujala výstava dravců, především pak sovy a jejich 
schopnost otáčet hlavy až kdoví kam. Na hrad jsme dorazili půl hodiny před zavírací do-
bou, takže jsme museli návštěvu omezit jen na prohlídku kaple, věže a zahrad. Poté jsme 
se vrátili zpět pro batohy a vydali se do nedalekého lesa, kde jsme rozbili tábor. Zatímco 
jsme s Pandou a Andy vařili těstoviny, kluci v lese rozmístili své stanové přístřešky. Bouře, 
které řádily po celé republice, se nám jako zázrakem vyhnuly jen o pár kilometrů. Po ve-
čeři jsme byli tak unavení, že jsme šli hned spát.

Ani v neděli ráno vlčata nezklamala a vstala s prvními paprsky slunce. Tentokrát to 
však přišlo vhod, protože jsme pospíchali na vlak zpět do Bělé. Z nádraží se kluci pod 
vedením Pandy vrátili zpět na základnu, aby si zde uvařili oběd a doplnili vodu, za-
tímco já hlídal batohy na nádraží. Zpátky jsme jeli vlakem přes Mladou Boleslav (kde 
jsme kvůli zpoždění předchozího vlaku doháněli s jazykem na vestě ten do Prahy) 
a na hlavní nádraží jsme přijeli všichni a zdraví. Výprava se moc povedla. Kluci ušli 
s těžkými batohy přes 12 km, což je na vlčata úctyhodný výkon. Navíc se naučili po-
stavit si přístřešky z celt a přespat v divočině. V neposlední řadě jsme navštívili krásný 
Bezděz, i když jen na chvilku. Velké poděkování patří Pandovi za organizování celé 
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akce a Andy s Breptou, kteří pomáhali s krocením vlčat. Výpravy se zúčastnili Pan-
da, Mamut, Andy, Brepta, Otesánek, Padáček, Rychlonožka, Smajlík, Kája, Kuřátko, 
Hugo, Ondra, Vítek, Eda, Mišpulín, Šakal, Budulínek, Dlaždič, Milion, Google a Raf.

Na závěr skautský kvíz:
1) Kterou květinu najdeme ve znaku skautů?
 a) lilii, b) růži, c) sněženku

2) Kolik členů má Junák, český skaut, který je největší skautskou organizací v Česku?
 a) přes 6 tisíc členů, b) přes 60 tisíc členů, c) přes 600 tisíc členů

3) Kdo je považován za zakladatele českého skautingu?
 a) Antonín Benjamin Svojsík, b) Mirek Dušín, c) Jaroslav Foglar

4) Jak zní celosvětové heslo skautů?
 a) Kdo uteče, vyhraje!, b) S pravdou nejdál dojdeš!, c) Buď připraven!

5) Kdo je patronem skautů?
 a) sv. Jiří, b) sv. Václav, c) sv. Patrik

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3a, 4c, 5a

Pavel Hurt – Mamut



Klecanský zpravodaj • červen 2018

Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Pozvánka na zápasy
A mužstvo
09. 06. 2018 17.00 TJ Sokol Klecany TJ Viktoria Vestec
16. 06. 2018 17.00 TJ Jíloviště TJ Sokol Klecany

B mužstvo
17. 06. 2018 17.00 TJ Sokol Klecany Radonice

Dorost
10. 06. 2018 10.15 FK Pšovka Mělník TJ Sokol Klecany
16. 06. 2018 10.15 TJ Sokol Klecany SK Bakov n. Jiz. 

Starší žáci
dohráno

Starší přípravka turnaj
dohráno

Mladší přípravka turnaj
09. 06. 2018 10.00 TJ Slavia Louňovice
17. 06. 2018 10.00 SK Union Čelákovice

Turnaj v Neratovicích
Dne 1. 5. 2018 proběhl turnaj 
v Neratovicích v kategorii U7.
Fotbalisti z TJ Sokol Klecany si po 
skvělém výkonu odvezli pohár za 
druhé místo.
Velké poděkování patří nejen hrá-
čům, ale i rodičům za skvělou pod-
poru.

Sestava: Honzík, Maty, Matouš, Péťa, 
David, Honza, Kuba, Lukáš, Kubík.

Děkujeme kluci
trenéři minipřípravky Michal a Daniel
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