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výpisy Z usnesení rady a Zastupitelstva 
města Klecany Za Květen a červen 2018
Rada 21. května
 – Schválila vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ Klecany.
 – Schválila poskytnutí dotace ve výši 6 000 korun spolku Pravý Hradec na seminář 

o prevenci šikany a násilí pro žáky V. B.
 – Neschválila návrh rozhodnutí týkající se žádosti SLOT Group a. s. ve věci změny 

provozní doby herny Bar herna Peklo na náměstí Třebízského 48 v Klecanech.
 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě koupit pozemek 656/2 v k. ú. Klecany 

pro vybudování komunikace spojující lokalitu Astrapark s centrem města. Doporu-
čuje zastupitelstvu koupi tohoto pozemku od Zemědělského družstva Klecany se 
sídlem Větrušice za cenu 447 560 korun a ukládá starostovi předložit návrh usnesení 
nejbližšímu zasedání zastupitelstva.

 – Schválila smlouvu o poskytování služeb při zajištění činnosti pověřence pro ochranu 
osobních údajů.

Rada 28. května
 – Schválila příkazní smlouvu s ISP Praha s.r.o. na technický dozor investora při vypracování 

projektové dokumentace stavby Revitalizace a zvýšení kapacity Základní školy v Kleca-
nech za maximální cenu 473 413 korun bez DPH.

 – Vzala na vědomí výsledek jednání s Arcibiskupstvím pražským o směně pozemků s měs-
tem Klecany na základě znaleckých posudků ceny pozemků.

 – Vzala na vědomí informaci zástupců Jednotky sboru dobrovolných hasičů o potřebě opra-
vy vozidla LIAZ CAS a možnost získání dotace na opravu.

 – Projednala s paní K. Kvítkovou, Jezdecký spolek Klecany, žádost o výpůjčku nebo pro-
nájem části pozemku p. č. 242/1 v k. ú. Klecany pro chov koní. Souhlasí s výpůjčkou po 
upřesnění požadované výměry pozemku.

 – Schválila podpis smlouvy o výpůjčce s Pravým Hradcem na prostory v Dolních kasárnách.
 – Schválila poskytnutí dotace spolku Klecanská nota ve výši 40 000 korun na nákup vyba-

vení a nástrojů.
 – Projednala žádost spolku Lukostřelba Klecany o dotaci ve výši 70 000 korun. Pozve před-

sedu spolku na jednání rady 11. 6. Žádost předá zastupitelstvu.

Zasedání zastupitelstva 31. května
Členové zastupitelstva schválili mimo jiné:
 – Pořízení regulačního plánu BR4 – U Bílé zdi z podnětu V INVEST CZ a. s. Praha 5 

s tím, že společnost se zavázala uhradit veškeré náklady. Souběžné pořízení a vydání 
plánu je kvůli změně č. 4 územního plánu Klecan.

 – Závěrečný účet města za rok 2017 a vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením, 
a to bez výhrad.
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 – Nákup pozemku p. č. 656/2 v k. ú. Klecany od Zemědělského družstva Klecany 
se sídlem ve Větrušicích za cenu podle znaleckého posudku 670 Kč/m2, tj. celkem 
447 560 Kč. Pozemek je nutný pro vybudování komunikace spojující lokalitu Astra-
park s centrem města.

 – Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018 – 2022 na patnáct členů.
Zastupitelé vzali na vědomí:

 – Způsob financování nákladů na pořízení změny č. 4 územního plánu Klecan
 – Informaci o probíhajícím jednání o směně pozemků mezi ŘK farností Odolena Voda 

zastoupenou Arcibiskupstvím pražským a městem Klecany. Bylo dosaženo předběž-
né dohody o směně, a současně byla vypracována studie využití zbývajících po-
zemků, podle které byla upravena výměra směňovaných pozemků tak, aby nedošlo 
k omezení budoucího využití pozemků ve vlastnictví města.

 – Informaci paní Ing. Holubové o aktualizaci strategického plánu města.

Rada 11. června
 – Schválila provedení dodatečných stavebních prací v rámci stavby sběrného dvora v Kleca-

nech ve výši 32 292,65 Kč bez DPH. Celková cena díla činí 3 573 656,27 Kč bez DPH.
 – Schválila realizaci stavebních úprav plochy vedle sběrného dvora za cenu 614 704,57 Kč 

bez DPH. Práce provede firma Neumann Mělník.
 – Projednala návrh MUDr. Ondráčkové na způsob financování úprav objektu čp. 54 v Kle-

canech pro vybudování zubní ordinace.
 – Schválila nákup a instalaci dvou velkoobjemových chladicích a jednoho velkoobjemo-

vého mrazicího boxu pro školní jídelnu od Saffin s.r.o. Jílové u Prahy za 402 529 korun 
bez DPH.

 – Schválila pořízení úprav interiéru – optimalizace výdeje jídel – ve školní jídelně za 
418 804 Kč bez DPH.

 – Projednala a připomínkovala architektonický návrh úpravy ulice V Boleslavce. Úpravy by 
měly vést ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz
nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.

Zdena Lomová

důležité upOZOrnění prO Občany!
Omezení provozu Stavebního úřadu Klecany
Od 22. května 2018 až do odvolání je ze závažných technických důvodů omezeno 
vyřizování žádostí podaných na Stavebním úřadu Klecany. Pro podrobnější informace 
kontaktujte pracovníky stavebního úřadu.
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slOvO starOsty
Vážení spoluobčané,

končí školní rok a začíná nejhezčí období zejména pro naše děti, učitele a všechny 
Ty, kteří se o naše děti po celý rok starají. Prázdninové dny jsou vždy příjemným rela-
xem a zaslouženým odpočinkem pro většinu z Vás. Proto Vám přeji „raketový“ nástup 
na dovolené, tábory, hory a další oblíbené letní aktivity, mezi které určitě nezapo-
meňte zařadit lenošení a bezstarostné snění. Prázdniny vždy utečou jako voda, proto 
odpočívejte a nabírejte sil každou volnou chvíli, ať už sami nebo se svými nejbližšími 
a nezapomínejte myslet také na své zdraví.

Mnoho našich spoluobčanů však bude letní čas trávit prací, brigádou, či jinými 
povinnostmi. Zahálet nebudou ani pracovníci městského úřadu, kteří budou usilovně 
pracovat na tom, aby byly ukončeny některé již započaté práce většinou investičního 
charakteru, např. sociální a výdejová část školní jídelny, sběrný dvůr, včetně kontejne-
roviště, výstavba garáže při hasičské zbrojnici pro novou Tatru T 815, sociální bydlení 
v Dolních Kasárnách a další práce spojené s údržbou města apod. Práce budou pro-
váděny tak, aby co nejméně narušovaly letní dny odpočinku občanů města.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval panu Mgr. Vladimíru Lacinovi za 10 let 
práce pro naši Základní a Mateřskou školu Klecany, kterou po celou dobu svědomitě 
vykonával. Do nového působiště mu přeji hodně pracovních úspěchů a v osobním 
životě hodně štěstí a zdraví.

V září rozhodně ještě léto nekončí a v našem městě se uskuteční několik příjem-
ných sportovních a kulturních událostí, jako jsou hudební festival FFFK, Závody do 
vrchu, Slavnosti Pravého a Levého břehu a další akce na které Vás tímto srdečně zvu.

Dovolte mi, abych Vám popřál příjemné prožití letních dnů a načerpání dostatku 
energie, kterou budeme všichni potřebovat vzhledem k blížícím se podzimním vol-
bám.

Za celý tým Městského úřadu Klecany,
Ivo Kurhajec

starosta

inZerce v rámci předvOlební Kampaně
Dovolujeme si touto cestou upozornit politic-
ké strany, sdružení, či jednotlivce, že mohou 
v rámci předvolební kampaně využít jeden-
krát bezplatnou inzerci v Klecanském zpravo-
daji v max. rozsahu 2 strany.
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Zpráva O činnOsti městsKé pOlicie 
Klecany Za duben a Květen
1. Úvod
Zpráva o činnosti Městské policie Klecany je vypracována a předklá-
dána pro potřebu předání komplexních informací radě města o práci, 
celkovém vytýčení dalších úkolů městské policie v krátkodobém horizontu.

Předmětem činnosti městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřej-
ného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, které jsou stanoveny 
zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů nebo zvlášt-
ními zákony (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpi-
sů, zák. č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů, zák. č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ve znění pozdějších 
předpisů, aj).
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Duben
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Květen
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Farní cHarita neratOvice  
prOvOZuJe i tytO služby – 
OdleHčOvací a asistenční
Farní charita Neratovice je poskytovatelem zdravotních a sociálních 
služeb. Kromě pečovatelské služby provozuje naše organizace i od-
lehčovací a asistenční službu, se kterými vás nyní stručně seznámíme.

Odlehčovací služba
Pokud máte v péči své rodiče nebo jiné blízké, kterým ubývá životních sil a kterým 
chcete dopřát klidné důstojné stáří v domácím prostředí a potřebujete pomoc pro 
sebe, odpočinout si a nabrat síly, zařídit nezbytné záležitosti mimo domov máte mož-
nost se obrátit na kvalifikovanou odlehčovací službu, kterou poskytuje naše organi-
zace. Tato pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb osob, respektuje jejich 
důstojnost a zachovává základní lidská práva a svobody. Významným aspektem je 
možnost klienta zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí.
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Asistenční služba
Doléhá na vás stáří a přibývají zdra-

votní potíže, trávíte většinu času doma 
sami bez pomoci někoho blízkého a po-
třebujete pomoc pro sebe a své blízké, 
kteří se už nedokážou o sebe nebo svoji 
domácnost postarat dle svých zvyklostí. 
Služba je poskytována asistentkou, která 
se snaží umožnit svou podporou a po-
mocí klientům se sníženou soběstačností 
plnohodnotný život v jejich přirozeném 
prostředí. Posláním asistenční služby 
je zajistit klientům prožívání života ve 
vlastním domácím prostředí, pomoci jim 
zachovat si vlastní životní styl, zvyšovat 
soběstačnost a samostatnost, předcházet 
sociálnímu vyloučení klientů, poskytovat 
informace o místních institucích, podporovat rodinné příslušníky v jejich péči o své 
blízké, pomoci jim vytvořit dobrou atmosféru v rodině, a tak předejít sociální hospi-
talizaci.

Obě služby poskytujeme 7 dní v týdnu dle potřeby klienta.

Službu si klient hradí sám dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Aktu-
ální ceník vám poskytnou pracovníci asistenční služby, nebo je k dispozici na adrese 
www.neratovice.charita.cz

Pro více informací nás kontaktujte osobně nebo na telefonním čísle 315685190.

OZnámení léKárny Klecany 
Nabízíme novou doplňkovou službu – měření plicního věku. Provádíme kdykoliv bě-
hem otevírací doby lékárny, bez nutnosti předchozího objednání, za zaváděcí cenu 
30,– Kč. 

Stejně tak si u nás můžete nechat přeměřit krevní tlak, a to zdarma. 

Nepravidelnou akcí je měření cévního věku, nejbližší termín bude pravděpodobně 
na podzim. 

Těšíme se na vaši návštěvu.
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ZpravOdaJ 1951 – 1960
1951

1. leden – na MNV přichází nová administrativní pracovnice Helena Vendyšová
21. leden – Družstvo cestující veřejnosti Praha II. převzalo patronát nad měšťanskou 
školou – ředitel školy K. Krofta
1. únor – školy: nový školní řád. Na první místo staví povinnost: „učit se, umět“. Od 
3. ročníku dána žákovská knížka

• zahájena stavba vojenského sídliště „Pokrok“ – dokončena v roce 1953
• první zmínka v kronice o existenci lékárny v obci. Z ordinace MUDr. Tincla zříze-

no zdravotní středisko včetně ordinace zubního lékaře

1952
18. únor – všechny církevní matriky byly od farního úřadu převzaty MNV

1953
25. leden – valné sezení Obce Baráčníků ve slavnostně upravené RYCHTĚ – armáda 
předala sál obci. Úpravy sálu s podílem ČSLA a Jednoty. Uspořádána první „Soused-
ská“. Na konci roku stav: 37 sousedů a 41 tetiček
březen – zrušena Kampelička. Agendu převzal poštovní úřad
1. červen – měnová reforma. Odstraněny poslední zbytky válečného hospodaření: 
lístkový systém na potraviny a některé průmyslové zboží, nově upraveny ceny. V Kle-
canech vyměněno 4,500.000,- Kčs
21. prosinec – vyhořel Kulturní dům „U Kuklů“ – nová výstavba – viz r. 1958
škola – podle zákona ze dne 24. 4. o školní soustavě, vznikla z národní a střední 
školy „osmiletá střední škola“, 1. září jmenován ředitelem Alois Mathy, 320 žáků 
(161 chlapců a 159 děvčat)

1954
26. – 27. červen – vzpomínková slavnost k uctění 70. výročí úmrtí našeho občana, 
spisovatele V. B. Třebízského – pořádala Obec Baráčníků, Jednota, Osvětová beseda 
pod patronátem MNV a AVNF a za spolupráce Svazu československých spisovatelů
28. listopad – ustavující zasedání MNV: předseda MNV Jaroslav Holeček, do ONV 
Marie Partyková, tajemník MNV Václav Meloun
 – pro sídliště Pokrok postavena vodárna a kanalizace. Na Skalkách postaveno 6 ro-

dinných domů
 – Lidové spotřební družstvo JEDNOTA utržilo za rok 16,569.276,– Kčs

1955
 – obec Klecany má 351 domovních čísel, Klecánky 107. Narodilo se 40 dětí, zemře-

lo 17 občanů
 – včelstva: uhynulo 50 % včel následkem leteckého postřiku. Letošní snůška jen 

1,5 kg medu (v roce 1954: 5 kg)
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1956
6. leden – rada MNV: schválen první zápis do kroniky po roce 1945 obsahuje události 
od r. 1938 až 1946
10. únor – rozsáhlá zpráva o výsledcích hospodaření JZD: vyplácena jednotka 
19,– Kčs (plán byl 17,-). Schválen 1 den volna na 100 jednotek, nemocenská podpo-
ra 15,– Kčs denně
30. březen – plenární zasedání MNV: předseda MNV J. Holeček rezignuje na funkci 
(je současně předsedou JZD). Všemi hlasy zvolen Antonín Dolejš – důstojník ČSLA
27. duben – adaptace školky Na Skalkách, která byla z hygienických důvodů uzavře-
na
16. listopad – rada MNV se seznamuje s výsledky žáků za I. čtvrtletí: z 375 žáků 
neprospělo 31, druhý stupeň z chování 36, třetí stupeň u 5 žáků
14. prosinec – církevní hřbitov předán zápisem z 11.12. do správy MNV

1957
1. březen – dnem 4.3. přívoz z Klecánek dnem 4.3. ve správě MNV. Týdenní jízdenka 
2,– Kčs
8. březen – JZD se umístilo v rámci okresu na 8. místě – pracovní jednotka 20,– Kčs
 – TJ Sokol: cvičení navštěvuje v průměru 40 děvčat, 36 chlapců, 14 žen a 15 mužů
 – v roce 1956 cvičebních hodin: žáci 330, žákyně 400, ženy 300, muži 200

31. květen – ustavující schůze MNV: 27 členů (11 dělníků, 4 zemědělci, 2 úředníci, 
4 příslušníci ČSLA, 5 žen, 1 důchodce). Předsedou MNV zvolen Antonín Dolejš, ná-
městek Bláha, tajemník Josef Plachta, dále pak 5 komisí
3. říjen – plenární zasedání: zřízení opravářského střediska (elektrotechnik, radio-
opravna, oprava televizorů, instalatérské práce, zednické práce, lakýrník, tesař). Ve-
doucí střediska V. Merhaut

1958
12. květen – služby obyvatelstvu rozšířeny o autodopravu, krejčí, automontér, klempíř
1. září – škola: celkem 395 žáků. V budově 7 učeben – 8 tříd. U Vinšů 2 učebny 
a střídají se 3 třídy s družinou
17. listopad – plenární zasedání: 21 členů MNV, volba předsedy MNV. Jediný návrh 
na Václava Kotrče, tajemník Josef Novák
15. prosinec – zakoupen pro obec pohřební vůz za 6.100,– a náhradní díly za 
1.247,– Kčs
29. prosinec – rada MNV ze zprávy lékaře MUDr. Štěpána: „v roce 1958 ošetřeno 
35.000 nemocných. Práce neschopných uznáno 950, provedeno 145 revizí důchod-
ců. Děti očkovány 2x proti obrně, v současné době probíhá očkování proti tetanu 
a postupně budou očkování všichni pracující v zemědělství. Prohlídka zubů pro-
vedena u všech školních dětí. Středisko lékaře i lékaře zubního je vybaveno dobře. 
Spolupráci s MNV označuje jako dobrou“

1959
7. leden – zrušení matričního obvodu ve Zdibech – převedeno na MNV Klecany
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11. březen – rada MNV uvědoměna Krajskou vojenskou ubytovací a stavební správou 
o předání do správy MNV 58 bytových jednotek na sídlišti dnem 1. ledna 1960
27. květen – plenární zasedání: schválena nástavba na budovu MNV v roce 1960
13. červen – škola: celkový počet žáků 412, zástupcem ředitele jmenován Alois Biel

1960
15. únor – Konšelské sedění Obce baráčníků: účast všech 20 konšelů. Účast i před-
sedy MNV a členů Rady. Usneseno: „Konšelé souhlasí darovat Rychtu obci (MNV) po 
projednání s radou s určitými výhradami .
1. září – škola: 456 žáků; do školy přichází učitel Josef Blahna a učitelka Olga Líka-
řová.
MNV: přehled obyvatel: Klecany 1 600; Klecánky 290; Drasta 114, celkem 2 004.

JN

nOc KOstelů v KlecanecH
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech se ote-
vřel návštěvníkům při Noci kostelů v pátek 25. květ-
na už posedmé. Přišla asi stovka zájemců.

Od půl šesté, jako každý rok, ukazovali skauti 
ze střediska Havran Klecany těm, kdo vstoupili do 
věže, co všechno tu lze vidět: barokní hodinový 
stroj, stopy po gotických a barokních oknech, zavě-
šení nového zvonu Václav, který sem byl umístěn v roce 1999. Nakonec se mohli podívat 
z jižního věžního okna, pokud to vzrostlé stromy dovolily, směrem k náměstí. V šest hodin 
večer jim k tomu zazvonil zvon.

V 19. hod. začal malý varhanní koncert: student ČVUT a náš občasný varhaník Vojtěch 
Kouřil zahrál Haendlovu Suitu V., která má čtyři věty.

Na půl osmou bylo připraveno čtenářské pásmo o Tomáši Garriguovi Masarykovi, na-
šem prvním prezidentu: Chtěli jsme posluchačům připomenout, že při letošní oslavě stého 
výročí Československé republiky vzpomínáme také na člověka, který měl velkou úctu 
k Pánu Ježíši. S myšlenkou na Ježíšovo jednání se Masaryk celý život snažil řídit. Pořad 
připravila Zdena Lomová, režijně ho upravila Eva Stanislavová a o přednes se podělili spo-
lečně dvě Zdeny – Lemonová a Lomová, Hana Janková, Jarka Kredbová, Honza Zelenka 
a Pavel Kuneš.

Od půl deváté následoval koncert pěveckého souboru Klenota, řízeného sbormistryní 
Marcelou Sládkovou. Klenota přednesla výběr z duchovních skladeb a lidových písní ev-
ropských národů. Na hudební nástroje doprovázeli Olga Vosecká (housle), Marta Hlavová 
(kytara), Gabriela Matoušková (flétna, klarinet), Martin Kučera (bicí, kytara). Všichni pří-
tomní si zazpívali večerní kánon M. Hesekiela a další dva kánony. Společný zpěv navodil 
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srdečnou atmosféru a ta pokračovala besedou s panem farářem. Posledních osm návštěv-
níků ze stovky těch, kteří na Noc kostelů přišli, se přesvědčilo na vlastní oči, že na začátku 
Bible se nemluví o Adamovi a Evě, ale o člověku a jeho ženě. Že uprostřed ráje nestál 
jeden strom, ale dva. Že se nejedná o jablko ani o popis historie, ale o model nevýhodné-
ho lidského jednání, které nás dokonale stejným způsobem provází a ohrožuje dodneška. 
Přestože rozhovor skončil až ve 23.15, nihoho z přítomných nepřemohl spánek ani únava.

Při návštěvě kostela si lidé mohli prohlédnout zajímavé obrazy malířky Věry Novákové 
(nar. 1928), manželky Pavla Brázdy, které byly vystaveny v rámci pořádané akce.

Podstatnou a lákavou součástí Noci kostelů v Klecanech byly již poněkolikáté perníko-
vé kostelíčky. Letos jich Lenka Petřinová upekla a nazdobila 249!

Děkujeme všem, kdo obětavě pomáhali: Byly to zvlášť pořadatelky Ivana Špírková, 
Hana Skalová a Jarka Kredbová. A také Alena Jelénková, která působila za náš kostel jako 
kontaktní osoba.

zl

Poděkování skautskému středisku Havran Klecany
Děkujeme skautkám a skautům ze střediska Havran za pomoc při Noci kostelů dne 
25. května t. r. pořádané v klecanském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Podobně jako 
loni, měli informační a ochrannou službu pro návštěvníky kostelní věže, kteří si tak bez-
pečně mohli prohlédnout její stavební vývoj, vystoupat až ke zvonu Václav a podívat se 
z věžního okna. Skauti vedení Adamem Šebkem ještě před příchodem návštěvníků zametli 
schody a otřeli prach ze zábradlí v místech, která během roku nejsou navštěvována!

za přátele klecanského kostela Pavel Kuneš, farář
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dětsKý den na FOtbalOvém Hřišti
V neděli 3. 6. 2018 bylo od raních hodin hřiště zaplněné. Nejdříve proběhl zápas 
B mužstva dospělých a po poledni pro změnu pobíhaly po hřišti děti, které plnily 
indiánské disciplíny. Letošní Dětský den byl totiž „indiánský“. Počasí se vyda-
řilo a kromě soutěžních disciplín měly děti k dispozici i doprovodný program 
(obří klouzačka, workshopy, lukostřelba, biatlon, fotbalové soutěže, bubnování, 
prohlídka hasičské a policejní techniky). Na závěr oslav Dětského dne přišla na 
řadu, k radosti všech dětí, hasičská pěna.

V letošním roce se zhostili hlavních příprav soutěžních disciplín a doprovod-
ného programu členové Skautského střediska Havran Klecany. Dalšími partnery 
akce byly spolky TJ Sokol Klecany, Biatlon Klecany, Lukostřelba Klecany, JSDH 
Klecany, Městská policie Klecany. Kroužek latin dance předvedl taneční vystou-
pení.

Hlavním partnerem Dětského dne bylo Město Klecany.

Děkujeme pořadatelům i návštěvníkům za skvělou zábavu a ještě jedno díky 
indiánům, kteří se nestyděli a přišli v kostýmech.

D. Horová
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XXii. rOčníK KlecansKé veteran rallye
Rok se s rokem sešel a opět je za námi další ročník Klecanské veteran rallye. Již po 
dvaadvacáté se druhou červnovou sobotu klecanské náměstí zaplnilo nejrůznějšími 
značkami starých aut a motocyklů. K vidění byla vozidla, která k nám jezdí již řadu 
let jako např. motocykl B. S. A. pana Bubeníčka či slečny Sudové nebo Škoda Felicia 
pana Rudy Kozáka, který se jako jediný zúčastnil všech 22 ročníků. Pravidelným 
účastníkem naší soutěže je také pan Macháček se svým Cadillacem vyrobeným v roce 
1917. Vždy vyhrával trofej pro nejstarší vozidlo. O toto prvenství jej však letos připra-
vil vůz Willys Overland pana Kašpara vyrobený v roce 1916. Pan Kašpar však také 
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není žádným novicem v naší 
soutěži. V minulých letech 
nám představil svůj Chevro-
let Superior – K z roku 1925 
nebo DKW z roku 1939. Jako 
nováčky jsme uvítali napří-
klad posádky 3 motocyklů 
značky Harley Davidson ze 
Soběslavi nebo anglický vůz 
Standard z roku 1938.

Velkou radost nám letos 
udělala široká plejáda vozů 
značky Aero zastoupená 
„malými aerovkami“ Aero 
500, Aero 662, Aero 1000 
v provedení dvousedadlových i čtyřsedadlových otevřených vozů, dále pak vozy 
Aero 30 roadster, Aero 30 čtyřsedadlové cabrio, Aero 30 limuzína, Aero 50 road-

ster, Aero 50 Sodomka a Aero Minor. 
Všechny tyto vozy se mezi sebou 
utkaly o pohár darovaný společností 
Aero Vodochody a. s. Cenu si odne-
sl pan Smetana s modrou limuzínou 
Aero 30, který u nás soutěžil poprvé. 
Zajímavostí je, že se s touto aerovkou 
v roce 2012 vydal bez doprovodu do 
Chorvatska a zpět a najel dohromady 
2437 km.

Kromě již zmíněných aerovek byly 
k vidění další značky tuzemských vý-
robců, jako jsou Pragovky, Tatry, Ško-

dovky, ale i Jawy, ČZ nebo Čechie. Zahraniční značky byly zastoupeny například 
Renaultem NN vyrobeným 
v roce 1923, Fiatem Topolino 
z roku 1937 nebo klasický-
mi “obřími amerikami“ Ford 
Sunliver, Cadillacem cabrio 
nebo Buickem Speciál z pa-
desátých let.

Vojenskou techniku za-
stoupila vozidla Jepp Willys, 
Tempo, Harley Davidson. 
Výstavu zpestřilo také jedno 
historické kolo značky Avon, 
klecanského nadšence, Mar-

Vozy Aero 30 a 500

Vítězná posádka v kategorii auto

Tatra 57 A roadster
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tina Lemona. Tato značka není od-
vozena od kosmetické firmy, ale od 
počátečních jmen Augustina Vondři-
cha – milovníka cyklistiky, výrobce 
a sběratele historických jízdních kol, 
jenž svou sbírku věnoval Národnímu 
technickému muzeu.

S kosmetickou značkou Avon jsme 
však měli také možnost se setkat. Ve 
svém stánku vedle startovních stanů 
měly dámy možnost se nechat zdar-
ma nalíčit a zakoupit si zde kosmetic-
ké výrobky této značky.

Samotnému startu soutěže ještě předcházela jízda pánů velocipedistů na vysokých 
kolech, předváděcí jízda loutkových kočárků (tzn. kočárků pro panenky) s malými 
„řidičkami“ a jedním „řidičem“, 
ukázková jízda vozů společnos-
ti Domanský cz. a představení 
dobových kostýmů soutěžících 
posádek.

Pak se již na startovní čáru 
připravilo jediné historické kolo, 
následované pětadvaceti mo-
tocykly. Po nich se začalo řadit 
podle startovních čísel téměř pa-
desát automobilů, které vyrazily 
na trať dlouhou přibližně 52 km. 
Trasa vedla přes obce Větrušice, 
Zlončice, Dřínov, Odolena Voda, 
kde proběhla na Horním náměstí 
krátká výstava a zpět do Klecan. V jednotlivých obcích čekaly na soutěžící různé 

sportovní či vědomostní disciplíny 
jako např. odhad hmotnosti, délky, 
hod podkovou, dojení umělé krávy, 
a jiné. V cíli byl opět připraven obvyk-
lý vědomostní testík, jehož otázky se 
vztahovaly k samotné soutěži a k his-
torii automobilismu. Jednou z otázek 
byl dotaz: “Jaký byl průměrný rok vý-
roby všech zúčastněných vozidel na 
letošní rallye?“ Správná odpověď byla 
– rok 1941. Sečtený výsledek nám 
udělal velkou radost, protože se nám 

Soběslavské posádky Harley Davidson

Nejstarší vozidla soutěže

Nejstarší moto a divácky nejhezčí moto
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daří udržet v naší soutěži opravdu stará 
vozidla, což dnes již nebývá obvyklé.

A jak vše dopadlo? Počasí nám opět 
celkem vyšlo. I když nám nejprve svatý 
Petr pořádně “zatopil“ a nakonec nás 
zkropil vydatným deštěm, soutěžící 
stihli všichni dojet do cíle za sucha. Ni-
komu se nestalo nic závažného, jen pár 
drobných oprav, ale to k celému soutěž-
nímu klání patří. A tak jsme se všichni 
mohli těšit na vyhlášení výsledků. Če-
kání nám opět pomohl zkrátit svými 
kouzelnickými kousky Vítek Rabiňák, 
kterému tímto moc děkujeme.

Poté již nadešel očekávaný okamžik. 
Nejprve byli vyhodnoceni ti, kteří se 
umístili první v jednotlivých disciplí-
nách. Ocenění si také odnesli majitelé 
nejstarších vozidel, pan Chaloupka, 
který vlastní motocykl Campion z roku 
1919 a pan Kašpar, se svým Willys 
Overlandem z roku 1916. Ten byl i se 
svou paní vyhodnocen také diváky 
jako nejlépe dobově oblečená posád-
ka. Diváci také rozhodli o nejhezčím 
automobilu, kterým se letos stal Ca-
dillac z roku 1917 pana Macháčka 
a motocykl Terrot z roku 1926 pana 
Štočka. Za pořadatele byla nejhezčím 

vozidlem vybrána Tatra 57 
roadster pana Veselého a mo-
tocykl Harley Davidson pana 
Chalupského. Obě vozidla 
měla u nás letos i se svými 
majiteli premiéru. Ocenění 
dostala i posádka místních 
hasičů, která na rozdíl od 
loňského roku dojela až do 
cíle. Nejlépe umístěnou že-
nou, z celkového počtu pěti 
dámských posádek, byla paní 
Gulaková, která soutěžila se 
svým vozidlem Pragou Picco-

Nejlépe umístěný vůz Aero

Jízda loutkových kočárků

Jízdní kolo Avon
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lou z roku 1934. Na prvním místě v kate-
gorii automobilů se umístila posádka Ko-
želských s Tatrou 75 cabrio, která již u nás 
vyhrála po několikáté. V kategorii motocy-

klů zvítězil již podruhé Luboš Bubeníček 
ml. s motocyklem Jawa. Na vítěze prvních 
tří míst v každé kategorii čekaly keramic-
ké ceny – auta a motocykly vyrobené paní 
Barborou Frídlovou a drobné ceny od na-
šich sponzorů.

Těm bychom chtěli touto cestou po-
děkovat, protože jen náš 

elán tuto akci dělat by nám nestačil bez pomoci sponzorů, podpory 
města a všech kamarádů, kteří se s námi na ní podílejí již tolik let.

VŠEM MOC DĚKUJEME!!! Alena a Láďa Němečkovi

Nejlépe dobově oblečená posádka

Čechie 600 cm3

Campio 1919 a Terot 1925

Disciplína na trati – dojení
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pOZOruHOdná včela – drvOdělKa tOulavá
Fauna Klecan 24.
V roce 2005 byla v sousedních Větrušicích, 
v zahrádkách ve staré zástavbě nad lesem, po-
zorována pozoruhodná včela drvodělka toulavá 
(Xylocopa valga). Živočich je to celkem mohut-
ný, s délkou 2 až 3 cm, a kvůli černofialové bar-
vě těla i křídel se většina laiků může domnívat, 
že se jedná o nějakého čmeláka. A poměrně ne-
dávno, přede dvěma lety, byly drvodělky pozo-
rovány mezi Klecanským hájem a lomem, tedy 
již na území našeho města. Těchto nápadných 
samotářských včel se naprosto není třeba obá-
vat, neútočí na lidi ani na zvířata, jsou plaché 
a z květů se odklidí i před mnohem menší vče-
lou medonosnou.

Drvodělka má pozoruhodný životní cyklus. 
Samička po jarním spáření vyhledá trouchnivý 
pařez, suchý strom nebo i zapomenutou kládu na pasece nebo na složišti palivového 
dříví u domu. Jedná se obvykle o listnáče, např. javory, jírovce, lípy, vrby, břeky, staré 
jabloně či topoly. Do jejich odumřelého dřeva samička vyhlodá vodorovnou chod-
bičku, asi 5 cm dlouhou, poté se stočí a hlodá kolmo vzhůru další chodbu o průměru 
1,5 cm, dlouhou až 28 cm. Z této chodby pak vede kratší chodbička k povrchu dřeva, 
kterou ale uzavře pilinami. Dlouhou svislou chodbičku rozdělí na přibližně 8 až 15 
komůrek, dlouhých dva centimetry, od sebe oddělených rovněž pilinami, které zpevní 

tělesnými výměšky. 
Do každé komůrky 
nanosí několik gra-
mů květového pylu 
a naklade tam jedno 
vajíčko. Nedlouho 
poté samička, stejně 
jako předtím samci, 
uhyne. Následně se 
vyvíjejí larvy, kte-
ré se po zakuklení 
a proměně na do-
spělou drvodělku 
v září vylíhnou. Jako 
první se musí ven 
prokousat ta včela, 
která je v komůrko-

Drvodělka toulavá, foto N. Stroganov, 
17. 5. 2002
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vé chodbičce nejvýše, a po ní postupně vylézají i ostatní. Dospělci pak přezimují, 
zpravidla v dutých stromech a pařezech, nebo v různých škvírách a norách. Na jaře 
se pak pasou na kvetoucím šeříku, na vrbách, kostivalu, čistci, tolitě, akátu, hadinci, 
čičorce a dalších rostlinách. Jsou v tom hodně vybíravé. Po spáření se celý cyklus 
opakuje, a takto se to děje již statisíce let.

Popsáno je to celkem idylicky, ale vše závisí na dostatku starého dřeva, dutých stro-
mů a jejich torz. Tedy na tom, co v současnosti tak intenzivně odstraňují jak lesníci, 
tak zahradní architekti i zahrádkáři. Z naší krajiny stále rychleji mizí to, co pro ni bylo 
typické, a to staré aleje, staré sady a břehové porosty. Zámecké parky jsou takzvaně 
„rekonstruovány“, což obvykle představuje kácení starých stromů vč. likvidace pařezů 
a nahrazování importovanými certifikovanými stromky za velké dotační peníze. Určitě 
se jedná o dobrý byznys architektů a zahradnických firem, ale současně to představuje 
genocidu všeho, co na stromech žije, počínaje sovami a netopýry, a konče drobnými 
obyvateli, jako jsou právě drvodělky. Že může tato pozoruhodná včela být i blízko nás, 
je jen díky nevyužívanému listnatému porostu na strmých svazích u lomu.

Všechny druhy drvodělek jsou teplomilné, a před sto lety se vyskytovaly jen na 
jižním Slovensku, jižní Moravě a zejména v jižní Evropě. Bylo pozorováno, že se 
přibližně od padesátých let 20. století zvolna šíří k severu. Bude-li pokračovat otep-
lování Evropy, bude přibývat všech teplomilných druhů. Tento proces již probíhá, 
což platí nejen pro tvory tak neškodné, jako jsou drvodělky, ale i pro mnoho dalších, 
které pro nás již tak přívětivé nebudou. Jsou to například subtropické a tropické druhy 
komárů a much z Arábie, Afriky a přední Asie, které mohou přenášet různé choroby. 
V případě drvodělky ovšem nic takového nehrozí, naopak je to krásná ozdoba české, 
a nyní doufejme že trvale i klecanské přírody.

Jaromír Bratka
František Málek

cO se děJe s mOKřadem u bývalé vOdárny...?
Přede dvěma lety, tedy v listopadu až prosinci 2016, byly v Klecanském zpravodaji 
otištěny příspěvky, informující o záměrech města přeměnit území u bývalé vodárny. 
Články navazovaly na tehdejší prezentaci záměru na rozsáhlé úpravy mokřadu. Po 
delší pauze byl nyní, v červnu 2018, představen záměr nový. Spočívá ve vybudování 
menších jezírek a haťové cesty napříč tímto územím. Na prezentaci se sešlo kolem 
25 občanů, zástupci vedení města a přednášející paní architektka.  

Nový záměr se od původního liší tím, že je méně rozsáhlý a méně bombastický. 
Jeho účelem by mělo primárně být zachycování přitékající vody a poskytnutí útočiště 
živočichům a rostlinám. Zdánlivě tedy záměr bezkonfliktní a prospěšný... Vše ovšem 
záleží na tom, jak věc pojmete a zda se zabýváte problematikou více komplexně. Ale 
vzhledem k tomu, že z našich tří tisíc obyvatel přišlo na prezentaci až celých 25, tak 
asi nemá smysl úplně komplexně všechno líčit. Bude to muset stačit stručně.
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V řečeném území se nachá-
zejí remízy, loučky a les, a také 
tam bylo dost mokřin. A navíc 
jsou tam vrty a studny, které 
kdysi zásobovaly vodou bývalá 
kasárna a sídliště. Prostě taková 
malá, zčásti kulturní divočina, 
která v okolí ubývá, doposud 
domov řady rostlin, ptáků, pla-
zů, obojživelníků a bezobrat-
lých živočichů, a také například 
srnčí zvěře. Mnoho z těch zvířat 
je vázáno na zamokřený terén 
a vodu.

A co se v poslední době stalo? 
Do tohoto prostoru bylo umístěno 
koncové zařízení pro odkanali-
zování parkoviště u školy. Část 
mokřadu, přilehlá k silnici, je tedy kanalizačním zařízením, kolem něhož se nachází cosi 
jako parkoviště. Od něj vede otevřená rýha k silničnímu propustku. Takže již devět měsíců 
je mokřad intenzivně odvodňován, a spolu s vodou mizejí i druhy, které jsou na vodu vá-
zány. Smyslem nové akce tedy podle všeho je, nejdříve vše odvodnit a živočichy vypudit 
nebo zlikvidovat, a pak za přispění dotačních zdrojů mokřad zavodnit a čekat, co se nám 
tam vrátí. To stojí za pochvalu. No vzhledem k tomu, že z přemyšlenské strany již existuje 
mohutná zástavba, a ze strany Klecan se něco podobného chystá, tak s tím návratem fauny 
a flory to může být celkem problém. Další otazník se vznáší nad vrty na vodu uprostřed 

mokřadu, které by jis-
tě bylo třeba zachovat. 
Ale v případě vrtů byli 
občané ujištěni, že za-
chovány budou. Což 
znamená opět čekat 
a opět být překvapen.

Je toho více, co se 
odehrálo a o čem je 
třeba mluvit, ale ne-
cháme to na tom, až 
jak se bude celá akce 
vyvíjet. Podrobná in-
formace na podzim 
do zpravodaje určitě 
přijde.

Jaromír Bratka

Odvodňující strouha v mokřadu, v prosinci 2017 ještě 
zčásti zavodněná. Nyní po půl roce je již bez vody. 
Foto J. Bratka, 14. 12. 2017
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cHOrOby našicH ZaHrad – vii, viii
Rez hrušňová
Jedná se o houbovou chorobu hrušní způsobenou houbou Gymnosporangium sabi-
ne. Hostitelem této houby je zpravidla jalovec čínský nebo jalovec chvojka. Mezihos-
titelem jsou hrušně. U nich převážně listy a výjimečně i plody. Vyskytuje se v místech, 
kde se oba hostitelé nacházejí ve vzájemné blízkosti 200 až 300 m. Na větvích jalov-
ců se tvoří oranžové rosolovité zduřeniny, které během vegetace zasychají a vytvářejí 
strupy a rány, přes které se do dřeviny dostávají dalšími patogeny. Kromě vnějšího 
poškození dochází i k narušení rozvádění živin a celé rostliny pak zakrňují případně 
zcela mohou uhynou. Na povrchu listů hrušní jsou viditelné oranžové až červené 
oválné skvrny o průměru několika mm. Uprostřed skvrn lze rozeznat i pouhým okem 
černé tečky tzv. spermogonie. Na spodní straně se později tvoří pohárkovité světle-
hnědé výrůstky (aecidie). Při silnějším napadení listů může být negativně ovlivněno 
vyzrávání pletiv a vývoj plodů. Na plodech hrušní se v důsledku napadení vyskytují 
deformace. Vhodnou prevencí může být dodržení izolační vzdálenosti obou hostite-
lů, výběr rezistentních odrůd hrušní nebo chemická ochrana přípravky proti strupovi-
tosti jabloní a hrušní. Chemická ochrana by se měla uskutečnit v době před květem 
a krátce po odkvětu hrušní.

Sypavka borovic
Další choroba způsobená napadením houbou je sypavka borovice. Také houba, která 
způsobuje tuto chorobu má příznačný název sypavka borová (Lophodermium se-
ditiosum). Jde o jednu z nejrozšířenějších houbových chorob jehličnatých stromů, 
konkrétně borovic. Hlavní infekční období v nižších polohách je během června a na-
padány jsou jehlice. Infekci podporuje vlhké počasí. Na nejstarších jehlicích se na 
podzim objevují nejprve malé žluté skvrny, které se zvětšují, reziví a tmavnou až 
černají. Vytvářejí vyvýšené polštářky, které postupně rostou a za příznivého počasí se 
otevírají a uvolňují do okolí spóry. Chemická ochrana je možná běžně dostupnými 
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fungicidy. Pokud by nedošlo k včasnému zásahu chemickým postřikem, mohl by celý 
strom doslova zreznout a uhynout.

JH

myslivecKé létO
V článku k „Červnu – Měsíci 
myslivosti“ byly zmíněny aktivi-
ty Mysliveckého spolku Zdiby-
-Klecany, které každoročně patří 
do náplně naší práce. Jednou 
z nich je zazvěřování bažan-
tí zvěří. I letos jsme v polovině 
června zakoupili z jihočeského 
líhňařského střediska 100 ks 
bažantů. Jednalo se o dospělou 
zvěř, kohouty i slepice, která 

byla součástí chovného hejna. 
To se každoročně obnovuje, 
a proto se původní zvěř vždy po 
období snůšky vajec rozprodává 
do honiteb k zazvěřování.

Ve voliérovém chovu slepice 
sice snáší vejce, ale nesedí na 
hnízdě. Vajíčka jsou odebírána 
a umísťována do elektrických 
líhní, kde se líhnou bažantí 
kuřata, která se hromadně od-
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chovávají a následně prodávají 
zájemcům z řady mysliveckých 
spolků. Naše bažanty jsme roz-
vezli do aklimatizačních voliér 
a po několika dnech je vypustili 
v různých lokalitách naší honit-
by. I po vypuštění jim však po-
dáváme krmivo a vodu, aby si 
zvykli na nové prostředí a oživili 
tak krev bažantí zvěře u nás.

Další akcí bylo vyhánění zvě-
ře z polí před sečením pícnin 
s pomocí loveckých psů, aby 
se omezily ztráty vysečením 
hnízd či usmrcením srnčat. V lo-

kalitách Bohnice a Větrušice naši členové objevili několik bažantích hnízd a vejce 
z nich byla dána k umělému líhnutí. Bylo též nalezeno srnče, které bylo nutno odnést 
z ohroženého místa. Doufejme, že si jej srna našla a mládě přežilo i proto, že bylo 
přeneseno na otýpce trávy bez doteku člověka. Není to sice ideální řešení, ale dává 
alespoň nějakou šanci na přežití.

Přejeme všem čtenářům i redakční radě zpravodaje hezké prázdniny či dovolenou 
a těšíme se nashledanou v září.

Ing. Jindřich Trpák

přicHáZí létO
I když se nám letošní jaro zdálo být nenormálně teplé, statistiky naše pocity tak úplně 
nesdílejí. Z údajů dostupných na portálu ČHMÚ vidíme den po dni červnové rekordy 
v rozmezí let 1799 až 2016. Hodnoty pocházejí z pražského Klementina, kde bylo 
s měřením teplot započato již v roce 1775.

JH

Den Maximum Rok výskytu Minimum Rok výskytu
1 31,9 1927 4,2 1977
2 31,6 1901 4,6 1928
3 31,9 1947 4,4 1810
4 32,6 1947 3,8 1810
5 32,7 1982 3,7 1918
6 34,0 1998 3,6 1962
7 33,2 1998 5,5 1962
8 33,4 2014 5,5 1837
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 9 34,0 2014 5,8 1873
10 33,0 1937 6,5 1881
11 33,5 2000 7,2 1838, 1881
12 32,6 2003 7,1 1941, 1955
13 33,2 1964 7,2 1947
14 33,2 1930 5,5 1874
15 31,8 1935 6,8 1941
16 33,0 2012 6,5 1923
17 31,9 1931 7,0 1916
18 33,6 2013 6,2 1882
19 34,4 2013 7,3 1985
20 34,6 2002, 2013 7,2 1821
21 35,6 2000 6,3 1915
22 34,9 2000 6,6 1921
23 33,3 2016 7,5 1921
24 33,5 1930 6,9 1806
25 34,4 1967 7,7 1813
26 35,6 1935 7,1 1799
27 37,2 1935 7,4 1923
28 35,0 1994 8,1 1929
29 34,9 1947 7,9 1962
30 35,7 1950 8,0 1904

 

Klecany, Astrapark, 20. červen 2018, 21. hod. 30 minut – odchází jaro 
a za pár hodin nás pozdraví první letní paprsky. 
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Z HistOrie práZdnin
Už v roce 1341 katecheta francouzské církevní školy Van Tierrot tvrdil, že se duše 
studenta naplňuje věděním v průběhu studia a je třeba po určitý čas rozjímat nad 
naučenou látkou. Ve své době nebyl však vysokými církevními hodnostáři vysly-
šen a pouze se mu podařilo prosadit, že se mohou studenti v den významného 
církevního svátku zúčastnit bohoslužeb a v ten den tedy nebude probíhat vyučo-
vání. Až v roce 1529 byla v Holandsku stanovena pro studenty doba odpočinku 
na 14 dní. Zavedené volné dny však vedly u studentů ze zámožnějších rodin 
k bujarým oslavám a veselicím, což pobouřilo opět církevní hodnostáře, kteří se 
zasadili o zrušení volných dní.

V roce 1721 rozhodl v Anglii Vilém Oranžský o zavedení 60 dní, v nichž se 
studenti mohli věnovat volnému studiu Bible. V českých zemích nebylo na ško-
lách až do 17. století volno žádné. Jan Amos Komenský začal u nás navrhovat, 
aby měli studenti dny, které by byly vyplněny odpočinkem. Teprve za vlády Marie 
Terezie bylo vydáno rozhodnutí, že mohou studenti využít 36 dní k odpočinku 
od studia. Až v srpnu 1870 bylo vydáno nařízení, podle něhož školní rok začínal 
mezi 1. zářím a 1. listopadem 
a trval 46 týdnů. Prázdniny 
trvaly 6 týdnů a bylo možné 
je rozdělit do několika částí. 
V roce 1882 byly prázdni-
ny na obecných školách ve 
větších městech sjednoceny 
s prázdninami na místních 
středních školách a prodlou-
žily se na 8 týdnů. Mělo však 
ubýt volných tzv. feriálních 
dnů. Výnos Ministerstva škol-
ství a národní osvěty z r. 1925 
zavedl pravidlo, že školní rok 
na obecných, měšťanských 
a středních školách je zahá-
jen 1. září a končí 31. srp-
na, letní prázdniny trvají od 
29. června do 31. srpna. Zim-
ní prázdniny byly zpočátku 
tzv. feriemi o církevních svát-
cích. V 80. letech 19. století 
bylo ještě zavedeno volno od 
24. do 27. prosince a také 
na Silvestra (31. prosince). 
V roce 1935 bylo stanoveno 
volno od 22. prosince a trvalo 
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do 2. ledna včetně. Ať už byly prázdniny zavedeny kýmkoliv a kdykoliv je nepo-
chybné, že se na ně všechny generace žáků a studentů těšily, těší a těšit budou.

JH, obrázek zdroj: www.abcbranik2009

přišlO nám mailem
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Vodácký víkend 5. tříd
Pomyslnou tečkou 

za společnými akcemi 
rodičů a žáků pátých 
tříd v letech 2013 – 
2018 se stal vodác-
ký víkend na Jizeře. 
Velké poděkování pa-
tří paní Janě Mackové, 
která vše zorganizova-
la, paní Lence Čápové 
za uskutečnění spor-
tovního utkání a panu 
Broučkovi za hudební 
doprovod při večerním posezení.

Ahoooj!
Alena Vulterinová a Jana Polčáková

Výlet do Polska
V letošním roce se naši žáci druhého stupně účastnili mezinárodního projektu vě-
novaného činnosti a práci Jana Ámosa Komenského. Spolupracovali jsme s dětmi 
a učiteli z polské základní školy Publiczne Szkoly Podstawowe w Gronowie Górnym. 
Jak naše, tak i polská strana zpracovávala téma „učitele národů“ a přineslo nám to 
mnoho poznání i zkušeností. Na závěr naší společné práce jsme se vydali po stopách 
J. A. Komenského do Polska až na sever do Elblagu, kde J. A. Komenský pobýval. Ces-
tou jsme navštívili nejkrásnější polská města a památky, měli jsme možnost vyzkoušet 
teplotu Baltského moře na konci května, ale cílem naší cesty byla společná práce 
českých a polských dětí. Ve škole nás srdečně přivítali, a přestože jsme tam strávili 
jenom krátký čas, děti se rychle spřátelily. Nejprve jsme se společně učili slovíčka, 
která bychom mohli nejvíce potřebovat, pak jsme hráli hry a plnili různé úkoly. Bylo 
zajímavé srovnat úroveň školství v naší a cizí zemi. I oběd v jejich školní jídelně byl 
zážitek. Porovnávali jsme jídlo v naší i jejich školní jídelně a děti došly k závěru, že 
s tím stravováním je to všude stejné. (To nás opravdu těší, protože jejich škola získala 
nejprestižnější evropské ocenění za zdravou a kvalitní stravu, které se uděluje jenom 
dvěma stům školám v Evropě. Pro nás to tedy znamená, že naše školní jídelna je při-
nejmenším na evropské úrovni.)

Všechny děti, které s námi vyjely, musím pochválit za hezký zodpovědný přístup. 
Určitě jsme skvěle reprezentovali školu. Domluvili jsme další spolupráci a pozvali 
jsme polské děti zase na návštěvu k nám. Budeme se těšit na příští rok.

K. Divišová a E. Staňková

šKOlní Kurýr
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Postřehy účastníků zájezdu
V pondělí 28. 5. jsme ráno vyjeli na čtyřdenní výlet do Polska. Ještě v pondělí jsme si 
stihli udělat krátkou procházku po Poznani a navštívit náměstí Starý Rynek, u kterého 
jsme byli i ubytovaní.

V úterý jsme vyjeli do Gdynie. Tam jsme si prohlédli podmořský svět a jeli do So-
pot, kde jsme viděli nejdelší dřevěné molo a vykoupali jsme se v moři. Další zastávka 
byla v Gdaňsku. Úterý se mi moc líblo.

Ve středu jsme navštívili polskou školu v Elblagu. Tam jsme se naobědvali a jeli se 
podívat na největší hrad na světě – Malborg.

Čtvrtý a poslední den jsme si udělali procházku po Toruni – městě perníků. Pak 
jsme odjeli do Varšavy, kde jsme navštívili Centrum Nauki Kopernik. Odpoledne jsme 
rychlovýtahem vyjeli do několikátého patra Paláce Kultury i Nauky. Byl odtud krásný 
výhled. V 10 hodin večer jsme vyjeli zpátky domů.

Vilma Friede a Natálie Čermáková

Krajské kolo dopravní soutěže v Kolíně
Naši žáci, po úspěšném zvládnutí okresního kola dopravní soutěže mladých cyk-

listů, v červnu odcestovali do Kolína na krajské kolo této soutěže. 
Tentokrát se do soutěžního klání pustily obě kategorie. Starší žáci z devátého roč-

níku byli v zastoupení Nely F., Anny P., Filipa D. a Štěpána K. Tito zkušení soutěžící 
už v předešlých letech získali nejméně tři stříbrná místa v krajském kole a svou úspěš-
nou kariéru zakončili krásným třetím místem.

Svůj obdiv si získali nejen u našich mladších soutěžících Kateřiny A., Elišky K., 
Tomáše V. a Tobiáše D., ale i jiných zúčastněných dětí.
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Přejeme našim žákům úspěchy do dalších let a ohleduplné spoluúčastníky silnič-
ního provozu.

Další zajímavé reportáže a fotografie ze školních akcí naleznete na webových 
stránkách www.zsmsklecany.cz

Ze šKOlní družiny
Družina Klecany opět zdraví čtenáře Klecanského 
zpravodaje. Kromě vycházek, plavání, hraní a ji-
ných aktivit se nám do programu druhého pololetí 
vešla i tradiční akce – „Slet čarodějnic“ se soutěže-
mi a opékáním buřtíků i volbou nejhezčí čaroděj-
nice a čaroděje.

Mimořádnou akcí letošního jara se stala návštěva 
poutě v Klecanech, kde si každý našel svou atrakci. 
Byla však škoda, že pouť končila za dva dny a ještě 
byla velká bouřka. Příští rok se na ni vypravíme zas.

Nechyběl ani odpolední výlet. Tentokrát na nás 
čekala spousta zvířecích kamarádů v ZOO.

Poslední větší zábavou v tomto školním roce v dru-
žině byla výtvarná dílnička, kde si děti mohly vyrobit 
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z mozaiky zrcátko, rámeček na obrázek 
nebo oboje. S touto dílnou k nám přijela 
dvojice sympatických nadšenců – manželé 
Kučerovi. Svoje nadšení předali i nám vy-
chovatelkám a všem dětem.

Touto delší zprávičkou se v červnu 
loučí všechny děti i vychovatelky ze škol-
ní družiny.

Hezké léto všem
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ZprávičKy Z mateřsKé šKOličKy
Poslední školní měsíc se stejně jako každý rok nesl v duchu výletů a loučení s před-
školáky.

Rozlučka s předškoláky u Lišek
7. 6. si připravily paní učitelky ze třídy Liška slavnostní rozlučku s předškoláky. Po 
krátkém představení složily děti slib a byly pasovány na školáky. Vše završilo slavnost-
ní pohoštění a posezení s rodiči.

Za zvířátky do Radonic
12. 6. se vydaly třídy Ryba a Liška do 
Zoo Parku v Radonicích. Děti měly 
možnost prohlédnout si, pohladit 
a nakrmit hospodářská i divoce žijící 
zvířata.

Žabky se loučily se školkou
12. 6. si třída Žabka připravila svou rozlučku s předškoláky. Děti přednesly básně, 
zatančily na melodie z muzikálu „Pomáda“ a byly slavnostně dekorovány odznakem 
„Jsem školák“.
Děti si s paní učitelkami vyrobily i památeční trička s podpisy a obrázkem žabky.

Letní návštěva Nelahozevsi
13. 6. završily svou 
výletní sezónu Be-
rušky a Žabky na 
zámku v Nelaho-
zevsi. Bohužel nám 
tento den nastavilo 
počasí svoji uprše-
nou tvář, ale dětem 
ani paní učitelkám 
to náladu nezkazilo.
Ve sklepeních zám-
ku byla připravena 
interaktivní výsta-
va „Kostičkohraní“, 
kde si děti mohly 
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prohlédnout sestavené mo-
dely ze stavebnice Lego 
a SEVA a poté si se staveb-
nicemi i pohrát.
V podloubí zámku okolo 
nádvoří byly umístěny vel-
koformátové hry vyžadující 
trpělivost a zručnost. Největ-
ším zážitkem byla prohlídka 
zámeckých komnat v dobo-
vých kostýmech.
Počasí nás sice připravilo o možnost využití přilehlých zahrad k rytířským hrám, ale 
i tak se výlet vydařil.

Návštěva v hasičské 
zbrojnici a výlet do 
Radonic
14. 6. Třída Kobylka vyjela 
k hasičům do Aera Vodocho-
dy. Děti si prohlédly výzbroj 
a výstroj hasičů, která je nut-
ná při záchraně před ohněm 
a mohly se podívat do hasič-
ských aut.

Kobylkám nestačil jeden výlet, a tak se hned 18. 6. Vypravily do Zoo Parku Radonice, 
kde stejně jako jejich kamarádi mohly krmit a hladit různá zvířátka a pomazlit se ve 
zvířecí porodnici s nově narozenými přírůstky.

Tanec a slzy v Beruškách
U Berušek to bylo letos s rozlučkou trochu 
nahnuté, protože po školce v přírodě nejdří-
ve onemocněla jedna paní učitelka a v zápětí 
zůstala doma nemocná i druhá paní učitelka. 
Původně plánovaná rozlučka společně s Liš-
kami nevyšla, a tak bylo nutné najít náhradní 
termín. Slavnostní rozloučení s předškoláky 
tak proběhlo 20. 6. Nejdříve byly na progra-
mu oblíbené písničky s tancem a poté násle-
doval slavnostní nástup, který dojal všechny 
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přítomné. Děti byly dekorovány odznakem „Jsem školák – Jsem školačka“ a obdrže-
ly knihu s věnováním. Součástí programu byl i slavnostní slib předškoláka. Pak už 
se jedlo, pilo a hodovalo na zahradě MŠ. Ve večerních hodinách děti musely složit 
zkoušku odvahy a podle mapy absolvovat bojovku a následně se Berušky v hojném 
počtu uložily ke spánku ve své třídě. Celá rozlučka byla zakončena druhý den, bo-
hatou snídaní na terase.

Přejeme Vám Všem krásné prázdniny!
Kolektiv MŠ

luKOstřelba Klecany
Jelikož čtete tento článek 
v prázdninovém čísle zpra-
vodaje, rád bych shrnul, co 
vše se u nás děje a bude dít 
až do září.

Pravidelně se účastníme 
závodů v terčové lukostřelbě 
a připravujeme se na Přebor 
holých luků (obdoba Mis-
trovství republiky). Za náš 
oddíl máme přihlášených 
šest střelců, ze kterých jsme 
sestavili dvě družstva. Po 
prázdninách nás čeká Mis-
trovství republiky, kde snad 
budeme mít zástupce s olympijskými a kladkovými luky. V dlouhodobé soutěži, která 
probíhá po celou venkovní sezonu, jsme zatím na 4. místě.
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Lukostřelbu jste si s námi 
mohli vyzkoušet v rámci spor-
tovního dne v Klecanech na 
fotbalovém hřišti. Fronta celé 
odpoledne neubývala a my 
vám děkujeme, že jste se nebáli 
a ukázali, jací jste indiáni. Rádi 
bychom po prázdninách spustili 
i dětský kroužek.

V případě zájmu nás, prosím, 
kontaktujte, abychom vše zdár-
ně naplánovali.

Samozřejmě stále máme ote-
vřeno pro veřejnost. V rámci 
lekcí vám zapůjčíme veškeré vybavení a věnovat se vám bude trenér. Sledujte náš 
Facebook „Lukostřelba Klecany“ (fb.com/lukykuseKlecany).

Těšíme se na vaši návštěvu.
-mb-

regiOn nad praHOu Zná své  
cyKlisticKé mistry prO rOK 2018
V neděli 27. května se uskutečnil další ročník tradičního a oblíbeného cyklistického 
závodu XCO Beckov. Zkušení pořadatelé z místního cyklistického oddílu Sokol Vel-
těž s podporou a záštitou MAS Nad Prahou a obce Zdiby připravili tradičně hezkou 
a zajímavou trať pro celkem 23 kategorií. V letošním roce bylo zásadně vylepšeno 
zázemí závodu včetně možností parkování, pro děti tréninková dráha, popcorn, ruční 
dílna a v neposlední řadě i možnost občerstvení, které v parném a slunečném dnu 
přišlo vhod.

Na startovní čáře stálo letos celkem 15 desítek závodníků, ale v roce 2018 jsme za-
znamenali rekordní účast 60 zá-
vodníků, kteří mohli podle místa 
bydliště bojovat o mistrovské 
dresy, poháry a ceny Mistrovství 
MAS nad Prahou

A kdože všechno se tedy stal 
Mistrem regionu Nad Prahou 
pro rok 2018 s právem nosit 
mistrovský dres v duhových bar-
vách?
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Tobiáš Němec (Předboj)
Matěj Vykydal (Klecany)
Michal Studnička (Husinec-Řež)
Izabela Bulvasová (Sedlec)
Štěpán Bulvas (Sedlec)
Ela Ulrychová (Bašť)
Jakub Studnička (Husinec-Řež)
Evelína Kuchařová (Zdiby)
Adam Hošek (Zdiby)
Filip Jech (Klecany) – 2x (v kat. Starší žáci a Junioři)
Veronika Mišoňová (Sedlec)
Magdalena Mišoňová (Sedlec)
Pavel Faltys (Měšice)
Jan Ulrych (Bašť)
Petr Nový (Bašť)
Jana Řehořová (Zdiby)

Vítěze při slavnostním vyhlašování dekorovala paní 
Ing. Iva Cucová, starostka obce Bašť, která pak závě-
rečným slovem ukončila velice povedenou akci MAS 
v regionu Nad Prahou. Podařilo se totiž již popáté 
v řadě připravit v rámci Dny nad Prahou jednu z vý-
znamných sportovních akcí.

(pm)

mladí cyKlisté Ze sOKOla veltěž válí  
na všecH FrOntácH
V letošní sezóně pokračujeme ve vynikajících výsledcích. A nejenom pokračujeme, 
ale jsme zase o fous lepší než loni. Také nás těší, že to není již jen o holkách, ale 
na nejvyšší příčky se dostali i chlapci. Pravidelně vozíme nejvíce medailí ze všech 
oddílů ze závodů Českého poháru. Naposledy na nejvýše položené trati ČP XCO na 
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Zadově vybojovali naši borci 2 zlata, 8 medailí a 4 průběžná pořadí v Českém pohá-
ru. Seznam medailí ze Zadova od nejmladších:
3. místo Robin Vašíček
3. místo Laura Svobodová 
1. místo David Svoboda 
2. místo Kryštof Král
2. místo Filip Jech
1. místo Aneta Novotná  
3. místo Zuzana Kadlecová 
2. místo Magdalena Mišoňová 

Fantasticky se zatím vyvíjí celkové 
pořadí Českého poháru XCO. Po 4 
závodech ze 6 drží naši závodníci 
ve 4 kategoriích 1. místo!!! 

Jsou to: 
David Svoboda 
Filip Jech
Aneta Novotná 
Magdalena Mišoňová

A aby toho nebylo málo, tak 
2. místo Laura Svobodová 
2. místo Kryštof Král
3. místo Robin Vašíček

Nesmíme zapomenout ani na závodníky, kteří neobjíždí České poháry, ale kteří 
bodují a dělají nám radost v závodech seriálu Pražský 
pohár, Česyk, Elimon MTB Cup apod.

O prázdninách nás čeká víkend v Peci pod Sněž-
kou, pro mnohé závodníky to bude vrchol sezóny. 
O víkendu 21. – 22. července se popereme o tituly 
Mistrů České republiky a zároveň se rozhodne o vítě-
zích Českého poháru v XCO.  Soudě podle posledních 
výsledků budeme mít dost želízek na startu, tak nám 
můžete fandit na místě, nebo alespoň držet palce na 
dálku.

Čtyři naši závodníci bojují reálně o nominace na 
Mistrovství Evropy. Pro kategorii juniorek se pojede 
koncem července v rakouském Stattegu, pro kadety 
a starší žáky v italském horském středisku Pila. Dou-
fáme také v jednu nominaci na Mistrovství světa do 
švýcarského Lenzerhiede na první víkend v září.
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Z FOtbalOvéHO Klubu  
tJ sOKOl Klecany

Další fotbalová sezóna u konce
Mladší přípravka – turnajový systém OP Prahy východ
Samotné umístění jako poměr úspěšnosti mužstev X z Y má v přípravkových kategori-
ích tolik možností zavádějícího pochopení a dokonce FAČR přímo zakazuje konkrét-
ní zveřejňování tabulek. Samozřejmě, kdo se může pochlubit 1. místem,
tak učiní, ostatní hodnotí raději zeširoka, což je i náš případ – více v samostatném 
příspěvku.

Starší přípravka – turnajový systém OP Prahy východ
Starší přípravka opět nezklamala a získala 1. místo ve skupině. Gratulujeme!

Starší žáci – Okresní přebor Prahy východ
Mladší žáci se umístili na krásném 2. místě z celkového počtu 9 týmů.

Dorost – 1.A tř. Středočeského kraje sk. B
Po loňském 8. místě v 1.A třídě Středočeského kraje se letos podařilo vybojovat
2. místo z celkového počtu 14 týmů. Trenér Daniel Dvořák popsal celou dorostenec-
kou sezónu v samostatném článku.

Mužstvo A – 1.A tř. Středočeského kraje sk. A
A mužstvo dospělých se po nevydařeném podzimu umístilo na 11. místě z celkového 
počtu 16 týmů.

Mužstvo B – IV. tř. sk. A
B mužstvo dospělých získalo 5. místo z celkového počtu 13 týmů.

Co nás čeká v nové sezóně?
Stejně jako v loňském roce nelze zatím zcela zodpovědět otázku, jací budou soupeři 
našich mužstev, nevíme, do jakých skupin budeme nalosováni, neznáme zatím ani 
termíny zápasů. To vše se dozvíme až po losovacím aktivu, který proběhne začátkem 
července. To co už víme je, že jsme přihlásili naše mužstva do následujících soutěží:
mladší přípravka – Okresní přebor Prahy východ – turnajový systém,
starší přípravka – Okresní přebor Prahy východ – turnajový systém,
mladší žáci – Okresní přebor Prahy východ,
starší žáci – Okresní přebor Prahy východ,
dorost – 1.A tř. Středočeského kraje,
muži B – IV. tř. Okresní přebor Prahy východ,
muži A – 1.A tř. Středočeského kraje.
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Děkuji všem trenérům, kteří se věnují práci s fotbalisty a fotbalistkami – Michalu 
Bendovi, Danielu Peroutovi,Tomáši Bažantovi, Romanu Simulíkovi, Vítovi Rabiňá-
kovi, Pavlu Srstkovi, Tomáši Sýkorovi, Pavlu Kubešovi, Danielu Dvořákovi, Antoní-
nu Novákovi, Antonínu Michalovi, dále všem těm, kteří pomáhají trenérům, kteří se 
starají o chod klubu, pomáhají při domácích zápasech, starají se o sportovní areál 
nebo nás jiným způsobem podporují v naší činnosti. Děkuji Fandovi Kubáskovi, který 
se zodpovědně stará o zázemí, i přesto, že musel překonat nelehké životní období. 
A samozřejmě děkuji Jirkovi Kruťovi – předsedovi klubu.

Děkujeme našim fotbalistům za reprezentaci fotbalového oddílu i města Klecany 
a přejeme hodně sportovních úspěchů v nové fotbalové sezoně 2018/2019.

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

Dáša Horová

Předprázdninový turnaj minipřípravky
Dne 24. 6.2018 proběhl turnaj minipříprav-
ky o „Pohár města Klecany“. Turnaj byl záro-
veň zakončením úspěšné fotbalové sezóny 
2017/2018.

Velké poděkování patří rodičům za hojnou 
účast a podporu nejmladší generace klecan-
ských fotbalistů. 

Ceny fotbalistům a fotbalistkám předávali:
za město Klecany místostarosta a patron celého 
turnaje Daniel Dvořák
za TJ Sokol Klecany Dáša Horová a trenér mladších žáků Pavel Srstka

Děkujeme moc trenéři minipřípravky Michal Benda a Daniel Perout
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Mladší přípravka – jaro 2018
Po podzimní výkonnostně – rozřazovací 
části soutěže jsme si pro jarní turnaje vy-
bojovali účast v nabité 6 členné skupině 
okresu Praha – východ, které se umístili 
na 3. místech – Čelákovice, Kostelec n. 
Č. lesy, Světice, Zeleneč „B“ a Louňovi-
ce. Co mužstvo, to turnaj a výjezd, kromě 
našeho domácího. Mimo suverénně nej-
mladší Zeleneč „B“ byla všechna mužstva 
složena spíše z „koncových ročníků“ – 
tedy stejně jako my, děti narozené v roce 
2009. Ideální příležitost pro maximalizaci 
herního vyzrávání v dané věkové kategorii před přechodem do kategorie starší, která čeká 
právě i náš nejpočetnější ročník 2009. Jde přesně o věkové období 8- 9letých dětí, kdy 
jedno při pokynu „udělej si kličku“ vytuší, že jde o pokyn nebát se obejít protihráče, dru-
hé trochu provinile sklopí zrak, jestli se mu zase nerozvázaly tkaničky a ve všech týmech 
jsou, stejně jako i u nás, akcelerovaní borci, kteří se zavázanými tkaničkami obchází 
klidně 2 protihráče bez potřeby pokynů… Zpět k celé soutěži . Zafungovalo pravidlo (ne)
úspěchové sinusoidy jak v mikrocyklu jednotlivých turnajů s cca 14denním odstupem, 
tak makrocyklu celé sezóny, a to zejména s ohledem na sestavu na jednotlivých turnajích. 
Nejlépe se nám zadařilo na předposledním turnaji v  Louňovicích s 2. turnajovým místem 

a velkolepě otočeným utkáním – z prohrávání 
0:4 s Čelákovicemi až na vítězství 7:4, během 
běžných 20 minut jednoho zápasu, což byl mi-
mořádný sportovní zážitek pro všechny zúčast-
něné. Jinak se žádné příliš spanilé jízdy králů 
nekonaly. Se všemi soupeři jsme dokázali jak 
vyhrát, tak i prohrát a nejčastější byly „infarkto-
vé remízy“ 3:3, 4:4… a neustálé průběžné do-
tazy kluků „ a kolik to je“ . I z pěkně odbojova-
ných a těsně prohraných utkání je kolikrát lepší 
pocit, než z  upachtěné remízy a bodíku a na 
taktizování je čas až po tom, co se kluci naučí 

fotbal, obráceně se to učit nemá smysl . Poslední turnaj s medailovým ceremoniálem 
v Čelákovicích jen umocnil spíše rozpačitý dojem z jarní sezóny a rezervy v možnostech 
jak individuálního rozvoje, tak týmové sehranosti. Dlouhodobé omluvenky hráčů jsou-
cích na školách v přírodě a další neúčasti našich kmenových hráčů způsobily právě na 
posledním turnaji povolání nastupující generace poprázdninové mladší přípravky včetně 
děvčat. Naše kolikrát utrápená hra tak konečně nepostrádala prvky elegance . Do další 
sezóny bude potřeba zejména vyšší zodpovědnost při účasti na trénincích, ale zejména 
i na turnajích s většinou „obvíkendovou“ pravidelností.

Tomáš Bažant – trenér/ vedoucí mužstva

Nastupující generace v Čelákovicích

2. místo v Louňovicích
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Ohlédnutí za fotbalovou sezónou – TJ Sokol Klecany, dorost U19
Do sezóny 2017/2018 jsme nastoupili s minimálními změnami v kádru a cílem 

bojovat o co nejvyšší příčky v 1.A třídě Středočeského kraje staršího dorostu, což se 
nám podařilo. Část sezóny jsme dokonce vedli tabulku, ale po mnohdy zbytečných 
ztrátách bodů jsme nakonec obsadili celkově druhé místo. Vzhledem k tomu, že je 
náš tým složen převážně z hráčů ročníku 2001 a 2002, kteří věkově patří ještě do ka-
tegorie mladší dorost U17, byly naše výkony v soutěži staršího dorostu U19 dobrým 
příslibem do budoucna.

Před sezónou tým na rok opustil z důvodu studijního pobytu v zahraničí důrazný 
obránce Daniel Macke , který v USA nastupoval za tým Warriors Ironwood. Před za-
hájením jarní části sezóny jsme se museli vyrovnat i s odchodem Dominika Žoltáka. 
Po podzimu s 18 brankami nejlepší střelec celé soutěže přestoupil do Neratovic, kde 
pravidelně nastupoval v České divizi dorostu. Odchod tohoto rychlého a velmi pro-
duktivního útočníka, kterému se často přizpůsoboval způsob hry celého týmu, vyvolal 
změnu v rozestavění. Ze zažitého systému 4 – 4 – 2, kdy tým hrál ze zabezpečené obra-
ny a vyrážel k rychlým protiútokům, jsme v zimní přípravě přešli na 3 – 5 – 2, systém 
se třemi obránci a silnou pětičlennou záložní řadou, která má úkol ve středu pole získat 
převahu, střílet branky nebo připravovat šance dvojici útočníků. Tato změna splnila svůj 
účel a gólově se začalo prosazovat více hráčů. Zimní příprava byla kvalitní, trénovali 
jsme převážně v přetlakové hale u ZŠ Klecany, odehráli několik přátelských utkání na 
umělé trávě a zúčastnili jsme se dobře obsazené Mělnické zimní ligy, kde jsme vybojo-
vali pěkné třetí místo. Do týmu nepřišel nikdo nový, takže se v případě více zraněných 
nebo nemocných hráčů projevil poměrně úzký kádr – nejvíce ztrát bodů jsme utrpěli 
v zápasech, kdy jsme z různých důvodů nebyli kompletní. 

Po skončení podzimní části jsme o skó-
re vedli tabulku před druhými Luštěnice-
mi, během jara jsme dokonce o tři body 
odskočili, ale následovala prohra ve vzá-
jemném zápase a další bodové ztráty, které 
posunuly na první příčku našeho soupeře. 
Luštěnicím se v této sezóně sešel výjimeč-
ný kádr složený zejména z hráčů ročníku 
1999, kteří v příští sezóně přecházejí do 
kategorie dospělých. V závěru soutěže 
prokázali své kvality a zkušenosti a zcela 
zaslouženě získali prvenství, k čemuž soupeři gratulujeme. Potěšující je skutečnost, 
že jsme dokázali porážet a v tabulce za sebou nechat týmy z měst jako jsou Mělník, 
Kralupy, Benátky nad Jizerou nebo Bakov nad Jizerou.

Kádr dorostu U 19 (hráči ročníku 1999 – 2002) v sezóně 2017/2018
Brankáři: David Václavík ( 2001), Petr Danel (2001)
Obránci: Ondřej Bartoš (2001), Pavel Josefus (2001), Petr Rudy (2001),  Filip Tůma 
(2001), Daniel Macke (2000, 9/2017-6/2018 Warriors Ironwood)
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Záložníci: Matěj Bára (2000), 
Jakub Dvořák (2001), Martin 
Hora (2001), David Klinka 
(2000), Marek Macke (2002), 
Tomáš Žolták (2002)
Útočníci: Ondřej Krpálek 
(2001), Jiří Kruťa (1999), Lukáš 
Žolták (2001), Dominik Žolták 
(2001, od 1. 1. 2018 FK Nera-
tovice-Byškovice)
Trenéři: Daniel Dvořák, Pavel 
Kubeš
Pořadatel, zdravotník, kustod, 
pokladník a vše ostatní co je třeba: Dáša Horová
Nejlepší střelci: Dominik Žolták 18 branek , Ondřej Krpálek 13, Tomáš Žolták 10, 
Lukáš Žolták 10, Jakub Dvořák 9, Martin Hora 9, Matěj Bára 6, Jiří Kruťa 4, Filip Malý 
4, Petr Rudy 4 atd.

Konečná tabulka 1.A třídy sk. B staršího dorostu, Středočeský kraj

 1. TJ Sokol Luštěnice 26 21 3 2 119:38 66

 2. TJ Sokol Klecany 26 19 3 4 94:38 60

 3. TJ Klíčany 26 16 1 9 92:71  49

 4. FK Pšovka Mělník 26 15 1 10 65:55  46

 5. S K Bělá pod Bezdězem 26 13 3 10 97:87  42

 6. FK Dobrovice 26 12 4 10 79:54 40

 7. SK Benátky nad Jizerou 26 12 3 11 77:85 39

 8. Dolnobousovský SK 26 11 4 11 83:82 37

 9. SK Bakov n/J 26 11 3 12 93:78 36

10. TJ Slovan Velvary 26 11 1 14 78:92 34

11. FK Kralupy 1901 26 8 1 17 80:95 25

12. TJ Sokol Libiš 26 7 4 15 41:81 25

13. FC Horky nad Jizerou 26 6 2 18 43:110  20

14. TJ Sokol Chotětov 26 2 3 21 35:110  9

Dobré výkony našich dorostenců neunikly trenérovi A týmu Antonínu Michalovi 
– proto byli Filip Malý, Filip Tůma, Martin Hora a Jakub Dvořák (všichni r. 2001) pra-
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videlně povoláváni k zápasům dospělých 
v krajské 1.A třídě, další dorostenci pak 
nastupovali za B tým v okresní soutěži. 
Mladí hráči tímto ve svých 16 – 17 letech 
získávají nenahraditelné zkušenosti, díky 
kterým se postupně připravují na přechod 
do dospělého fotbalu.

Z letošního týmu končí pouze Jiří Kru-
ťa, přejeme mu hodně úspěchů v dospě-
lém fotbale. Z žákovského týmu k nám 
přecházejí hráči ročníku 2003, v jednání 
jsou příchody některých posil. Náš cíl do 

další sezóny je jasný – vítězství v 1.A třídě a postup do krajského přeboru!
Chtěl bych poděkovat divákům, kteří nás pravidelně chodili podporovat při do-

mácích zápasech a rodičům, kteří s námi jezdili k utkáním na hřištích soupeřů. Sa-
mozřejmě všichni děkujeme i městu Klecany a ostatním sponzorům, kteří přispívají 
k tomu, aby se mohl v Klecanech hrát fotbal na této úrovni. Mládež má možnost 
smysluplného vyplnění svého volného času, každá hodina strávená v kolektivu na 
hřišti je mnohem lepší a zdravější, než strávená doma u počítače nebo u televize.

Daniel Dvořák, trenér týmu

Klecanští fotbalisté na Strahově
Ve dnech 25. června až 2. července 2018 se v Praze usku-
teční 17. policejní mistrovství Evropy ve fotbale mužů. 
V rámci příprav policistů na mistrovství bylo umožněno 
klecanským fotbalistům sehrát s reprezentanty Policie ČR 
12. 6. přátelské utkání na Stadionu Evžena Rošického. 
K zápasu nastoupilo A mužstvo doplněné o několik hráčů 

z dorosteneckého muž-
stva. Pro všechny byl 
velký zážitek hrát na sta-
dionu na jehož tribuny 
se může usadit 19 tis. di-
váků. Utkání vyhráli po-
licisté 4:2, ale klecanští 
se za svůj výkon rozhod-
ně nemusí stydět.
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