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výpiSy Z uSneSenÍ rady měSta Klecany  
Za Srpen a ZáŘÍ 2019
Rada 26. srpna
 – Rada se seznámila se stížností sousedů restaurace Farm Table na opakované 

rušení klidu v denní i noční době. Navrhuje dodání souvisejících materiálů, 
které má město k dispozici (stížnosti občanů, zápisy městské policie a staveb-
ního úřadu).

 – Schválila uzavření smlouvy, na doporučení hodnotící komise, s uchazečem 
o zakázku malého rozsahu Stavební úpravy, změna užívání stavby čp. 960 
v Dolních kasárnách na obecní byty, kterým je Ateliér M.A.A.T. Tábor. Cena 
830 tis. korun bez DPH.

 – Schválila nestanovení předpokládané hodnoty samotné zakázky jako limitní, 
a to u zakázky Rekonstrukce a přístavba objektu Rychta čp. 74 a 487.

 – Schválila dvě nájemní smlouvy týkající se prostoru Dolních kasáren – na skla-
dování nábytku a na skladování hudebních nástrojů.

Rada 9. září
 – Vzala na vědomí petici občanů Klecánek a uložila starostovi, aby občanům 

odpověděl.
 – Projednala žádost předsedkyně spolku Pravý Hradec paní Zdeny Tomášové 

o určení využití prostoru vedle denního stacionáře v rekonstruované části bu-
dovy čp. 968 v Dolních kasárnách. Rada bude respektovat podmínky poskyto-
vatele případné dotace.

 – Schválila nabídku firmy Podlahy Michal Bím na výměnu podlahové krytiny 
v bytech čp. 970 v Dolních kasárnách ve výši 164 780 korun bez DPH.

 – Schválila dar 10 000 korun ředitelce ZŠ a MŠ Klecany paní Jaroslavě Barešové 
k životnímu jubileu.

 – Schválila ukončení tří nájemních smluv na parkování vozidel v Dolních ka-
sárnách.

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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pOděKOvánÍ
Devátý ročník Slavností pravého a levého břehu Vltavy 
přilákal opět mnoho návštěvníků a byl jim nabídnut vel-
mi pestrý a kvalitní kulturně – sportovní program. Téma 
slavností – to, co nás  spojuje a nikoli rozděluje – řeka 
Vltava, břehy Klecan a Roztok, toto téma se promítlo na 
obou březích Závodem břehů na dračích lodích.

Součástí doprovodného programu byl závod kol do vrchu, nohejbalový turnaj, šálová 
akrobacie, program spolku Pravý Hradec, střediska Havran, hasičů z Klecan, Zdib a Hu-
since – Řeže. Mistr kuchař p. Jiří Koktan, vařící s návštěvníky pravou polévku ze surovin 
z Máslovic.

Společnými silami jsme připravili již výše zmíněný skvělý a kvalitní doprovodný pro-
gram, trvající až do setmění. 

Děkujeme pracovnicím městského úřadu, technickým službám, policii, hasičům, fotba-
listům při koordinaci dopravy, dámám Langovým za kontrolu pásek u přívozu, Lakomým 
Barkám za organizaci a práci v infostánku, pohoto-
vé a vtipné moderátorce p. Evě Stanislavové a všem 
ostatním, kteří se podíleli na úspěšném 9. ročníku.

Děkujeme též sponzorům.
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Děkujeme okolním obcím Máslovice, Husinec – Řež a Zdiby za partnerství a spo-
luúčast.

Děkujeme, že jste přišli a zveme vás na jubilejní 10. ročník, který se bude konat 
12. 9. 2020.

Daniel Dvořák a Blanka Laurychová
Foto: Martin Lemon

ZávOd dračÍcH lOdÍ  
v rámci SlavnOStÍ bŘeHů
Poděkování posádce i divákům
Jako již tradiční kapitán naší pravobřehé dračí lodě děkuji celé posádce, tedy 
dvaceti místním silákům a jedné bubenici, i všem divákům na naší straně, kteří 
nás po celou jízdu vydatně povzbuzovali. Dokázali jsme zopakovat loňské ví-
tězství a v obou jízdách jsme loď levého břehu porazili! Do vody nikdo nespadl, 
pouze jsme byli od cákající vody z jedné strany trochu promáčení. Nálada byla 
opět výborná a každý z účastníků bral jízdu s humorem, i když zvítězit chtěly 
samozřejmě obě posádky .

Daniel Dvořák, kapitán dračí lodi pravého břehu

čipOvánÍ pSů – upOZOrněnÍ
Od 1. 1. 2020 platí nová povinnost chovatelů psů, která spo-
čívá v označení vlastního psa čipem. Podle § 4 odst. 4 zákona 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvi-
sejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je očkování psa 
proti vzteklině podle odstavce 1 platné pouze pokud pes splňuje podmínky na 
označení zvířat v zájmovém chovu, stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské 
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unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém 
chovu, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním, provedeným před 
3. červencem 2011.

Pokud tedy bude zvíře naočkované, ale nebude očipované, nemá po právní stránce 
platnou vakcinaci proti vzteklině. Kód čipu musí být uveden v očkovacím průkaze.

Konkrétní dotazy zodpovím na tel.: 606 904 360 nebo přímo na Veterinární ambu-
lanci, Spojovací 600, Klecany.

MVDr. Irena Sedláčková

pSal Se rOK 1989… (X.)
Další zápisy v kronice z r. 1989 pokračují takto:

Sokolovna čp. 107
Budova bývalé sokolovny na náměstí čp. 107 – musela být postavena koncem 19. sto-
letí. První dochované písemné dokumenty pochází z roku 1912. Tehdy – 12. 11. 1912 
je datována žádost pana Karla Tichého o „živnostensko-policejní povolení k přestavbě 
svého hostince“. C. a K. okresní hejtmanství v Karlíně dává svůj souhlas 3. 1. 1913 
číslem 59650. Kolaudační komise obecního úřadu v Klecanech 21. 6. 1913 schvaluje 
provedení úprav slovy: „není tudíž žádných námitek proti používání místností těchto“.

V roce 1924 – 9. června – žádá o další adaptaci již TJ Sokol Klecany. Úpravy jsou 
ukončeny a je vydáno povolení k používání 10. 12. 1924. Za TJ Sokol jedná Václav 
Pecák a Miroslav Srb. Prostor sokolovny využívá později pro cvičení žáků i škola – 
svědčí o tom doklad o vzájemném dohovoru mezi MNV a DSO Sokol. Platný od 
1. 1. 1961 – úhrada 1.300 Kč ročně. 24. září 1975 je uzavřena hospodářská smlouva 
o převodu vlastnictví národního majetku za úplatu (§ 349 HZ) mezi TJ Sokol a JZD 
3. pětiletka Klecany za 151 370 Kč. JZD využívalo budovu pro přidruženou výrobu, 
část budovy byla používána MNV jako 
náhradní prostor pro knihovnu – setrvala 
zde skoro 8 roků – od roku 1982 – 1989.

Na MNV přechází hospodářskou 
smlouvou ze dne 15. února 1989. Je to 
výsledek dlouhodobého plánu – od r. 
1981 – provést důkladnou úpravu ná-
městí. Sokolovna tomuto projektu brá-
nila až do výstavby náhradního prostoru 
pro přidruženou výrobu JZD. Odstranění 
stavby bylo provedeno v listopadu 1989. 
Celková úprava náměstí zůstává jedním 
z hlavních úkolů pro rok 1990. Jak bude 
vypadat?

Historické umístění Pomníku padlým  
na náměstí Třebízského, v pozadí,  
s dnes již zbouranou, budovou sokolovny.
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Zveme vás do naší kavárny a jídelny

kavárna 8–18 hodin | jídelna 11–14 hodin

otevřeno v pracovní dny

Martin Kasík

Bach, Beethoven, Bartholdy, Brahms

klavír | piano

23. října 2019 | 18 hodin | NUDZ, foyer

October 23, 2019 | 6 p.m. | NIMH, foyer

Vzhledem k omezené kapacitě potvrďte prosím předem svoji účast na e-mail: sekretariat@nudz.cz. Vstupné dobrovolné. 

Srdečně Vás zveme!

Bo
hu

m
ír 

M
íč

Výstava v knihovně

Zážitky pro všechny vaše smysly

pondělí–pátek 8–16

září–listopad
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démOnicKý KůrOvec – lýKOžrOut SmrKOvý
Fauna Klecan 36.
Člověk je zvláštní živočich. 
Umí to, co žádný jiný tvor na 
Zemi, a sice vytvořit nepřítele, 
a pak s ním úporně bojovat. 
V poslední době je to u nás 
malý brouček hnědavé rezavé 
až šedočerné barvy, dlouhý 
cca 4,2 až 5,5 mm, se zajíma-
vě utvářeným zakončením kro-
vek. Jeho jméno je lýkožrout 
smrkový (Ips typographus) 
z čeledi nosatcovitých brouků. 
Rozšířen je téměř v celé Evro-
pě a v severní Asii.

Průmyslová revoluce, která 
v Evropě započala před drahnou dobou, u nás asi před 250 roky, vyvolala stále 
vyšší potřebu rychle rostoucího dřeva. Zatímco před tímto obdobím rostly v Če-
chách zejména jedle, buky, duby a další dřeviny, pilnou prací lesníků, kteří se tak 
změnili na plantážníky, ovládl první místo smrk. Do dnešní doby už smrk zaují-
má 41 %, jiné zdroje udávají až polovinu výměry našich lesů. To se neobešlo bez 
následků. Aby byl získán co největší pěstební prostor, byly lesy i hory intenzivně 
odvodňovány. Rašeliniště byla prokopána a svedena do hlubokých rýh, a naše 
vlast se tak zbavila největších zásobáren vody, které brzdily povodně a udržo-
valy dobrý stav krajiny v dobách bez dešťů. Nejen tedy nechvalné zemědělské 
meliorace, ale právě činnost lesníků přispěla a stále přispívá ke katastrofálním 
povodním, jako byly ty v letech 1845, 1872, 1890, 1945, 1954, 1997, 2002, 
2013 a dalším.

Druhým důsledkem zakládání smrkových monokultur bylo celkové ochuzení 
naší přírody o rostliny a živočichy, kteří se tím stali vzácnými, a často zcela vy-
hynuli. Zato se nový stav zamlouval těm druhům, které u nás sice žily po tisíce 
let, ale neměly tak skvělé možnosti, jaké jim člověk nově poskytl. Mezi nimi byl 
právě náš „kůrovec“. Obzvláštní radost mu pak způsobují vichřice, kdy stejno-
věké a labilní porosty naráz lehnou a on se může rozdovádět na plné obrátky. 
Nejznámější vichřice se odehrála v r. 1868, kdy lehlo půl Šumavy. Krásně to 
popisuje Karel Klostermann ve svých šumavských románech.

U nás v Klecanech není slavný „kůrovec“ živočichem běžným, jednoznačně 
proto, že se zde najde jen málo smrků. Zde je tedy lýkožrout vzácným broukem, 
který byl před lety nalezen na jednom soukromém pozemku ve smrkových po-
lenech, dovezených od Kokořína. V Klecanském háji, kde pár jehličnanů roste 
(např. borovice černá), byly pozorovány jiné, méně časté druhy lýkožroutů, a to 

Lýkožrout smrkový, foto D. Janovský, 11. června 2011
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např. lýkožrout vrcholkový (Ips acuminatus) a lýkožrout sosnový (Tomicus pini-
perda). Na starých jabloních na Drastech byl nalezen druh bělokaz švestkový 
(Scolytus mali), který atakuje pouze odumírající větve. Celkově žije v České re-
publice cca 65 druhů lýkožroutů a jejich příbuzných. Ovšem jen jediný si vy-
sloužil mimořádnou pozornost našich dezinformovaných medií. O způsobilosti 
medií podávat věrohodné informace svědčí už to, že kůrovec je jiným rodem 
brouků (je to rod Dryocoetes), takže mediální „kůrovec“ vůbec kůrovcem není. 
Ale to bychom asi od redaktorů chtěli moc, jim se to líbí takto, a tak to i vypou-
štějí do světa.

Co tedy dělat, aby byl 
lýkožrout smrkový potla-
čen a vytlačen? Není třeba 
„kůrovce“ hubit chemicky, 
postačí změnit jeho život-
ní prostředí tak, aby bylo 
přirozené, přírodnímu sta-
vu se blížící. Tedy výrazně 
omezit pěstování smrku 
a vrátit jeho početnost do 
stavu, který odpovídá asi 
roku 1770 (smrk přibliž-
ně na 15 % výměry všech 
lesů). Pokud chceme smrk 
mít, tak šlechtit takové 
jeho formy, které jsou 
odolné vůči napadání. Vý-
razně omezit obchodová-
ní se smrkový dřevem, zejména převážení neodkorněného dřeva mimo oblast 
těžby. V sedmdesátých letech v rámci spolupráce RVHP bylo na severní Moravu 
dovezeno ke zpracování ohromné množství dřeva ze Sibiře, a to i se sibiřským 
lýkožroutem. Protože přijel z horších podmínek, na Moravě se mu hned zalíbilo, 
a skamarádil se s lýkožrouty místními. Když se podíváte na mapu kalamity, tak 
právě severní Morava je jejím ohniskem. To, co se děje nyní, tedy vývoz smrko-
vého dřeva do Číny, je dalším zjevným ekologickým zločinem, podobným tomu 
předešlému.

Po budoucích omezeních již nebude mít lýkožrout takové možnosti k mno-
žení, a bude žít v rovnováze s ostatními tvory. Bude to mrzet jak „kůrovce“, tak 
redaktory TV. Nelze ovšem vyloučit, že až jednou přilétnou mimozemšťané z da-
lekého vesmíru s ohromně pokročilými technologiemi, budou i nás považovat za 
nějaké přemnožené, škodlivé kůrovce. Budou pouze váhat, jestli nás mají rov-
nou vyhubit chemicky, nebo změnit naše nepřirozené prostředí tak, aby z našich 
sedmi miliard obyvatel ubyly tři nuly.

Jaromír Bratka

Požerky jiných druhů na smrku, foto J. Bratka, 21. září 2019
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HOra ŘÍp
Možná se někteří z vás vrátili po dovolené a prázdninách z dalekých či exotických 
krajů, možná se někteří z vás vypravili na dovolenou po Česku, ale zase jste se vrátili 
domů. Možná vás potěší verše Jaroslava Seiferta, zvláště když za dobré viditelnosti 
máme horu Říp s jejími 455 m n. m. z Astraparku na dohled.

JH, obrázek: zdroj https://www.turistika.cz/mista/hora-rip-symbol-historie/detail

Jaroslav Seifert
Hora Říp

Viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu.
Jiskřily dálky nad hlavami jak bledě modré drahokamy.
Jímala závrať při pohledu, zpívat však o nich nedovedu.
Když ale vidím na obzoru uprostřed kraje nízkou horu,

na nebi mráček běloskvoucí – přestane srdce chvíli tlouci.

Oblaka letí v klasech zralých a koně dupou po maštalích.
V panácích jsou už všude snopy a svatý Jiří zvedá kopí,
aby je vrazil ve chřtán dračí, a motýl spěchá po bodláčí;
a jako krůpěj na prstenu třpytí se drobná kvítka rmenu.

Tu nemohu se vynadívat a všechno ve mně začne zpívat,
zpívat i plakat. Maminko má, jak je to hezké u nás doma!
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mySlivOSt – prOcHáZKa Se SOKOlnÍKy
Vzhledem k oblibě tradiční procházky s myslivci jsme se rozhodli uspořádat větší 
akci zaměřenou na lovecké dravce a také v jiné lokalitě. Podařilo se nám zajistit účast 
profesionálních sokolníků pana Semeckého a paní Semecké, a tak v neděli 15. září 
od 12.30 hodin proběhlo, za velkého zájmu veřejnosti, setkání na fotbalovém hřišti 
ve Veltěži. S propagací akce nám velmi pomohl Obecní úřad ve Zdibech a se zajiš-
těním prostoru fotbalový oddíl Sokola Veltěž. Přiznáváme, že účast dětí i dospělých 
nás mile překvapila. Na fotbalové hřiště přišlo asi 90 dětí, od těch nejmenších až po 
školáky, za doprovodu zhruba 100 maminek, tatínků i ostatních diváků. Bylo vidět, 
že někteří to pojali jako rodinný výlet, k čemuž jistě dopomohlo pěkné teplé počasí.

Na úvod přivítal všechny přítomné pan Trpák a pak se již programu ujali sokolníci 
se svými svěřenci. Nejdříve seznámili účastníky s historií sokolnictví od starověku, 
přes rozkvět ve středověku, útlum související s vývojem palných zbraní až po obnovu 
oboru v současnosti, kdy opět vznikají zásluhou nadšenců sokolnické spolky, které 
provozují jak předváděcí, tak sportovně-lovecké sokolnictví.

Následovalo seznámení se zoologií jednotlivých druhů dravců a sov a též se zása-
dami sokolnictví, cvičebními pomůckami a podobně. Pokračováním programu byly 
ukázky kondičního létání například na větve okolních stromů, či přelety mezi sokol-
níky s přistáním na sokolnickou rukavici. Vrcholem pak byla ukázka lovu králíka, kdy 
vypuštěný dravec zaútočil na kořist, kterou byl právě králík, ale pouze plyšový, aby 
se děti nevylekaly. Určitě nejatraktivnější byl přímý kontakt s předváděnými dravci 
a sovami, kdy si děti mohly pohladit sovu pálenou či puštíka a také si vyzkoušet jaké 
to je, když jim na rukavici přistane dravec či sova.

Při statických i letových ukázkách byly k vidění jak u nás běžné druhy ptáků, 
tak druhy cizokrajné. Z našich to byl puštík obecný Oskar, výr velký Robert, sova 
pálená Eliška a dále pak káně lesní Ruda. Káňata Harrisova – Rita a Harry pochá-
zejí z Mexika. U nich je zajímavé, že jako jediní dravci loví společně v rodinné 
skupině. Nakonec orel bělohlavý Siki, který se jako živočišný druh dostal na 
státní znak USA.

Malí sokolníciPřivítání – Ing. Trpák a sokolnik p. Semecký
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Na závěr musíme ocenit moderátorský výkon sokolníka, který dokázal upoutat 
pozornost dětí a zapojit je do aktivní účasti při předvádění. Bylo to příjemné odpo-
ledne, které přispělo k propagaci sokolnictví a myslivosti i ke zpestření kulturního 
života obce.

Ing. Jindřich Trpák

Plyšák uloven

Sova pálená – Eliška Výr velký

Káňata Harrisova

pŘišlO nám e-mailem

Do knihkupectví vstoupí žena v černém, v ruce drží 
knihu Houby okolo nás. Knihkupec jí stiskne ruku 
a praví:
"Upřímnou soustrast, vydavatelství už tu chybu 
opravilo."
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šKOlnÍ Kurýr
Školní rok už je opět v plném proudu. Ve třídách to hučí jako v úlech, děti 
nabývají nové znalosti a krok po krůčku se posouvají k vysněné dospělos-
ti, kterou bychom my, reality znalí dospělí, za jejich dětství moc rádi vyměnili.

Pro naše deváťáky to bude rok plný změn a velkého úsilí. Před sebou už mají 
jen deset měsíců, než uzavřou jednu ze svých životních kapitol a vydají se vstříc 
novým výzvám, zatímco z malých školkáčků už se stali školní mazáci a svou 
životní kapitolu „škola“ teprve psát začínají. V první školní den je na jejich nové 
cestě přivítali paní učitelky, vedení školy a také zástupci města. Tělocvična, v níž 
přivítání, díky nepříznivému počasí, probíhalo, se zaplnila všemi těmi malými 
človíčky s obrovskými aktovkami na zádech a jejich rodinnými příslušníky, kteří 
je v tento velký den přišli podpořit. V záplavě květin na paní učitelky prvních tříd 
vykukovaly zářící oči plné očekávání. Po přivítání se všichni vypravili do svých 
tříd a vyzkoušeli si, co bude nově jejich denním chlebem. V jejich začátcích jim 
byli podporou právě ti nejzkušenější, jejichž docházka do naší školy pomalu 
končí – naši deváťáci. Při první návštěvě jídelny tu byli pro ně, aby jim ukázali, 
jak vše funguje a pomohli jim se zorientovat. Dnes už jsou prvňáčci naprosto 
samostatní, a když je člověk potkává na chodbách školy, má pocit, jakoby sem 
chodili odjakživa. Společně s povinnostmi, které škola přináší, jsou již v plném 
proudu také aktivity, pro děti příjemnější. Pro druhý stupeň to byl sportovní den, 
při němž poměřili své síly v nejrůznějších sportovních disciplínách. První stupeň 
se pro změnu chystá na tradiční den světových jazyků. V loňském roce měl tento 
projekt velký úspěch a tak jsme ho zopakovali i v tom letošním. Zatímco loni 
si každá třída zvolila jednu z evropských zemí, kterou poté různými způsoby 
prezentovala před třídami ostatními, letos byl výběr zemí rozšířen na celý svět. 
Každá třída si vybere zemi, vyrobí potřebné materiály a zvolí si tři zástupce, 
kteří obcházejí jednotlivé třídy, kde svou zemi prezentují. Cílem akce je pomocí 
scénky, básničky, či jiných metod představit typické znaky dané země, kterou 
pak jednotlivé třídy hádají. Zářijového počasí s dostatkem slunečních paprsků 
a příznivou teplotou využili také vítězové loňské akce Dobrý skutek, v níž jako 
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cenu obdrželi vstupenky do ZOO Praha, kde naše škola adoptovala několik zví-
řátek. Na naše chráněnce se tak vyrazili podívat a dmuli se pýchou u cedulek se 
jménem naší školy, jako sponzorem.

V následujících měsících nás čeká spousta dalších akcí, na které se všichni moc 
těšíme a které jak věříme, dětem zpříjemní leckdy náročný pobyt ve školních lavicích.

-km-

Z družiny...
Prázdniny nám utekly jako voda a už tu 
máme září. Někdo šel do školy vůbec poprvé 
a jiný zase jako „ostřílený mazák” . V letoš-
ním školním roce do družiny nastoupilo přes 
60 prvňáčků. Všechny nové děti zvládly adap-
taci v novém prostředí na jedničku s hvěz-
dičkou. Moc jim například pomohl společný 
oběd s žáky devátých tříd. Velcí kamarádi po-
mohli našim družinovým prvňáčkům perfektně se zorientovat v chodu školní jídelny.

A podle hesla „Ať je teplo nebo zima v družině je vždycky prima” se všichni těšíme 
na další společné měsíce v naší družce.

Kolektiv ŠD
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ZprávičKy Z mateŘSKé šKOličKy
Stejně jako škola, má svoje prvňáčky i školka. Celé září probíhala adaptace nových 
„školkáčků“, kteří si museli zvyknout na nový denní režim, a hlavně na odloučení 
od rodičů. Ty zkušené „školkáče“ bylo zase potřeba vrátit po prázdninách zpět do 
všední reality.
Zatímco ti nejmenší si zvykali na prostředí svých tříd a zahrady mateřské školy, před-
školáci hned v září vyjeli mimo školku na výlety.

Ježci v Muzeu železnic
12. 9. se třída Ježek vydala na návštěvu Muzea železnic v Praze. Do Prahy se vydali 
Ježci MHD a výlet si moc užili.

Září u Berušek
Kromě vzájemného seznamování 
bylo součástí zářijového třídního 
plánu poznávání okolí svého bydli-
ště, hlavního města a České repub-
liky. Berušky absolvovaly dvě pro-
cházky po Klecanech, při kterých 
navštívily mimo jiné i hřbitov, poš-
tu, lékárnu, kostel a také městský 
úřad. Návštěvu Městského úřadu 
Klecany nám zpestřil pan starosta, 
který nám názorně předvedl, jak probíhá opravdová svatba. Proběhla svatba i se 
svědky a se svatebčany. Pro děti to byl velký zážitek.

18. 9. vyrazily Beruš-
ky na svůj první výlet 
mimo Klecany. Na vý-
let se jelo MHD a cí-
lem byla tentokrát sta-
rá Praha. Děti se prošly 
Pařížskou ulicí až na 
Staroměstské náměs-
tí, přes Malé náměstí, 
Karlovou ulicí až na 
Karlův most a pak přes 
Kampu ke Střeleckému 
ostrovu a zpět domů. 
Po cestě zvládly ještě 
navštívit dvě úžasná 

dětská hřiště. Dětem přálo krásné počasí a výlet si moc užily.
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Ryby na Vyšehradě
19. 9. následovala třídu Be-
ruška také třída Ryba. Jejich 
cílem byl Vyšehrad, protože 
v záři byly tématem jejich 
třídního plánu Staré pověsti 
české. Počasí bylo sice chlad-
nější, ale stále dost pěkné pro 
výlety, a tak se všichni z vý-
letu vrátili spokojeni a plni 
zážitků.

První letošní divadlo
25. 9. byla zahájena letošní divadelní sezona. Herci zapojili do představení i děti. 
Pohádka se všem moc líbila.

Přejeme Vám krásné podzimní dny
Kolektiv MŠ

lOutKOvé divadlO KlecáneK  
ZačÍná nOvOu SeZónu

V říjnu hrajeme pohádku Boženy Němcové „Sůl nad zlato“, kterou paní spisova-
telce vyprávěli na Slovensku. Je to o tom, jak lidé konečně zjistili, že mnoho prostých 
věcí je pro život důležitějších než zlato a drahé ozdoby.

Pan král chtěl vědět, která z jeho dcer ho má nejraději, ale když nejmladší princez-
na Maruška řekla, že ho má ráda jako sůl, moc se na ni rozzlobil. A co následovalo, 
se dozvíte

v sobotu 19. října, kdy pohádka začíná v Městské knihovně Klecany v 15 hodin.

Těšíme se na děti i jejich rodiče!
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SeniOr + teenager = SineJdžr 
Na první den měsíce října připadá každoročně oslava Mezinárodního 
dne seniorů.
Přestože Klecanský zpravodaj vychází o něco později, rádi se k této oslavě 
připojujeme a dodatečně přejeme našim seniorům pevné zdraví, hodně lásky svých nej-
bližších a potřebné životní jistoty. Ale jak se dále dočtete, můžeme jim vlastně jen závidět.

Jsem sinejdžr (senior teenager):
 Mám všechno, po čem jsem toužil jako teenager, akorát o 60 roků později.
 Nemusím chodit do školy ani do práce.
 Každý měsíc mám vlastní kapesné!
 Nemám určenou večerku.
 Mám řidičák a svoje vlastní auto.
 Mám občanský průkaz, kterým se dostanu do barů a obchodů s alkoholem.
 Pokud se ožením, nebudu mít, s největší pravděpodobností, tchýni.
 Ženy, se kterými si užívám nemusí mít strach z otěhotnění.
 Nemám akné.

Život je úžasný!!!

KrOužeK luKOStŘelby
Lukostřelecký klub Klecany otevírá sportovní kroužek se zaměřením na lukostřel-
bu pro děti ve věku 10 – 15 let, přičemž spodní věková hranice je hodně indivi-
duální, hlavním parametrem je vyspělost dítěte. Dětem se u nás v klubu budou 
věnovat vzdělaní trenéři. Disponujeme jedním trenérem s nejvyšší trenérskou 
třídou, 1 trenérem s druhou trenérskou třídou, 2 trenéry se třetí trenérskou třídou 
a přibližně 10 instruktory. Ačkoli jsme mladý klub, máme již za sebou mnohé 
úspěchy na republikové 
úrovni. V našem středu jsou 
mistři republiky, či držitelé 
českých rekordů. Pro více 
informací o kroužku pro 
děti, prosím, kontaktujte 
předsedu klubu Michala 
Bidla na e-mailu info@lu-
kostrelbaklecany.cz nebo 
na telefonu 603 429 444. 

Více informací o našem 
klubu najdete na stránkách 
www.lukostrelbaklecany.cz
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Úplně čerStvé výSledKy  
Klubu biatlOnu Klecany
V neděli 22. září jsme se dlouhou čtyřho-
dinovou cestou vraceli z Mistrovství České 
republiky v letním biatlonu, které se konalo 
v Břidličné v Olomouckém kraji. Uzavřeli 
jsme letní závodní sezonu, seděli unavení 
v rodinných dodávkách, kterými se přesou-
váme s dětmi, a přemítali, co všechno vám 
čtenářům Klecanského zpravodaje chceme 
sdělit. Už o nás víte, že z nadšení sportu-
jících rodičů vznikl oddíl pro děti, sídlíme 
v kasárnách, v zimě jezdíme s místními dět-
mi na běžkách po horách, ze začátečnických 
let jsme vyspěli do závoďáků reprezentují-
cích město po celé republice.

Od jara jsme se zúčastnili mnoha regio-
nálních závodů po Čechách a odevšad jsme 
přivezli medaile. Následovaly tři pohárové 
víkendy ve Starém Městě pod Landštejnem, 
v Bystřici pod Hostýnem a v Jilemnici a zase 

všude medaile. Jak vidíte, s dětmi proces-
tujeme republiku, poznáváme a obdivuje-
me s nimi rozdílnost a krásu české krajiny 
v různých koutech země. Všude o nás mluví 
v reproduktorech, starostové měst se účast-
ní vyhlašování vítězů a hrdě reprezentuje-
me Klecany. Dnes už jsme klub, který do 
pohárových závodů za přísných podmínek 
nominuje jedny z největších výprav v zemi. 
V oranžové barvě jsme nepřehlédnutelní, 
naše dresy v kombinaci s šedou a bílou 
zdobí trojúhelníky a dívky a trenérky nosí 
oddílové sportovní sukně. Když vystoupíme 
z aut na benzínkách, lidé nás oslovují, že 
nám to sluší. Ona taková výprava vyspor-
tovaných dětí budí docela obdiv a nápis 
Biatlon Klecany na zádech je nepřehlédnu-
telný. Často za mnou přijdou lidé, že mají 
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v Klecanech pří-
buzné nebo že 
tu byli na vojně, 
jestli opravdu 
tam, děláme bi-
atlon. No, odpo-
vídám, děláme 
a ne špatně.

Na Mistrov-
ství republiky 
v letním biatlonu 
jsme přijeli plní 
očekávání, vždyť 
vloni jsme do-
vezli titul Mistrů 

republiky ve štafetě a letošní výkonnost i sebevědomí jsou větší než loň-
ské. Letos chybělo trochu toho věčně zmiňovaného štěstíčka. Do obhajoby 
titulu jsme nasadili dokonce 
dvě štafety.Jjedna, papírově 
favorit, vběhla na střelnici 
po 500 m běhu, s náskokem 
první. V zápětí však ztrati-
la všechny šance, když naše 
ostřílená medailistka uděla-
la stejnou chybu jako, před 
zraky celého světa, nedáv-
no světový fenomén Martin 
Fourcade, když si zapomněla 
připravit pásek s náboji. Zdr-
žení, zmatky a penalizace je 
vyřadily z boje o umístění. 
A druhá naše štafeta ve stej-
né kategorii nám při závodě 
zatajovala dech překvapením 
a euforií. Rozeběhl ji Ondřej 
Procházka a předával na fan-
tastickém druhém místě, na-
vázala a vynikajícím výkonem 
udržela Adriana Bezdíčková 
druhé místo, poslední úsek 
finišovala hostující plzeňská 
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dívka, ta však zapomněla, že místo trestných koleček jako ve sprintu, se při 
štafetě nejdřív dobíjí. Místo v cíli dosaženého třetího místa, skončili po třech 
trestných minutách vzadu po boku nešťastných kamarádů. „A mami“, ptal 
se mě cestou domů syn, „co jsem se těmi třemi nepovedenými závody teda 
naučil.“ Těžko se smiřuje s tím, že si neodvezl medaili, na kterou byl letos 
z pohárů zvyklý a čtvrté místo považuje za neúspěch. „No, pokoře“, odpo-
vídám a myslím i na nás všechny ostatní. Vždyť úspěch není jen o medailích 
a titulech. Najednou nám jsou jedno stříbro Lindy Pilchové a jeden bronz 
Martina Vovse po závodech trochu málo. Ne na dlouho. Sečetly se body 
do celosezónního žebříčku, a pak to 
přišlo: náš Martin Voves vyhrál celou 
sezonu v kategorii žáků M12. Zkrátka 
je nejlepším závodníkem roku. Linda 
Pilchová 2., Hynek Červenka 3., ka-
ždý ve své kategorii. A řada dalších 
na 4., 5., 6. místě. Náš oddíl už není 
postavený jen na hvězdách, my jsme 
vybudovali tým, kde každý z 18 po-
hárových závodníků umí dosáhnout 
na první desítku. Na mistrovství jsme 
měli mnoho 4., 5., 6. míst na tzv. ma-
lém pódiu. Děti si vyběhaly první vý-
konnostní třídy. A díky tomu jsme ze 
43 žákovských oddílů uzavřeli sezó-
nu na 6. místě v republice!

Tyto úspěchy jsou plody mnohaleté 
práce. Nasazení trenérů a dětí na tré-
nincích, závodech, soustředěních. Za 
prázdniny jsme udělali hodně práce 
na dvou soustředěních. Týden jsme strávili v Jilemnici, kde jsme hodně stříleli 
ve špičkovém biatlonovém areálu, jezdili na bruslích a kolečkových lyžích, 
doufejme, že se nám to vrátí v zimě na lyžích. Věnovala se nám externě 
Martina Chrástková, nositelka titulů Mistryně republiky v běžeckém lyžová-
ní. Děti po jejích ostrých trénincích na kolcích doslova lítají. Závěr prázd-
nin jsme trénovali formou příměstského soustředění v Letňanech, Klecanech 
a na jednom moc fajn výletu na krásné asfaltové tratě v Bělé pod Bezdězem. 
Samozřejmostí na všech akcích je, že děti pomáhají a nakládají auta. Křičí 
a hulákají, v jednom kuse něco vyvádějí a jsou plní energie. My nastavujeme 
hranice a uvnitř s nimi sdílíme srandu, pohodu, přátelství, důvěru a radost 
nejen ze sportu. „Já nechci domů,“ ozývá se pravidelně na konci akcí, „ale 
my už chceme“, jim odpovídáme my unavení a přesto spokojení trenéři. Že 
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dodržujeme absenci dětských telefonů na všech akcích je oddílová samozřej-
most. Vedení oddílu z Vimperku nám to teď na mistrovství závidělo, „toho 
bychom chtěli jednou dosáhnout“, říkali. Naše děti totiž po vlastním závodě 
fandí ostatním, hrají fotbal a volejbal, povídají si, kamarádí se s konkurencí.

Po náročném závodním vypětí nás čeká několik týdnů uvolnění, brigády, 
návratu k poctivé přípravě, brusle, kolečkové lyže a už teď se těšíme, až se 
začne valit sníh a vyrazíme do hor. Jo, nejdřív musíme připravit ty desítky 
párů lyží na zimu… Naštěstí rodiče našich dětí nás v tom nenechávají a tu 
práci okolo s námi sdílejí, takže i hromadné mazání lyží je někdy zábava. 
Také jsme přivítali v září nováčky a stále přijímáme děti od 14 let, ozvěte se 
nám, jestli se chcete přidat.

Jestli se vám zdá, že to, co děláme, má smysl nejen pro ty děti, pomáhejte 
nám a máte-li tu možnost, sponzorsky nás podpořte. Děkujeme vám, všem 
našim příznivcům a fanouškům i městu Klecany za podporu, bez ní bychom 
to všechno nedokázali. Vaši biatlonisté.

Anna Červenková

Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany
Pozvánka na zápasy

A mužstvo
12. 10. 2019 15.30 TJ Sokol Klecany SK Doksy

19. 10. 2019 15.30 SK Baník Libušín TJ Sokol Klecany

26. 10. 2019 14.30 TJ Sokol Klecany SK Rakovník

02. 11. 2019 14.00 SK Tochovice TJ Sokol Klecany

09. 11. 2019 14.00 TJ Sokol Klecany FK Olympie Zdice

B mužstvo
13. 10. 2019 15.30 TJ Sokol Klecany Sokol Vyšehořovice

20. 10. 2019 15.30 Slavia Radonice TJ Sokol Klecany

27. 10. 2019 14.30 Sokol Vodochody TJ Sokol Klecany

03. 11. 2019 14.00 TJ Sokol Klecany Sokol Nová Ves
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Dorost – starší + mladší

13. 10. 2019 10.15, 12.30 FK Pšovka Mělník TJ Sokol Klecany

20. 10. 2019 10.15, 12.30 FK Pšovka Mělník TJ Sokol Klecany

27. 10. 2019 09.30, 11.45 TJ Sokol Klecany FC Mělník

02. 11. 2019 10.15, 12.30 SK Bohemia Poděbrady TJ Sokol Klecany

10. 11. 2019 10.15, 12.30 SK Union Čelákovice TJ Sokol Klecany

Mladší žáci – Tygřice

12. 10. 2019 13.00 SK Vyžlovka TJ Sokol Klecany

19. 10. 2019 10.15 TJ Sokol Klecany Sokol Škvorec

26. 10. 2019 10.15 TJ Sokol Klecany volný los

02. 11. 2019 10.15 TJ Sokol Klecany Slavoj Velké Popovice

10. 11. 2019 10.15 FK Radošovice TJ Sokol Klecany

Mladší žáci

12. 10. 2019 11.00 Viktoria Sibřina modrá TJ Sokol Klecany

19. 10. 2019 12.30 * TJ Sokol Klecany SK Úvaly

26. 10. 2019 10.15 SK Bašť TJ Sokol Klecany

02. 11. 2019 12.30 * TJ Sokol Klecany volný los

09. 11. 2019 12.30 * TJ Sokol Klecany FK Brandýs-Boleslav

*Časy u domácích zápasů ml. žáků budou, z důvodu překrývání zápasů s Tygřicemi, 
řešeny aktuálně v daném týdnu – hlášenky.
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Klecanský ženský fotbal
Ženský fotbal v Klecanech pokračuje ve svojí cestě 
a míří pořád dopředu. Holky se snaží a bojovnost 
jim rozhodně nechybí! Za sebou máme zatím 5 kol 
Okresního přeboru Prahy východ. Poslední domácí 
zápas se Spartou Mratín skončil 1:13 a na penalty 
4:5 takže holky ještě na svoji výhru čekají..., ale ne-
vzdáváme se!!

Trenéři: Daniel Perout, Václav Dlouhý, 
David Václavík

Starší přípravka
Jsme v polovině soutěže starších přípravek a s 28 body držíme 
průběžné druhé místo.
Rádi bychom vás pozvali na domácí turnaj, který se koná 5. 10. od 
14.30 na domácím fotbalovém hřišti v Klecanech.

Moc děkujeme hráčům za skvělé výkony a rodičům za fanouškov-
skou podporu na turnajích.

Děkujeme
Trenéři a hráči U9
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