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výpiSy Z uSneSení raDy a ZaStupitelStva 
měSta Klecany Za únOr 2019
Rada 18. února
 – Schválila objednání úpravny vody do Domu s pečovatelskou službou u PN Staveb-

ní společnost s.r.o. Klecany za 53 778 korun bez DPH.
 – Schválila upravenou studii akce Revitalizace a zvýšení kapacity Základní školy 

v Klecanech jako podklad pro další stupeň dokumentace.
 – Schválila převedení kladného hospodářského výsledku Základní umělecké školy 

ve výši 27 626,35 Kč takto: do revizního fondu 14 625,35 Kč a do fondu odměn 
13 000 korun.

 – Vzala na vědomí žádosti o účast v užším výběrovém řízení na intenzifikaci čistírny 
odpadních vod v Klecanech.

 – Schválila zveřejnění výběrového řízení na referenta/ku správy majetku a na refe-
renta/ku stavebního úřadu.

 – Schválila podání žádosti o registraci sociální služby – denní stacionář pro seniory.

Rada 25. února
 – Uložila vedení ZŠ a MŠ Klecany zajistit realizaci výkopových prací pro natažení 

kabelu k zasíťování mateřské školy internetem. Výkopové práce bude organizovat 
pan Hurych.

 – Vzala na vědomí oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Klecany: Ve čtvrtek 18. 4. bude MŠ 
uzavřena, z důvodu malého počtu dětí. Během letních prázdnin bude MŠ v provo-
zu od 8. 7. do 26. 7.

 – Schválila poskytování příspěvku z rozpočtu města na celoživotní vzdělávání učitelů 
(kurzy, semináře a školení) ve výši 100 % finanční spoluúčasti pedagoga na ceně ško-
lení. Částka bude převedena ve prospěch rozpočtu školy po předložení počtu uskuteč-
něných školení a vyčíslení jejich ceny ředitelkou školy do 30. 6. každého roku.

 – Schválila znění a podpis smlouvy o výpůjčce s klubem Biatlon Klecany.
 – Schválila žádost o umístění plechové garáže na pozemku u budovy čp. 957 v Dol-

ních kasárnách. Nájemce pan J. Busch z Klecan zajistí umístění v souladu s bez-
pečnostními a stavebními předpisy.

 – Schválila tři nájemní smlouvy: smlouvu k bytu zvláštního určení s panem S. Mos-
tem z Klecan, smlouvu na sociální bydlení s paní L. Janouškovou z Klecan a smlou-
vu o parkování karavanu s L. Kalivodovou z Klecan.

 – Schválila nájemní smlouvu s Garpen zahradnická spol. s r. o. Klecany na pozemek 
o rozměru 2 404 m2 v Dolních kasárnách.

 – Vzala na vědomí účetní uzávěrku ZUŠ Klecany za rok 2018 a předá finančnímu výboru.
 – Schválila záměr prodeje přívěsu NUNC 38 obálkovou metodou.
 – Vzala na vědomí informaci zástupce V Invest CZ a. s. pana Lomnického o rozdě-

lení a převodu práv a povinností z V Invest CZ a. s. na V Invest Development s.r.o. 
Uložila vedení města předat právnímu zástupci k posouzení rizik.
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 – Schválila poskytnutí návratné finanční výpomoci TJ Sokol Klecany ve výši 
50 000 korun. Částka bude vrácena po získání dotace na činnost z rozpočtu 
města, avšak nejpozději do 30. 6. 2019.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

tiSKOvá Zpráva
Letiště Václava Havla Praha se změní. Podobu prostoru před  
novým Terminálem 2 přiblíží architektonická výstava
Praha, 12. března 2019

Až do 11. června mají cestující a návštěvníci Letiště Václava Havla Praha možnost 
zhlédnout výstavu návrhů na architektonické řešení nového veřejného prostoru před 
rozšířeným Terminálem 2, který zahrnuje dva nové parkovací domy, nový páteřní 
spojovací objekt a tzv. Plazu, tedy venkovní prostor před budoucím terminálem. 
Návrhy řešení vzešly z otevřené architektonické soutěže, které se zúčastnilo šest 
ateliérů z České republiky i ze zahraničí. Jako vítěze porota ocenila studio D3A.

Výstava se nachází ve spojovacím objektu mezi oběma terminály a je situována 
do veřejné části letiště, může ji tedy navštívit i široká veřejnost. Vystavené vizualiza-
ce ukazují budoucí podobu veřejného prostranství před Terminálem 2, který se po 
rozšíření a změnách organizace pohybu cestujících stane centrálním místem letiště.

„Na Letišti Praha by v budoucnu měly proběhnout rozsáhlé stavební úpravy, které 
výrazně změní jeho podobu. Celková přeměna dopravního řešení v okolí terminálů, 
dostavba Terminálu 2 a realizace nových objektů a přilehlých veřejných prostranství 
bude znamenat jednu z největších investic do nové infrastruktury za posledních více 
než deset let,” říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Součástí nových parkovacích domů, které mají především zvýšit komfort parková-
ní na letišti, bude v přízemí umístěný terminál veřejné a charterové autobusové do-
pravy. Budovy budou z větší části nahrazovat stávající parkovací kapacity a vzniknou 
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v místech současného parkoviště PB Economy a parkovacího domu PA Smart, které 
budou zrušeny. „Nové budovy parkovacích domů naplňují dlouhodobý záměr zasta-
vovacího plánu Letiště Praha. Věřím, že přispějí k modernizaci parkovacích služeb 
a zároveň zvýší komfort a bezpečnost cestujících,“ doplňuje Václav Řehoř.

Při řešení nových parkovacích domů se Letiště Praha zaměřuje také na budoucnost 
a nové technologie. V parkovacích domech se počítá s dostatečnou kapacitou nabíjecích 
stanic pro elektromobily, robotické parkování pomocí autonomních mechanizmů a po-
kročilé IT technologie ke sledování obsazenosti a k zajištění bezpečnosti. Samotné dis-
poziční řešení parkovacích domů variabilně směřuje k budoucímu rozvoji carsharingu.

Společně s Parkovacím domem A a B vznikne tzv. Skywalk a Plaza. Skywalk je 
nový objekt propojující v ose Aviatické ulice stávající i nově plánované objekty. Tří-
podlažní stavba bude sloužit jako komunikační tepna mezi terminály a dalšími bu-
dovami. V jejím návrhu se však také počítá s možným vznikem obchodů, restaurací 
a jiných pronajímatelných prostor.

Plaza je naproti tomu koncipována jako předprostor Terminálu 2 a Aviatické ulice. 
Vzniknou zde nové veřejné plochy, které by měly obsahovat také velké množství 
zeleně. Zároveň by se toto veřejné prostranství mělo stát vzorem pro další venkovní 
prostory letiště.

V následujících měsících bude tým složený ze zástupců Letiště Praha a oceněných 
ateliérů pracovat na dokončení a rozvinutí studie na základě připomínek a dodateč-
ných požadavků. Následovat bude projektová příprava na parkovací dům B, dotčená 
část plazy se bude projektovat v letech 2019 až 2021. S výstavbou prvního parkova-
cího domu by mohlo Letiště Praha začít mezi roky 2021 až 2023.

Další aktuální informace naleznete na Twitteru Letiště Praha @PragueAirport.

Kontakty pro média:
Roman Pacvoň
Tiskový mluvčí Letiště Praha
tel.: +420 220 116 179
mobil: +420 724 392 455
e-mail: roman.pacvon@prg.aero 
www.prg.aero
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nOvý Sběrný Dvůr v DOlnícH KaSárnácH
Vážení občané, 

dovolujeme si Vám oznámit, že od 1. 4. 2019 je sběrný dvůr přemístěn na nové místo 
– do areálu Dolních kasáren naproti sběrným surovinám (při příjezdu od obalovny za 
stavebninami Woodcote). Sběrný dvůr je pro občany Klecan zdarma. 

Provozní doba sběrného dvora DUBEN – ŘÍJEN
Pondělí   zavřeno
Úterý   09:00 – 17:00
Středa   13:00 – 15:30
Čtvrtek    09:00 – 17:00
Pátek   13:00 – 15:30 
Sobota   09:00 – 13:00
Neděle   08:00 – 12:00

Provozní doba sběrného dvora LISTOPAD – BŘEZEN
Pondělí    zavřeno
Úterý   12:00 – 15:00 
Středa   zavřeno
Čtvrtek   12:00 – 15:00
Pátek   zavřeno
Sobota   zavřeno
Neděle   08:00 – 12:00

 
 V případě potřeby můžete volat na tel.: +420 737 723 562
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O pOmnícícH václava beneše třebíZSKéHO
Třebíz
Ve středu 27. února, v den narozenin spisovatele, odjela do jeho rodiště Třebíze u Sla-
ného delegace města Klecany vedená starostou Danielem Dvořákem. Tam už na ni 
čekali pracovnice Oblastního muzea ve Slaném Božena Franková a zástupkyně ředi-
tele Petra Hložková, průvodkyně Vlastivědného muzea v Třebízi Zdeňka Bakalářová, 
člen obecního zastupitelstva Třebíze Tomáš Jiříkovský a několik občanů. Klecanští 
přivezli věnec pro umístění k pamětní desce na rodném domku spisovatele s nápisem 
„Klecany vzpomínají“, prohlédli si expozici se skromným zařízením krejčovské dílny 
Benešova otce i výstavu listin a pamětních předmětů v podkroví domku.

Po návštěvě dvou podružských domků na návsi pokračovali všichni přítomní po 
stezce na Skalky nad obcí, kde je spisovatelův pomník. Jeho autory jsou sochaři my-
slbekovské generace František Hergesel mladší a Antonín Procházka. V roce 1892 se 
odhalení pomníku stalo velkou události pro slánský kraj. Na slavnost přišly proudy 
poutníků z Prahy i z okolí. Postupem času však pomník velmi zchátral, protože od 
svého vzniku neprošel žádnou velkou obnovou. Tu se podařilo vlastníkovi, obci Tře-
bíz, uskutečnit až po letitém úsilí v roce 2018. Finančně ho přitom podpořilo Minis-
terstvo zemědělství. Restaurátorské práce provedl sochař Vojtěch Adamec.

Před restaurováním pomník pokrývaly nečistoty a zejména řasy, lišejníky i vyšší 
náletové rostliny. Pečlivě bylo nutno opravit zejména tvář mladého kněze, který se 
rozhlíží po rodné krajině, historickém pomezí Slánska a Lounska – Podlesí, kde jsou 
prameny k jeho literárnímu dílu.
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Pomník V. Beneše Třebízského

Fotky z Třebíze

Rodný domek Václava Beneše Třebízského, č. p. 19

zleva Zdena Lomová, Daniel Dvořák – starosta 
Klecan, Petra Hložková – zástupkyně ředitele 
Slánského muzea, Tomáš Jiřikovský – zastupitel 
Třebíze

Klecany
Oběma klecanským pomníkům V. B. Třebízského se v době jejich postavení vě-
noval tehdejší tisk: první, který představuje kříž s Kristem – podle návrhu a za 
dozoru Myslbekova – a doplněný spisovatelovým reliéfem od Josefa Mařatky, 
nechali postavit v roce 1894, tedy deset let po spisovatelově smrti, čeští literáti 
sdružení v Družstvu pražském. Stojí v parku u kostela.

Za čtyři roky poté, v roce 1898, byl Třebízskému v Klecanech postaven druhý 
pomník, tentokrát byl autorem významný sochař Ladislav Šaloun, a pomník ne-
chal postavit spolek Třebízský. Stojí ve stráni nad silnicí směřující do Klecánek, 
k přívozu přes Vltavu. To byla hlavní přístupová cesta do Klecan.

A co se tehdy psalo ve všech novinách, např. v Katolických listech? „…dva 
pomníky téhož muže v jedné dědince, toť opětně kus naší české povahy, známka 
nesvornosti a přebytečného pomníkářství…“ A ještě: „…že by se věci lépe po-
sloužilo i památka vlastence kněze Třebízského důstojněji a trvaleji uctila a osla-
vila, jestliže by se sebraná částka 2 000 zlatých věnovala na nadání Třebízského 
pro chudou školní mládež klecanské školy!“
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Dnes jsme ovšem rádi, že máme v Klecanech takovou raritu a že jsou oba 
krásné pomníky péčí města opraveny a udržovány. 

Zl

vZpOmínKa na ZDeňKu lemOnOvOu
Zdeňka Lemonová byla naše milá kamarádka. Se staršími sokol-
kami navštěvovala večerní cvičení ve školní tělocvičně, a to do 
osmdesáti (!) let. Navíc ještě chodívala předcvičovat obyvatelům 
Domu s pečovatelskou službou. Ale hlavní její zálibou byla kul-
tura – pravidelně chodila na koncerty. A ochotně se zúčastni-
la různých literárních pořadů, které se nám podařilo společně 
uspořádat v posledních letech. Byly věnovány Hálkovi, Máchovi, 
Erbenovi ale taky Kožíškovi a s její účastí na čtení z Třebízského 
jsme počítali i letos. Uměla pěkně recitovat, uměla řadu dlou-

hých básní nazpaměť a při sokolských setkáních jsme jí rádi naslouchali. Spolupra-
covala zpočátku s Lakomými Barkami a na její účast ve Vánoční hře, kdy s Hanou 
Jankovou improvizovaly postavy Alžběty a Zachariáše, se nedá zapomenout. Zpívala 
ráda i v klecanském souboru Klenota, a s pohnutím jsme naslouchali, když jí Klenota 
zazpívala při rozloučení na hřbitově v pátek 22. března dvě lidové písně. Zdena byla 
výborná sousedka a budeme na ni stále v dobrém vzpomínat.

zl

Poděkování
Děkujeme všem za projevy soustrasti, slova útěchy a podporu ve chvíli, kdy nás na-
vždy opustila naše maminka Zdeňka Lemonová, děkujeme také všem, kteří se s ní 
přišli naposledy rozloučit.

Zvláštní a velký dík patří souboru Klenota, Zdeně Lomové a Pavlu Kunešovi.

Martin Lemon a Zdeňka Vlasáková s rodinou.

veliKOnOce
jsou vzpomínáním na počátek křesťanství. Byl jednoduchý. Ježíš z izraelského Naza-
reta vysvětloval, jak se všechno změní, když oceníme život a využíváme možnosti, 
které nám nabízí. Není to vlastně nic mimořádného, znamená to pouze počítat s re-
alitou a brát vážně, co říkáme.
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Ježíš bere vážně lidskou zku-
šenost, že na počátku každé věci 
i činu je myšlenka. Podobně jako 
nejdříve je nápad vynálezce nebo 
dámské krejčové, tak byl na po-
čátku plán Boží.

Patříme do světa, stejně jako 
stromy nebo voda, ptáci i včely. 
Jsme stejní. Černoch i běloch cítí 
stejně bolesti v kloubech. Jsme 
prach ze země. Je trapné, když se 
někdo dívá svrchu na ostatní. Co-
pak slunce nesvítí na všechny stej-
ně? A proč dělat uraženého, když 
jsem sám někoho zklamal? A je na 
mě stoprocentní spolehnutí v bu-
doucnosti?

Ano, jádro je takhle jedno-
duché. Podobně jako profesoru 
Wichterlemu při vynálezu očních 
čoček posloužila dětská stavebni-
ce Merkur.

K tomuhle jádru, totiž uznání 
reality, přidal Ježíš ještě několik praktických dodatků. Např.: Co chceš, aby lidé 
dělali tobě, dělej ty jim. Nebo: Osvobodí tě pouze přijetí pravdy o sobě.

Ježíšův životní postoj byl provázen vytrvalou snahou o založení uctivých vzta-
hů mezi lidmi. Nenechal na sobě dříví štípat, ale když šlo o použití násilí, raději 
se mu podvolil. Byl popraven přibitím na kříž.

Křesťané si Ježíšův úmrtní den připomínají na Velký pátek. Den předtím, na 
Zelený čtvrtek, vzpomínáme na jeho poslední večeři s učedníky. K svátečním 
dnům patří i Bílá sobota a neděle je svátkem Zmrtvýchvstání.

Ježíšova přítomnost v dějinách dodnes oživuje touhy po lidštějším světě. Při-
pomíná, že znevažovat uctivost a lásku je sice možné, ale důsledky se brzo pro-
jevují. Vypadá to potom, jako by náš život byl tvořen pouze penězi, pohrdáním 
od mocných, a lhaním. Jako by všechno bylo dovoleno těm, kdo se přidají na tu 
správnou stranu. V historii se z téhle slepé uličky muselo vždycky vycouvat.

Poslední dny Ježíšova života si připomínáme v klecanském kostele takto:

Zelený čtvrtek v 18.00 hodin
Velký pátek v 18.00 hodin
Bílá sobota ve 20.00 hodin
Neděle velikonoční v  9.30 hodin

Pavel Kuneš
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lOutKOvé DivaDlO KlecáneK  
v SeZóně 2018/2019
Naše loutkové divadlo, je uloženo v Městské knihovně Klecany, jednak v dřevěné bedně 
a jednak v krásné nové skříni vyrobené Davidem Procházkou. V té bedně máme samotné 
divadlo, ve skříni jsou loutky a kulisy. Hrajeme vždy v říjnu a listopadu a pak v lednu, 
únoru a březnu následujícího roku. A kdo je letos v našem souboru? Jsou to Hana Janko-
vá, Jarka Kredbová, Pavel Kuneš, Jana Langová, Zdena Lomová a Milan Žalud. Pořadatel-
kou vítající malé i velké diváky s maňáskem Klecánkem je Jana Kunrtová. Z dobrovolných 
diváckých příspěvků posíláme každoročně část sdružení Loutky v nemocnici.

I v této sezóně se nám podařilo najít výborné hudebníky ochotné pomoci: Když jsme 
hráli pohádku Kašpárek čarodějovým učněm, doprovázela nás na flétnu a heligonku 
Anička Červenková a na bubínek její dcerka Anežka. Obě děvčata nás doprovázela i při 
závěrečné pohádce sezóny Kašpárek malířem v dračí sluji. Při dalších čtyřech pohádkách 
obstarával scénickou hudbu Michal Reiser (klávesy, flétna). Dočkali jsme se i další pod-
pory: za skřítka v Perníkové chaloupce – už tradičně ji hrajeme v lednu – říkal básničku 
a mluvil ho Jára Žemlička a všechny děti i dospělí si nakonec pochutnali na výborné cha-
loupce z pravého perníku, kterou upekla Lenka Petřinová. Při jedné z pohádek, dělal moc 
pěkně zvukové efekty Jakub Dušek. Opravy a úpravy loutek obstarává náš principál Pavel 
Kuneš, a to buď sám, nebo s pomocí řezbáře Václava Krčála a dalších. Divadelní techniku 
připravuje a spolehlivě opravuje Milan Žalud. Pro příští sezónu připravujeme hru, kterou 
pro Klecánek napsal Jiří Chalupa, jmenuje se Princezna Klecanda a její bílé štěstí.

Kdo by se k nám chtěl připojit, třeba jako loutkoherec, je vítán. Přijďte to zkusit!
Všem našim malým i velkým divákům přeje jménem dřevěných herců a jejich ži-

vých zástupců hodně zdraví Kašpárek s koníčkem Ferdáčkem. Těšíme se na vás zase 
na podzim, a to v říjnu!

zl

DiOramata na ZámKu  
v panenSKýcH břežanecH
Tvorba dioramat je speciálním odvětvím modelaření. Tvůrce se model snaží co nejvíce při-
blížit skutečnosti (v určitém zmenšeném měřítku). Modeláři mezi sebou dokonce soutěží 
v množství detailů, které se jim povede do jejich dioramat umístit. V panenskobřežanském 
horním zámku bude 25. dubna v 18:00 pro veřejnost uspořádána vernisáž výstavy diora-
mat se vztahem k posledním dnům druhé světové války na území ČSR. Během vernisáže 
o svém velkém koníčku promluví zanícený příznivec dioramat s vojenskou tematikou Ing. 
Michal Tomeš. Na vernisáž, na kterou je vstup volný, jste srdečně zváni. Stejně tak uvítáme 
vaše postřehy, či pokud nás kontaktujete se svými vlastními pracemi k danému tématu.

Výstava potrvá do 2. června 2019.
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Omluva K článKu O 20. maSOpuStu 
Z minuléHO vyDání ZpravODaJe
V článku o masopustu z 9. 2. 2019 jsme chybně uvedli, že nás hostili mimo jiné i Ma-
lečkovi a restaurace Na Dvorku. Jednalo se o 2 samostatné zastávky, ale byly blízko 
sebe, proto jsme je uvedli v textu na jednom řádku a při popisu trasy jsme zmínili 
pouze restauraci Na Dvorku a nejmenovali hostitele. Ani výběrem fotek jsme nechtěli 
nikoho protěžovat ani nikoho upozadit na úkor jiného. Jsme velice vděčni všem, kteří 
masopustní průvody hostí a většinou uvádíme u každé zastávky jména jen hlavních 
hostitelů, přestože rodiny mají mnoho dalších pomocníků.

Omlouváme se paní Růženě Košťálové, že jsme neuvedli její pravé jméno a napsali 
pouze Malečkovi. Na Facebooku je u její fotografie uvedeno Jiří a Růža Malečkovi, 
proto jsme jí omylem považovali za paní Malečkovou. Rovněž děkujeme i rodinám 
jejích dcer a všem dalším na zastávkách za přípravu a pohoštění průvodu.

Kristýna a Jan Holubovi

OHlašOvání pálení
Vážení občané,

v souvislosti s blížícími se čarodějnickými slety, si Vám dovo-
lujeme připomenout informace o evidenci – ohlášení pálení.

Jedná se o nahlašování plánovaného pálení ohňů v apli-
kaci HZS pro Středočeský kraj. Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným 
výjezdům hasičů k domnělým požárům, ke kterým bohužel dochází. Pálení ohně je 
potřeba nahlásit přímo v aplikaci HZS, tak jak je uvedeno níže, nikoliv JSDH Kle-
cany ani na městský úřad. V případě nahlášení požáru dostává jako první informaci 
profesionální hasičský záchranný sbor, který musí situaci vyhodnotit a poté předává 
informace dále. Děkujeme za dodržování zákona a vyhlášky o požární ochraně.

Evidence – ohlášení pálení
Aplikace na stránkách HZS slouží k ohlášení plánovaného pálení míst-
ně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Nahlášením 
pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním 
a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence 

slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

https://paleni.izscr.cz/
JSDH Klecany
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pSal Se rOK 
1989… (iv.)
Další kapitolou kroniky 
z r. 1989 je téma v té době 
doslova žhavé, a to přede-
vším pro obyvatele Klecá-
nek a pro ty, kdo bydleli 
v sousedství silnice, která 
vedla z Klecan do Klecá-
nek:

„Více jak 20 roků je ve-
deno jednání (boj) o od-
klonění převozu kamene 
z lomu v Klecánkách mimo Klecánky a Klecany. Po celá ta léta intenzita jednání 
stoupá tak, jako i kritická stanoviska občanů. V roce 1989 jsme na cestě ke splnění 
tužeb našich občanů nejblíže. Jednání se vedou díky vytrvalosti a neústupnosti funk-
cionářů MNV – až po úroveň vlády České socialistické republiky. Nedáváme pokoj 
okresním funkcionářům, krajským a jsou stále více zapojování pracovníci vlády ČSR. 
Ne všude se setkáváme s pochopením. Nejdříve je na překážku půda (hektary i boni-
ta) JZD 3. pětiletka, pak zase řešení finanční částky, která dosahuje až do výše 30 mil. 
Kčs. MNV se však svého cíle nevzdává, jedná se o orgány MNO a tak v závěru roku 
1989 je tento stav: Odvoz zpracovaného kamene komunikací z lomu z Klecánek po 
řežské silnici k obalovně a zde už po vybudované obchvatové komunikaci po hranici 
pozemku ČSLA (letiště) – na silnici Klecany – Sedlec. Je to varianta nejlepší, vysoce 
ekonomická a souhlasí s ní většina občanů.“

A na závěr ještě vtip ze života:
Ve zprávách říkali, že by každý, kdo vyrazí na cesty v tomhle počasí, měl mít s sebou 
řetězy, lopatu, deku, rozmrazovač, tažné lano, baterku, hever a náhradní kolo…No, 
vypadal jsem ráno v autobuse jako debil…

JH

Tatra 138 a Škoda 706 trambus – dva z mnoha nákladních vozů, které jsme dlouhá 
léta potkávali každodenně v zatáčkách cesty vedoucí z Klecan do Klecánek.
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mySlivOSt – Sčítání Zvěře
Jedním ze základů správného 
mysliveckého chovu zvěře je 
znalost jejích stavů. Stavy zvěře 
a jejich přírůstky v honitbě zjišťu-
jeme sčítáním. Způsobů sčítání je 
celá řada, žádný však není úplně 
přesný. Úspěšnost a spolehlivost 
závisí na opakovaném sčítání 
a na zkušenostech a svědomi-
tosti sčítajících osob. Základním 
a nejdůležitějším je jarní sčítání, 
které nám vypovídá o tom, jak 
zvěř přežila zimní období a jak 
toto ovlivnilo její kmenové stavy. 
Zjištěné kmenové stavy se porov-
návají s normovanými kmenový-

mi stavy. Ty jsou, spolu s jakostní 
třídou a koeficientem přírůstku, 
stanoveny pro každý jednotlivý 
druh zvěře dle bonity honitby. Nor-
mované stavy jsou stavy optimální, 
které úživnost honitby umožňuje 
a zároveň nedochází k přemno-
žení druhu. Další sčítání se pak 
provádí koncem léta či na začátku 
podzimu a na něm se zjišťuje sku-
tečný přírůstek. Ten je rozhodující 
pro stanovení plánu odlovu.

Pro jarní sčítání zajíců se ho-
nitba rozdělí na několik úseků, na 
kterých se jednotlivé plochy pro-
cházejí řadou sčítačů. Bažantí zvěř 
se sčítá především u zásypů, kam 
se stahuje v době nouze. Stejně 
tak srnčí zvěř se sčítá u krmelců, 
ale také na volných plochách. Tam 
lze spatřit její tlupy, do kterých se 
v zimním období sdružuje.

Všechny tyto metody jsou pře-
depsané a ověřené. Předpokládají 
však určitý počet zvěře v honitbě. 

Komorování bažanta před vypouštěním
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U drobné zvěře tzn. zajíců a ba-
žantů však v naší honitbě normo-
vaných stavů nedosahujeme. Drží-
me se nad minimálními stavy což 
znamená, že tato zvěř sice v honit-
bě je, ale již několik let se neloví. 
Vypouštěním dospělé bažantí zvě-
ře se snažíme zvýšit její počty a dát 
tak šanci na její přežití v honitbě. 
U zajíců to tak nefunguje a tak jsou 
jejich stavy závislé především na 
přírodních podmínkách, způsobu 
zemědělské výroby a skladbě kra-
jiny. Jedinou zvěří, která si v rámci 
mysliveckého hospodaření udržuje 
dobré početní stavy je zvěř srnčí. 
K jejímu zachování platí stejné 
podmínky jako u zajíců. Navíc ji 
významně ohrožuje silniční do-
prava, kdy každoročně dochází ke 
značnému úhynu této zvěře pod 
koly aut. U černé zvěře nejsou 
v naší honitbě předepsány nor-
mované kmenové stavy a tak není 
předmětem mysliveckého hospo-
daření. Každoročně se však uloví 
cca 40 divokých prasat a to buď na naháňkách či individuálně.

Jako každý rok, orgán státní správy na úseku myslivosti vyhlásil termín jarního sčí-
tání a to na sobotu 2. března. V ten den provedli členové Mysliveckého spolku Zdiby 
– Klecany sčítání zvěře s tímto výsledkem: zajíc 86 ks, bažant kohout 30 ks, bažant 
slepice 66 ks, srnec 16 ks, srna 17 ks, srnče 8 ks. Kromě toho odhad stavu černé zvěře 
33 ks. To vše v honitbě, která se rozkládá od Chaber a Bohnic, přes Zdiby a Klecany 
do Klíčan, Větrušic a Řeže na 1 500 ha honební plochy.

Ing. Jindřich Trpák

šKůDci v ZaHraDě – iii
Užiteční tvorové v zahradě
Přestože náš seriál nese souhrnný název „Škůdci v zahradě“, je na místě zmínit i jiné 
druhy hmyzu, které nám pomáhají v boji se skutečnými škůdci. Do této skupiny uži-
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tečného hmyzu patří např. slunéčka, z nichž se většina živí mšicemi a některé i puk-
licemi, červci nebo sviluškami. Některé druhy slunéček konzumují i výtrusy padlí. 
Dalším predátorem mšic jsou hladěnky, které mají jehlovitý sosák, na nabodnutí ko-
řisti a takto vysávají její tělní tekutinu. Mezi hlavní potravu hladěnek patří, kromě již 
zmíněných mšic, i třásněnky, roztoči a jiný drobný hmyz. Některé druhy drobných 
parazitických vosiček kladou vajíčka do mladých nymf mšic. Jejich larvy se pak vyví-
její jako endoparaziti. Napadené mšice poznáme podle toho, že jsou výrazně ztlustlé 
a mají slámovou barvu. Imaga vosiček opouštějí mrtvého hostitele. Širokou škálou 
drobného půdního hmyzu se živí, v noci aktivní, stonožky (různočlenky). Hlouběji 
v půdě žijí jiné stonožky – zemivky, které mají tenké, žlutohnědé, až 6 cm dlouhé 
tělo, a jejich potravou je také drobný hmyz. Velmi početnou skupinu hmyzu tvoří 
i samotářské vosy, které si vyvrtávají chodbičky ve ztrouchnivělém dřevě a své larvy 
v hnízdech zásobují mšicemi, mouchami i jiným hmyzem.

Při mírném napadení škůdci je proto potřeba vždy používat insekticidy s rozvahou, 
protože žádná chemie neumí zatím rozlišit užitečný a škodlivý hmyz. K jejímu pou-
žití bychom měli přistoupit až ve chvíli opravdu silného napadení rostlin, kdy už si 
příroda nedokáže pomoci sama.

JH

slunéčko 
sedmitečné

hladěnka stonožka (různočlenka) stonožka (zemivka)

vymiZelý bílý mOtýl – běláSeK OvOcný
Fauna Klecan 31.
Stresující realitou současnosti je 
masivní úbytek motýlů. Týká se to 
samozřejmě i Klecan, kde se mezi 
množstvím jiných okřídlených tvorů 
vyskytoval pohledný bělásek ovocný 
(Aporia crataegi).

Bělásek ovocný je středně velký 
motýl s rozpětím křídel okolo 6 až 
7,5 cm, přičemž samičky jsou ob-
vykle o něco větší. Křídla jsou bílá Bělásek ovocný, foto D. Janovský, 15. května 2018
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s výrazným černým žilkováním, rub křídel bývá u mladých jedinců černě poprášen. 
Housenka je chlupatá, šedá, a hřbet má černý s červenavými pruhy. Živí se většinou 
na planě rostoucích keřích, jako je trnka obecná, hloh jednosemenný a jeřáb ptačí, 
ale i na dřevinách pěstovaných, jako jsou kdoule, mišpule, jabloně, hrušně a slivoně. 
Během jednoho roku má v českých podmínkách pouze jednu generaci.

Motýl je rozšířen v celé Evropě, vyjma Pobaltí a severní Skandinávie, a je také 
v severní Africe, v mírném pásmu Asie a v Japonsku. Téměř nikde však není hojný, 
a např. v Anglii zcela vyhynul. Samičky bělásků po opuštění kukel a po spáření kla-
dou v květnu, červnu a až do poloviny července vajíčka na větvičky živných dřevin. 
V červenci a srpnu se po vylíhnutí housenky drží pospolu v zámotcích, ve kterých 
na keřích i přezimují. Později se rozlezou tím způsobem, aby každá měla dostatek 
potravy. Kuklí se na keřích, někdy i mimo ně. Dospělí motýli se živí medovicí, kterou 
produkují mšice na keřích a rostlinách bobovitých.

Dle několika ústních sdělení byl v Klecanech bělásek ovocný poměrně častý do polo-
viny dvacátého století. Později v důsledku změn v hospodaření ubýval, stejně jako mno-
ho jiných živočichů i rostlin. Ve středních Čechách se naposledy objevilo větší množ-
ství bělásků ovocných na Příbramsku počátkem sedmdesátých let, kde to mezi sadaři 
vyvolalo paniku a chemický boj proti přírodě. U nás v Klecanech se menší množství 
bělásků objevovalo rovněž v sedmdesátých letech, zejména Na Vlasini a u Černé skály, 
a zaletující jedinci byli viděni i v jed-
notlivých okolních zahradách. Těmto 
krásným motýlům škodí chemizace 
a intenzifikace sadařství, a také zarůs-
tání dříve vypásaných strání. Nejvíce 
jim vyhovují pastviny, na kterých se 
nacházejí solitérní živné keře. Posled-
ní tři exempláře, pozorované autorem 
článku, byly spatřeny v okolí klecan-
ského lomu, konkrétně na její zarostlé 
výsypce, a to v roce 1979. Od této 
doby se neobjevují, i když nelze vy-
loučit, že by se tito krásní motýli moh-
li ještě vrátit. Podobně, jako se to děje 
v severních Čechách a v Německu na 
opuštěných a zarůstajících výsypkách 
hnědouhelných dolů. Bělásci ovocní 
jsou totiž schopni migrovat na velké 
vzdálenosti, a poté osidlovat i mís-
ta, která se nám lidem nezdají úplně 
nejvhodnější. Motýli mají svůj vlastní 
úsudek, odlišný od lidského, který jim 
nečekaně často umožní další existen-
ci.

Jaromír Bratka
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Den otevřených dveří
Ve středu 13. 3. proběhl v naší škole „Den otevřených dveří“. Škola své brány otevře-
la rodičům stávajících i budoucích žáků. Celá akce byla realizována jako projektový 
den, jehož přípravy se zúčastnilo několik tříd. V rámci výuky informačních a komu-

šKOlní Kurýr
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nikačních technologií navrhli 
žáci pátého ročníku vizitky, 
určené návštěvníkům ško-
ly, šesťáci vyrobili pozvánky 
a sedmáci připravili prezen-
tace, které pak sami předsta-
vili posluchačům. Deváťáci 
zajistili organizační chod celé 
akce a směrovali návštěvníky 
do jednotlivých pavilonů. Po-
zadu nezůstali ani žáci první-
ho stupně. Třeťáčci se svými 
učitelkami vymysleli projekt 
„Cesta kolem světa“, který 
zpestřil návštěvu školy přede-
vším předškolákům. Cílem bylo ukázat školu jako příjemné prostředí, plné podnětné 
spolupráce s využitím všech dostupných prostředků. Spolupráce mezi třídami byla 
výborná, děti byly velice šikovné a věříme, že i návštěvníkům se v naší škole líbilo.

Jeden svět
Žáci 6. ročníku vyrazili začátkem března do kina Světozor na festival Jeden svět. Jed-
ná se o festival dokumentárních filmů, pořádaný organizací Člověk v tísni. Dokumen-
tární filmy zachycují děti a teenagery z jiných zemí, kteří mají těžší, nebo jiný život 
než my. Děti zhlédly 3 krátké filmy s tématikou šikany, rasových rozdílů, chudoby 
a odlišné sexuální orientace. Po každém filmu byla na dané téma vedena diskuze. 
Ve škole se poté při probírání témat s učitelkou děti shodly, že by se této akce rády 
zúčastnily i v příštím školním roce

Učení „JINAK“
Na konci února nastalo v 1.B vel-
ké těšení, nejen proto, že děti s na-
pětím očekávaly své první jarní 
prázdniny. Hlavním důvodem byla 
návštěva žáků 5.A, kteří si zahráli 
na učitele a vystřídali ve výuce paní 
učitelku. Páťáci si pro děti připravi-
li spoustu her a soutěží. Procvičili 
s nimi probraná písmena, vyřešili 
slovní úlohu a také se všichni hod-
ně nasmáli. Učení ,,JINAK“ bylo zá-
bavné a prvňáčkové se těší na další 
hodinu s kamarády z 5. A.
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Obědváme mezinárodně
Pan kuchař a paní kuchařky ze školní jí-
delny začali od února svým strávníkům 
pravidelně zpestřovat jídelníček mezi-
národními jídly. Každou druhou středu 
jim tak na talíři přistane dobrůtka z jiné 
země. Strávníci, konzumující oběd ve 
školní jídelně, mají tento chuťový zá-
žitek obohacen tematickou výzdobou, 
o kterou se starají děti. Již jsme ochutnali 
mexickou, indickou, americkou a ma-
ďarskou kuchyni. Ohlasy jsou výborné, 
o čemž svědčí fronty na přídavek.

Adopce zvířátek v pražské ZOO
V adventní době se na klecanském náměstí 
naše škola zúčastnila vánočních trhů. Pro-
dávaly se zde výrobky, vlastnoručně vyrobe-
né žáky. Utržené peníze se škola rozhodla 
věnovat na charitu. Jako kandidáti byly vy-
brány charitativní organizace Dobrý anděl 
a Ježíškova vnoučata, či adopce zvířátek 
v pražské ZOO. O tom, kam peníze popu-
tují, nakonec rozhodly samy děti. Hlasování 
bylo velmi vyrovnané, ale přece jen o malý 
kousek zvítězila zvířátka. Nyní se musíme rozhodnout, která zvířátka adoptujeme. 
Těšit se může 5 zvířátek z 18 adeptů. Děti z prvního stupně si své zvířátko odhlasova-
ly společně s učiteli a děti z druhého stupně si poprvé vyzkoušely hlasování pomocí 
elektronické ankety, vytvořené ve školním systému Bakaláři. Pět zvířátek s nejvyšším 
počtem bodů tedy bude naše škola adoptovat a zároveň obdrží volné vstupenky pro 
5 tříd. Poté třetí etapa akce rozhodne, které třídy pražskou ZOO navštíví. Tentokrát 
nepůjde o fyzickou nebo mentální zdatnost či kreativní tvoření. Děti ukážou svá dob-
rá srdce a společně vymyslí dobrý skutek, který jako třída zrealizují a zdokumentují. 
Hlasování pro porotu rozhodně nebude snadné, protože dobrých skutků je v posled-
ních letech jako šafránu a mezi lidmi se jednoznačně vytrácí lidskost a dobré srdce.
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matýSeK  
v KlecanSKé šKOle
10. března navštívil Klecany Zdeněk Polach 
s Matýskem. Jak je vidět z fotografie, tělocvič-
na ZŠ praskala ve švech a diváci se výborně 
bavili.

vítání Jara v Družině
Ahoj jaro!
Sluníčko už pěkně rozehřálo led a sníh,
sněženka nám z trávy mává, ptáčci zpívají ve větvích,
vyjdeme si na procházku, na hřišti si budeme hrát,
z písku hrady postavíme, ahoj jaro, pojď si hrát!

Ačkoliv počasí venku zatím jaro moc nepřipomíná, do naší školní družiny už dorazilo 
v plné parádě!! Okna, chodby i celé pavilony se v uplynulém měsíci rozzářily barev-
nými tulipány, smějícími se sluníčky a motýlky a svoje šikovné ruce děti nenechaly 
zahálet ani ve čtvrtek 21. 3., kdy jsme přivítali první jarní den. Zpíváme písničky 
s jarní tématikou, vyrábíme ozdoby a dekorace – různé zápichy, zvířátka, květiny. Vý-
robky zdobí ŠD, ve které děti tráví svůj volný čas. Jaro nás inspiruje i k hrám – sbírání 
a třídění papírových květin, motýlků….

Jaro je nádherné roční období, na které se všichni moc těšíme. Sluníčko má sice ještě 
chladné paprsky, ale my už se nemůžeme dočkat, až se s družinou vypravíme ven. Na-
konec se nad námi sluníčko smilovalo a my jsme poslední březnové dny opravdu trávili 
v přírodě. Začali jsme s dětmi navštěvovat školní hřiště, kde se děti mají možnost nejen 
proběhnout na čerstvém vzduchu, ale i si zahrát fotbal nebo si kreslit barevnými křídami. 
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S dětmi jsme sledovali zázraky jarní přírody – zelenající stromy a trávu, první kvítí, ptáčky 
a hmyz. Při chladnějším počasí jsme si v družině o jaru s dětmi povídali, kreslili různé 
květiny, pestrobarevné motýly, berušky… Výtvory se nám moc povedly a tak jsme si udě-
lali krásnou jarní nástěnku, kterou si můžete kdykoliv prohlédnout.

Kolektiv školní družiny

ZprávičKy Z mateřSKé šKOličKy
Konečně přišlo jaro a s ním i lepší počasí a my můžeme být mnohem více venku.
Užíváme si procházek po okolí i zahrady mateřské školy. Již brzy se děti dočkají na 
zahradě MŠ nových herních prvků. Už se všichni těší, hlavně na nový velký domeček.

Národní zemědělské muzeum
12. 3. vyjely třídy Myška a Beruška do Národního zemědělského muzea v Praze na 
Letné. Nejdříve byl pro děti připraven program o gastronomii od pravěku až po sou-
časnost. Po skončení programu zbyl čas i na prohlédnutí všech pater muzea. Děti na-
vštívily velmi pěkné interaktivní expozice o rybářství, lese, vodě, zemědělství a pro-
hlédly si výstavu zemědělské techniky, např. sbírku traktorů. Čas uběhl rychle a určitě 
se do muzea ještě někdy vypravíme.

Pasáček vepřů
…to byl název pohádky, kterou dětem 13. 3. zahrálo divadlo Glans. Pohádka byla 
veselá, s písničkami a hlavně nakonec vše dobře dopadlo. Děti byly nadšené.

Fotografování
20. 3. přišly děti do školky vyšňořené jako na ples. Byl totiž den focení jednotlivců – jarní 
série. Děti budou mít hezkou vzpomínku a jejich blízcí dostanou zcela jistě pěkný dárek.
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Návštěvy prvních tříd
V rámci programu pro předškolní děti je každoročně připravena návštěva v prvních 
třídách základní školy. Jako první se do školy vydaly 21. 3. děti ze třídy Myška. Roz-
dělily se do tří skupin a každá paní učitelka v první třídě pro ně měla připravený 
zajímavý program. Děti si mohly vyzkoušet jaké to je být prvňáčkem.

Archeologický průzkum v Klecanech
Již delší dobu pozorujeme, co se děje pod zahradou naší školky, a tak některé paní 
učitelky neváhaly oslovit vedení archeologického průzkumu a se svými třídami ab-
solvovaly krátkou exkurzi po archeologickém nalezišti. Pan průvodce a vedoucí prů-
zkumu zároveň dětem ukázal, jak vypadala germánská osada, kterou odhalili. Děti 
viděly, kde stála obydlí, ploty, kde měli obyvatelé osady např. spižírny. Dětem také 
popovídal o tom, co všechno se na nalezišti našlo.
Moc děkujeme za velice zajímavé povídání.

Zprávu o zajímavém nálezu kostry psa na archeologickém nalezišti včetně fotky se 
můžete dočíst na https://www.facebook.com/pg/cestyarcheologie/posts/.

A pokud jste byli zvědaví, proč zářily jedné březnové noci nad nalezištěm velké re-
flektory, a kolem naleziště byl pořádný rozruch, tak vězte, že se v Klecanech natáčel 
jeden z dílů oblíbeného seriálu Dáma a král.

Přejeme všem čtenářům hezké Velikonoce
Kolektiv MŠ
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KrOužeK pOZemníHO HOKeJe
V sobotu 9. 3. 2019 se v hale SK Slavia Praha 
konal celorepublikový turnaj školních krouž-
ků pozemního hokeje pro děti do 2. třídy ZŠ. 
Děti z naší základní školy (konkrétně Rafael 
Dominquez, Petr Vykydal, Jakub Novotný 
a Veronika Fikrlová) v něm spojily síly se 
dvěma hráči ze ZŠ prof. Švejcara a společně 
s trenérem Markem Fikrlem vytvořily silný 
tým. Cílem turnaje nebylo vyhrát – nastří-
lené branky se nikde nezapisovaly a ani se 
nevyhlašoval nejlepší střelec či brankář. Spo-
lečným cílem organizátorů i hráčů a jejich 
rodičů bylo užít si příjemné prodloužené dopoledne s oblíbeným sportem a partou přátel. 
Chvíle mezi zápasy dětem zpestřily dovednostní soutěže s českými juniorskými reprezen-
tanty i působivé vystoupení kouzelníka. A komu ještě zbývala energie, mohl ji vyskákat na 
dvou skákacích hradech. Organizace náročného turnaje, kterého se zúčastnilo celkem 18 
hokejových klubů z celé České republiky, byla na jedničku a všichni odjížděli s pocitem, 
že si to krásně užili a těší se na další podobný turnaj.

A co vy? Nechcete se také přidat? Trénink pozemního hokeje probíhá pro menší 
děti a začátečníky v tělocvičně naší ZŠ každou středu od 16.30 do 17.30 hod. Neboj-
te se a přijďte se na nás podívat. Stačí vám sportovní oblečení a pevná obuv vhodná 
do tělocvičny. Rádi vás uvidíme.

PF

Klub biatlOnu 
Klecany
Připadá vám zvláštní, že rychlobrus-
lařka Martina Sáblíková stále zlepšuje 
vlastní světové rekordy v disciplíně, 
pro kterou nemá v Čechách stadion? 
Máme podobný úkaz. Klecanský 
Vojtěch Kalivoda si svými výkony 
v zimním biatlonu vyjel mezi horskou 
elitou první výkonnostní třídu, to je 
kategorie nejúspěšnějších závodní-
ků na českém poháru. Jistě, světový 
rekord to není, ale rozhodně pozo-
ruhodné to je. A s ním i ostatní děti 
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z Klubu biatlonu Klecany, které hrdě nastupovaly letos v zimě na starty biatlonových 
závodů. Z léta, kdy naši nejmladší kluci vybojovali mistrovský titul ve štafetě, už 
ostatní kluby moc dobře vědí, kde Klecany leží. A nepředpokládají, že by je někdo 
z té nížiny, na lyžích ohrozil. Sebejisté horské oddíly ale letos zpozorněly nad výkony 
dvou středočeských, tj. nás s mladoboleslavskými. Příští rok, až nastoupí do závodní-
ho kolotoče náš mistrovský ročník 2008, zúročíme letošní bohaté zkušenosti. Na re-
gionální závody nastupovalo našich patnáct dětí, na Český pohár se nominovaly čtyři, 
na Mistrovství republiky tři. Zažili jsme mráz mínus 14°C i déšť, v obojím jsme museli 
dětem mazat lyže na špičkové úrovni. Vojta zářil na Českém poháru v dovednostním 
závodě, kde jezdil přes houpačku, couval, kroutil slalom do kopce, skákal z kopce, 
přeskakoval a po tom všem střílel s jedinou chybou 0,1. Na závodech klasickou tech-
nikou jezdil moc pěkně technicky.

Všechno, co jsme okoukali, jsme trénovali i s těmi mladšími na soustředění o jar-
ních prázdninách, již tradičně na Mariánské nad Jáchymovem. Ano, děti tady ze 
sousedství jezdí na běžkách klasiku, bruslí a dělají všemožné triky, hrají na jedné lyži 
fotbal, vybíjenou nebo rugby, makají do kopců a z kopců sjíždějí třeba jen na jedné 
lyži. Celý týden, stejně jako předchozí víkendová soustředění a závody, žijí bez mo-
bilů, hrají ping-pong, tuží partu při hrách, u kterých my trenéři musíme přivírat oči. 
Po návratu se k těm svým telefonům zase vrací, ale těší se na příští akci. Dokonce i na 
konci sezony se dožadují, abychom ještě někam jeli, zatímco my trenéři vyhlížíme 
alespoň nějaké volné víkendy, než to s letní sezonou začne nanovo.

Náš přístup je každým rokem vyspělejší, už nejsme biatlonoví nováčci, budíme 
respekt ostatních oddílů. V prosinci jsme se potkali s Brňáky na stadionu v německém 
Fichtelbergu. „To jsou TY Klecany?“, zahlásil jeden z jejich kluků, nakonec ale i on 
pochopil, že jsme normální. Biatlonové prostředí je přátelské mezi trenéry i závod-
níky. Podporujeme naše děti, aby se neuzavíraly jen do našeho týmu. Na soustře-
dění jsme uspořádali společné dovednostní závody s klubem z Ostrova nad Ohří, 
který měl pravidelný trénink v biatlonovém areálu Eduard. Trochu jsme je zaskočili, 
s výjimkou nejstarších holek jsme jim v osmi kategoriích nedarovali žádný pohár 
a celková úroveň všech našich členů byla ve srovnání s nimi mnohem vyšší. A to to 
mají na zasněžený areál jen de-
vět kilometrů daleko. My jsme 
za týden dřiny udělali ohromný 
kus práce, dvakrát denně stáli na 
běžkách v českých nebo němec-
kých stopách, každý večer jsme 
měli strečink, starší museli mazat 
lyže.

Tak jako v jiných oddílech, 
i my se potýkáme s odchodem 
členů, kteří přestávají být dětmi 
a hledají jiné možnosti. Nadějné 
ale je, že tento jev provází vět-
šinu sportů a určitě v Klecanech Vojtěch Kalivoda boduje na poháru v Harachově
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někdo z mládeže pokukuje 
po něčem novém. A biatlon 
je atraktivní, mluví se o něm. 
Běháme, lyžujeme, střílíme ze 
vzduchovky a od patnácti let 
z malorážky. Hledáme členy 
okolo 14 let k doplnění naší 
skupinky dorostu. Očekáváme 
chuť závodit a nadšení pro tré-
nink, zejména však týmového 
ducha, ochotu spolupracovat 
a pomáhat.

Nanovo spustíme seriál zá-
vodů již 27. 4. v Praze na Pa-
rukářce, přijďte nám fandit, 

blíž už závodit nebudeme. A hned den na to můžete za námi do Berouna. Velká 
očekávání máme od všech dětí, rostou ve vyspělé závodníky a podpora zkušenějších 
kamarádů je žene vpřed. Zkušenost i poznatky z trenérských školení nás posouvají, 
dávno nejsme jen parta nadšenců, každá sezona je v přípravě uvědomělejší. Teď nás 
můžete potkat nejen v kasárnách, ale i při nabíhání „objemů“ v okolí, na schodech 
u kostela, v kopcích v háji.

Děkujeme za vaši ohleduplnost, když se s vámi míjíme. A samozřejmě zejména 
děkujeme městu Klecany za podporu!

Team Klecan na biatlonovych závodech v Liberci

DO nOvé SeZóny S nOvým náZvem  
aDaStra cycling team
Slunce už vysouší loužičky a naši 
mládežníci netrpělivě vyhlíží no-
vou sezonu. Od letošního roku 
nás budete vídat pod novým ná-
zvem oddílu ADASTRA Cycling 
Team.

Výsledky minulé sezony jsou 
více než zavazující – připomeň-
me nejlepší oddíl v ČR z hlediska 
počtu medailí na Mistrovství ČR 
– vybojovali jsme neskutečných 
13 medailí. Dále pak vysoko ční 
tři medaile z Mistrovství Evropy v MTB Cross Country, včetně jednoho titulu Mistryně 
Evropy. A v neposlední řadě i 4 medaile z ME a MS v MTBO.
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„Protože naše nové výzvy míří hodně vysoko, trochu jsme přitvrdili v zimní pří-
pravě. A podle posledních testů se na sezónu moc těším“ říká hlavní trenér Pavel 
Mišoň a hned dodává „Startovní čára je ale vždycky pro všechny stejně rovná, je 
to sport a vyhrát chce každý. Navíc přes zimu nikdo nezahálel. Nikdo nemá nic 
dopředu jasné.“

Co nás v letošní sezoně čeká?
Samozřejmě normální závody 
na všech úrovních až po Český 
pohár v XCO, který od letoška 
má několik novinek. V letošním 
roce se pokusíme o nominace na 
Olympiádu dětí a mládeže a sa-
mozřejmě pokukujeme i po účasti 
na Mistrovství Evropy a Mistrov-
ství světa.

Hned dvě naše juniorky se po-
kusí o nominace na závody Ju-
niorského světového poháru. Na 
tomto místě se sluší prozradit, 
že první letošní juniorský světový pohár má již za sebou Magdalena Mišoňová. 
Koncem února absolvovala závod ve španělském Banyoles. Majda odjela super 
závod a vybojovala 4. místo. A takto zhodnotila svůj výkon bezprostředně po 
závodě: „Většinu závodu jsem jela osamoceně na 3. místě, ale v posledním kole 
mě docvakla jedna soupeřka zezadu a já už neměla síly, abych se jí udržela. 
Takže jsem nakonec skončila čtvrtá. Jsem za to ráda, ale přeci jenom jsem tam 
viděla tu trojku :-). Tak někdy příště.”

Děkujeme všem našim partnerům za podporu! Držte nám všichni palce ať je 
zase někdy příště o čem psát.

(pm)

SeDmý rOčníK XcO na becKOvě Je taDy!
Tradiční cyklistické závody pro širokou veřejnost se usku-
teční v neděli 26. května 2019 na trati v Klíčanech. Pořa-
datelé závodu cyklistického týmu ADASTRA Cycling team 
s podporou MAS Nad Prahou připravili již 6. Mistrovství 
regionu Nad Prahou v závodech na horských kolech, kdy 

hledáme každoročně nejlepší cyklisty regionu. Nemusíte být „profesionální-
mi“ sportovci, abyste se stali Mistry regionu Nad Prahou, stačí mít horské kolo 
a chuť si trochu protáhnout tělo.



Registrace na šesté Mistrovství 
regionu Nad Prahou v závodech na 
horských kolech již byla spuštěna!
Doporučujeme sledovat webové stránky závo-
du http://www.xcobeckov.cz/, kde naleznete 
veškeré důležité a aktuální informace. Pokud 

uvažujete o účasti – kategorie jsou vypsány pro celou rodinu – budeme rádi, pokud 
nám tento fakt sdělíte formou přihlášení přes registrační formulář.

Ušetříte si tak spousty času u prezence, minimalizujete chyby v přepisu svého jmé-
na do časoměřičského systému, ale hlavně nevypadnete z pořadí Mistrovství regionu 
Nad Prahou.

Všechny úseky, které se Vám budou zdát obtížné, budou mít svojí lehčí nenároč-
nou objízdnou variantu, tzn. „Chicken Way“, takže zúčastnit se může opravdu každý. 
Navíc, jako každoročně, členové cyklistického oddílu ADASTRA Sokol Veltěž připra-
ví ukázkové tréninky.

(pm)
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Pozvánka na zápasy
A mužstvo
06. 04. 2019 16.30 TJ Sokol Klecany Doksy
14. 04. 2019 16.30 Cerhovice TJ Sokol Klecany
20. 04. 2019 17.00 TJ Sokol Klecany Komárov
27. 04. 2019 17.00 TJ Sokol Klecany Vestec
05. 05. 2019 17.00 Mníšek p. Brdy TJ Sokol Klecany



Klecanský zpravodaj • duben 2019

B mužstvo
07. 04. 2019 15.30 TJ Sokol Klecany Lázně Toušeň

14. 04. 2019 15.30 Čelákovice TJ Sokol Klecany

21. 04. 2019 16.00 TJ Sokol Klecany Líbeznice

27. 04. 2019 10.15 Vyšehořovice TJ Sokol Klecany

05. 05. 2019 16.30 TJ Sokol Klecany Radonice

Dorost
06. 04. 2019 10.15 TJ Sokol Klecany Klíčany

14. 04. 2019 10.15 Kralupy nad Vltavou TJ Sokol Klecany

20. 04. 2019 10.15 TJ Sokol Klecany Tuchlovice

27. 04. 2019 10.15 TJ Sokol Klecany Kladno – Novoměstský

05. 05. 2019 10.15 Mníšek pod Brdy TJ Sokol Klecany

Mladší žáci
06. 04. 2019 13.00 TJ Sokol Klecany Jirny

14. 04. 2019 12.30 Líbeznice TJ Sokol Klecany

20. 04. 2019 TJ Sokol Klecany Klíčany

27. 04. 2019 TJ Sokol Klecany Vyžlovka

04. 05. 2019 09.30 Měšice TJ Sokol Klecany

Termíny domácích zápasů mladších žáků sledujte na informačních místech. Domácí 
zápasy se kříží s mužstvem dorostu a budou řešeny aktuálně.

Starší žáci
14. 04. 2019 10.15 TJ Sokol Klecany Klíčany

21. 04. 2019 10.15 TJ Sokol Klecany Vyžlovka

27. 04. 2019 10.15 TJ Sokol Klecany Louňovice

04. 05. 2019 11.00 Kostelec n. Č. l. Klecany

Informace a případné změny termínů utkání naleznete na nástěnce u kabin na 
fotbalovém hřišti a v restauraci Sportklub.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu

Závěr zimní přípravy
Těsně před zahájením jarní sezony mládežnických oddílů proběhlo na našem hřišti 
a ve sportovních halách v našem okolí ještě několik přípravných utkání a turnajů.

Oddíl dorostu sehrál na konci března dvě utkání proti mužům z Veltěže a Větrušic. 
Naše přípravky se zúčastnily halových turnajů a 24. 3. se na domácím hřišti naši nej-
mladší postavili proti týmu z Řeže.
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Lovosice cup
16. 3. 2019  se přípravka kategorie 
U9, pod vedením trenéra Roberta 
Hynka a ve složení na hřišti: Domi-
nik, Ondra, Tonda, David, Filip, Petr, 
Rafael, Luďa, Marek a Jirka, zúčastnila 
halového turnaje v Lovosicích a umís-
tila se na krásném třetím místě. Kluci, 
děkujeme. 

Děkujeme všem za podporu fotba-
lu v Klecanech

Trenéři přípravek

Do Klecan se vrátil ženský fotbal
Máme velkou radost, že se v klecanském fotbalovém klubu obnovi-
la tradice ženského 
nebo spíš zatím dív-
čího fotbalu. Holky 
se objevovaly na 
klecanském hřišti 
a v hale už něja-
kou dobu. V neděli 

24. 3. však odehrály v Radošovicích 
na RadoCupu svůj historicky první 
turnaj ročníků 2007 a 2008 jako kom-
pletně dívčí tým – Tygřice Klecany.

Přejeme hodně úspěchů holky!!!
Dáša Horová
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