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výpiSy Z uSneSení rady a ZaStupitelStva 
mĚSta Klecany Za břeZen a duben 2019
Rada 4. března
 – Schválila doporučení hodnotící komise a pověřuje starostu k uzavření smlouvy 

s uchazečem ACG Real s.r.o. Praha na stavební práce akce Rekonstrukce a přístav-
ba objektu Rychty čp. 74 a 487 v městě Klecany s nabídkovou cenou 48 659 100 Kč 
bez DPH za podmínky, že v zákonné lhůtě nebude podána námitka, a po prověře-
ní zajištění finančních prostředků na investiční akce města.

 – Schválila objednání opravy veřejného osvětlení: v mateřské škole za 234 526 ko-
run bez DPH u E. Hurycha, Klecany a veřejného osvětlení ve východní části Dol-
ních kasáren za 130 117 korun bez DPH u téže firmy.

 – Schválila žádosti o výměnu podlahové krytiny v čp. 970 v Dolních kasárnách, ná-
jemní byty č. 606 a 607 a nákup a instalaci balkónových dveřích v čp. 970, byty 
603 až 607 a 609.

 – Schválila zápis areálu Dolních kasáren do databáze brownfieldů a uložila investič-
nímu technikovi zajistit administraci zápisu.

Rada 11. března
 – Schválila interní směrnice – č. 1/2018 o oběhu účetních dokladů města a č. 2/2018 

o finanční kontrole městě Klecany.
 – Souhlasila s podáním žádosti o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 

výzvy Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití na spolufinan-
cování akce Rekonstrukce Rychty čp. 74 a 487 a uložila starostovi předložit ke 
schválení zastupitelstvu.

Rada 18. března
 – Vzala na vědomí odstoupení ACG Real s.r.o. od otevřeného zadávacího řízení na 

stavební práce na rekonstrukci a přístavbě Rychty.
 – Schválila objednání projektové dokumentace veřejného parku v lokalitě Průhon 

u Oresta s.r.o. Praha za cenu 312 400 korun bez DPH.
 – Vzala na vědomí oznámení o rozdělení a přechodu práv a povinnosti ze spol. 

V Invest CZ a. s. na spol. Prosluněná Property Develoment s.r.o. Praha 5 a vza-
la na vědomí žádost V Invest CZ o úpravu znění doposud nepodepsané plá-
novací smlouvy. Schválila nové znění a podpis trojstranné plánovací smlou-
vy upravující spolupráci mezi městem Klecany a Prosluněná PD při realizaci 
developerského záměru Bílá zeď na pozemcích parc. č. 171/3, 171/4 a 173 
v k. ú. Klecany. Podle smlouvy za závazky Prosluněná PD vůči městu ručí 
V Invest Development Praha 5.

 – Vzala na vědomí záměr PDI a. s. Praha na vybudování koňské farmy na Vlasini. 
Doporučuje podrobnější zpracování studie.
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 – Schválila žádost TJ Sokol Klecany z. s. o financování dětského dne z rozpočtu měs-
ta – na základě předložených dokladů a do výše 40 tis. korun. Schválila účast 
Městské policie Klecany a Sboru dobrovolných hasičů Klecany.

 – Seznámila se s variantními řešeními dopravy v Boleslavce. Uložila vedení města 
připravit prezentaci.

 – Schválila příspěvek pro ZŠ a MŠ Klecany ve výši 10 tis. korun na nákup telefonů 
pro komunikaci učitelů s rodiči během vícedenních školních akcí.

Rada 25. března
 – Schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Revitalizace území mokřadu 

v Klecanech – projektová a inženýrská činnost se společností Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a. s. Praha.

 – Rozhodla o zahájení prací na projektové přípravě akce Stavební úpravy, změny 
v užívání stavby čp. 968 C na denní stacionář/dětskou skupinu ve městě Klecany. 
Vzala na vědomí informaci o možnostech financování akce z předpokládaných 
dotačních titulů. Projednala investiční záměr a orientační odhad investičních ná-
kladů stavby.

 – Vzala na vědomí vyhlášení programu Žijeme zde společně 2019 z Letiště Václava 
Havla Praha, seznámila se s okruhy žádostí a navrhuje využít program na péči 
o zeleň a parky. Předá zastupitelstvu.

 – Vzala na vědomí žádosti o koupi pozemků, které jsou dlouhodobě zaploceny 
a jsou v užívání občanů. Rozhodla o tom, že kdo má přeploceno, uhradí veškeré 
náklady spojené s prodejem pozemku.

 – Schválila nové znění a podpis plánovací smlouvy definující podmínky spolu-
práce Povodí Vltavy s městem Klecany v průběhu výstavby malé vodní elek-
trárny Klecany II.

Zasedání zastupitelstva 28. března
Zastupitelé projednali m. j. tyto záležitosti:
 – Schválili dotace pro subjekty: Národní ústav duševního zdraví 40 000 Kč, Tělový-

chovná jednota Sokol Klecany 260 000 Kč + 100 000 Kč v případě setrvání fot-
balových týmů v krajských soutěžích i v podzimní části sezóny, Junák 60 000 Kč, 
Humbuk 15 000 Kč, Judo Bivoj 36 500, Bike Service Klecany 30 000 Kč, Mysli-
vecký spolek Zdiby – Klecany 25 000 Kč, Česká společnost přátel zvířat, útulek Psí 
domov Řepnice 10 000 Kč, Klub biatlonu Klecany 70 000 Kč, Sbor dobrovolných 
hasičů Klecany 70 000 Kč, Tělocvičná jednota Sokol Klecany 120 000 Kč, Klecan-
ská nota 21 000 Kč, Český svaz chovatelů 1 500 Kč, Český kynologický svaz ZO 
Klecany 15 000 Kč, AktivKid 75 000 Kč.

 – Dotaci Farní charitě Neratovice, na základě schváleného rozpočtu na rok 2019, ve 
výši 500 000 Kč na podporu sociálních služeb klientů v Klecanech.

 – Zastupitelstvo vzalo na vědomí závěrečnou zprávu hlavní inventarizační komise 
o inventarizaci majetku, zařízení a hospodářských prostředků města za rok 2018.
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Rada 1. dubna
 – Vzala na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru a zápis z jednání so-

ciální komise.
 – Vzala na vědomí projekt přístaviště v Klecánkách, které zamýšlí vybudovat 

Ředitelství vodních cest ČR.
 – Schválila mimořádný příspěvek pro ZŠ a MŠ Klecany 180 000 korun, který je 

určen k vyplacení odměn aktivním pedagogům.
 – Schválila nákup a montáž odhlučnění do školní jídelny od BMN s.r.o. Zvuková 

izolace Praha 9 za 164 902 korun bez DPH.

Rada 8. dubna
 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě zajisti technický dozor stavební-

ka v rámci stavby Intenzifikace ČOV Klecany. Jako ekonomicky nejvýhodnější 
vyhodnotila nabídku Ing. Jiřího Sedláčka z Kralup za 660 000 korun bez DPH.

 – Vzala na vědomí nutnost vybavit Městskou policii Klecany informačním sys-
témem MIMIS.

 – Vzala na vědomí informaci o černé skládce nebezpečného odpadu na po-
zemku p. č. 278/2 v k. ú. Klecany a uložila vedení města zajistit ekologickou 
likvidaci.

 – Schválila poskytnutí dotace Mgr. Kláře Adamové ve výši 23 000 korun na po-
řádání akce Oslavy výročí 2. světové války v Klecanech s promenádním kon-
certem v sobotu 25. 5. 2019.

 – Schválila objednání technické pomoci při výběrovém řízení u zakázky Inten-
zifikace ČOV Klecany u INp servis s.r.o. Kroměříž za cenu 130 000 korun bez 
DPH.

 – Schválila opravu kanalizace v ulici Do Klecánek u PN-Stavební společnost 
s.r.o. Klecany za 1 732 570 korun bez DPH a uložila vedoucímu oddělení 
správy majetku a investic vystavit objednávku do 10. 4. 2019.

 – Schválila nabídku T. Zahradníka Praha 3 na opravu terasy v mateřské škole 
v Klecanech za 75 975 korun bez DPH.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz

nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.

Zdena Lomová
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Tisková zpráva z 8. 4. 2019

Přes 65 000 dobrovolníků během uplynulého víkendu sesbíralo 1 120 tun odpadů 
na 2 273 místech v celé České republice. Přes 500 úklidů se konalo v „předter-
mínech“, na zbytek jara je naplánováno dalších 600 úklidových akcí, dohromady 
je to více, než vloni za celý rok. Pořadatelé ze spolku Ukliďme Česko a Českého 
svazu ochránců přírody evidují 16 500 uklizených pneumatik, na které si letos 
„posvítili“. Teď už jen abychom si udrželi Česko v čistotě…

Zdroj: https://www.uklidmecesko.cz

Děkujeme občanům našeho města za účast na akci „Ukliďme Česko“! Potěšila 
nás účast zástupců nejmladší generace „klecaňáků“, kterým není lhostejné mís-
to, kde žijí a tráví svůj volný čas.

starosta Daniel Dvořák
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SlavnOStní předávání garáže
10. dubna byla předána JSDH Klecany do užívání garáž pro novou hasičskou tech-
niku – Tatra 815.

Slavnostní předání proběhlo za přítomnosti zástupce Středočeského kraje, p. sta-
rosty Daniela Dvořáka, p. místostarosty Ivo Kurhajce, zástupců JSDH Klecany a dětí 
z oddílu mladých hasičů – Soptík.

Garáž byla vybudována z dotačních zdrojů Středočeského kraje a z vlastních zdrojů.

uZávĚra Hlavní vZletOvé a přiStávací 
dráHy na letišti václava Havla praHa
V květnu bude z důvodu pravidelné jarní údržby a dalších nezbytných prací uza-
vřena hlavní ranvej 06/24. Oprava bude rozdělena do dvou fází a bude probíhat 
pouze v denní dobu od 8:00 do 18:00 hodin. V první etapě v období od 10. 5. 
do 15. 5. 2019 bude letecký provoz probíhat na zkrácené vedlejší dráze pouze 
ve směru na Kladno, a to z důvodu broušení na křížení drah. V druhé etapě, která 
je naplánovaná na období od 18. 5. do 23. 5. 2019, se bude brousit a opravovat 
zbytek hlavní dráhy a provoz bude probíhat na vedlejší dráze 12/30, a to v obou 
směrech. V nočních hodinách, tedy od 18:00 do 8:00 hodin, bude provoz pře-
veden zpět na hlavní dráhu. Z důvodu efektivního využití období uzávěry hlavní 
dráhy, které negativně ovlivňuje hustě osídlené oblasti Prahy a Kladenska, budou 
v tomto období na dráze a v její blízkosti provedeny další nezbytné práce. V pří-
padě nepříznivého počasí může být oprava přerušena a termín posunut.
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I. Etapa údržby

II. Etapa údržby
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v. b. třebíZSKý člOvĚK a SpiSOvatel
Brožuru k letošnímu 170. výročí narození a 135. výročí úmrtí spisovatele Václava 
Beneše Třebízského, který strávil na klecanské faře posledních osm let života, vydal 
městský úřad v Klecanech. Brožuru provázejí barevné fotografie z míst spojených se 
životem kaplana V. B. Třebízského a ukázky ilustrací z jeho povídek a románů. Napsal 
jich, převážně u nás v Klecanech, víc než sto. Zájemci o brožuru si ji mohou vyzved-
nout na městském úřadě nebo na faře.

zl

KvĚtnOvý Kalendář
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OčKOvání prOti vZteKlinĚ
V pondělí 13. 5. 2019 proběhne v Klecanech na ná-
městí Třebízského v 19 hod. očkování psů a koček 
proti vzteklině a ostatním virózám, (též odčervení, 
odblešení). V Klecánkách u autobusové zastávky 
proběhne očkování kolem 20. hodiny. Vezměte s se-
bou očkovací průkaz a náhubek.

MVDr. Irena Sedláčková

Zpráva Z dOmu 
S pečOvatelSKOu SlužbOu
Dne 6. 4. v 16 hodin uspořádaly seniorky z pražského domova ROSA pro obyvatele 
našeho DPS představení Erbenova díla Svatební košile. Dramatizace básně byla velmi 
zdařilá, často doplňovaná filmovou projekcí, která se vztahovala k ději básně. Celko-
vý umělecký dojem byl nádherný.

Děkujeme za krásné odpoledne, příjemnou společnost, posezení u kávy a těšíme 
se na brzké shledání.

Obyvatelé DPS

Návštěva seniorů z rezidence RoSa v Praze 
Kobylisích
„Rezidence pro seniory RoSa nabízí samostatné a bezpečné 
nájemní bydlení. Je otevřeným místem se sociálním a spole-
čenským centrem, zdravotními službami, zájmovými aktivita-
mi, kulturním programem a dalšími aktivitami dle přání našich 
klientů sloužících i široké veřejnosti“ – tak se píše na webových stránkách rezidence: 
http://www.rezidencerosa.cz/

Dramatický kroužek divadelního spolku RoSa, který vede MgA. Marta Dietrich Dvorská 
Dr., nastudoval dramatizaci Erbenovy básně Svatební košile a přijal naše pozvání do Kle-
can. Společenskou místnost DPS jsme museli téměř vystěhovat, aby se tam aktéři předsta-
vení i s jevištní výpravou vešli. Vzniklo tak bytové divadlo s úžasnou intimní atmosférou.  
Jedna z obyvatelek DPS si posteskla: „Škoda, že jste nenastudovali alespoň tři básně.“ :-)

Po představení jsme hosty pozvali k besedě v zahradě u čaje a kávy a poděkovali 
za krásný zážitek. Slíbili jsme si, že se zase brzy sejdeme u literárního pásma o rů-
žích, které má divadelní spolek RoSa ve svém repertoáru.

Zdeňka Tomášová
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KlinicKé HOdnOcení prO léčbu neSpavOSti
• Jste starší 18 let?
• Jste schopni pracovat nezávisle s elektronickým deníkem (v chytrém telefonu)?
• Byla vám diagnostikována nespavost trvající alespoň 3 měsíce?
• Neužíváte žádné léky, které by mohly způsobovat nespavost?
• Nemáte žádné jiné nemoci, které by mohly způsobovat nespavost?
• Chodíte obvykle spát v době od 21.30 do 00.30?

MŮŽETE BÝT ZPŮSOBILÝM KANDIDÁTEM pro účast na mezinárodním klinickém 
hodnocení nového léku pro léčbu nespavosti, která není způsobena jinými nemoce-
mi, kterého hledáme. Toto klinické hodnocení provádí odborníci na 4 pracovištích 
v České republice s využitím nejmodernějších technologií.

Povinnosti spojené s účastí v klinickém hodnocení:
• Potřeba navštěvovat pravidelně pracoviště klinického hodnocení (celkem 8 nocí 

během přibližně 5 měsíců)
• Každodenně nezávisle vyplňovat osobní deník
• Povinnost vrátit nepoužitý hodnocený lék a balení z nepoužitého hodnoceného 

léku

Pokud máte zájem o klinické hodnocení a pokud chcete získat další informace souvi-
sející s klinickým hodnocením, obraťte se prosím na následující pracoviště klinického 
hodnocení [nebo na jedno z následujících pracovišť klinického hodnocení]:

Kateřinu Klimentovou: katerina.klimentova@nudz.cz

Lékaři klinického hodnocení vám poskytnou podrobnější informace a vysvětlení 
k celému klinickému hodnocení a posoudí vaši vhodnost pro účast v něm. Od-
poví na všechny vaše dotazy a poskytnou vám písemné informace o klinickém 
hodnocení.
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nOc KOStelŮ v panenSKýcH břežanecH

přišlO nám e-mailem na KvĚten – mĚSíc láSKy
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pSal Se rOK 1989… (v.)
Zápis v kronice na str. 293 pokračuje tímto textem:
Varianta lacinější, která je rovněž navrhovaná a v jednom okamžiku tvrdě prosa-
zovaná vedoucími funkcionáři ONV a SKNV: po silnici kolem zámku, kostela na 
křižovatku u hřbitova a odtud silnicí Klecany – Sedlec. Této variantě by podlehla 
celá jedna řada stojících kaštanů u zámku, vyžaduje dále vybudování podpůrné 
zdi „Průhon“ i protihlukovou zeď u bytovek JZD.

Význam ekologický žádný – zas všechen prach, nepořádek i hluk nám zůstává 
v obci. Bezpečnost pro chodce kritická.

Proto MNV podává 19. 12. 1989 k „přeložce silnice III/0083 Klecany“ zamí-
tavé stanovisko k navrhované trase průtahu obcí včetně vybudování protihluko-
vých opatření. Jsme přesvědčeni, že rok 1990 přinese závěrečné řešení k spo-
kojenosti všech občanů Klecánek i Klecan. Zbavíme se hlavního zdroje hluku, 
prachu, nepořádku i předpokladu k haváriím i katastrofám.

Dále je na str. 294 vyhotoven náčrt návrhu komunikace:
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„velvarští tvrdOvaJečníci“ OpĚt na nOcleH 
v KlecanecH
Ze soboty na neděli ze 13. – na 
14. dubna přišli k nám v noci 
opět přespat „Velvarští Tvrdova-
ječníci“. Byli zde po čtvrté.

Krajánci z Velvar a blízkého 
okolí s nůšemi plnými vajec 
(natvrdo uvařených) putují tra-
dičně ke Karlovu mostu, aby 
tam u příležitosti „Vajíčkového 
kongresu, aneb velvarská vejce 
znovu na most“, předali Mu-
zeu Karlova mostu svoji úrodu 
letošních vajec. Občané Prahy 
tak v období svátků velikonočních mohou přijíti k nefalšovaným, venkovským, vel-
varským vajíčkům.

My z krajin „Praha-východních“ dobře známe to povídání o chytrých hlavách vel-
varských konšelů, kteří (stejně jako další města a vsi) poslali vajíčka do malty na stav-
bu Karlova mostu. Však jen královskému městu Velvary a jeho konšelům se podařilo 
zapsati se slavným počinem do historie stavby. Jen oni jediní vyzráli na hrbolaté cesty 
středověké tím, že vejce natvrdo uvařili, by náklad dorazil bezpečně a vcelku. Však 
na ně dodnes s úsměvem vzpomínáme.

Z téhož důvodu velvarský spolek Natvrdlí, založil tradici – „Vejce pro Karlův most 
každý rok“ a krajánci vydali se i letos pěšky ku Praze. Cesta dlouhá… nocleh tradičně 
v Klecanech. Příchod na Klecany v noci mezi první a druhou hodinou ranní. Před 
úřadem světlo… louče… ženy nezklamaly a opět laskavě a řečí vázanou krajánky 
přivítaly. Starosta Velvar a přední představitel spolku Natvrdlí, představil delegaci, 
která se letos rozrostla na 15 členů a jednu ženu, jež věrně následovala muže svého. 
Víc takových odvážných!

Jelikož je Rychta připrave-
na již delší čas k rekonstrukci, 
unavené hlavy letos krajánci 
složili v obřadní síni měst-
ského úřadu. Stůl pro pozd-
ní krmi byl prostřen ve foyer 
jednací místnosti. Podávaly 
se nádivky z kuchyně Tomá-
šových i Stanislavových (obě 
zaznamenaly úspěchu). Dále 
pak – tradiční již – Zdeňčiny 
palačinky s rozmanitým sóf-
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tem: meruňkovým, tvarohovým či špenátovým. 
Disputace byla uvolněná, přátelská a srdečná. 
Pozdní hodina velela připít si zanedlouho na 
zdraví „šláftruňkem“ hruškovým a švestkovým. 
Zhasnout světla a spát.

Ráno, v brzkou to hodinu nedělní, vyrazilo po-
selstvo zpět k řece, která je bezpečně dovedla 
k branám hlavního města Prahy. Šťastnou cestu 
krajánci. Zdar vašemu putování z Vajíčkobraní 
ve Velvarech až ku Karlovu mostu. Těšíme se na 
Vás příští rok. Přijďte zase nocovat na Klecany, 
abyste v pozdních hodinách přinesli zprávu, že 
Velikonoce a jaro jsou tady a tradice mají svoji 
hodnotu. Rády vás zase uvítáme.

Eva Stanislavová, Zdeňka Tomášová

Více o akci:
http://www.velvary.cz/mesto/fotogalerie/velvarske-vajickobrani-13dubna-2019-foto-lsulc/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/ 
Natvrdl%C3%AD-os-157697844269321/

mySlivOSt – prOcHáZKa S mySlivci
V sobotu 6. dubna uspořádal 
Myslivecký spolek Zdiby – Kle-
cany již tradiční Procházku 
s myslivci ve větrušických za-
hradách, tentokrát zaměřenou 
na práci s loveckými psy a se-
známení s loveckými signály 
troubenými na borlici.

Sraz byl ve 14 hodin na fot-
balovém hřišti ve Větrušicích. 
Dostavilo se 26 dětí, 18 dospě-
lých jako doprovod a 10 členů 
mysliveckého spolku s 9 psy loveckých plemen. Na zahájení zatroubil na borlici Mgr. 
David Hájíček signál „Pozor“ ze souboru signálů od prof. Dyka. Myslivecký hospodář 
Antonín Matějka přivítal účastníky a krátce je seznámil s úlohou myslivců v ochraně 
a péči o zvěř v naší honitbě. Dětem rozdal obrázky drobné zvěře, která se z naší pří-
rody bohužel pomalu vytrácí. Pak se všichni přesunuli do zahrad, kde členové spolku 
vůdci psů předvedli práci svých čtyřnohých přátel. Na vybrané louce zatroubil trubač 

Vítáme Vás
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na borlici signál „Uvítání“, kte-
rý doprovodil zpěvem „Vítáme 
Vás“ s krátkým představením 
této tradice. Myslivecký hospo-
dář seznámil účastníky s připra-
venou ukázkou vystavení a do-
sledu zvěře.

Tak jsme mohli vidět němec-
kého krátkosrstého ohaře, jak 
dohledává bažanta a pro zpest-
ření také např. konev na vodu či 
lahev piva. To svědčí o vynikají-
cím psím čichu. Výborné vlast-

nosti a výsledek důsledného vý-
cviku prokázal tento ohař též tím, 
že našel syrové vajíčko a v mordě 
jej přinesl své paničce, aniž by ho 
prokousl. Svou zdatnost v dosledu 
prokázali ještě další psi, a to vý-
marský ohař, maďarský ohař, jagd 
teriér, český fousek, dva kokršpa-
nělé a německý křepelák. Štěně 
border teriéra si získalo dětské di-
váky tím, že si lehlo na záda a děti 
si ho mohly pohladit i na bříšku.

Při vystavování byla použita 
živá křepelka. V okamžiku, kdy ji 
pes navětřil, strnul a postavením 
těla a hlavy naznačoval místo, 

kde se skrývá. Myslivkyně 
křepelku vyzvedla, a tak 
se o její osud nemusely 
děti obávat a mohly si ji 
pohladit. Po skončení uká-
zek práce psů následova-
lo několik dotazů od dětí 
a na závěr opět troubení 
na borlici.

Těšíme se na shledanou 
při podzimní procházce 
s myslivci a loveckými 
dravci.

Ing. Jindřich Trpák

Darek s atrapou zvěře

Každý chce pohladit křepelku
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dŮvĚřivý bOdlináč – JežeK evrOpSKý
Fauna Klecan 32.
V českých pohádkách se vyskytuje zví-
ře, které jako jedno z mála symbolizuje 
jen kladné vlastnosti. Zvíře pracovité, 
přátelské, funící, postavou malé, ale 
v naší fauně pozoruhodné, prostě je to 
ježek evropský (Erinaceus europaeus). 
Není asi třeba příliš ho představovat.

Ježek patří mezi hmyzožravce, kam 
patří například také rejskové a krtci. 
Jeho zavalité tělo u dospělých ježků 
měří až 35 cm, ocas může dosáhnout 
kolem 4 cm. Hmotnost dosahuje někdy 
až téměř 2 kg. Pod kůží má silné zádové svaly, přičemž celou vrchní část těla má pokry-
tou hrubými špičatými ostny, kterých může být až 8 000. Bez potíží se stočí do klubíčka, 
a proti jeho naježeným ostnům neuspěje ani chytrá liška Bystrouška.

Ježci se živí převážně hmyzem, plži a červy, ale dokážou zvládnout i mnohem vět-
ší a nebezpečnější potravu, jako jsou 
hadi. Jídelníček doplňují ovocem, 
mláďaty ptáků, ještěrkami a někdy 
i mršinami. Nicméně jen do pohádek 
patří představy, že si ježci napichují ja-
blka na ostny a odnášejí si je domů. 
Velkou žravost projevují na podzim, 
kdy se musí vykrmit natolik, aby pře-
čkali zimu do jara. Mají-li na počátku 
zimy méně, než 700 gramů, je jejich 
přežití do jara ohroženo.

Rozmnožování ježků probíhá od 
března do června, a březost samiček 
trvá okolo 33 dnů. Mláďat bývá jen 
několik, ale jsou případy, kdy jich bylo 
najednou i patnáct. Dva týdny jsou ne-
vidoucí, poté otevřou oči a vidí svou 
rodnou planetu. Také až poté jim bod-
liny ztvrdnou a nabudou charakteris-
tickou hnědavě pruhovanou barvu.

Ježci se vyskytují na většině evrop-
ského území. Zoologové však často 
evropské ježky označují jako ježky zá-
padní, kdežto ostatní se světlejší hrudí, 

Ježek evropský, foto D. Janovský, 17. června 2010
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žijící převážně ve východní Evropě jako ježky východní (Erinaceus concolor). Oba druhy 
však na našem území žijí pospolu, a to obvykle na okrajích měst a vesnic, v remízech, na 
zahradách, v blízkosti kompostů a smetišť. V Klecanech se vyskytují na řadě míst, avšak 
z více důvodů jich trvale ubývá. Hodně jich zahyne na silnicích pod koly aut.

Chceme-li ježkům usnadnit život a podpořit je v jejich úsilí při likvidaci plžů na za-
hrádkách, můžeme jim nachystat zimoviště, např. v listovém kompostu nebo jako úkryt 
pod hromadou dřeva. Postačí i větší hromada suchého listí, kterou shora překryjeme ku-
sem folie a zatížíme proti větru. Protože potřebují potravy hodně, a často se za ní stěhují, 
měli bychom jim ponechat průchody pod ploty o výši 12 – 15 cm. Pokud víme, že je na 
zahradě máme, měli bychom jim ponechat pár horších jablíček nebo jiného ovoce na 
zemi, a ještě je třeba rozkrojit na menší díly. Ježci nepohrdnou ani malou mističkou mléka, 
ovšem musí být rychlejší než okolní polodivoké kočky. Zejména v době vodění mláďat by 
se k nim neměli dostat domácí psi, kteří by mláďata celkem určitě zlikvidovali. Řidiči by 
měli být maximálně pozorní zejména v noci a po dešti, kdy bodlináči vycházejí na silnice 
a hledají tam potravu. Ježci se nám odmění, jak hubením nevítaných plzáků španělských, 
tak i tím, že naše děti uvidí skutečné ježky, nikoliv jen v pohádkách.

Jaromír Bratka
        

šKŮdci v ZaHradĚ – v.
Mšice jitrocelová
Mšice jitrocelová poškozuje především jabloně. Svůj název získala tím, že k životu 
potřebuje dva hostitele – jitrocel a jabloň. Dospělí jedinci jsou 2 – 2,5 mm dlouzí, 
v barvě načervenalé nebo modrošedé, tvaru kulovitého. Začátkem léta okřídlené mši-
ce přelétávají z jabloní na jitrocel, kde přežívají na listech i kořenech. Zpět na jabloně 
se vracejí v září nebo v říjnu a kladou zde černá matná vajíčka, která přezimují. Mšice 
jitrocelová napadá na jabloních nejprve pupeny a listy a poté přechází na mladé vý-
hony. Patří k savému hmyzu. Napadené listy se zbarvují do červena, kroutí se a jsou 
křehké. Při silném napadení může dojít k defoliaci nebo k deformacím plodů. Ošet-
ření jabloní je nutné chemicky v době růžových poupat.

JH
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talentOvé ZKOušKy dO ZáKladní umĚlecKé 
šKOly v KlecanecH na šKOlní rOK 2019/2020
Talentové zkoušky do Základní umělecké školy v Klecanech proběhnou v těchto ter-
mínech:

1/ Talentová zkouška do výtvarného oboru (hlavní předmět výtvarná tvorba nebo 
hlavní předmět keramika): proběhne ve středu 24. května, 29. května a 25. června 
2019 od 16.00 hodin v učebně výtvarného oboru v přízemí. Na talentovou zkoušku 
si děti přinesou ukázky domácích výtvarných prací (5 – 10 prací). Talentová zkouška 
se bude dále skládat z praktické části, kdy dítě samostatně nakreslí obrázek (téma 
obrázku je „hodina tělocviku“).

2/ Talentová zkouška do hudebního oboru (klavír, zobcová flétna, příčná flétna, hous-
le, klarinet, lesní roh, trumpeta, saxofon, zpěv, bicí, kytara, el. kytara) bude 29. květ-
na, 31. května a 21. června od 16.00 hodin v hudebním sále ZUŠ v prvním patře. Na 
talentové zkoušce dítě zazpívá připravenou lidovou píseň, dále budeme zjišťovat jeho 
hudební rytmus a hudební cítění.

3/ Talentová zkouška do tanečního oboru proběhne dne 29. května a 19. června 
2019 od 16.00 hodin v tanečním sále. U dítěte budeme zjišťovat pohybové schop-
nosti, fyzické dispozice, hudební rytmus a hudební cítění. V letošním roce otevíráme 
přípravný ročník pro děti předškolního věku.

4/ Talentová zkouška do literárně-dramatického oboru proběhne dne 29. května 
a 19. června 2019 od 16.00 hodin v učebně dramatického oboru. Dítě si na talento-
vou zkoušku připraví krátkou básničku, dále budeme zjišťovat jeho hudební rytmus.
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Na talentové zkoušky musí rodiče dítě předem přihlásit (podrobnosti jsou na 
webových stránkách školy (zus.klecany.cz)

5/ Výuka MIXU (určeno pro děti předškolního věku, dětem se bude střídat hudebně-
-pohybová a výtvarná průprava. Výuka bude každé úterý od 15.30 – 17.00 hodin. 
Celkem budeme přijímat 30 žáků (výuka je určena především pro předškoláky, ne-
vhodná pro tří a čtyřleté děti). Přijímací řízení bude 4. června a 25. června 2019 
v učebně výtvarného oboru u řed. Dany Snížkové. Děti nakreslí obrázek na libovolné 
téma, proto je nutné, aby rodiče na zápis přišli s dětmi. Výuka Mixu probíhá pod 
spolkem ArtCreativ ZUŠ Klecany a byla založena především proto, aby bylo možné 
přijetí i žáků předškolního věku, které by z důvodu naplnění kapacity školy jinak 
možné nebylo.

Do všech oborů (kromě tanečního oboru) přijímáme žáky školního věku (od 6 let). 
Žádáme rodiče žáků, aby si vzali s sebou rodné číslo svého dítěte kvůli vyplnění 
přihlášky. Pokud žák vykoná talentovou zkoušku, budou rodiče o přijetí či nepřijetí 
informováni e-mailem nebo poštou. Škola má omezenou kapacitu, proto nemůžeme 
přijmout všechny zájemce. Žáci, kteří vykonají talentovou zkoušku a nebudou přija-
ti, budou evidováni jako náhradníci a v případě volného místa budou rodiče ihned 
kontaktováni.

Upozorňujeme rodiče, že výuka v základní umělecké škole na rozdíl od „kroužků“ 
je systematická, dlouhodobá a výuka probíhá podle školního vzdělávacího progra-
mu. Je tedy nutné, aby žáci chodili do výuky pravidelně, na hodiny se doma připravo-
vali a zúčastňovali se akcí organizovaných školou. Zvláště rodiče dětí, kteří se hlásí 
na hudební obor, musí brát v úvahu, že bez soustavné domácí přípravy nemůže žák 
hru na nástroj zvládnout. Problém domácí přípravy musí rodič řešit v součinnosti 
s dítětem, jinak nedojde k dalšímu rozvoji.

Úplata za vzdělání se platí pololetně. Rodiče mohou podat žádost o slevu nebo 
zproštění úplaty za vzdělání pokud k tomu mají vážné a prokazatelné důvody. Další 
informace jsou na webových stánkách školy (zus.klecany.cz). Případné dotazy Vám 
zodpoví ředitelka ZUŠ Bc. Dana Snížková (mob. 603334627) nebo zástupkyně ZUŠ 
MgA. Ludmila Štětinová (mob. 776509492)

Úspěchy žáků základní umělecké školy
Výtečné umístění získali žáci komorních souborů v soutěži Základních uměleckých 
škol:

SAX Trio (Jonáš Kučera, Jakub Martinák a Marie Hrabánková) vyhrálo okresní 
a krajskou soutěž. KDK Trio (Květa Šteflová – housle, Daniel Kadlec – klarinet a Karo-
lína Mikysková – klavír) vyhrálo krajské kolo a postupuje do celostátního kola! Podě-
kování patří také učitelům p. uč. MgA. Janu Paříkovi, p. uč. MgA. Ludmile Štětinové 
a p.uč. MgA. Filippu Subbotinovi.

Všichni nejlepší žáci se společně představí na závěrečném koncertě ZUŠ v praž-
ském Atriu Na Žižkově, který proběhne ve středu 22. května od 18.30 hodin.
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Zápis do ZŠ
1. dubna (a nebyl to apríl) u nás ve škole proběhl zápis budoucích prvňáčků. Jako 
každý rok se tohoto úkolu ujali žáci pátých ročníků, kteří jej, společně s učiteli, zre-
alizovali na motivy Sekorovy knihy Ferda Mravenec. Pavilon B se proměnil v mrave-
niště, ve kterém byli, kromě mravenců, k vidění také berušky, chůvičky a další hmyz. 
Páťáci ve svých hmyzích podobách směrovali rodiče, vodili předškoláky a dokonce 
s nimi pracovali u stolečku s pohádkami. Za odměnu se mohl každý malý návštěvník 

šKOlní Kurýr

Literárně-dramatický obor pod vedením pana učitele BcA. Vojtěcha Löffelmanna 
získal v krajském kole stříbrné pásmo za vystoupení nazvaném O klíči.

Děkujeme všem žákům – Stanislavu Demjanenkovi, Sofii Hlouškové, Libuši Kmín-
kové, Kateřině Polívkové, Klárce Polívkové, Adéle Sekotové, Mie Škapové, Andree 
Tošnarové, Julii Vošalíkové a Nele Vošalíkové za výtečnou reprezentaci školy

Pozvánky na velké „zuškové“ akce:
14. 5. 2019 – vystoupení tanečního oboru v Salesiánském divadle
21. 5. 2019 – vernisáž výstavy žáků p. uč. MgA. Petry Mejstříkové
22. 5. 2019 – koncert nejlepších žáků hudebního oboru v koncertním sále Atrium v Praze
16. 5. 2019 – absolventský koncert Ondřeje Krpálka v Libeňském zámku

Bc. Dana Snížková – ředitelka ZUŠ Klecany
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proměnit, dle vlastního výběru, v člena hmyzí rodiny. Na budoucí prvňáčky se moc 
těšíme.

Velký úspěch s Matematickým klokanem
Každý rok se naše škola účastní mezinárodně koor-
dinované soutěže Matematický klokan. Pořadatelem 
soutěže je Jednota českých matematiků a fyziků ve 
spolupráci s Katedrou algebry a geometrie PřF UP 
v Olomouci. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 
6 kategorií. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor 
testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá 
jednu z 5 nabízených možností řešení. V olomouckém 
centru se vyhodnocují výsledky za celou ČR. Naše škola je hrdá (a právem) na svého 
soutěžícího Tobiáše Hrbáčka, který se umístil na 5. místě v rámci celého okresu Pra-
ha-východ. Tobíkovi moc gratulujeme a děkujeme za excelentní reprezentaci školy.

Vandalové se prošli naší školou
Jedno předvelikonoční pondělí čekalo hned ráno na školáky a učitele nepříjemné 
překvapení v podobě rozbité velikonoční výzdoby, poházených lahví a nedopalků 
cigaret. Před víkendem si dali prvňáčci práci s velikonoční výzdobou školy. Vyrobili 
krásná vajíčka, která za pomoci paní učitelky rozvěsili podél cesty k jejich pavilonu. 
Na své výtvory byli hrdí, měli radost, jak vlastnoručně přispěli k vytvoření velikonoč-
ní atmosféry a těšili se, že si své výrobky po velikonocích odnesou domů. Vandalové 
však byli rychlejší. Než se stihly velikonoční svátky přiblížit, rozhodli se zabít nudu 
rozbíjením dětských výrobků. Dětem tak zbyly jen oči pro pláč.

„Milí… výrostci (vy víte dobře, koho se to týká), bylo by vám příjemné, kdyby vám 
parta starších a silnějších zničila to, z čeho máte radost, tak jako jste to udělali těm 
mladším vy? Vždyť jste nedávno také byli v jejich věku. To už si nepamatujete? Ag-
resivita a vandalismus přece nejsou hodnoty myslících lidí. Zkuste to něčím napravit 
a příště nad svým chováním více přemýšlet.”
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Předškoláci na návštěvě u prvňáků
Během března se přišly 
předškolní děti z Myšky, 
Berušky a Kobylky naší MŠ 
podívat na práci svých, 
o rok starších, kamarádů. 
Paní učitelky z 1. A, B, C je 
přivítaly na běžné vyučo-
vací hodině a na chvilku 

z nich udělaly školáky, sedící v lavi-
cích, pracující u tabule a hlásící se 
o slovo. Moc jim to šlo a my se tě-
šíme, až do našich lavic v září used-
nou už jako skuteční školáci.

Nové interaktivní tabule
Na konci března byly ve třech 
třídách nainstalovány nové in-
teraktivní tabule. Jedná se o vel-
kou dotykovou obrazovku, ke 
které je připojen počítač a da-
tový projektor. Ten promítá ob-
raz z počítače na povrch tabule 
a přes ni je možné prstem počí-
tač ovládat. Stačí pouhý dotyk 
a na povrchu tabule lze spustit 
obrazové materiály, videa atd. 
a se vším aktivně pracovat. Jde 
o výbornou didaktickou pomůcku pro oživení vyučovacího procesu. Děti často 
potřebují měnit druhy aktivit. Což jim právě toto technické zařízení umožňuje. 
Prostřednictvím této tabule mohou přemísťovat objekty, spojovat dvojice, do-
plňovat písmenka a mnoho dalšího. Hodiny strávené prací s interaktivní tabulí 
hodnotí děti jako nejlepší. Moc děkujeme městu Klecany, které jejich nákup 
zafinancovalo.
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Z družiny
Tak a duben je tady. A naše družka opravdu nezahálela.

Začátkem aprílového měsíce jsme se za zpěvu jarních písniček a říkadel rozlou-
čily se zimou a přivítaly jaro. Jako symbol odcházející zimy jsme si za pomoci svých 
vychovatelek vyrobily Moranu, kterou jsme vynesly a hodily do Vltavy v Klecánkách. 
K tomu nám celé odpoledne svítilo sluníčko.

Neuběhl ani týden a už začaly přípravy na dvoudenní workshop. Tentokrát jsme 
si zahrály na malé módní návrháře. Za pomoci barevných pastelek, štětce a veselých 
barviček jsme svůj vlastní návrh 
přenesly na bílá trička. Oba dny 
jsme si moc užily.

Někteří z nás se zúčastnily 
soutěže O nejhezčí velikonoční 
vajíčko a také jsme stačily ozdo-
bit „školní pergolu“ velikonoční-
mi vajíčky.

No a konec dubna patřil tra-
dičnímu Sletu čarodějnic. Ale 
o tom až příště 

Hezké jarní dny přejí 
děti z družky!
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ZprávičKy Z mateřSKé šKOličKy
V dubnu nám konečně začalo jaro a my jsme si mohli naplno užívat sluníčka a co 
nejvíce pobývat venku. Na zahradě MŠ nám sice pobyt trochu zkomplikovaly výko-
pové práce spojené s výměnou lamp veřejného osvětlení, ale nakonec se vše zvládlo 
a výsledkem jsou krásné nové lampy v areálu MŠ.

V průběhu dubna se byly na práci dětí z MŠ podívat paní učitelky ze základní 
školy, které budou příští rok naše předškoláky vítat v prvních třídách. Nově zavedená 
tradice se osvědčila a budeme ve vzájemných návštěvách pokračovat i nadále.
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Pohádkový hrad
3. 4. třídy Myška a Beruška vy-
jely na výlet do Starých Hradů, 
kde pobyly celý den, hrad měly 
jenom pro sebe a náležitě si 
užily všech pohádkových bytos-
tí. Výlet do Starých Hradů všem 
milovníkům pohádek vřele do-
poručujeme.

Výlet do ZOO
8. 4. se třída Ježek vydala do pražské ZOO. Cestu děti zvládly městskou hromadnou 
dopravou, a tak přibyly i další zážitky a zkušenosti. Počasí dětem i paní učitelkám 
opravdu přálo a výlet se velmi vydařil.

IQ Park Liberec
16. 4. se uskutečnil dlou-
ho plánovaný výlet tříd 
Beruška a Kobylka do IQ 
Parku v Liberci. Pro tento 
rok jsme si zvolili téma 
laboratorního výzkumu 
„Neposedná voda“.
Děti si vyzkoušely po-
měrně jednoduché, ale 
efektní pokusy s vodou 

a vzduchem. A zbyla ještě spousta času na řádění ve všech patrech budovy plné neuvě-
řitelných interaktivních atrakcí – televizní studio, lékařská ambulance, stavba, hasičská 
stanice, vodní park, koncertní pódium, obchod, škola, restaurace, optické klamy atd.

Tradiční slet čarodějnic a čarodějů
25. 4. se stejně jako každý rok slétlo na zahradu mateřské 
školy mnoho čarodějnic a čarodějů všech věkových katego-
rií. Počasí bylo přímo ukázkové a 11 soutěžních disciplín 
si především děti moc užily. Za splnění všech čarodějných 
úkolů si odnesly sladké pamlsky – perníček z perníkové cha-
loupky, prst ježibaby a malou pozornost – plyšáčka. Jediné, 
co jsme nemohli zapálit, byl čarodějný oheň, protože byl vy-
dán zákaz rozdělávání ohňů z důvodu velkého sucha a ne-
bezpečí požárů. I bez táboráku se akce vydařila. Děkujeme 
všem čarodějným bytostem za hezkou atmosféru a kostýmy.
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blaHOpřeJeme …
Dne 4. dubna 2019 proběhlo v Kulturním informačním centru v Benešově 
u Prahy v rámci Galavečeru vyhodnocení ankety „Sportovec Středočeského 
kraje“. Každoročně tuto anketu organizuje Středočeský krajský úřad s Českou 
unií sportu, s deníky a s dalšími účastníky sportovního prostředí v našem 
kraji.

Nejlepších sportovních výkonů a úspěchů v roce 2018 dosáhli:

 – v kategorii nejlepší sportovec nad 18 let Tomáš Paprstka z Kolína (cyklis-
tika),

 – sportovní talent do 18 let Natálie Tužilová z Mladé Boleslavi (plavání),

 – handicapovaný sportovec Vojtěch Koudelka z Mladé Boleslavi (lehká atle-
tika),

 – sportovní kolektiv dospělých – florbal Mladá Boleslav,

 – sportovní kolektiv mládeže junioři v cyklokrosu z Kolína,

 – nejlepší trenér Jan Pazdera z Mladé Boleslavi (florbal),

 – krajánek a cizinec Martin Fuksa z Nymburka (rychlostní kanoistika).

Do Síně slávy byl uveden Milan Nový, z Kladna (lední hokej).

Příjemným potěšením 
bylo umístění Anety No-
votné (nyní z TJ AktivKid 
Klecany) na 3. místě v ka-
tegorii „sportovní talent 
Středočeského kraje do 
18 let“ – tedy „na bedně“. 
Jejími úspěchy v minulém 
roce jsou: 1. místo na ME 
ve štafetě a 2. místo na ME 
v individuálním závodě.

Součástí ankety bylo 
i ocenění nejlepších spor-
tovních výkonů sportovců 
ČUS z tělovýchovných 
jednot a sportovních klubů ČUS působících v okrese Praha- východ. Zde se 
neztratili ani Klecanští.

V kolektivních sportech to jsou zejména naši fotbaloví dorostenci – účast-
níci krajské fotbalové soutěže I.A třídy dorostu – bojující dlouhodobě na čele 
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své soutěže a úspěšně reprezentující naše město Klecany. Ne jinak je tomu 
i v letošním roce v soutěžním ročníku 2018 – 2019.

Za své individuální výkony bylo Sdružením TJ/SK ČUS Praha východ po-
děkováno i dalším sportovcům z Klecan a to: Filipu Jechovi (za 3. místo ve 
štafetě na ME v cyklistice – horská kola), Magdaleně Mišoňové (12. místo na 
MS juniorek v cyklistice – horská kola) a Zuzaně Kadlecové (31. místo na ME 
kadetek v cyklistice – horská kola). Všem jmenovaným gratulujeme.

Zastupitelstvo města Klecany na svém posledním březnovém jednání tedy 
ne náhodou vyjádřilo podporu sportu v Klecanech a zároveň i činnosti TJ Ak-
tivKid z.s., která ve sportovním odvětví cyklistika – horská kola dlouhodobě 
pracuje s téměř 60 členným kolektivem dětí a mládeže a výkonnostně patří 
k nejlepším v Čechách. Pro město Klecany je to dobrá prezentace i jeho 
reprezentace. Přijďte jim zafandit na závody 26. 5. do Klíčan na trať na Bec-
kově.

Václav Kuchta

vyniKaJící vStup dO letOšní SeZóny  
crOSS cOuntry
Povedený start do Českého poháru v Kutné Hoře

Po roce se vrátil kolo-
toč ČP XCO do Kutné 
Hory a pro naše barvy 
začal velmi úspěšně. 

V Žácích I. se s pře-
silou bezmála stovky 
mladých bikerů úspěš-
ně poprali všichni 
naši borci. Denis Vaší-
ček dojel pro suprové 
9. místo, David Svobo-
da pro výborné 15. mís-
to, Dominik Kukla se 
posouval při své pre-
miéře kupředu až na 
43. místo, Mikuláš Dě-
ták také při premiéře dojel 50. a Adam Alina 71. 

Foto: Petr Tvaróg
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V Žácích II – také skoro 100 borců na 
startu a naši se opět neztratili. Kryštof Král 
vybojoval 12. příčku, Adam Hošek 34. mís-
to a Vojta Suchý si dojel pro 54. místo. 

V Kadetech zajel životní závod Filip 
Jech, který celý závod bojoval o medailo-
vé zhodnocení přípravy. Nakonec zůstal 
na štítě na nepopulární bramboře. Štěpán 
Havelka a František Arnot poznali, zač je 
toho loket v kadetech a vybojovali 55., 
resp. 71. místo. 

V Juniorech po výborném začátku do-
končil Richard Wohanka na 22. místě. 

A pak už přišly medailové radosti. V Ka-
detkách nestačila Aneta Novotná pouze na 
jednu závodnici a dojela těsně druhá. Ka-
teřina Suchá jí doplnila na 16. místě. 

V kategorii Juniorek s přehledem vy-
hrála Magdalena Mišoňová, ale Zuzana 
Kadlecová neměla svůj den a doslova se 
protrápila k 8. místu.

Bodujeme i v zahraničí

O týden později se 
vypravila Zuzana Ka-
dlecová na závod Slo-
venského poháru do 
Turčianských Teplic. 
A hned dala zapome-
nout na nepovedený 
závod v Kutné Hoře. 
Svým výkonem a vy-
nikajícím druhým mís-
tem v těžké konkuren-
ci si potvrdila, že je na 
sezónu dobře připrave-
na. A hlavně si připsala 

důležité UCI body, které jí posunuly do první dvoustovky světového pořadí! 
Magdalena Mišoňová se vypravila opačným směrem na jih do slunné Itá-

lie, jihotyrolského Nalles. Z místních jablečných sadů vybojovala pěkné 
4. místo. 

Foto: Petr Tvaróg
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Filip Jech ovládl generálku v Městě Touškově!

Týden před dalším kolem 
ČP v Cross Country se 
konala generálka na tra-
ti v nové lokalitě – Měs-
tě Touškov. Pořadatelé 
připravili vymazlenou 
technickou trať v místní 
rokli se spoustou kořenů, 
skoků, kamenů, kládiček 
a single tracků. 

Důležité body se budou 
rozdávat o posledním ví-
kendu v dubnu a naši bor-
ci se nejenom seznámili 

s novou tratí, ale také ově-
řili svou aktuální formu. 

Doslova za jedna to 
zvládli Filip Jech a Mag-
dalena Mišoňová.

Chvalitebně, tedy za 
dva následně Aneta No-
votná.

Dobře za tři to zvlád-
li Laura Svobodová, Robin 
Vašíček a Johana Čermá-
ková.

Na velké podium se 
vešli také David Svobo-
da (4.) a Denis Vašíček (5.)

Pozvánka na náborový závod XCO Beckov

Pokud si chcete vyzkoušet tento krásný sport v příro-
dě a možná překonat nějakou překážku, tak neváhejte 
a přijďte se aktivně zúčastnit našeho závodu XCO Bec-
kov v neděli 26. května 2019. Sledujte webové stránky 
závodu www.xcobeckov.cz, kde budou v průběhu mě-

síce května vypsány ukázkové tréninky. Průvodci vám budou šikulové z týmu 
ADASTRA Cycling Teamu.

Foto: Pavel Křikava

Foto: Pavel Křikava
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Juniorská světová série zavítá do České republiky

Chcete si udělat doslova nabitý víkend? Den před závodem na Beckově, tzn. 
v sobotu 25. května 2019 pojedou světový pohár junioři a juniorky v Novém 
Městě na Moravě. Start juniorek je plánován na 15 hodin. A my doufáme, že 
budeme při tom. Magdalena Mišoňová a Zuzana Kadlecová z našeho oddílu 
věří, že obléknou reprezentační trikoloru a pak budou potřebovat vaši pod-
poru!

(pm)

uKlidili JSme čeSKO
Tak jako každý rok, i letos, se členové cyklistického oddílu ADASTRA Cycling 
Team a spolku AktivKid v relativně hojném počtu (cca 8 dospělých a 10 dětí) 
sešli v rámci akce „Ukliďme Česko 2019“, která se konala v sobotu 6. dubna. 
Během necelého dopoledne se povedlo vysbírat veškeré příkopy přimykající 
se k cestě od Klíčan směrem na Sedlec a zároveň relativně široký pás lesa 
mezi Klíčanami a Baští. Výsledkem byl téměř naplněný velký kontejner. Od-
měnou je pocit, že jsme malým dílem přispěli k vyčištění kousku přírody.
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Pozvánka na zápasy

A mužstvo

05. 05. 2019 17.00 Mníšek p. Brdy TJ Sokol Klecany

08. 05. 2019 17.00 Velká Dobrá TJ Sokol Klecany

11. 05. 2019 17.70 TJ Sokol Klecany Podlesí

25. 05. 2019 17.00 TJ Sokol Klecany Jíloviště

01. 06. 2019 17.00 Kosoř TJ Sokol Klecany

08. 06. 2019 17.00 TJ Sokol Klecany Průhonice

B mužstvo

05. 05. 2019 16.30 TJ Sokol Klecany Radonice

12. 05. 2019 16.30 TJ Sokol Klecany Klíčany

19. 05. 2019 17.00 Veleň TJ Sokol Klecany

26. 05. 2019 17.00 TJ Sokol Klecany Nehvizdy

02. 06. 2019 17.00 Nová Ves TJ Sokol Klecany

Dorost

05. 05. 2019 10.00 Mníšek pod Brdy TJ Sokol Klecany

11. 05. 2019 10.15 TJ Sokol Klecany Kladno (Slovan)

18. 05. 2019 13.30 Pavlíkov TJ Sokol Klecany

25. 05. 2019 10.15 TJ Sokol Klecany Kročehlavy

02. 06. 2019 10.15 Švermov TJ Sokol Klecany
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Starší žáci

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

19. 05. 2019 10.00 Klíčany TJ Sokol Klecany

25. 05. 2019 13.30 Vyžlovka TJ Sokol Klecany

01. 06. 2019 17.00 Louňovice TJ Sokol Klecany

Mladší žáci

04. 05. 2019 09.30 Měšice TJ Sokol Klecany

11. 05. 2019 TJ Sokol Klecany Dobřejovice

18. 05. 2019 16.00 Úvaly TJ Sokol Klecany

25. 05. 2019 TJ Sokol Klecany Struhařov

01. 06. 2019 10.15 Sibřina TJ Sokol Klecany

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

Domácí turnaj starší přípravky

01. 06. 2019 od 9.00 hodin

Domácí turnaj mladší přípravky

12. 5. 2019 od 9.00 hodin

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

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče na Pirátský dětský den, který se usku-
teční na fotbalovém hřišti 2. 6. 2019 od 14.00 hodin.

Pozvánka ve zpravodaji uveřejněna samostatně.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu!

Dáša Horová

První mistrovské turnaje našich nejmladších fotbalistů

Během dubna začala i mistrovská soutěž nejmladších kategorií našich fotba-
listů. První zkušenost nebyla pro naše TYGŘÍKY příjemná a v prvním kole si 
za šesté místo odvezli čtyři body do tabulky. Klukům budeme držet palce do 
dalších turnajů.

Bojujeme dál
Trenéři
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