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výpiSy Z uSnESEní Rady měSta KlEcany  
Za dubEn a KvětEn 2019
Rada 15. dubna
 – Schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor v čp. 944 v Dolních kasárnách 

s Pivovarem Nad Kolčavkou v Praze 9.
 – Uložila vedoucímu oddělení správy majetku a investic koupit hlukoměr pro potře-

by Městské policie Klecany.
 – Vzala na vědomí žádost ředitelky ZŠ a MŠ Klecany o nákup bezpečnostních kamer 

do areálu ZŠ jako prevenci vandalismu, ke kterému zde dochází.
 – Uložila starostovi, aby ve spolupráci s městskou policií připravil návrh na pořízení 

městského kamerového systému.

Rada 17. dubna
 – Vyhodnotila nabídku společnosti OHL ŽS a. s. Brno Veveří v rámci veřejné zakáz-

ky Intenzifikace ČOV Klecany za cenu 57 888 894,56 korun bez DPH jako nejvý-
hodnější a schválila podpis smlouvy o dílo s touto společností.

Rada 29. dubna
 – Schválila pokračování v projektových pracích úpravy dopravního řešení lokality 

Boleslavka podle varianty 0 vypracované Ing. I. Rotheovou.
 – Schválila zadávací dokumenty k veřejné zakázce malého rozsahu Stavební úpravy, 

změna v užívání stavby čp. 968 Klecany v Dolních kasárnách na denní stacionář 
a dětskou skupinu a ukládá investičnímu technikovi zajistit zveřejnění výzvy k po-
dání nabídek.

 – Schválila poskytnutí daru Lince bezpečí ve výši 1 000 korun a poskytnutí dotace 
spolku Sport4active ve výši 15 000 korun na zajištění organizace 4. ročníku běžec-
kého závodu Kros Zdiby – Klecany. Dotace bude vyplacena z fondu kultury, sportu 
a volného času. Rada souhlasila s krátkodobým využitím městských pozemků pro 
pořádání závodu.

 – Projednala potřebu nových vstupních dveří do mateřské školy a uložila vedoucímu 
oddělení správy majetku poptat nabídky.

 – Vzala na vědomí nutnost opravy terasy v mateřské škole.
 – Schválila smlouvu na zajištění činnosti koordinátora BOZP v rámci stavby intenzi-

fikace ČOV se společností Ingara s.r.o. Hradec Králové za 11 900 korun bez DPH 
za měsíc činnosti.

Rada 6. května
 – Schválila účetní uzávěrky za 1. čtvrtletí 2019 ZŠ a MŠ Klecany a ZUŠ Klecany 

a předá je finančnímu výboru.



2 / 3

 – Schválila rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Klecany za rok 2018 ve 
výši cca 209 708 korun: do rezervního fondu 73 709 korun, do fondu odměn 
136 000 korun.

 – Vzala na vědomí informaci místostarosty o jednání valné hromady svazku obcí 
VKM, která se konala ve Vysoké Libni. Valná hromada odsouhlasila členský příspě-
vek ve výši 0,1 Kč na akcii pro členy svazku.

 – Schválila pořízení projektové dokumentace za 62 500 korun bez DPH pro revita-
lizaci technické části školní kuchyně (vývařovny)a následné konzultace a pomoc 
při realizaci za 30 000 korun bez DPH v návaznosti na předpokládané navýšení 
kapacity školní kuchyně. Akustika ve školní jídelně se upraví podle těchto změn 
do září 2019.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz

nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.

Zdena Lomová

vOlby dO EvROpSKéHO paRlamEntu – 
výSlEdKy HlaSOvání Za úZEmní cElKy
Kraj: Středočeský kraj

Okres: Praha-východ

Obec: Klecany

Okrsky
Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

%
platných 

hlasůcelkem zpr. v %

2 2 100,00 2 441 904 37,03 904 895 99,00
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Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %

1 Klub angažovaných nestraníků 3 0,33

2 Strana nezávislosti ČR 3 0,33

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 3 0,33

4 Národní socialisté 0 0,00

5 Občanská demokratická strana 205 22,90

6 ANO, vytrollíme europarlament 7 0,78

7 Česká str.sociálně demokrat. 22 2,45

8 Romská demokratická strana 1 0,11

9 Komunistická str.Čech a Moravy 42 4,69

10 Koalice DSSS a NF 2 0,22

11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0,00

12 Koalice Rozumní, ND 6 0,67

13 Volte Pr.Blok 2 0,22

14 NE-VOLIM.CZ 0 0,00

15 Pro Česko 1 0,11

16 Vědci pro Českou republiku 9 1,00

17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0,00

18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0,00

19 PRO Zdraví a Sport 1 0,11

21 Moravské zemské hnutí 0 0,00

22 Česká Suverenita 1 0,11

23 TVŮJ KANDIDÁT 1 0,11

24 HLAS 18 2,01

25 Koalice Svobodní, RČ 4 0,44

26 Koalice STAN, TOP 09 150 16,75

27 Česká pirátská strana 196 21,89

28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 59 6,59

29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 1 0,11
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Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %

30 ANO 2011 95 10,61

31 Agrární demokratická strana 1 0,11

32 Moravané 0 0,00

33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0,00

34 Demokratická strana zelených 6 0,67

35 BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLID. 1 0,11

36 Koalice Soukromníci, NEZ 5 0,55

37 Evropa společně 7 0,78

38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0,00

39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 40 4,46

40 Alternativa pro Česk. rep. 2017 3 0,33

ŽivOt v dOmě S pEČOvatElSKOu SluŽbOu
Návštěva cyklistů z Prahy
I letos byla 8. května zahrada 
u DPS zastávkou tradičního 
cyklistického výletu aktivních 
seniorů spolku AkSen z Prahy. 
Trasa výletu vede po rozkvet-
lých pražských parcích z Let-
né přes Stromovku, Tróju, 
Klecany, Klecánky, do Šárky, 
obory Hvězda a končí na Ka-
jetánce v Praze.

Na ohni opečené špekáčky, 
pivo, káva a sladké zákusky, 
to byl tradiční oběd výletní-
ků i obyvatel DPS. V krásném 
počasí a příjemné náladě se 
návštěva protáhla až do svačiny.



Klecanský zpravodaj • červen 2019

Těšíme se na další návštěvu a budeme se snažit, aby i naše zahrada byla rozkvetlá. 
Do příštího roku se nám to určitě podaří.

Jóga pro seniory
Každý čtvrtek od 10.45 do 11.45 si ve společenské místnosti můžete protáhnout a po-
sílit tělo při józe. Cvičení je vhodné pro každého, cvičí se na židlích.

nOc KOStElů v KlEcanEcH
V Klecanech se konala Noc 
kostelů (NK) již posedmé. Na 
programu byl nejdřív tradiční 
výstup na věž: Návštěvníkům 
opět výborně pomohli naši 
skauti ze střediska Havran při 
orientaci v prostoru původně 
gotické stavby. Současně se 
pořádala kolem kostela, pod 
vedením Simony Pišlové, hra 
pro děti Po stopách svatého 
Václava. V té době jsme pro-
vázeli návštěvníky kostelem. 
Následoval pěkný koncert pro 
varhany, hoboj a zobcovou 
flétnu. Vyslechli jsme při něm barokní skladby v podání Petry a Michala Reiserových 
a Anny Červenkové. Jako připomínku kvality literárního díla spisovatele Václava Be-
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neše Třebízského, který u nás působil osm posledních let života (1876 – 1884) jako 
kaplan, přečetla šestice čtenářů z řad přátel kostela povídku Paní Kateřina Radecká 
z Radče a na Přemyšlení. Koncert pěveckého sboru Klenota přinesl dobrou nála-
du a rozveselil celý kostel. Velkou zásluhu na tom měla jak sbormistryně Marcela 
Sládková, tak všech dvacet zpěvaček. Sbor si pod odborným vedením a velkou pílí 
i výběrem vhodného repertoáru získává stále větší oblibu. Při letošní Noci kostelů nás 
navštívili také přátelé z křesťanského sboru v Klecanech s programem složeným ze 
čtení a úvah nad tzv. Parabiblí (Hana Polívková), doprovázeným písněmi za dopro-
vodu kytary v podání Tomáše Polívky. Beseda s farářem Pavlem Kunešem nad básní 
o stvoření světa na začátku Bible ukázala důležitost Bible pro porozumění lidskému 
životu. Tou jsme před půlnocí zakončili celý pořad NK.

Poznámka na konec: Díky krásnému počasí a pomoci přátel kostela se podařilo 
celou akci dobře zvládnout. Jako již v minulosti, přišly i teď vhod pokrývky, které po-
mohly překonat květnové kostelní chladno. Všem účinkujícím ještě jednou děkujeme 
a návštěvníkům přejeme hezké vzpomínky.

zl
Fotografie: Michal Vojtek

pOděKOvání
Děkujeme skautům ze střediska Havran Klecany za pomoc při Noci kostelů 24. květ-
na 2019. Jednalo se o pořadatelskou službu při provádění návštěvníků na kostelní 
věži.

Zdena Lomová a Pavel Kuneš
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KlEcanSKý ZvOn SE JmEnuJE václav
Je na kostelní věži letos už dvacet let. Váží 173 kg 
a byl pořízen sbírkou občanů v roce 1999. Toho 
roku, v neděli 20. června, ho posvětil biskup Václav 
Malý a tehdy poprvé odzvonil poledne. Vyrobil ho 
zvonař Petr Manoušek ještě ve své dílně na Zbrasla-
vi, kterou později zničila povodeň.

Proč 57 let nezvonil v Klecanech žádný zvon, vy-
světluje farní pamětní kniha, podle níž bylo za 1. svě-
tové války zrekvírováno (zabaveno) armádou pět zvo-
nů. Proto v letech 1925 až 1926 byly pořízeny včetně 
umíráčku tři zvony nové. Ty ale byly zabaveny za 
německé okupace roku 1942, a kromě jednoho byly 
roztaveny ve slévárně v Hamburku. Zvonovina je totiž 
vhodný materiál k výrobě kanonů!

Památný zvon z roku 1728, jeden ze tří zvonů 
zhotovených v době, kdy Klecany patřily hraběti 
Františku Gallasovi, odvezli za 2. světové války do skladiště na Maninách v Praze. 
Jako ostatní vzácné zvony jej naštěstí neroztavili. Vrátil se do Klecan, ale při dopravě 
114 kg těžký zvon praskl a trvale se poškodil. Nyní je vystaven v kostele.

Nový zvon z roku 1999 je pojmenovaný na počest svatého Václava, knížete poko-
je, a také na památku Václava Beneše Třebízského.

zl

pOZvánKy KultuRní KOmiSE –  
vycHáZKa a výlEt
V sobotu 15. června nabízí kulturní komise města Klecany vycházku na vyšehradský 
hřbitov. Na Vyšehradě je pohřbena řada osobností českého kulturního života. Může-
me se podívat na hrob Karla Čapka, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Karla Hyn-
ka Máchy, Boženy Němcové nebo Waldemara Matušky a dalších velikánů. Navští-
víme přitom i hrob klecanského kaplana – spisovatele Václava Beneše Třebízského. 
Letos uplynulo 170 let od jeho narození a 135 let od úmrtí. Na jeho hrobě je velká 
kamenná socha od Františka Bílka.

Sraz ve stanici metra C Vyšehrad v 10.15 hodin. Autobusová linka odjíždí v 9.26 
hodin ze stanice Klecany U hřbitova.

V sobotu 22. června nabízí kulturní komise našeho města autobusový zájezd do 
rodiště Václava Beneše Třebízského v Třebízi u Slaného. Prohlídka tamního Národo-
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pisného muzea zahrnuje rodný domek V. B. T., Cívkův statek a domky podruhů, např 
ševce, taky krámek apod. Ve skanzenu středočeské vesnice nás bude doprovázet paní 
Zdeňka Bakalářová. Cestou navštívíme několik svérázných dřevěných zvonic v okol-
ních vesnicích.

Sraz je v 9 hodin na náměstí V. B. T. Dopravu zajišťuje město Klecany v rámci oslav 
170. výročí narození a 135. výročí úmrtí spisovatele. Možnost oběda je v tamním 
motorestu.

Přihlášky na zájezd na městském úřadě, tel. 284 890 064 do pátku 14. června.
zl

OSlavy KOncE 2. SvětOvé válKy
jsme zahájili minutou ticha a státní hymnou, proslovy pana starosty a pořadatelky Kláry 
Adamové. Oficiální uctění památky padlých občanů města Klecan proběhlo již 7. května  
a rovněž druhý pietní akt u hrobu vojáků sovětské armády se konal 8. května.

My jsme tímto dnem chtěli vyjádřit úctu a památku všem, kteří v tomto dosud nej-
větším a nejbrutálnějším válečném konfliktu padli, ať už na bitevním poli, v koncen-
tračních táborech či na popravištích nacistických věznic. Dle odhadů během tohoto 
konfliktu zemřelo kolem 60 milionů obyvatel světa. Mezi těmito oběťmi byli i občané 
Klecan, členové odbojové organizace Předvoj, bratři Šestákové, rodina Felixových 
a Bondyových a další stateční občané.

Po celé odpoledne hrály big bandy Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy 
pod taktovkou Michaela Reisera. Návštěvníci mohli ochutnat pečivo dle originálních 
válečných receptů, válečný likér a kávu z melty. V bazaru si mohli zakoupit či za 
dobrovolný příspěvek ulovit zajímavé věci. Výtěžek z prodeje činil 1 570 Kč a ten 
jsme věnovali občanskému sdružení Sestry v sukni, což je skupina mladých lidí, kteří 
svůj volný čas dobrovolně věnují lidem s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným 
postižením. Děti i dospělí se mohli svézt ve válečných vozech americké armády vozů 
Jeep, které sem přijeli před-
stavit členové spolku Old Car 
Rangers. Veronika Cihlářová ve 
své módní přehlídce předvedla 
modely z let 1918 – 1939. V ryt-
mu swingu přitančili z Prahy 
manželé Svobodovi a v krátkém 
kurzu naučili pár odvážlivců 
některým figurám tohoto tance. 
Vyvrcholením programu bylo 
vystoupení skupiny ArtRosa – 
mužoretů z Hořic.
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Děkujeme vedení města za podporu a finanční zajištění oslav, Petru Plodíkovi za 
fotografie a všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci oslavy.

Klára Adamová, Zdeňka Tomášová
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pSal SE ROK 1989… (vi.)
Zápis v kronice města pokračuje v r. 1898 takto:

Hlavní město ČSSR Praha řeší novou kanalizační stoku Praha – Hostín. V měsíci září 
bylo vyvoláno jednání o záměru podniku „Vodohospodářského rozvoje a výstavby 
Praha“ k budování nové čistírny odpadních vod Praha – Hostín. Při územním jednání 
se předpokládá v druhé etapě i práce na zařízení v Klecánkách – ražba přibližovací 
štoly k přivaděči.

Stavba předpokládá vytěžený kámen zpracovat v kamenolomu Klecánky a pak od-
voz auty i po vodě. To vše zvýší provoz na místní komunikaci, která je již současným 
provozem přetížena. Proto MNV zaujímal zamítavé stanovisko a požaduje přemístění 
štoly do prostoru ve vytěžené části kamenolomu. Současně byl na základě toho-
to zámyslu znovu podpořen návrh MNV na nutnost obchvatné komunikace. Řízení 
o výměru staveniště bylo přerušeno.

JH

výStava – StřEdní ČEcHy  
běHEm StavOvSKéHO pOvStání
Třicetiletá válka (1618 – 1648) byla nestrašnější vál-
kou, která kdy postihla naše území. Stovky vesnic 
zanikly, tisíce lidí utekli nebo zemřeli. V některých 
oblastech klesal počet obyvatel na 20 i méně pro-
cent předválečného stavu. Mimořádně exponovaným 
regionem byly i Střední Čechy obklopující pražské 
centrum. V Památníku národního útlaku a odboje 
(PNÚO) v Panenských Břežanech se od 13. června 
do 18. července chystáme zpřístupnit putovní výstavu Státního oblastního archivu 

v Praze pod názvem: „Střední Če-
chy během stavovského povstání 
(1618 – 1621)“. Výstava pojednává 
o samém počátku této války, do které 
se postupně zapojila velká část Evro-
py, a která započala právě v našem 
regionu. Panely oblastního archivu do-
plníme dobovými předměty ze sbírek 
OMPV v Brandýse nad Labem-Staré 
Boleslavi, např. archeologickými ná-
lezy z prostoru velkého švédského vo-
jenského tábora u Staré Boleslavi.
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ČERvnOvý a pRáZdninOvý 
pROgRam
Rozloučení se školou
V sobotu 22. června zveme všechny děti s rodiči i bez rodičů do Dolních kasáren na 
zábavné a sportovní odpoledne.
Jako vždy mohou jezdit na šlapacích autech, svézt se na koni, zastřílet si v laserové 
střelnici nebo si vyrobit něco hezkého ve výtvarných dílnách. Bude připraveno občer-
stvení i špekáčky k opečení na ohni.

Příměstské tábory

Týden na šálách
8. – 12. července – základní prvky akrobacie i nácvik „pádů“, něco z párové akroba-
cie ve vzduchu i na zemi. Výuka bude probíhat v tělocvičně. Věk 8+

Týden s gymnastikou
15. – 19. července – základy gymnastiky, jako jsou hvězda, hvězda na jedné ruce, 
rondát, stojka, přemet a další. Věk 8+

Výlet do minulosti
5. – 9. srpna – s pomocí stroje času se vydáme na krátký výlet do minulosti. Trefíme 
ale domů? Pro děti ve věku 5 až 10 let.

V sedle I – III
 8. – 12. července
12. – 16. srpna
22. – 26. srpna

Celý den pobyt u koní, v případě nepříznivého počasí se bude vysvětlovat teorie, 
popis sedla, uzdečky, koně, povídání o koních a jejich potřebách, co koníci mohou 
jíst a co naopak nemohou… Věk 7+

Angličtina
8. – 12. července (5 – 8 let)
8. – 23. srpna (8 -12 let)
Píše se rok 2012 a my se nacházíme v Londýně na letních olympijských hrách.
Týden plný zábavy, soutěží, sportu, ale také procvičování vědomostí angličtiny. Na 
závěr tábora setkání a komunikace s rodilým mluvčím.
Přihlášky a více informací najdete na www.pravyhradec.cz v sekci Tábory a výlety.
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mySlivOSt – paSOvání
Pasování na myslivce patří mezi 
historické slavnostní ceremoniály, 
při nichž byl vyučený myslivecký 
mládenec prohlášen za svobodné-
ho myslivce. Předcházelo mu nej-
méně tříleté učení u tzv. myslivec-
kého principála a následná veřejná 
zkouška před zkušebními komisaři. 
Po úspěšné zkoušce byl myslivecký 
mládenec, po vzoru přijímání mezi 
rytíře, pasován na myslivce a byly 
mu předány lovecký tesák, trubka 
a výuční list, jako doklad kvalifi-

kace. V určitém období, po vzni-
ku odborných škol, bylo pasování 
změněno na přijímání mezi mysliv-
ce, v současnosti jsme se zase vrátili 
k původnímu názvu. Kromě pasová-
ní na myslivce známe též pasování 
na lovce některého druhu trofejové 
zvěře např. jelena, které se provádí 
po ulovení prvního kusu této zvěře.

Zájemce o myslivost musí absol-
vovat kurz uchazečů o první lovec-

ký lístek, ve kterém získá teoretické 
i praktické znalosti ze všech oborů 
myslivosti a praxe v některé honitbě 
a potom zkouška před zkušebním 
senátem. Ke slavnostnímu zakonče-
ní patří pasování na myslivce, které 
se provádí buď bezprostředně po 
absolvování kurzu nebo po prvním 
lovu, kterého se adept zúčastní, či 
při jiné slavnostní příležitosti, mezi 
které patří výroční schůze spolku, 
slavnostní schůze k Červnu – měsíci 
myslivosti apod. Pasování provádí 

Pasování – úvodní slovo

Pasování M. Filinger

Pasování M. Zadražil
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buď funkcionář mysliveckého spolku, nebo starší zkušený myslivec a to tak, že lo-
veckým tesákem třikrát udeří adepta na levé rameno, přičemž pronáší následující 
pasovací formuli:

První úder k poctě Hubertově platí, přízeň svou Ti patron náš rač zachovati.

Druhý dávám jménem myslivosti pána, jemuž vděk a úcta budiž vzdána.

Třetí vedu k zdaru české myslivosti, kterou hajme vždy a všude s poctivostí.

Přijímám Tě do řad mysliveckých druhů s přáním „Lovu zdar“, buď vítán v našem 
kruhu.

A tak byli na výroční 
členské schůzi Myslivecké-
ho spolku Zdiby – Klecany 
18. 4. 2019 pasováni na my-
slivce kolegové Ing. Miroslav 
Filinger a Martin Zadražil. 
Pasování předcházelo pře-
zkoušení adeptů z myslivec-
kých znalostí a dovednos-
tí, které se však neslo spíše 
v žertovném duchu, někdy 
s použitím i tzv. myslivecké 
latiny. Následovalo slavnost-
ní pasování, přípitek a předá-
ní pasovacího listu.

Ing. Jindřich Trpák

ŠKůdci v ZaHRadě – vi.
Drátovci
Ti z vás, kdo mají „jedlou“ zahrádku se nepochybně setkali s nezvaným hostem, ni-
čícím výpěstky i listovou zeleň. Řeč je o drátovci. Označení drátovec přísluší larvám 
různých druhů kovaříků, nejčastěji kovaříka obilného a tmavého. Tyto larvy napadají 
především brambory, kukuřici, cukrovou řepu, mrkev, ale nepohrdnou ani listy saláru 
nebo květinami.

Napadení se projevuje vykousanými chodbičkami v hlízách brambor nebo v mrk-
vi. Na listech keřů mohou škodit již zcela vyvinutí jedinci drátovců – převážně lalo-
konosci.

Pasování přípitek
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Kovaříci kladou vajíčka zpravidla ve dvou fázích, od konce března do poloviny 
května a od konce června do začátku října. Larvám se daří v dostatečně vlhké půdě, 
kde v hloubce cca 50 cm přezimují.

Obrana proti drátovcům může být jak mechanická – sběrem dospělých brouků, při 
čemž nejvhodnější doba ke sběru je v podvečer, hluboké rytí hned po sklizni a pak ještě 
jednou na podzim, čímž dojde k zdecimování již usídlených larev. Možné je rovněž pou-
žití chemické ochrany např. přípravkem Dursban určeným proti půdním škůdcům.

JH

přítEl paRKů – KOS ČERný
Fauna Klecan 33.
Příroda kolem člověka se mění, 
a tak už jen málokdo ví, že asi 
až do poloviny 19. století jsme 
v Čechách a Evropě měli jed-
noho velmi plachého lesního 
ptáka, který se však v průbě-
hu času stal jedním z nejo-
byčejnějších ptáků v lidských 
sídlech, na vesnicích a ve 
městech. I v centru největších 
metropolí tedy můžeme za-
stihnout kosa černého (Turdus 
merula) z čeledi drozdovitých.

Samec kosa je obvykle celý černý, a zejména v době hnízdění se honosí krásně 
žlutým zobákem a běháky. Samice je méně nápadná, hnědavě okrová, a mladí ptáci 
jsou hnědošedí až hnědí, s bělavými proužky na zádech. Hnízdí jednou až třikrát ročně 
v dubnu až červenci, přičemž doba sezení je cca dva týdny. V nepravidelně stavěném 
hnízdě z nejrůznějšího materiálu se nachází okolo 4 až 6 modrozelených, rezavě skvr-
nitých vajec. Po vyvedení mladých je staří ptáci krmí ještě asi dva týdny.

Albín kosa černého v Klecanech, foto Martin Lemon,  
18. června 2011



Potravou kosů jsou ze-
jména žížaly a různé larvy, 
plži, semena a bobule. Ne-
obstojí však před nimi ani 
hrozny vinné révy, třešně, 
jahody ani jiné ovoce.

Snad každý zná melo-
dický flétnovitý zpěv kosa, 
který se zjara ozývá z ka-
ždé druhé střechy. Kos je 
sice ptákem denním, zpívá 
tudíž především ve dne, ale 
v důsledku trvalého noční-
ho osvětlení měst a obcí se 
naučil zpívat i v noci. Není 
ostatně zdaleka jediným živočichem, který pod vlivem civilizačních vymožeností změ-
nil své stálé zvyky. Černý kos dokáže rovněž dobře napodobovat různé zvuky. V zahra-
ničí byl kdysi zaznamenán případ, kdy se tak dobře naučil imitovat píšťalku výpravčího 
na nádraží, že pak vlaky běžně odjížděly na kosí signál a doprava byla ohrožena.

Kos černý je převážně stálým ptákem. Ptáci ze severní Evropy ale částečně táhnou 
do oblastí s mírnější zimou, nebo se přemisťují ještě blíže k lidem. Kosové se vyskytují 
téměř v celé Evropě, vyjma severní Skandinávie a polárních oblastí Ruska. Jsou i ve 
střední části Ruska, v Přední Asii, na Kavkaze a v Iránu. V České republice hnízdí kosi 
v nížinách i v horách, vyjma nejvyšších poloh a jsou jedněmi z nejvěrnějších průvod-
ců člověka. Přes časté ztráty při kolizích s dopravními prostředky, kočkami a jinými 
faktory, kosů neubývá, i když tu a tam i na ně dopadnou různé pohromy a choroby. 
V Klecanech hnízdí téměř všude, a to v křovinách a na stromech, běžně i na různých 
budovách, skladech, v kůlnách, v metrech dřeva a na rumištích.

V našem městě se poměrně dlouho objevoval unikátní jedinec, albín kosa černé-
ho. Bílá forma jinak černého ptáka je mimořádným úkazem, jeden takový exemplář 
se objevuje asi na 10 000 běžně zbarvených ptáků. Někteří zoologové jsou toho 
názoru, že albinismus kosů je způsoben pobytem ve městech a civilizačními vlivy 
vůbec. Kos – běloch nemá vůbec lehký život, ostatní kosové ho nemají rádi, a vyšší 
pozornost mu věnují i predátoři, např. krahujci nebo jestřábi, a samozřejmě i domácí 
kočky. Zatím nebylo zjištěno, že by tento náš bílý kos měl nějaké další bílé potom-
stvo, které by se honosilo sněhově zimním zbarvením. Ale podstatné je, že bílý kos 
může zpívat stejně dobře, jako jeho černí druhové.

Občasně lze vidět i kosy černobílé, tedy částečné albíny. V Krkonoších, Krušných 
horách, na Šumavě a také v Alpách a v Tatrách všímavý turista možná zahlédne kosa, 
který má široký bílý pruh na hrudi. Pozor, to není kos černý, ale kos horský (Turdus 
torquatus), sice kosu černému podobný, ale s poněkud jinými zvyky. Kos horský se do 
měst nestěhuje, žije v lesích a v pásmu kosodřeviny a jeho zpěv je odlišný, podobný 
zpěvu drozda. Tento kos je tažný, zimuje ve Středomoří.

Jaromír Bratka
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přiŠlO nám E-mailEm

KlEcanSKý maSaKR 2019
Poslední květnový víkend 
jsme pořádali za spolek Hum-
buk v Klecánkách řezbování 
s názvem „Klecanský masakr“. 
Šlo o desátý ročník této akce, 
i přestože pár dní před akcí 
vydatně pršelo, o víkendu se 
počasí umoudřilo a mohla tak 
vzniknout nová díla.

Tentokrát jsme měli čest, 
přivítat u nás řezbáře Petra 
Štěpánka a Filipa Šímu. Oba 
pánové jsou z Petrovic (u Sedl-
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Dobré skutky v naší škole
V rámci projektu Adopce zvířátek, o kterém jste si mohli přečíst v minulých čís-
lech zpravodaje, byla vyhlášena celoškolní soutěž o nejlepší dobrý skutek. Ví-
tězná třída bude odměněna vstupenkou do ZOO Praha. Do soutěže se zapojily 
téměř všechny třídy. Ani pro jednu nebylo snadné vybrat cíl své pomoci. Některé 
třídy ulevily klecanské přírodě sběrem odpadků, další třída se rozhodla potěšit 
děti v mateřské škole dětským dnem, byly napsány dopisy nemocným dětem 
a také naši senioři nezůstali opomenuti. Prvňáčci pro ně vyrobili obraz stromu, 
kterým se teď mohou potěšit ve společenské místnosti, čtvrťáci si připravili lite-
rární dopoledne s občerstvením a páťáci zpestřili volný čas společným hraním 
deskových her. Ať už se vítězem stal kdokoliv, největší výhrou pro nás všechny 
byl dobrý pocit, který jsme ze svých skutků měli. Většinu z nás to obohatilo a po-
mohlo uvědomit si důležité lidské hodnoty. Myslím, že většina tříd bude v konání 
dobrých skutků pokračovat i bez vyhlášení soutěže.

ŠKOlní KuRýR

čan), kde s námi řezbují, ale do Klecan zavítali poprvé. Petr Štěpánek je starostou 
obce Petrovice. Jeho zásluhou proběhne v jejich obci řezbování v červenci, letos již 
podeváté a nás těší, že se díky předchozím ročníkům i z něj stal nadšený řezbář.

Na řezbování v Klecánkách vznikla díla 6 řezbářů: „Calimero“ (Michal Štěpá-
nek), „Lavička“ (Jan Busch), „Strom“ (Jan Busch), „Lavice“ (Jan Busch a Marek Re-
lich), „Zrcadlo – 2 ženy“ (Jan Holub), „Anděl“ (Petr Štěpánek) a „Totem“ (Filip Šíma).

Děkujeme městu Klecany, Povodí Vltavy a všem, kteří pomohli při akci.

Kristýna a Jan Holubovi
spolek Humbuk
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Dravci ve škole
Neděste se, nejde o titulek Černé 
kroniky. Koncem dubna naši školu 
navštívili draví ptáci, samozřejmě 
společně se svým majitelem. Díky 
němu se děti seznámily s jednot-
livými druhy dravců, jejich živo-
tem a nejrůznějšími zajímavostmi. 
Měly možnost pozorovat raroha, 
poštolku, káně a také zástupce 
z rodu sov. Kromě sovy pálené, 
puštíka bradatého a jeho 24denní-
ho mláděte nejen děti, ale i paní 
učitelky zaujal největší zástupce 
soví říše výr velký. Byl skutečně veliký a těžký. Bylo tak na učitelích, aby mu 
poskytli ruku jako přistávací dráhu. Z té dětské by měl spíš klouzačku. Někte-

ří dravci byli odvážní a létali dě-
tem přímo nad hlavami. Všichni 
s napětím očekávali, jaký dravec 
se objeví po otevření té největší 
bedny, ze které se po celou dobu 
ozývalo škrábání a skřeky. Nikdo 
nečekal tak úchvatnou podívanou, 
jakou nám poskytnul orel bělohla-
vý. Předvedl se nám v plné kráse 
s rozpětím křídel přes 2 metry. 
Celou akci si děti náramně užily 
a odnesly si z ní určitě více než při 
promítání obrázků dravců či čtení 
textu v učebnici v hodinách příro-
dopisu.
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Chemické pokusy s profesionálem
Prvňáčci měli příležitost stát se na 
chvíli malými chemiky. V aule ma-
teřské školy zhlédli několik chemic-
kých pokusů z rukou skutečných 
chemiků.

Nejprve profesor Vysoké školy 
chemicko-technologické, se svým 
asistentem Jáchymem, děti seznámil 
s pracovním oděvem každého che-
mika.

Pak následovaly samotné poku-
sy. Poté co si děti přečetly vzkaz od 
studentů vysoké školy napsaný nevi-
ditelným inkoustem, následoval pokus, při němž si děti připadaly, jako v pohádce 
Hrnečku vař.

Z kádinek se nezadržitelně valila pěna. A z pohádky Hrnečku vař, už to byl jen 
kousek do další pohádky Císařův pekař, kde pozorovaly přeměnu bezbarvé tekutiny 
ve zlato. Císař Rudolf II. by z nich měl velkou radost. Základy chemie už děti mají 
a mnozí z nich se jistě nemohou dočkat druhého stupně, kde se z tohoto oboru do-
zvědí mnohem více. A kdo ví, možná nám z některých malých chemiků vyrostou 
chemici skuteční.

 
Velikonoční turnaj v přehazované a florbalu
Velikonoce jsou sice už za námi, ale přesto naše škola pořádala 26. 4. velikonoční 
meziškolní turnaj žáků II. stupně. Dívky soutěžily v přehazované a chlapci ve florba-
lu. Sportovního klání se zúčastnily kromě týmů z Klecan i týmy ze ZŠ Odolena Voda 
a ZŠ Dolní Chabry. Všechny zápasy proběhly v duchu fair play a každý z týmů bojoval 
do posledních sil. V přehazované zvítězily velmi těsně (pokaždé o 1 bod) dívky ze ZŠ 
Odolena Voda, druhé místo obsadily dívky ze ZŠ Klecany a na třetím místě se umístil 
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tým ZŠ Dolní Chabry. Ve 
florbalu zvítězili s přehle-
dem chlapci ze ZŠ Dolní 
Chabry, na druhém mís-
tě skončila ZŠ Odolena 
Voda a třetí příčku zís-
kali kluci ze ZŠ Klecany. 
Všechny týmy obdržely 
diplomy, medaile a celko-
vý vítěz turnaje, což byli 
žáci ZŠ Odolena Voda, 
si odnesl putovní veliko-
noční kuře. Poděkování 
také patří Štěpánu Kostrh-
únovi za roli rozhodčí-
ho florbalových zápasů. 
Doufáme, že se příští rok 
u nás na škole opět všich-
ni setkáme a kuře se vrátí 
do své líhně v Klecanech.

Návštěva  
Národního muzea
Druháčci se vypravili na 
dobrodružnou výpravu 
za českou historií. Navští-
vili historickou budovu 
Národního muzea, jed-
nu z nejvýznamnějších 
pražských budov, která je 
národní kulturní památkou. Kromě nádherného uměleckého díla – Panteonu s ocho-
zem a kupolí měli možnost vidět nově zpřístupněný sál s kostrou plejtváka myšoka 
a zhlédnout i Česko-slovenskou / Slovensko-českou výstavu. Návštěva muzea začí-
nala i končila v nové zastřešené odpočinkové zóně východní dvorany, která nebyla 
dříve přístupná. Z návštěvy Národního muzea přijeli nadšeni a plni dojmů.

Plavu, plaveš, plaveme
V hodinách tělesné výchovy si rozvíjíme své plavecké dovednosti. Co vše už umíme 
a jak se o plavání zajímáme? To vše si můžete přečíst v novém vydání našeho škol-
ního časopisu, který najdete na stránkách naší školy: https://www.zsmsklecany.cz/
upload/files/pdf/klecky-3.pdf

Vaši páťáci
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Z dRuŽiny
Moje milá (nejen) děvčata,
připravte si košťata.
Nadešel ten slavný den,
kdy je vám let povolen.

Ahoj z družky,

jak jste jistě všichni poznali 
dle předchozí krátké básnič-
ky, konec dubna a začátek 
května, patřil Sletu čaroděj-
nic s naší milou kamarádkou, 
společnicí a čarodějnicí Jehu-
dou Culivou.

Podmínkou účasti již 4. sletu byla čarodějnická róba a dopravní prostředek – pometlo.
Program sletu byl opravdu nabitý. Začali jsme „Čarodějnickým vícebojem“ (skákání 

v pytli, házení koštětem do dálky, létání na koštěti s překážkami, hledání pavouků a hadů).
Následovala „Škola kouzel a zaklínadel“. Také jsme museli složit „Čarodějnický 

slib“ pro příští rok.
Na závěr jsme si opět zvolili “Miss čaroděj/nice“ a pálili svá tajná přání.
A pak jsme si už jen pochutnávali na specialitách a lektvarech Jehudy Culivé.

Jelikož nám počasí během května moc nepřálo, trávili jsme čas společenskými 
hrami v naší herně, tvořili a něco málo se přiučili v rámci „Etikety slušného chování 
a stolování“.

Závěrem měsíce jsme ještě stačili navštívit naše kamarády v zoo. Tentokrát se poča-
sí trochu umoudřilo a my jsme si odpoledne mezi zvířátky moc užili.

Tak zase příště!
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ZpRáviČKy Z matEřSKé ŠKOliČKy
Hudební pořad
15. 5. ve třídách Ryba a Liška 
a 20. 5. ve třídách Žabka a Je-
žek proběhl hudební pořad 
pana Ivo Vrby. Děti si zazpí-
valy a zahrály na všemožné 
hudební nástroje, které pan 
Vrba vždy, k velké radosti 
dětí, přiveze s sebou.

Výlet za motýly
23. 5. se děti ze třídy Ježek vydaly na výlet do Botanické zahrady v Praze Tróji a vyu-
žily téměř poslední možnost vidět letošní výstavu tropických motýlů ve skleníku Fata 
Morgana. Motýli do Prahy přicestovali jako kukly a do krásy se „vykuklili“ až pro 
návštěvníky Botanické zahrady. Škoda, že nebylo lepší počasí, aby děti mohly využít 
k prohlídce a odpočinku i venkovní expozice.

Barevný týden
Ve školce jsme tradičně oslavili Den dětí tzv. Barevným týdnem. Každá třída si 
pro letošek připravila svůj vlastní program. Některé děti putovaly indiánskou 
stezkou, jiné děti provázeli celým týdnem víly či skřítci. Ti nejstarší prožili spor-
tovní týden.
Každý den měl zároveň určenou barvu oblečení od modré až po duhovou.

V rámci oslav Dětského dne a Barevného týdne se zastavilo ve středu 29. 5. ve školce 
divadlo s představením „Chyť se vesla u řemesla“ a 30. 5. proběhl oblíbený „Pohád-
kový les“ v Klecanském háji. Krátkou reportáž s fotkami přineseme v příštím vydání 
zpravodaje.

Sněhový výlet do Malé Úpy
Jedna ze zajímavých květnových akcí byl zcela určitě pětidenní výlet předško-
láků do Krkonoš. Děti opět navštívily chatu Rusalka v Malé Úpě, kde je velmi 
milý a ochotný personál a krásné okolí. Paní učitelky měly pro děti připravený 
týdenní program s vládcem hor – Krakonošem a dalšími pohádkovými bytostmi. 
Děti pomohly najít Krakonošovi jeho ztracené knoflíky z kabátu, plášť a klobouk. 
Víle našly všechny poztrácené věci, které jí rozfoukal vítr, permoníkům vrátily 
ztracený poklad a navštívily i obrovo doupě, ten ale naštěstí nebyl doma.
Počasí připravilo pro výletníky během celého týdne všechna čtyři roční období 
– sluníčko, déšť, kroupy a také sníh. Ani takové rozmary počasí však nezabránily 
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celé výpravě, aby si výlet pořádně užila. Děti podnikaly výpravy do okolní pří-
rody, vyzkoušely si „horolezení“, stavění lesních domečků, překonávaly různé 
lesní překážky a potoky. Došlo i na fandění u hokeje a také na dvě narozeninové 
oslavy. A co stojí za zmínku je i výborná kuchyně. Jídla moc nezbývalo a bříška 
byla naplněná k prasknutí. Takže příští rok na Rusalku s novou partou předško-
láků…
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ČERvnOvé aKcE v ZáKladní 
umělEcKé ŠKOlE KlEcany
Poslední termíny talentových zkoušek
 4. 6.  zkoušky do MIXu pro předškolní děti (kombinace hudební a výtvarné průpra-

vy), od 17.30 hodin
10. 6. talentové zkoušky do hudebního oboru v Odolena Vodě, od 17.00 hodin
19. 6. talentové zkoušky do tanečního a literárně-dramatického oboru, od 16.00 hodin
21. 6. talentové zkoušky do hudebního oboru v Klecanech, od 15.00 hodin
25. 6. talentové zkoušky do výtvarného oboru, od 17.30 hodin

Na všechny termíny je nutné se písemně přihlásit, podrobnosti najdete na webových 
stránkách ZUŠ (zus.klecany.cz) Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budeme zasílat po-
slední týden v červnu e-mailem.

Koncerty hudebního oboru
 5. 6.   třídní koncert žáků p. uč. MgA. Silvie Náhlé (klavír) a p. uč. Ireny Kratochví-

lové (flétny) v ZŠ Odolena Voda
11. 6.  třídní koncert žáků p. uč. MgA. Ludmily Štětinové (housle, viola) od 18.00 ho-

din v sále ZUŠ Klecany
12. 6.   třídní koncert žáků p. uč. MgA. Jakuba Uhlíka (klavír) od 18.00 hodin v sále 

ZUŠ Klecany
13. 6.  třídní koncert žáků p. uč. MgA. Kristiny Švábové a p. uč. MgA. Miguela Garcii 

(kytary) od 17.00 hodin v sále ZUŠ Klecany
18. 6.   třídní koncert žáků p. uč. MgA. Filippa Subbotina (klavír) od 18.00 hodin 

v sále ZUŠ Klecany
19. 6.   absolventský koncert Ondřeje Krpálka v Libeňském zámku od 18.00 hodin
20. 6.   třídní koncert žáků p. uč. Bc. Veroniky Vitvarové (klavír, dechové nástroje) od 

18.00 hodin v sále ZUŠ Klecany
26. 6.   třídní koncert p. uč. Pavla Kopeckého (elektrická kytara) a p. uč. Tomáše Pialy 

(bicí) od 18.00 hodin v hudebním sále ZUŠ.

Výstavy výtvarného oboru
 3. 6.  závěrečná výstava žáků p. uč. MgA. Petry Mejstříkové, vernisáž od 17.00 ho-

din na chodbě ZUŠ Klecany
17. 6.  absolventská výstava žákyň Karin Kunftové a Šárky Doležilové ze třídy řed. 

Bc. Dany Snížkové, vernisáž od 17.30 hodin na chodbě ZUŠ Klecany
18. 6.  závěrečná výstava žáků výtvarného oboru p. uč. Mgr. Dany Šoltysové v Odo-

lena Vodě, vernisáž od 17.30 hodin.
 

Bc. Dana Snížková – ředitelka ZUŠ Klecany
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SKautSKé StřEdiSKO HavRan
Sv. Jiří
Svatý Jiří je patronem celé řady evropských zemí, měst, profesí, nemocných lidí 
a mimo jiné i skautů. Proto se v den jeho jmenin setkávají skauti po celém světě 
a uctívají jeho památku. Jinak tomu nebylo ani u nás v Klecanech, přestože jsme 
z organizačních důvodů celou akci posunuli na čtvrtek 25. dubna.

Se svátkem sv. Jiří 
neodmyslitelně souvi-
sí slavnostní oheň jako 
symbol dobra, čistoty 
a boje proti zlu. Ten le-
tošní postavil 13. oddíl 
za podpory členů ro-
verského kmene. Kro-
mě ohně bylo potřeba 
připravit louč, se kterou 
se oheň zapaluje ze 
čtyř světových stran ve 
jménu čtyř ctností lesní 
moudrosti – síly, lásky, 
krásy a pravdy. Všechno 
bylo výborně připraveno, nicméně k nám byla letos příroda neúprosná. Už několik 
týdnů nespadla ani kapka, panovalo hrozné sucho a platil všeobecný zákaz rozdělá-
vání ohňů v otevřených prostorech. Přestože jsme původně uvažovali, že celou akci 
posuneme do doby, kdy se počasí umoudří, rozhodli jsme se nakonec plán neměnit 
a uctít památku skautského patrona i bez ohně.

V 18:00 se u ohni-
ště sešly všechny od-
díly, roverský kmen, 
vedoucí a oldskauti 
a také několik zástup-
ců rodičů a bývalých 
členů střediska. Mís-
to zapálení ohně 
jsme si však všichni 
zazpívali skautskou 
hymnu. Poté násle-
dovalo úvodní slovo 
Vikiho jako vedou-
cího střediska. Na 
něj navázala Míša 
se svým vyprávěním 
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o sv. Jiřím a zamyšlením 
nad tím, jak se z jeho pří-
běhu poučit. Došlo samo-
zřejmě také na skládání 
skautských slibů, přičemž 
letos se řady “odslibova-
ných” rozšířily o Jednič-
ku, Dvojku a Rychlonož-
ku. Po slibech přišla na 
řadu poslední část ofici-
álního programu, kterým 
byla hra, během které si 
mohly děti na vlastní kůži 
vyzkoušet, jak obtížný 
úkol to tehdy sv. Jiří měl. 
Zatímco se děti bavily hrou, kytaristi z řad roverů a vedoucích naladili své nástroje 
a začalo se zpívat. Celá akce skončila kolem osmé hodiny, kdy jsme se všichni roz-
loučili večerkou v Gilwellském kruhu.

Myslím, že se akce celkem povedla. Velkou škodou bylo suché počasí, díky které-
mu nebylo možné zapálit slavnostní oheň, který vždy večeru dodá onu tajemnou ma-
gickou atmosféru. Nezbývá než si přát, aby se podobné sucha příští rok neopakovalo.

Na závěr skautský kvíz
Skautský kvíz:
1) Jak zní heslo světlušek (skautek ve věku 8 do 10 let)?
 a) Pomáhej b) Pamatuj c) Přemýšlej

2) Na kterou část kroje patří slibový odznak?
 a) Nad pravou kapsu , b) Nad levou kapsu, c) Na šátek

3) Kůru kterého stromu skauti nejčastěji používají při rozdělávání ohně?
 a) Smrk, b) Borovice, c) Bříza 

4) Ve kterých letech byl v českých zemích skauting zakázán?
 a) 1920, 1930, 1950, b) 1930, 1940, 1960, c) 1940, 1950, 1970

5)  Do oddílu vodních skautů začal v roce 1947 docházet také exprezident Václav 
Havel. Jakou mu dali skauti přezdívku?

 a) Bobr, b) Jestřáb, c) Chrobák
Správné odpovědi: 1b, 2b, 3c, 4c, 5c

Pavel Hurt – Mamut
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v baHnitém pEKlE v pEci na ČESKém 
pOHáRu dOminOvala „adaStřata“
Velkou radost v dalším závodě ČP XCO 
nám udělali naši závodníci. Z inferna 
vylovili hned tři zlata, a to nevídaným 
způsobem. Téměř start-cíl a s obrovským 
náskokem.

Filip Jech se po prvním skoku doslova 
propadl na první místo a na nikoho už 
nepočkal. Drtivým tempem pomalu zvy-
šoval svůj náskok a přijel si pro první ví-
tězství v kategorii kadetů s 50s náskokem.

Nejlepší výkon v sezoně pak předve-
dl Richard Wohanka, který byť postižen 
defektem vybojoval suprové 10. místo 
a své první UCI body!

V dalším startu se představily holky. Zuzana Kadlecová udělala závod, takže skoro 
celé první kolo vládla startovnímu poli. Poté převzala štafetu Magdalena Mišoňová, aby 

po způsobu Filipa dojela první až na cí-
lovou pásku s náskokem přes 3 minuty. 
Zuzka bohužel výborně rozjetý závod 
musela zabalit na začátku 2. kola ze 
třetí pozice kvůli bolesti v kolenu.

Aneta Novotná neskutečně odjela 
všem soupeřkám hned na začátku a do-
konce předjela na trati všechny juniorky 
kromě jedné (a to měly náskok 2 minuty). 
Po dvou kolech v cíli s náskokem téměř 2 
minuty. Kateřina Suchá dojela na krásném 
16. místě v těžké konkurenci kadetek.

Zde je potřeba připomenout, že Fi-
lip, Aneta a Majda vévodí průběžnému žebříčku ČP XCO!

Když k tomu přidáme vynikající 6. místo 
Davida Svobody, 14. místo Denise Vašíčka 
a překvapení dne 15. místo Dominika Kuk-
ly, nejlepší výsledek sezony Mikuláše Dě-
táka – 45. místo a 77. místo Adama Aliny 
– všichni v kategorii Žáci I., a pak 16. místo 
Kryštofa Krále, 31. místo Adama Hoška 
a 35. místo Vojty Suchého v kategorii Žáci 
II, tak nemůžeme hodnotit třetí díl ČP XCO 
jinak, než maximálně úspěšný.

A to nemluvíme o nadějných umístě-
ních všech dětí do 10 let.

Autor fotografie Jiří Fikejz

Autor fotografie Pavel Křikava

Autor fotografie Petr Tvarog
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Bezprostřední dojmy od závodníků
Majda:
„Po minulém víkendu v Heubachu zřejmě nastalo období bahenních závodů. Jenže na dnešní trati 
bylo více kořenů a kamenů, takže to výrazně více ustřelovalo a klouzalo. Hned od úvodního stoupá-
ní se jela totální podlaha, a to díky kolegyni z týmu, protože za to vzala a rozdala trochu bolesti. Díky 
Zuzko! Co budu povídat, nahoře jsem byla asi až 10! Ale v polovině prvního kola jsem se dokázala 
probojovat až na 3. místo. Během dlouhého sjezdu se mi podařilo dojet i zbývající 2 soupeřky, pro-
tože jsem se udržela v sedle a ony ne. Dole pod kopcem to byla jednoznačně výhoda, jelikož jsem 
neměla zanesené kufry. Předjela jsem je a od té chvíle jsem si jela sama za sebe. Ve zbývajících třech 
kolech jsem se snažila jet si své tempo a jet hlavou a bez chyb. S tratí jsem se poprala dost dobře. 
I když mě dneska pár výjezdů dostalo na zem… Asi nejzásadnější sjezd z Orlíku jsem zvládala bez 
obtíží, kromě jednoho rockgardenu. Ono by asi nebylo problém ty kameny sjet, ale ubrzdit to na 
metrovém plácku pokrytém notnou vrstvou bahna, který následoval…, to vážně nešlo.“

„Za tento výsledek jsem strašně ráda, neboť rekonvalescence po Heubachu, kdy mi bylo špatně, 
mě pustila na kolo až v pátek. Trenér vymyslel plán v podobě sobotního závodu na rozjetí v polském 
Walbrzychu. V sobotu to rozhodně pocitově nebylo ideální, ale naštěstí se forma dostavila včas na 
závod v Peci.“, podělila se o své zážitky Majda, která si zimní podmínky příliš nepřipouštěla. „Bě-
hem závodu byly asi 2 °C, což je na květen dost málo. Jet v dlouhých rukávech byla jistota a návleky 
na kolena jsem taky dost ocenila. Jinak hřejivku nepoužívám, mě hřeje mládí“, smála se.

Aneta:
„Závod v Peci letos nebyl lehký. Vzhledem k počasí jsem byla připravená na „cyklokrosovou“ trať. 
Bylo jasné, že jedním z důležitých úkolů závodu bude, být po startovním kopci nahoře u Poustevní-
ka hodně vpředu. Na sjezdovku z lesa jsem vyjížděla jako druhá a ve sjezdu na podmáčeném terénu 
se mi podařilo soupeřku předjet.

Za skokem jsem na panelku vyjížděla z první pozice, nastavila si tempo a snažila se rozvrhnout 
síly… To se nejspíše podařilo, protože jsem v dalším kole postupně navýšila náskok a do cíle dojela 
poprvé v této sezóně na ČP jako první. Navzdory počasí se mi jelo dobře a závod jsem si užila.“

Filip:
„Můj nedělní závod v Peci byl podle mého nejnáročnější jak technicky, tak i výkonnostně, ze tří 
závodů ČP, které se jely. Trať byla velmi mokrá, bahnitá a velmi kořenitá, občas nám i dokonce sně-
žilo, ale to jenom chvilku, jinak pouze pršelo. Start nebyl moc povedený, protože jsem chvilku po 
odstartování vytrhl pedál a nahoře u Poustevníka jsem byl až 4. Nad skokem jsem se už prodral na 
2. pozici. Při skoku ale můj soupeř Filip Konečný dopadl na kluzké bahno a spadl. Mně se naštěstí 
jen tak tak podařilo válejícímu se soupeři vyhnout.

Poté jsem si držel svou 1. pozici a svůj náskok jsem zvětšoval každým kolem díky tomu, že jsem 
nedělal žádné technické chyby. Nakonec jsem dojel s 50s náskokem.“

(pm)

úSpěŠná dOmácí pREmiéRa na SvětOvém pOHáRu
Skvělý výsledek v podobě TOP 10 vybojovala v polovině května v německém Albstadtu Magda-
lena Mišoňová ve světové konkurenci 65 bikerek.

O týden později se přesunul kolotoč Světového poháru do Nového Města na Moravě. Na startu 
jsme měli dvě želízka z našeho oddílu. Majda chtěla vylepšit výsledek z Albstadtu. V zaváděcím 
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kole kontrolovala čelo závodu a při průjezdu do druhého kola jí časomíra registrovala na vynika-
jícím a nadějném 4. místě. Ve druhém kole jí ale totálně „seklo“ a musela si z tempa vystoupit. 
V dalším průběhu závodu se pohybovala mezi 10 – 13. místem. V cíli nakonec 12. místo.

“Jsem neskutečně spokojená, protože je tady nesmírně náročná trať – pořád nahoru dolů, 
hodně skoků, kořenů… a ani ve sjezdech jsem nemohla dát odpočinout nohám, protože je 
neustále potřeba  pumpovat v kolenou. Jsem dost spokojená, byla i neskutečná atmosféra. Od-
startovala jsem dobře, na kopci v zaváděčce jsem byla čtvrtá, což bylo super. Jenže pak jsem se 
začala propadat, technika byla v pohodě, ale nebylo to dnes v nohách. Ale 12. místo neberu jako 
propadák” sdílela své pocity v cíli Majda.

Druhou naší zástupkyní na startu svěťáku byla Zuzana Kadlecová. Zuzka začala volněji a po-
hybovala se v druhé polovině početného balíku. Aktivní jízdou se během celého závodu prokou-
sávala pomalu pořadím vpřed a nakonec vybojovala svůj nejlepší výsledek ve světovém poháru 
– 23. místo!

(pm)

Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl KlEcany

Zdroj damynakole.cz, Majda Majda, autor fotografie Jaroslav Svoboda 
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Pozvánka na poslední zápasy sezóny 2018/2019

A mužstvo
08. 06. 2019 17.00 TJ Sokol Klecany Průhonice

15. 06. 2019 13.30 SK Tochovice TJ Sokol Klecany

B mužstvo
09. 06. 2019 17.00 TJ Sokol Klecany Vodochody

16. 06. 2019 17.00 Čelákovice TJ Sokol Klecany

Dorost
08. 06. 2019 10.15 TJ Sokol Klecany Loděnice

16. 06. 2019 11.00 Zichovec TJ Sokol Klecany

Starší žáci
09. 06. 2019 10.15 TJ Sokol Klecany Kostelec n. Č.l.

Mladší žáci
08. 06. 2019 13.00 TJ Sokol Klecany Brázdim

15. 06. 2019 10.15 Bášť TJ Sokol Klecany

Starší a mladší přípravka
Venkovní turnaje podle rozlosování v jednotlivých skupinách.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu!
Dáša Horová
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