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VýpiSy Z USneSení rAdy měStA KlecAny  
ZA dUBen A KVěten 2021
Rada 19. dubna
 – Schválila žádost o finanční podporu 5 000 korun na akci Sportovní den mládeže 

TAJV v Klecanech.
 – Schválila pořízení nového vybavení do knihovny podle cenové nabídky Ceiba s.r.o. 

v maximální výši 148 752 korun bez DPH.
 – Souhlasí s připojením k výzkumnému projektu 3D Solar. Jde o projekt Ústavu teo-

rie informací a automatizace AV ČR a městu tím nevznikají žádné náklady.
 – Vzala na vědomí žádost o povolení pyrotechniky při akci LARP v Bullet Farm Kle-

cany a. s. plánované na červenec 2021 a žádá o upřesnění informací.
 – Vzala na vědomí zápis sociální komise 5/2021 a na doporučení komise schválila 

nájemní smlouvu na sociální byt č. 1 v areálu Dolních kasáren.

Rada 26. dubna
 – Vzala na vědomí žádost o povolení přesunu data sportovní akce XCO Beckov spol-

ku AktivKid na pozemcích města a povoluje nový termín 6. 6. 2021.
 – Podle zákona o obcích jmenovala předsedou komise pro projednávání přestup-

ků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku advokáta z Pardu-
bic Mgr. Robina Mlynáře, a to od 1. 5. 2021. K 30. 4. odvolala z této funkce 
JUDr. Petra Moravce.

Rada 3. května
 – Schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce z 2. 6. 2015 mezi městem Klecany 

a Tělovýchovnou jednotou Sokol Klecany, z.s.
 – Vzala na vědomí návrh nájemní smlouvy na byty na Rychtě.
 – Vzala na vědomí změnu v rozvržení dodavatelů oprav komunikací v Klecanech: 

komunikace do Klecánek a Čsl. armády – Tekr management s.r.o. za 118 103 ko-
run bez DPH, komunikace Drasty a Čsl. armády – USK s.r.o. za 263 974 korun 
bez DPH.

 – Schválila navržený provoz MŠ Klecany v době letních prázdnin.
 – Schválila dotaci 370 650 korun na obnovu počítačové učebny ZŠ Klecany.
 – Schválila smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci Revitalizace 

a zvýšení kapacity ZŠ Klecany se společností Witender s.r.o. Praha 8.
 – Schválila smlouvu s Českou poštou o nájmu prostor sloužících podnikání.
 – Schválila žádost R. Slepánka, Paintball Dolní kasárna o odpuštění nájmu z paint-

ballového hřiště do konce měsíce května 2021.
 – Schválila záměr pořídit aktualizaci demografické prognózy a uložila starostovi za-

jistit poptávku.
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Rada 10. května
 – Schválila odpuštění dvou nájmů pekárně Tasty Morning M. Hoboňové.
 – Projednala nabídku spolupráce se spolkem Pozor kočka! a schválila smlouvu o za-

jištění péče o nalezené a opuštěné kočky.
 – Souhlasila s termínem zasedání zastupitelstva 27. 5. 2021.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz

nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.

Zdena Lomová

teStOVání nA cOVid-19
Městský úřad 
Klecany za-
jistil bezplatné testování na stanovení přítom-
nosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednic-
tvím POC antigenních testů u osob, které jsou 
účastny veřejného zdravotního pojištění v Čes-
ké republice. Službu mohou využít také místní 
firmy pro testování svých zaměstnanců.

Pravidelné testování provádí výjezdní tým 
Laboratorního diagnostického centra Prevedig, 
a to každý čtvrtek od 8.00 do 9.15 hod. v bu-
dově městského úřadu.

Test je plně hrazen zdravotní pojišťovnou. S sebou je nutné mít kartičku zdravotní 
pojišťovny a občanský průkaz. Před provedením výtěru z nosohltanu dostanete k vy-
plnění žádanku. Formulář žádanky, který naleznete na www.prevedig.cz – žádanky 
ke stažení, je možné přinést již vyplněný.
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18. 9. 2021

Informace k plánovaným Slavnostem pravého a levého břehu

Starostové zúčastněných obcí se na společné schůzce dohodli,  
že pokud to epidemiologická situace dovolí, slavnosti se letos uskuteční 

s omezeným programem.

Předpoklad je, že by byly slavnosti ukončeny ohňostrojem ve 21.50 hod.

Další schůzka starostů je naplánovaná na červen.

O aktuálním dění Vás budeme včas informovat.

Děkuji vám a přeji pevné zdraví a dobrou mysl.

Blanka Laurychová
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OZnámení OBčAnům
Město Klecany uzavřelo smlouvu s dalším poskytovatelem sociálních služeb, a to 
společností Antonia. Nyní můžete vybírat nebo i kombinovat z rozšířené nabídky 
služeb od Charity Neratovice a Antonie.
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náVštěVA cyKliStů Z AKSen  
A ZAléVání StrOmů 
V KASárnácH
V sobotu nás navštívili aktivní senioři z Prahy, kteří se po loňské vynucené přestávce 
opět vydali na kolech po pražských parcích. Tradičně se v poledne zastavili v Babič-
čině zahrádce, poobědvali na ohni upečené špekáčky, poseděli si s obyvateli DPS 
a pokračovali do Tiché Šárky.
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A my jsme po celé odpoledne udržovali oheň pro ostatní návštěvníky, kteří si měsíc 
po výsadbě stromů pořízených z dotace MŽP postupně přicházeli zalít svůj strom. 
Podle rady „potulné sadařky“ 50 litrů vody ke každému stromu.

Při dalším setkání v zahradě zasadíme medonosné keře od Nadace Partnerství. Pro 
děti i dospělé máme připravené divadlo a cirkusácký workshop.

ÚVOD
Získali jste grant z programu Zelené oázy? Gratulujeme! Doufáme, že i váš projekt přispěje k tomu, aby se v našich městech a

obcích žilo zase o trošku lépe. Podpisem grantové smlouvy jste se mimo jiné zavázali k tomu, že budete respektovat pravidla 

prezentace programu. Nebojte se, není to žádná věda a nijak výrazně vám to práci nezkomplikuje. Jde nám hlavně o to, aby byl

grantový program komunikován transparentně a jednotně. Vytvořili jsme proto seznam několika zlatých pravidel, která je třeba v

komunikaci respektovat.

POVINNÁ VĚTA V KOMUNIKACI
Jakékoliv zveřejnění ze strany příjemce – tedy vaší – prostřednictvím jakéhokoliv média (tiskoviny, tiskové zprávy, webové

stránky atd.) musí kromě log obsahovat i následující sdělení...

„Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy,

který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.“

LOGO
Na propagačních a komunikačních materiálech (letáky, plakáty, pozvánky, tiskové zprávy apod.) uvádějte:

logo programu logo logo společnosti 

Zelené oázy Nadace Partnerství MOL Česká republika

Pokud si nevíte rady, jak všechna loga poskládat, můžete využít navrhovaný logolink.
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pOdíVej Se ZA HUmnA (10)
V okrese Praha západ, 27 km jihozápadně od Prahy je do moře zeleně zasazeno město 
Mníšek pod Brdy. Velkým lákadlem města je zámek, který tvoří čtyři křídla se třemi věžemi. 
Proč pouze třemi, ponecháme jako tajemství pro výletníky, kteří se to dozví při prohlídce 
zámku. Vybavení zámeckých interiérů okouzlí nejen dospělé, ale i dětské návštěvníky. 
A jako každý zámek, má i ten v Mníšku pod Brdy ve svém okolí krásný park a velký zá-
mecký rybník. Příměstský autobus vás odveze ze Smíchovského nádraží až na náměstí 
do Mníšku pod Brdy a na zámek je to odsud, co by kamenem dohodil. A aby návštěvníci 
udělali také něco pro své zdraví, mohou se po značené turistické trase vydat na kratší vy-
cházku na Skalku, což je cca 550 m vysoký ostroh nad městem, který slouží jako poutní 
místo s barokním kostelíkem sv. Máří Magdaleny. Cestou bude návštěvníky Skalky prová-
zet nově zrekonstruovaná křížová cesta.

JH, snímky – zdroj: Zámek Mníšek pod Brdy a Kudy z nudy

zámek Mníšek pod Brdy poutní areál Skalka

KlecAnSKý Háj  
před dVAceti lety A dneS
Několik zajímavých míst v Klecanském háji v obrazech Pavla Kuneše 
je k vidění v našem kostele. Je na nich např. pohled na jezírko, 
můstek, místo u sedmi dubů kdysi, výhled na Prahu ze skály.  
Výstava byla zahájena při letošní Noci kostelů v pátek 28. května.

Obrazy jsou zde vystaveny až do září t. r. Výstava je přístupná 
před a po nedělní mši, která začíná v 9.30 hodin,  
nebo na požádání na tel. 731 625 978.

zl
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cO Se pSAlO V KrOnice KlecAn – rOK 1971 (17)
Plnění celoobecního závazku MNV na počest 50. výročí založení KSČ

Plnění závazku:
1.  Pro zlepšení vzhledu obce a životního prostředí byl vybudován chodník ke zdra-

votnímu středisku – 286 000,– Kčs
 Úprava parku před zdravotním střediskem (12 občanů zdarma) – 6 000,– Kčs
 Úklid obce, práce 620 občanů – 40 000,– Kčs
  Mimo plán v akci „Z“ kanalizace ze 100 na 500 bm, náklady 88 000,– Kčs; hod-

nota díla – 290 000,– Kčs
  a také komunikace v délce 160 m – 50 000,– Kčs
  Schody od Kovomatu k bio – 12 000,– Kčs
  Nátěry požární zbrojnice – 5 000,– Kčs

2.  Poskytování služeb:
  oprava Rychty – 517 975,– Kčs
  z Klecánek autobus pro žáky – 12 000,– Kčs
  Obstarávány stavebniny (cement, vápno), prodejna textilu přemístěna do místnosti 

bývalé lékárny, pro školní stravování přispívá škola vlastní sklizní zeleniny a ovce.
  V listopadu byla provedena oprava restaurace „Srdíčko“ – 50 000,– Kčs
  Autobusové čekárny v Klecánkách a Drastech – 14 000,– Kčs
 
  Od přetopených kamen zachvátil požár na Rychtě střechu a stropy. Oprava prove-

dena během týdne – 35 000,– Kčs

Příjezdní cesty, vchody a dvory domů čp. 74 a 91 – 20 000,– Kčs

3.  Kulturně politická práce si vyžádala mnoho práce a hodin věnovaných na splnění 
závazků které si daly úkolem kolektivy a složky NF.

  Svaz socialistické mládeže byl utvořen a zahájil činnost k májovým oslavám.
  V ZDŠ je 5 PO (pionýrských organizací) skupin, byly tu promítnuty filmy Siréna, 

Vstanou noví bojovníci. Přednášky (Klem. Gottwald, Lenin, návštěva v ND) a be-
sedy s předválečnými členy strany.

  Učitelé a žáci vysadili keře a stromy, upravili alpinium – 4 360,– Kčs

Celková hodnota celého díla 1 342 335,– Kčs

Úprava kaplanky Václava Beneše Třebízského je závislá na Oblastním muzeu 
v Roztokách, které přislíbilo svoji pomoc.

Na této pracovní schůzi byla předána čestná uznání těm poslancům, kteří odchá-
zejí.

JH
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mySliVOSt V čASe cOVidU
Už více než rok sužuje celý svět včetně Čes-
ka epidemie koronaviru. Dopady pandemie 
se projevují ve všech oblastech života spo-
lečnosti. Ekonomika státu je postižena útlu-
mem výroby, omezením obchodní výměny, 
v důsledku restrikcí v maloobchodním pro-
deji a turistickém ruchu kumulací úspor oby-
vatelstva, zvýšeným nákupem očkovacích 
látek a zdravotnického materiálu, výplatami 
podpor podnikatelům i jednotlivcům apod. 
Velkým problémem do budoucna se jeví obří 
zadlužení státního rozpočtu. Protiepidemická 
opatření mají dopady i do dalších oborů lid-
ské činnosti jako je školství, kultura, tělovýchova a sport či pohostinské a ubytovací 
služby. V posledních týdnech a měsících však dochází k postupnému a doufejme i tr-

valému rozvolňování přísných opatření především 
v důsledku stále větší proočkovanosti populace.

Pandemie se projevila i v životě různých spol-
ků, hlavně zákazem setkávání jejich členů. Spol-
ková činnost se tak omezila jen na telefonické 
či emailové kontakty. S tím jsme se museli smířit 
i v našem Mysliveckém spolku Zdiby – Klecany 
a schůze odložit na vhodnější dobu. Protože však 
většina naší činnosti probíhá venku, bylo pro nás 
dobrou zprávou, že pohyb lidí v přírodě byl ome-
zen jen minimálně. Mohli jsme se proto věnovat 
své pravidelné činnosti jako je přikrmování zvěře, 
opravy a budování krmných zařízení a pachových 
ohradníků, tlumení zvířat škodících myslivosti, in-
dividuální odlov černé zvěře. Na základě výjimky 
ministerstva jsme mohli uspořádat v honitbě něko-

lik naháněk na divoká prasata. Co jsme však 
museli oželet, byly tradiční společensko-kul-
turní akce, mezi něž patří myslivecký ples, 
vycházky s myslivci pro děti a mládež, setká-
ní se sokolníky, besedy se školáky a účast na 
svatohubertské mši.

Omezení pohybu lidí uvnitř měst a obcí 
mělo za následek jejich masivní putování 
do přírody, třeba jen v rámci katastru obce 
či okresu. To se projevilo tlakem na přírodní 
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prostředí a životní podmínky zvěře. Je jas-
né, že v psychicky náročném období pan-
demie je výlet do přírody tou nejlepší re-
laxací a zpestřením života. Procházka do 
přírody určitě přispívá k fyzickému i du-
ševnímu zdraví lidí. Ne každý návštěvník 
přírody se však chová ohleduplně a ci-
vilizovaně. Mohli jsme tak ve větší míře 
nalézt po turistech odpadky, vyšlapané 
a vyježděné pěšiny a cesty, kde dříve ne-
byly a projevy bezohledného chování jak 
ke zvěři a rostlinám, tak k sobě navzájem.

Problematikou pohybu lidí v přírodě se zabývalo jednání zástupců Lesů ČR, MS 
Zdiby – Klecany, Města Klecany a klecanských bikerů, které se uskutečnilo 6. 5. 2021 
a soustředilo se na cyklotrasy v kle-
canském háji. Z jednání vyplynula 
dohoda, která v sobě zahrnuje zá-
vazek, že bikeři budou používat jen 
stávající vyježděné trasy, nebudou 
vytvářet nové a provádět další ne-
vhodné přesuny lesní zeminy. Trasy 
na nevhodných místech nebudou 
dále používat a případné zátarasy 
odstraňovat. Naopak se zavazují 
udržovat pořádek, uklízet odpad-
ky a respektovat pěší. Jako myslivci 
máme výhrady ke zvýšenému pro-
vozu v háji, který může způsobovat 
vytlačování zvěře do blízkosti obydlených lokalit a na okolní komunikace. Upozor-
ňujeme též na to, že hájem vede naučná stezka, kterou hodně užívají pěší turisté 
s dětmi i psy. Tím spíše je třeba plnit uzavřenou dohodu.

Ing. Jindřich Trpák

Online farmářské trhy Scuk.cz: Jak si vedou v naší obci?
Radka Melíšková před pár týdny představila naší obci online farmářské trhy Scuk.cz. 
Jak si jako Organizátorka společných nákupů vede a jak celý projekt funguje?



14 / 15

Co je to vlastně Scuk.cz a jaká je tvá role?
Scuk.cz jsou online farmářské trhy, kde si můžete nakoupit od více než 300 farmářů 
a výrobců z celé republiky. Má role je poskytnout místo pro výdej nákupů, roztřídit 
objednávky, informovat zákazníky o produktech, dodavatelích, i o samotném Scuku 
a zprostředkovat lidem z okolí farmářské dobroty  Oficiálně se mé roli říká Orga-
nizátorka.

Proč ses rozhodla stát Organizátorkou?
Už nějakou dobu předtím jsem pro nákupy ze Scuku jezdila na jiné o něco vzdá-
lenější výdejní místo. Časem mi dojíždění přestalo vyhovovat a rozhodla jsem se 
vytvořit výdejní místo u sebe doma. Pro sebe, pro svoje sousedy a obyvatele Klecan 
i blízkého okolí 

Co všechno si na Scuku mohu nakoupit? A co zákazníci nakupují nejčastěji?
Na Scuku nakoupíte vše od potravin, drogerie přes kosmetiku, sazeničky do zahrádky 
až po  krmivo pro vaše domácí mazlíčky. Nejčastěji zákazníci nakupují mléko, maso 
a jogurty, prostě klasický nákup pro rodinu.Někteří nakupují i netradiční lahůdky 
například pštrosí steak nebo šunku. Mléko je v nabídce jak kravské a kozí, tak i ovčí, 
stejně tak jogurty, ty jsou velmi oblíbené. Na Scuku „frčí”  také výhodná rodinná 
balení těstovin, rýže, mouky nebo třeba mladé, ořezané kokosové ořechy, ty přijdou 
vhod zvlášť v létě, jsou hezky osvěžující 

Když objednám na Scuk.cz, nákup si u tebe mám vyzvednout? Jak výdej probíhá 
a kdy si pro objednávku mohu přijít?
Ano, nákup si objednáte na Scuk.cz/klecany a zaplatíte online kartou nebo přes Twis-
to. Nakupovat můžete celý týden od pondělí do neděle a zboží k nám pak vozí vždy 
ve středu, to je náš výdejní den. Ve výdejní den vám přijde sms zpráva s adresou i ča-
sem pro vyzvednutí. Až si k nám přijedete pro nákup, dobře poznáte, že jste se trefili 

 Místo je označené plakátem „Výdejní místo Scuk.cz“, nemusíte nikde zvonit ani 
volat. Jako Organizátorka pro vás budu mít nákup připravený. Když se vloudí nějaká 
chybička, vyřeším za vás i případné reklamace.

Máš za sebou už několik výdejů, rozrostla se komunita zákazníků?
Výdejů zatím proběhlo 8 a komunita zákazníků se s každým výdejem rozrůstá. Jsem 
za to velice ráda. Pro své zákazníky dokonce chystám různé soutěže a dárky. Těším 
se, že až to situace dovolí, budeme se s našimi farmáři potkávat i osobně a společně 
ochutnávat jejich výrobky. Plánů máme spoustu 

Máš nějaký hezký zážitek se zákazníkem při výdeji?
Hezké zážitky mám každý výdej. Scuk.cz totiž sdružuje nejen farmáře a výrobce, ale 
i sousedské komunity a to se u nás daří. Zákazníci jsou moc milí, někteří mi nosí malé 
pozornosti, velmi mě to těší. Poznala jsem více své sousedy i oni mne a setkávání je 
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moc fajn. Pokaždé prohodíme několik slov o svých nákupech nebo o životě a mys-
lím, že se vždy všichni těšíme na další scukávání. Někdy proběhne i mimo výdejní 
dny 

-rm-

můj Sen
Milý Pavle Kuneši,
bylo pro Klecany požehnáním, že jsi byl kdysi přesazen do našeho města (tehdy 
obce). Děkuji za reakci, která mě velmi potěšila a inspirovala. Děkuji za vzpomínku 
na Martina Luthera Kinga. Je to můj (a nejen můj) hrdina.

Ano, téma STRACH.

Je těžké promlouvat k srdcím lidí, ač se to zdá být lehké jako pírko. Sdělovat svoji 
vizi, svůj sen. Obvykle se setkáme s nepřístupností, nedůvěrou v čistotu slova i myš-
lenek a v neposlední řadě i s pomluvami. Někdy naopak zase s přílišným povrchním 
nadšením plynoucím z nepochopení či nevědomosti. Není proč se divit. Máme blíz-
ko k nedůvěře: z nabytých negativních zkušeností, z přílišného zakotvení ve hmotě, 
strachu o budoucnost, strachu z nemilosti v očích mocných atd. Není jednoduché se 
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z těchto sítí vymanit. Není jednodu-
ché neposlouchat pomluvy, vyjasnit 
a pojmenovat pravdu. To chce vystou-
pit z komfortní zóny a překonat strach.

Na druhé straně není jednoduché 
vstát, říct svoji vizi, svůj sen a pevně 
za ní stát (jako M. L. King). Projekty 
a vize pravdivě a čistě pojmenovat, 
uvažovat v komplexnosti a nadhledu 

ke všemu okolo nás. Předem tušíš, že Tě označí za snílka, bude spousta „realistic-
kých“ výhrad, proč by TO či ONO nešlo a žádné, JAK by to šlo. „Kdo chce, hledá 
způsoby, kdo nechce hledá důvody“

Myslím, že tímto jsem právě pojmenovala svůj 
další sen, který mám také dlouho (bohužel…).

Ráda bych, aby se lidé k sobě chovali s úctou a před 
plivnutím, nejdříve očistili sebe a svoje myšlení tak, 
aby mohli předstoupit před „tvář Boha a svého souse-
da s čistým štítem“ – ten slovní obrat jsem kdysi četla 
s odkazem na sv. Václava. Pokud tak učiníme, náhle se 
dobře naslouchá i bojuje; a co víc – velmi snadno od-
pouští a omlouvá. „Jestli chceme být spokojeni a šťastní, 
měli bychom chtít, aby byli spokojení i druzí. Základem 
soužití je empatie, soudržnost, ohleduplnost, toleran-
ce a laskavost“, to jsou slova Dalajlámy. Vím, že tohle 
všechno jsou známé, tisícileté pravdy, ale KDY už ten 
jednoduchý návod na život začneme praktikovat?

Moje jediná odpověď, kterou jsem na tuto otázku 
našla, je: TEĎ! HNED! JE ČAS! STAŇ SE!

Eva Stanislavová

P.S. Fotografie, kterými se vracím ke svému Snu o rozlehlém parku v Klecanech: 
jsou z objektu kasáren v tomto období a ptám se, zda vidíte, jako já „Kolonádu“, zda 
vidíte velké možnosti, které objekt nabízí? Zda vidíte, jak může v budoucnu vypadat 
klecanský „Centrál park“?

P.P.S. Končím stejnou větou: „Převezme někdo na těchto stránkách štafetu a nabíd-
ne svůj Sen o Klecanech?“

KADEŘNICTVÍ
Lucie Šubrtová, Na Skalkách 201, 250 67 Klecany
Otevírací doba: dle objednávek, Telefon: 731 866 813
Těším se na Vás!
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5. – 9. 7. 2021
Týden netradičních sportů
Děti 6 – 16 let

19. – 23. 7. 2021
Cirkusácký tábor, Děti 6 – 16 let

26. – 30. 7. 2021
Filmový tábor I, Děti 6 – 10 let

26. – 30. 7. 2021
Filmový tábor II
Odpolední kurz animovaného filmu
včetně oběda, Děti 11 – 16 let

23. – 27. 8. 2021
V roli architekta, Děti 12 – 16 let

letní práZdniny 2021
Pro Vaše děti máme volná místa v těchto táborech:

Více informací a přihlášky najdete na 
www.pravyhradec.cz nebo na telefon-
ních číslech 730 935 400 (Šárka Hausne-
rová), 723 734 994 (Zdeňka Tomášová).

Předpokládáme, že v létě budou povo-
leny akce pro 20 osob. Pokud to nebude 
možné, vrátíme Vám peníze.

Za tým Pravého Hradce 
Zdeňka Tomášová
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VýcHOVA KlUKů – mAp ii mySlí i nA rOdiče
V dubnu 2021 uspořádali zástupci projektu MAP II 
pro Brandýsko (reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/1
7_047/0011529) on line seminář pro rodiče na téma 
„Výchova kluků“.

O seminář projevilo zájem přes 70 účastníků. Sa-
motného semináře se zúčastnilo 40 rodičů dětí a žáků 
z území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 
Protože nás potěšil zájem ze strany rodičů, koordiná-
torka projektu Ing. Emilie Koťátková se s panem Suchým následně ještě spojila a polo-
žila mu několik otázek. Věříme, že i tento článek bude inspirovat rodiče ke společně 
strávenému času s dětmi.

Pane Suchý, kde se vzal projekt Tátohraní?
„Projekt Tátohraní jsem založil, když jsem zjistil, co dnešním klukům chybí. Když 
se ze školky na můj kroužek Divočiny vyřítila horda kluků, pochopil jsem, že jim 
chybí mužská energie a mužské aktivity. Po celodenním pobytu ve školce, kde 
musí být hodní a poslušní, se potřebují vyřádit venku a dělat to, co je pro kluky 
výživné – běhat, skákat, divočit, lozit na stromy, nařezat dřevo, rozdělat oheň 
a kdyby to šlo, tak ulovit mamuta. Tohle jsou zkrátka klukovské aktivity a kluci 
by je měli dělat, je to pro ně přirozené. Maminky a paní učitelky mají většinou 
jiné priority a mužské aktivity by se kluci měli učit od mužů. Jenže ve školství se 
muži moc nevyskytují, a tak jsem si řekl, že je potřeba oslovit tatínky a podpořit 
je v tom, aby se klukům (i holkám) věnovali. Většina tatínků si ráda hraje a skrze 
hru je pro ně přirozené a snadné s dětmi navázat kontakt. Nicméně jsem časem 
zjistil, že existují tři překážky. První je, že tatínci jsou příliš zaneprázdnění, a to 
většinou prací. Druhá je, že maminky občas berou výchovu do rukou samy. Třetí 
je, že někteří tátové nevědí, jak na to. Proto jsem kromě knihy Tátohraní, kde jsou 
návody na hry pro tatínky (ale i pro maminky) připravil ještě řadu webinářů, kde 
vysvětluji, proč je táta v životě dětí důležitý a co všechno by měl s dětmi dělat, 
aby jim zajistil zdravý vývoj.“

Prosím, popište ve zkratce hlavní rysy her a aktivit vhodných pro určitá věková ob-
dobí kluků.
„Od 3 do 6 let je důležité, aby kluci byli co nejvíce venku. Potřebují si osahat 
svět fyzicky, takže se budou rýpat v hlíně, budou skákat do kaluží, válet sudy na 
louce. Fascinuje je oheň. Takový lov na mamuta s následnou pečínkou je super 
zábava.

V první třídě bych doporučoval co nejméně kroužků, ale zato hodně volného po-
hybu, aby děti kompenzovaly zátěž ze sezení ve škole. Pokud sport, tak všestrannost, 
ale ideální je, nechat je lítat na zahradě nebo na hřišti s pár kamarády. Hrát takové hry 
jako cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum. Na honěnou, na schovávanou, a podobně.
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Klukům do 10 let bych postupně přidával složitější hry, kde si mohou představovat, 
že si hrají na hrdiny. Opět, co nejvíce venku. Klidně přidat sport, ale nechat je každý 
rok dělat něco jiného – potřebují si toho vyzkoušet více, aby našli to, co je opravdu 
bude hodně bavit.

Kluci na druhém stupni se obvykle už věnují jednomu či dvěma koníčkům naplno. 
Fajn je, když jedna věc je sport anebo alespoň chození se psem – zkrátka pohyb. 
Her mají dnes plno v počítačovém světě – zejména Minecraft je pohlcuje. Tohle je 
potřeba regulovat, aby se nevytvořila závislost. Je vhodné to vyvážit deskovými hrami 
– Osadníci z Katanu, Carcassone, Bang atd.

Na druhém stupni je důležité, aby už zažívali věci v jiném prostředí, než je rodina 
a škola – přespávačka u kamaráda, pobyt u dědy a babičky, tábor, sportovní soustře-
dění. Tam všude se mohou naučit spoustu nových věcí, vytvářet si nové vztahy, posi-
lovat sebedůvěru a seznamovat se se širým světem.

Na střední škole je důležité, aby měli svoji partu. Ta jim vytváří nové vztahové pro-
středí, které je pak podpoří v přechodu z původní rodiny do samostatnosti a pomůže 
jim dospět. U kluků je tohle velmi důležité, říká se, že kluci dozrávají v muže mimo 
zraky žen.“

Jaké hry a aktivity byste doporučil tátům na léto?
„Být venku s dětmi co nejvíc. Jezdit na kole, chodit na výlety, pobyt na chalupě, 
táborák, hry v lese, to asi každý táta přirozeně dělá. Je důležité, aby táta (i ma-
minka) trávili s každým dítětem určitý čas jeden na jednoho (aspoň hodinu týd-
ně). Dítě potřebuje občas výlučnou pozornost jednoho rodiče. V té době bychom 
se měli dítěti plně věnovat, probrat s ním, jak se má a dělat aktivitu podle jeho 
výběru. Často vidím, že tátové jsou s dětmi, ale věnují pozornost něčemu jinému 
– práci na zahradě, fotbalu, pivu, mobilu. Je to lepší, než kdyby byli bez dětí, 
jenže tím také ukazují dětem vzor zaneprázdněného táty, který tam vlastně není 
psychicky přítomný. Děti chtějí tátu, který se o ně zajímá. Tátu, který jim ukazuje 
svět a učí je, jak v něm přežít. Tátu, který klukům ukazuje, jak získávat a trans-
formovat zdroje (dřevo z lesa na oheň, rybu z rybníka na jídlo, vodu z horského 
potoka na pití). Tátu, který holkám ukazuje, jak se má muž chovat k ženám – mi-
luje je, ale zároveň dokáže odolat nadměrným přáním a požadavkům. Zkrátka, 
možná si s nimi táta nemusí zase tak moc hrát, hlavně když je bude brát často 
s sebou a bude jim ukazovat, jak funguje ve vnějším světě.“

Kde můžou rodiče čerpat inspiraci pro hry?
„V mé knize Tátohraní jsou sestaveny hry podle věku dětí, a vycházejí z principů 
zážitkové pedagogiky – tedy učení hrou. Tátům to může přinést rychlou inspiraci, co 
s dětmi dělat, ale také jak vytvořit hry, které se hodí pro danou chvíli a dané prostředí. 
Dále na stránkách www.tatohrani.cz najdete články k různým tématům spjatým s vý-
chovou dětí a také záznamy webinářů. To vše pomáhá rodičům přejít na jednoduchý 
a přirozený výchovný styl.“

Děkujeme za rozhovor i seminář pro rodiče.
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Tip na hru
Na obry, čarodějnice a skřítky.
Děti se rozdělí na dvě skupiny, mezi nimi je dvěma čarami vymezený prostor 2 – 3 
metry. Každá skupina se potichu domluví, co budou představovat – čarodějnice, obry 
nebo skřítky. Na povel to skupiny vykřiknou a podle toho se rozhodne, kdo koho 
honí. Čarodějnice honí skřítky, obři čarodějnice, a skřítci obry. Skupina, která utíká, 
se snaží dostat do domečku vzdáleného cca 20 metrů za počátečním postavením. 
Kdo je chycen, stává se členem chytající skupiny. Pak se zase všichni vrátí na začátek 
a jede se nanovo. Pokud obě skupiny zvolají totéž, tak nikdo nikoho nehoní a hned 
se pokračuje další volbou.

Květnem se opět otevřelo vzdělávání všem žákům základní školy. Děti 
se s nadšením vrátily do svých lavic, šťastné, že zase vidí své spolužá-
ky. Před jejich návratem přemýšleli učitelé, s jakými znalostmi se děti 
po online výuce vrátí. Možná se mnou někteří kolegové nebudou souhlasit, ale za 
sebe mohu říci, že děti pracovaly velice pečlivě a po vědomostní stránce na ně dis-
tanční výuka zásadní dopad neměla. Trochu horší je to s chováním a s koncentra-
cí. Přece jen domácí režim byl zcela odlišný od toho školního, při němž žáci tráví 
čas ve třídách společně s ostatními spolužáky, nemohou měnit prostředí, jak se jim 
zlíbí, mají vyhrazený čas na svačinu a očekává se od nich pozornost a spolupráce. 
V prvních dnech po návratu do škol tak čekal učitele nesnadný úkol – opětovně 
děti socializovat a naučit je pravidelnému školnímu režimu. Asi ještě chvíli potr-
vá, než si děti na staronovou situaci zvyknout a budou fungovat stejně jako dříve. 
Pokud to počasí dovoluje, snaží se učitelé vyměnit své třídy za přírodní prostředí 
a realizují s dětmi výuku venku na čerstvém vzduchu. Při svém návratu do škol měly 
děti největší strach z množství testů, které na ně budou ve škole čekat. Učitelé jsou 
však rozumní a žáky se snaží testovat co možná nejméně a soustředí se především na 
postupnou aklimatizaci a mapování nabytých znalostí. Výuku se snaží zpestřovat 
nejrůznějšími zábavnými aktivitami. Strach snad děti již zcela opustil a užívají si 
společně strávených chvil, i přes všechna omezující pravidla, která ke škole patří.  
V červnu nás čeká spousta výletů, na které se moc těšíme. Doufáme, že se spolu 
s námi bude těšit také sluníčko a pěkně nám na naše cesty posvítí.

-km-

šKOlní KUrýr
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ZpráVy Z drUžKy
I když nám počasí v květnu moc nepřálo, 

přesto jsme se snažily co nejvíce pobývat na 
čerstvém vzduchu a podnikat výlety a procház-
ky do Klecan a okolí.

Během měsíce května jsme tvořily výrobky 
s jarní tématikou – barevné tulipány, veselé mo-
týlky, berušky a různé zápichy, kterými jsme si 
průběžně zdobily naše družiny.

Jedno krásné odpoledne jsme si užívaly kre-
ativního tvoření s kamínky. Kreativní sady v po-
době sov, lapačů snů či motýlích stojánků na 

ubrousky jsme dle své fantazie na-
barvily a ozdobily barevnými ka-
mínky.

A tak se opět za měsíc můžete 
těšit na červnové zprávy z druž-
ky 

Děti z družky

StřípKy Ze šKOlKy
3. května jsme mohli znovu otevřít ma-
teřskou školu pro všechny děti. Všichni 
pedagogičtí i provozní zaměstnanci na 
tento den školku řádně připravili. Paní 
učitelky se vrátily do svých kmenových 
tříd a školka se vrátila do běžného pro-
vozu. Ve všech třídách se i nadále pro-
vádí pravidelná dezinfekce vzduchu 
i dezinfekce všech povrchů. Děti se již 
nemusí podrobovat antigennímu tes-
tování, nemusí nosit ochranu obličeje 
a mohou být společně ve třídách i na 
zahradě.

Květnové počasí bohužel moc ne-
přálo dlouhému pobytu venku, ale na-
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šla se spousta zajímavých aktivit, které si děti, společně se svými učitelkami, 
užívaly ve svých třídách. Po krátké adaptaci dětí zpět na běžný školkový režim, 
navázaly paní učitelky na své třídní programy a pokračovaly s dětmi v započaté 
práci.

Zápis do MŠ
Letošní zápis do naší mateřské školy byl podobně komplikovaný jako v loňském roce. 
Vzhledem k epidemiologické situaci nebylo možné uskutečnit zápis v jeden den za 
přítomnosti rodičů, ale zápis probíhal dle nařízení MŠMT online formou. Ve skuteč-
nosti to znamenalo, že rodiče mohli žádosti o přijetí svých dětí zasílat písemnou for-
mou, a to několika možnými způsoby. Vzhledem k tomu, že si v letošním roce podalo 
přihlášku 84 dětí z Klecan a blízkého i vzdáleného okolí, byl zápis administrativně 
velmi náročný. Bohužel letos jsme měli k dispozici méně volných míst, a tak bylo, po 
celkovém vyhodnocení všech přihlášek a dostupné kapacity MŠ, přijato 54 nových 
dětí. Do školky byly přijaty děti v kategoriích předškoláci, čtyřletí a tříletí, kterých se 
přihlásilo nejvíce.

Rozloučení s předškoláky
V červnu se ve třídách Beruška, Liška 
a Žabka budeme loučit s předškoláky. 
Rozlučky budou trochu jiné, než jak bývá v naší školce zvykem, ale paní učitelky se 
budou snažit zajistit předškolákům důstojné rozloučení se školkou, aby měly děti na 
co vzpomínat.

Fotografování tříd
22. června proběhne tradiční focení tříd. Bo-
hužel je letos termín fotografování poněkud 
pozdější než je obvyklé, ale i termíny focení 
nám zkomplikovala koronavirová situace.

Přejeme Vám hezké poslední jarní a první letní dny.

Za kolektiv MŠ Dagmar Horová
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Filip jecH SenZAčně drUHý  
nA čeSKém pOHárU nA ZAdOVě

V sobotu 22. května se rozjel Český pohár 
v Cross Country. První zastávkou byl šu-
mavský Zadov s obtížnou tratí na místních 
sjezdovkách. Horská kola se mají jezdit na 
horách, a tak asi nikoho nepřekvapí, že to 
bylo nahoru dolu a například v kategorii ju-
niorů nastoupal Filip Jech úctyhodných 657 
metrů.

Díky Covidu je sezona opět divná, a pro-
to první závod v ČR přilákal nejenom velké 
množství českých závodníků, ale také širo-
kou, a hlavně vynikající zahraniční konku-
renci.

Filip Jech obsadil v dechberoucím zá-
vodě nakonec skvělé 2. místo, pouhých 
15 vteřin za vítězem. V průběhu závodu se 
Filip pohyboval ve druhé skupině bojující 
o 4. – 6. místo, ale neuvěřitelnou jízdou 
v posledních kolech, se nejenže osamostat-
nil ve své skupině, ale také předjel dva bor-
ce, kteří byli celý závod před ním.Filip Jech – foto Petr Tvarog

Stupně vítězů s Filipem Jechem – junioři 2
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Aneta Novotná – foto Petr Tvarog Štěpán Havelka – foto Petr Tvarog

O druhou naši medaili se postarala tradičně výborná Aneta Novotná, která 
tentokrát vybojovala bronzovou příčku.

Další naše výsledky
Vojtěch Suchý  60. místo
Jonáš Kučera 84. místo 
Anna Dingová  25. místo 
Štěpán Havelka  73. místo

-pm-

dOminiK KUKlA OVládl ZáVOd  
pOlSKéHO pOHárU V BiAlyStOKU
V neděli 23. 5. se vypravila malá výprava do polského Bialystoku (jenom pro předsta-
vu, už je to odtud jen kousek do Běloruska) na závod Polského poháru.

Rock gradenBardzo fajne hopki
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Naši kluci samozřejmě neměli vyjeté pořadí z minulého závodu, a tak startovali 
úplně ze zadních pozic. Nicméně odměnou byla krásná těžká a technická trať, kde 
nechyběl ani rock garden či vysoké skoky, které naši kluci okomentovali jako „bardzo 
fajne hopki“.

Dominik Kukla předvedl super stíhací a předjížděcí jízdu, v polovině závodu do 
posledního kola projížděl již na 6. místě. V polovině posledního kola dojel úřadují-
cího mistra Polska a ten podlehl Dominikovu brutálnímu tempu. Dominik tak vyhrál 
závod polského poháru!

Také David Kolář předvedl famózní stíhačku, která mu v konkurenci více než 60 
závodníků přinesla 6. místo v cíli.

Dominik Kukla – stupně vítězů

Z FOtBAlOVéHO KlUBU  
tj SOKOl KlecAny

Na konci května jsme s radostí přijali zprávu, že můžeme alespoň částečně obnovit 
sportovní činnost.

V průběhu jara, kdy byla stále nepříznivá epidemiologická situace, už bylo celkem 
jasné, že přijdeme o další soutěžní sezonu. V květnu jsme dostali oficiální zprávu 
od nadřízených sportovních orgánů, že se mistrovské soutěže pro ročník 2020/2021 
definitivně ruší. Byly nám však povoleny tréninky a přátelská utkání, a tak se všichni 
naši trenéři pustili do práce a na hřišti, to konečně, zase žije fotbalem.
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Změna názvu fotbalového klubu
Na loňské výroční valné hromadě fotbalového klubu 
byla předběžně schválena změna názvu fotbalového 
klubu. Doposud užívaný název Tělovýchovná jednota 
Sokol Klecany, z.s. by se, po všech legislativních kro-
cích, měl změnit na MSK Klecany 1921, z.s. Změnu ná-
zvu nám musí odsouhlasit Výkonný výbor FAČR a poté 
musí být změna schválena na mimořádné valné hroma-
dě klubu, která proběhne 5. 6. 2021. Následně musí být 
tato změna zapsána v Rejstříku spolků.

V rámci historie TJ Sokol Klecany došlo k rozdělení na dvě různé organizace, 
které vystupují pod stejným názvem. T. J. Sokol Klecany, která je součástí České 
obce sokolské a Tělovýchovná jednota Sokol Klecany, která provozuje svoji čin-
nost v rámci České unie sportu a Fotbalové asociace ČR.

Vzhledem k tomu, že fotbalový klub není součástí ČOS, není správné užívat 
dále původní název.

V letošním roce slaví fotbalový klub 100. výročí založení a při této příležitosti 
jsme se rozhodli změnit název na MSK Klecany 1921, z.s. Městský – město Kle-
cany se podílí ve velké míře na financování aktivit klubu a je vlastníkem pozem-
ků ve sportovním  areálu, sportovní – předpokládáme, že změna názvu nebude 
krátkodobá, abychom tedy do budoucna nebyli jenom fotbalový klub, ale mohli 
jsme pod svá křídla přijmout i sportovce z jiných sportů, klub – neboli sdružení 
lidí se společným zájmem, Klecany – příslušnost k našemu městu a 1921 – rok 
vzniku prvního fotbalového klubu v Klecanech (S.K. Vltavan).

O historii fotbalového klubu se budeme snažit zveřejnit článek v prázdninovém 
čísle Klecanského zpravodaje.

Oddíly nejmladších fotbalistů opět pohromadě
Všechny týmy ze skupiny „Tygři Klecany“začaly s letní přípravou. Děti od čtyř let 

až po velké desetileté kluky si opět užívají fotbalu.

Rádi bychom poděkovali klukům, že nikdo fotbalový klub neopustil a všichni se 
můžeme společně fotbalem bavit dál.

Odměnou za tréninkové nasazení byla návštěva Jakuba Voráčka z NHL.

Trenéři mládeže
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Osobní poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem trenérům, kteří nepodlehli „trudomyslnos-
ti“ a usilovně pracovali na fotbalové přípravě svých mužstev, poskytovali individuál-
ní tréninky, zajišťují letní soustředění a spoustu svého volného času věnují mládeži 
i našim dospělým týmům, panu správci fotbalového hřiště a jeho partnerce, kteří se 
podílejí na zvelebování kabin a udržují všechna sportoviště v provozu a všem ostat-
ním, kteří nás podporují. A hlavně děkuji Jirkovi Kruťovi, který je, díky svojí pozitivní 
energii a pracovnímu nasazení pro fotbalový klub, člověkem na správném místě.

Dáša Horová
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100. výročí založení fotbalového klubu
Zveme Vás

na skromnou oslavu
100. narozenin fotbalového klubu

12. 6. 2021 od 9.30 hodin
na fotbalovém hřišti v Klecanech

proběhne „Turnaj čtyř“
k 100. výročí klecanského fotbalu

Účastníci:
TJ Sokol Klecany

TJ Březiněves
FK Meteor Praha U19

Pšovka Mělník
Přátelská utkání mládežnických oddílů na UMT.

Děti si mohou vyzkoušet fotbalové dovednosti v doprovodných soutěžích.

Stánek s občerstvením zajištěn.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Již před rokem jsme zahájili přípravy na letošní oslavy narozenin 
fotbalového klubu. Bohužel nám koronavirová doba nepřeje, a proto jsme 

přistoupili ke skromnější oslavě, jak jinak než fotbalem.
Pokud se situace bude nadále zlepšovat, věříme, že se nám třeba v létě 
podaří pro naše fanoušky i pro členy klubu, uskutečnit jedno z našich 

připravovaných překvapení.
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