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SlOvO StArOSty
Vážení občané,

dovolte mi, abych Vás seznámil s nejdůležitějšími projekty, kte-
rými jsme se zabývali v uplynulých týdnech.

Ve sportovně rela-
xačním parčíku byly 
otevřeny další prv-
ky. Již na jaře byla 
vybudována malá 
pumptracková dráha, 
minulý měsíc násle-
dovalo umístění boul-

derové (horolezecké) stěny a balanční sestavy 
Mikado, na kterou jsme získali finanční dota-
ci od nadace ČEZ v rámci programu Oranžo-
vé hřiště. Hned vedle byly umístěny venkovní 
nerezové posilovací prvky, takže zde najde 
zábavu celá rodina. Zájem dětí a mládeže je 
značný, což mě velmi těší.

O horolezeckou stěnu je mezi dětmi 
velký zájem

Následovat bude vybudování par-
kourového hřiště. Společně s partou 
příznivců tohoto sportu a zástupci 
jejich rodičů jsme z nabídek více 
dodavatelů vybírali ten nejlepší pro-
jekt, aktuálně jsme ve fázi výběru 
zhotovitele, na kterém se opět podílí 
i sami parkuristé.

Jeden z návrhů parkourového hřiště

Otevření dětského hřiště
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Po zjištění velkého zájmu 
o pumptrackovou dráhu jsme 
přijali nabídku cyklistického od-
dílu Adastra na spolupráci při 
vybudování bikeparku s větší 
přírodní pumptrackovou drá-
hou. Nacházet se bude na ne-
využitých pozemcích za čistír-
nou odpadních vod. Společně 
s budováním tohoto cyklopar-
ku dojde k zprůchodnění cesty 
údolím a vyčištění potoka od se-
dimentů. Dále s oddílem Adast-
ra a komisí stavební a životního prostředí jednáme o vytvoření co nejvhodnější trasy 
pro cyklisty, aby jejich provoz nekolidoval s budoucí cestou pro pěší a zároveň byl 
zásah do okolí co nejmenší.

Na Rychtě se již zaběhl nový úřad, byly zkolaudovány byty v nejvyšším patře, do 
kterých se stěhují první nájemníci. Pokračují práce na společenském sále, knihovně, 
poště a služebně městské policie.

Školní rok v Klecanech skončil o něco dříve, protože pokračujeme v přístavbě ško-
ly. Již během června začaly práce na pavilonu D, kde bude přistavěno další patro, 
ve kterém vzniknou tři nové třídy. Na tuto fázi stavby jsme měli ještě prostředky 
našetřené, ale pokračování stavby v dalších letech již ze svých prostředků financovat 
nezvládneme a proto stále usilujeme o získání dotace.

Díky městskému kamerovému systému se podařilo vypátrat totožnost sprejera, kte-
rý počmáral nedávno vymalovanou zastávku. Na mou výzvu se sám přihlásil, omluvil 
se, slíbil, že už nic podobného neudělá a poničenou zastávku novým vymalováním 
opravil.

Nevyužité místo po stavbě ČOV, 
kde bude pumptrack a bikepark

Poničenou zastávku uvedl do původního stavu sám autor

Připojili jsme se k obci Zdiby a společně zorganizovali očkování proti COVID – 19 
pro naše občany. Zájem byl veliký, proto budeme pokračovat. Příští očkování se již 
nebude konat ve zdibské Sokolovně, ale v Klecanech na náměstí, v bývalé restauraci. 
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Očkují i naši praktičtí lékaři. Na městském úřadě stále probíhá každý čtvrtek bezplat-
né antigenní testování na COVID.

Naše technické služby mají nyní nejvíce práce s údržbou zeleně a sekáním trávní-
ků. Některé trávníky sečou častěji, kde je to vhodné nechávají vyrůst květnaté louky.

Rozkvetlá luční tráva v Průhonu

Ve městě byly umístěny tři sen-
zory, které budou monitorovat 
24 hodin denně míru prašnosti 
v ovzduší – u skautského srubu, na 
Vinici a v Klecánkách, tedy v blíz-
kosti místních průmyslových podni-
ků. Aktuální stav prachu v ovzduší 
najdete na webu města, společně 
s údaji z meteostanice umístěné 
v Klecánkách u přívozu.

Společně se starosty okolních obcí jsme rozhodli o pořádání tradičního setkání 
pravého a levého břehu 18. 9. 2021, snad se bude epidemiologická situace dobře 
vyvíjet i nadále a v září se budeme moci po roční pauze sejít u Vltavy.

Rozvolnění vlád-
ních opatření konečně 
umožnilo otevřít nové 
hřiště s umělou trávou 
i pro veřejnost, zorga-
nizovali jsme na něm 
fotbalový zápas gen-
tlemanů – veteránů 
nad 35 let mezi Hor-
ní vs. Dolní Klecany 
(město jsme rozdělili 
ulicí Československé 
armády). Utkání říze-
né rozhodčím FAČR 

Senzor prachových částic na skautském srubu

Společné foto týmů Horních a Dolních Klecan,  
vlevo pan rozhodčí Valtera.
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panem Valterou, kterému tímto za výborné soudcování zápasu děkujeme, skončilo 
jasným vítězstvím Horních Klecan. O výsledek tu ale tolik nešlo, protáhli jsme si těla, 
seznámili se se sousedy, nebo potkali po čase staré známé a užili si s nimi fajn večer. 
Už se těšíme na odvetu, příště snad nebudu tolikrát lovit míč z naší sítě .

Potěšilo mě i setkání s těmi z Vás, 
kdo jste si přišli popovídat na náměstí 
do útulné kavárny Klícka, kterou jsme 
s panem místostarostou ve středu 9. 
června vyměnili za své kanceláře 
a hovořili tam s Vámi o Vašich staros-
tech, přáních a odpovídali na dotazy. 
Za postřehy a podněty děkujeme, in-
spiruje nás to do dalších plánů.

Děkuji všem zaměstnancům úřadu, 
místostarostům, radním, zastupitelům 
i členům komisí za jejich práci. Přeji 
všem občanům, aby bylo léto klidné, 
a co nejdříve jsme se vrátili do normální situace. Užijte si prázdniny a dovolené se 
šťastným návratem do Klecan.

Daniel Dvořák, starosta

Situace nám konečně umožnila uspořádat setkání 
s občany v útulné kavárně Klícka na náměstí

výpiSy Z USneSení rAdy A ZAStUpitelStvA 
měStA KlecAny ZA Květen A červen 2021
Rada 17. května
 – Vzala na vědomí návrh p. Štrejbarové na vypořádání pozemku u ČOV výměnou za 

srovnatelný sousední pozemek a uložila správě majetku další zpracování.
 – Schválila nabídku na vypracování demografické studie s prognózou vývoje pro 

celé spádové území  jednotlivých obcích, plánování kapacit MŠ a ZŠ od Demogra-
fie Morava za cenu 60 tis. korun.

 – Vzala na vědomí nesouhlas manželů Šimkových s výstavbou terasy na pozemku 
p. č. 113/1 ve vlastnictví města a pověřuje vedení města prošetřením situace.

 – Vzala na vědomí aktualizaci povodňové komise města a jmenuje povodňovou 
komisi ve složení: předseda starosta D. Dvořák, členové J. Filinger, I. Kurhajec, 
K. Beran, M. Fischer.

 – Odsouhlasila nabídku kamerového systému na hasičskou zbrojnici od NHK Solu-
tions s.r.o.
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 – Schválila realizaci bikeparku v prostoru ČOV podle návrhu spolku AktivKid.
 – Projednala žádost o dotaci a doporučí zastupitelstvu schválit znění a uzavření 

smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory s Archeologickým ústavem AV ČR 
Praha podle předchozí žádosti o dotaci na zajištění předstihového badatelského 
archeologického výzkumu v klecanské lokalitě Na Vinici v požadované výši 90 tis. 
korun.

Rada 24. května
 – Schválila nájemní smlouvu na byt zvláštního určení č. 8 v Domě s pečovatelskou 

službou v Klecanech.
 – Vzala na vědomí cenovou nabídku od Eg-Line a. s. Praha na uzamykací systém pro 

Městský úřad Klecany včetně návrhu plánu. Požádá o bližší specifikaci nabídky.
 – Vzala na vědomí návrh – doporučení od Housing Pro s.r.o. Praha na doplnění vy-

bavení školní jídelny ZŠ a MŠ Klecany.
 – Schválila dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo z 12. 11. 2019 pro akci Rekonstrukce 

a přístavba objektu Rychty čp. 74 a 487 v Klecanech.
 – Schválila nákup kontejnerového nákladního automobilu za cenu 30 tis. korun bez 

DPH.
 – Schválila záměr města o umístění Z boxu a spolupráci při jeho provozování se spo-

lečností Zásilkovna s.r.o. Praha 9 Libeň. Pověřila p. K. Fialovou přípravou smlouvy 
o umístění Z boxu a spolupráci při jeho provozování.

Zasedání zastupitelstva 27. května
Zastupitelé schválili mimo jiné:
 – Podání žádosti o dotaci, realizaci a spolufinancování oplocení hřiště a moderni-

zaci fotbalového areálu TJ Sokol v případě, že Národní sportovní agentura schválí 
poskytnutí dotace, maximálně však do výše 6 mil. korun.

 – Poskytnutí dotace TJ Sokol z rozpočtu města na rok 2021 na zajištění financování 
akce Fotbalový areál, oplocení hřiště a modernizace, ve výši 30 % z celkových 
nákladů.

 – Smlouvu o budoucím provozování vodovodu s p. J. Kukrechtem Humpolec a Vo-
dárnami Kladno – Mělník.

 – Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 836 500 korun na projekt 
Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany.

 – Poskytnutí dotace Archeologickému ústavu Praha ve výši 90 tis. korun a podpis 
smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory.

Zastupitelé vzali na vědomí:
 – Žádost manželů Klímových o směnu pozemku a negativní stanovisko OŽP s děle-

ním lesního pozemku. Doporučují směnu 40 m2, které už Klímovi užívají, a dopla-
tek za zbylých 52 metrů podle znaleckého posudku.
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 – Žádost manželů Matějkových o koupi pozemku p. č. 692/6 k. ú. Klecany: zastupi-
telstvo nesouhlasí s prodejem pozemku.

Rada 31. května
 – Schválila žádost o pronájem bytu na Rychtě v Klecanech a uložila místostarostovi 

p. Kotrbovi připravit smlouvu.
 – Schválila pořízení gastronomického vybavení pro školní jídelnu v poptávkovém říze-

ní za cenu max. 1 650 000 korun. Jedná se o multifunkční tlakový aparát, varný kotel 
270 litrů, el. sporák, el. fritézu. Uložila p. K. Holubové investiční techničce a projek-
tové manažerce zajistit poptávkové řízení a oslovit minimálně pět dodavatelů.

 – Schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené na byt č. 5 v budově čp. 971 
v Dolních kasárnách.

Rada 14. června
 – Schválila smlouvu o výpůjčce se spolkem Česká asociace skatebordingu Praha na 

části nebytových prostor v čp. 972 v areálu Dolní kasárna.
 – Projednala návrh pravidel prodeje dlouhodobě užívaných pozemků ve vlastnictví 

města Klecany a předloží zastupitelstvu města k dalšímu projednání.
 – Schválila podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 

kanalizační přípojky na pozemku p. č. 645/2 k. ú. Klecany s Eurovií CS a. s. Praha.
 – Vzala na vědomí žádost o odměnu ředitelce ZUŠ Klecany pí Snížkové. Odměna 

bude vyplacena ze mzdových prostředků ZUŠ Klecany.
 – Vzala na vědomí návrh směny pozemku se společností Domanský s.r.o. Předloží 

návrh zastupitelstvu.
 – Schválila cenovou nabídku, podle provedené poptávky, na dodání a montáž 

ochranných sítí pro dvě hřiště v ZŠ Klecany od společnosti Petr Čechák LaTy Brun-
tál ve výši 82 487 korun bez DPH.

 – Schválila cenovou nabídku konzultace p. M. Černého Housing Pro s.r.o. Praha pro 
realizaci akce Dodávka a montáž doplnění výrobního zařízení do školní jídelny 
ZŠ a MŠ Klecany za cenu 20 tis. korun bez DPH.

 – Schválila účetní závěrky ZŠ a MŠ Klecany i ZUŠ Klecany.

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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Otevření SpOrtOvně relAxAčníHO  
pArKU v KlecAnecH
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pOHrOmA i nAděje
Když jsem ve čtvrtek 24. 6. pozdě večer seděl u počítače, začaly mi vyskakovat 
zprávy o tornádu na jižní Moravě. Byly tak nepochopitelné, že jsem je bral jako žert 
nějakého vtipálka. Jenže titulky se hromadily, tak jsem znejistěl a zapnul televizi. Je 
zbytečné znovu připomínat spoušť, kterou jsem uviděl a kterou všichni máme v pa-
měti. A která potom ráno, za světla vypadala ještě hůře. Jako bojiště v Sýrii. Máme 
dosud před očima zbořené a rozlámané střechy i zdi, i převrácená auta. Jen si domýš-
líme mrtvé, zraněné a rozbité lidské osudy, které k té zkáze patří.

Jsme zdrceni. Cítíme s postiženými. Zvedla se vlna ohromné solidarity. Opisujeme 
si čísla bankovních účtů, abychom mohli přispět postiženým. Je to obdivuhodné, 
a taky je to příslib, že se najdou pomocné ruce v případě potřeby i pro nás. Překvapilo 
mě, že z lidí, které jsem potkal, mně už nikdo nevysvětloval, že kdyby existoval Pán 
Bůh, nemohlo by se nic takového stát. Naopak všichni mluvili o lidské troufalosti, 
s jakou si počínáme na Zemi a s jakou bezmyšlenkovitostí obklopujeme zeměkouli 
dalšími družicemi a dalším budoucím odpadem. Tak se zdá, že množící se překvape-
ní, která nám příroda připravuje, pomalu, ale jistě obrací pozornost k lidské činnosti 
na Zemi a ve vesmíru. Nemůžeme rozhodovat o tom, kdo má právo žít v lese a kdo 
na poli, ani beztrestně poroučet potokům, kudy mají téci. Nejspíše nám nezbyde než 
upustit také od choutek ovládnout i prostor nad námi.

Do celonárodního zděšení a solidarity připadnul pohřeb Libuše Šafránkové. Řečníci 
na pohřbech vždycky nechávají stranou životní maléry a nedostatky, ale přece jsem byl 
překvapen obdivem, s jakým o ní mluvili její kolegové i kolegyně. Když jsem si pustil 
její pohřeb na www. ČT 24, slyšel jsem, že byla zosobněním krásy, jemnosti a něžnosti. 
Že probouzela to lepší v každém z nás a povzbuzovala nás ke vzájemnému sblížení. 
A že to bylo proto, že byla taková nejen na filmovém plátně, ale i ve skutečnosti.

Podle popularity, které po desetiletí požívala, se očekával pohřební obřad v nějaké 
veliké síni v centru Prahy. Kostel sv. Anežky je malý a nesnadno dostupný. Bylo to tak 
podle jejího přání, protože tam posledních 30 let pravidelně chodila.

Pavel Kuneš

práZdninOvé jíZdní řády pid
Od 1. července 2021 bude i letos zaveden prázdninový 
provoz. Prázdninové omezení je obdobné jako v minulých letech. Stále platí ome-
zení večerního provozu. Linky 470, 473, 479, 657, 658 a 663 zůstávají beze změny. 
Linka 958 je stále mimo provoz. Současně se začátkem prázdnin začne také výstavba 
okružní křižovatky v Postřižíně a tato akce bude mít vliv nejen na jízdní řád linky 370, 
ale také na linky 372 a 373 pro zajištění prokladů a návazností.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách PID – www.pid.cz, infor-
mace o linkách, které jezdí do Klecan, naleznete také na webových stránkách města 
Klecany www.mu-klecany.cz.
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SlAvnOSti prAvéHO A levéHO BřeHU

„Malé slavnosti“

18. 9. 2021

Na obou březích Vltavy v Klecánkách a Roztokách

Letošní slavnosti se vzhledem k situaci  
uskuteční v menším rozsahu.

Bližší informace budou k dispozici na stránkách města.
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BeSedA O lidSKém Bytí A důStOjném 
rOZlOUčení „SvětlO nA KOnci tUnelU  
AneB tAjemStví lidSKéHO Bytí“
Jaké je tajemství lidského bytí? A proč je důležitý rituál důstojného rozloučení s blízký-
mi? To jsou okruhy, kterým se bude věnovat veřejná debata v klecanské  zasedací míst-
nosti bývalé budovy městského úřadu (Do Klecánek 52) 14. července 2021 od 16.00 
hod. Přednášejícími budou lektorka a supervizorka sociálních služeb po celé ČR i v za-
hraničí Mgr. Marie Hronová a zakladatel společnosti Důstojné rozloučení Petr Hejda.

Marie Hronová se otázkám spojenými s etickými principy důstojného stáří věnuje 
dlouhodobě a přednáší o nich jako lektorka, Petr Hejda po vlastních zkušenostech se 
zařizováním pohřbu svého příbuzného opustil finanční sektor, kde pracoval a založil 
společnost, která klientům nabízí předplacené pohřby na stejných principech, na kte-
rých tato služba funguje dlouhá léta v Anglii.

Pohřeb strýce, který zařizoval, byl pro něj tak traumatizujícím zážitkem, že ho to při-
vedlo k hlubším úvahám o vlastní smrti. „Uvědomil jsem si, že bych nikdy nechtěl, aby 
si vyřizováním mého pohřbu prošly moje děti. Prostě nechci, aby kdy sáhly na kliku 
pohřební služby. Nechci, aby musely uvažovat o tom, jakou rakev bych si přál, aby řešily, 
zda je ta výzdoba dostatečná, zda by se mi ta píseň na pohřbu opravdu zamlouvala, aby 
byly vystaveny lidově kritickému pohledu bližších či vzdálenějších smutečních hostů. Ale 
hlavně, aby v době, kdy bych chtěl, aby mi řekly „Sbohem, tati“ a myslely na to, co jsme 
spolu prožili, místo toho řešily ve stresu celou tu škálu administrativních úkonů a stracho-
valy se, zda by se mi ten pohřeb vlastně vůbec líbil“, uvažuje Petr Hejda.

České pohřebnictví podle něj uvízlo v mnoha ohledech v minulém režimu a tržní 
soutěž do něj přinesla spíše řadu negativních fenoménů, než je lepší servis pro truch-
lící a důstojnější zacházení pro zesnulé. Stejně tak důstojné rozloučení se zesnulým 
ztratilo u řady lidí význam, který dříve mělo, a smrt sama se stala ve společnosti za-
měřené na úspěch tématem, o němž se nemluví.

„Žijeme ve společnosti ovládané kultem mládí a úspěchu, řítíme se na plný plyn 
dopředu a tváříme se, jako by smrt přestala existovat. A když někdo v našem okolí 

umře, najednou nevíme, co dě-
lat, jak reagovat, jakým způso-
bem se k této ztrátě postavit, jak 
se s ní vyrovnat,“ dodává Petr 
Hejda.

Když o tématech umírání 
a důstojného odchodu začal 
přemýšlet, začalo mu být divné, 
že v Česku, kde dnes již existují 
servisní služby na cokoliv, nee-
xistuje možnost, jak celé zařizo-
vání posledního rozloučení po-
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dle vlastních představ zařídit. „Máte svatební agentury, máte profesionální poradce, 
kteří vám vyřídí hypotéku na stavbu domu, architekty, kteří vám jeho podobu vymyslí, 
stavbyvedoucí, kteří vám ohlídají kvalitu jeho stavby, ale u vlastního pohřbu vlastně 
nemáte možnost jeho podobu ovlivnit,“ argumentuje.

Podle Hejdy je ve vyspělých zemích téma pohřbu a rozloučení s blízkými mnohem 
otevřeněji diskutováno. „V Německu má veřejnoprávní rozhlas jeden z nejpopulár-
nějších pořadů pravidelnou besedu s názvem Můj perfektní pohřeb. Známé i méně 
známé osobnosti v něm diskutují o tom, jak by si rozloučení s vlastní osobou před-
stavovali, co by tím svým blízkým chtěli sdělit. V Česku naopak smuteční obřad často 
degradoval do patetické povinnosti, která stojí zařizování a peníze, a tak část lidi i od 
ní raději ustupuje“, dodává Hejda

Využití služby Důstojného rozloučení, a.s. v sobě zahrnuje garantovanou cenu 
a svobodu volby. Současně firma zajistí veškerou nezbytnou organizaci pohřbu, což 
významně ulehčí situaci pozůstalým v jejich emočně napjaté době.

Kontakty:
– Infolinka zdarma 800 225 221
– info@dustojnerozlouceni.cz
– www.DustojneRozlouceni.cz
– Malá Štěpánská 3, Praha 2, 120 00

– Instagram: https://www.instagram.com/moje_dustojne_rozlouceni/
– Facebook: https://www.facebook.com/dustojnerozlouceni

pOdívej Se ZA HUmnA (11)
Severovýchodně od Mělníka se v malebné krajině tyčí hrad Kokřín, který dal jméno 
Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Hrad, který byl založen v 1. polovině 14. sto-
letí se v polovině století 16. stal útočištěm loupežníků, údajně Petrovských. Koncem 
19. století zchátralý hrad koupil 
velkoobchodník Václav Špaček, 
který v objektu provedl četné 
úpravy. Dominantou hradu je 
38 m vysoká věž. Prohlídky 
hradu jsou rozděleny do dvou 
prohlídkových okruhů, o prázd-
ninách otevřených od 9. do 
17. hodin. Do blízkosti hradu je 
možné dojet autem nebo z au-
tobusového nádraží v Mělníku 
autobusem do zastávky Koko-
řínský důl, Podhradí. Prohlídka 



Klecanský zpravodaj • červenec a srpen 2021

hradu vám nezabere více než dvě hodiny, ale Kokořínskem by se dalo toulat i dva 
týdny. Užívejte si krásné prázdniny a spoustu výletů, v kterých nás už zase naštěstí 
skoro nic neomezuje.

JH, snímek zdroj: Hrad Kokořín – Kokořín, Střední Čechy | Regiontourist.cz

nOc KOStelů v KlecAnecH
Kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie v Klecanech se letos tradičně 
připojil k Noci kostelů. Obavy 
z omezení kvůli pandemii byly 
menší než naše přání setkávat 
se, pořádat kulturní program 
a pozvat do kostela nové tváře. 
Motto směřující k úctě k příro-
dě se nám moc líbilo, program 
pro děti „Koho zachránil Noe?“ 
připravila Michaela Peigerová. 
S dětmi pracovala ve skupin-
kách, hravou formou je vedla ke spolupráci a přemýšlení o Stvoření. Na objevný 
a kreativní prostor navázala hudební dílna pro děti „Sčítání zvířat a rostlin v písnič-
kách“. Děti s radostí zpívaly a spontánně tančily, vyluzovaly zvuky zvířat a rostly 
jako květiny. S harmonikou je bavila a k počítání zvířat v písničkách vedla Anna 
Červenková.

Prohlídka věže za asistence skautů je stálou nabídkou každý rok. Od otevření kos-
tela byly mladým hudebníkům ze ZUŠ Klecany k dispozici varhany, aby si vyzkouše-
li, jak se na ně hraje. Už druhým rokem jsme návštěvníkům nabídli prohlídku varhan 
s výkladem Michala Reisera. Na tento program stála fronta zvědavých zájemců, kteří 
z kůru odcházeli plní nových vědomostí.

Koncert pěveckého sboru Klenota je neodmyslitelnou součástí Noci kostelů každý 
rok. Členky souboru zpívaly kmenový, ale i premiérový repertoár, a jejich sbormistry-
ně Marcela Sládková je muzikálně vedla k nádhernému koncertnímu zážitku vděčné-
ho publika. Na hudební vlně navázalo smyčcové kvarteto Gadrew Way. Profesionální 
hudebnice z pražských orchestrů tvoří nevšední komorní uskupení, interpretují písně 
od folkloru přes židovskou hudbu po jazz. Jejich zpěvačka a houslistka Gabriela 
Vermelho všechny zaujala výrazným zpěvem i hrou. Koncert byl silným zážitkem, 
odměněný obdivem posluchačů. Jsme rádi, že i v takto náročné době se nám poda-
řilo zaujmout a potěšit návštěvníky v Klecanech. Ke krásnému doplnění Noci kostelů 
přispěla výstava obrazů Pavla Kuneše na téma Klecanský háj.
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Návštěvníci se po skončení programu, z něhož musela být vypuštěna pro nemoc 
Ing. Dalibora Titěry, beseda o včelách ve Starém a Novém zákoně, setkali na závěr 
večera před kostelem ke společnému hovoru a pohoštění.

Výborný program připravila Anička Červenková. Jí i všem účinkujícím děkujeme. 
Slavnost navštívilo asi 150 návštěvníků z Klecan i okolí.

Pavel Kuneš

Poděkování klecanským skautům
Děkujeme skautům z klecanského střediska Havran za vzornou spolupráci při letošní 
Noci kostelů v pátek 28. května. Jako každoročně byli spolehlivými průvodci návštěv-
níků věže klecanského kostela.

za přátele klecanského kostela Pavel Kuneš

jOSef KOžíšeK
Před 160 lety se dne 6. července narodil v Lužanech Josef 

Kožíšek. Vystudoval gymnázium v Plzni a učitelský ústav 
v Příbrami. Pak působil jako učitel i jako ředitel na řadě 
tehdejších obecných škol, a to až do roku 1920. Přáním 
mladého učitele bylo osobně se setkat s tehdy velmi 
významným spisovatelem a kaplanem Václavem Bene-
šem Třebízským. Toto přání však nebylo naplněno pro 
Třebízského předčasné úmrtí. I přesto se mladý učitel 
v Klecanech, kde byla v té době památka na Třebízského 

velmi živá, rád zabydlel a také se zde oženil s Marií Ti-
chou z Hoštic. V r. 1895 nastupuje J. Kožíšek místo řídícího 

učitele v Zápech u Brandýsa nad Labem. Tehdejším Minister-
stvem školství byl povolán do Státního nakladatelství v Praze, 

kde později zastával funkci ředitele literárního oddělení, a to až do svého odchodu 
na penzi v roce 1927. Josef Kožíšek zemřel v Úvalech u Prahy v den svých 72. na-
rozenin 6. července 1933. Svá díla určená převážně dětem publikoval v časopi-
sech Malý čtenář, Česká mládež nebo Květy mládeže. Celá řada jich vyšla i knižně. 
V době svého působení v Zápech napsal své nejvýznamnější dílo – čítanku „Poupa-
ta“. Celkem vydal 12 knih (první v r. 1890), z nichž si připomeňme alespoň některé: 
Na výsluní, Pohádka lesa, Sedmikrásky, Děti z boudy, Špalíček moudrých básniček, 
Polámal se mraveneček, Rozpravy o čtení elementárním, Z didaktických pokusů ve 
třídě elementární a další.

JH
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cO Se pSAlO v KrOnice KlecAn – r. 1971 (18)
MV NF ve spolupráci s VO-KSČ zajistil oslavu únorového vítězství pracujícího lidu, 
spolu s MNV při MDŽ uskutečnilo návštěvy s blahopřáním a květinovými dárky 
u nejstarších občanek, dne 24. dubna byla uspořádána celookresní směna, byla tu 
důstojná oslava májových oslav za účasti okolních obcí.

Dne 8. května byl uspořádán průvod na místní hřbitov a položeny tu věnce na hrob 
Rudoarmějců, dne 9. května uspořádala ZDŠ se Sokolem sportovní den za účasti naší 
místní posádky, kynologové předvedli výcvik psů. Večer byla na Rychtě májová vese-
lice. MV NF uspořádal řidičské kursy při nichž během roku bylo vyškoleno 105 osob 
a obdržely řidičské průkazy.

Činnost jednotlivých složek a organizací v obci za rok 1971
SČSP čítá 133 členy. Předseda s. Jaroslav Ždych zorganizoval v červnu zájezd 
do Sovětského svazu a po něm se pak konala beseda se 7 účastníky tohoto zá-
jezdu, která měla mezi posluchači velmi pěkný ohlas. Dne 6. srpna účinkoval na 
posádce estrádní soubor, byly tu 2 zájezdy do pražských divadel, návštěva sov. 
výstavy umělecké fotografie a návštěva u dukelského památníku v Milovicích. 
Dne 3. listopadu ve spolupráci se všemi složkami NF zahájen byl Měsíc čsl. 
sov. přátelství, při němž účinkovali pražští umělci a byl tu projev k 54. výročí 
VŘSR. dne 6. listopadu položeny byly věnce u hrobu Rudoarmějců, ve dnech 
13. a 14. listopadu v místním kině promítán sov. film: Osvobození. Závěru oslav 
Měsíce čsl. sov. přátelství konaném dne 11. prosince se též zúčastnili 2 přísluš-
níci sov. armády.

ČSŽ čítá 75 členek, předsedkyní je s. Jaromíra Haragová. Během roku uspo-
řádal 19 zájezdů do pražských divadel a po naší vlasti, 6 zájezdů na sportovní 
utkání a 3 dvoudenní zájezdy.

MPS měl nedostatky ve své práci, ale po provedených volbách za předsednic-
tví s. Karla Horáka lze očekávati jisté zlepšení.

SPB čítá 30 členů, z nichž většina je z okolí. Předsedou je s. Michal Simulík. 
stát. zaměstnanec z Klecan č. 348. Členové jsou staří občané, z nichž nejstarší 
Vojtěch Neuman z Klecan č. 136, nar. 12. 7. 1880, Rudolf Kinc z Husince č. 33, 
nar. 2. 6. 1884, Jos. Slavata z Brnek č. 260, nar. 17. 3. 1885 a Frant. Gleich ze 
Mcel u Mělníka, nar. 14. 2. 1890. Schválen návrh: v příštím roce 1972 zhotovení 
a umístění 3 pamětních desek, a to s.s. Karlu Tröberovi, Karlu Šestákovi a jeho 
synu Evženovi, kteří byli umučeni za německé okupace.

Lidová myslivecká společnost čítá 17 členů a 4 hosty (= mládež). Předsedou je 
Václav Macal z Řeže, hospodářem Josef Šubrt z Klecan.

Plánován odstřel 320 zajíců – splněno 316 kusů, 117 bažantů – splněno 
125 kusů; plánováno a splněno: 1 srnec, 2 srny, 2 srnčata. Do hospodářského 
družstva v Měšicích odevzdáno 100 zajíců (340 kg), 25 bažantů (29 kg). Sebráno 
bylo 118 bažantích vajec, z líhně vypuštěni byli ve stáří 12 týdnů 53 bažantíci. 
Škodné zvěře byly uloveny 132 kusy. Pro JZD odpracováno 140 hodin, pro les-
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ní závod 195 hodin. Na výměře o 3 ha vysázeno 10 000 stromků. Na obnově 
zásypů a krmelců odpracováno 95 hodin, účast na brigádách byla 95 % členů 
a hostů. Kulturní činnost: účast na všech oslavách pořádaných NF, v červnu (Mě-
síci myslivosti) promítnuty filmy s mysliveckou tématikou. Světové myslivecké 
výstavy v Budapešti se zúčastnilo 12 členů s manželkami.

ČsČK čítá 187 členů, předsedkyní je s. Anna Daňková. 9 členů jsou dárci 
krve, z nich s. Jaroslav Štěpán obdržel plaketu Jánského. Konány byly 4 lékařské 
zdravotnické přednášky, zdravotnické školení žáků ZDŠ, sebráno bylo 768 kusů 
šatstva a obuvi pro dětské domovy a domovy důchodců, podniknut autobusový 
zájezd do severních Čech. Dále pak ve 28 případech poskytnuta první pomoc, 
jsou tu 3 případy bezplatné pečovatelské služby a o vánočních svátcích členové 
navštívili a podarovali naše přestárlé občany.

JH

Klub rodičů a dětí Klíček na náměstí
Rodiče s nejmenšími 
dětmi se konečně moh-
li sejít v bývalé restau-
raci U mlsnýho bejka 
při oblíbeném cvičení 
s Šárkou Hausnero-
vou. Po více než roč-
ní přestávce jsme děti 
nepoznávali. Některé 
si přivedly i svoje nové 
sourozence a všechny 
děti se při cvičení dob-
ře pobavily a něco no-
vého se naučily.

Děkujeme městu 
za poskytnutí dočas-
ných prostor pro naše 
kroužky a kurzy. Po prázdninách zahájíme plný provoz. Nabídku najdete na 
www.pravyhradec.cz
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Zprávy z Babiččiny zahrádky i z přilehlé Divoké zahrady v kasárnách

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.

Sázení medonosných keřů
V sobotu 29. 5. jsme při sázení keřů zmokli naštěstí jen jednou. Potom jsme se pustili 
do práce a vysadili 104 keřů, které budou postupně rozkvétat a poskytovat včelkám 
pastvu od jara až do pozdního léta. Hlohy, aronie, meruzalky, klokoče, ptačí zoby 
a hlavně černé bezy, ty mají chránit před ohněm, nemocemi a zlými kouzly. Nakonec 
jsme zasadili krásnou lípu.

Děti si po divadle O zeleném mužíčkovi vyzkoušely žonglování a pak se vydaly 
zkoumat hmyz, který žije v zahradě.

Keře jsme pořídili díky dotaci od Nadace partnerství z programu Zelené oázy 
a lípu a ovocné stromy z dotace Státního fondu životního prostředí MŽP.
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Návštěvy dětí v zahradě
Pro děti z klecanské mateřské školy je Babiččina zahrádka u DPS příjemným cílem 
dopolední vycházky. Mohou zde nakrmit kachničky, slepice i husy. Odvážnější dosta-
nou včelařský klobouk a mohou nahlédnout do včelího úlu.

Objednali jsme pro ně výukový program společnosti AMPI Zvířata na dvorku.
Děti z lesní mateřské školky z Řeže přijely prozkoumat život včeliček. Překvapily 

nás svým zájmem a vědomostmi.

Medobraní
Po roční péči o včelky došlo konečně na tolik očekávané první medobraní. Za naši 
snahu nás včeličky odměnily sladkým medem a nebylo ho zrovna málo. Když si uvě-
domíme, že jediná včelka za svůj život nasbírá asi tak jednu malou lžičku medu, pak 
nezbývá než hledět s úžasem na mnoho sklenic z našeho prvního medobraní. Byla 
to ta nejvoňavější, nejsladší a také nejlepivější práce na světě. Všichni jsme si to moc 
užili, a tak bychom to chtěli ještě alespoň jednou zopakovat, bude-li počasí příznivé 
snůšce. Včelky samozřejmě sbírají nektar pro sebe a vytvářejí si z něj medové zásoby 
na zimu. To my lidé je o jejich poklad olupujeme, a tak jim musíme na podzim dát 
náhradou cukerný roztok a všechno jim vynahradit svou péčí. V zimě si pak do čaje 
přidáme lžíci medu a s povděkem i úctou vzpomeneme na léto a na včely. Možná 
jsme vás teď trochu navnadili na něco sladkého a možná na tom bodavém hmyzu 
přeci jen něco bude. Stavte se někdy v pátek v 10 hodin dopoledne a uvidíte sami.

Zdeňka Tomášová, Pravý Hradec a Jitka Brožová, Český svaz včelařů
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Poděkování
Děti a paní učitelky z mateřské školy Klecany děkují p. Zdeňce Tomášové za zpro-
středkování zajímavého programu o zvířátkách a umožnění návštěv v Babiččině za-
hrádce. Všem se nám v zahradě moc líbilo, a pokud to bude možné, rádi si návštěvu 
zopakujeme.

D. Horová
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SetKání HiStOricKýcH vOZidel v KlecAnecH
Jako každý rok, tak se i letos druhou červnovou sobotu dopoledne objevila 
v Klecanech na náměstí Třebízského, historická vozidla. Ale bohužel stejně jako 
v loňském roce díky opatřením vlády, nebylo možné uspořádat naší klasickou 
Klecanskou veteran rallye.

Po loňském „Výletě okolo Řípu“, kdy se na náměstí sjelo 40 posádek a všichni 
jsme v 11. hodin odjeli v koloně na trasu dlouhou 59 km, zakončenou v přírodě 
piknikem s vlastní svačinou a opékáním donesených buřtů, jsme letos uspořádali 
nikde neprezentované „Setkání historických vozidel v Klecanech“.

V sobotu 12. června po dlouhé době ožilo klecanské náměstí radostným se-
tkáním nadšenců historických vozidel. Po pandemické pauze, kdy se majitelé se 
svými „miláčky“ nemohli, nikam vydat, to byla veliká možnost, své stroje někde 
předvést a Klecany jsou pro tuto příležitost to nejlepší místo.

Proto se na náměstí objevily skutečné unikáty, které jsme u nás ještě nikdy ne-
měli možnost vidět. Byly to mimo jiné Ford T z roku 1927 a Ford A z roku 1930, 
s kterými přijeli syn a otec Sudovi, Lagonda W12 De Wille z roku 1939, který 
přivezl Jiří Kašpar. Jan Bruner nám představil vůz Wolseley Tickford z roku 1936, 
který ve své největší slávě jezdil pro vládu Velké Británie. Tyto vozy v tomto pro-
vedení jsou dochovány pouze ve 2 ks a s otevírací střechou pouze tento jediný. 
Lukáš Gulak přivezl vůz NASH 1070 Saloon s osmiválcovým řadovým spodovým 
motorem z roku 1932. Tyto vozy byly vůbec poprvé představeny oku českých di-
váků a premiéru si nechali právě do Klecan. Nováčkem našeho sportovního klání 
byli také manželé Zárubovi, kteří k nám dorazili se svým vozem značky Peugeot 
vyrobeným v roce 1929 a dovezeným z Francie.

Samozřejmě nemůžeme opomenout ani 20 motocyklů na startu letošního se-
tkání. Z nich jistě nejzajímavější byly 2 motocykly B. S. A. 770 se sidecary z roku 
1928. S jedním přijela paní Libuška Šulcová se svou kamarádkou a v druhém 
k nám zavítal její syn, Vladimír Šulc s vnukem. Oba patří k pokračovatelům slav-
ného rodu Šulců, který propagoval tyto motocykly na území prvorepublikového 
Československa a stali se výhradními dovozci motocyklů B. S. A. z Velké Británie 
pod značkou Bratři Šulcové. Později se firma zaměřila na prodej motocyklů ČZ. 
Dále jsme měli možnost vidět stroje značek Harley-Davidson, BMW, Panther, ale 
i české stroje značek JAWA, ČZ a Manet. Na náměstí bylo možné vidět i zcela 
nové motocykly značky JAWA, které nám přivezl z Týnce nad Sázavou představit 
ředitel firmy JAWA Moto spol. s r.o., pan František Hruška se svými kolegy.

Posádky vyjely z náměstí na trať dlouhou 47 km. Cestou měly připraveny 2 za-
stávky, na kterých plnily vždy 2 soutěžní úkoly. 47 kilometrů se možná může zdát 
jako krátká projížďka, ale musíme připomenout, že nejstaršímu vozidlu, které se 
letos zúčastnilo, bylo už 108 let. Byl to Ford T z roku 1913, pana Havránka. Po 
projetí trati se vozidla sjela do zámeckého parku Horního Zámku v Panenských 
Břežanech, kde soutěžící navštívili expozici zámku a kapli svaté Anny a po pro-
hlídce zde na ně čekaly poslední 2 soutěžní úkoly. Jedním z nich bylo skládání 
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puzzle, na jehož obrázcích nemohlo 
být nic jiného než místní zámek a kap-
le a na závěr si vyplnili testík, kde jsme 
si ověřili, jaký dávali pozor při jednot-
livých prohlídkách.

V zámeckém areálu byla soutěž ukon-
čena a všichni jsme se po 16. hodině 
odebrali na Šťastný ranč ve Zlončicích, 
kde proběhlo vyhlášení výsledků letošní-
ho „Setkání historických vozidel v Kleca-
nech“.

Příprava letošní akce probíhala jako 
vždy již od ledna, ale bohužel jsme do 
poslední chvíle nevěděli, jestli ji bu-
deme moci zrealizovat. Tři týdny před 
termínem jsme se teprve rozhodli, že 
soutěž uskutečníme. Bohužel do po-
slední chvíle jsme nevěděli za jakých 
podmínek a kolik lidí se bude moci 
zúčastnit. Z těchto důvodů jsme celou 
akci nikde neuveřejňovali a vše jsme 
dělali spíše v tajnosti, abychom nepo-
rušili některé z vládních nařízení. Omlouváme se všem, kdo se chtěli na veterány 
podívat a nevěděli, že se akce uskutečnila. Na městských webových stránkách 
www.mu-klecany.cz, záložka kultura, Klecanská veteran rallye, budou uveřejně-
ny fotografie z celého dne, na nich máte možnost vidět většinu vozidel, která se 
setkání zúčastnila.

Děkujeme všem pořadatelům, kteří nám v den akce pomáhali na trati a samozřej-
mě městu Klecany, které umožnilo v této divné době setkání uskutečnit.

Za pořadatele Láďa a Alena Němečkovi

Ford A 1930

Whiped 1927

Ford T 1913
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JAWA 350 Perák 1952

Libuše Šulcová BSA 770 1928

Náměstí Třebízského v Klecanech

Lagonda 1939

MG TD 1953

NASH 1932
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Park Horního Zámku

Posádka Michala Bohaboje  
s vozem Praga  Alfa

Vladimír Šulc BSA 770 1928

Phanther 1935

Seřazené vozy na náměstí  
v Klecanech

Wolseley 1936
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Upečeme.cZ
Jsme cukrárna založená v roce 2020 v Praze z vášně dvou podnikavých dam. Kromě 
toho, že jsme obchodní partnerky a nejlepší kamarádky, tak jsme i máma s dcerou 
a navíc máme stejné jméno, takže když zavoláte k nám do výroby, tak Vám na 99 % 
zvedne telefon Soňa. Pečení je naše společná láska, vášeň a radost a živit se pečením 
je pro nás splněný sen.

Mnozí z vás již naše zákusky ochutnaly díky spolupráci s výdejním místem do 
Klecánek 35, Klecany. Zde je každý pátek a sobotu možnost vyzvednutí krabiček na-



26 / 27

šich tradičních zákusků jako jsou punčové řezy, indiánky, věnečky, čoko řezy a  další 
dobroty z naší bohaté nabídky.

Jak výdejní místo funguje? Na našich webových stránkách www.upeceme.cz vy-
tvoříte objednávku a v sekci platba si vyberete, kde chcete své dobroty vyzvednout, 
zda přímo ve výrobě Rýmařovská 561, Letňany nebo zde v obci na výdejním místě 
do Klecánek 35. Do poznámky nám  napište požadavky k vyzvednutí jako je den či 
hodina. Výdejní místa pro vaše objednávky fungují neomezeně!

Sledujte nás a mlsejte s námi. Vaše Upeceme.cz

Výdejní místo v Klecanech
Jak je to s těmi pátky a sobotami u nás v obci?  V pátek v brzkých ranních hodinách 
přijede paní cukrářka s čerstvě napečenými zákusky, my je uložíme do lednice, kde 
čekají na své majitele. K dispozici v tyto dny máme jak objednané krabičky dezertů, 
tak také krabičky které jsou navíc a ty vám nabízíme prostřednictvím facebookových 
stránek Upečeme.cz výdej Klecany|Facebook 

Radka Melíšková

mySlivecKé létO
Červen je tradičně označován za měsíc 
myslivosti. V tomto měsíci se rodí nejví-
ce mláďat jak lovné zvěře, tak i ostatních, 
volně žijících živočichů. Přirozený přírůs-
tek bažantů, který je již mnoho let nízký, 
doplňujeme nákupem mladé bažantí zvě-
ře a jejím vypouštěním do přírody. Tak 
jako v minulých letech nakoupíme i letos 
z bažantnice Ploužná cca 100 ks bažantů, 
které nejdříve umístíme do aklimatizač-
ních voliér a po nějaké době vypustíme 
ve vhodných lokalitách honitby. V místě 
vypuštění jim po určitý čas podáváme kr-
mivo a vodu, aby si zvykli na nové prostře-
dí a jejich přechod do volnosti byl snazší. 
Důležitou akcí bylo vyhánění zvěře z polí 
před sečením pícnin s pomocí loveckých 
psů, aby se omezily ztráty vysečením 
hnízd či usmrcením srnčat. Byly obnove-
ny pachové ohradníky podél komunikace 
z Dolních Chaber do Zdib, Klecan, Větru-
šic i do Řeže. Srnec
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Tak jako každý rok v této době apelujeme 
na návštěvníky přírody, aby se chovali ohle-
duplně, neplašili zvěř, nedotýkali se naleze-
ných mláďat a hlavně nenechali své psy volně 
pobíhat.

Stále registrujeme nové stížnosti obyvatel na 
škody způ-
sobené na 
jejich ma-
jetku čer-

nou zvěří. V mnoha případech však tomu přispí-
vají sami svým nezodpovědným chováním, kdy 
biologický odpad z pozemku vyvážejí za plot 
na sousední neobhospodařované parcely nebo 
na jiné pozemky. Tím ovšem lákají divoká pra-
sata do blízkosti svých domů a chat. Všežravá 

černá zvěř 
na těchto 
skládkách 
nachází zbytky potravin, zeleniny, padané ovoce 
a na hromadách posečené trávy žížaly, slimáky 
a myši. Nelze se pak divit, že se prasata u tak-
to prostřeného stolu zabydlí. Protože se jedná 
téměř sto-
procent-
ně o ne-
honební 
pozemky, 

nemají myslivci téměř žádnou možnost jak 
zasáhnout.

S postupným rozvolňováním protikorona-
virových opatření, ožívá i spolková činnost. 
V červnu se uskutečnila slavnostní členská 
schůze našeho mysliveckého spolku i sněm 
okresní organizace Českomoravské myslivec-
ké jednoty. Již plánujeme společenské a kul-
turní akce jako např. sraz se sokolníky v září 
či účast na svatohubertské mši v listopadu. Za-
mýšlíme se nad pořádáním tradičního mysliveckého plesu. Jen doufáme, že epidemie 
koronaviru je již skutečně za námi a všichni si budeme moci užít nadcházející letní 
dovolené a prázdniny. Těšíme se na shledání v září.

Ing. Jindřich Trpák

Zajíček

Srnče

Bažantík

Ranní snídaně
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K čemU Se KOnAl GArážOvý prOdej v GAráži

První červnový víkend jsme spolu s dětmi z Klecan uspořádali Garážový prodej 
výrobků, věcí potřebných i nepotřebných a všeho, nač si vzpomenete. Prostě Gará-
žový prodej.

Věděli jsme zcela přesně, kam chceme vybrané peníze z prodeje poslat.
Do soboty 5. června 2021 to byl ale náš tajný projekt.
Prodávali jsme v sobotu i neděli. Zajištěno bylo drobné pohoštění a ledový čaj s ci-

trónem. Na pomoc přišlo mnoho kamarádů. Prodávané předměty byly tak různorodé, 
že si mohl vybrat každý. Slunce svítilo (někdy až příliš) a v prodeji jsme byli úspěšní!

V sobotu jsme utržili 4 975,– Kč a v neděli 3 401,– Kč.

Proč tak detailně popisuji průběh a úspěšnost prodeje? Kvůli tomu projektu!
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Slyšte, Slyšte:

Oznamujeme, že postavíme půvabnou GALERII NA KOLEČKÁCH, kterou máme 
v plánu umístit do Divoké zahrady, která vzniká v kasárnách. Tam jsme nedávno vysa-
dili (za účasti mnoha dobrovolníků z Klecan) ovocné stromy, posadili 3 včelstva a za-
sázeli množství medonosných keřů. Divoká zahrada sousedí s Babiččinou zahrádkou 
za domem seniorů, kde se již delší dobu stará o záhony zeleniny pan Most s několika 
návštěvníky. Mají tady domov dva houseři, kachní párek s kachňaty a pár slepiček pro 
potěšení babiček a dědečků. Spolu s Divokou zahradou takový začínající malý ráj 
pro děti, mládež, dospělé i seniory. Zahrada zatím teprve vzniká, a tak máme nějaký 
čas, aby mohla vzniknout také Maringotka – Galerie na kolečkách.

Práce se ujmou (zcela nezištně a bez nátlaku) naši muži – 
Petr Čistý a Marek Borovička.

My, ženy – Eva Stanislavová a Lenka Borovičková, jim 
v tom chceme významně a s láskou pomáhat.

Maringotku – Galerii na kolečkách chceme věnovat všem tvořivým lidem v Kle-
canech. Chceme v ní pořádat výstavy vašich uměleckých a jiných prací. Prezentovat 
produkty z Divoké zahrady Pravého Hradce (ovoce, med, byliny). Chceme, abyste 
měli estetickou a kulturní možnost ukázat to, co byste možná tvořili jen „do šuplíku“. 
Tu možnost budou mít nejen občané města Klecan.



30 / 31

Stavět budeme úplně od základu. Za první peníze bude zakoupen podvozek. Naše 
práce na projektu je nezištná a neplacená. To je náš vklad k realizaci. Pokud budete 
chtít projekt podpořit, můžete tedy nejen penězi, ale i materiálem, osobní pomocí, 
propagací, užitečnou radou, nebo jen laskavým slovem. Každá pomoc vítána!

Náš garážový prodej 
vynesl prvních
8 376,– Kč.

Přijela nás podpořit 
členka Národního di-
vadla a tvář ze seriálu 
Ulice, herečka Alena 
Štréblová,

Zdeňka Tomášová 
upekla svoje klasické palačinky a alternativní umělec a nezištný pomocník z Divoké 
zahrady – David Kemr zvaný Sherlock – nám namaloval Divokou zahradu na dveře 
garáže.

Děkujeme všem nakupujícím!

Doufáme, že se vám bude projekt a my-
šlenka líbit a že se přijdete s výsledky naší 
práce seznámit i během uskutečňování 
a podpůrných akcí. Projekt jsme přihlásili 
na DARUJME.CZ, zde můžete přispět na 
transparentní účet. Další garážový prodej 
se bude konat o sobotách 24. července 
a 14. srpna 2021

Fotografie maringotky jsou zatím jen in-
spirativní. Fotografie z garážového prodeje 
jsou pravé.

Těšíme se na uskutečnění projektu, ale 
i na jeho uskutečňování.

Eva, Lenka, Petr, Marek
a všichni „Tvořiví“ z Klecan i okolí
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Když jsme na začátku září 2020 nasedali do vlaku, nesoucím název 
„školní rok 2020/2021“, netušili jsme, že se jedná o rychlík. Do cíle jsme 
dojeli tak rychle, že jsme se nestihli pořádně ani nadechnout. 

Poslední školní týden nám obzvláště utekl, díky zábavným aktivitám, školním vý-
letům a školám v přírodě, které žáci absolvovali. 

Jednotlivé třídy se rozjely do nejrůznějších koutů České republiky a poslední školní 
dny si maximálně užívaly. 

Prvňáčci se nám proměnili v indiány a v Jizerských horách prokazovali svou zdat-
nost, obratnost, ale především odvahu, které byla zapotřebí obrovská dávka. Po téměř 
roce, stráveném doma po boku rodičů, opustili na několik dnů známé prostředí a vy-
pravili se do neznáma. Všichni to zvládli na jedničku a domů přijeli bohatší o mnoho 
krásných zážitků. 

Druháci navštívili historický park v Ledčicích, kde si zahráli na malé archeology.
Cílem čtvrťáků se stalo Strážné v Krkonoších, kde si užívali hezkého počasí při 

nejrůznějších aktivitách a procházkách přírodou. 
Šesťáci navštívili Pražský hrad a jeho okolí. Dozvěděli se spoustu nových infor-

mací, s nadšením zhlédli výměnu hradní stráže a ve Zlaté uličce si připadali jako 
v Příčné ulici ze světa Harryho Pottera. 

Osmáci vyrazili za historií na Levý Hradec a i přes vysoké teploty si výlet moc 
užili. Od pana průvodce se dozvěděli spoustu zajímavých informací nejen o pře-
myslovském hradišti, ale také o kostelíku svatého Klimenta, ve kterém se nacházejí 
zrestaurované fresky. Navštívit mohli rovněž sklepení, v němž jsou vidět zbytky zdiva 
z původní rotundy.  

Devátá třída se před sluníčkem schovala do JumpParku, kde na obřích trampolí-
nách vyskákala zbytky energie. 

A najednou tu byl pátek. Žáci se slavnostně oblékli a s květinami v ruce si vyrazili 
pro svá vysvědčení. Zazvonil zvonec a dalšímu školnímu roku je konec.

-km-

šKOlní KUrýr
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červen plný ZážitKů v nAší drUžce
Letošní „Mezinárod-
ní den dětí“ jsme 
oslavili mezi piráty. 
Nejdříve bylo na-
ším úkolem vytvo-
řit pirátské vlajky 
a naučit se pirátský 
pokřik: „Napnout 
plachty, ruce vzhů-
ru – zlato sem, tas 
a pal“. Teprve potom 
jsme se mohli pře-
vléknout do kostýmů 
a namalovat si obličeje. Pak už na nás čekalo dobrodružství a plnění pirátských úko-
lů. Na závěr nás čekalo hledání pokladu. Za svoji odvahu, dravost a statečnost jsme 
si všichni odnesli ocenění „Stal jsem se malým pirátem nebo pirátkou!“ a něco z na-
lezeného pokladu. Napínavé odpoledne jsme zakončili ohněm a opékáním buřtů na 
pustém ostrově.
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Hurá do rozkvetlé zahrady….
Konečně jsme se dočkali 
a mohli jsme po delší době 
opět za hranice Klecan na vět-
ší výlet. Tentokrát jsme si to 
namířili do Botanické zahrady. 
Návštěvu rozkvetlé pivoňkové 
louky a Japonské zahrady jsme 
si zpestřili zábavným progra-
mem Strom, stromek, strome-
ček. Dozvěděli jsme se, proč 
jsou stromy důležité v životě 

člověka a zvířat, jak stromy mohou vypadat a co potřebují k životu. A také si něco 
pověděli o ochraně životního prostředí.

Jedno netradiční odpoledne jsme prožili 
v „pyžamech“
Užili jsme si odpoledne plné her, soutěží, zábavy 
a také jsme vybírali „nejvtipnější“ a „nejhezčí” 
pyžamko.

Na závěr dostal každý „pyžamáček“ sladkost. 
Byla to sladká tečka za příjemně stráveným zá-
bavným odpolednem.

Závěr letošního „pandemického“ školního roku jsme 
zakončili piknikem v přírodě. Své batohy jsme naplnili 
různými dobrotami, pitím, dekami a vyrazili směr Zdiby. 
Cestou jsme se vyfotili u pole, které bylo poseto kvetou-
cími vlčími máky, a nedočkavě vyhlíželi naši rozkvetlou 
louku. Konečně jsme se dočkali a mohli rozložit deky, vy-
balit dobroty a začít „vegetit“. 

Prostě pohoda, klídek, sluníčko…

Přejeme všem krásné a hlavně zdravé prázdniny!

Za kolektiv 
družiny 

Eva Křížová
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StřípKy Ze šKOlKy
Tak, a je to…
Další školní rok je za námi. Když jsme se v září sešli ve školce, doufali jsme, že už 
bude probíhat vše v běžném režimu. Těšili jsme se na spoustu zajímavých činností 
s dětmi ve třídách, na zahradě, výlety, plavání a předškoláci se těšili na školku v příro-
dě. Bohužel nám zrádný vir překazil všechny naše plány. Od prvních podzimních dní 
se střídaly třídy v karanténách, pracovali jsme s různými omezeními a ze školky jsme 
téměř nevytáhli paty. V lednu zasáhlo onemocnění Covid-19 polovinu personálu ma-
teřské školy a došlo na několikatýdenní uzavření školky Krajskou hygienickou stanicí. 
Následovalo kompletní uzavření škol a školek státem a všichni s napětím sledovali 
situaci a očekávali, kdy budou moct děti opět chodit do školky.

S prvním rozvolněním mohli nastoupit v dubnu do svých tříd předškoláci. Čekalo 
je sice nepříjemné testování dvakrát v týdnu, ale distanční výuky už měli všichni dost. 
Domácí úkoly děti plnily na jedničku a došlo i na video setkávání, ale osobní kontakt 
s kamarády a s třídními učitelkami nic nenahradí. Přišel květen, a do školky mohly 
nastoupit všechny děti a čím dál více se rušila různá nepříjemná opatření. V červnu 
už jsme ve školce, k radosti všech, fungovali téměř v běžném režimu. Co už jsme 
opravdu nestihli, bylo plavání a školky v přírodě. Každá třída stihla alespoň nějaký 
malý výlet a třída Liška se dokonce vydala i do pražské ZOO.

Máme za sebou i další on-line zápis do mateřské školy a mnoho administrativ-
ní práce spojené s testováním dětí a zaměstnanců, vyplňováním statistických údajů, 
přípravu distanční výuky pro předškoláky, sledování všech možných nařízení vlády, 
které se týkaly školských zařízení a přizpůsobování se vydaným opatřením.

Nakonec jsme však všechno zvládli díky práci všech pedagogických i nepedago-
gických zaměstnanců školky ve spolupráci s vedením školy, a také ve spolupráci 
s rodiči, zejména u předškoláků. Určitě se patří všem poděkovat a doufat, že nás 
čeká klidnější rok, budeme pracovat bez omezení, děti se budou setkávat s kamarády 
a s p. učitelkami ve svých třídách a užijí si i tradiční školkové akce a výlety.

Barevný týden
Každý rok probíhá v rámci oslav Mezinárodního dne dětí barevný týden. Děti i do-
spělí si každý den obléknou oblečení v barvě dne, která se vždy předem ohlásí. A tak 
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ani letos jsme si tento svátek nenechali ujít. Jednotlivé třídy měly různě zaměřené 
programy a děti vyrazily i na delší vycházky do okolí. V některých třídách proběhl na 
závěr týdne i karneval.

Divadlo Kůzle
Konečně jsme se dočkali i dalšího divadelního 
představení. Tentokrát přijelo divadlo Kůzle s po-
hádkou „O princezně, která chtěla všechno hned“. 
A co říkají sami autoři o pohádce: „Kdo chce 
všechno hned a myslí jen na sebe, může snadno 
přehlédnout, že ho má někdo rád. Podobně se to 
stalo i princezně v naší pohádce, sluha Kmínek by 
vám mohl vyprávět. Zvítězí nakonec jeho láska nad slovíčky rychle a hned.“

Rozloučení s předškoláky

V předškolních třídách se podařilo uskutečnit Roz-
loučení s předškoláky. Třídy Liška, Beruška a Žab-
ka si připravily slavnostní pasování předškoláků na 
školáky. Děti dostaly různé upomínkové předměty 
– stužky, šerpy, knihy a další malé dárečky a rodiče 
pomohli se zajištěním občerstvení.
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Rozloučení bylo v ka-
ždé třídě trochu jiné, 
ale důstojné, dojemné 
a dětem to moc sluše-
lo.

Prázdninový provoz a příprava na nový školní rok
Naše mateřská škola bude otevřena ještě v prvních třech červencových týdnech. Do 
školky budou chodit děti, jejichž rodiče pracují a nemají jinou možnost hlídání svých 
dětí. Pak se školka až do konce prázdnin pro děti uzavře. Pro paní uklízečky, pana 
školníka a řemeslníky začne pravidelná údržba tříd a zahrady. Na konci srpna se se-
jdou i paní učitelky, aby připravily školku pro nový školní rok, který letos začíná ve 
středu 1. září.

Přejeme Vám krásné léto, ať už zůstanete doma, vyrazíte po českých krajích nebo 
se vydáte do zahraničí. V září nashledanou!

za skvělý kolektiv MŠ Klecany Dáša Horová
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cyKlOpArK/BiKepArK KlecAny
Asi každý už zaslechl něco o cykloparku nebo chce-
te-li bikeparku v Klecanech. Je to totiž skvělá zpráva 

pro všechny místní vlastníky bicyklů. Velmi 
děkujeme městu Klecany, že pro tento účel 
uvolnilo nevyužitý pozemek s nahromaděnou 
zeminou z rozšiřování ČOV. Členové našeho 
cyklistického oddílu ADASTRA Cycling Team  
(www.bikeklecany.cz) se jako dobrovolníci ujali 
úkolu výstavby cykloparku. Díky finanční spo-
luúčasti města Klecany a našich velkorysých 
dárců již 
od začát-
ku června 
intenzivně 
p ra c u j e -

me na jeho výstavbě. Inspirací nám byly nej-
lepší cykloparky jak z Čech, tak ze zahraničí, 
kde má nějaký ten svůj „bikepark“ nebo „dirt 
park“ pro sportovní vyžití mládeže již téměř ka-
ždá vesnice. U nás se nejedná o žádný areál 
pro profíky, ale o zábavné sportoviště pro místní 
cyklisty opravdu každé úrovně. Kromě tradiční-
ho a všude oblíbeného cyklistického pumptrac-
ku (viz foto), cyklopark obsahuje i 3 linie skoků od nejtěžší se skokovými lavicemi 
vedoucí podél skal, přes prostřední středně těžkou až po nejjednodušší pro začínající 

bikery vedle hlavní cesty. Návrat zpět na start 
zajistí kombinace široké cesty se zábavnými 
prvky se stoupavým trailem. Díky umístění čás-
ti cykloparku pod stromy a možnosti osvěžení 
v malé tůňce vedle pumptracku, bude v areálu 
příjemně i v největších letních parnech.

Cyklopark bude přístupný samozřejmě ze sil-
nice „Do Klecánek“, ale také ze začátku ulice 
Pod Černou skálou. Vedle hlavní páteřní stez-
ky pro pěší , budované městem, v rámci tohoto 
přístupu náš oddíl vybuduje také paralelní zá-
bavnou terénní stezku pro cyklisty, aby neohro-

žovali procházející pěší návštěvníky údolí. V budoucnu bychom také chtěli obnovit 
historickou přístupovou cestu z centra od skládky, a to jak pro pěší, tak pro cyklisty 
(pro ty spíše jen směrem dolů). Z důvodu soukromého vlastnictví pozemků bohužel 
nemůžeme vyústit stezku směrem na Černou skálu, i když víme, že by to bylo skvělé.

Část vybudované stezky  
na severních svazích

Dokončovací práce na pumptracku

Odpadky
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Abychom nezůstali jen u cykloparku a využili 
potenciál krásného, leč zcela zanedbaného údolí 
nad ČOV, dohodli jsme se s městem Klecany na 
zpřístupnění tohoto údolí jak cyklistům, tak pěším 
prostřednictvím singletrailu/pěšího okruhu na kaž-
dé straně údolí. Údolí Pod Černou skálou je bohu-
žel z přírodního hlediska od dob komunismu za-
nedbaná plocha bývalých třešňových sadů a luk, 
která zarůstá nekvalitními porosty omezujícími 
biodiverzitu, v čele s akátem, jehož kořeny vylu-
čují toxické látky, takže v jeho blízkosti kromě čer-
ného bezu, kopřivy a vlaštovičníků nic neroste. Jen 
minimální část údolí byla v 50. letech zalesněna. 

V současné době je většina pozemků vedena jako 
„ostatní plocha“ bez jakéhokoliv stupně ochrany 
(viz také odborná studie „Revitalizace údolí pod 
Černou skálou“ na webu města Klecany). Zpřístup-
něním údolí k procházkám nebo vyjížďkám oby-
vatel Klecan nebude způsobena žádná ekologická 
katastrofa. Naopak, vybudování stezek přispěje 
k postupnému vyčištění údolí od odpadu na se-

verních svazích pod bývalou zahrád-
kářskou kolonií i jižních svazích pod 
tělesem skládky, takže bude pro místní 
přírodu a ekosystém přínosem. A po-
kud někde narazíte na pahýl stromu 
s navlečeným černým pytlem, který vy-
padá hrozně, tak vězte, že to je jeden 
z osvědčených způsobů jak, zamezit 
růstu výmladků akátu a jeho dalšímu 
šíření.

Zatím zkušebně budujeme část í 
hlavního vycházkového/vyjížďkového 
okruhu na severních svazích údolí Pod 
Černou skálou a upřesňujeme s vede-
ním města naše i jeho představy o prin-
cipech zpřístupnění údolí veřejnosti.

Budování stezek celé financuje náš 
cyklistický oddíl, takže budou budo-
vány postupně, jak budeme získávat 

Pozemek po rozšíření ČOV před 
započetím prací na bikeparku

Zapytlování pahýlu akátu
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finance. Pokud chcete fyzicky přiložit ruku k dílu, můžete se během prázdnin přidat na 
libovolnou dobu k našemu brigádníkovi – klecanskému bikerovi, který budování cestiček 
v rámci prázdninové brigády vede. Konkrétní informace k brigádě získáte na adastrabike@
email.cz. Dobudování a další rozvoj cykloparku nebo budování stezek můžete podpořit 
také finančně, zřídili jsme za tímto účelem transparentní účet číslo: 2201991401/2010 
(FIO Banka, a.s.), který můžete kontrolovat on-line, vedený na náš spolek AktivKid z.s.

Dokončení cykloparku nezáleží jen na nás a na počasí, ale i na dalších technických 
okolnostech. Náš cíl je stihnout jeho zpřístupnění veřejnosti nejpozději v půlce července. 
Sledujte nás na www.facebook.com/cyklopark.klecany a dozvíte se nejen o otevření, ale 
také o plánovaných prázdninových akcích pro děti a mládež.

Váš ADASTRA Cycling Team (mj)

v létě náS čeKAjí miStrOvStví evrOpy 
A miStrOvStví SvětA
Letos opět přepíšeme historii, a to v počtu našich členů, kteří se postaví na start Mistrovství 
Evropy či Mistrovství světa.

Hned v týdnu od 29. června do 3. července, se po roční covidové pauze, uskuteční 
Mistrovství Evropy starších žáků a žákyň, kadetů a kadetek. Jedná se o 4 závody v pěti 
dnech. Individuální časovka (ITT), Eliminátor (XCE), závod tříčlenných štafet (XCR) a indi-
viduální závod v Cross Country (XCO).

Historicky zde máme na co navazovat, vždyť náš oddíl vybojoval asi nejvíce medailí ze 
všech oddílů v ČR za posledních 7 let. Namátkou připomeňme 4. a 7. místo Magdaleny 
Mišoňové, 3. a 10. místo Zuzany Kadlecové, dva tituly vicemistryně Evropy, plus 3. a 10. 
místo v XCO a také Mistryně Evropy v XCR Anety Novotné, 8. místo přivezla Veronika 
Mišoňová ze závodu Cross Country stíhačky Gundersenovou metodou a dále 3. místo 
z XCR vybojoval také Filip Jech.

V letošním roce budeme mít na startu hned pět našich závodníků, což znamená, že 
výsledky ze závodů na začátku sezony (např. Polska, kde se jako v jediné zemi na jaře 
závodilo), nebyly náhodné.

Aneta Novotná – CP Zadov, foto Petr Tvarog Filip Jech – CP Zadov, foto Petr Tvarog
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Budeme tedy držet palce Nele Faltysové, 
Dominiku Kuklovi, Davidu Kolářovi, Denisu 
Vašíčkovi a Davidu Svobodovi.

Dva naši veleúspěšní zástupci v junior-
ských kategoriích Aneta Novotná a Filip Jech 
získali jistotu tzv. nominační preference na 
Mistrovství Evropy (9. – 15. srpna Novi Sad 
(Srbsko) a Mistrovství světa (23. – 29. srpna 
Val di Sole (Itálie))

Zejména poslední dva zmínění závodníci 
budou mít v létě pěkně našlapaný program, 
neboť je, a také všechny ostatní naše „eliťá-
ky“, čeká Mistrovství ČR od 19. – 22. srpna 
na nové trati v Harrachově.

Děkujeme všem, kteří nám fandí a podporují nás, za podporu a přízeň. Velice si jí vá-
žíme a pevně doufáme, že na podzim bude o čem psát.

(pm)

Letka starších žáků a žákyň se rozjíždí před 
závodem v Polsku

Z fOtBAlOvéHO KlUBU  
tj SOKOl KlecAny

Přihlášky do soutěžního ročníku 2021/2022
Letošní mistrovské soutěže byly kvůli vládním opatřením nekompromisně ukončeny, ale 
je potřeba vyhlížet lepší časy a doufat, že příští fotbalová sezona proběhne řádně a ne-
bude nijak přerušována či rušena úplně. Počátkem června bylo nutné svolat narychlo 
trenérskou schůzi a řešit přihlášky našich týmů na sezonu 2021/2022.
Přihlášky jsme podali následovně:
Přípravky a mladší žáci – Okresní přebor Prahy východ
Starší žáci – Okresní přebor Mělník
Starší žákyně – 2. liga starších žákyň pro Čechy
Dorost – 1.A třída Středočeského kraje
B tým muži – 4. třída okresu Praha východ
A tým muži – 1.A třída Středočeského kraje

Fotbalový turnaj k stoletému výročí fotbalu v Klecanech
V roce 1921 byl poprvé založen v Klecanech 
fotbalový klub s názvem S. K. Vltavan a bylo 
záhodno fotbalovou stovku náležitě oslavit. 
Od loňského roku jsme v klubu spřádali plá-
ny, jakou uspořádáme velkolepou oslavu. 
Měli jsme v plánu pozvat pamětníky, bývalé 
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i současné hráče, trenéry i funkcionáře a zorganizovat důstojnou oslavu se vším všudy 
včetně večerního programu.

Koronavirová pandemie nám však naše plány překazila. Ještě na konci května jsme 
neměli ani tušení, jestli bude povolen alespoň fotbalový turnaj a případně nějaký skromný 
fotbalový program pro děti.

A pak to přišlo, začalo „rozvolňování“. Díky zkušenosti z Dolních Chaber jsme v ši-
beničním čase domluvili a organizačně zajistili alespoň malý turnaj čtyř dospělých týmů 
a naši trenéři přípravek rychle domlouvali přátelská utkání přípravek a žáků.

Byli jsme rádi, že jsme oslavili stoleté výročí alespoň fotbalem. Organizace se kom-
plikovala, když nám jeden ze soupeřů těsně před turnajem odřekl účast a museli jsme 
narychlo hledat náhradní tým.

Děkujeme Slovanu Bohnice, že nám svojí účastí pomohl turnaj zachovat v původ-
ním plánovaném harmonogramu. Dalšími soupeři byli Pšovka Mělník a FK Meteor Praha 
U 19. Naši fotbalisté skončili na druhém místě. Celý den bylo také živo na UMT, kde si 
naši malí fotbalisté poměřili síly s různě zdatnými soupeři z Prahy a Středočeského kraje.

Dívky z našeho fotbalového oddílu starších žákyň se po celý den staraly o fotbalové 
soutěže pro děti z řad veřejnosti i členů fotbalového oddílu.

Mrzí nás, že nebylo možné uspořádat oslavu se slavnostnějším a zajímavějším pro-
gramem, ale pravidla, která v tu chvíli platila pro pořadatelství oficiálních akcí pro veřej-
nost, nám svázala ruce a byla pro nás neakceptovatelná. V žádném případě se nejednalo 
o hnidopišství současného vedení či opomenutí důležitosti všech, kteří byli v klecanském 
fotbale aktivní v průběhu jeho existence.

Nechtěli jsme výročí 100 let fotbalu jen tak přejít, ale jediné, co jsme si „mohli dovo-
lit“, byl alespoň fotbalový turnaj.

Věříme, že budeme mít ještě příležitost uspořádat setkání těch, kteří v klecanském fot-
bale působili a jichž si velice vážíme.

Za všechny fotbalisty přeji příjemné léto bez starostí a nezapomeňte, začínáme už 
v srpnu!

Dáša Horová

Turnaj o Pohár Ládi Vízka v Dolních Chabrech
Poslední květnový víkend se 
klecanský A tým zúčastnil 
fotbalového turnaje o Pohár 
Ládi Vízka. Byla to první vět-
ší sportovní akce po téměř 
roční fotbalovo covidové 
pauze. Klecanští hráči celý 
turnaj vyhráli a i cenu pro 
nejlepšího hráče přebíral 
hráč Klecan David Průcha.

Z vítězství měli všichni 
samozřejmě radost, ale pře-
devším šlo o radost ze zno-
vuotevření sportovišť a ze setkání sportovců po tak dlouhé době.
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„Přebírat na stará kolena ocenění pro nejlepšího hráče 
od pána, co má doma ve skříni zlatou olympijskou medaili, 
bronzovou z ME a podíval se i na MS, pro mě vždy bude 
něco znamenat, ať si každý říká, co chce, já si takových lidí 
vážím, zvlášť, když jsou úplně „normální“ a je s nimi zá-
bava. Takže děkuji pane Vízku, bylo mi ctí“, David Průcha, 
hráč klecanského A týmu.

Max Benies – umlčený průkopník a apoštol mecenášství
Ústřední postavou a jménem naší fotbalové historie co se sponzoringu 
týče, je osoba pana Maxe Beniese (*1894 Vídeň, †1955 Keňa), teh-
dejšího majitele klecanského panství, pivovaru, cukrovaru, dostihové 
stáje i více než stovky dostihových vítězství. Jelikož ani jeho choť, po-
cházející z vlivné pražské židovské rodiny Mercyů jakožto dědička no-
vinového impéria (Prager Tagblatt), rodinné úspory neztenčila, mohl se Benies věnovat na plný 
úvazek svým zálibám a k těm už od ranného mládí patřili koně. Vdostihovém časopise Paddock 
4/2008 vyšel o M. Beniesovi zajímavý medailonek, který jsme se souhlasem autora zveřejnili 
na webových stránkách klubu. Naše „fotbalové“ historické archivy jsou o poznání skromnější.

Kolektiv klecanských pamětníků r. 2001 vzpomíná:
„V roce 1919 se vrací z Maďarska (spolu s rodiči) do vlasti p. J. Fiala. Přivezl sebou i 3 fotba-
lové míče, protože hrál kopanou tehdy za přední fotbalové kluby v Maďarsku a byl výborným 
hráčem. S nadšenci z Klecan a Klecánek začali v Klecánkách budovat fotbalový klub, který si 
v roce 1921 dal název SK Vltavan.

Prvními členy klubu byli p. Jirásek, Kopta, Kocourek, Kučera – z Klecan pak p. Dus (pekař), 
J. Fiala, Krupička, Richtr (řezník), Štumpf (tesař). V té době klecanští radní klubu nepřáli a nedo-
volili jim vybudovat fotbalové hřiště. Proto se rozhodli požádat o pomoc p. Maxe Beniese, ma-
jitele klecanského panství, o pronájem místa.  Ten věnoval místo pro hřiště na svém pozemku 
v Přemyšlení u cihelny.  Dále jim věnoval částku 1 500 Kč s podmínkou, že budou hrát fotbal 
v barvách, v jakých jezdili jeho dostihoví jezdci. Tak již 80 let se v Klecanech hraje fotbal pod 
modro-žlutými barvami.

První zápas sehrál SK Vltavan a SK Bohnice a první gól dal hráč Polanecký. Hrálo se v dlou-
hých trenýrkách a normálních košilích. Na prvý zápas se přišel podívat i pan Benies s manžel-
kou a hrabětem Nosticem.“

Tolik citace, nutno ovšem podotknout, že barvy Beniesovy dostihové stáje byly původně 
modro-zlaté, jestli se tedy jedná o mýlku pamětníků, či zkrátka ta zlatá časem, a snad i z úspor-
ných důvodů vybledla na žlutou, nevíme přesně... 

Zejména v dnešní době,  kdy je kvalitní zázemí sportu alfou a omegou zájmu o něj, nám 
nezbývá než si přát, aby Max Benies nacházel nejen v Klecanech své následovníky, kteří budou 
na svůj klub patřičně pyšní.

Zdroj: článek p. Tomáše Bažanta – www.sokol.klecany.cz

Do některého z podzimních vydání Klecanského zpravodaje bychom s pomocí rodiny 
a přátel Beniesových rádi připravili článek o p. M. Beniesovi a jeho životní cestě.

D. Horová
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