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Všem školákům přejeme úspěšný nový školní rok 2022/2023
plný radosti, nových zážitků, poznatků a nových i starých přátelství!

Učitelkám a učitelům přejeme pevné zdraví, 
hodně pracovních úspěchů a potřebnou míru tolerance.

Vedení města, zaměstnanci města a redakční rada
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SlOvO StArOSty
Vážení občané,

máme za sebou netradiční a náročné období. Nejprve začala 
na jaře 2020 pandemie COVID-19 a my jsme vůbec nevědě-
li, co nás čeká. Dnes na situaci člověk hledí jinak než před 
dvěma roky, ale myslím, že v prvních dnech a týdnech bylo 
velmi málo těch, kteří by se nákazy neobávali. Jedna z prv-
ních informací, kterou jsme z vyšších míst v úplném počátku 
pandemie na jaře 2020 dostali byla, že je situace opravdu 
vážná a například v Belgii evidují 42 000 nakažených ko-

ronavirem a z toho 6 000 mrtvých. V tu chvíli nás samozřejmě napadlo, že pokud 
by se nemoc rozšířila, při tomto poměru by byly jen v našem městě desítky obětí, 
musíme udělat maximum pro jejich ochranu! Nastala obrovská vlna soudržnosti 
a solidarity. Ženy šily roušky, které jsme potom rozváželi do domácností, jezdi-
li jsme seniorům na nákupy, dobrovolníci rozváželi dezinfekci, pracovníci města 
dezinfikovali zastávky. Dnes už víme, že smrtnost viru je mnohem menší, než jak to 
vypadalo v prvních dnech, protože v počátcích bylo testováno minimum lidí a tím 
byly výsledky velmi zkreslené. Přesto za sebou virus nechal oběti na životech nebo 
vážně poškozená zdraví, a to i u nás v Klecanech. Prožili jsme si téměř dva roky 
restrikcí, nošení roušek, zavřených obchodů, restaurací a kaváren. Situace dolehla 
zejména na podnikatele a živnostníky. Kde to bylo potřeba, město se jim snažilo 
pomoci např. úlevami na nájemném.

Sanování hospodářských škod způsobených onemocněním COVID-19 společně 
s rozpočtovou politikou bývalé vlády zvýšilo výrazně státní dluh a nastartovalo in-
flaci. Když jsme si konečně oddychli, že je pandemie za námi, byla zrušena veškerá 
opatření a vypadalo to, že se vrátíme opět k normálnímu životu a stabilizaci eko-
nomiky, napadlo Rusko Ukrajinu a začala válka, která se dotkla nás všech. Válka 
celosvětově výrazně zdražila zejména energie a suroviny, čímž byl vyvinut tlak na 
další růst inflace, tedy zdražování. Pro nás na městském úřadě krize na Ukrajině 
znamenala také zajišťování ubytování a základních potřeb pro ukrajinské uprchlíky, 
převážně maminky s dětmi. Bylo potřeba pro ně zajistit registraci, školu a družinu 
s personálním obsazením, kurzy češtiny nebo pomoc při hledání zaměstnání. Mnoho 
místních podniků mělo neobsazená pracovní místa, takže v nich nové zaměstnance 
s radostí přivítali. Během školního roku jsme pro ukrajinské děti zřídili adaptační sku-
piny a v létě příměstské tábory, které jsme hradili částečně z dotace z MŠMT a částeč-
ně z prostředků, které věnovali naši občané a zaslali je na transparentní účet zřízený 
k tomuto účelu.

I přes výše uvedené globální problémy se nám v Klecanech dařilo realizovat naplá-
nované projekty a zlepšovat prostředí v našem městě, přestože to nebylo vždy snadné 
a bezproblémové. Jako příklad uvedu stavbu školy, kde se vinou covidových opatření 
a nedostatku některého materiálu na trhu o několik měsíců opozdila realizace prv-
ní etapy rekonstrukce. Z důvodu, že Ministerstvo školství zatím nevypsalo očekáva-
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nou dotaci, byla stavba dočasně přerušena. Město je na pokračování připraveno, ale 
čekáme na dlouho slibované spolufinancování ze strany státu. Naopak se podařilo 
vybudovat nová sportoviště, zkulturnit okolí sportovního areálu, zrekonstruovat mul-
tifunkční dům Rychty, intenzifikovat čistírnu odpadních vod, opravit interiér kaple 
na hřbitově apod. Práce ve městě pokračovaly i přes prázdniny – aktuálně se buduje 
přechod pro chodce přes Topolovou ulici u hřbitova, probíhá rekonstrukce bývalého 
městského úřadu na Klub volného času, budujeme parčík a nový chodník v ulici Do 
kaštan.

V končícím volebním období bych rád ocenil dobrou spolupráci, kterou jsme na 
radnici měli. Jednání s kolegy místostarosty, v radě i zastupitelstvu města se nesla 
v konstruktivním duchu, bez osobních animozit a politikaření. Samozřejmě někdy 
nastaly situace, kdy jsme nezaujímali k projednávané záležitosti stejný postoj, což 
považuji za naprosto přirozené, ale důležité bylo, že jsme si navzájem snažili věcně 
a slušně vysvětlovat své názory a najít nějaké společné řešení. Když to nešlo jinak, 
demokraticky se rozhodlo hlasováním, které bylo potom všemi respektováno. Za to 
patří všem zúčastněným dík.

Prioritou pro následující období bude rekonstrukce a navýšení kapacity základní 
školy, chystáme však i několik dalších projektů, které přispějí k lepšímu životu v Kle-
canech. Rádi bychom realizovali například opravu některých komunikací, výstavbu 
přechodu pro chodce u kostela, obnovu starých polních cest a alejí, nebo rekon-
struovali dětská hřiště. Tímto děkuji všem maminkách a tatínkům, kteří se zúčastnili 
schůzek přímo na dětských hřištích nebo veřejného projednání v zasedací místnosti 
městského úřadu, protože znají nejlépe potřeby svých dětí. Zvýšené ceny energií 
dopadají samozřejmě i na město, proto jsme zadali vypracování studie na možnosti 
získání levnějších zdrojů, jako je fotovoltaika nebo tepelná čerpadla pro vytápění 
městských budov. V důsledku mezinárodní situace nás asi nečeká úplně lehké obdo-
bí, ale věřím, že společně to zvládneme.

Přeji úspěšný začátek školního roku

Mgr. Daniel Dvořák, starosta

výpiSy Z USneSení rAdy A ZAStUpitelStvA 
měStA KlecAny v červnU, červenci  
A SrpnU 2022
Rada 20. června
 – Schválila účetní uzávěrky ZŠ/MŠ a ZUŠ Klecany za rok 2021 a vzala na vědomí 

zprávu o činnosti ZŠ/MŠ Klecany.
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 – Vzala na vědomí zápis z jednání finančního výboru 15. 6. 2022.
 – Vzala na vědomí oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělá-

ní dětí ukrajinských uprchlíků ve školním roce 2022/2023.

Zasedání zastupitelstva 23. června
Zastupitelé schválili mimo jiné:
 – Smlouvu mezi městem Klecany a MSK Klecany 1921 z. s. Na Skalkách 368 

Klecany o zřízení práva stavby ve prospěch MSK Klecany. To opravňuje staveb-
níka mít na zatížených pozemcích stavby jím vybudované a spolufinancované 
prostřednictvím dotace poskytnuté MŠMT a na základě stavebního povolení 
vydaného stavebním úřadem města v roce 2017.

 – Poskytnutí dotace MSK Klecany ve výši 6 mil. 900 tisíc korun a podpis veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory.

 – Aktualizaci plánu financování a obnovy vodohospodářské infrastruktury v ma-
jetku města vypracovanou v květnu 2022.

 – Obecně závazné vyhlášky:
• Vyhlášku, kterou se mění vyhláška města z roku 2009. Tou se určují koefici-

enty pro stanovení daně z nemovitosti podle zák. 338/1992, s koeficientem 4 
pro vymezené území.

• Vyhlášku o místních poplatcích z pobytu.
• Vyhlášku, kterou se ruší vyhláška města z roku 2021 o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství.
 – Závěrečný účet města za rok 2021 a vyjádřili souhlas s celoročním hospo-

dařením s výhradami, a přijali opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb 
a nedostatků.

 – Vzala na vědomí podnět Ing. Pecha týkající se provozu přívozu a stavby lávky 
přes Vltavu.

Rada 27. června
 – Schválila žádost o mimořádné pololetní finanční odměny paní ředitelce ZUŠ 

Klecany a také paní ředitelce ZŠ/MŠ Klecany. Odměny budou vyplaceny ze 
mzdových prostředků těchto škol.

 – Schválila žádost o zápis změny v údajích veřejných rejstříků škol a školských 
zařízení v souvislosti se vzděláváním dětí/žáků z Ukrajiny.

 – Schválila žádost o pořádání závodu motorových lodí a zábor pozemků 343/3 
a 343/5 k. ú. Klecany. Závod se pořádá 10. září v říčním kilometru 37,5 až 
38,5. Břeh řeky v Klecánkách bude využit od 9. 9. do 12. 9. 2022.

 – Schválila žádost MŠ Klecany o koupi mlhoviště. Nákup bude zajištěn z finanč-
ních prostředků ZŠ/MŠ Klecany.
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 – Schválila změnu sídla města Klecany – z původní adresy Městský úřad Kleca-
ny, Do Klecánek čp. 52 na novou adresu Městský úřad Klecany, U Školky 74, 
a to od 27. 6. 2022.

Rada 25. července
 – Schválila cenovou nabídku společnosti PN Stavební společnost Klecany na 

provedení stavebních prací akce Přechod pro chodce na křižovatce u hřbitova 
v ulici Topolová za cenu 357 816,43 Kč bez DPH a pověřila Ing. Holubovou 
vystavením objednávky na tyto práce.

 – Schválila pořízení dvou užitkových elektromobilů jako náhrady za dosluhující 
užitkové automobily a příkazní smlouvu na zajištění podání žádosti o dotaci 
na jejich pořízení. Pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným do-
davatelem.

 – Projednala posílení kapacity autobusových linek tím, že budou zavedeny vy-
sokokapacitní (tzn. kloubové) autobusy. Souhlasila s poptáním projektové do-
kumentace na úpravu délky nástupišť autobusových zastávek.

 – Schválila smlouvu o výpůjčce pozemků, budov, garáží a občanské vybavenosti 
v k. ú. Klecany mezi městem a spolkem MSK Klecany 1921 z. s.

Rada 8. srpna
 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě zvýšit cenu za ubytování v měst-

ské ubytovně v Dolních kasárnách. Nově navržená cena od 1. 9. 2022 je 140 
korun za osobu a noc.

 – Vzala na vědomí zápis z provedené kontroly v ZŠ a MŠ Klecany.
 – Schválila znění a podpis smlouvy o spolupráci se společností Sport Klecany 

s.r.o. Klecany, Na Hradišti 224/4, kterou společnost přebírá závazky, jež ČEZ 
Distribuce a. s. odmítá plnit.

Podrobný text usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva najdete na

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

Zdena Lomová
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cO Se pSAlO v KrOnice KlecAn – r. 1975 (2)
PS-VB
I letos je práce PS-VB vysoce aktivní. Kolektiv vedený s. B. Pocem je jednolitý, 
bez obtíží plní dané úkoly. Náčelník krajské správy SNB a správy Stč. kraje udě-
lil jednotce ČESTNÉ UZNÁNÍ a plaketu 30 LET VE SLUŽBÁCH LIDU jí udělil 
ministr vnitra ČSR. Kolektiv jednotky tvoří: ss. K. Beran, A. Dubský, J. Homoláč, 
F. Hokeš, Z. Novotný, J. Medek, J. Vorel. Dík za jejich práci i od občanů Klecan.

Mateřské školy
Počet dětí, které by měly být umístěny v mateřské škole narůstá a naše školky ne-
stačí. Proto MNV usilovně jedná o zlepšení a rozšíření možností – tedy postavení 
nové MŠ s kapacitou 120–140 dětí. V současné době tento požadavek splňuje typ 
VELOX, ale ten není nadřízenými aparáty schválen. Není však ani podnik, který 
by podobnou stavbu zabezpečil. Jednání pokračuje a je vedeno aktivně s cílem: 
nová budova pro 120-140 dětí. Stávající MŠ Na Vinici i mateřská škola Rychta 
mají provoz bez závad a jsou plně obsazeny.

Sokol
TJ SOKOL je v rámci naší NF největší organizací počtem členů – 400, vyznačuje 
se i vysokou aktivitou a iniciativou. Předsedou je s. JUDr. Josef Haken. Činnost 
je zahrnuta v oddílech: KOPANÁ – vedoucí s. Černý. Je to základní oddíl, konso-
lidovaný, s dobrými výsledky. Má 4 družstva – žáci, dorost, A-B mužstvo. Dorost 
v jarní soutěži obsadil 1. místo. ZRTV – vedoucí s. Líkař. Velmi aktivně působil 
v rámci spartakiádního roku – 100 cvičenců se zúčastnilo cvičení na Strahově. 
OV ČSTV udělil diplom ZÁSLUHY O ČS. SPARTAKIÁDU s. Líkařovi i organizaci. 
Jsou naší chloubou. ODBÍJENÁ – jde o nový oddíl, vedoucí s. Štemprok. Je při-
hlášen do okresní soutěže.

Organizace TJ SOKOL má úzký vztah k veškeré práci v obci, stará se velmi 
dobře o svoji materiální základnu. Na nově budovaném travnatém povrchu od-
pracovali členové více jak 3 000 hodin.

SSM
Je organizací mladých. Práce je kolísavá, vždy záleží na vedoucím a výboru a je-
jich vztahu i umění jednat s mladými lidmi. Z 580 osob ve věku 15 – 30 let, je ve 
VO SSM organizováno 36 mladých lidí, předseda s. Galbavý ml.

JH
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KlecAnSKé lOUtKOvé divAdlO  
Hledá nOvé členy

Hned po získání svobody projevu v roce 1989 začala u nás čin-
nost loutkového divadla Klecánek. Základem bylo tzv. rodinné 
divadlo s loutkami na drátě, 25 cm vysokými. Pár milovníků lou-
tek začalo hrát pro děti klasické pohádky, o drakovi, perníkové 
chaloupce a často o bystrém Kašpárkovi. Jedna z prvních her byla 
dokonce autorská o klecanské historii od členky divadla Zdeny 
Lomové, Únos Drahušky z Kralup aneb Jak Klecany ke jménu 
přišly. Představení se odehrálo v místním kině. Další hraní se pře-
neslo do naší knihovny, kde hrajeme jednou měsíčně, v divadelní 
sezóně, dosud. Už několik let máme hudební doprovod střída-
vě dvou muzikantů. Před pár lety s přibývajícím počtem diváků, 
jednou jich bylo kolem 80, se ukázala nutnost zvětšení loutek 
aspoň o 10 cm. Hned se přihlásilo několik odborníků s nabídkou 

pomoci (z klecanských od Evy Buschové, Petra Žemličky k Honzovi Holubovi, až 
k sochaři Václavu Krčálovi z Líbeznic, a obou jeho rodičů a Karlu Vodovi z Prahy). 
Loutky máme klasické, tak se stalo, že mohli na některé loutce spolupracovat všichni.

Za více než třicet let se náš soubor několikrát proměnil. Teď právě 6členný zrovna 
potřebuje další obměnu. Nenašel by se někdo z vás, milí čtenáři, komu se líbí kouzlo 
loutkového divadla, kdo by chtěl dělat radost malým dětem a nahradit několik od-
cházejících? Naší osvědčenou technickou vedoucí je paní knihovnice Jana Langová 
z městského úřadu. U ní (776 716 970 příp. u Pavla Kuneše 731 625 978) se můžete 
informovat o všem, co ještě nevíte a potřebovali byste vědět.

Pavel Kuneš

KUltUrní pAmátKy KlecAn (8)
V letošním roce to je neuvěřitelných 20 let od nejničivější povodně v České republice 
v tomto tisíciletí. Je tedy na místě připomenout památku nejen kulturní, ale i technic-
kou, která je s vodou neodmyslitelně spojena. Tímto objektem je jeden z nejstarších 
jezů na Vltavě v Klecánkách. Zbudován byl firmou Lanna a funguje od r. 1899. Pů-
vodně se jednalo o jez hradlový, který byl postupně rekonstruován až do současné 
podoby. Konstrukce starého jezu je v současnosti sklopena na dně řeky. Nynější je-
zová pole jsou hrazena ocelovou dutou klapkou podpíranou hydraulickými válci. 
Kapacita jezu je 650 m3.

Stavba nového jezu začala v r. 1978 a prováděla ji polská firma Budimex. Původní 
vorová propust, která se zachovala, byla využita v r. 1985 k postavení malé vodní 
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elektrárny. Byly zde umístěny 4 přímoproudé Kaplanovy turbíny, které mohly dosa-
hovat průměrného výkonu až 40 KWh. Pro zlepšení výkonu elektrárny byla v r. 2000 
zahájena výstavba elektrárny nové, se dvěma turbínami typu SemiKaplan. Každá tur-
bína o hltnosti 20 m3/s.

Historickou hodnotu má také budova správy jezu, a to nejen pro svou typickou 
architekturu, ale také proto, že jsou na její zdi zaznamenány výšky hladiny Vltavy při 
povodních od roku 1890. Při povodni v r. 2002 stoupla hladina Vltavy o 9,37 m nad 
normál.

Přibližně ve vzdálenosti 1 kilometru pod jezem, po toku řeky, jsou plavební komo-
ry, ke kterým vede horní plavební kanál o délce 936 m.

JH

rOZHOvOr U Kávy v teplý letní den
A) Válka na Ukrajině se protahuje.

B) Máte pravdu, vypadá to už jako záměrné ničení lidí i země.

A) Ukrajinci si to ale zavinili sami. Provokovali Rusko.
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B)  Vy považujete válku za správnou odpověď na provokace? Vy mi dáte facku 
a já vás zastřelím? Předtím vám zbořím dům a znásilním vaši ženu? To je při-
měřená odpověď na provokaci?

A)  (Překvapené mlčení)

B)  Jestliže to není odpovídající reakce, nesmíte (pokud nejste demagog) v rozho-
voru slovo provokace už nadále používat. Ostatně, můžete mi sdělit nějaké 
provokace, kterých jste si všiml?

A)  (Po chvíli mlčení) Na Ukrajině si vyrovnávají účty Amerika s Ruskem. Amerika 
se cítí ohrožená v ovládání světa.

B)  Není ohrožená spíš Evropa než Amerika? V roce 1956 způsobily spoušť v Ma-
ďarsku americké tanky nebo ruské? A v roce 1968 to byli Američané, kdo 
v Praze stříleli na Národní muzeum, nebo Rusové?

A)  (po chvíli mlčení) Amerika má více zbraní a potřebuje se jich zbavit.

B)  Co nám v této chvíli zbývá než podporovat Davida proti Goliášovi? Ježíš 
v evangeliu má lepší řešení sporů, než je válka, ale na to si nikdo včas ne-
vzpomněl. A teď už je na to pozdě.

A)  No, ale v Afganistánu to byli Američané, kdo začal tu sérii dlouholetého vál-
čení.

B)  Ne, byli to Rusové, kdo tam v roce 1979 vojensky vtáhli, aby udrželi u moci 
násilně jednající komunistickou vládu, proti které vzniklo lidové povstání. 
Američané byli jedním ze států, které šly povstalcům pomoci. Tím nechci říci, 
že Američané dělali všechno dobře. Ani Evropané.

A)  Ale výsledek bude ten, že nebudeme mít dost plynu. A ta inflace a drahota!

B)  Takže, vám vlastně nevadí ruská agrese, miliony utečenců, desetitisíce mrt-
vých a zraněných, rozstřílená města, ale to, že se budeme muset trochu uskro-
vnit?

A)  (Rozpaky) Lidi z toho mají strach, hodně o tom mluví, a tak se to šíří.

B)  Teď ovšem to šíříte právě vy.

A)  Už aby to skončilo.

B)  Heleďte, můžeme se nadále bavit pouze o tom, co je doložitelné. Agresor 
je tady zřejmý. A doma si aspoň na Wikipedii ověřte, zda jsem měl pravdu 
i v ostatním.

 Mimochodem – kolik už máte vnoučat?

Pavel Kuneš
20. 7. 2022
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příměStSKé táBOry KlecAny
Máme za sebou osm týdnů příměstských táborů, které jsme pořádali jak 
pro děti z Klecan a okolí, tak pro děti z Ukrajiny.

Město Klecany pořádalo příměstské tábory poprvé a díky skvělým ve-
doucím, kteří se zodpovědně zhostili jejich vedení máme plno spokoje-
ných účastníků i rodičů.

Chtěla bych tímto všem vedoucím – Monice, Martinovi, Kubovi, Ta-
tiane, Ludmile a Andriane, poděkovat za jejich přístup a nasazení.

Za KVČ Klecany
ředitelka Klára Davídková
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O mAp ii prO BrAndýSKO
MAP (Místní akční plánování ve vzdělávání) je projekt podporovaný MŠMT. Cílem projek-
tu je rozvíjení aktivní spolupráce a budování partnerství mezi školami a dalšími subjekty, 
které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků na území správního obvodu ORP Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav. Do projektu se v období 2019 – 2022 zapojilo celkem 82 ma-
teřských, základní a základních uměleckých škol, každá podle svých aktuálních potřeb.

DOPOSUD REALIZOVANÉ VÝZNAMNÉ AKCE A AKTIVITY 
PROJEKTU MAP II PRO BRANDÝSKO
Sdílení odborníci
Z analýzy potřeb škol, která probíhala již v letech 2017-2018 vyplynulo, že školy 
potřebují speciálního pedagoga a odborníka na IT technologie. Školky potřebovaly 
hlavně služby logopeda. Díky finančním zdrojům projektu MAP II pro Brandýsko 
jsme všechny zmíněné odborníky do škol a školek zprostředkovali sdílenou formou. 
Služby využívaly především školy a školky po celou dobu projektu dle svých potřeb. 
Někde se jednal o jednorázovou návštěvu, podporu či vyřešení problému. Jinde bylo 
třeba docházet pravidelně, než došlo k nápravě či novému nastavení.

Vzdělávání pedagogů
V rámci projektu se uskutečnilo celkem 200 různých vzdělávacích akcí pro pedagogy 
a veřejnost. Jednalo se o jednorázové semináře a později i on line webináře. Tema-
ticky se koordinátoři projektu snažili vyhovět poptávce pedagogů, aby docházelo 
k jejich rozvoji a mohli nabité informace a tipy použít ve výuce.

Letní škola pro pedagogy
Oblíbenou akcí MAP II pro Brandýsko se stala Letní škola pro pedagogy. Rok od roku 
se Letní škola rozrůstá co do počtu lektorů a seminářů, tak počtu účastníků. První let-
ní škola proběhla hned v roce 2019. Trvala 2 dny, proběhlo 10 seminářů a zúčastnilo 
se jí cca 70 pedagogů. V roce 2020 bylo seminářů 12 a počet účastníků se zvýšil na 
90. Další ročník se rozšířil po všech stránkách – 4 dny, 120 účastníků, 15 seminářů 
a 2 místa konání – zámek Brandýs nad Labem a Gymnázium J. S. Machara. Letní 
škola pro rok 2022 právě probíhá.

Odkazy: https://mapbrandysko.cz/letni-skola-2019/, https://mapbrandysko.cz/letni-
-skola-2020/, https://mapbrandysko.cz/letni-skola-2021/

Publikace MAP
S cílem rozvíjet u dětí a žáků čtenářskou gramotnost i pre-gramotnost iniciovali členové 
pracovních skupin přípravu několika publikací. Polabská strašidla – pověsti a pověry z vlas-
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tivědného sborníku Naše Polabí, které ilustrovaly děti mateřských škol, Polabská strašidýl-
ka – pověsti a pověry převyprávěné učitelkami mateřských škol pro dětské posluchače, 
ilustrované taktéž dětmi mateřských škol, pracovní listy Hrajeme si s pohádkou – rozvíjejí 
nenásilně jemnou motoriku dětí, jsou založeny na veršovaných pohádkách Fr. Hrubína. 
Básničky dvou muchomůrek – autorské básničky Marcely Vlachové, ilustrované Martinou 
Strakovou. Obě jsou učitelkami v mateřských školách v našem území. MAPohádky – po-
hádky, které napsali žáci základních škol a ilustrovali žáci ZUŠ.

Všechny publikace byly rozdány do knihoven mateřských a základních škol.

Odkazy: https://mapbrandysko.cz/polabska-strasidla/, https://mapbrandysko.cz/hra-
jeme-si-s-pohadkou/, https://mapbrandysko.cz/basnicky-dvou-muchomurek/, https://
mapbrandysko.cz/mapohadky/

Pracovní skupiny a virtuální kavárny
Nedílnou součástí projektu jsou pracovní skupiny, které svým působením rozvíjejí 
a ovlivňují směr vzdělávání v regionu. Konkrétně u nás se jedná o pracovní skupiny 
pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, pro rovné příležitosti a EVVO.

Na činnost pracovních skupin volně navazují virtuální kavárny. I zde se scházejí 
především češtináři a matikáři, kteří mají potřebu pozitivně působit a motivovat žáky. 
Hlavním cílem je však sdílení – informací, zkušeností, aktivit…

Post Bellum
Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt určený žákům 8. a 9. tříd základních škol. 
Jeho cílem je prostřednictvím projektové výuky a s využitím vzpomínek pamětníků re-
flektovat historii 20. století.  Žáci se na několik měsíců stanou rozhlasovými a televizními 
dokumentaristy. K dispozici mají nejmodernější nahrávací techniku, setkají se s redaktory, 
používají nové technologie pro střih a sdílení. Nejlepší výsledky pak uvede Český rozhlas 
či regionální televize. Příběhy se objeví i na stránkách www.pribehynasichsousedu.cz.

V rámci MAP proběhly již dva ročníky. Prvního ročníku se zúčastnilo 8 týmů 
z 5 škol. Ve druhém ročníku narostl počet týmů na 12 ze 7 škol – ZŠ Na Výsluní 
z Brandýsa, ZŠ Jungmannova ze Staré Boleslavi, ZŠ Palachova z Brandýsa, ZŠ Zele-
neč, ZŠ Úvaly, ZŠ Vítězslava Hálka z Odolene Vody a ZŠ a ZUŠ Líbeznice. 

Odkazy: https://www.pribehynasichsousedu.cz/stredni-polabi/stredni-polabi-2019-2020/, 
https://www.pribehynasichsousedu.cz/stredni-polabi/stredni-polabi-2021-2022/

Informace
www.mapbrandysko.cz
www.facebook.com/MAPBrandysko
www.masstrednipolabi.cz

MAP II pro Brandýsko, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529.
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nevšední prOHlídKA 
prAžSKéHO letiště
U příležitosti dokončení opravy hlavní ranveje 06/24 byli pozváni zástupci obcí 
dotčených provozem Letiště Václava Havla Praha na nevšední prohlídku letištní-
ho provozu, spojenou s možností projít se přímo po hlavní vzletové a přistávací 
dráze. Prohlídka se uskutečnila dne 29. 6. 2022, trvala téměř 3 hodiny a jejími 
průvodci byli – Ing. Martin Kučera, MBA, výkonný ředitel Leteckého provozu, 
Ing. Miroslav Charvát, manažer Správy a rozvoje provozu ploch a Petr Dostál, 
hasič – velitel směny. Průvodci se účastníkům prohlídky po celou dobu maxi-
málně věnovali a odpovídali na všetečné otázky všech přítomných. Pomyslnými 
třešničkami na dortu této prohlídky byly – procházka po hlavní vzletové a při-
stávací dráze, která se 30. 6. 2022 uváděla, po opravě, do opětovného provozu 
a návštěva hasičské stanice s možností se projet v zásahovém hasičském vozi-
dle „Panther“. Všichni účastníci prohlídky hltali podrobné technické informace 
o dráze, o osvětlení ploch, o nouzových přistáních letadel, ale také o sekání 
trávy, ptačích ochráncích letiště, o servisu letadel atd. Prohlídka se od původního 
plánu o hodně protáhla a pro všechny to byl opravdu velký zážitek. Děkujeme 
paní Haně van der Hoeven za opravdu zajímavou exkurzi.

D. Horová

Hlavní dráha Letiště Václava Havla Praha – RWY 06/24
Fakta
 – Délka 3 715 metrů, šířka 45 metrů, celková šířka včetně postranních pásů činí 

60 metrů. Může na ni přistát i vzlétnout jakékoliv letadlo světa, včetně Bo-
eingů 747 a Airbusů 380 nebo v minulosti nadzvukový Concorde. Několikrát 
hostila i největší letoun světa, nedávno zničený Antonov 225 Mrija.

 – Za celou historii se na ní uskutečnilo odhadem 3,5 miliónu vzletů a přistání 
letadel.

 – V provozu od roku 1963, původně v délce 3115 metrů a s označením 07/25. 
Zajímavostí bezpochyby je, za jak krátkou dobu se ji podařilo uvést v život. 
Vládní usnesení pochází ze září roku 1958. Celý projekt tedy netrval ani 5 let, 
a to navíc v době, kdy se kromě dráhy projektovalo a stavělo celé „nové“ leti-
ště, tedy pojezdové dráhy, odbavovací plocha sever, terminál, technický blok, 
hangár F a mnoho další infrastruktury, celkově za tehdejších 529 milionů Kčs.

 – V roce 1982 bylo dokončeno prodloužení RWY o 700 m jihozápadním smě-
rem tak, aby byla dostatečně dlouhá a bezpečná pro nejnovější proudová le-
tadla.

 – V roce 1997 byla vybavena světelným zabezpečením a radionavigačním zaří-
zením, které umožňuje patřičně vybaveným strojům a vycvičeným posádkám 
přiblížení a přistání i při téměř nulové dohlednosti.
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Proběhlá údržba RWY a související okolní stavby
 – 28. 3. – 1. 7. 2022
 – V tomto období probíhal veškerý provoz na vedlejší dráze 12/30, a to v obou 

směrech.
 – Termín byl z hlukových důvodů naplánován mimo letní měsíce s nejvyšší hus-

totou provozu, protože provoz na vedlejší dráze ovlivňuje hustě osídlené ob-
lasti Prahy a Kladenska.

 – Čas uzávěry byl maximálně využit, náročná koordinaci všech potřebných pra-
cí, zvládlo se toho opravdu hodně (úprava kabelovodů pro světelné zabezpe-
čovací zařízení, terénní úpravy v bezprostředním okolí dráhy (tzv. pás dráhy), 
totální rekonstrukce výjezdu z dráhy tzv. TWY Bravo, výměna zálivek vozovky 
a další údržbové práce.

 – Část nutných úprav souvisela s novou legislativou Evropské agentury pro bez-
pečnost letectví (EASA).

 – Vše proběhlo včas a podle plánu. Dráha byla otevřena 30. 6. 2022
 

Budoucnost – paralelní dráha RWY 06R/24L
 – Do provozu nejdříve v roce 2030.
 – S výstavbou paralelní dráhy v místě, kde ji plánujeme dnes, se počítalo již při 

stavbě současné RWY 06/24 v 60. letech. Samotná myšlenka paralelních drah 
pro ruzyňské letiště je dokonce ještě starší a dokládá ji rozvojový plán schvá-
lený Ministerstvem dopravy v roce 1946.

 – Připravovaný projekt přinese významnou modernizaci dráhového systému. 
Nová paralelní RWY nahradí stávající křížnou RWY 12/30. Dnešní letadla 
již nejsou tak citlivá na boční vítr a křížnou dráhu nepotřebují. Bude možné 
ji zrušit a posunout bezpečnost provozu o další stupeň výš. Paralelní dráhy 
a hlavní odbavovací areál uprostřed mezi nimi jsou nejmodernějším řešením. 
Letadla budou pojíždět plynule a bez nutnosti křižování jakékoliv dráhy.

1962 Výstavba RWY 07/25
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 – Umožní efektivnější a k životnímu prostředí šetrnější provoz na dvou souběž-
ných drahách.

 – Po zprovoznění bude letiště pro noční lety uzavřeno
 – Její vybudování a následné zprovoznění podpoří zaměstnanost, ekonomiku 

celé země i příjmy z cestovního ruchu a zahraničních investic.

1946 Schválený rozvojový plán s paralelními 
RWY 04/22

1967 Upravený plán „generálního řešení“

Zajímavost – živý přenos z ranveje
Provoz na hlavní vzletové i přistávací dráze můžete sledovat živě. Přibližně 
520 metrů od dráhy je umístěna kamera, která přenáší obraz ve vysokém rozli-
šení 24/7.

https://www.mall.tv/embed/planespotting-letiste-praha/planespotting-praha?autopla-
y=true&c=1
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Nový školní rok 2022/2023 je tady!
Ano, prázdniny končí. Určitě jste si je užili, zažili plno hezkých zážitků, 
navštívili jste různá známá i méně známá místa, našli spoustu nových kamarádů, 
odpočinuli jste si od školních povinností. Všechno jednou začíná, ale i končí. A nám 
skončily prázdniny a nový školní rok je opět tady! Vítáme vás zpět.

Během prázdnin se ve škole i školce malovalo, opravovalo, upravovalo, natíralo, 
zdobilo, dokupoval se nový nábytek. Vše se připravovalo k novému školnímu roku, 
aby se všem dětem ve školce i žákům ve škole líbilo a bylo zde bezpečno. Děkujeme 
proto panu školníkovi, malířům, brigádníkům, učitelům, pracovníkům města, prostě 
všem, kteří se na zvelebování školy podíleli.

A co nás/vás v novém roce čeká? Především hodně usilovné práce. Ne, nebojte se 
toho. Budeme se snažit, aby ta práce byla pestrá, zajímavá a všechny nás bavila. Čeká 

šKOlní KUrýr
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na vás mnoho nových poznatků, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, ale i sportovní 
aktivity, lyžařský kurz, školy v přírodě, atd. Při takovém objemu práce nám všem 
bude čas utíkat hodně rychle.

V novém školním roce přivítáme v naší škole nové žáky do prvních tříd. Bude jich 
přes 60. Moc se na nové prvňáčky těšíme a věříme, že se jim bude ve škole líbit a bu-
dou velice šikovní. Prvňáčci ale nebudou jedinými novými žáky naší školy. Zřizujeme 
i přípravnou třídu, kterou bude navštěvovat 10 dětí a připravovat se na vstup do školy. 
Tak ať se jim daří. V novém školním roce přivítáme také přes třicet žáků z Ukrajiny. 
Ti se budou plně účastnit výuky společně s našimi žáky a my se budeme snažit jim 
přestup do české školy co nejvíce zpříjemnit a pomoci jim.

Určitě vás všechny budeme během celého školního roku o všem, co se ve škole 
děje, informovat. Buďte nám nakloněni a držte nám v naší práci palce.

Určitě sledujte naše webové stránky www.zsmsklecany.cz, kde jsou vždy uvedeny 
všechny důležité informace.

létO v dOmě 
S pečOvAtelSKOU SlUžBOU
Výlet do Veltrus
Původní záměr objednat autobus na výlet do Veltrus nevyšel, proto jsme využili na-
bídky dvou dobrovolnic, které nás tam odvezly svými auty.

Po dvanáctileté opravě po povodních je zámek i jeho okolí zase krásný.
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Divadlo Spící lev
Pražský ochotnický divadelní soubor Cam-
panum předvedl jednoaktovou komedii 
z období první republiky. Tato rozverná 
situační groteska s mnoha odkazy na filmy 
pro pamětníky přenesla diváky do atmo-
sféry dávných dob.

Cizokrajná kuchyně a „garážový 
prodej“.
Z bohatě prostřeného stolu mohli návštěv-
níci ochutnat z italské, litevské, řecké, 
ukrajinské, slovenské i americké. A také 
dortík z mikrovlnné trouby . 

Z garážového prodeje na podporu Ga-
lerie v maringotce, který se mimořádně 
přesunul do zahrady, se podařilo získat téměř 2 700 Kč.

Děkujeme všem příznivcům a těšíme se na další setkání.

Koncert Pražských tamburašů
Seniorský věk Pražských tamburašů snižují dvě členky pěveckého sboru Klenota. Jed-
na z nich je stálou členkou a hraje na starodávný drnkací nástroj brač a druhá vystu-
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puje jako hostující zpěvačka. Všichni společně zahráli na balkánské nástroje písně 
různých žánrů.

Koncert oživila malá tanečnice, návštěvnice koncertu .

Příměstské tábory
V našich tradičních příměstských táborech nabízíme dětem využít prázdniny k po-
znání a prožití toho, na co nemají během školního roku čas. Letos to byly sportovní 
tábory – Cvičínek pro nejmenší děti, akrobacie na šálách, gymnastický, Plaváček, 
tábor s koňmi a vzdělávací tábory – přírodovědný a architektonický. Velký úspěch 
měl pobytový tábor pro děti s rodiči u Máchova jezera. Každý z táborů měl ve svém 
programu výlet – do Mirákula, ZOO, Dinoparku, Jump parku, na výstavu o životě 
včel, k vodě a do přírody.

Stručná statistika: 11 táborů se zúčastnilo 150 dětí a rodičů, pečovalo o ně 13 lek-
torů Pravého Hradce a společně strávili 55 příjemných prázdninových dní.
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15 let spolku Pravý Hradec, z.s.
V sobotu 10. září oslavíme toto výročí na sportovním a společenském odpoledni na 
náměstí Třebízského. Začátek je ve 14 hodin.

Děti pobaví Balónková Evička, která bude vyrábět zvířátka z nafukovacích balón-
ků, žonglér je naučí nové kousky s míčky, kroužky, talíři a dalšími pomůckami. Mo-
hou se přidat i rodiče a mohou si také společně zahrát a zazpívat s Pravěkou kapelou 
Ivo Vrby. Na náměstí se snad vejdou i poníci i šlapací auta, opičí dráha pro děti a pro 
všechny návštěvníky občerstvení.

Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče!

Něco z dlouhé historie spolku:
Pravý Hradec, z. s., byl založen v roce 2007. Název se odvíjí od názvu předpokláda-
ného slovanského hradiště, které leželo na pravém břehu Vltavy v místě dnešní ulice 
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Na Hradišti. Cílem nového spolku bylo poskytnout občanům všech věkových skupin 
pestrou nabídku využití volného času, včetně neformálního vzdělávání. Spolek brzy 
uzavřel partnerskou dohodu s Městem Klecany. Předmětem této dohody je spoluprá-
ce s městem v činnostech odpovídajících stanovám spolku, jako je např. organizace 
akcí pro veřejnost, udržování tradic, podpora rozvoje občanské společnosti, péče 
o rodinu a další.

Ve stanovách spolku je zakotven rozvoj sportu, péče o mládež, péče o seniory, 
vytváření prostoru k setkávání všech věkových skupin, péče o znevýhodněné skupiny 
obyvatel a napomáhání k jejich integraci, ochrana přírody a krajiny, ekologická a en-
vironmentální výchova dětí i dospělých.

První projekt spolku Pravý Hradec vznikl na přání maminek i tatínků na rodičovské 
dovolené. Ve třídách školní družiny klecanské školy se v dopoledních hodinách schá-
zeli se svými dětmi v klubu rodičů a dětí Klíček. Náplň klubu se postupně rozšířila 
o kurzy jógy, hry na flétnu, angličtiny a další kurzy a kroužky.

V letech 2012 – 2017 spolek získal od města do dočasného užívání rozestavěnou 
budovu bývalé Rychty. Zde byl dostatečný prostor pro hernu pro rodiče s dětmi, spor-
tovní, výtvarné, hudební, taneční i vzdělávací kurzy a kroužky pro všechny věkové 
skupiny. Nechyběl ani zookoutek s drobnými zvířaty a pingpongový stůl. Na pomoc 
rodině a slaďování rodinného a profesního života byl zřízen hlídací koutek pro děti, 
pro podporu vzdělávání dětí tzv. předškola a škola po škole. Rodiče vracející se do 
práce měli možnost využít prostory a vybavení spolku k přípravě na nové povolání – 
coworking.

K různým příležitostem byly několikrát do roka pořádány jarmarky, bazary a vý-
tvarné dílny, besedy a přednášky. Byl zde prostor i pro hosty ze spřátelených spolků 
z Prahy i vzdálenějších míst. Na přelomu let 2014 a 2015 zde Pravý Hradec hostil 
poutníky evropského setkání mladých křesťanů, které organizovala komunita z Taizé. 
Od roku 2017, kdy se na Rychtě začal budovat nový městský úřad, má spolek k dis-
pozici náhradní prostory ve škole, školce a v objektu města na náměstí. Svoje projekty 
byl nucen do jisté míry omezit.

Současně s aktivitami na Rychtě se však rozvíjela i činnost v Dolních kasárnách. 
Byla to setkávání rodin s dětmi, které si zde užívaly jízdy na šlapacích autech, ježdění 
na koních a péče o ně i posezení u táboráku. Po celou dobu prázdnin si děti mohly 
vybírat z mnoha příměstských táborů se zajímavým programem. Byly to tábory spor-
tovní, hudební či taneční, s koňmi, přírodovědné a výtvarné.

V Dolních kasárnách byly založeny také dvě komunitní zahrady. U domu s pe-
čovatelskou službou Babiččina zahrádka se zeleninovými záhony, ovocnými stro-
my a dvorečkem pro drůbež. Zahrada je místem pro mezigenerační setkávání rodin 
s dětmi a obyvateli DPS. Druhá, Divoká zahrada, s ovocnými stromy a medonosnými 
keři, je cílem vycházek dětí ze školky i školy, pro které bývají připraveny výukové 
programy o přírodě. O tři včelstva pečuje seniorský včelařský kroužek pod vedením 
včelařky z místní organizace Českého svazu včelařů. O život včel se však zajímá 
stále více mladých lidí, dokonce i dětí. Nejmladšímu včelaři, který se stará o vlastní 
včelstvo, je 8 let!
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Přes omezené prostorové možnosti Pravý Hradec připravuje každý rok průměrně 30 
kurzů a kroužků, které navštěvuje kolem 360 dětí i dospělých. Zaměstnává 16 lektorů 
a mnoho dobrovolníků, bez kterých by se spolek neobešel. Akce pro veřejnost, jako jsou 
oslavy konce války, koncerty v kostele, aktivity pro seniory, pro děti i ostatní veřejnost, 
spolek pořádá s finančním přispěním města, ale organizaci zajišťuje bez nároku na 
odměnu. I příprava těchto akcí si vyžádá mnoho dobrovolnicky odpracovaných hodin. 
Kromě finanční i jiné podpory, které se Pravému Hradci každoročně dostává od města 
Klecany, získává i dotace od Středočeského kraje, Nadace VIA, České spořitelny, Na-
dace Partnerství, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, 
společností O2 a Albert. Jeho činnost podpořila i klecanská společnost AVAPS.

Za tým spolku Pravý Hradec děkuji všem příznivcům a přátelům za podporu!
Zdeňka Tomášová, předsedkyně spolku

BABí létO
Babím létem je označováno déletrva-
jící sucho spojené se slunečným, tep-
lým a málo větrným počasím na konci 
léta a na začátku podzimu. To platí 
pro Evropu.

Na severoamerickém kontinentu je 
toto období nazýváno Indiánským létem 
a nastává o něco později, na konci pod-
zimu.

Ale vraťme se k našemu, evropskému, 
Babímu létu. Je pro něj také charakteristické přes den velmi teplé počasí a poměrně 
chladné noci, kdy se k ránu vytvářejí mlhy, které se s postupujícím podzimem udrží 
po větší část dne. Příčinou Babího léta je rozsáhlá tlaková výše, která v podzimním 
období setrvává nad střední a jihovýchodní Evropou. Jedná se o poměrně krátké ča-
sové období, přibližně mezi 21. září a 2. říjnem.

A proč právě „Babí léto“? Původ tohoto názvu není věrohodně doložen, ale může 
být odvozován od volně se vznášejících pavučin, které v tomto období poletují vzdu-
chem a lidem v minulosti připomínaly šedé „babské“ vlasy. Další možnou variantou 
tohoto názvu může být asociace s chladnějším počasím, než jaké jsme zažívali v létě, 
je to teda jakési „zestárlé“ léto, které už není v nejlepší kondici. Ať už je původ názvu 
jakýkoliv, nic to nemůže změnit na skutečnosti, že se jedná o jedno z nejhezčích 
období roku. Tak neváhejte a vyražte do přírody užít si poslední krásné dny.

JH, foto zdroj: www//iROZHLAS
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mySlivOSt – BAžAntnice HlUBOKá
Každý jistě zná jiho-
český architektonický 
skvost zámek Hlu-
boká nad Vltavou, 
přestavěný v letech 
1841 – 1871 v novo-
gotickém stylu (ang-
lická tudorovská goti-
ka). Původní hrad ani 
zámek vlastně nikdy 
nebyl určen jako lo-
vecký, i když za po-
sledních majitelů Schwarzenbergů sloužil jako základna pro každoroční 
pořádání tzv. hlubocké honební sezóny pro vybranou společnost. Jako lo-
vecký sloužil blízký zámek Ohrada, postavený v letech 1708 – 1713 praž-
ským stavitelem Bayerem, a jehož stavebníkem byl hlubocký kníže Adam 
František Schwarzenberg. V roce 1842 založil, se souhlasem knížete, les-
ník Václav Špatný Lesní a lovecké muzeum, které soustředilo rozsáhlé 
sbírky a funguje ve značně rozšířené formě dodnes.

Zámek Hluboká

Bažantnice

V blízkosti výše uvedených historických staveb se nachází na břehu 
Munického rybníka Bažantnice Hluboká. Právě výhledy přes pozemky 
bažantnice a vodní hladinu na nádherný zámek umocňují lovecké zá-
žitky. Vlastní chov bažantů má v jižních Čechách dlouholetou tradici. Je 
doloženo, že v roce 1554 Adam ze Šternberka poslal bažanty z konopišť-
ského panství Vilémovi z Rožmberka, což můžeme považovat za počátek 
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umělého chovu bažanta v jižních Čechách. V roce 1685 povolal kníže 
Schwarzenberg křivoklátského bažantníka, aby vyhledal vhodné místo 
pro vybudování nové bažantnice. Po několika neúspěšných pokusech 
byla zbudována u rybníka Bezdrev bažantnice Borek, která je v provozu 
do současnosti, stejně tak jako druhá část bažantnice Hluboká s názvem 
Vltava. Celková výměra bažantnice je 600 ha.

Odchov bažantí zvěře 
je praktikován voliéro-
vým způsobem. Chovné 
hejno bažanta obecné-
ho čítá 1 000 kusů v po-
měru 1 : 8 ve prospěch 
slepic a chovné hejno 
bažanta královského 250 
kusů s poměrem 1 : 5 ve 
prospěch slepic. Vlastní 
odchov začíná každo-
denním sběrem vajec, 
která jsou po určité době 

umístěna do plně auto-
matizované líhně, která 
udržuje stálou teplotu 
s možností programová-
ní vlhkosti. Po vylíhnutí 
jsou kuřata umísťována 
po 500 kusech do boxů 
s elektrickými kvočnami 
(infrazářiči), které udr-
žují teplotu okolo 32 °C. 
Po šesti až osmi týdnech 
jsou kuřata přemístěna 
z odchovny do venkov-
ních voliér a následně 
pak vypuštěna volně do honitby. Pro úspěšný odchov je důležité vhodné 
přírodní prostředí s dostatkem zásypů, napajedel, krytů tvořených remíz-
ky, lesními porosty a mysliveckými krmnými políčky, na kterých se pěstuje 
kukuřice, topinambur, krmná kapusta a travní porosty. Tato políčka se roz-
kládají na ploše asi 30 ha a poskytují zvěři kryt a dostatek potravy. Dalším 
předpokladem je intenzivní tlumení srstnatých a pernatých predátorů, 

Bažant královský – kohout

Kohout a slepičky
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a to v rámci platné legis-
lativy.

Z celkové produkce je 
cca 4 000 kuřat odpro-
dáno mysliveckým spol-
kům k zazvěřování jejich 
honiteb a cca 25 000 
kusů bažantů je určeno 
pro vlastní komerční lov. 
Lovy v bažantnici jsou 
pořádány jak pro skupi-
ny, tak individuální. Pro 
lovce je zajištěn veškerý 
servis včetně občerstve-
ní a ubytování.

Ing. Jindřich Trpák

Komorování kuřat
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Z fOtBAlOvéHO KlUBU  
mSK KlecAny 1921

Nová sezona zahájena
Léto vstupuje do své poslední části a fotbalová sezona je v plném proudu. Fotbalisti 
a fotbalistky z dospělých a starších mládežnických kategorií si od fotbalu moc v létě 
neodpočinuli. Už v průběhu července začala letní příprava, probíhala soustředění, 
byla odehrána přípravná přátelská utkání a v polovině srpna už jsme klecanským 
fotbalistům fandili na prvním zápase nové sezony. Na konci srpna už pilně trénovali 
a „soustředili se“ všechny věkové kategorie. Přejeme našim sportovcům úspěšnou 
sezonu 2022/2023.

Pozvánka na fotbalová utkání klecanského „áčka“
03. 09. 2022  10.30  MSK Klecany 1921 FC Velká Dobrá
10. 09. 2022  17.00  FK Jinočany MSK Klecany 1921
17. 09. 2022  10.30 MSK Klecany 1921 TJ Jíloviště
24. 09. 2022  16.30  TJ Milín MSK Klecany 1921
28. 09. 2022  10.30  MSK Klecany 1921 Kovohutě Podlesí
01. 10. 2022  10.30  MSK Klecany 1921  FK Králův Dvůr
08. 10. 2022  16.00  SK Kladno „B“ MSK Klecany 1921

Pozvánka na fotbalová utkání klecanského „béčka“
04. 09. 2022  17.00  MSK Klecany 1921 B Sokol Vyšehořovice
11. 09. 2022  17.00  Sokol Mochov MSK Klecany 1921 B
18. 09. 2022  17.00  MSK Klecany 1921 B Viktoria Sibřina
24. 09. 2022  16.30 Sokol Škvorec MSK Klecany 1921 B
02. 10. 2022  17.00 MSK Klecany 1921 B Jiskra Kojetice
08. 10. 2022  16.00 SK Úvaly B MSK Klecany 1921 B

Stavební práce ve sportovním areálu
Ve sportovním areálu probíhají stavební práce spojené s projektem „Modernizace 
a technické zhodnocení sportovního areálu“. Prosíme všechny návštěvníky areálu, 
aby dbali zvýšené opatrnosti a nevstupovali do míst, kde probíhají stavební práce. 
Děkujeme za pochopení.                     

D. Horová
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III

DOPROVODNÝ PROGRAM:

WWW.SLAVNOSTIBREHU.CZ
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

13.00 ROZTOCKÉ DĚTI /
BERUŠKA BAND 
14.00 KAROLÍNA
KAMBERSKÁ 
15.20 JUSTIN LAVASH
17.00 BAL LAB 
19.00 VISACÍ ZÁMEK
21.00 MARPO 
& TROUBLEGANG
23.00 PLANTEC (Fr)

13.00 PRAVÝ HRADEC 
/  JAJÁDA
14.15 ETAPA
15.15 a 18.30 PRAVÝ
HRADEC / ADLÉTA
ČERNÁ
16.00 JEN MUSIC
17.30 FREE. CO BAND
20.00 ANDY CERMAK
22.00 TATABOJS
23.20 JD11 + HOSTÉ
00.00 PLANETA 
NOVA DJs
 

 ~15.30 SESKOK PARAŠUTISTŮ DO VLTAVY
 ~16.30 ZÁVOD DRAČÍCH LODÍ

~21.50 SVĚTLA NA VLTAVĚ
>> PRAVÝ HRADEC • BRAMBOR 38 • STŘEDISKO
HAVRAN • HARMONIKÁŘKA LUCIE DOUŠOVÁ 
• HASIČI ROZTOKY • KLECANY • ZDIBY • PRAHA -

SUCHDOL • HUSINEC - ŘEŽ

ROZTOKY KLECANY ZDIBY MÁSLOVICE ÚNĚTICE PRAHA-SUCHDOL HUSINEC-ŘEŽ HASIČI KLECANY  HASIČI ZDIBY  HASIČI SUCHDOL  HASIČI
HUSINEC - ŘEŽ

PRAVÝ BŘEH

SPONZOŘI:

POŘÁDAJÍ MĚSTA: VE SPOLUPRÁCI S: S PODPOROU:

ROZTOKY - KLECANY

17. 9. 2022
U PŘÍVOZU

10.

HASIČI ROZTOKY

LEVÝ BŘEH




