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Obcím Přišimasy, Tismice, Hradešín, městu Úvaly, obci Rostoklaty, městysi Škvorci, 
obci Břežany II, městu Český Brod a obci Tuklaty, spolkům JSDH Škvorec, TJ 
Podlipan Přišimasy, Klub žen Přišimasy, Spolek Život pod Klepcem, Osvětový spolek 
přátel Vrátkova, mateřskému centru Škvoreček, mateřským školám Tismice, 
Přišimasy a Úvaly, základní škole Škvorec, Střední odborné škole Aloyse Klara v 
Praze, obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří, Junák – český skaut, 
středisko Jiřího Bubáka v Úvalech, Zahradnictví Limuzy, Rezidence Savoia ve Škvorci,
Evě Růtové, Martině Udatné, Jiřímu Málkovi, Kateřině Václavkové, Olince 
Běhounkové, Miloslavovi Klicperovi, Jaroslavě Fialové, Petrovi Šušorovi, Romanovi 
Tocháčkovi, Petrovi Vančovi a kapele KAM NA BAND a dalším...

Vážení zástupci obcí, měst a městeček, spolků, škol, organizací,
Vážení přátelé a spolupracovníci,

Jménem obce Přišimasy a koordinátorů DNE ZEMĚ NA KLEPCI si Vám dovolujeme 
vyslovit uznání a hlavně obrovské poděkování za Vaši účast a podporu na jubileu této 
regionální kulturní akce, která by bez VÁS nebyla nikdy takovou, jaká je...

Společným úsilím a vzájemnou spoluprací se nám v letošním roce i přes počáteční 
nepřízeň počasí podařilo nabídnout bohatý program, zájmové aktivity pro rodiny s dětmi, křest 
nové knihy, vystoupení dětí z našich školiček a škol, ale i ukázky řemesel a nových projektů, 
které na Klepci shlédlo na 750 návštěvníků. A to je vskutku báječný výsledek.

Na letošním ročníku jsme do rodiny organizátorů přivítali zástupce a emisary z několika 
nových obcí, kteří společně s námi prezentovali nejen vlastní obecní symboly, ale i upomínkové
předměty nebo činnost reprezentující tu kterou obec ve stanovém městečku. Můžeme se tak i s
návštěvníky vzájemně od těchto obcí poučit, inspirovat se a vyměňovat zkušenosti.

Stanové městečko tvořené letos neuvěřitelnými 23 stany praskalo ve švech, nabízelo 
totiž vše možné i nemožné od chutných koláčů, medoviny, trdelníku, palačinek, domácích sýrů,
až po ukázku kovářské výhně, ražby mincí, košíkářské výroby z pedigu, ukázky keramiky, 
šperků, knih, pohlednic, květin aj. Jízda na ponících, ukázky dravců, nafukovací hrad, jízdy v 
BIO popelnicích, ukázky zásahu hasičů, střelba z kuše a mnohé tvořivé dílničky pro děti, byly 
rovněž menšími návštěvníky velmi vyhledávané.

Součást letošní slavnosti tvořilo zábavné soutěžní klání o putovní pohár, jehož se 
zhostila družstva sestavená z aktivních lidí zúčastněných obcí. Vidíme v této aktivitě myšlenku 
zrození nové tradice, kterou rádi v dalších letech zopakujeme a vítězný tým z domácí obce 
bude putovní pohár obhajovat!

Mimo dětská vystoupení a kreace našich škol a školek lákalo děti na pohádkové 
představení Divadélko v Jurtě, zúčastnili jsme se rytmického bubnování a vyslechli buegrass 
country kapelu KAM NA BAND, která zakončila prosluněnou slavnost.

Děkujeme Vám za přízeň a
těšíme se s Vámi příští rok na Klepci opět na viděnou

Jan Psota
Veronika Kuchařová
Šárka Rumanová
  


