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VYDÁVÁ MùSTSK¯ Ú¤AD KLECANY

KLECANSK¯
Z P R A V O D A J

Přejeme Vám, abyste prožili krásné Vánoce,
plné pohody a porozumění 

a do nového roku vykročili pravou nohou, 
neboť právě načínáme 

druhé desetiletí třetího tisíciletí.

Za MěÚ Klecany
Ivo Kurhajec 

za redakční radu
Dagmar Horová a Jitka Homoláčová
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JUBILANTI V PROSINCI
Bretová Olga
Sedláãková Lola
Kodetová Eva
Kováfi Vítûzslav
Turek Josef
Vrbová Hana
Buzek Bohuslav

Mayerová Hana
Grégr Miroslav
Koktanová Jifiina
Vy‰ínová Eva
Jordánová Vlasta
Vorlová RÛÏena
Mervartová NadûÏda

Pfiejeme V‰em jubilantÛm v‰e nejlep‰í a pevné zdraví!

Pozn. red.: Na pfiání mnoha jubilantÛ jsme pfiestali uvádût vûk v závorce. 

PODùKOVÁNÍ
Marie Peroutková dûkuje Mûstskému úfiadu v Klecanech 
za milé blahopfiání  k narozeninám.

V úctû Marie Peroutková

PÒLNOâNÍ M·E SVATÁ
V pátek 24. 12. 2010 ve 24:00 hodin v klecanském 
kostele Nanebevzetí Panny Marie.
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V¯PIS Z USNESENÍ RADY MùSTA 
ZA ¤ÍJEN A LISTOPAD 2010 

Rada mûsta:

18. fiíjna
– Schválila podpis dodatku ã. 1 ke smlouvû o dílo s firmou Dasting a. s. pro dílo

Komunikace do Klecánek.
– Schválila obãanskému sdruÏení Klecansko, Vûtru‰icko a okolí ãástku 15 tis. korun

na provozní náklady. Obãanské sdruÏení se aktivnû úãastní proti v˘stavbû kali‰tû
v Drastech spolu s Mûstsk˘m úfiadem Klecany.

– Vzala na vûdomí oznámení firmy Vegacom a. s. Praha 4 o nezbytn˘ch pracích
v místní komunikaci pro odstranûní havárie na podzemním vedení v ulici Do ka‰tan.

– Schválila Ïádost SdruÏení dobrovoln˘ch hasiãÛ Klecany o zakoupení náfiadí podle
pfiiloÏeného seznamu. Jedná se o ãástku 20 tis. korun.

1. listopadu
– Vzala na vûdomí informaci z krajského soudu, Ïe nebylo podáno Ïádné odvolá-

ní k prÛbûhu voleb do zastupitelstva mûsta Klecany.
– Vzala na vûdomí sdûlení mûsta Roztoky o omezení nadmûrného hluku z hudebních

produkcí, které se konaly na levém bfiehu Vltavy v katastrálním území Roztoky.
– Schválila finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 1000 korun TJ Zora Praha tûÏce zrakovû

postiÏen˘m sportovcÛm.
– Vzala na vûdomí Ïádost o dotaci na provoz charitní sluÏby v Klecanech na r. 2011

od Farní charity Neratovice. Îádost pfiedá finanãnímu v˘boru mûsta Klecany.
– Schválila Ïádost Z· a M· Klecany o pfiijetí úãelovû urãen˘ch penûÏních i nepe-

nûÏních darÛ pro M· Klecany.
– Vzala na vûdomí v˘kaz ziskÛ a ztrát za období leden – záfií 2010 Z· a M· Kleca-

ny a pfiedá ho finanãnímu v˘boru mûsta.
– Vzala na vûdomí v˘kaz ziskÛ a ztrát k 30. 9. 2010 ZU· Klecany a pfiedá ho finanã-

nímu v˘boru mûsta.
– Vzala na vûdomí zápis z jednání ohlednû autobusové zastávky v lokalitû Astrapark

Klecany. Zku‰ební jízda ukázala nevyhovující stav: 1) ‰ífie komunikace musí b˘t
nejménû 4 metry, 2) nedostateãná úprava napojení silnice p. ã. 656/2 a nájezdového
oblouku, 3) zmûna dopravního znaãení. Zkou‰ka se konala 26. 10. 2010 v 10 hod.

– Schválila ãástku 5000 korun na uspofiádání vystoupení symfonického orchestru,
které se bude konat v klecanském kostele 17. listopadu v 15 hod. 

– Vzala na vûdomí zápis z dílãího pfiezkoumání hospodafiení mûsta za rok 2010
a pfiedá ho finanãnímu v˘boru.

15. listopadu
– Vzala na vûdomí informaci o zvefiejnûní dokumentace vlivÛ zámûru Leti‰tû Vodo-

chody na Ïivotní prostfiedí. Vyjádfiení k dokumentaci je moÏno podávat na Minis-
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terstvo Ïivotního prostfiedí do 13. 12. 2010. Dokumentace je ke zhlédnutí na
www.cenia.cz.

– Vzala na vûdomí znaleck˘ posudek Ing. Kolafiíka, Ph.D. s návrhem na odstranûní
55 stromÛ (vût‰inou akátÛ) v prostoru parku pod kostelem, pfiedá komisi pro Ïivot-
ní prostfiedí.

– Projednala závûreãnou zprávu stavebnû technického prÛzkumu s ohledem na
v˘skyt azbestu v objektech M· Klecany. Ze zprávy vypl˘vá, Ïe souãasn˘ stav je
vyhovující. BûÏn˘m provozem nemÛÏe docházet k uvolÀování azbestov˘ch vlá-
ken do okolního prostfiedí.

– Schválila v˘roãní zprávu o ãinnosti ‰koly za ‰kolní rok 2009/2010. Zpráva je zve-
fiejnûna na internetov˘ch stránkách Z· a M· Klecany.

– Projednala návrh úprav zdravotního stfiediska, pfiedá stavební komisi.
– Seznámila se s dopisem fieditele Z· a M· Klecany a dopisem pfiedsedy ‰kolské

rady o problematice kapacity ‰kolní jídelny. Povûfiila ãlena Rady Daniela Dvofiá-
ka, aby zjistil stávající stav a moÏnosti fie‰ení.

– Schválila projekt Zfiízení cyklostezky v obci Klecany a schválila podpis smlouvy
o dílo na projekt se zhotovitelem Architep HK ve v˘‰i 26 400 korun s DPH.

– Vzala na vûdomí studii Stavební úpravy a pfiístavba Matefiské ‰koly, areál Z· a M·
Klecany, pfiedá stavební komisi.

– Vzala na vûdomí seznamy schválen˘ch projektÛ ROP NUTS II Stfiední âechy
v oblasti Rozvoj venkova. Projekt Revitalizace námûstí Václava Bene‰e Tfiebízské-
ho je ve schválen˘ch projektech a jeho celkové zpÛsobilé v˘daje jsou schváleny
ve v˘‰i 17 704 778 korun. RovnûÏ byl schválen projekt Víceúãelov˘ sportovní
areál v Z· a M· Klecany. Jeho celkové zpÛsobilé v˘daje jsou 9 923 493 korun.

Z usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva mûsta Klecany 

Ustavující zasedání nového klecanského zastupitelstva vze‰lého z leto‰ních fiíjno-
v˘ch voleb se konalo ve stfiedu 10. listopadu. Pfiítomno bylo v‰ech patnáct zvole-
n˘ch zastupitelÛ. V úvodu sloÏili ãlenové zastupitelstva slib podle § 69 odst. 2)
Zákona o obcích. Následovaly vefiejné volby: Starostou byl zvolen podle oãekávání
Ivo Kurhajec, místostarostou (ze dvou kandidátÛ) Ladislav Nûmeãek. Oba jako dlou-
hodobû uvolnûní. âleny rady byli zvoleni Daniel Dvofiák, Ing. Krist˘na Holubová,
Jifií Medek. Finanãní v˘bor byl zvolen takto: pfiedsedkynû Ing. Krist˘na Holubová,
ãlenové Ing. Jifií Bendl, Zuzana Kudláãková, Václav Kuchta, Petr Mervart. Kontrolní
v˘bor byl zvolen ve sloÏení: pfiedseda Ing. Jan Pinc, ãlenové Jan Busch a Martin
Hora. Byly schváleny odmûny neuvolnûn˘m ãlenÛm rady a zastupitelstva, nebyly
v‰ak schváleny odmûny pfiedsedÛm a ãlenÛm v˘borÛ. Zasedání bylo pfiítomno vût‰í
mnoÏství obãanÛ.

Plné znûní usnesení ze zasedání Rady mûsta a ze zasedání Zastupitelstva mûsta Kle-
cany naleznete na webov˘ch stránkách mûsta Klecany www.mu-klecany.cz nebo si
mÛÏete vyÏádat informace na Mûstském úfiadû Klecany.

Zdena Lomová
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ZÍSKANÉ DOTACE

Projekt „Revitalizace námûstí V. B. Tfiebízského v Klecanech“ byl schválen dne
11. 11. 2010 V˘borem Regionální rady k financování z Regionálního operaãního
programu regionu soudrÏnosti Stfiední âechy v rámci v˘zvy ã. 50 v oblasti pod-
pory 3.3 – Rozvoj venkova – oblast fyzické revitalizace. Celkové schválené v˘daje
jsou ve v˘‰i 17 704 778,- Kã. Dotace je ve v˘‰i 72,5 % celkov˘ch v˘dajÛ, tedy
12 835 963,- Kã. PfiedbûÏnû je realizace projektu odhadnuta na 1,5 roku do 30. 6.
2011.

Ing. Krist˘na Holubová

KLECANSKÉ ST¤ÍPKY
➤ 18. prosinec 1897 p. A. Gedulniger navrhuje, aby se obec pfiiãinila a kroky v

tom uãinila, aby v Klecanech byla c.k. po‰ta

➤ 14. prosinec 1911 obnoven ústav polévkov˘, pro 146 ÏákÛ, vydáno 2 306 porcí
polévky a toliktéÏ housek

➤ 20. prosinec 1924 zaãalo se svítit elektrickou energií v Klecanech

➤ 12. prosinec 1930 vyplaceno obecním zamûstnancÛm 13té sluÏné podle stát-
ních zamûstnancÛ – p. tajemník 857,50; stráÏník 700,-; ponocn˘ 350,-

➤ 20. prosinec 1939 schÛze OZ byla svolána jako pilná dle § 2 zákona ã. 76/1919
Sb., na základû pfiípisu okresního úfiadu. Jedin˘ bod programu: revokace ãest-
ného obãanství b˘valého prezidenta âSR Dr. Edvarda Bene‰e. OZ jednomyslnû
se usná‰í zru‰it jeho ãestné obãanství, udûlené usnesením OZ ze dne 15. 12.
1918

➤ 6. prosinec 1944 zabrána pro nûmeckou brannou moc i ‰kola Na skalkách

➤ 28. prosinec 1960 rada MNV: dÛm ãp. 74 – rychta – pfieveden na âsl. stát,
zastoupen˘ MNV Klecany

➤ 31. prosinec 1975 – konãí pÛsobnost „Domovní správy“ – pÛsobnost pfiechází
na Bytové hospodáfiství v Brand˘se  n .L. – zmûna nebyla kladnû pfiijata na‰imi
obãany

➤ 16. prosinec 1991 – rada pfiijímá Ïádost firmy KAHLEN – SERVIS o odprodej
pozemkÛ k v˘stavbû asi 100 rod. domkÛ na âerné skále

JH
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BEZ VÁNOâKY NEJSOU VÁNOCE
Tradice peãení cukroví je neodmyslitelnou sou-
ãástí adventu. Snad v kaÏdé rodinû se tradují
urãité recepty, bez nichÏ by atmosféra
Vánoc úplnû pohasla. Nûkdo dává pfiednost
vanilkov˘m rohlíãkÛm, zázvorkám, jin˘ per-
níãkÛm ãi ofiechov˘m praciãkám nebo jableã-
nému závinu s hezk˘m „ãesk˘m“ názvem ‰trúdl. NemÛÏeme v‰ak popfiít, Ïe nejtra-
diãnûj‰ím peãivem na‰eho vánoãního stolu je vánoãka, která jiÏ po staletí patfií na
ãesk˘ ‰tûdroveãerní stÛl.

První zmínky o ní se objevují za panování Václava IV. (1361–1419). Vánoãka
byla po staletí povaÏována za vybranou pochoutku, na níÏ si pÛvodnû pochutnáva-
la jen ‰lechta a bohatí mû‰Èané. Byla v˘sledkem práce hrdého stavu pekafiÛ, které-
mu se v dobû stfiedovûku velmi dafiilo. V minulosti mûla rÛzné názvy – húska, calta,
pletenice, ‰tûdrovice, ‰trucla apod. Její peãení bylo v˘sadou cechu pekafiÛ aÏ do 18.
století, kdy se vánoãky zaãaly péct i v domácnostech. Na první doma upeãenou
vánoãku mûl právo hospodáfi, aby mûl v pfií‰tím roce bohatou úrodu obilí. Na závûr
‰tûdroveãerní veãefie se rozkrájela velká vánoãka, ze které se dal krajíãek dobytku,
aby si uchoval zdraví a ne‰kodily mu zlé síly a nemoci. 

Upéct a hlavnû zaplést vánoãku není zrovna jednoduché a proto se pfii pletení
a peãení vánoãky udrÏovaly rÛzné zvyky, které mûly napomoci zdárnému dokon-
ãení díla. Hospodynû mûla zadûlávat tûsto na vánoãku v bílé zástûfie a ‰átku, nemû-
la pfii tom mluvit, pfii kynutí tûsta mûla vyskakovat do v˘‰ky atd. Dal‰ím pomûrnû
znám˘m zvykem bylo zapékání jedné mince do kaÏdé vánoãky. Kdo minci pfii krá-
jení na‰el, mûl jistotu, Ïe bude zdrav˘ a bohat˘ cel˘ následující rok. Praktická kom-
binace, Ïe?! Ale to jen za pfiedpokladu, Ïe si dotyãn˘ ‰Èastlivec na zapeãené minci
neulomil zub nebo ji omylem nespolkl. 

Vánoãka postupem ãasu zdomácnûla v na‰ich krajích natolik, Ïe se stala celoroã-
ním oblíben˘m peãivem a je na trh dodávána v mnoha variantách: tuková, máslová,
s rozinkami, s mandlemi i vhodná pro diabetiky. Malé pekárny se v dobû vánoãní
pfiedhánûjí, kdo nabídne sv˘m zákazníkÛm lep‰í a dokonalej‰í v˘robek, uchylují se
ke splétání 4 i více pramenÛ vytvofien˘ch z nad˘chaného tûsta. V nabídce jsou pak
vánoãky od velikosti vût‰í housky aÏ po obrovské vánoãky pro poãetnûj‰í rodiny. 

KaÏdodenní dostupností vánoãek v obchodech se bohuÏel vytrácí její tradiãní
smysl, kdy sv˘m tvarem mûla v dobû Vánoc pfiipomínat dítû v pefiince. Av‰ak pokrok
a vymoÏenosti souãasného Ïivota nelze zastavit a není na místû moralizovat na téma
dodrÏování tradic. Osobnû nevidím nic ‰patného na tom, kdyÏ si nûkdo napfi. v bfiez-
nu nebo v fiíjnu pochutná na vánoãce od svého pekafie. Zvlá‰tû kdyÏ doma o Váno-
cích upeãená vánoãka bude stejnû chutnat z celého roku nejlépe, protoÏe recept,
podle kterého ji upeãeme, máme od maminky, babiãky, tety, Mafiky z Klatov… a není
lep‰ího receptu. TakÏe hospodyÀky hodnû zdaru pfii fyzicky nároãné práci se zadû-
láváním tûsta, hodnû tepla pfii kynutí a hodnû trpûlivosti pfii pletení.

JH
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JE âAS JÍT PRO BARBORKU
Encyklopedie uvádí, Ïe barborky jsou star˘ lidov˘ adventní zvyk. Na svátek sv. Bar-
bory (4. prosince) si nosíme domÛ ufiíznuté vûtviãky tfie‰ní nebo vi‰ní a oãekáváme,
Ïe nám doma v teple ve vodû do Vánoc vykvetou.

Ale co kdyÏ v té uspûchané pfiedvánoãní dobû zapomeneme barborku vãas ufiíz-
nout? Nevadí. Nic není ztraceno, pokud opoÏdûnû ufiíznuté vûtviãky doneseme
domÛ, celé je ponofiíme do teplé (ne horké) vody, alespoÀ na pÛl hodiny a pak je
dáme do vázy, kde budeme vodu pravidelnû mûnit. A to nejsme vázáni ani v˘bûrem
barborky. Je pravda, Ïe klasikou jsou zmínûné vûtviãky tfie‰ní nebo vi‰ní, které mají
sv˘m kvetením svobodn˘m dívkám napovûdût, zda se do roka vdají ãi nikoliv, ale
taková snítka zlatice (lidovû zlatého de‰tû) má také své kouzlo, a to nejen v tom, Ïe
vykvete mnohem snadnûji neÏ tfie‰eÀ, ale údajnû nám bohatstvím svého kvetení
napoví, jak˘ bude dal‰í rok po stránce finanãní. Pokud vyra‰í pouze lístky, musíme
se pfiipravit na rok chud‰í. Vûtviãky bfiízy zase sv˘mi zelen˘mi lístky napoví nûco o
na‰em zdravotním stavu, pokud pupeny na bfiezové vûtviãce zaschnou, mûli
bychom se zamyslet nad sv˘m Ïivotním stylem.  

AÈ uÏ si dáme do vázy jakoukoliv vûtviãku, budou nám její Ïivé kvûty o Vánocích
symbolizovat pfiíchod nového svûtla v podobû JeÏí‰ka, pfiipomenou nám zimní slu-
novrat i ústup zimy a pfiíchod dal‰ího jara.

-jh-

V KOSTELE ZAZNùLO GLORIA
V kostele zaznûlo Gloria
Slavnostní koncert k poctû Dne boje za svobodu a demokracii, kter˘ se konal ve
zcela zaplnûném klecanském kostele ve stfiedu 17. 1istopadu, mûl mimofiádn˘ ráz.
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Ná‰ pûveck˘ soubor Klenota pfiednesl – spolu se ãleny sboru Státní opery Praha,
Národního divadla a hosty – doprovázen Vinohradsk˘m symfonick˘m orchestrem
(dirigent Milan Bou‰ka) dílo Gloria D dur italského skladatele Antonia Vivaldiho
(1678–1743). Pfiítomní odmûnili v˘born˘ v˘kon úãinkujících boufiliv˘m potleskem.
S ãlenkami Klenoty (Olgou Voseckou, Pavlou Bene‰ovou, Andreou Mouchovou,
Alenou Nûmcovou, Katefiinou Tomá‰ovou, Stanislavou Medkovou, Janou Vojtko-
vou, Evou Zachovou, ZdeÀkou Lemonovou, Klárou Bláhovou, Pavlou Vopatovou,
Betty Kuãerovou, Annou âervenkovou a Barborou Veselou) nastudovala skladbu
Blanka Laurychová, vedoucí souboru. Ta nám vysvûtlila, Ïe spoleãné nastudování
Gloria podpofiila nadace Îivot umûlce, která podporuje spojení amatérsk˘ch a pro-
fesionálních umûlcÛ majících vztah k urãitému regionu. Dûkujeme nejen ãlenkám
Klenoty a Blance Laurychové za v˘born˘ záÏitek, ale také v‰em ostatním, kdo pfii-
spûli ke zdaru koncertu. V jeho druhé ãásti zahrál Vinohradsk˘ symfonick˘ orches-
tr Symfonii ã. 7 Ludwiga van Beethovena.

Zdena Lomová
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KULTURNÍ POZVÁNKY KLECANSK¯CH SDRUÎENÍ

Prav˘ Hradec:

PERNÍKOVÁ DÍLNA 

V sobotu 11. 12. 2010 od 14 do 17 hodin v zasedací síni mûstského úfiadu. 

Zdobení a v˘roba perníkov˘ch chaloupek z perníkov˘ch polotovarÛ. Je nutné pfii-
hlásit se pfiedem na tel. 723 734 994 nebo na klicek@pravy.hradec.cz, abychom
vûdûli, kolik dílÛ máme upéci. 

Cena za chaloupku je 80,– Kã. 

ADVENTNÍ SLAVNOST 

V pátek 17. 12. 2010 v 17 hodin v obfiadní síni mûstského úfiadu. 

Akademie programu Laurus v baroknû renesanãním duchu. 
Klára Adamová: Ikonografie Vánoc v renesanãním v˘tvarném umûní.
Koncert studentÛ pod vedením lektorek Blanky Laurychové, Andrey Mouchové
a Barbory Veselé.
Vstupné: krabiãka domácího vánoãního cukroví. 

VÁNOâNÍ HRA 

V sobotu 18. 12. 2010 v 18 hodin v obfiadní síni mûstského úfiadu. 

Hra o narození JeÏí‰e Krista se zpûvy v provedení Klecanské divadelní spoleãnosti
lorda Ochota, pûveckého sboru Klenota a Lakom˘ch Barek. 
Vstupné dobrovolné. 

âESKÁ M·E VÁNOâNÍ „HEJ mistfie“ J. J. RYBY 

V pondûlí 27. 12. 2010 v 15:00 hodin 
v klecanském kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

Neodmyslitelná souãást ãesk˘ch Vánoc v podání sboru 
Státní Opery Praha. Benefiãní vystoupení pro obãanské 
sdruÏení Prav˘ Hradec. 
Vstupné dobrovolné. 
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ADVENTNÍ NABÍDKA klubu rodiãÛ a dûtí KLÍâEK 

MIKULÁ·SKÁ BESÍDKA

KDY: NEDùLE 5.12. 15:00 –16:00 hodin 

Vstupné za dítû 50,– Kã nebo vstup z permanentky 

Náv‰tûva Svatého Mikulá‰e, andûla a hodného ãerta vhod-
ná pro nejmen‰í dûti. Pfied jejich pfiíchodem moÏnost nama-
lovat obrázek. V cenû vstupného je i malá nadílka, uzávûr-
ka závazn˘ch pfiihlá‰ek je proto ve ãtvrtek 2.12. 

ADVENT A VÁNOCE NA MORAVù 

Folklornû taneãní semináfi pro rodiãe s mal˘mi dûtmi 

KDY: ST¤EDA 8. 12. 16:45–18:15 hod. 

Rodinné vstupné 100,– Kã nebo 2 vstupy z permanentky 

Setkání s rodilou stráÏniãankou, která pfiiveze dospûl˘ i dûtsk˘ kroj (moÏnost vy-
zkou‰et!), povídání i spoleãné tancování pro maminky s nejmen‰ími dûtmi. 

ZPÍVÁNÍ U HARMONIA 

Slavnostní nácvik koled 

KDY: ÚTER¯ 21.12. 16:30 hod. 

LEKTORKA: Anna âervenková 

KDE: Mûstsk˘ úfiad v Klecanech 

Rodinné vstupné 50,- Kã nebo vstup z permanentky 
JiÏ tfietí roãník pfiedvánoãního setkání, koncert vhodn˘ pro nejmen‰í dûti. 

Na v‰echny tyto akce je nutné se pfiihlásit pfiedem na klicek@pravy-hradec.cz nebo
tel.: 603 180 832 

Není-li uvedeno jinak, v‰echny pravidelné akce i kurzy se konají v prostorách Klubu
rodiãÛ a dûtí, Z· Klecany, budova D (proti hl. vchodu do areálu ‰koly). 
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Se‰li jsme se na skleniãku vína s Karlem Hynkem Máchou

Setkání se uskuteãnilo ve ãtvrtek 4. listopadu v obfiadní síni mûst-
ského úfiadu. V první chvíli to vypadalo, Ïe bude více úãinkujících
neÏ divákÛ, ale tûsnû pfied zaãátkem literárního pásma se zaplni-
la v‰echna místa k sezení a nûktefií opozdilci museli vzít za vdûk
i posezením na mûkkém koberci. A myslím, Ïe nikdo z divákÛ své
úãasti nelitoval. 

Krátce po pÛl sedmé se rozebûhlo literární pásmo. Inspirací
k nûmu bylo recitování Máje u Máchova pomníku na Petfiínû, jak
mi sdûlila Zdena Lomová, která byla autorkou námûtu a zároveÀ poskládala potfieb-
né literární, Ïivotopisné a ve spolupráci s Pavlem Kune‰em i v˘tvarné, podklady,
z nichÏ pak mohla Eva Stanislavová vybrat vhodné partie a upravit je tak, aby bylo
moÏné je dramaticky ztvárnit. V˘znamnou úlohu mûl tentokrát Jifií Böhm, kter˘ je
velk˘m obdivovatelem Máchova díla a uvolil se ze své sbírky MájÛ nûkterá zvlá‰tû
„vydafiená“ vydání, v rámci pfiipravovaného pásma vystavit. 

Bez zápisu mÛÏete kdykoliv nav‰tívit tyto ãinnosti: 

Pondûlí: 9:00 zvoneãek (nejmen‰í dûti), 10:00 V˘tvarka s Ivou (nejmen‰í dûti) 

Úter˘: 16:30 Blok rodiãÛ s dûtmi, nutné se pfiihlásit pfiedem na info@pravy-hra-
dec.cz –stfiídá se Spoleãné muzicírování, Keramika, semináfi Vyprávûní
de‰Èové hole 

Stfieda: svou úãast na dopoledním programu pfiedem konzultujte s lektorkou Ditou
Burgetovou na tel.: 777 178 135: 9:00 Cviãení s miminky, 10:00 Cviãení
s batolaty, 11:00 Cviãení s batolaty, 15:30 Cviãení pro tûhotné 

âtvrtek: 9:00 Zpívání s Aniãkou, 10:00 Tvofiení s EvÏou, 15:30 Cviãení pro dûti
s rodiãi se Zuzanou (taneãní sál ZU·) 

Pátek: 10:30 Kondiãní cviãení s fyzioterapeutkou pro maminky 

Za podporu dûkujeme mûstu Klecany, Ministerstvu práce a sociálních vûcí a nada-
ci VIA. 
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Diváci mûli moÏnost v prÛbûhu veãera sly‰et nejen „notoricky“ znám˘ MáchÛv
Máj, ale i dal‰í zajímavosti o Máchovû tvorbû a Ïivotû a mohli i vidût Máchovy kres-
by hradÛ pfiipravované pro stereoobrázky. Velmi pfiíjemn˘m zpestfiením byl vynika-
jící a citliv˘ hudební doprovod literárního pásma, o kter˘ se postaral s kytarou v ruce
Ivo ·ebek, kter˘ také spoleãnû s Evou Stanislavovou zpíval. 

KdyÏ jsem se paní reÏisérky ptala, co bylo nejvût‰ím úskalím celé pfiípravy, dozvû-
dûla jsem se, Ïe pfieãíst si nûco potichu a pak to pfieãíst nahlas, tak aby to správnû
vyznûlo, je znaãn˘ rozdíl, a to se t˘ká Máchov˘ch textÛ beze zbytku. 

Ale nakonec zfiejmû v‰ichni úãinkující, pod vedením E. Stanislavové, pochopili,
kdo, jak a kdy má co fiíct, kdy se kam podívat a kdy se ve správnou chvíli odmlãet,
protoÏe celkov˘ v˘sledn˘ dojem pÛsobil (a doufám nejen na mû) témûfi profesionál-
nû.

Prvním projektem této fiady bylo setkání s básníkem Vítûzslavem Hálkem. Pfiipra-
venost a kvalita dal‰ího projektu (k v˘roãí K. H. Máchy) mûla, podle mého názoru,
vyslovenû stoupající úroveÀ, která se zaãíná v˘raznû pfiibliÏovat literárním veãerÛm
pofiádan˘m v renomovan˘ch praÏsk˘ch kavárnách. Obdobnû tomu bylo i s pokra-
ãováním programu, kter˘ pfiestoÏe jiÏ nemohla paní reÏisérka mít fiádnû pod kon-
trolou, probíhal ve velmi pfiíjemném duchu a uvolnûné náladû, kdy si pfiítomní se
sklenkou vína v ruce mohli vzájemnû popovídat, prohlédnout si vystavované obráz-
ky i rÛzná vydání MájÛ, o jejichÏ pÛvodu a zajímavostech J. Böhm ochotnû s kaÏ-
d˘m zájemcem podiskutoval. 

Myslím, Ïe dík i obdiv patfií v‰em úãinkujícím. DivákÛm byla pfiislíbena pfiíprava
dal‰ího pásma – o Karlu Havlíãku Borovském, jehoÏ premiéry bychom se mûli
doãkat v první polovinû pfií‰tího roku. Doufejme, Ïe nad‰ení v‰em vydrÏí a my se
budeme mít na co tû‰it.

JH 

Za Máchou do Litomûfiic

V jasn˘ podzimní den, byla sobota 13. listopadu, vyjel autobus s tfiicítkou klecan-
sk˘ch obãanÛ do Litomûfiic. Vydali se po stopách Karla Hynka Máchy. Témûfi v‰ich-
ni vystoupili na vrch Radob˘l. Odtud utíkal Mácha v fiíjnu 1836 k velkému ohni sto-
dol pln˘ch obilí, aby ho pomohl hasit. I pfies velké bláto pfii v˘stupu na vrch si
v‰ichni pochvalovali pfiekrásn˘ pohled na âeské Stfiedohofií. Je‰tû pfiedtím se úãast-
níci zájezdu krátce zastavili u nûkdej‰ího krematoria v blízkosti nacistické podzem-
ní továrny Richard, kde nepfieÏilo hrozné existenãní podmínky pût tisíc vûzÀÛ. Dnes
tam na jejich památku stojí pomník od v˘znamného sochafie Jifiího Sozanského. Po
polední pfiestávce jsme sestoupili po parkánech (pÛvodní mûstské hradby) aÏ
k Máchovu bytu, kde byla prohlídka vystaven˘ch dokumentÛ o básníkovû Ïivotû.
Cestu jsme zakonãili prohlídkou litomûfiické katedrály. Exkurzi pofiádala kulturní
komise mûsta. 

Zdena Lomová
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ZPRÁVIâKY Z M·
S blíÏící se zimou nastává vÏdy v matefiské ‰kolce plno práce pfiedev‰ím s pfiedvá-
noãní pfiípravou. Nejdfiíve se chystá vánoãní jarmark s tvofiivou dílnou, následuje
Mikulá‰ská nadílka a pomyslnou tfie‰niãkou na dortu jsou besídky.

Divadelní pfiedstavení
V listopadu nás opût nav‰tívilo divadlo. Dûti shlédly pfiedstavení s názvem „O Turec-
kém rybáfii“. Pfiedstavení zahrál jeden herec s velk˘mi látkov˘mi loutkami. Pohád-
ková hra byla protknutá orientální hudbou a dûtem se líbila.

Martinsk˘ lucerniãkov˘ prÛvod
Dne 11. 11. 2010 se konal tradiãní Martinsk˘ lucerniãkov˘ prÛvod dûtí z M· Kle-
cany. Dûti pfii‰ly se sv˘mi rodinn˘mi pfiíslu‰níky v takovém poãtu, Ïe kdyÏ od brány
Základní ‰koly odcházeli poslední úãastníci prÛvodu, na zahradû M· uÏ bylo témûfi
plno a stále pfiicházely dal‰í a dal‰í svûtlu‰ky. Zahradu nám osvítila d˘Àová stra‰id-
la a pro dûti zde byl pfiipraven sladk˘ poklad. U vstupu do zahrady ãekal i sv. Mar-
tin na bílém koni. Po spoleãnû zazpívané písni pro sv. Martina následoval voln˘ pro-
gram. Pro rodiãe si dûti ze v‰ech tfiíd pfiipravily pfiekvapení, protoÏe napekly slané
peãivo i sladké perníãky. Ve ‰kolní jídelnû nám pfiipravily ovocn˘ ãaj pro dûti a na
rodiãe ãekal dobr˘ „svafiáãek“, kter˘ vÏdy dobfie dochutí p. uã. SoÀa. 

Dûkujeme p. M. Koláfiovi a jeho firmû za sponzorsk˘ dar – sud dobrého vína na
Martinskou slavnost, dále dûkujeme p. D. Dvofiákovi za zapÛjãení termosu, K. Kvít-
kové dûkujeme za sv. Martina na bílém koni a v‰em dospûl˘m a dûtem dûkujeme
za úãast a velmi pfiíjemnou atmosféru. 

Tfiída JeÏek
Na‰i nejstar‰í ‰kolkáãi se spoleãnû vydali v listopadu na dva v˘lety. Nejdfiíve nav‰tí-
vili Národní muzeum, aby si zpestfiili svojí cestu ãasem, coÏ je jejich celoroãní pro-
jekt. V tu dobu se totiÏ nacházeli v dobû dinosaurÛ a mamutÛ. A protoÏe si cestová-
ní velmi oblíbili, nav‰tívili interaktivní v˘stavu P. Nikla v Mánesu, kde si vyzkou‰eli
v‰elijaká moÏná i nemoÏná zafiízení a náramnû si program na v˘stavû uÏili. 
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Vánoãní Jarmark
Na sv. Katefiinu probûhl v prostorách M· vánoãní jarmark s tvofiivou dílnou. V díl-
niãce si ti nejmen‰í mohli vyrábût z papíru vánoãní ozdoby. Na jarmarku byly k pro-
deji v˘robky dûtí i p. uãitelek z M·. K dostání tak byly krásnû vyzdobené vánoãní
koule, adventní vûnce, vánoãní kvûtináãky, perníãky a dal‰í v˘robky s vánoãní
tématikou. Vûnce a kvûtináãe urãené na adventní v˘zdobu se kaÏd˘ rok tû‰í veliké-
mu zájmu a tak i letos se podafiilo v‰e prodat v rekordním ãase. Za získané finanãní
prostfiedky budou nakoupeny v˘tvarné potfieby pro dûti z M·. Dûkujeme Vám za
podporu. 
Termíny vánoãních besídek
Vánoãní besídky v M· se uskuteãní v t˘dnu od 13. 12. 2010 – 17. 12. 2010, bliÏ‰í
informace budou k dispozici v kaÏdé tfiídû. 

Fotky z M·
Fotky z nejrÛznûj‰ích ‰kolkov˘ch akcích naleznete na internetovém portálu Rajãe,
pfiesná pfiístupová adresa je uvedena na nástûnkách v jednotliv˘ch tfiídách. 

Připojujeme se k vánočním přáním a přejeme Vám Všem
klidné a ve zdraví prožité vánoční svátky.
Dětem přejeme hezké prázdniny a splněná přání
pod vánočním stromečkem. 

Kolektiv M·
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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE…
Dnes zaãnu zprávou více neÏ radostnou. Koneãnû se nám podafiilo získat finance
z projektu Evropské unie. Sice aÏ na poãtvrté, ale není to vÛbec málo. Na víceúãe-
lov˘ sportovní areál dostaneme 7 194 532,– Kã z celkového rozpoãtu pfies 9 milió-
nÛ. Nov˘ sportovní areál s umûl˘m povrchem bude vybudován na celém prostran-
ství pod Základní umûleckou ‰kolou a najdete v nûm atletické sektory, vãetnû
bûÏecké dráhy, a nûkolik hfii‰È napfi. na malou kopanou, tenis, volejbal a dal‰í.
Rekonstrukcí projde i stávající plácek, tam si budeme moci zahrát basketbal, volej-
bal, házenou. Cel˘ areál bude mít samozfiejmû také své zázemí, oplocení a správce.
Stavba by mûla zaãít uÏ v jarních mûsících. 

Na‰e podûkování patfií samozfiejmû Mûstu Klecany, bez jehoÏ podpory bychom
tak úspû‰ní nebyli

Poãítaãová uãebna

V minulém ãísle Zpravodaje byla zvefiejnûna informace o provozní dobû poãítaão-
vé uãebny pro Ïáky v dobû volna. Tento ãláneãek jsem nepsala já, a tak nevím, kter˘
‰otek zvefiejnil chybné ãasy. Zde je tedy správná provozní doba.

Pondûlí – 12:45 – 13:30 âtvrtek – 12:45 – 13:30
Úter˘ – 12:45 – 13:30 Pátek – 7:00 – 7:40
Stfieda – 13:40 – 14:25

Zápis do prvních tfiíd 
Zápis budoucích prvÀáãkÛ pro ‰kolní rok 2011/2012
probûhne v úter˘ 1. února 2011 od 14.00 do 18.00
hodin. Náhradní termín zápisu bude o t˘den pozdû-
ji, tedy v úter˘ 8. února 2011 od 14.00 hodin do
16.00 hodin. V‰echny nám známé budoucí prvÀáãky
samozfiejmû je‰tû obe‰leme a termíny vãas zvefiejní-
me i na na‰ich webov˘ch stránkách.

Tûlocviãnou zase znûl rock

V pátek 19.11. k nám pfiibliÏnû po dvou letech opût zavítali nám dobfie známí kar-
lovar‰tí rockefii Milan Parnahaj a Pepa ·lik. Tentokrát s sebou pfiivezli nov˘ pofiad
s názvem Nejvût‰í hvûzdy pop music 50. – 70. let 20. století. Bûhem ‰edesáti minut
nás seznámili s tvorbou slavn˘ch hudebních osobností rÛzného Ïánru. Za mnohé
jen namátkou moÏno pfiipomenout jména jako Elton John, Mike Oldfield, kapely Led
Zeppelin, Bee Gees, ABBA. V pofiadu kromû zajímav˘ch informací zaznûla celá
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fiada hudebních ukázek, to v‰e doplnûné videoprojekcí. Pofiad se nám, stejnû jako
v‰echny pfiedchozí programy Milana a Pepy, velmi líbil a jiÏ se tû‰íme na jeho
pokraãování.

Dagmar Rauschová

Obrazy z války tfiicetileté

JiÏ po ãtvrté probûhl 26. fiíjna v tûlocviãnû na‰í ‰koly historick˘ program skupiny
Pern‰tejni pro Ïáky 4.-9. tfiíd. Tentokrát jsme se dozvûdûli zábavnou formou infor-
mace t˘kající se tfiicetileté války. Zjistili jsme nejen zajímavosti o zbraních té doby
a o stylu válãení, ale ãlenové skupiny Pern‰tejni si také zahráli na Vald‰tejna, aby
nám pfiiblíÏili jeho Ïivot a neslavn˘ konec. Nûkolik vybran˘ch jedincÛ se na oka-
mÏik promûnilo ve ·védy, nûktefií si zahráli na vojsko ãesk˘ch pánÛ a pfiedvedli nám
tehdej‰í obléhání hradu ãi mûsta. V závûru programu zbyl ãas i na v‰eteãné dotazy
divákÛ. Diváci z klecanské, zdibské i fieÏské ‰koly odcházeli pouãeni i rozveseleni.
Tû‰íme se na dal‰í setkání s Pern‰tejny.

Eva StaÀková

Druháci budou hasiãi

V listopadu jsme s dûtmi nav‰tívili Hasiãskou záchrannou stanici Praha 5. Dûti se
dozvûdûly mnoho pro Ïivot dÛleÏit˘ch vûcí a mohly si prohlédnout celou budovu.
Jaké záÏitky si odnesly, to Vám v krátkém rozhovoru prozradí samy.

Pamatuje‰ si, jaké zvífie mají hasiãi ve znaku, Viktorko?
Viktorka: Toho … nosoroÏce.
A proã právû nosoroÏce?
Adélka: ProtoÏe je to jediné zvífie, které se nebojí ohnû.
Kry‰tof: A Ïe oheÀ za‰lape a uhasí.
Honzíku, víme, Ïe má‰ rád techniku. Jaká tû nejvíce zaujala v garáÏi u hasiãÛ?
Honzík: Nejvíc ty velk˘ kle‰tû.
A na co je potfiebují?
·tûpán: Otevírají dvefie u auta, kdyÏ hofií. A mají kobereãek. Velk˘ uzvedne tramvaj
a malej uzvedne auto.
Telefonní ãíslo na hasiãe si snad pamatuje kaÏd˘, radûji nám ho zopakuj, Jeny.
Jenifer: 150
Proã ho dûti nesmûjí bezdÛvodnû pouÏívat?
Jenifer: ProtoÏe si dûti vymyslej, Ïe hofií…
Aniãka P.: ProtoÏe za jednu minutu je aÏ padesát volání, a kdyÏ nûkde hofií, tak by
se lidi nemohli dovolat.
Kry‰tofe, pamatuje‰ si je‰tû, za jak dlouho jsou hasiãi schopni se v noci vzbudit
a pfiipravit k odjezdu?
Kry‰tof: Za jednu minutu.
Zkusí‰ to pfii oblékání v ‰atnû také tak rychle?
Kry‰tof: Tak jo.
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A co tebe nejvíce zaujalo na exkurzi, ·imone?
·imon: To, jak tam ukazovali jeÏdûní na tyãi.
Neli: Je dÛleÏité, aby se správnû chytili, aby se nespálili.
Je‰tû nûco zajímavého jste si zapamatovali?
Matûj: Hasiãi, kdyÏ uÏ tam je jen koufi, tak vezmou ten rozfoukávaã a rozfoukají
koufi, aby vidûli.
·tûpán: KdyÏ tam mají dvefie, tak tam strãí nohu, aby nespadli do v˘tahu, a pofiád se
plazí po ãtyfiech a hledají nohou nûjakého ãlovûka.
Máme tu mezi sebou budoucího hasiãe?
·imon, ·tûpán, Tomá‰, Kry‰tof, Matûj: Mû!!!
Dûkujeme Pppr. Michalovi Kertézovi a hasiãskému záchrannému sboru za vûnova-
n˘ ãas a pfiejeme jen ‰Èastné návraty na základnu.

Katefiina Knorová a druháci

Na‰e první divadlo

Tfiídy 1.A, 1.B a dyslektická se 8. listopadu vydaly do Divadla Spejbla a Hurvínka
v Dejvicích. Jeli jsme autobusem, cesta rychle ubíhala a dûti se moc a moc tû‰ily na
divadelní pfiedstavení, které mûlo název HurvínkÛv popleten˘ víkend. Divadlo nás
velmi mile pfiekvapilo novou vizáÏí. Krásnû barevné zdi, loutky, které dûti s nad‰e-
ním okukovaly, mal˘ bufet s obãerstvením a posezením. Byl tu také koutek k zakou-
pení rÛzn˘ch pohlednic, knih, CD a plakátÛ s tématikou Spejbla a Hurvínka. V hle-
di‰ti se pfiíjemnû sedûlo a dûti byly natû‰ené, pofiád se ptaly, kdy uÏ se objeví
Hurvínek s Mániãkou a Spejblem. KdyÏ se objevili a bylo to jen trochu moÏné,
pomáhaly bûhem pfiedstavení potleskem. Pfiedstavení trvalo hodinu, která byla roz-
dûlena krátkou pfiestávkou. Po skonãení jsme se plni nov˘ch záÏitkÛ pfiesunuli do
autobusu a odjeli zpût a tû‰íme se, aÏ se zase nûkam vydáme.

Barbora Radostová

Sportovní turnaj

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe 8. roãník na‰í ‰koly pofiádá pro své spoluÏáky z 2. stupnû
v nûkter˘ z podzimních dnÛ sportovní turnaj. V leto‰ním roce se dívky utkaly v pfie-
hazované, zatímco chlapci zmûfiili své síly ve florbale. Ukázalo se, Ïe tfiídy tvofií
opravdu nerozluãn˘ celek, neboÈ pofiadí tfiíd v chlapecké i dívãí disciplínû bylo
naprosto shodné. ·ampionem sportovního dne se stala 7. A, na druhém místû skon-
ãila 9. A a bronzové místo obsadila 8. A. Nejmlad‰í úãastníci, Ïáci 6. A., jistû do
pfií‰tího roku naberou síly a z leto‰ní bramborové pozice vyrazí pro nûkterou
z medailí. V‰ichni úãastníci byli za sportovní v˘kon, regulérní chování, ale pfiede-
v‰ím odvahu utkat se pfied zraky publika se sv˘mi spoluÏáky odmûnûni sladk˘mi
ãokoládov˘mi i ovocn˘mi pochoutkami. 

Bronislava Bendová
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Konec roku se blíÏí. UÏ je ãas myslet na zimní tábory!
Obãanské sdruÏení DùTI BEZ HRANIC pfiipravilo pro dûti
z Klecan lyÏafisk˘ tábor v Krkono‰ích.

Pfii pohledu do kalendáfie si nelze nev‰imnout, Ïe se
blíÏí konec roku. Jen co se desítka pfiehoupne do jede-
náctky, co nevidût tu budou jarní prázdniny. Právû nyní
je nejvhodnûj‰í ãas zaãít pom˘‰let na v˘bûr zimních tábo-
rÛ pro dûti. Tedy pokud si chceme vybírat ze ‰iroké

nabídky kvalitních zimních táborÛ od zku‰en˘ch provozovatelÛ. 
Termíny jarních prázdnin stanoví kaÏdoroãnû Ministerstvo ‰kolství pro jednotlivé

okresy. Pro klecanské dûti pfiipadl t˘den volna tentokrát na 14.-20.2.2011 (pfiesné
termíny jarních prázdnin pro rok 2011 najdete na webu www.zimnitabory.cz, coÏ
je server specializovan˘ právû na zimní tábory.)

Jedním z tradiãních pofiadatelÛ zimních táborÛ je Obãanské sdruÏení DùTI BEZ
HRANIC, které právû otevfielo svou nabídku zimních lyÏafisk˘ch (a snowboardo-
v˘ch) táborÛ pro jarní prázdniny 2011. Oproti loÀskému roãníku, kdy DùTI BEZ
HRANIC pofiádaly zimní turnusy dva a byl o nû opravdu velk˘ zájem, tentokrát sdru-
Ïení pro v‰echny dûti a mládeÏ pfiipravilo tfii turnusy tuzemsk˘ch zimních táborÛ.
Tábory se budou konat v lyÏafiském centru Velká Úpa v Krkono‰ích (oblast Pec pod
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SnûÏkou), kde budou dûti ubytovány cca 100 m od sjezdovek v pfiíjemném horském
penzionu. Instruktory budou zku‰ení vedoucí tohoto sdruÏení, ktefií pravidelnû jezdí
téÏ na letní tábory, a ktefií kaÏdoroãnû absolvují kromû ‰kolení v bezpeãnosti a první
pomoci i dÛleÏité ‰kolení metodiky v˘uky lyÏování. SdruÏení také dbá na zaji‰tûní
maximálního bezpeãí dûtí na sjezdovkách a poÏaduje proto vÏdy profesionálním
servisem sefiízené lyÏe, bezpodmíneãné pouÏívání lyÏafiské helmy a reflexní vesty
pro men‰í dûti. I z toho je patrné, Ïe DùTI BEZ HRANIC jsou odpovûdn˘ provozo-
vatel táborÛ a rodiãe mu mohou své dûti svûfiit s klidn˘m srdcem. 

Detailní informace o nabídce zimních lyÏafisk˘ch táborÛ (nûkdy téÏ naz˘van˘ch
jarní tábory) najdete na webov˘ch stránkách www.detibezhranic.cz, nebo na speci-
alizovaném internetovém serveru www.zimnitabory.cz. 

A kdy je vlastnû nejvhodnûj‰í doba na v˘bûr lyÏafiského tábora pro va‰e dûti?
Pfiedseda sdruÏení DùTI BEZ HRANIC Mgr. Josef Valter k tomu fiekl: „ V souãasné
dobû máme jiÏ nûkolik desítek míst obsazen˘ch. Ale vzhledem k tomu, Ïe jsme
nabídku zvefiejnili teprve nedávno, je samozfiejmû je‰tû dostatek voln˘ch míst. Na
minul˘ roãník jsme ale mûli zimu zcela vyprodanou v prosinci, takÏe je nejvy‰‰í ãas
zimní tábor hledat a pfiihlásit se.“

Nabídka zimních táborÛ je, jak vidíte, pomûrnû pestrá. Nezb˘vá neÏ doufat, aby
i zima byla stejnû ‰tedrá a ne‰etfiila snûhovou nadílkou. 

Stfiedoãeské muzeum v Roztokách u Prahy Vás zve na v˘stavu

Sklenûné Vánoce 
Ozdoby, podmalby, betlémy

27. listopad 2010 – 30. leden 2011

Stfiedoãeské muzeum v Roztokách u Prahy
pfiipravilo na období 27. 11. 2010 –30. 1.
2011 v˘stavu, která pfiibliÏuje pfiedmûty
s vánoãní tematikou, u nichÏ jednotícím prv-
kem je sklo jako materiál. Dvû hlavní linie
v˘stavy pfiedstavují dva typy odli‰n˘ch,
av‰ak s Vánocemi úzce spjat˘ch pfiedmûtÛ:
betlémy a vánoãní ozdoby – od poãátku 20.
století po souãasnou skláfiskou produkci.
Právû betlémy a ozdobené stromky patfiily –
kromû obfiadních pokrmÛ a zvykoslovn˘ch
projevÛ – k jejich nejv˘raznûj‰ím atributÛm.
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
TJ Sokol Klecany
Zimní pfiíprava

V polovinû listopadu skonãilo podzimní kolo fotbalové sezóny 2010/2011 pro
v‰echna klecanská muÏstva. Nyní následuje zimní pfiíprava. Minipfiípravka, pfiíprav-
ka a Ïáci budou mít pravidelné tréninky v tûlocviãnû základní ‰koly. Dorost a muÏi
odehrají bûhem zimy nûkolik pfiípravn˘ch utkání na UMT a podle poãasí a aktuál-
ního stavu hfii‰tû budou trénovat venku.

Rozpis tréninkÛ mládeÏe v tûlocviãnû Z·:

Minipfiípravka pondûlí 17:00 –18:00 hod

Pfiípravka stfieda 16:45 –18:00 hod
pátek 13:00 –14:00 hod

Îáci stfieda 18:00 –19:15 hod

Pfiípravka i Ïáci se v zimû zúãastní stejnû jako kaÏd˘ rok halov˘ch turnajÛ.

Trenér dorostu

Vzhledem k rozhodnutí p. V. RabiÀáka o ukonãení svého pÛsobení u muÏstva doro-
stu, hledáme naléhavû trenéra k na‰emu vûkovû nejkomplikovanûj‰ímu t˘mu. Hle-
dáme trenéra, kter˘ si poradí s touto vûkovou kategorií a pomÛÏe nám udrÏet t˘m
dorostu v chodu. Jedná se nám o místo hlavního trenéra event. i asistenta trenéra.

ÚdrÏba hrací plochy

Na fotbalovém trávníku probûhla v listopadu nezbytná údrÏba vãetnû hnojení,
postfiiku proti plísni a také oprava brankovi‰È. Prosíme vás, abyste nechali trávník po
nároãné sezónû odpoãívat a nevstupovali na hrací plochu. Dále upozorÀujeme, Ïe
postfiik trávníku mÛÏe b˘t nebezpeãn˘ pro psy a dûti!!!





Na‰i nejmen‰í pfii vánoãních pfiípravách
a pfii náv‰tûvû Národního muzea


