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SlOvO StaROSty
17. listopadu jsme si připomněli 30. výročí studentské de-
monstrace, která zahájila sametovou revoluci a hluboké změ-
ny v naší společnosti. V Klecanech jsme na tento významný 
den zavzpomínali krásnou akcí v kostele, o které se dočtete 
na jiném místě tohoto vydání. Dovolte mi, abych tento svůj 
sloupek pojal tentokrát trochu jinak, než je tomu obvykle a za-
vzpomínal na vlastní zážitky z tohoto dne před třiceti lety.

Asi ve svém životě nenajdu mnoho dní, které by se mi natolik 
vryly do paměti, abych si i po třiceti letech přesně pamatoval, 
co jsem ten den dělal a kde jsem byl. Výjimkou je pátek 17. lis-
topadu 1989, kdy jsem se společně se svými třemi spolužáky 
zúčastnil manifestace na Albertově a odtud se přes Vyšehrad 
společně s průvodem vydal na Národní třídu. Byl jsem v té 
době mladý student třetího ročníku střední školy, přesto jsem 

se o politickou situaci velmi zajímal a věděl, že režim, ve kterém žijeme, není v po-
řádku. Vadilo mi, že nemůžeme říkat, co si myslíme, ve škole nás učí lži a země, o kte-
rých se učíme, nejspíše nikdy nenavštívíme, protože se nacházejí za železnou opo-
nou. Velmi mě ovlivnil i můj přítel a spolužák Tomáš Zelinka, který pocházel z rodiny 
napojené na disent a se kterým jsme často o politice debatovali. Věděli jsme o tom, že 
se 17. listopadu chystá povolená studentská manifestace, tentokrát ale nepůjde o or-
ganizovanou akci, 
pořádanou komu-
nistickým režimem. 
Informací jsme 
však měli velmi 
málo. V té době ne-
existoval Internet, 
sdělovací prostřed-
ky byly cenzurova-
né a plně v moci 
vládnoucí strany. 
Po příchodu na 
Albertov nás pře-
kvapily na tu dobu 
velmi odvážné projevy řečníků i transparenty, kterými byli vysokoškoláci vybaveni.

Z Albertova jsme se průvodem vydali na Vyšehrad, (zde měla povolená manifes-
tace skončit), a poté společně s davem směrem do centra. Předpokládali jsme, že 
jdeme na Václavské náměstí. Pokračovali jsme po nábřeží, skandovaná hesla byla 
stále ostřejší proti režimu, ale nikdo nám nebránil v jejich provolávání, neviděli jsme 
jediného policistu (tehdy příslušníka SNB). To se však změnilo na Národní třídě, kam 
jsme zanedlouho dorazili. Ulice byla přehrazena kordonem policistů, který průvod 
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zastavil. Kupředu jít nešlo 
a zezadu, od Národního di-
vadla, najely obrněné trans-
portéry s širokými drátěnými 
radlicemi. Atmosféra začala 
houstnout, z dálky byl slyšet 
policejní tlampač, který ozna-
moval, že tato demonstrace 
není povolená a vyzýval nás 
k rozchodu. Někdo vykřikl: 
„Sedněme si všichni na zem!“ 
Sedli jsme si na tramvajové 
koleje a dlouhé desítky minut 
dál čekali, co se bude dít.

Večer se měnil v noc a já měl před sebou ještě cestu do Klecan, proto jsem se 
rozhodl, že budu muset místo opustit a jet domů. Národní třída byla z obou stran 

uzavřená, zkusil jsem tedy pro-
jít Mikulandskou ulicí. Na konci 
ulice však stál také neprostupný 
policejní kordon a u něj početná 
skupina studentů. Jeden z nich, ur-
čitě starší než já, se zblízka snažil 
diskutovat s policistou: „Vyzývají 
nás k rozchodu, chceme tedy jít, 
pusťte nás“. Na to policista odpo-
věděl: „Na to jste měli času dost“. 
„Co tady s námi chcete dělat, když 
nás nechcete pustit?“ zeptal se 

znovu student. „To uvidíte“, prohodil s úšklebkem policista.
Došlo mi, že to nemůže dopadnout dobře a skončíme buď v policejních ce-

lách se všemi následky včetně hrozby vyloučení ze školy, nebo budeme poli-
cisty zbiti, což se demonstrantům běžně stávalo při předchozích protivládních 
demonstracích. Z Národní třídy se začal ozývat křik, někteří lidé okolo začínali 
být vystrašení. Musím se přiznat, že i já jsem měl strach a snažil se dostat pryč. 
Nápad schovat se do vchodu jednoho z domů nám nějaký zkušenější demonst-
rant rychle rozmluvil, říkal, že chodby domů při zátahu vždy estébáci a policisté 
prohledávají, schované demonstranty zatknou a zmlátí. Kdosi vykřikl, že našel 
únikovou cestu – přes chodbu jsme proběhli na dvůr jednoho z domů a odtud 
se přes vysokou zeď dalo přeskočit na dvůr sousedního domu. Každý, kdo se 
s pomocí druhého dostal na dvoumetrovou zeď, vždy solidárně za ruku pomohl 
dalšímu nahoru a potom sám seskočil. Takto jsem se dostal na druhou stranu i já. 
V jednu chvíli hlasitě zařinčelo sklo – to se pár metrů ode mě v úplné tmě kdosi 
propadl skleněnou stříškou mezi popelnice. Po tomto dramatickém úniku jsme 
se dostali mimo uzavřenou oblast, do zad policejního kordonu, krátce před tím, 
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než začal zásah. Dlouhé bílé 
obušky létaly vzduchem a do-
padaly na těla křičících stu-
dentů a studentek. Všude oko-
lo byla blikající policejní auta 
i známé antony. Myslel jsem 
na spolužáky, kteří o pár met-
rů dál na Národní třídě zůstali. 
Úplně otřesen z tohoto zážit-
ku jsem přijel v noci domů, do 
nic netušících Klecan.

Co bylo dále, je již dobře známé – v reakci na brutální policejní zásah se ještě 
během víkendu ke studentům připojili herci a začala stávkovat divadla. Studenti vyso-
kých škol vyhlásili od pondělí 20. listopadu stávku, ke které se připojila i naše škola. 
Zde jsem se stal členem stávkového výboru a jako mladí středoškoláci jsme se snažili 
hlavně pomáhat vysokoškolákům – rozlepováním plakátů, pořádali jsme mezi sebou 
sbírku na jejich tisk a výjezdy mimo Prahu, ve školní tělocvičně se konaly besedy, 
odpoledne jsme se účastnili demonstrací na Václavském náměstí a později na Letné. 
Režim padl a národ se začal připravovat na první svobodné volby.

Tyto dny zůstanou navždy v mojí paměti, dodnes si pamatuji výjimečnou atmo-
sféru konce roku 1989, čas, kdy se během pár dní strach a nejistota postupně měnily 
v naději, víru a odhodlání. Jsem vděčný za to, že jsem mohl být u něčeho tak velkého, 
jako bylo svrhnutí násilím a strachem udržované komunistické moci. Jsem velmi rád, 
že moje děti mohou vyrůstat ve svobodné zemi. Budu dělat vše pro to, aby svobod-
nou zůstala i nadále.

Přeji vám krásné Vánoce, mnoho štěstí, úspěchů a spokojenosti v roce 2020.

Daniel Dvořák, starosta města

výPiSy Z uSneSení Rady měSta KleCany  
Za říJen a liStOPad 2019
Rada 21. října
– Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě s TJ Sokol Klecany z. s. o výpůjčce na pozemky 

p. č. 195/1 a 199 v k. ú. Klecany.
– Schválila směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
– Schválila příkazní smlouvu s MA Projekt s.r.o. z Prahy 6 na vypracování zadáva-

cí dokumentace a zajištění výběrového řízení na dodavatele pasportu kanalizace 
v Klecanech, za cenu 30 tisíc korun bez DPH.
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– Schválila smlouvu o převodu práv a povinností stavebníka stavby Sportovní areál 
Sportklub Klecany na TJ Sokol Klecany.

Rada 29. října
– Schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s TJ Sokol Klecany.

Rada 4. listopadu
– Schválila smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory – dotaci Římskokato-

lické farnosti Odolena Voda ve výši 40 tisíc korun na opravu krovu a výměnu 
části střešní krytiny na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech.

– Schválila smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory – dotaci Lukostřelbě 
Klecany ve výši 10 tisíc korun na nákup vybavení pro dětský kroužek lukostřel-
by.

– Vzala na vědomí informaci o konfliktu mezi dvěma žáky v ZŠ Klecany a bude 
řešit s vedením školy.

Rada 11. listopadu
– Schválila objednání revize podtlakové kanalizace v Klecánkách u Provotech s.r.o. 

Ústí nad Labem za 82 640 korun bez DPH.
– Vzala na vědomí doporučení komise školské, dětí a mládeže, volného času a spor-

tu a pozve předsedu komise na jednání rady.
– Vzala na vědomí zápis ze schůze sociální komise a schválila nákup speciální lym-

fatické obuvi.
– Schválila nabídku na výměnu plynového kotle v pronajatém prostoru čp. 955 

v Dolních kasárnách ve výši 60 615 korun bez DPH.

Rada 13. listopadu
– Pověřila Ing. Kristýnu Holubovou k užití státního závěsného znaku při občanských 

obřadech.

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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malé OHlédnutí  
Za OSlavOu výROčí dPS
26. září 2019 jsme oslavili 25. výročí zřízení Domu s pečo-
vatelskou službou v Klecanech. Oslava byla velice příjemná 
i vzhledem ke krásnému počasí, po-
hoštění a dobré náladě všech zúčastně-
ných. Odpolednem nás provázela živá 
hudba a milé představení žáčků první 
třídy ZŠ Klecany.
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OSlava třiCeti let Od SametOvé RevOluCe
V neděli 17. listopadu v Den boje za 
svobodu a demokracii koncertoval 
v klecanském kostele, jako v posled-
ních letech už pravidelně, Vinohradský 
symfonický orchestr. Pod taktovkou 
Matěje Vody přednesl Brahmsovy Va-
riace na Haydnovo téma a za řízení 

Viktora Hrušky Dvořákův Koncert 
pro violoncello a orchestr h-moll. 
Japonský student pražské AMU 
Keishiro Mikawa sólovou hrou do-
ložil, že v Japonsku Antonína Dvo-
řáka opravdu milují. Jako přídavek 
zazněla v jeho podání melodie pís-
ně Jednou budem dál.
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Celou vzpomínkovou slavnost na sametovou revoluci, od níž letos uplynulo tři-
cet let, zahájil svou vzpomínkou pan starosta Daniel Dvořák. Po výkladu významu 
praporu přinesl pan starosta reprezentativní provedení našeho nového praporu. Sbor 
Klenota se sbormistryní Marcelou Sládkovou zazpíval kromě české hymny i několik 
lidových písní. V symbolických 17.11 hodin se náš kostelní zvon Václav svým vyzvá-
něním připojil ke zvonům celé republiky.

Nový městský prapor se zlatou klecí v červeném poli a stříbrnými břevny v poli 
zeleném posvětil za přítomnosti četných občanů pan farář Pavel Kuneš.

Zl
Autoři fotografií: Martin Lemon, Petr Mervart

Jménem města Klecany děkuji paní Lomové, 
paní Tomášové a panu faráři Kunešovi 
za přípravu kostela a zajištění koncertu 
Vinohradského symfonického orchestru 
u příležitosti oslav výročí 17. listopadu.

Daniel Dvořák, starosta města
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V prvních lednových dnech proběhne

20. ročník celostátní akce ,,Tříkrálová 
sbírka“

Skupinky koledníků budou procházet 
městy, městysi a obcemi celé ČR.

Naši koledníci se zúčastní sbírky

ve dnech od 4. 1. 2020 do 8. 1. 2020.

Charita tímto děkuje Všem, kdo vlídně 
přijmou koledníky a přispějí do jejich 
pokladniček.

Miloslava Machovcová ředitelka 
Charity Neratovice
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vánOční naděJe
Ježíš Kristus se narodil ve stáji v Betlémě. To je část vánočního poselství, na kterou 
vzpomínáme s dojetím. Děti se ovšem dneska běžně rodí v podobných podmínkách, 
dokonce v horších.

Nouzové okolnosti Ježíšova narození nejsou důvodem jeho pozoruhodnosti. Tím 
byl jeho dospělý život a jeho zjištění, že člověk patří do světa, podobně jako ptáci 
a voda a sedmikrásky. Každý se v něm musí chovat uctivě, protože je součástí života 
Země, která je pro něho příznivým prostředím. Jako křesťan v té přízni poznávám 
Stvořitele, do jehož řádu jsem se narodil. Autor světa, jehož si netroufám popisovat 
a kterého nazývám Bůh (Slované to odvodili ze staroindického bhaga – dárce živo-
ta), má zjevně blízko ke každému člověku. Přijímá ho takového, jaký je – malého, 
velkého, zdravého, nemocného i bezdomovce a utečence. Jeho záměrem je pokojný 
život. Připravil k tomu každému schopnosti a talenty, nebo umožnil ostatním, aby 
našli způsob, jak těžkosti překonat. Pro tuhle ověřitelnou dobrou zprávu (řecky se to 
řekne evangelium), slavíme Ježíšovy narozeniny.

Jeden důležitý lékař, Carl Gustav Jung, napsal, že člověk by měl častěji myslet na 
to, že se Ježíš narodil ve chlévě. Symbolicky bychom se tím mohli nechat povzbudit, 
protože pak by se Ježíš mohl narodit i v nás, ve chlévě našeho života. To zní trochu 
podivně, ale jen na první pohled. Myslel tím různé nepořádky, zklamání i selhání, která 
v sobě nosíme. Abychom našli odvahu uvidět v sobě něco neuklizeného, chaotického, 
toho, co je trapné, co nevoní, co bychom nejraději před sebou i ostatními skryli.

Přijmeme-li realitu betlémského chléva, nemusíme se už stydět za chlév svého 
života, maskovat ho, ukrývat, dělat se lepšími, než jsme. Potom také se může odkrýt 
nebo znovu oživit Boží představa o mém životě. Ta nám zajišťuje čestné místo mezi 
ostatními, bez obav a strachů.

Vánoce chtějí změnit směr našeho pohledu. Nejen do útulného domova, v němž 
vánoční výzdoba připomíná betlémskou událost, ale objevit Pána Boha i na okraji 
společnosti, i v lidech z utečeneckých táborů. Když je vidíme v TV, cítíme s nimi. Je 
zřejmé, že jsou Boží děti právě tak jako my.

Vánoce jsou svátky naděje. Vypneme-li o Vánocích někdy televizi, můžeme se 
uklidnit a odkrýt tušení, které každý má: i v nás je cosi Božího. Všimněme si toho, 
vyhledejme to a žijme s tím.

Pavel Kuneš

vánOční PROgRam v KleCaneCH
Štědrý den 24. 12.
14 hodin Zpíváme koledy u vánočního stromečku na náměstí Třebízského
 Můžete si odnést také Betlémské světlo.
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15.30 – 17 hodin  Návštěva betlému v klecanském kostele.
24 hodin Půlnoční mše se zpěvem koled.  

Boží Hod vánoční 25. 12.
9.30 hodin Mše se zpěvem koled.
14.30 – 17 hodin  Návštěva betlému v kostele.

Nový rok 1. 1. 2020
9.30 hodin Mše se zpěvem koled.

Poznámka
O letošních Vánocích nezazní v klecanském kostele koncertní provedení České 
mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. Je však možno navštívit 31. 12. na sv. Silvestra 
mši v 16 hodin v líbeznickém kostele, při níž Rybova mše zazní v podání sboru 
a orchestru.
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tiCHá nOC
To, co je pro Čechy Rybova mše vánoční je pro německy mluvící země Stille Nacht! Hei-
lige Nacht! Neboli Tichá noc, svatá noc. Text této vánoční písně, který napsal Joseph Mohr 
v roce 1816, zhudebnil Franz Xaver Gruber. V té době se vydrancovaná a zpustošená 
Evropa ještě vzpamatovávala z napoleonských válek a výbuch indonéské sopky způsobil 
pokles průměrné světové teploty o 2°. V důsledku toho neustálý déšť a sníh zničily úrodu 
a v Rakousku vypukl hladomor. V této přetěžké době Mohrův půvabný text působil jako 
balzám na duši. V Čechách se tato vánoční píseň hrála už v polovině 19. století. Velký 
úspěch prý měla Tichá noc i v Rusku a její obliba neustává ani dnes.

V roce 1914 se v dějinách válek odehrála zcela unikátní věc, na 50 kilometrů dlouhém 
úseku fronty ve Flandrech, na Vánoce vojáci odložili zbraně, vystoupili ze zákopů a každý 
ve svém jazyce zpíval Tichou noc, svatou noc. Následující den se ovšem na bojištích opět 
umíralo. Tichá noc je považována za neformální celosvětovou „píseň míru“. Proto také 
figuruje na seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Také u nás, se již dobu před vánočními svátky, z různých míst ozývá Tichá noc, sva-
tá noc, jala lid v blahý klid. Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí, hvězdy při svitu u jeslí dlí, 
v nichž malé děťátko spí… A mně dosud nikdo nedokázal vysvětlit, jak je možné, že se 
do tónů Tiché noci ozývají už 24. prosince z různých míst petardy, a výbuchy jako v době 
nejtěžšího válečného konfliktu.

JH, obrázek-zdroj: https: m.fler.cz/blog/betlemy-v-betlemske-kapli
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mySlivOSt – SvatOHubeRtSKá mŠe
Tak jako v uplynulých třech letech i letos byla počát-
kem listopadu uspořádána hubertská mše k uctění 
památky patrona myslivců svatého Huberta. Konala 
se v sobotu 9. listopadu 2019 v klecanském kostele 
Nanebevzetí Panny Marie za účasti obyvatel Klecan 
i okolních obcí. Lovecké trio Praha s hosty předneslo 
Hranickou hubertskou mši B dur od autorů Petra Vac-
ka a Vladimíra Vyhlídala upravenou pro čtyři lesnice 
a dvě borlice. Tato mše byla zkomponována v roce 
2009 a věnována trubačům Střední lesnické školy 
v Hranicích a odtud plyne její název. Mezi účinkující-
mi hudebníky byli i autor hudby pan Vacek a člen Čes-
ké filharmonie pan Duda. Zajímavostí je to, že se toto 
hudební těleso skládalo ze tří dam a tří pánů. O zpěv 
se postaral jako vždy skvělý ženský sbor Klenota, kte-
rý ke mši přidal i další skladbu s vlastním hudebním 
doprovodem.

V 11.30 hodin vyšel průvod vedený členem Řádu 
sv. Huberta ve slavnostním řádovém úboru. Následo-
vali myslivci, někteří se svými loveckými psy či dravci. 
Na nosítkách byly neseny obětiny což byli bažanti, divoké kachny a sele divočá-

ka, na ošatce pak chléb a hroznové 
víno. Průvod uzavíral klecanský farář 
P. Pavel Kuneš, který tuto mši celebro-
val. Ve svém kázání se zmínil o sva-
tohubertské legendě, odkazu hraběte 

Šporka ve vztahu k mysliveckým tradicím, 
významu myslivosti v minulosti i současnos-
ti. Vyzdvihl úlohu myslivců v ochraně přírod-
ního prostředí a udržitelnosti životních pod-
mínek pro lidi i zvěř. Uvedl též, že životní 
příběh sv. Huberta má co říci i současníkům 
a plyne z něj poučení o smysluplnosti souci-

V čele průvodu člen řádu  
sv. Huberta

Oltář s ozdobou trofeje i obětin

Páter Pavel Kuneš



Klecanský zpravodaj • prosinec 2019

tu a pomoci potřebným. Součástí mše 
bylo čtení z Bible, přímluvy k Bohu 
a již zmíněný sborový zpěv a hu-
dební produkce na lovecké dechové 
nástroje. Po skončení mše uspořádali 
hudebníci před kostelem ukázky lo-
veckých fanfár a signálů používaných 
při honech. Vynikla zejména árie Bon 
repos, kterou do Čech přivezl hrabě 
Špork z Francie a dále pak Konopišť-
ské halali.

Letošní hubertská mše byla zážit-
kem jak pro věřící, tak pro ty, kteří si 

Lovecké trio, hosté a sbor Klenota

Kolegové myslivci

Mladší kolegové s loveckými dravci
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přišli poslechnout pěknou hudbu 
a zpěv. Poděkování patří všem, 
kteří se podíleli na uspořádání mše 
a jejím důstojném průběhu.

Pod patronací MS Zdiby – Kle-
cany a ve spolupráci s Lionským 
klubem St. Giorgio Strahov pro-
běhla akce s názvem Lví očko za-
měřená na prevenci tupozrakosti 
u dětí předškolního věku. Měření 
proběhlo v několika mateřských 
školách a setkalo se značným zá-
jmem rodičů. V Klecanech byl od 
roku 2011 změřen zrak celkem 
888 dětem a nalezeno bylo 131 
odchylek od požadovaných hod-
not.

MYSLIVECKÝ PLES 2020
Po roční přestávce se v sobotu 
11. ledna 2020 od 20 hodin ve 
veltěžské sokolovně uskuteční tra-
diční myslivecký ples MS Zdiby 
– Klecany. Předprodej vstupenek 
bude zahájen 11. prosince 2019 
a pokračovat bude každou další 
středu od 18 do 20 hodin v restau-
raci „U Řeháků“ ve Veltěži. Srdeč-
ně zveme k účasti na plese.

Ing. Jindřich Trpák

Ukončení slavnosti
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Zimní HOSt – HavRan POlní
Fauna Klecan 38.

Už asi před třemi týdny jsme mohli pozorovat první kroužící hejna černých ptá-
ků, kteří zvěstovali, že daleko na severu a východě se zima ujímá vlády. Typické 
krákoravé zvuky nad podzimní krajinou, to je havran polní (Corvus frugilegus). 
Před krutější zimou se 
přemisťují zahraniční ha-
vrani k nám, a jak i jejich 
název napovídá, nejčas-
těji je můžete pozorovat 
právě na polích.

Havran je větší pták, 
přibližně velikosti 
káně, je černý, s mírně 
kovovým leskem, a má 
silný zobák. V někte-
rých zemích hnízdí 
na pobřežních úte-
sech, u nás v Čechách 
zpravidla na větších 
stromech v nížinách. 
Havran je pták společenský, hnízda jsou většinou v koloniích. Staví si je 
z klacků, uprostřed pak má vystlanou hnízdní kotlinku, do které samice snáší 
okolo pěti skvrnitých zelenomodrých vajec. Sedí na nich kolem dvaceti dnů, 
krmení trvá celkem až 40 dnů a vše se odehrává jednou ročně mezi březnem 
až květnem. Nějakou dobu jsou mladí ptáci pospolu, později již žijí samo-
statně. Potravou havranů je hmyz, plži, ovoce, bobule, drobní obratlovci, 
někdy i odpadky. Takže i skládky jsou pro havrany poutavé, ovšem s rizikem, 
že tam pozřou něco nepatřičného. Havrany nemají v lásce myslivci, protože 
jsou toho názoru, že loví i mladé bažanty a zajíčky, kteří přece náleží jen 
a jen myslivcům. Ptáci to všem nevědí, neboť neznají myslivecké předpisy.

Havrani se vyskytují ve střední a východní Evropě, nejsou v severní Skan-
dinávii a severním Rusku, ani ve Španělsku, Itálii a jižním Balkánu. Dále 
k východu jsou doma v jižním Rusku, Zakavkazí, na jižní Sibiři a ve vel-
ké části Číny. Jsou částečně stěhovaví, což znamená, že havrani ze střední  
Evropy, pokud na zimu nezůstanou, se přemisťují o něco jižněji, například do 
Maďarska, a k nám do střední Evropy přilétají mnohem početnější hejna ze 
severovýchodního Ruska, Polska, Pobaltí a Ukrajiny. Pro tyto tahy se počát-
kem zimy sdružují do velkých hejn, která se udržují celou zimu až do jara. Co 

Havran polní, foto T. Skorupka, 16. prosince 2006
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se týká domácích havranů, tak ve středních Čechách je hnízdišť velmi málo. 
Známá byla například havraní kolonie u nádraží v Litoměřicích, ale zanikla, 
pravděpodobně po kladení otrávených návnad. U nás v Klecanech hnízdění 
havranů zjištěno nebylo, ale přesto lze havrana do klecanské fauny zahrnout, 
a to díky skutečnosti, že po dlouhé desítky let vedla přes Klecany a Klecánky 
každodenní zimní migrační trasa ze zimoviště ve Veltruském parku do Prahy. 
Z nějakých důvodů si havrani právě Veltrusy oblíbili (a v minulosti tam i ma-
sově hnízdili). Do Prahy pak létali zejména na rozsáhlé skládky, jako byly 
Chabry, později pak Ďáblice, Úholičky a další. Vltava jim přitom sloužila jako 
navigační koridor, který fungoval i za velkých mlh. V osmdesátých letech bylo 
při večerní migraci možno napočítat až 100 000 prolétajících havranů, vran, 
kavek a dalších ptáků. V posledních letech se však díky mírným zimám a ab-
senci mlh zvyklosti havraních hejn pozměnily, takže se natolik striktně toku 
Vltavy nedrží, často sledují i silnici E55 a jiné terénní linie. To se samozřejmě 
může opět změnit, a i nyní jich tu prolétává dost nato, aby s nimi bylo třeba 
počítat. Velká rizika by totiž mohla nastat za situace, kdy by bylo zřízeno 
mezinárodní letiště Vodochody se silným provozem. Přes jeho plochy havrani 
běžně prolétají. A nejen oni, ale i větší ptáci, jako jsou čápi, volavky, orli, 
husy, kachny, labutě, jeřábi a další. Nasání částí havraních hejn nebo jiných 
ptáků do proudových motorů by pravděpodobně znamenalo ztrátu vztlaku 
a pohromu v podobě neřiditelného pádu letadla do osídlených lokalit. Stojí 
za zmínku, že autoři hodnocení vlivu letiště Vodochody na životní prostředí 
tuto skutečnost před lety vědomě ignorovali a bagatelizovali.

Už v úvodu našeho článku se zmiňuje název = polní =, a není to název jen tak 
nahodilý. Dobrému pozorovateli neunikne, že havrani se na polích neprocházejí 
proto, že by tam měli korzo, nýbrž aby tam lovili hraboše polní. Ano, právě ten 
zlořečený hraboš, proti kterému mnozí rolníci chtějí používat toxické preparáty, 
ten se nejvíce obává karnivorních ptáků, jako jsou havrani (tedy těch, kteří maso 
mají v oblibě). Hraboši, kteří jsou aktivní i v zimě (a to i pod sněhem), vylézají ze 
svých dírek a shánějí se po potravě. A sami se pak stanou potravou, po úderech 
silnými havraními zobany. A protože na našich polích (a to přes všechny takzva-
né „kalamity“), je obvykle hrabošů většinou fatální nedostatek, můžete havrany 
pozorovat i v takových lovištích, jako jsou travnaté pásy podél dálnic a silnic, na 
zatravněných kruhových objezdech, v městských parcích, na venkovských hřiš-
tích a podobně. Všude tam se havrani snaží redukovat invaze hrabošů. Ti se pak 
nemohou masově šířit do okolních polí, zemědělci proto nejsou tolik motivováni 
do půdy sypat jedy, plodiny bez chemie jsou zdravější, a prospěch z toho mají 
všichni, jak havrani, tak lidé. Ano, je to tak, havran polní chrání lidské zdraví. 
Mějme tedy havrana rádi, a popřejme mu i to, že ho zoologové řadí mezi pěvce, 
jako třeba slavíka nebo skřivana.

Jaromír Bratka
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CO Se tO dělO v dOlníCH KaSáRnáCH?
Pohledem fotoreportéra
Někteří tušili, některým jsme 
to oznámili předem a někteří 
neměli ani tušení. Na 2. 11. 
bylo domluveno hasičské 
cvičení JSDH Klecany, JSDH 
Zdiby, JSDH Dolínek a JSDH 
Husinec Řež. Cvičení pro-
běhlo v budově 972 v Dol-
ních kasárnách. Přípravný 
tým si dal opravdu hodně 
záležet, aby všechny situace, 
které museli hasiči a policisté 
řešit, byly co nejvíce realis-
tické.

Co se tedy vlastně „jako že“ stalo?
Skupinka dětí si hrála v domě, 
ve kterém přebývali tři bezdo-
movci, kteří způsobili požár. 
V domě začalo hořet a děti, 

kromě tří dívek, už se nemohly dostat ven. Dívky 
zavolaly městskou policii a ta následně kontakto-
vala hasiče a byl vyhlášen poplach. V budově se 
kromě bezdomovců a dětí nacházely i jedy a další 
nespecifikované látky.

Kromě toho, se požár rozšířil až na střechu 
domu a zároveň u budovy došlo k výbuchu. Práci 
hasičů, zejména při záchraně osob, komplikoval 
hustý dým ve sklepení domu. Dalším faktorem, 
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který způsoboval hasičům 
problémy, byli hysteričtí rodi-
če uvězněných dětí. A svojí 
roli sehráli opravdu na vý-
bornou. Neuvěřitelný výkon 
předvedly děti z kroužku Mla-
dý hasič – Soptík.

Cvičení bylo poměrně náročné, s mnoha díl-
čími úkoly. Něco se povedlo, něco se povedlo ne 
zcela na sto procent, ale všichni si zaslouží po-
chvalu a poděkování. Bude určitě co hodnotit, 
o čem povídat, co vylepšovat, co zkusit znovu.

Velké poděkování patří přípravnému týmu, 
dětem z oddílu Mladý hasič – Soptík, lektorkám 
mladých hasičů, hasičům ze všech jmenovaných 
hasičských sborů, všem hercům, fotografům, rodi-
čům a městu Klecany za propůjčení objektu. Dě-
kujeme Všem, kteří se na této akci podíleli.

Autorem fotografií je Martin Lemon. Děkujeme.
Dáša Horová
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miKuláŠSKé ROZJímání nad PeKlem
Ať už peklo bylo nebo nebylo, tak vymyšleno bylo dobře… říká 
se v jedné české pohádce.

Vzpomínáte si ještě jak vám běhal mráz po zádech při výhrůž-
né větě: „Jestli budeš zlobit, tak až přijde čert odnese tě do pek-
la!“? A i když vaše racionální pětileté myšlení říkalo, čert není, je 
to Franta od sousedů, tak přeci jenom, jistota je jistota a nějakou 
tu básničku se raději naučil každý. Jeden renomovaný psycholog 
stanovil pravidlo, že nejprve má před děti předstoupit Mikuláš 
v těsném závěsu za ním anděl a čert by se měl držet 2 kroky za 

andělem a děti strašit z dálky. Aby prý neutrpěly šok z úleku. Pozorujíc některé odrůstající 
ratolesti lidského pokolení, obávala bych se spíše o duševní zdraví čerta.

Vždycky mě spíš děsili Krampusové, kteří provázejí Mikuláše u našich rakouských sou-
sedů. Tihle pekla zplozenci, děsivého výrazu tváře, rakouské zlobivé děti sní a pak se 
v klidu 22. prosince promění v normální lidskou bytost a nic si nepamatují. Nevím proč, 
ale nějak mi ta přeměna připomněla, některé české soudní procesy posledních let. Možná 
není úplná náhoda, že svého času koloval tento vtip:

Po smrti doputuje inženýr, který žil celý svůj život spořádaně, k nebeské bráně. Svatý 
Petr ho však odmítne se slovy: „Máme plno, zkus to v pekle.“ Inženýr se tedy hlásí u Lu-
cifera a ten chvíli váhá, že tam člověk bez těžkých hříchů nemá co dělat a kdesi cosi. Pak 
si to, ale rozmyslí a říká, když nám tady vylepšíš nějaké věci, tak se tu budeš mít líp než 
v nebi. Inženýr se dal do práce. Udělal novou klimatizaci, automatické kotle, jezdící scho-
dy, výtahy…. Tato pekelná průmyslová revoluce se donesla ke Svatému Petrovi a ten chtěl 
okamžitě inženýra vrátit do nebe. Lucifer se o tom odmítl se Svatým Petrem bavit. Svatý 
Petr tedy povídá: „Budeme se s vámi o něj soudit.“ Lucifer se rozchechtá a říká: „Tak to 
jsem moooc zvědavý, kde vezmete právníky?“

Až u vás 5. prosince zazvoní Mikuláš se svou suitou, pořádně si prohlédněte, jestli 
ho následuje malej, ale šikovněj čertík, nebo jestli se přes rameno Mikuláše nebezpečně 
šklebí Krampus. Protože kdyby náhodou Krampus, ty vaše „poklady“ zblajznul, komu by 
pak Ježíšek přinesl dárky?

Možná má v tom našem hříšném světě i Krampus své opodstatnění, ale měl by se spíše 
věnovat hříchům dospělých než dětí. Bůh prý nemohl nikde udat svá přikázání. A když 
jednou potkal v poušti Mojžíše, zeptal se, jestli by nějaká přikázání nechtěl. „Za kolik?“ ptá 
se Mojžíš. „Zadarmo“, pravil Bůh. „Tak jich beru deset“.

Ve skutečnosti však existuje sedm smrtelných hříchů, ale ty vám zajistí peklo stopro-
centně. Jsou to Pýcha, Lakomství, Hněv, Smilstvo, Obžerství, Lenost a Závist. Podíváme-
-li se na tyto hříchy optikou dnešní doby, můžeme místo uvedených 7 slov říct – zdravé 
sebevědomí (Pýcha), sociální podpora od státu (Lakomství), prosazení vlastního názoru 
(Hněv), volná láska (Smilstvo), předvánoční nákupy potravin (Obžerství), odpočinek a re-
laxace (Lenost). Jen Závis je věčná. Nenechme si od ní kazit tuto dobu klidu a pohody. Toto 
Mikulášské rozjímání můžeme uzavřít slovy klasika: „Hlavně aby nebyla válka, ono úplně 
stačí, že je mír“.

JH
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ŠKOlní KuRýR
Ze školního roku se odkrojil další dílek a my se pomalu začínáme chystat 
na zimní období, které je již za dveřmi. Je to období dětmi velmi oblíbe-
né, čekají je totiž Vánoce. Slovo dárky je už teď na chodbách školy slyšet ve všech 
pádech. Zaměřil se na ně i náš redakční tým, zpracovávající aktuální číslo školního 
časopisu a mezi svými spolužáky udělal anketu, co si děti nejvíce přejí najít pod 
stromečkem. O jejím výsledku si můžete přečíst na webových stránkách školy v ak-
tuálním čísle ŠKOLNÍ KLECKY, který vychází nejen v tištěné podobě pro děti, ale 
i v elektronické pro veřejnost. Duch zimy a Vánoc zkrátka prostoupil celou naší školu. 
Děti chystají vánoční výzdobu, výrobky na vánoční jarmark, konající se na klecan-
ském náměstí, vymýšlejí dárky pro své kamarády a nezapomínají ani na potřebné. Je 
vidět, že nejen my, dospělí, ale i děti, vnímají vánoční čas jako období svádějící ke 
zpomalení a zamyšlení se nad životními hodnotami. Uvědomují si, kolik živých tvorů 
nemá možnost strávit sváteční čas společně s milující rodinou, kolik dětí nenajde pod 
stromečkem dárky a kolik pejsků a kočiček o Vánocích nikdo nepohladí a nepotěší 
pamlskem. Samy přicházejí s nápady, jak těmto potřebným vánoční čas zpříjemnit. 
Některé třídy se tak zapojí do projektů podporujících azylové domy, dětské domovy, 
ale i útulky pro pejsky a kočičky.

I když jsou Vánoce svátkem veselým, 
jak z dětského pohledu, který září štěs-
tím v okamžiku, kdy zazvoní zvoneček 
svolávající ke stromečku, tak i z pohle-
du křesťanů, kteří oslavují narození Je-
žíše Krista, mají v sobě i trochu toho 
smutku. Je tomu tak díky soucitu, který 
v sobě máme. A to je dobře. Skutečná 
podstata Vánoc se totiž z lidských do-
movů postupně vytrácí a je potřeba si ji 
pravidelně připomínat. 

Ani měsíc listopad, s nímž 
jsme se pomalu rozloučili, nebyl 
z pohledu tradic měsícem úplně 
veselým. O dušičkách jsme si za-
vzpomínali na své blízké, kteří 
již nejsou mezi námi. A aby ta 
atmosféra byla veselejší, pozva-
li jsme si k nám do školy trochu 
inspirace ze zahraničí a společně 
s dětmi oslavili Halloween. Kdo 
v té době navštívil školu, byl jistě 
rád, že je venku světlo. V noci by 
se to beze strachu určitě neobe-
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šlo. Děti se nám proměnily ve strašidla, kostlivce, netopýry a čaroděje a pustily se do 
strašidelného učení. Tančily, hrály hry, počítaly duchy, vyprávěly si strašidelné histor-
ky a k tomu mlsaly halloweenské speciality. 

Žáci druhých a třetích tříd 
se vydali do planetária přijít na 
kloub tomu, proč se střídá den 
a noc, jaké objekty můžeme 
spatřit na obloze, proč Měsíc 
mění svůj tvar, co je to souhvěz-
dí, Mléčná dráha, atmosféra 
a z jakého důvodu se nám stří-
dají roční období. Všichni už 
vědí, proč nás nyní čeká zima, 
co je to ten zimní slunovrat a na 
oblohu teď koukají s mnohem 
větším respektem. 

Sedmáci se pro změnu vydali 
rozšířit své obzory v oblasti his-
torie. Jejich cílem byl Vyšehrad. Zábavnou formou se dozvěděli mnoho informací 
z českých dějin. Navštívili Slavín, kde hledali hroby slavných osobností, chrám sva-
tého Petra a Pavla, kde před králem Vratislavem vyslovili své přání pro český národ 
a týmovou spoluprací zjišťovali podrobnosti ze života našich předků a postav z čes-
kých pověstí. 

Mysleli jsme i na zdraví. Hlav-
ně tedy na zdravé zoubky, které 
dostanou o Vánocích pěkně za-
brat. Do školy jsme proto pozvali 
odborníka na dentální hygienu. 
Děti z prvního stupně se dozvě-
děly, jak pečovat o své zoubky, 
ale i řadu dalších informací. Třeba 
kolik zubů mají a kolik se jich do 
jejich pusinek bude muset v do-
spělosti ještě vejít, z čeho se zub 
skládá, co je to zubní plak a proč 
je cukr pro zuby nepřítelem číslo 
jedna. 

A protože ne vždy jsou vzta-
hy mezi lidmi úplně ideální, obzvláště v dětských kolektivech, navštívila naši školu 
v rámci prevence policistka, která s dětmi ze sedmého ročníku pohovořila o šikaně. 
Vysvětlila jim, jak šikanu poznat, jaké má formy a jak ji řešit. 

Jak vidíte, ani tentokrát jsme se v naší krásné škole nenudili.
-km-
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Z dRužiny
Ahoj všichni, kdo si rádi čtete novinky 
z naší družky 

Máme za sebou listopad! Stromy jsou už 
skoro bez listí, venku se brzy stmívá a po-
časí se pomalu připravuje na zimu, kterou 
si tento rok snad alespoň trochu užijeme.

A jaký byl ten letošní listopad? Celkem 
nabitý a opět jsme zažily pár pěkných akcí.

Na oblíbené dlabání dýní, které nám 
celý měsíc zdobily chodby a vchody pavilonů, jsme navázaly Halloweenskými osla-
vami, které byly plné her, soutěží a tance.

Jedno celé odpoledne se v naší družce uskutečnil projektový den s názvem „Čistí-
me si zoubky pro zdravý úsměv“. Nyní už víme jak si správně čistit zuby, jak se o ně 
správně starat, co je to vlastně ten „plak“ atd.

A jelikož Vánoce klepou pomalu na dveře, začaly jsme také tvořit vánoční dekora-
ce a pomalu se připravovat na nadcházející advent.

Přejeme všem krásný adventní čas.
Děti z družky

ZPRávičKy  
Z mateřSKé ŠKOličKy
Výlet do divadla bez divadla
Jak se může zkomplikovat třídě malých Berušek den? 
Když ráno 4. 11. stojí všichni zabaleni s batůžky na zá-
dech ve své šatně a telefonicky dostanou zprávu, že diva-
delní představení je zrušené. Co teď? Rychlá akce, telefon 
a výlet do Brumbambule. Nakonec vše dobře dopadlo 
a všechny děti si výlet do Prahy moc užily.
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Martinský lucerničkový průvod
Stalo se již tradicí, že se svátek sv. Martina ve školce sla-
ví lucerničkovým průvodem. Děti v každé třídě si vyrobily 
svoje lucerničky a v pondělí 11. 11. se vydaly na krátký 
průvod k zadnímu vchodu mateřské školy, kde na ně če-
kala krásně nazdobená a rozsvícená přístupová cesta. Děti 
zkoušely zavolat sv. Martina, který se jim nakonec opravdu 
ukázal, pronesl krátkou řeč. Děti mu zazpívaly dvě písničky 
a on jim nechal u paní učitelek něco dobrého k snědku a také svítící náramek. 
I přes nepříznivé studené počasí se sešlo hodně dětí a rodičů a vytvořily krásnou 
atmosféru.

Screening zraku
V rámci prevence zraku poskytuje každoročně organizace Lions club 
Praha bezplatně prováděný screening. Jedná se o vyhledávání očních 
vad pomocí měření zraku videokamerou.
Díky Mysliveckému sdružení Zdiby – Klecany máme možnost využít 
této moderní technologie i u nás ve školce. Vyšetření zraku proběhlo, 
se souhlasem rodičů, dne 20. 11. Děkujeme!

Čertí pohádka
27. 11. školku navštívil divadelní soubor Koloběžka s pohádkou 
„Jak se v pekle, kujou pikle“. Divadlo Koloběžka nikdy nezklame 
a představení se dětem jako vždy líbilo.

Vánoce
Začíná nám adventní čas. Ve všech 
třídách začaly velké přípravy na vá-
noční besídky a posezení. Blíží se 
čas zdobení a tvoření ve vánočním 
duchu. Moc se všichni na toto ob-
dobí těšíme.

Přejeme Vám klidné Vánoce 
v kruhu blízkých.

Kolektiv MŠ
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SKautSKé StřediSKO HavRan KleCany

biatlOn KleCany
Klecanským biatlonistům začíná zimní sezóna. Od prvního sněhu jezdíme 
na víkendy v Krušných horách. Možná jste nás na podzim potkali v Klecán-
kách, kilometry naježděné na kolečkových lyžích nám teď pomáhají na sně-
hu. Regionální závody začínají v prosinci a není téměř kdy na ně na horách 
trénovat. Je úžasné vidět desítky dětí z Klecan a okolí, jak se výborně kloužou 
na lyžích a obstojí

v konkurenci tradičních oddílů. V lednu budou Klecany reprezentovat na 
Českém poháru v biatlonu

v Novém Městě na Moravě, v areálu, kde se každoročně konají populární 
závody světového poháru dospělých. Následovat budou další kola poháru, 
Olympiády dětí a mládeže, Mistrovství republiky. Zase budeme mazat lyže, 
nastřelovat zbraně, rozmrazovat ruce, poskakovat u tratí, fandit našim černo-
-oranžovým barvám, těšit se s úspěšnými a utěšovat neúspěšné. Už plánuje-
me únorové tradiční týdenní soustředění plné nejen sportu, ale kamarádství, 
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Z fOtbalOvéHO Klubu 
tJ SOKOl KleCany

Je dohráno, podzimní část fotbalové sezony 2019/2020 je za námi a přišel čas 
na bilancování.
Průběžné výsledky po podzimních kolech:

Kategorie mládeže

Krajský přebor Středočeského kraje staršího dorostu skupina B
5. místo

Krajský přebor Středočeského kraje mladšího dorostu skupina B
9. místo

ping pongu, výtečné ku-
chyně a společenských 
her. Zdá se, že stejně 
jako vloni, ani letos ne-
bude jediný zimní ví-
kend bez lyží a biatlonu.

S radostí jsme zazna-
menali nárůst sportov-
ních aktivit v Klecanech. 
Milí sportovní sousedé, 
přejeme Vám do nového 
roku 2020 pevné zdra-
ví a stále trvající radost 

z pohybu. K tomu samozřejmě také stoupající výkonnost a tolik úspěchů, 
kolik potřebujete ke sportu, aby vás pořád bavil. Biatlon nás baví, máme 
radost z každého hezkého umístění. Přináší nám přátelství, zábavu, fyzickou 
kondici.

Těší nás, jak děti vyzrávají ve slušné lidi. Všem čtenářům zpravodaje přeje-
me v novém roce hodně zdraví, přátelství a slušných lidí okolo sebe.

Trenéři Klubu Biatlonu Klecany
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Jako nováčci přecházeli do vyšší kategorie ze st. žáků a skočili rovnou do krajské 
soutěže. Kluci vydržet!

Okresní přebor mladší žáci skupina A
8. místo

Okresní přebor mladší žáci skupina B
12. místo
Toto mužstvo je naprosto jedinečné – jsou to samé holky, statečně a s velkým 
srdcem bojovaly po celou podzimní sezonu. Holky děkujeme!

Okresní přebor starší přípravka divize E
2. místo

Okresní přebor starší přípravka B
6. místo

Kategorie dospělých

A mužstvo – SPORT INVEST I.A třída skupina A
3. místo

B mužstvo – IV. třída skupina A
10. místo

Citát: „Porážka pálí jako rozžhavená ocel, ale soupeři musíte podat 
ruku. I o tom je fotbal.“

Franz Beckenbauer

Děláme radost dětem z dětských domovů

Již se stalo tradicí, že podporujeme projekt ur-
čený pro děti z dětských domovů – „milyjezisku.
eu“. Pro letošní rok jsme si vybrali jedenáctile-
tého chlapce z DD od Šumperka a splnili jsme 
jeho vánoční přání v podobě sportovního batohu 
a doplňků s logem jeho oblíbeného fotbalového 
klubu FC Barcelona.
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Děkujeme

Děkujeme zastupitelům a vedení města Klecany za finanční podporu a za-
městnancům města Klecany za technickou podporu. Děkujeme našim spon-
zorům. Děkujeme rodičům našich hráčů za celoroční spolupráci. Děkujeme 
panu správci Františku Kubáskovi za péči o fotbalový areál, kabiny a o „fot-
balový textil“.

Děkujeme všem hráčům za reprezentaci našeho fotbalového klubu a města 
Klecany. Našim hráčům děkujeme za to, že dodržují pravidla fair play, za 
přátelskou atmosféru a nasazení, bez nevraživosti a přehnané rivality, se kte-
rými naši hráči nastupují proti svým soupeřům.

Velké poděkování patří našim skvělým trenérům, kteří několikrát v týdnu vě-
nují svůj volný čas, víkendy i dovolené, aby připravili svoje svěřence na fot-
balové soutěže. A jak je vidět z výsledků, svoji práci dělají opravdu dobře. 
Kluci, všem vám moc děkujeme za to, co pro naše fotbalisty a fotbalistky 
děláte.

Zimní příprava

Až do březnových zápasů mistrovských soutěží čeká naše fotbalisty zimní 
příprava.
Pro tréninky i přátelská utkání budou všechny týmy využívat jak venkovní, 
tak kryté sportovní plochy.

Všem čtenářům Klecanského zpravodaje  
přejeme klidné a ve zdraví prožité Vánoce.
 

Dáša Horová a Jiří Kruťa
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Dorost U19 – hodnocení podzimní části sezóny
V letošním roce dorost nastupuje v nejvyšší krajské soutěži – krajském přeboru. Moc 
jsme si přáli do této soutěže postoupit, což se nám díky vítězství v 1.A třídě v uply-
nulé sezóně podařilo. Přebor naplnil naše očekávání, je mnohem vyrovnanější, než 
byla loňská nižší soutěž. Tu jsme ovládli bez jediné porážky a většinu utkání vyhrá-
vali rozdílem třídy. Úspěchem je již to, že krajský přebor hrajeme, po Kunicích jsme 
druhé nejmenší město v soutěži. Mnozí naši soupeři z větších měst, jako je Mělník, 
Nymburk, Poděbrady, Kutná Hora, Čelákovice a dalších mají mnohem lepší podmín-
ky k přípravě. Jejich areály jsou většinou vybaveny hřišti s osvětleným umělým trávní-
kem, což jim dovoluje kvalitně trénovat i v zimním období. Přesto si vedeme statečně 
a ve vyrovnané soutěži se držíme ve středu tabulky s minimálním bodovým odstupem 
na přední příčky. Na svém kontě máme 3. nejvyšší počet vstřelených branek v soutěži 
(36), nejpilnějšími střelci byli: Martin Hora (10 branek), Dominik Žolták (6), Tomáš 
Žolták (4), Václav Obhlídal (4), Ondřej Krpálek (3) a Pavel Josefus (3). Umístění mohlo 
být mnohem lepší, kdyby nás prakticky po celý podzim neprovázela obrovská smů-
la v podobě velmi vysokého počtu zraněných hráčů. Zdravotní problémy postihly 
v některých zápasech i 6 hráčů základní sestavy a nemáme tak široký kádr, abychom 
je plnohodnotně nahradili. Ke konci podzimu se naštěstí většina zraněných hráčů 
postupně vracela do zápasů, zranění Jakuba Dvořáka je bohužel vážnějšího cha-
rakteru – v polovině září si v zápase ve Velimi přetrhl kolenní křížový vaz, čeká ho 
operace a dlouhá rekonvalescence. Přejeme mu brzký návrat na fotbalový trávník. 
Z těchto důvodů museli v několika zápasech ve velkém počtu týmu U19 pomáhat 
mladší dorostenci z týmu U17. Tito hráči hráli ještě v loňské sezóně okresní přebor 
žáků a skok do krajského přeboru staršího dorostu byl pro ně velmi těžký, i když např. 
David Bartoš nebo Daniel Kraus (oba r. 2004) si během podzimu vybudovali v sestavě 
pevnou pozici. Mladí hráči jsou příslibem do budoucna, získali cenné zkušenosti, 
které jistě v následujících zápasech využijí. V podzimní části sezóny se nám podařilo 
odehrát několik velmi vydařených zápasů. Zažili jsme, ale bohužel i nepovedená 
utkání. Mezi největší zklamání patřila určitě vysoká porážka v Čelákovicích nebo 
ztráta bodů v dobře rozehraném domácím utkání s Kosmonosy, kdy se nám nepo-
dařilo udržet dvoubrankové vedení. V zimní přestávce budeme trénovat v přetlakové 
hale, pokud bude vhodný terén, zařadíme i tréninky venku, v plánu máme sehrát 
několik přípravných utkání.

Kádr U19:

Brankáři: David Václavík, Mirek Penc

Obránci: Ondřej Bartoš, Filip Tůma, Pavel Josefus, Marek Macke, David Bartoš

Záložníci: Ondřej Krpálek, Martin Hora, Filip Malý, Václav Obhlídal, Jakub Dvořák, 
Daniel Kraus, Vojtěch Vich

Útočníci: Dominik Žolták, Tomáš Žolták, Jiří Rybín

Trenéři: Daniel Dvořák, Pavel Kubeš
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Tabulka (počet zápasů, výhry, remízy, prohry, skóre, body)
 1. FK Bohemia Poděbrady 14 9 2 3 56:31 29
 2. SK UNION Čelákovice 13 8 3 2 31:16 27
 3. FC VELIM 14 7 3 4 49:30 24
 4. FK PŠOVKA MĚLNÍK 14 7 2 5 31:24 23
 5. TJ Sokol Klecany 14 7 1 6 36:33 22
 6. SK Kosmonosy 14 6 3 5 33:25 21
 7. Sparta Kutná Hora 14 6 2 6 31:31 20
 8. SK POLABAN Nymburk 13 6 1 6 29:29 19
 9. TJ Kunice 14 4 0 10 27:41 12
10. FC Mělník 14 0 1 13 14:77 1

Daniel Dvořák, trenér U19

Foto z posledního utkání sezóny 
Sokol Klecany – TJ Kunice (7:1)
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