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Ú vodní  slovo 

Va z ení  c lenove  spolku, 

 

nas e cí le zabezpec it sportovní , kulturní  a jine  spolec enske  vyz ití  obc anu  a c lenu  spolku se na m 

v roce 2017 velmi dar ilo. Nelze pr ehle dnout ani nas i u c ast a pomoc na akcí ch por a dany ch obcí . 

Za to vs em, kter í  poma hali, VELKE  DÍ KY. 

 

Nada le fungují  oddí ly maz oretek pod vedení m Alz be ty Sedla c kove , Elis ky a S a rky Medr icky ch. 

 

Oddí l Lochness tak, jak ho zna me z minuly ch let, pr esta va  by t oddí lem, ktery  se pr eva z ne  

zu c astn oval za vodu  drac í ch lodí . Je to trend, ktery  se na m bohuz el nedar í  dlouhodobe  zvra tit. 

Tento fakt me  nutí  k zamys lení , zda nepozme nit c innost oddí lu jiny m sme rem. Spousta c lenu  

provozuje totiz  individua lní  sporty, proc  je v tomto nepodpor it? 

 

Čhte l bych proto v ra mci nas í  c innosti na rok 2018 vyhla sit akci „ROZHÝBÁME KLENEČ“. 

Ve r í m, z e se na m tyto zme ny a pr edpokla dane  akce podar í  alespon  z ve ts iny uskutec nit. 

 

De kuji take  zastupitelstvu obce za podporu a te s í m se na dals í  spolupra ci. 

 

 

Kle ma 
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Č lenove  

Petr Duchoslav 

Kater ina Heda nkova  

Jir í  Klement jr. 

Jir í  Klement sr. 

Renata Klementova  

Kristy na Klementova  

S a rka Medr icka  

Martin Mudroch 

Vladimí r Ra mes  

Zdene k S atra 

Jana S atrova  

Roman Trnka 

Jana Trnkova  

 

SYMPATIZUJÍCÍ ČLENOVÉ 

 

Michal Kacafí rek 

Jakub Kovar í k 

Ladislav Strach 

Alena Strachova  

Michaela Strachova  

Helena S ediva  

David S edivy  

Michal S edivy  

Marek S edivy  
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Akce roku 2017 

ČLENSKÉ AKCE A ZÁVODY 

20. 5.  Ú s te cky  mistra k – motokros 

27. 5.  FÚN Neratovice – drac í  lode  

26. 8.  MÍX Čtime r ice – Dubic na  – motokros 

9. 9.  Birell Grand Prix Praha – be hy 

21. 10.  Sve tec – zaví ra ní  s oupa tek – motokros 

16. 12.  Č EPS Čhristmas Night Run Praha – be hy 

AKCE PRO OBEC  

17. 6.  Neckya da na rybní ku v Klenc i 

30. 9.  Čelodenní  vy let na kolech 

24. 12.  Va noc ní  setka ní  sousedu  na na vsi „Tekuty  kapr í k“ 
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Akce pla novane  na rok 2018 

DRAČÍ LODĚ 

Kve ten  za vod FÚN Neratovice (desí tky) 

Č erven  za vod FÚN Vrane  nad Vltavou (desí tky) 

BĚHY 

7. 4.  Sportissimo ½ maraton Praha 

3. 6.  Be h okolo jezera Milada (½ maraton, 5 km, 10 km) 

8. 9.  Birell Grand Prix Praha (5km, 10 km) 

15. 9.  Mattoni ½ maraton Ú stí  nad Labem 

Prosinec Čhristmas Night Run Praha (5 km) 

ZÁVODY V MOTOKROSU 

Datum bude upr esne n po vyhla s ení  termí novy ch listin. 

VODNÍ TURISTIKA  

Termí ny budou upr esne ny dle poc así . 

KLENEČSKÉ BĚŽECKÉ ZÁVODY  

Klenec ska  mí le   de tsky  be z ecky  za vod jako souc a st Olympia dy. 

Tr i kilometry s u sme vem za vod pro de ti i dospe le  

VÝLETY NA KOLECH 

Pla nujeme minima lne  tr i vy lety pro de ti a dospe le , trasy sme rem Litome r ice, Me lní k a okolí  R í pu 

v rozmezí  20-50 km. 

VÝLETY PĚŠÍ 

Krats í  i dels í  vy lety pro de ti a dospe le  pla nujeme v kombinaci s dojezdem autem, vlakem se 

zame r ení m na kra sy okolí  – R í p, Borec , Lovos , Miles ovka. 

TEKUTÝ KAPŘÍK A DRAK 

24. 12., 13 hodin  Tradic ní  va noc ní  setka ní  na na vsi 
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Oddí l maz oretek 

Maz oretky v Klenc i pokrac ovaly v dobre  pra ci i v letos ní m roce. Nyní  ma me dve  skupiny 

Minihve zdic ky – jiz  jako Hve zdic ky a Drac ice. Hve zdic ky tre nují  pod vedení m Elis ky a S a rky 

Medr icky ch, Drac ice pod vedení m Be tky Sedla c kove . De vc ata se scha zejí  v ponde lí ,  ve c tvrtek  

a v nede li na sa le KD Klenec . Hve zdic ky vystupují  v poc tu 11 de vc at a Drac ice v poc tu 8 de vc at.  

V letos ní m roce jsme se zu c astnily a umí stily se na „bedne “ na Dance Čupu v De c í ne , na 

Lomnicke m hudební m le te  a na Postoloprtske m str eví ci. 

Svy mi vystoupení mi de vc ata obohatily de tsky  Mas karní  ba l v  Klenc i, Sportovní  ples v Klenc i, 

rozsve cení  stromec ku v Klenc i (zejme na toto vystoupení  velmi pobavilo) a rovne z  Mikula s skou 

nadí lku v Klenc i. 

Drac ice vystupovaly na Hokejove m plese HČ Roudnice nad Labem Pod Lipou a take  na 

Florbalove m plese  v Roudnici nad Labem. 
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Ú s te cky  Mistra k (motokros) – 20. 5. 2017 

Na s  c len a kamara d Zdene k S atra se jiz  r adu let u c astní  se svou motorkou Suzuki RM 250 ccm, 

za vodu  v motokrosu.  Take  jezdí  na za vody jako servisman. 

Motorka je poha ne na dvoutaktní m, vodou chlazeny m motorem. Tento za vod se konal v lomu 

u obce Dubic na . Tuto akci por a dalo Sdruz ení  nads encu  klubu MX-Ú s te k. Soute z ilo se 

v kategorií ch MX – 1 do 450 ccm, MX – 2 do 125 ccm. De ti v kubatura ch od 50 do 85 ccm. 

Zdene k startoval v kategorii vetera n 50+ a dojel si pro 16. mí sto. Na za vodní  dra ze to hodne  

pra s ilo, ale jinak organizace a atmosfe ra byla dobra . Moc se to lí bilo. 
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Drac í  lode  FÚN Neratovice – 27. 5. 2017 

Jako jiz  kaz dy  rok jsme byli pozva ni nas í  kamara dkou Martinou na FÚN za vody do lode nice 

v Neratovicí ch. 

Pr iví talo na s slunec ne  poc así , pr í jemne  prostr edí  a vr elí  por adatele . Ú c ast dvana cti posa dek 

zaruc oval i skve le  sportovní  vyz ití . Jedna  se pr edevs í m o posa dky mí stní , smí s ene  i ryze muz ske , 

pracovní  kolektivy nebo jen o kamara dy. 

Vs ichni se tam chte jí  pobavit a o to jde i por adatelu m. 

Moc jsme si to uz ili a jes te  z toho bylo: 

4. místo na 200 m 

2. místo na 1 km 

Pr ivezli jsme domu  kra sny  poha r a kaz dy  medaili. Vs em, kdo se mnou pa dlovali dí ky za 

pr edvedene  vy kony a reprezentaci. 
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Neckya da na rybní ku v Klenc i – 17. 6. 2017 

Jednou za dva roky por a da me v obci „Neckya du“. Rozhodli jsme se, z e tentokra t nepostaví me 

la vku, ale pojmeme akci v trochu sportovní m duchu. 

Ve 13 hodin vodní k Adolf pr iví tal pr í tomne  a sezna mil je s programem. Pote  vystoupily nas e 

maz oretky. Na sledovalo defile  plavidel (bohuz el jen c tyr ech). 

Ve 14 hodin probe hlo vystoupení  mlady ch poz a rní ku  z Horní ch Ber kovic moc pe kne   

a profesiona lní . Na sledovalo vyhodnocení  nejhezc í ho plavidla a pr eda ní  cen.  

V 15 hodin se uskutec nil za vod v ka noí ch a pote  na surfovací ch prknech. V stanu na br ehu si 

kaz dy , maly  i velky , mohl vyzkous et zdatnost na veslar sky ch trenaz erech. Kaz dy , kdo se zu c astnil 

za vodu, byl odme ne n drobnou sladkostí . 

Po skonc ení  za vodu  na sledovali jes te  volne  jí zdy na ka noí ch. Samozr ejme  bylo pr ipraveno 

obc erstvení . 

Pr esto, z e jsme se snaz ili ve novat propagaci te to akce dostatec ne  a s pr edstihem, u c ast obc anu  

nebyla moc velka .  

De kuji vs em c lenu m, kter í  poma hali, skautu m z Neratovic za pu jc ene  lode , vesty a pa dla, 

Veslar ske mu oddí lu Roudnice nad Labem za zapu jc ení  veslar sky ch trenaz eru  a obci Klenec  za 

materia lní  pomoc. 
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6. za vod MX Čtime r ice-Dubic na  – 26. 8. 2017 

Ope t motokrosovy  za vod, ktery  por a dal klub MX-Dubic na . Za vodilo se v kategorií ch MX-1, MX-2, 

de ti 50-85 ccm, vetera ni 40+ a 50+. 

Za vodní  trať byla po pr edes ly ch des tí ch hodne  promokla . Tentokra t byl tere n na roc ny  na fyzic ku 

a take  motorky dostaly hodne  zabrat. Zde nda pr es tyto vs echny za ludnosti dojel na velmi 

dobre m 15. místě. 

 

 
[http://fotobiost.rajce.idnes.cz/6._zavod_MX_Ctimerice_-_Dubicna_MX_Ustek/#IMG_2123.jpg] 
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Be h noc ní  Prahou Birell Grand Prix – 9. 9. 2017 

Jiz  22. roc ní k se konal druhy  za r ijovy  ví kend a ulice vec erní  Prahy se zaplnily tisí covkami be z cu  

a diva ku  pode l trati. 

Adidas Be h pro z eny na 5 km je vy hradne  z enskou za lez itostí . Bohuz el letos jsme neme li 

za stupce. 

Se za padem Slunce startuje i druhy  za vod – Birell Grand Prix na 10 km, ktery  je otevr eny  pro 

muz e i z eny. Zde jsme me li jednoho za stupce. Tohoto za vodu se u c astní me jiz  od roku 2009. Trať 

vedoucí  str edem me sta a atmosfe ra vec erní  Prahy je pro na s „be havce“ vz dy velky m za z itkem, 

na ktery  se te s í me jiz  ne kolik me sí cu  pr edem. 
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Čelodenní  vy let na kolech – 30. 9. 2017 

V sobotu na deva tou hodinu jsme se ses li na na vsi Klenc e a pote  vyrazili na trasu Klenec  - Horní  

Ber kovice – Zelc í n – Me lní k – Rac ice - Roudnice nad Labem – Klenec . 

Na cestu o celkove  de lce 50 km na s vyjelo patna ct. Poc así  na m pr a lo. Nas e první  zasta vka byla 

ZOO Zelc í n, kde jsme si dali malou svac inku a podí vali se na zví r a tka. Pote  jsme se pr ed Me lní kem 

napojili na cyklostezku c . 2, zastavili se na zdymadlech, odkud byl kra sny  pohled na me lnicky  

za mek. 

Dals í  zasta vka byla v Dolní ch Ber kovicí ch v restauraci Na kní z ecí , kde byl napla nova n obe d. Pr ed 

rac icky m kana lem jsme najeli ope t na silnici a pokrac ovali do Dobr í ne , kde se sjelo k Labi 

a zastavilo se az  v cukra rne  na  na me stí  v Roudnici nad Labem. 

Poslední  a konec nou zasta vkou byla dopravní  znac ka zac a tek obce KLENEČ , kde jsme se vs ichni 

vyfotili. Čí lovy  bodem byla nas e klenec ska  hospu dka. Vs ichni byli odme ne ni sladkou medailí . 

Vy let se lí bil a jsme ra di, z e akce chytla i obc any nas í  vesnice. Dí ky vs em, kter í  se zu c astnili. 

 

 
[Jakub Hrbek - SDH Kleneč] 
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Sve tec – zaví ra ní  s oupa tek – 21. 10. 2017 

Tentokra t se motokrosovy  za vod konal u obce Sve tec v Ú stecke m kraji. Tento podnik se jel 

v ra mci ukonc ení  motokrosove  sezo ny 2017. 

Jiz  od ra na bylo pe kne  poc así  a trať perfektne  pr ipravene . Za vodilo se v kategorií ch MX-1, MX-2, 

Jawa 50 ccm- Piony r (upravene  pro tere nní  za vody), kategorie Č Z, vetera n 40+, vetera n 50+ a 

c tyr kolky. Akce byla na roc na  na organizaci, ale povedla se. 

Zde nda bylo  hodne  vide t s jeho motorkou s c í slem 24. Odvezl  si kra sny  za z itek a bylo z toho 

pe kne  9. místo. 

 

 



ČEPS CHRISTMAS NIGHT  RUN PRAHA 5KM – 16. 12. 2017 

15 

Č EPS Čhristmas Night  Run Praha 5km – 16. 12. 2017 

Jedna  se o va noc ní  be h v srdci hlavní ho me sta, charitativní  be h pro nadac ní  fond Kapka nade je. 

Kaz dy  u c astní k be z í  se Santa c epic kou a funkc ní  c elovkou za doprovodu va noc ní ch koled. 

Start, cí l a za zemí  za vodu bylo situova no na na me stí  Jana Palacha u Rudolfina 

(stany s obc erstvení m a sponzor i) a Filozoficke  fakulte  (prezentace, pr evle ka rna a u schovna). 

V 16,30 hodin vybe hlo na trať kolem 1300 be z cu . Trasa vedla od Rudolfina po na br ez í  na 

S tvanici, zde se obe hli tenisove  kurty a pote  zpe t k Rudolfinu. Trasa byla dobr e znac ena , povrch 

dlaz ební  kostky a asfalt. Spousta be z cu  me lo va noc ní  oblec ení  se sve telny mi efekty. 

Za na s za vodila Renata a Jirka Klementovi. Domu  jsme si pr ivezli hezke  medaile, pe kne  za z itky 

z va noc ní  vec erní  Prahy a startovny m pr ispe li na dobrou ve c. 
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Tekuty  kapr í k a drak – 24. 12. 2017 

Tradic ní  setka ní  sousedu , ktere  por a da me na Va noce na klenec ske  na vsi. 

Po tr ina cte  hodine  se na na vsi postupne  ses lo pr es padesa t obc anu  Klenc e, aby se zaposlouchala 

do koled a spolec ne  se naladilo na nadcha zejí cí  Va noc ní  sva tky a nadí lku. 

Pr ipraveno bylo drobne  obc erstvení  a leckdo pr inesl na ochutna ní  i va noc ní  cukroví . 

Samozr ejme  bylo pr ichysta no i ne co „tekute ho“. Nejví ce chutnal svar a k, ale pote s il i doma cí  

vajec ny  like r. 

Byla to vydar ena  akce, ktera  se prota hla az  do pu l pa te  odpoledne. 
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