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Vážení a milí členové a členky spolku, 

Nejdříve mi dovolte malé všeobecné ohlédnutí za rokem 2016. Cíle a oddíly spolku se nám povedlo 

naplnit i přes složitější období. Naše akce, ať již sportovní nebo kulturní pro členy KZS nebo pro občany 

Klenče, se povedly k všeobecné spokojenosti. Naši pomoc při obecních akcích nelze přehlédnout.  

Díky moc všem členům za aktivní přístup v práci  pro spolek a obec. Naše řady se opět ztenčily, ale chtěl 

bych věřit, že společná práce a události letošního roku, které jsme si nastínili na členské schůzi a které 

připravujeme pro obec, nás opět stmelí a dost možná přilákají i někoho dalšího do našich řad. 

Děkuji zastupitelstvu obce Kleneč za každoroční podporu. 

 

         Kléma 
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Radek Kalous   Petr Duchoslav  

Renata Klementová Šárka Medřická  

Roman Trnka Tomáš Cintavý  

Zdeněk Pětík Vladimír Rámeš  

Zdeněk Šatra   
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Dračí lodě 

Ta tam je doba, kdy byl dračí boom. Podmínky a systém všech závodů již nepřeje takovým typům 

oddílům, jako jsme my. Oddíly dračích lodí se všeobecně rozpadají, neboť udržet dlouhodobě takový 

počet pádlujících je nad jejich síly. Mnohdy se tedy na závodech spojují i tři oddíly v jeden. I nadále 

bychom se chtěli účastnit závodů dračích lodí. Na velkou loď nás však začíná být málo. 

V letošním roce jsme se zúčastnili závodů: 

23. 4.  Štětí 

28. 5. Neratovice 

9. 7. Vrané nad Vltavou 

23. 7. Třeboutice 

Mažoretky 

Akce mažoretek v první půlce roku: 

 19. 3. – Postoloprty 

 20. 3. – Maškarní – Kleneč 

 25. 3.  Dance Děčín 

 3. 4. Nový Bydžov 

 7. 5. Den matek – Kleneč 

 5. 6. Den dětí – Kleneč 

 18. 6. Vědomice 

 2. 7. Vražkov 

 

Od září 2016 opustila naše řady trenérka Petra Zemancová, otěže převzala Šárka Medřická bývalá 

trenérka jako šéftrenérka, trenérkou velkých je Alžběta Sedláčková, trenérkou středních je Kateřina 

Tylová a nejmenší vedou Šárka a Eliška Medřických. Vzhledem k počtu nově příchozích malých děvčat 

se rozšířil počet skupin na tři, tedy nejmenší Minihvězdičky, střední Hvězdičky a velké Dračice. Tréninky 

zůstaly v pondělí a ve středu. Minihvězdičky vystupovaly v rámci obecní akce – Mikulášská party. 

Hvězdičky vystupovaly při rozsvěcení stromečku. Ke konci roku skončila velká část děvčat z Hvězdiček 

pro nezájem a nedostatek času apod. Naopak se ještě více rozšířila základna Minihvězdiček, takže 

mažoretkový sport bude mít v Klenči pokračovatelky. 
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Štětí OPEN – 23. 4. 2016 

 

Úvodní závod naší sezóny se konal netradičně v přístavišti u mostu, neboť loděnice KVS Štětí prochází 

komplexní rekonstrukcí. Postavili jsme stan, pokukovali po soupeřích a po občerstvení. Tentokrát jsme 

neměli problém s posádkou, protože nás bylo 22, někteří však úplní nováčci. Přihlášeni jsme byli na 

závody mixů dvacítek GP sport a open desítek. Do desítek OPEN se přihlásilo 11 posádek. Naší posádku 

tvořili ti mladší a my starší jsme se koncentrovali a šetřili síly na dvacítky. 

200 m OPEN (10): 

Rozjížďka B – startovalo 5 lodí, my jsme skončili třetí, 

Semifinále  - startovalo 5 lodí, my jsme skončili pátí ve velmi silné skupině, 

Finále B o 6. - 11. místo – naši borci skončili první. 

Bylo z toho pěkné 6. místo. 

1000 m OPEN (10): 

Měli jsme to perfektně rozjeto, všechny posádky vyráželi před námi a na kormidle Humída. To jsme 

však netušili, že kormidelník je již značně unaven požíváním alkoholických nápojů. Při rozpádlování 

s námi narazil do mostního sloupu a to byl teprve začátek. Během závodu s námi několikrát podjel 

bójku a v začátkách neudržel směr a točil dokola, takže jsme ztratili několik desítek sekund. 

Je s podivem, že nás nediskvalifikovali. Přesto jsme na čas předjeli dvě posádky a skončili devátí. 

 

 



Klenečský zájmový spolek  Výroční zpráva za rok 2016 

 
Strana 6 

200 m MIX (20) : 

Rozjižďka A – startovaly 4 lodě, my skončili třetí, 

Čtvrtfinále – startovaly 3 lodě, my skončili druzí, 

Finále C – startovaly 4 lodě, my skončili třetí. 

Bylo z toho celkové 11. místo. 

1000 m MIX (20): 

Čekal nás poslední závod dne, dost se ochladilo a začalo krápat, nic moc ideálního. Start se nám podařil, 

tempo bylo ideální a tak jsme hned na první otáčce předjeli Dragon Team Plzeň. Na poslední otáčce 

nás dojela Haka a došlo ke kolizi, z které jsme se obě lodě rychle vypořádali a dospurtovali do cíle. Byl 

z toho 10. nejrychlejší čas. 

Chtěl bych poděkovat všem za předvedené výkony - nováčkům zvlášť i když vím, že to počasí a dlouhá 

trať pro někoho z vás nebyla vůbec jednoduchá. Těším se na tréninky a další závody. 

Kléma 

Den matek – Dětská akademie 7. 5. 2016 

Náš spolek pořádal Dětskou akademii u příležitosti Dne matek na sále kulturního domu v Klenči. Bylo 

připraveno drobné občerstvení na stolech a též u baru. Při vstupu do sálu každá maminka, babička 

obdržela kytičku. Po úvodním přivítání a přání maminkám k jejich svátku vystoupili dětské soubory 

Mažoretka Hvězdičky a Dračice, taneční skupina Break Dance z Roudnice nad Labem, taneční studio 

Sanny – Caramels z Roudnice nad Labem a Klenečský pěvecký sbor. Malé mažoretky Hvězdičky 

zarecitovaly básničky věnované maminkám. 

Vystoupení se líbila. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za pěknou zábavu a kamarádům za 

pomoc při organizaci této akce, obci Kleneč za podporu. 

Díky Kléma 

Dračí lodě Neratovice - 28. 5. 2016 

Jako vloni jsme nesestavili posádku na velkou loď a místo do Sedlčan odcestovali na FUN závod k našim 

kamarádům do Neratovic. Začíná se z toho stávat pravidlo. Šlo především o zábavu se sportovním 

vyžitím. Toho jsme si tam užili a i pořadatelé museli být spokojeni. Závody i počasí se musely líbit. 

Umístění naší lodi bylo 4. místo na 200 m a 7. místo na 1 km (tam mohlo být lepší, kormidelník nezvládl 

otočku). Každý jsme obdrželi drobné upomínkové předměty od pořadatelů, závod byl uspořádán 

k 70. výročí založení loděnice. 

Kléma 
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Star Color Cup MOST 10. - 12. 6. 2016 

V neděli 12.6 se měl konat na vodní nádrži Matylda v Mostě závod GP na 200 m a 1 km. Sehnali jsme 

posádku 21 závodníků a těšili se na závod. Dva dny před konáním závodů však přišel email, že závod 

byl zrušen pro malou účast přihlášených posádek. 

TAKOVÁ SMŮLA BYLI JSME NATĚŠENÍ, BYLO NÁS DOST NA VELKOU LOĎ!!!! 

         Kléma 

Závod dračích lodí ve Vraném nad Vltavou – 9. 7. 2016 

 

Původně bodovaný závod GP dvacítkových lodí se pro malý počet posádek z ČP a GP změnil v závod 

FUN posádek desítkových lodí. Byli jsme vyhecováni na velký závod, ale zároveň rozladění, že závod 

nebude bodován do GP, protože pro body jsme si přijeli. 

Závody i zázemí v kempu se nám líbily a počasí též vyšlo. Vše jsme pojali tak, abychom si to užili, v jednu 

chvíli byla loď plná pádlujících děvčat a bubnoval Michal Šedivý. Byl to zábavný uvolněný den, který 

strávili společně v prima partě, a o to šlo nejvíc. 

         Kléma 
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Závod GP Třeboutice – 23. 7. 2016 

 

Konečně závod za body, ale pouze desítkových lodí, neboť posádky GP nesehnali dostatečný počet 

pádlujících pro velké lodě. I na těchto závodech si posádky mezi sebou vypomáhaly, aby lodě naplnily. 

My jsme též přijeli jen v osmi lidech, protože rodinu Klemových postihla rána v podobě Jiříka  

v nemocnici. Měli jsme o něj velký strach a péči, tudíž i atmosféra z naší strany nebyla taková jako  

v předešlých letech, kdy jsme se těchto závodů účastnili. 

         Kléma 
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Akce Nelahozeves a doplavná – 26. 11. 2016 

 

V předvánočním, adventním čase jsme se rozhodli uspořádat společnou akci a navštívit vánoční trhy 

na zámku v Nelahozevsi. Výborný nápad, který jsme ocenili všichni zúčastnění (v počtu 17 osob). Bylo 

zde k vidění spousta výrobků a řemesel dávno minulých. Mnoho výrobků končila i v našich taškách. 

Výborná byla medovina a svařák.  

Po tomto výletě jsme se vrátili zpět do Klenče a v Hasičárně zakončili den tradiční „Doplavnou“. 

         Kléma 

Vánoční setkání sousedů „Tekutý kapřík“ – 24. 12.2016 

Jako již každý rok od 13 hodin zazní z klenečského rozhlasu koledy. Navaříme svařák, připravíme 

vánoční občerstvení a sejdeme se na návsi u rybníka, přijdou i občané z obce.  

Společně si připijeme a popřejeme k Vánocům a novému roku. Přátelská a sousedská akce, z které se 

již stala tradice. 

         Kléma
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Přílohy 

Příloha 1 – Vyúčtování dotace obce Kleneč za rok 2016 

Příloha 2 – Výsledková listina závodu Vrané nad Vltavou 

Příloha 3 – Výsledková listina závodu Třeboutice 
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Příloha 1 – Vyúčtování dotace obce Kleneč za 2016 
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Příloha 2 – Výsledková listina Vrané nad Vltavou 
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Příloha 3 – Výsledková listina Třeboutice 

 


