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Ú vodní  slovo 

 

Va z ení  c lenove  spolku, 

cí le, se ktery mi jsme vstupovali do roku 2018, byly pr edevs í m udrz et sta vají cí  za kladnu, 

podpor it c leny v individua lní ch sportech, nabí dnout obc anu m obce se aktivne  u c astnit 

sportovní ch i nesportovní ch akcí  por a dane  spolkem a aktivne  se zapojovat do akcí  por a dane  

obcí . 

Čo se ty ka  c lenske  za kladny, zu stala stabilní  a dí ky sympatizantu m je na s o trochu ví ce. 

Individua lní  sporty nas ich c lenu  jsme podpor ili pr edevs í m tí m, z e jsme jim zaplatili startovne  

na ne ktere  jejich za vody. 

Obc any obce jsme nesc etne kra t vta hli do nas ich akcí , ať uz  to byly pe s í  nebo cyklo vy lety, akce 

be z ecke  v obci nebo mimo obec napr . Praha a Litome r ice, nebo akce kulturní  napr . Nelahozeves, 

Tekuty  kapr í k. 

Ne ktere  akce, ktery ch jsme se zu c astnili a pr ispe li startovny m, byly vyloz ene  charitativní . 

Č lenove  spolku se aktivne  u c astnili vs ech akcí  por a dany ch obcí , na ktere  byli pr izva ni. 

Oddí l Lochness Team Klenec  fungoval i v roce 2018 a ne kter í  c lenove  za vodili ve svy ch 

individua lní ch sportech oficia lne  pod touto hlavic kou. 

Oddí ly Maz oretek fungovaly do pu li roku, respektive do pra zdnin. Pote  ukonc ily svojí  c innost 

a ne ktera  de vc ata pr estoupila do spr a telene ho oddí lu Queens S te tí . 

Letos v srpnu se na m podar ilo por í dit dve  lamina tove  lode , ka noi a kajak. Zu c astnili jsme se 

s nimi neckya dy Pí sty – Hostenice, sjeli Ohr i od Bohus ovic do Hostenic a zpe t a podnikli plavbu 

Roudnice – Lounky Trumpetka a zpe t. Na lodí ch jsme vyfoceni pod roudnicky m za mkem a tato 

fotka je prezentova na v roudnicke m kalenda r i na rok 2019. 

Na rok 2019 ma me pr ipraveno zase spoustu pe kny ch akcí , jak pro c leny, tak i pro obec a ve r í m, 

z e se na m je podar í  z ve ts í  c a sti uskutec nit a budeme se stejne  radostne  spolec ne  setka vat 

i nada le. 

Za ve rem bych chte l pode kovat Vs em c lenu m, kter í  se aktivne  u c astní  akcí  a poma hají  je 

i organizovat. Te z  dí ky zastupitelstvu obce za podporu a pr í zen .  

 

Te s í m se na dals í  spolupra ci.  

 

 

Kle ma 
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Č lenove  

Jir í  Klement ml. 

Jir í  Klement st. 

 Renata Klementova  

Kristy na Klementova  

S a rka Medr icka  

 Martin Mudroch 

Jana S atrova   

 Zdene k S atra 

SYMPATIZUJÍCÍ ČLENOVÉ 

 

Ladislav Strach 

Alena Strachova  

Michaela Strachova  

Dagmar Koudelkova  

Jakub Hrbek 
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Akce roku 2018 

ČLENSKÉ AKCE A ZÁVODY 

2. 3.  Vy roc ní  c lenska  schu ze 

7. 4.  Sportissimo pu l maraton Praha 

21. 4.  Be h pro ZOO Praha (charitativní ) 

13. 5.  Motokrosovy  za vod Tr ebí z 

26. 5.  Run Tour Č P Ú stí  nad Labem (charitativní ) 

9. 6.  Be h pro Hospic sv. S te pa na Litome r ice 9 km (charitativní ) 

15. 7.  Motokrosovy  za vod Kra sny  Dvu r 

8. 9.  Birell Grand Prix Praha - 10 km 

8. 9.  Motokrosovy  za vod Tr ebí z 

19. 9.  Mattoni pu l maraton Ú stí  nad Labem 

5. 10.  Poslední  grilovac ka 

20. 10.  Motokrosovy  za vod Bena tky nad Jizerou 

3. 11.  Motokrosovy  za vod Sve tec 

25. 11.  Vy let na adventní  trhy na za mek Nelahozeves 

31. 12.  Be h okolo Hasy - 5,2 km 

AKCE PRO OBEC 

3. 3.  Vy let na horu Borec  

15. 4.  Vy let na kolech (trasa Klenec -Nuc nice-Klenec ) 

13. 5.  Be h s u sme vem 3km Klenec  

2. 9.  Klenec ska  mí le - be z ecke  za vody de tí  jako souc a st Olympia dy 

22. 9.  Vy let na kolech (Klenec -Litome r ice-Klenec ) 

24. 12.  Tekuty  kapr í k - setka ní  sousedu  na na vsi 
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Akce pla novane  na rok 2019 

8. 2.  Vy roc ní  c lenska  schu ze 

BĚHY 

16. 3.  Spolec na  u c ast na mas karní m plese 

6. 4.  Pu l maraton Praha 

27. 4.  Run Tour Č P Ú stí  n. L, nebo be h pro ZOO Praha 

Č erven  Be h pro hospic Litome r ice 

7. 9.  Be h noc ní  Prahou 

Prosinec Čhristmas Night Run Praha 

MOTOKROS 

Datumy budou upr esne ny po vyhla s ení  termí novy ch listin 

VODNÍ TURISTIKA + NECKYÁDA 

Datumy budou upr esne ny be hem roku 

22. 6.  Neckya da Klenec  

VÝLETY NA KOLECH 

Čhceme uskutec nit ope t ne kolik vyjí z de k, vs e dle poc así   

VÝLETY PĚŠÍ 

Ra di bychom uskutec nili vy stup na Miles ovku, bude upr esne no 

TEKUTÝ KAPŘÍK 

24. 12.  jiz  tradic ne  na na vsi 
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Oddí l maz oretek 

V letos ní m roce 2018 jsme se zu c astnily a umí stily se na “bedne ” na Dance Čupu v De c í ne . 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 na Florbalove m plese v Roudnici nad Labem. 

 

V ponde lí  28. 5. 18 se uskutec nilo rozlouc ení  s maz oretkovou sezo nou, ktera  byla bohuz el 

neu plna , dí ky nemocem maz oretek a volny m ponde lku m. Setka ní  probe hlo v parku u hr is te , daly 

jsme si s holkami zmrzlinu, bonbony, limc u, zahra ly si hry a zablbnuly si. Bylo to moc mile . 

 

Moc de kuji de vc atu m, maminka m, tatí nku m a ostatní m za trpe livost a pomoc. Za podporu de kuji 

obci Klenec . 

 

S a rka 
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Info z akcí  konany ch v roce 2018 

3. 3. VÝLET NA BOREČ 

První  nas e spolec na  akce svolana  trochu narychlo byl vy let na kopec v Č eske m str edohor í  nad 

osadou Rez ny  Ú jezd asi 6 km severoza padne  od Lovosic, na vrch Borec . Narychlo proto, abychom 

mohli jes te  dobr e pozorovat geologickou zvla s tnost tohoto kopce, ktera  je nejle pe patrna  pr i 

teplota ch blí z í cí ch se 0°Č a niz s í ch. 

 

Soustavou puklin se vzduch v zimní ch me sí cí ch pr i u patí  nasa va , uvnitr  se ohr í va  od okolní  

horniny a nahor e na temeni kopce je vyfukova n do ovzdus í . Me li jsme tedy kra snou pr í lez itost 

tento jev pozorovat, neboť teplota pr i u patí  byla 2°Č a teplome r v pru duchu na kopci ukazoval 

okolo 15°Č. Od u patí  az  k vrcholu vede okruz ní  nauc na  stezka s dve ma vyhlí dkami. Viditelnost 

byla dobra , takz e jsme si uz ili i vy hledu  do okolí . Sestup byl zakonc en obc erstvení m a 

zakoupení m turisticky ch zna mek. 

 

Vy let se vydar il, zu c astnilo se 12 klenec sky ch obc anu . 

7. 4. SPORTISIMO ½ MARATON PRAHA 

Stojí m v koridoru u Rudolfina, slys í m startovní  vy str el a Smetanovu Vltavu (vzpomí na m po 

kolika te  - po pa te ?). Úz  be z í m, Smetanovo na br ez í , Tanc í cí  du m, cesta na Vrs ovice, otoc ka, pr es 

Palacke ho most, Smí chov a pivovar, otoc ka 6 km, pode l Vltavy, most Legií  (Renata mi poda va  

energeticky  gel a vodu), 10 km, Ma nesu v most, na br ez í  E. Benes e, Bubenec ske  na br ez í , pr ebí ha m 

Liben sky  most, 16 km, Holes ovice, Č echu v most, 20 km, sebe h na Ma nesu v most (Renata me  

povzbuzuje do poslední ch metru ), rovinka u Rudolfí na a cí l. Č as pr es dve  hodiny, musí m by t 

spokojeny  (nabe hane  kilometry tomu odpoví dají ). Na krku me  hr eje medaile. 

15. 4. JARNÍ CYKLISTICKÝ VÝLET 

Trasa Klenec  – Roudnice n. L. – Nuc nic ky pr í voz – Nuc nice – Bar Ú Trumpetky – Roudnice n. L. - 

Klenec  
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21. 4. BĚH PRO ZOO PRAHA 

Dals í  nas í  spolec nou akcí  byl charitativní  be h „Poma ha me gorila m„. Nas í m startovny m, 

koupení m tric ka a odevzda ní m stare ho mobilu jsme pr ispe li na ZOO Praha a na por í zení  

vybavení  pro stra z ce lesa ve str ední  Africe, kde z ije gorila ní z inna . 

Start byl napla nova n na druhou hodinu odpolední  a be z elo se od Trojske ho za mku po 

cyklostezce pode l Vltavy. Be z eli jsme trať 5 km ( Renata K., S a rka M., Kristy na K., Da s a K., Zdene k 

S ., Jirka K.). V de tske  kategorii se u c astnila Kla rka S . a pr ivezla si medaili. Na trati na s 

povzbuzovala Jana S ., Lenka S . a Martin M. 

 

Kapacita za vodu byla naplne na, vybe hlo 601 za vodní ku  na 5 a 10 km. Vs ichni jsme dobe hli v 

por a dku a s pocitem, z e jsme ude lali ne co pro sebe a pr ispe li te z  na dobrou ve c. 

 

13. 5. MOTOKROSOVÝ ZÁVOD TŘEBÍZ 

Por a dany  c esky m amate rsky m motosportem. Zdene k za vodí  ve tr í de  Vetera n 50+ na sve  

motorce Suzuki RM 250 ccm. Zde odjel dve  rozjí z ďky, skonc il na 13 mí ste  se ziskem 72 bodu . 
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13. 5. TŘI KILOMETRY S ÚSMĚVEM 

Byla to be z ecka  akce por a dana  pro s irokou ver ejnost. Vs e se odehra valo v ulici Pod Borky a na 

troju helní ku u da lnice. 

 

Start první ho za vodu byl v 10 hodin. V de tske  kategorii se za vodilo na tratí ch 200, 500 a 1 000 

metru . Kaz de  dí te  dostalo pr i registraci batu z ek s na pojem a energetickou tyc inku. Pr i dobe hu 

do cí le obdrz el kaz dy  medaili a první  tr i z kaz de  kategorie poha ry a po odevzda ní  startovní ho 

c í sla jes te  pití  a koblihu. 

 

Dospe la ci vybe hli na trať 3 km. Aby se mohli zu c astnit i me ne  zdatní  za vodní ci, byl to za vod na 

odhadnuty  c as. Vyhra l ten, kdo nejle pe odhadl svu j vy kon. Hodnotili se zvla s ť muz i a z eny. První  

tr i dostali ve cne  dary. Trate  celkem absolvovalo 61 za vodní ku , z toho 17 v dospe le  kategorii. 

 

Za vod se na m povedl perfektne  pr ipravit, za coz  vs em, kter í  poma hali, moc de kuji a take  vys lo 

i poc así . 

 

26. 5.  RUN TOUR ČESKÁ POJIŠŤOVNA ÚSTÍ N. L. – be z ela Renata a Jirka K., trasa 10 km. 

Čharitativní  be h pro nadaci Leonty nka.  

 

9. 6. BĚH PRO HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA LITOMĚŘICE - benefic ní  akce, ktera  je urc ena pro s irokou 

ver ejnost zame r ena  na podporu nesta tní ho zdravotní ho zar í zení , ktere  se stara  o nevyle c itelne  

nemocne  pacienty. Be z eli Jirka a Renata, trasa 9 km, k nim se pr idalo deset kolegu  a kolegyn  

z PN Horní  Ber kovice. 

  



INFO Z AKCÍ KONANÝCH V ROCE 2018 

11 

15. 7. MOTOKROSOVÝ ZÁVOD KRÁSNÝ DVŮR U ŽATCE – vloz eny  za vod vetera nu . Trať byla 

skve le pr ipravena, pr a lo i poc así  a i s jední m pa dem si Zdene k udrz el standard a zopakoval ope t 

celkove  13 mí sto. 

 

2. 9. KLENEČSKÁ MÍLE – be h, ktery  jsme por a dali v ra mci Klenec ske  olympia dy. Be h byl rozde len 

na tr i kategorie podle roc ní ku narození . Kaz dy  u c astní k obdrz el v cí li medaili a první  tr i z kaz de  

kategorie poha r. 

 

8. 9. BIRELL GRAND PRIX – be h noc ní  Prahou, ope t jeden z velky ch masovy ch be hu . Renata  a 

Jirka K. be z eli spolec ne  10 km. 

 

8. 9. MOTOKROSOVÝ ZÁVOD TŘEBÍZ – u c ast potvrdilo te me r  200 za vodní ku  ve vs ech 

kategorií ch a oc eka vala se velka  konkurence a kvalitní  za vody. Poc así  i trať byly na jednic ku. 

Tentokra t Zde nda dojel na 28 mí ste . Byla tam skve la  atmosfe ra. 

 

15. 9. MATTONI PŮLMARATON ÚSTÍ N. L – poslední  velka  akce v ra mci Run Čzech be z ecke  ligy 

2018. Be z el Jirka s podporou Renaty a Milus ky, ktere  ho doprova zely a na u secí ch mu poda valy 

energeticke  gely a vodu. Odvezli si i foto s nas í , v souc asne  dobe  nejleps í  vytrvalostní  be z kyní  

Evou Vrabcovou Ny vltovou. 
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22. 9. CELODENNÍ VÝLET NA KOLECH – trasa cca 50 km (Klenec  – Litome r ice – Klenec ). Vyrazili 

jsme v 9 hodin. První  zasta vka byla v Terezí ne  u pietní ho mí sta, odkud naciste  vhazovali lidsky  

popel do r eky Ohr e. Dals í  zasta vka v LTM kava rna Ka va s pa rou, kde jsme si pochutnali na 

vy borny ch dortech a ka ve . Dals í  zasta vka Tr eboutice Wake Fun a odtud tradic ne  az  do klenec ske  

hospu dky. Jelo na s 14 a moc jsme si to uz ili. 

 

5. 10. POSLEDNÍ GRILOVAČKA – du vod se sejí t, ne co dobre ho sní st a popí t. Povedlo se. 

 

20. 10. MOTOKROS SERIÁL BATTICUP BENÁTKY N. JIZEROU – trať i poc así  bylo na jednic ku. 

Rozjí z ďky byly c asove  omezeny, jelo se 15 minut + 1 kolo. Bodovany ch je první ch 20 mí st. Tuto 

trať Zde nda S  absolvoval poprve  a moc se mu zde lí bilo. 

 

3. 11. MOTOKROS SVĚTEC – poslední , nebodovany  za vod na ukonc ení  sezony. Byla to pro 

Zde ndu jes te  moz nost projet se a sejí t s kamara dy, pr ed nadcha zejí cí  zimou. Poslední  moto 

za z itek, ktery  se povedl. 
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25. 11. VÝLET NA ADVENTNÍ TRHY NELAHOZEVES – byl c as zac í t nasa vat va noc ní  atmosfe ru a 

u sta nku  s va noc ní mi ve cmi a dobrotami to jde nejle pe. Take  jsme to spojili s prohlí dkou za mko. 

Vs ichni jsme si to uz ili, odvezli si za z itky i suveny ry. 

 

 

24. 12. TEKUTÝ KAPŘÍK – tradic ní  setka ní  obc anu  na na vsi. Popí jel se svar a k i ne co ostr ejs í ho, 

ochutna valo se pr inesene  cukroví . Letos byla vyhla s ena soute z  o Nejleps í  bramborovy  sala t. Tr i 

nejleps í  si odnesly ve cne  ceny. 

 

31. 12. BĚH OKOLO HASY – por a da  tradic ne  Sokol Roudnice. Čelkem okolo 140 za vodní ku . 

Zu c astnil se Jirka K. 
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