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„PO UZÁVĚRCE: Žádost o dotaci na stavbu
přivaděče vody pro obec Klínec byla schválená!!!“
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Informace o činnosti zastupitelstva a obecního úřadu
Vážení občané,
druhé číslo zpravodaje Vám doručujeme, jako
každý rok, v období těsně před letními prázdninami. V úvodu mi dovolte, jak je tomu zvykem,
stručné shrnutí událostí v obci od vydání minulého čísla, tj. od konce března 2017.
Rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci
Na jaře jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo
průmyslu a obchodu, do programu EFEKT-  Opatření
ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení.
Naši žádost posoudila Hodnotitelská komise ministerstva a doporučila ji ke schválení. Nyní probíhá soutěž
na dodavatele zakázky, která by měla být realizovaná
do 31. 10. 2017. Předmětem zakázky je oprava veřejného
osvětlení v obci Klínec spočívající v demontáži 54 ks
stávajících svítidel a instalace 54 ks LED
svítidel vhodných pro místní komunikace. V rámci celé akce bude vyměněno ještě dalších 9 svítidel, která ale nesplňovala
podmínky vypsaného dotačního programu a jedná se tak o neuznatelné položky.
Dále provedeme dostavbu světelného
bodu Pod Lesem k č. p. 78 a výměnu 5 ks
nevyhovujících betonových sloupů, které jsou již ve velmi špatném stavu, včetně pokládky vedení do země. Celková výše
předpokládané investice je cca 900 000 Kč,
z toho 352 000 Kč pokryje dotace z programu EFEKT
a 370 000 Kč dotace ze Středočeského Fondu rozvoje
měst a obcí. Po realizaci výměny 54 ks starých světelných bodů je vypočítána úspora téměř 75 000 Kč ročně.
Do zakázky nebyla zahrnuta světla podél krajských komunikací, jejichž výměna je plánovaná v rámci rekonstrukce silnice. Nedojde také k obměně světel v nově
zastavěných lokalitách, kde ještě není infrastruktura předaná obci a je stále ve vlastnictví investora (RS BAU).
Dětské hřiště v zahradě
mateřské školy
Jak jsem Vás informovala v minulém čísle, koncem
roku 2016 jsme podali žádost o dotaci na nové hřiště pro
mateřskou školu. I v této žádosti jsme byli úspěšní a podařilo se nám získat dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova
ve výši 257 000 Kč, celková investice činí 367 000 Kč,
spoluúčast obce je tedy 110 000 Kč. Realizace proběhne
během prázdnin tak, aby děti v novém školním roce
mohly hřiště plně využívat. Část (horní roh) zahrady

bude oddělený plotem, herní prvky zde umístěné budou
sloužit veřejnosti a vznikne tak dlouho poptávané obecní
dětské hřiště.
Rekonstrukce komunikace
procházející obcí
Stav silnic III. třídy procházejících katastrem naší obce
nás velmi tíží. Komunikace jsou však ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě Krajské správy a údržby
silnic (KSUS), proto jsou možnosti zásahu obce značně
omezené.
Jak jsem již ve Zpravodaji několikrát zmiňovala,
v roce 2015 se nám podařilo na Středočeském kraji vyjednat zařazení celkové rekonstrukce těchto komunikací
do plánu krajských investic. Obec na projektu participuje
výstavbou chodníků a veřejného osvětlení. Nyní probíhá
zpracování a projednávání projektové dokumentace, které se ukázalo velmi složité a zdlouhavé.
Dokumentace pro územní rozhodnutí první etapy rekonstrukce je hotová. Středočeský kraj nyní vede jednání s posledními
dvěma vlastníky dotčených pozemků, kde
je potřeba provést majetkové vyrovnání.
Po dohodě a získání jejich souhlasů již
nic nebrání vydání územního rozhodnutí.
Ve 2. etapě (průtah obcí) očekávám každým dnem doručení podkladů k projednání
s vlastníky zde dotčených pozemků. S projednáním jsem, stejně jako v první etapě, přislíbila pomoc.
V měsíci červnu provedla Krajská správa a údržba
silnic nutné opravy škod po zimě. Podařilo se zajistit
provedení velkoplošných oprav na příjezdu do obce
od Jíloviště i za obcí směrem na Bojov. Vyfrézovaný
materiál byl obci poskytnutý na opravu našich nezpevněných místních komunikací, na některých místech ještě
tyto opravy dokončujeme. Bohužel se nám ale nepovedlo prosadit větší rozsah oprav v průtahu obcí – údajně
z důvodu plánované rekonstrukce.
Přivaděč vody
Netrpělivě očekáváme zprávy ze Státního fondu životního prostředí, kde v těchto dnech rozhodují o naší
žádosti o dotaci. Do uzávěrky Zpravodaje jsme však
konkrétní výsledek zatím bohužel neobdrželi.
Přeji všem krásné a teplé léto a příjemné prožití období
dovolených a prázdnin
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Markéta Polívková,
starostka
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SOS 2017 EXTREME PROŠKOLÍ

ZÁCHRANÁŘSKÉ LAIKY I PROFESIONÁLY
Podeváté se letos, od 12. do 14. května, uskutečnilo dvoudenní cvičení záchranářských družstev SOS 2017 Extreme. Jeho hlavním smyslem
je vzdělávat záchranáře, a to profesionály i laiky
napříč různými profesemi. Na trati složené z přibližně desítky stanovišť soutěží studenti medicíny vedle hasičů, policistů nebo zdravotníků
z rychlé záchranné služby. Na závěr náročného
dvoudenního maratonu jsou vyhlášeny nejúspěšnější týmy, ale zvítězit není nejdůležitější
– jde především o to, něco se naučit a vzájemně
se obohatit různými přístupy či zkušenostmi.
Cvičení pořádá nezisková organizace Asociace dobrovolných záchranářů ČR a záštitu nad ním letos poprvé
převzalo osobou ředitele Mgr. Jana Loušky Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra. Záštitu poskytl také
MUDr. Milan Brázdil, který patří v oblasti přednemocniční neodkladné péče k uznávaným kapacitám. Odborným garantem projektu je opět Centrum letecké záchranné služby Armády ČR. Hlavním rozhodčím je jedna
z dalších kapacit v oblasti urgentní péče, MUDr. Roman
Skřipský.
SOS 2017 Extreme se opět konalo ve středních Čechách, mezi Mníškem pod Brdy, Kytínem a Dobřichovicemi. Rozhodujícím bodem programu je soutěž, při
níž čtyřčlenná družstva absolvují přibližně desítku stanovišť. Na každém z nich musí splnit úkoly spočívající
v poskytnutí první pomoci – vloni tak například týmy
řešily zlomeninu kyčle, popáleniny, amputaci nohy
motorovou pilou, spontánní porod dvojčat s resuscitací

jednoho z nich, zásah u psychicky nemocného muže aj.
To vše v náročném terénu, ve městské zástavbě i v přírodních podmínkách, kdy celou cca 15kilometrovou trasu musejí absolvovat se vším potřebným vybavením.
Stanoviště pokrývají všechny obory intenzivní medicíny
a díky profesionálnímu maskování nejrůznějších projevů
zranění zažívají soutěžící situace zcela srovnatelné s re-

alitou. Na každém stanovišti na ně čekají porotci, kteří
jsou sami zkušenými záchranáři, lékaři sanitek, krizovými manažery záchranek apod. Sledují nejen to, zda
účastníci pomáhají všem zraněným a co nejlépe řeší dané
zranění. Hodnocena je i týmová spolupráce, rychlost
a rozvaha při rozhodování a komunikace s pacientem.
A bodován je také čas, v jakém všechny úkoly družstvo splní a jak rychle dorazí do cíle. Svou roli tak hraje i stresový faktor.
Někteří účastníci jej na cvičení zažijí poprvé, a to
už v předvečer soutěže družstev – při nočním zásahu u simulovaného hromadného neštěstí. Musí se tu vypořádat s vlivem chaosu a paniky, tzv. VIP faktorem,
nutností prioritizace zraněných. A po splnění této disciplíny, která zabere velkou část noci, nastupují družstva
na trasu soutěže.
„Považuji za důležité podporovat akci, která je významná svým důrazem na vzdělání, nikoliv jen na soutěžení jako takové. Každý, kdo se SOS 2017 Extreme zúčastní, odejde rozhodně bohatší o zkušenosti,
které ve školní lavici nebo ve své běžné praxi nezažije. O to větší je pak pro soutěžní týmy přidaná hodnota v zapojení složek IZS. V takovém rozsahu a v takové intenzitě jde o akci skutečně jedinečnou.“
Jan Louška, ředitel ZZMV
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Záchranný systém
a první pomoc
Sofistikovaný systém hodnocení je postaven tak,
aby se přizpůsobil laikům i profesionálům a profesionálové nebyli zvýhodněni. Pokud chtějí například
použít medikaci, musejí znát i kontraindikace, ředění medikamentů apod. Rozdílné přístupy mohou být
obohacením – laikové mohou někdy postupovat intuitivně lépe než například medici, kteří se „ztratí“
v uvažování o různých možnostech řešení. Zatímco
kupříkladu hasičům může dělat problém odborná diagnostika, mohou být mnohem lepší v praktické první
pomoci a použití pomůcek, jakou je třeba krční límec,
s jehož nasazením mohou naopak medici trochu zápasit.
Díky tomu, že se cvičení účastní pracovníci jednotlivých svá pracoviště do všech koutů země. O tom, jak moc akčsložek záchranného systému – zdravotníci, hasiči, poli- ní metodické cvičení je, se můžete přesvědčit i z videocisté – mohou se navzájem obohatit o své pohledy na čin- sestřihu z loňského ročníku nebo z fotogalerie na webu.
nosti a spolupráci při zásazích o záchranu lidských životů. Tyto nové zkušenosti následně všichni přenášejí na
Foto: Petr Šedivý

ZÁCHRANKA V MOBILU MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT
Zůstat na odlehlém místě sám, zraněný a bez pomoci
je noční můrou většiny z nás, ať už se jedná o obavy
o vlastní život nebo zdraví našich blízkých. Od března letošního roku je možné přivolat si pomoc přímo
na místo, kde se nacházíte, pomocí speciální aplikace
určené pro tzv. chytré telefony. Oficiální mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby ČR se nazývá jednoduše – ZÁCHRANKA. Je určena pro mobilní telefony
s operačními systémy iOS a Android a stáhnout si ji
můžete zdarma.
Podstatou aplikace je, že v případě nouze stisknete a podržíte
tlačítko na displeji svého telefonu,
čímž se automaticky spustí volání
na číslo rychlé zdravotnické pomoci 155 a navíc systém záchranářům rovnou odešle informaci
o vaší poloze (GPS souřadnice).
Záchranáři se tak rychleji dozvědí, kde přesně se nacházíte, ať už
je to třeba na odlehlé silnici III.
třídy, v lese nebo ve vám nepříliš známém prostředí.
„Aplikace Záchranka může v některých případech velice
pomoci k dohledání postiženého. Tím výrazně urychluje dojezd záchranné služby na místo neštěstí a zvýší
šanci na záchranu lidského života. Operační středisko
Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje
již několikrát zaznamenalo volání přes tuto aplikaci,“
říká Marek Hylebrant, vedoucí Krajského školícího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné

služby Středočeského kraje, který byl školitelem nelékařských a nezdravotnických pracovníků ZZMV.

Hlavní sestra Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra, Růžena Tichá, oceňuje také edukativní návody k první pomoci a přehled nejbližších lékařských pohotovostí
či lékáren, které aplikace také nabízí: „Díky jednoduše
napsaným textům a obrázkům, dokáže Záchranka poradit i nezdravotníkům a laikům. Popisuje efektivní postup k pomoci postiženým hned
v několika základních oblastech
první pomoci – bezvědomí, dušení, krvácení nebo třeba při
úrazech. Záchranka učí se první pomoci nebát a zasahovat.“
Aplikaci si můžete stáhnout na
www.zachrankaapp.cz. Je důležité, abyste současně ve svém
telefonu zapnuli možnost určování vaší polohy. Pro správné
fungování je potřeba ověřit vaše
telefonní číslo prostřednictvím automaticky zaslaného
kódu. Současně můžete do aplikace zadat informace
o roku svého narození a o svém zdravotním stavu (zda
se například léčíte s diabetem, s onemocněním srdce či
plic nebo jste třeba neslyšící), které následně usnadní
péči záchranářů o vás. Zadat můžete i kontakt na blízkou
osobu.
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Klínecká školka opět v Krkonoších

Užili jsme si také paměťovou stezku, kde jsme si museli zapamatovat pořadí obrázků, které jsme nacházeli na vyznačené trase. To se povedlo všem družstvům
na jedničku. Také jsme museli dokázat, že máme svaly, jsme mrštní, rychlí a obratní. To vše jsme dokázali
na připravené sportovní dráze, kterou jsme museli bezpečně překonat.
Vedle plnění náročných úkolů jsme využívali každou
volnou chvilku. Hráli jsme si na hřišti pod chaloupkou,
Čekala nás celý týden dobrodružná honba za po- běhali po louce, nebo jen tak seděli a klábosili. Moc jsme
kladem. Nejprve jsme si pořádně prohlédli, vybarvili se také vždy těšili na výbornou kuchyni paní Jarky. Ta
a pomalovali mapu s cestou mezi ostrovy. Mezi nimi z nás měla opravdu velkou radost, protože talíře byly
jsme si nastražili různé pasti, v mořských hlubinách se
proháněly obrovské a nebezpečné vodní příšery. To vše
jsme každý den museli zdolávat a snažit se dostat až
k poslednímu ostrovu, kde nás čekal opravdový pirátský poklad. Cestu za pokladem jsme zvládli všichni, ale
pěkně jsme se při tom zapotili. Překážky na nás čekaly
na souši, ale nebezpečná a těžká byla i cesta po vodní
lanovce nad hlubinou oceánu, kterou pro nás připravil
Míra. Někteří při pádu do moře plného žraloků přišli
málem i o nějakou končetinu. Ale opravdu jenom málem.
Protože nám jeden den sluníčko hřálo dokonce stejně
jako u moře, mohli jsme se vykoupat v bazénu u penzionu. Skákali jsme, plavali, potápěli se, prostě řádili jako
opravdoví mořští vlci.

Školku v přírodě jsme si opět, stejně jako
v předchozích letech, užili. Jako každý rok jsme
začátkem června vyrazili do Strážného v Krkonoších. Do našeho oblíbeného Penzionu U Kostela, kde na nás čekali majitelé Jarka a Míra.
I letos nám počasí opravdu přálo a my jsme si
užívali od rána do večera sluníčka, tentokrát
jako pirátská výprava.

TJ KLÍNEC, z.s.; ODDÍL KOPANÉ
VÝSLEDKY
soutěže kopané
jarní část 2017

Praha-západ,
IV. třída – skupina A

14. kolo 26. 3.
15. kolo 2. 4.
16. kolo 9. 4.
17. kolo 16. 4.
18. kolo 23. 4.
19. kolo		
20. kolo 7. 5.
21. kolo 14. 5.
22. kolo 21. 5.
23. kolo 28. 5.
24. kolo 4. 6.
25. kolo 11. 6.
26. kolo 17. 6.
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Libeň - Klínec 0:3
Klínec - Pikovice 2:0
D. Břežany B - Klínec 1:2
Klínec- Řevnice 4:0
Libeř B - Klínec 0:1
volno
Zlatníky B - Klínec 3:0
Klínec - Bojanovice 3:2
Psáry B - Klínec 4:0
Klínec - Zvole B 3:1
Průhonice B - Klínec 3:1
Čisovice B - Klínec 0:2
Mníšek B - Klínec 1:4

Celková tabulka 2016/2017
Z

V

R P

S

B

1. Průhonice B
24 20 1 3
95:36
61
2. Bojanovice
24 16 1 7
87:44
49
3. Klínec
24 15 2 7
61:41
47
4. Mníšek B
24 13 7 4
78:49
46
5. Zlatníky B
24 13 2 9
73:55
41
6. Psáry B
24 11 3 10
72:57
36
7. Zvole B
24 10 5 9
71:57
35
8. Pikovice
24 11 1 12
88:71
34
9. Řevnice
24 9 6 9
52:57
33
10. Čisovice B
24 7 2 15 59:110
23
11. Libeř B
24 7 1 16
57:80
22
12. Dolní Břežany B
24 4 4 16 57:119
16
13. Libeň
24 2 1 21 35:109
7
							
Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - prohry, S - skóre
(vstřelené góly: obdržené góly), B - body
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stále prázdné a fronta na přídavky nebrala konce. Prostě,
kde se dobře vaří, tam se dobře daří. Týden utekl jako
voda a my se plni zážitků vrátili zpět před školku, kde
na nás čekali již nedočkaví rodiče.
Závěrečná besídka a rozloučení
s předškoláky
Tento rok jsme závěrečnou besídku připravili na poslední květnový týden. Rozhodli jsme se nacvičit a připravit pohádku Lotrando a Zubejda. Někteří z nás jí
znali, ale většina si jí doma pustila na DVD, abychom
věděli o čem tento krásný pohádkový příběh je.  Jelikož
je pohádka plná krásných písniček, hned se nám zalíbila
a s chutí jsme se pustili do příprav. Museli jsme si nejprve
rozdělit role a vymyslet kostýmy. Letos to nebylo jednoduché, protože pohádka se odehrává částečně i v Sultánství  Solimánském a proto i kostýmy musely této krajině
odpovídat. Turbany na hlavě, exotické kostýmy sultána, rádců, palácových
tanečnic, ale i Lotranda, princezny Zubejdy,
loupežníků a Lustiga.
To byla velká výzva.
S Radkou jsme se pustili do výtvarné přípravy
kostýmů a kulis a s Martinou do nácviku krásných písniček. Společně
jsme pohádku připravili a předvedli s velkou

radostí a chutí. Myslíme, že se nám povedla, a všem
divákům jsme tak připravili hezkou podívanou.
Zároveň jsme se také, jako každý rok, rozloučili s předškoláky. Letos byla rozlučka připravena pro devět našich
kamarádů, kteří od září půjdou do první třídy. Rozloučili se s námi básničkou, ve které si zavzpomínali na tři
roky strávené ve školce. Nyní už se těší
na nové zážitky ve velké škole, kam
všichni odchází.
Všechny naše akce, které jsme si
v tomto školním roce užili, najdete
na našich webových stránkách školky
– www.msklinec.webnode.cz - a věřte,
že jich bylo opravdu hodně.
Vážení spoluobčané, přejeme vám
krásné slunečné dny plné pohody a sluníčka.
Děti, Martina a Radka
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Malá klínecká
V sobotu 1.dubna 2017 se za podpory TJ Klínec
uskutečnilo jarní kolo již 4. ročníku běžeckých závodů
v Klínci – Malá klínecká. Zúčastnila se necelá stovka
závodníků z Klínce i z okolí a velký počet fanoušků. Již
nyní se těšíme na podzimní kolo Velké klínecké, kde
je hlavní trať dlouhá 9 km, ale dospělí mohou závodit
i na tradiční krátké, 3 km dlouhé trati, a děti na tratích
od 100 do 1500 m, dle věkové kategorie.

Uctění památky padlých

Letos jsme uctili památku padlých a oslavili konec 2.
světové války o pár dní dříve, slavnostní průvod a položení věnce proběhlo 4. května. Slavnostní akt zpestřily
svým přednesem děti z Mateřské školy.

Jarní trhy

Hned další sobotu, 8. dubna, jsme ve spolupráci s SDH
Klínec uspořádali oblíbené jarní trhy. K zakoupení zde
byly tradiční výrobky, koření, květiny a bohaté občerstvení. Doprovodným představením pro malé i velké
diváky byla divadelní hra Peklo s Ježibabou.

Čarodějnice

Stavění máje a pálení čarodějnic proběhlo jako vždy
30. května u hasičské zbrojnice. I letos se jednalo o velmi vydařenou akci zpestřenou účastí několika místních
čarodějnic, které připravily soutěže a zábavný program
pro děti.

6
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Přehled uplynulých akcí

PŘIPRAVILI: Markéta Polívková, foto Jaroslav Volf

Vítání občánků

V pondělí 15. května jsme přivítali 12 nových občánků,
kteří se v naší obci narodili za uplynulý rok. Tento rok
byl počtem narozených dětí opravdu vydařený, narodilo
se celkem 15 dětí, z nich ale 3 se vítání nemohly pro ne-

moc zúčastnit. Těšíme se na ně zase za rok! I tuto událost
krásně doplnily svým zpěvem a básněmi děti z mateřské školy pod vedením paní ředitelky Martiny Kumštátové.

Memoriál
Miroslava Lébla
V sobotu 17. června uspořádalo
Sdružení dobrovolných hasičů Klínec soutěž v požárním sportu Memoriál Miroslava Lébla. Naše ženy
ve své kategorii zvítězily, gratulujeme! Soutěžní odpoledne bylo zakončené venkovní taneční zábavou.
V sobotu 10. června
desetičlenný klínecký
team reprezentoval naši
obec na 5. ročníku regionálních Her bez hranic,
které tentokrát pořádala
Voznice. Děkuji všem
členům družstva za jejich
nasazení a všem klíneckým, kteří se přijeli podívat, za podporu. Klínečtí
machři se tentokrát umístili na krásném 7. místě.                                                                                                                        

REGIONÁLNÍ HRY BEZ HRANIC

Koně v Klínci

ŠAMPIONI
DĚTSKÝCH SRDCÍ
Stačí dvě jablka a dobrý úmysl může končit
Spadnout může, zranit se nesmí. I to je jedno z hesel,
během několika hodin bolestivou smrtí. I to je kterým se v jezdecké stáji JS Lucky řídí. A ani ten pád
všední realita jezdecké stáje Lucky, která se není rozhodně tak častý, jak by se neznalým mohlo zdát.
v Klínci stará o skvělé koně a vychovává úspěš- Děti nesmí do sedla bez helmy a chrániče páteře, obojí
né závodníky.
si můžete vypůjčit přímo ve stáji. Do šestnácti let je to
povinností, ale v JS  Lucky si to u svých svěřenců dobFrantišce Tulingerové je patnáct let, Martina Simand- rovolně prodlužují o další dva roky.
lová je o dva roky mladší. Obě patří mezi velmi nadějné
Hromík a ti další
závodnice v jezdeckém sportu. Adam Čurda je šestnácNa co se můžete připravit při první návštěvě stáje?
tiletý a Emička  oslavila osmé narozeniny – tihle dva
Na hodné koně a zkušený tým, který se stará nejen o děti,
na závody brzy vyrazí, zatím se na ně připravují.
K nim je potřeba připočíst celou řadu dalších dětí, které ale i o dospělé zájemce. A pak samozřejmě na Hromíka
v JS Lucky, z.s. objevují kouzlo světa, který se jim otvírá – hucula, který je považovaný za terapeutického kliďase
při pohledu z koňského hřbetu. „Jezdectví je nejenom určeného pro první seznamovací jízdy. K němu brzy
skvělá pohybová průprava, nabízí komunikaci se zvířaty, přibudou další dva poníci, kteří rozšíří už tak slušnou
ale hlavně zodpovědnost a samostatnost,“ vypočítává
majitelka stáje Lucie Smrtová, jaké benefity získávají
už ti nejmladší, kteří se začnou motat kolem koní třeba
už v pěti šesti letech. V Klínci se k tomu přidává cílená
zainteresovanost. „Učím je, aby si koně sami připravili.
Velmi rychle tak naváží vztah. Zamilují se,“ usmívá se
Lucie.
Ona sama má za sebou patnáctiletou kariéru úspěšné
jezdkyně, věnovala se drezůře i parkuru, vlastní licenci
instruktora jezdectví a tak kromě vyjížděk do přírody
a práce na nové venkovní jízdárně připravuje zájemce
na zkoušky na licence, a to včetně licence do ponysportu.
8
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Koně v Klínci
řadu jezdeckých pony pro děti. Aby nedošlo k mýlce,
takový jezdecký pony má až 147 centimetrů v kohoutku.
Brzy po vkročení do JS Lucky se seznámíte s Lindou. Linda, to je přímo profesorka vyučující ty nejmenší.
Lindu poznáte, je to tmavá ryzka, která se sice narodila
v roce 1994, ale vzhledem k tomu, že jezdečtí pony se
dožívají až 40 let, má toho ještě spoustu před sebou. Linda se dostala už před lety do Klínce ze sousední Líšnice.
Nebyla tehdy v top kondici, byla hodně pohublá. Ale právě v Klínci se dala skvěle dohromady. Skákala parkury
do výšky překážek 130 centimetrů a teď je v JS Lucky
právem považována za skutečný klenot. „S Lindou to
není o vození, ale opravdu o skutečném ježdění. Na ní
se dostanou šikovnější děti a Linda je připraví na další
krok. Linda vždycky ví, co dělá,“ tvrdí Lucie Smrtová.
Tím dalším krokem je Elvis. Sedmiletý hucul. Hnědák

k Majce Votavová, která o něm s oblibou mluví jako
o Oldřichu Novém mezi koňmi a zdůrazňuje, že z bývalého vrcholového sportovce se stal rodinným parťákem,
na kterého mohla bez obav posadit i svou šestiměsíční
vnučku. „Dlouhé roky věděl jen on, co vlastně děláme
a čekal, až se to také naučím. Nikdy toho nezneužil.
Takového koně bych přála každému. Dnes je na penzi
a má se v Klínci moc dobře,“ vypráví jeho panička.
To ostatně platí o všech koních, kteří jsou ustájeni v JS
Lucky. Třeba i o třiadvacetiletém tmavém hnědákovi
Citovi. Cit je už dědeček, který si společně se svou majitelkou Kateřinou Sitařovou užívá klidných vyjížděk
po okolí, a po ukončení závodní kariéry se z něj stal
kůň – psychoterapeut. Prakticky odepsanému koni se
v Klínci rozproudila druhá míza, i to je důkaz skutečně
rodinné péče, kterou všichni koně v JS Lucky dostávají.

výjimečného jména, výjimečného charakteru i výjimečného osudu. První roky svého života strávil u Benešova
v takových podmínkách, že kopal i po vlastním majiteli. A nechoval se vůbec dobře ani k dětem. A dnes?
Po proslavené klínecké terapii, která v Elvisově případě
znamenala intenzivní roční práci ve formě přirozené komunikace, kdy k němu mohli jen ti nejzkušenější lidé?
Jezdí závody s Františkou i Martinou a vyhrává. Ve své
kategorii je nejlepší.
Pak je tu v rámci ustájení Bronco. Osmnáctiletý tmavý
hnědák s bílou lysinou, v jehož žilách koluje ušlechtilá
krev trakenského koně. Trakénský kůň je lehké teplokrevné plemeno pocházející z bývalého Východního
Pruska. Opředeno je řadou mýtů, k čemuž přispělo, že  
řízená plemenitba byla ve svém začátku údajně postavena na výjimečných koních jako pozůstatcích Řádu
německých rytířů. Co je však v případě „Bróni“ méně
tajemné, je jeho úspěšná kariéra ve westernových disciplínách reining a western pleasure. Oproti americkým
koním měl sice handicap v podobě krásných dlouhých
nohou, ale ve své době patřil k tomu nejlepšímu, co bylo
v České republice k vidění. Řízením osudu se dostal

Zabiják jménem kolika
A jak je to vlastně tedy s těmi jablky? Opravdu stačí
několik jablek nebo suchý rohlík... Riziko koliky je u koní
tak vysoké, že do hodiny mohou přijít fatální následky.
Jako třeba před dvěma měsíci, kdy se bývalý dostihový
ryzák Vendelínek dostal na veterinární kliniku do Heřmanova Městce na poslední možnou chvíli... Přežil. Byl
to zázrak, statistika úmrtí na koliku je totiž neúprosná.
V JS Lucky už ze stejného důvodu přišli o několik oveček.
Pokud chcete koním přilepšit, neostýchejte se a zaklepejte přímo na dveře Lucie Smrtové. Ráda koním zpestří
krmnou dávku. A rovnou si domluvte ukázkovou hodinu.
Ono totiž to jedno jablko podané přes plot může být
fatální i z důvodu rvačky mezi koňmi. A vzpomeňte si
na Hromíka, Bróňu, Lindu, Cida, Elvise a všechny další
i ve chvílích, kdy budete držet v ruce zábavnou pyrotechniku. Koním to nepřijde zábavné, rachejtlí, které jim,
díky umístění stáje přímo v srdci Klínce, často létají až
do výběhů, se děsí. Bojí se. Přijďte si radši zajezdit a poznejte čtyřnohé šampiony nejen dětských srdcí osobně.
Text: Arnošt Poštulka
Foto: Majka Votavová / RVV Studio
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Lešetínský kovář

Z historie

Ochotnické divadlo v Klínci
Článek vznikl na základě dostupných dobových materiálů a z osobních vzpomínek paní
Milady Doušové (†95), která byla aktivní členkou klíneckého kroužku divadelních ochotníků.
Fotografie pochází z rodinného archivu a jsou
otištěny s laskavým svolením paní Milady Petrákové.
Dramatický odbor Osvětové komise v Klínci, tak se
tehdy nazýval kroužek divadelních ochotníků, byl založen v roce 1925 a jeho prvním
předsedou se stal Antonín Pulec. Počátky
kroužku byly těžké. V prvních letech si
prošel krizí a vážně hrozilo, že se hned
v zárodku rozpadne. Následně v roce
1928 došlo na vášnivé odchody několika
členů z kroužku a pro nedostatek ochotníků
nebylo možné divadlo hrát. Přátelská výpomoc
nakonec přišla od ochotníků z Dramatického odboru
ve Hvozdnici.  K dobru nepřispívalo ani nevhodné vybírání her, které byly na místním jevišti neproveditelné.
10

Počet členů se pohyboval kolem dvaceti a sehraných her
bylo pět šest za kalendářní rok. K tomu byly během roku
pořádány plesy. Za vydělané peníze z představení a plesů
se do kroužku nakupovalo potřebné vybavení. Přes malé
i větší problémy dokázal divadelní kroužek udržet svojí
činnost a nepřerušil ji ani v období druhé světové války. Co se odehrávalo v klíneckém ochotnickém divadle
koncem třicátých a počátkem čtyřicátých let minulého
století se dozvídáme z následujících řádků.
„První představení, které jsem v Klínci zažila, byl Lešetínský kovář,“ to už
na divadlo vzpomíná paní Doušová,
„nebylo mi ještě ani dvacet a šla jsem
na něj jako divačka, protože tam hrál
můj bratr. Představení se sehrálo coby
přírodní divadlo v Pinkausích u lesa. Tomu
místu jsme říkávali v Kocourkovic strouze, dnes
je tam postaveno několik chat. První divadelní hra,
ve které jsem hrála, byla Naši furianti. Bylo to v roce
1937 a měla jsem jenom drobnou roli. Potom jsem za-
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čala hrát pořádně. A to se mi líbilo! Měla jsem divadlo
strašně ráda. Nic jiného tenkrát na vesnici nebylo, bylo
to pro mě takové vzrušení. Tatínek mě podporoval, byl
muzikantem a sám se účastnil her jako muzikant v doprovodném orchestru, když se hrály operety a byla zapotřebí živá hudba. Zkoušeli jsme
vždy ve středu a v sobotu, a když
byla hra nacvičená, odehrála se
a začala se zkoušet další. Hrálo se
v sobotu večer, pak znovu v neděli
odpoledne a případně ještě potřetí
večer, podle toho, jak bylo potřeba
a jaký měla hra úspěch. Představení se hrála u Slavíčků, buďto venku
na zahradě nebo uvnitř v sále. Zahrada byla malá, bylo tam stísněné
prostředí, ale bylo to venku a bylo
to fajn. Než jsem vlezla na jeviště,
měla jsem strašnou trému, až mě
z toho rozbolelo břicho. Jakmile jsem ale na jevišti řekla první
slovo, tréma byla pryč a už to šlo,
už jsem to ze sebe mohla sypat!
O diváky nebyla nouze, vstupné
bylo 5 korun. Hostinský byl také Lucerna, rok 1947
spokojený, protože mu do hospody přišlo víc lidí a měl
tím pádem vyšší tržbu. Kluci byli velice šikovní, kulisy pro divadelní představení udělali z papíru nebo je
namalovali na plátno. Co se nedalo udělat, tak jsme nakoupili. Byli jsme dobrá parta. Při představeních byla
i zábava, to když jsme hráli venku, muzikant Obermajer
dělal všelijaké tajtrlíky, my jsme byli na scéně a smáli

Světlo jeho očí, rok 1941

jsme se a režisér nás pak huboval. Zpočátku, alespoň co
pamatuji, režíroval pan Košta, potom převzal režii Pepík
Šimůnek, ten byl fajn. Po něm převzal režii Jirka Sakař,
ale to už nebylo ono. Později se divadlo snažil vzkřísit
Karel Pravda - a to jsme hráli parádní hry!“

„Vzpomínám si, že jsem jednou viděla hrát divadlo
Karla Boháče. Přezdívali jsme mu ´pošuk´. Ve scéně měl
sedět na pařízku v lese, a ten pařízek si během představení několikrát zvednul, přenesl si ho na jevišti jinam
a sednul si na něj jinde. Říkal: tady jsem ještě nebyl, tady
jsem taky nebyl a s pařízkem cestoval po jevišti. Byla
to ubohost, ale lidé se tomu tenkrát chechtali. Po válce
jsem se potom vdala, krátce na to
jsme se z Klínce odstěhovali a divadlo jsem tady pak hrála už jenom
o letních prázdninách. Ale to už se
hrálo v hospodě u Kreperátů, kam
se scéna přestěhovala.“
Ke kterému datu se váže zánik
spolku se mi zjistit nepodařilo, ale
jisté je, že v roce 1953 se v zápisech
ze zasedání Rady Místního národního výboru v Klínci torzovitě zmiňuje likvidace kroužku divadelních
ochotníků a utváření Osvětové besedy v Klínci. Možná že někdo ze
současných pamětníků bude vědět
více a bude ochotný informace doplnit.
Jaroslav Volf
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Sport

Ahoj holky a kluci z Klínce a okolí!
Víte, jak se tančí akrobatický rokenrol? Máte
rádi sport, hudbu a tanec? Chtěli byste mít nejskvělejší partu?
Rádi bychom vás inspirovali a podělili se o sportovní úspěch slečny Elišky Volfové, která bydlí v Klínci, je žákyní 9. třídy, tančí akrobatický
rokenrol od 6 let, nyní trénuje 4x týdně a i přes
svůj zdravotní handicap se jí plní její sen.
Přijďte se podívat do oddílu KOLB Dance VSK FTVS,
Nosticova 468, Praha 1 (10 min tramvají ze Smíchovského nádraží), kde se tento populární a velice atraktivní tanec můžete naučit. Roman a Kateřina Kolbovi (pětinásobní mistři světa a naši trenéři) vás naučí základní
krok, připraví s vaší spoluprací nápaditou choreografii,
naučí nejdříve jednoduché, následně i náročnější akrobatické figury, a když to vše spojíte dohromady, a bude
se to porotě na soutěžích líbit, třeba se dostanete do reprezentace na světové soutěže nebo na Mistrovství České republiky, Evropy či světa tak, jako se to povedlo
i Elišce Volfové (15 let) s tanečním partnerem Václavem
Baštou (16 let), kteří letos (r. 2017) získali titul Mistři
České republiky v kategorii Junior. Na světovém poháru v polském Krakowě obsadili 7. místo ze 72 párů
a na podzim je čeká mistrovství světa v belgickém Bütgenbachu. Elišku k rokenrolu přivedla její sestra Šárka,
která tančila v dívčí formaci junior i senior, kde také
12

získala děvčata několik ocenění a i titul 1.vícemistryně
světa z Petrohradu (2013).
Holky, kluci, rodiče malých dětí: Tak co, ještě se rozhodujete? Nejjednodušší bude, když přijdete omrknout
co a jak. A jestli se bojíte nebo budete nervózní, vezměte
s sebou kámošku, kámoše a doražte společně.
Těšíme se na vás a už teď vám držíme palce.
Eli, Vašek a KOLB Dance
Martina Volfová, Klínec
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BV REALITY
Štětkova 899/20
Praha 4

PRODEJ A PRONÁJEM
NEMOVITOSTÍ VE VAŠÍ LOKALITĚ

Pracujeme po celé ČR.
Pište, telefonujte, určitě budete
spokojeni s prací našich makléřů.
Pro majitele jsou naše služby zdarma.

Přijmeme další makléře
Tel.: 261 222 847
Mob.: 724 069 906
E-mail: kancelar@bv-reality.cz

www.bv-reality.cz
www.spanelskereality.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ČERNOLICE

nejen s KERAMIKOU a JÓGOU
TERMÍN:

28. 8. – 1. 9. 2017

denně 8.00 – 16.00

MÍSTO: Černolice 64 – klubovna rodinného centra, zahrada, okolní příroda
VĚK DĚTÍ: 6 – 9 let (případně dle dohody)
CENA: 3 100 Kč (zahrnuje materiál, celodenní stravu a pitný režim)
PROGRAM TÁBORA: tvoření z keramické hlíny, hravá dětská jóga, hry a pobyt v přírodě, výlet
Se základnou v příjemném prostoru klubovny rodinného centra v Černolicích pořádáme příměstský tábor
pro děti s keramikou, cvičením jógy a pobytem/hrami v přírodě.
Během celého týdne budeme společně tvořit z keramické hlíny a použijeme i další výtvarné techniky.
Pro protažení, uvolnění a zklidnění si zacvičíme hravou dětskou jógu. Každý den nás bude čekat procházka
a hry v okolní nádherné přírodě. Také podnikneme 1 celodenní výlet.
Přihlásit své děti můžete do 30.6. nebo do naplnění kapacity (10 dětí).

TĚŠÍM SE NA VÁS A VAŠE DĚTI,

Alice Fischerová (lektorka keramiky a jógy)
Přihlášky a bližší informace na telefonu 734 442 777

Penzion Spálený mlýn nabízí brigádu při přípravě a realizaci svateb.
Plat po zaučení 120 – 150 Kč (noční) čistého. Vhodné i pro studenty.
V případě zájmu volejte +420 721 767 398.

Konečně jsme tři

VýbaVou nabité MODELY FIAT TIPO již oD 269 900 Kč.
Všechny Verze nabízí Výjimečně komfortní interiér,
Vyspělé technologie a nejmoDernější bezpečnostní prVky.

FIAT TIPO. STAČÍ MÁLO, abyste získali hodně.

fiat.cz

Kombinovaná spotřeba 3,7–8,3 l/100 km, emise CO2 98–146 g/km. Na všechny vozy se vztahuje 2letá zákonná záruka a navíc 3 roky s limitem do 100 000 km.
Použité fotografie jsou pouze ilustrační. Nabídka platí do vyprodání zásob. Podrobné informace u prodejců a na www.fiat.cz.
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