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Inzerce

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:








Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz
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Hlavní téma – voda
Počasí nám letos opravdu dává zabrat a po
březnových nečekaných mrazech nás potrápilo
sucho, každý se ptá, co nám přinese léto…
Za obec snad můžu optimisticky prohlašovat, že
v létě se můžeme těšit na pražskou vodu. Stavba
přivaděče probíhala od začátku nad očekávání dobře
a ve dnech uzávěrky zpravodaje již byly zahájeny
práce na protlaku pod dálnicí a komunikacemi
III. třídy u odbočky na Trnovou. Protlak byl od
začátku kritickým místem stavby, což se potvrdilo.
Rychle probíhající stavba musela čekat na vyřízení
administrativních záležitostí spojených se zahájením
prací pod tělesem dálnice. Pokud nenastanou další
komplikace, plánujeme dokončení stavebních prací a
instalací všech nových technologií do vodojemu a do
vodoměrné šachty u předávacího místa z hlavního
mníšeckého řádu, do konce června. V prvních
červencových dnech budou probíhat tlakové
zkoušky, povinné proplachy a desinfekce a kontrolní
rozbory vzorků vody. Termín kolaudace, a tedy
v případě pitné vody i zahájení dodávky odběratelům,
je nyní stanovený na 12. 7. 2018, čímž by se díky
pracovnímu nasazení zhotovitele (Stavitelství Řehoř
s.r.o.) podařilo zkrátit dobu stavby danou smlouvou o
celé 2 měsíce!
Do té doby upozorňuji všechny odběratele na nutnost
důsledného dodržování zákazu zalévání a napouštění
bazénů vodou z vodovodu. Chápu beznaděj při
pohledu na usychající keře a rostliny. V případě,
že Vám dojde zásoba dešťové vody, máte možnost
doplnění jímek na zalévání hasičskou cisternou za
symbolickou cenu 250,- Kč za 4 m3. V naší kritické
situaci ale považuji za naprosto sobecké napouštění
bazénů vodou z vodovodu, i malý bazén má objem
6-10 m3, což je přesně množství, které nám denně
chybí. V případě napouštění bazénů je nutné využít
služeb dovozců pitné vody, což je běžná praxe i
v jiných obcích a městech, kde nemají takové problémy
s vodou, jako my. V současné době čerpáme ze
stávajícího zdroje maximální možné množství vody,
ale nejsme tímto schopní pokrýt navýšení odběru
o zalévání a napouštění bazénů. Chybějící vodu
musíme doplňovat dovážkou cisternami, což je velmi
nákladné. Od začátku roku dovážení vody stálo obec
již 112 000,- Kč. A to jsou náklady, které dosud nebyly
zahrnuty do ceny vodného a které obec doplácí
z peněz, ze kterých by bylo jinak možné opravit místní
komunikace nebo dostavět úsek veřejného osvětlení,
či jiné všeobecně prospěšné investice. Podle

stávajících kalkulací jsme neočekávali, že by bylo
nutné výrazně navyšovat cenu vodného v souvislosti
s přechodem na „pražskou vodu“. Úprava vody
z našeho zdroje je velmi nákladná a výše nákladů
je prakticky shodná s cenou, za kterou budeme
vodu nakupovat. Vzhledem k situaci ale bude nutné
navýšení nákladů do ceny vodného rozpočítat, dále
budeme při vyúčtování uplatňovat sankce za vysoké
odběry vody, stanovené ve smlouvách s odběrateli.
Po dokončení přivaděče plánujeme postupně dostavět
vodovody v místech, kde dosud vodovod zavedený
není. V uplynulých suchých měsících se nám
nahromadily žádosti o dostavby vodovodů prakticky
ze všech částí obce. Většina domácností dosud
zásobených z vlastních zdrojů se potýká s akutním
nedostatkem vody ve studních. Na některé úseky již
máme připravenou projektovou dokumentaci, ostatní
budeme postupně zpracovávat. Dále chystáme
propojení zatím samostatného spotřebiště ve směru
na Bojov (nad kravínem, Kouty), kde je také kapacita
zdroje na hranici jeho možností.

ČISTOTA
VODY

KVALITA
OVZDUŠÍ

Připojení obce Klínec na SV Mníšeckého regionu - přiváděcí řad 1, přiváděcí řad 1.1.indd 1

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OCHRANA
PŘÍRODY

ENERGETICKÉ
ÚSPORY
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Informace pro občany / Ze zastupitelstva
Na závěr se krátce zmíním o postupu příprav
rekonstrukce komunikací III. třídy procházející obcí. I
když to navenek není vidět a zdá se, že se nic neděje,
je příprava rekonstrukce v plném proudu a už teď
nám dává docela zabrat. V těchto dnech by mělo být
konečně vydáno územní rozhodnutí na stavbu 1. etapy
rekonstrukce krajské komunikace. Během územního
řízení jsem pomohla zajistit chybějící stanovisko
odboru územního plánování, s projektantem i se
stavebním úřadem jsme řešili podanou námitku.
Celou naši situaci jsem také projednávala přímo

s paní hejtmankou Středočeského kraje, která mě
ubezpečila, že se „snaží silnice v majetku kraje dát
do dobrého stavu v co nejkratším čase, což platí i pro
vozovky v naší obci“.
Vzhledem k množství příspěvků do tohoto vydání
zpravodaje mi už dochází vymezený prostor, proto
se dalším projektům budu podrobněji věnovat
v zářijovém čísle. Přeji všem krásné slunečné léto a
občas i kapku deště, abychom nevysáli i tu Želivku :)
Markéta Polívková, starostka

Ze zasedání Zastupitelstva obce Klínec
•

Zastupitelstvo obce schválilo znění usnesení
o drobných úpravách Územního plánu Klínec
(pořízení Změny č. 1).

Schválilo darovací smlouvu na dar pro SDH
Klínec ve výši 15 tis. Kč a udělilo starostce
pravomoc k podpisu smlouvy.

•

Schválilo, že v rámci pořizování Změny č. 1
budou projednány čtyři návrhy na pořízení
změny územního plánu.

Schválilo darovací smlouvu na dar pro Klub
seniorů Klínec ve výši 5 tis Kč a udělilo starostce
pravomoc k podpisu smlouvy.

•

Vzalo na vědomí předložený plán investic a
projektových příprav na další období; jedná se o
deset projektů, které jsou závislé na finančních
možnostech obce a dotačních příležitostech.

•

Schválilo dodatky smluv k počítačovým
programům na vedení spisové služby, evidence
obyvatel a účetnictví obce, které se upravují dle
GDPR, a udělilo starostce pravomoc k podpisu
dodatků.

Zasedání č. 2/18 dne 16. 4. 2018

•

•

•

Schválilo zřízení věcného břemene a právo
provést stavbu na pozemku parc. č. 62/1, k. ú.
Klínec, za účelem výstavby přípojky NN v délce
5 m a udělilo starostce pravomoc podepsat
příslušné smlouvy; jde o výstavbu elektro
přípojky za účelem napojení čerpací jímky pro
tlakovou kanalizaci obce (čp.: 1, 2, 3).

•

Schválilo obecně závaznou vyhlášku obce č.
1/2018, kterou se vydává požární řád obce.

•

Schválilo obecně závaznou vyhlášku obce č.
2/2018, kterou se ruší OZV č. 2/2013.

•

Schválilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
příspěvku na činnost TJ Klínec v r. 2018 ve
výši 60 tis. Kč a udělilo starostce pravomoc
k podpisu smlouvy.

Zasedání č. 3/18 dne 7. 5. 2018

•

Souhlasilo s podáním žádosti o dotaci ze
Středočeského
infrastrukturního
fondu
na pokrytí části vlastních zdrojů obce při
financování stavby vodovodního přivaděče.

Odběr aktualit

Chtěli byste mít přehled o poruchách, uzavírkách, odvozu odpadu, službách pro občany?
Neslyšíte vždy dobře hlášení obecního rozhlasu nebo nejste v době hlášení doma?
Zajímá Vás dění v obci?
Přihlaste se k odběru aktualit na www.obecklinec.eu!
Zadejte do rubriky Informace e-mailem na oficiálních webových stránkách obce Klínec svoji e-mailovou
adresu a budete o všem vědět včas :)
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Z okolí / informace pro občany

Krátce z okolí
Časově omezené parkování ve Zbraslavi
V dalších nejvytíženějších oblastech dolní části
Zbraslavi byl od 1. června zaveden režim časově
omezeného parkování s parkovacím kotoučkem.
K parkování na těchto místech je nutné ve vozidle
viditelně označit čas příjezdu, k čemuž slouží
parkovací kotouček, případně stačí čas příjezdu
napsat na kus papíru. Na místě pak můžete parkovat
2 hodiny. Omezení platí pouze v době PO–PÁ 7.00–
18.00 hodin. Nově zavedené oblasti jsou: Zbraslavské
náměstí (boční ulice za cukrárnou), U Malé řeky (celá
ulice) a Žitavského (celý parkovací záliv od objektu
polikliniky), které byly přidány k dosud zavedeným
oblastem: Zbraslavské náměstí (boční ulice podél
drogerie), Elišky Přemyslovny (úsek od „stromečku“
po náměstí), U Národní galerie (u vjezdu do ulice
Pod Špitálem) a Opata Konráda (u ZUŠ). Důvodem
zavedení tohoto systému je alespoň částečné řešení
problému s parkováním v nejvytíženějších oblastech
dolní části Zbraslavi.
Nové parkoviště v Dobřichovicích
Od ledna rekonstruovaná podstatná část parkoviště
u dobřichovického nádraží je znovu přístupná.
Rozšířené parkoviště se otevřelo v pondělí 23. dubna.
Na dosud nezpevněné části vznikla nová asfaltová
plocha pro 110 automobilů, tedy bezmála jeden a
půl násobek předchozího zpevněného parkoviště,
které bylo vystavěno v roce 2006. Současná celková
kapacita parkoviště u dobřichovického vlakového
nádraží tak činí 185 parkovacích míst.
Smog: sudá a lichá
Minulý rok jsme vás v prosincovém čísle klíneckého
zpravodaje informovali o tom, že Magistrát hl. m.
Prahy připravuje návrh opatření, kterým chce omezit

Sběr vyřazených elektrospotřebičů
Vyřazené elektrospotřebiče je možné po celý rok
v úředních hodinách odevzdávat na Obecní úřad.

Po 13-18 hod
ČT 8-13 hod
Mimo úřední hodiny pouze po předchozí dohodě!
Kontakt: 776 700 346, 257 730 306

dopravu v Praze v případě zhoršené kvality ovzduší ve
městě. Podle posledních informací nechá magistrát
vypracovat studii proveditelnosti dopravních opatření,
která má být hotova do konce září. Na jejím základě
bude poté dopracován regulační řád a vypořádány
připomínky, které k jeho návrhu dorazily z různých
institucí a kterých se sešlo nemalé množství. Podle
náměstka primátorky Petra Dolínka je potíž například
právě s opatřením umožňujícím vjezd pouze vozům
se značkou končící sudou či lichou číslicí a také
neexistence částí vnitřního a vnějšího silničního
okruhu, jelikož by nebylo dopravu kam odklánět.
Pozvánka na výstavu
Černošická společnost letopisecká zve na výstavu
fotografií fotografa Vladimíra Douska „Černošice
1918–2018“ do Mokropeské kapličky. Ke shlédnutí
zde budou staré pohlednice Černošic, Mokropes
a Vráže a srovnávací fotografie ze současnosti.
Výstava probíhá v období 23. 6. – 24. 7. v Mokropeské
kapličce sv. Václava v Černošicích-Mokropsech na
křížení ulic Dr. Jánského a Slunečná.
Připravil Jaroslav Volf

Sběr jedlých olejů a tuků
do nádoby patří:
• použité jedlé oleje a tuk z domácnosti
• fritovací olej
• olej a tuk po smažení
• ztužené jedlé tuky
do nádoby nepatří:
• průmyslové oleje (motorové, převodové,
tlumičové)
• mazací oleje a kapaliny
Oleje vhazujte pouze v uzavřených pet
lahvích či jiných uzavřených obalech.
Předejdete tak vylití oleje do nádob a jejich
znehodnocení.
Nádobu najdete na sběrném místě pro tříděný
odpad v areálu Obecního úřadu Klínec,
Klínec 138
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Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů

 všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním
elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského
průkazu s čipem),
 občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit
i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního
kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné,

městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
- u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22)

 aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele
a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná
výměna dokladů),

(nelze žádat u Ministerstva vnitra)
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
- u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti
za správní poplatek 100 Kč

 občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány
pouze z důvodu voleb,
 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat
občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech
do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
 občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou
působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo
vnitra,
 občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo
e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,
 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze
u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského
povstání“).

(nelze přebírat u Ministerstva vnitra)
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let
- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.
KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek
při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“),
vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

Občané starší 15 let

MV
ORP
500

Občané mladší 15 let
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Vydání do 5 pracovních dnů

MV = 1.000 Kč

MV

MV = 500 Kč

MV = 500 + 500 Kč

ORP

MV = 250 + 250 Kč

ORP

ORP = 500 Kč

500

= 1.000 Kč

250

250

= 500 Kč

MV

MV = 500 Kč

MV

MV = 300 Kč

ORP

MV = 250 + 250 Kč

ORP

MV = 200 + 100 Kč

ORP

ORP = 300 Kč

250

OSČ MV 30. 4. 2018

Vydání do 24 hodin
v pracovních dnech

250

= 500 Kč

200

100

= 300 Kč
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Vydávání cestovních pasů ve
zkrácených lhůtách
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují
urychleně vycestovat do zahraničí.
Podání žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
 v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 do 5 pracovních dnů.
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
 u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“),
 v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“),
 u Ministerstva vnitra.
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail
a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.
Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu
obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho
vydání.
Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu,
kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské
části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku
při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.
Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách
Vydání do 24 hodin v pracovních
dnech

Občané starší 15 let

MV

MV = 6.000 Kč

MV

MV = 3.000 Kč

ORP

MV = 4.000 + 2.000 Kč

ORP

MV = 2.000 + 1.000 Kč

ORP

ORP = 3.000 Kč

4.000

Občané mladší 15 let

Vydání do 5 pracovních dnů

2.000 = 6.000 Kč

2.000

1.000 = 3.000 Kč

MV

MV = 2.000 Kč

MV

MV = 1.000 Kč

ORP

MV = 1.500 + 500 Kč

ORP

MV = 500 + 500 Kč

ORP

ORP = 1.000 Kč

1.500

500

= 2.000 Kč

500

500

= 1.000 Kč

OSČ MV 30. 4. 2018
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Akce v Klínci / Fotogalerie

Přehled akcí v obci Klínec 2018
datum

čas

název akce

pořadatel, místo konání

Memoriál Miroslava Lébla

SDH Klínec,
před hasičskou zbrojnicí

30.7.-4.8. celodenně

Sochařské sympozium

Obec Klínec, Farma Klínec

18.8. So

od 14 hod

Trvání 120 let

SDH Klínec,
před hasičskou zbrojnicí

8.9. So

od 14 hod

Klínecké Vinobraní

TJ Klínec, hřiště

13.10. So

bude
upřesněno

Dýňová slavnost

Obec Klínec, Farma Klínec

říjen

od 14 hod

Velká klínecká, běžecký závod

Obec Klínec, zázemí
tělocvična nebo hřiště

2.12. Ne

bude
upřesněno

Rozsvícení Vánočního stromu Obec Klínec, Farma Klínec

16.6. So

od 14 hod

15.12. So od 14 hod

Vánoční trhy

poznámka
netradiční
hasičská
soutěž
4.8. slavnostní
předání

dětské tratě,
3 km, 9 km

Obec Klínec,
před hasičskou zbrojnicí

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu termínu, času, případně zrušení akce.
Přehled akcí je zveřejněn na www.obecklinec.eu.
Přehled akcí je možné doplňovat i o další akce pro veřejnost pořádané v obci Klínec dalšími subjekty.
Markéta Polívková, tel 776 700 346, marketa.polivkova@obecklinec.eu

19. 5. 2018 uspořádala TJ Klínec Modelářský
letecký den – Memoriál Honzy Křepelky
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120 let SDH Klínec

OSLAVA 120. VÝROČÍ SDH KLÍNEC
sobota 18. 8. 2018 od 14 hod
u hasičské zbrojnice Klínec

výstava moderní hasicí techniky
hašení koňskou stříkačkou
ukázka přípravy mladých hasičů
sekerkové cvičení
položení věnce k pomníku padlých
vystoupení pražských mažoretek

k tanci i poslechu hraje oblíbená muzika Nauše Pepíka
po celou dobu možnost občerstvení
skákací hrad a prolézací pytle pro děti
ve 22 hodin velký ohňostroj na hrázi rybníka na oslavu trvání sboru a na počest
stého výročí vzniku Československé republiky
změna programu vyhrazena

SDH v Klínci oslaví v letošním roce 120. výročí založení. Sbor byl ustanoven a zaregistrován v srpnu
roku 1898. Oslava na počest výročí se uskuteční v sobotu 18. srpna 2018 od 14 hodin před hasičskou
zbrojnicí, pro všechny účastníky je připravený bohatý program zakončený velkým ohňostrojem.
Sbor dobrovolných hasičů bude vděčný za každý příspěvek, který by pomohl financování činnosti
sboru nebo organizování důstojných oslav. Č. účtu: 139898329/0800.
Všem dárcům předem děkujeme!
František Obermajer, starosta sboru dobrovolných hasičů Klínec
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Kulturní událost

Hry bez hranic – Hvozdnice 2018

Hvozdnice se stala v sobotu 9. června
dějištěm 6. ročníku regionálních Her bez
hranic obcí mníšeckého mikroregionu. Ve
třech sportovně laděných disciplínách,
které měly evokovat historii a současné
dění pořádající obce, a jedné hádací, která
konečným pořadím zamíchala, se utkalo
celkem jedenáct obcí. Naše obec získala
v absolutním pořadí vynikající druhé místo,
přičemž čistě ve sportovních disciplínách se
umístila na prvním místě!
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Tropické vedro, které po celý soutěžní den panovalo,
ukončil až v samém závěru slavnostního ceremoniálu
prudký a vydatný déšť. Do té doby museli být diváci
nadmíru spokojeni. Celý průběh her sledovali v
bezprostředním prostoru místního rybníku, nemuseli
se nikam zdlouhavě přesouvat, a také všechny
soutěžní týmy měli dokonalý přehled o tom, jak si
vedou ostatní. Stavba milíře a pálení dřevěného uhlí,
dobývání ostrovského kláštera a hvozdnický triptych
– to byly sportovní disciplíny, do kterých se zapojovali
všichni členové soutěžního týmu. Po každé sportovní
disciplíně následovalo hádání v losovací tabuli, kde se

Kulturní událost

zástupci týmu pokoušeli odhalit políčka, která měla
určitou hodnotu. Jelikož byla tato disciplína založena
z podstatné části na náhodě a body zde vyhádané se
přičítaly k bodům vysoutěženým, měli i méně zdatné
týmy šanci na slušné konečné umístění.
Dobře zorganizovaný průběh soutěží, výborný
moderátor i diskžokej přispívali po celý den k dobré
náladě soutěžících i diváků. Kaňkou na skvělém
průběhu her byl až přívalový déšť, který ale nemohl
spláchnout našim Klíneckým machrům radost
z vynikajícího umístění.
text a foto – Jaroslav Volf
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Školka

MŠ v Klínci v druhé polovině školního roku 2017/2018

Školka ve znamení IZS
V dubnu jsme se ve školce zaměřili na získávání
poznatků o práci tolik důležitých složek, jako jsou
hasiči, záchranáři a policisté. Nejprve jsme si
povídali o tom, jak je důležitá spolupráce lidí, aby
tento systém spolehlivě fungoval, a sami jsme si to i
vyzkoušeli. Vždyť i ve školce musíme umět pomáhat
jeden druhému a vědět, jak je důležité spolupracovat
nejenom tady, ale i na různých výletech a akcích
školky. Záchranné složky to mají o to těžší, že
pomáhají lidem zraněným, nebo ohroženým na
majetku i životech.
Nejprve jsme se zaměřili na bezpečí na silnici a
v dopravě. Naučili jsme se základní dopravní značky,
jak se správně a bezpečně pohybovat na dopravních
komunikacích a na kolech. Řekli jsme si, jak se chránit
před úrazem, nebo že musíme mít vždy helmu a
dávat na sebe pozor. Na závěr tohoto bloku nám pod
školku přijelo dopravní hřiště s elektro čtyřkolkami a
terénními auty a učili jsme se přímo v provozu. Bylo
to moc fajn, značky jsme znali, a proto jsme mohli
frčet. Kdo nejezdil, byl policista a mohl nezbedníkům
dát i pokutu.
Po dopravě následovala záchranná složka
s telefonním číslem 155. Jestlipak víte, o kom byla
řeč? Ano, učili jsme se o práci RZS. Kdy jí zavolat, jak
jí zavolat, ale také, že nesmíme žádné číslo IZS volat
jen tak pro legraci. Zkusili jsme si také ošetřit drobná
zranění, a proto to jeden den vypadalo ve školce
jako po hromadném neštěstí. Zrovna k nám přišla
paní doktorka zkontrolovat, zda nemáme ploché
nožičky a nestačila se divit, co se to u nás dělo. Tolik
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obvázaných dětí totiž ještě nikdy neviděla.
Na závěr vyprávění o IZS jsme si nechali povídání
o práci hasičů. Zjistili jsme, že dělají skoro vše. Od
hašení požárů, přes vyprošťování osob například
z havarovaných vozů až po pomoc uvízlým
zvířátkům. Martina s Radkou na závěr programu
pozvaly do školky hasiče HZS ze stanice Řevnice,
a to byla paráda. Přijeli nejen s velkou hasičskou
Tatrou plně vybavenou pro zásah u požárů nebo
nehod, ale i s Mercedesem s výsuvným žebříkem.
Nejprve jsme si prohlédli, co vše se v Tatře nachází.
Je toho opravdu hodně a vše má své místo. Honzovi
podrobný výklad nestačil a pořád mu vrtala hlavou
ještě jedna neotevřená přihrádka. Tak se zeptal a
věřte nevěřte, tam mají páni hasiči schované kafe.
Když jsme vše prozkoumali, čekalo nás parádní
představení – vysunutí 30 metrů dlouhého žebříku.
Když se začal žebřík pomalu vysouvat, nevěřili jsme
svým očím. Byl až do oblak, a protože jsme prý

Školka

byli hodní a šikovní, jeden z hasičů se rozhodl nám
ukázat, jak se na takový žebřík leze. Nasadil si helmu
a vydal se vzhůru. Když nám z vrcholku mával, byl
úplně maličký. Jeho kamarády z posádky nenapadlo
nic lepšího, než nám poradit, že až bude dole, máme
začít volat „ještě jednou“. To jsme samozřejmě
s velkou radostí splnili a odvážného hasiče trochu
vyděsili. Vše však dobře dopadlo a nahoru nemusel.
Byli jsme moc rádi, že k nám hasiči z Řevnic přijeli a
velmi ochotně nám toho tolik předvedli.
Tím jsme vyprávění o IZS zakončili a těšili se na další
akce.
Besídka ve školce
Letos jsme se dohodli, že pro besídku nazkoušíme
pohádkový filmový muzikál „Ať žijí duchové“ a moc
jsme se na nácvik všichni těšili. Nejprve jsme si
rozdělili role. Většina holčiček si přála být Leontýnkou,
ale ta mohla být jenom jedna. Vybrali jsme nakonec
Káju a ta se své úlohy zhostila velmi zodpovědně.
Ale i další role byli pěkné a velmi důležité. Užili jsme si
třeba postavu Černé kroniky alias Pilátové, nebo proti
dětem stále zaujatého prodavače Jouzy, který měl
v hlavě jenom plán, jak pěstovat na hradě žampiony.
Nechyběl ani pan starosta a pan ředitel, parta dětí
včetně Jendy, či Brtník z Brtníku, paní hajná s hajným
a samozřejmě spousta malých, ale čiperných skřítků.
Již při nácviku jsme se dobře bavili. Museli jsme si
vyrobit kostýmy, dokonce i bombu, která při besídce
po výbuchu postavila na hradě střechu. Museli jsme
se naučit velké množství textů a v neposlední řadě
všechny hezké písničky ze známého filmu.

A protože jsme šikovní, tak se nám naše píle vyplatila
a rodičům jsme předvedli krásnou besídku, která se
všem moc líbila.
Školka v přírodě
Na začátku června jsme se jako každý rok vydali na
týdenní pobyt na chalupě ve Strážném v Krkonoších.
Většina z nás na ni jela již poněkolikáté a vyprávění
způsobilo, že jsme se těšili úplně všichni. Když nás
na verandě přivítala rozesmátá Jarka, Věrka a horal
Míra, věděli jsme, že se opět budeme mít celý týden
moc dobře.
Letos jsme se na ŠVP vydali jako Robinsoni. Věděli
jsme ze školky, kde jsme začali číst tuto knížku,
upravenou pro malé děti, že to nebudeme mít na
pustém ostrově vůbec jednoduché. A moc jsme se
nespletli. Jakmile jsme ztroskotali, museli jsme se
začít spoléhat sami na sebe. Hned první den nám
nechal Robinson na pokojích krásné cestovatelské
deníky a my si do nich každý den malovali svoje
zážitky. Hned první úkol byl těžký. Dozvěděli jsme se,
že Robinsonovi nikdo neuvaří, a ani do supermarketu
si nemůže zaskočit koupit jídlo. Robinson si musí
potravu zajistit sám. Zjistili jsme, že nejjednodušší
bude asi ovoce ze stromů, ale i proto jsme si museli
vylézt na vysokou palmu a ovoce natrhat. Zvládli jsme
to úplně všichni. Po ovoci je brzy hlad, a tak jsme se
museli dát i do lovení dravých ryb z moře. To bylo ještě
těžší než natrhat v koruně stromu ovoce. Vyrobili jsme
si sami pruty a začali lovit. Povedlo se, k večeři jsme
měli ryby. Další úkol zmapovat a pojmenovat hlavní
orientační body na ostrově nebyl sice těžký fyzicky,
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Školka
našeho pobytu hledat poklad. Malinko jsme se před
cestou báli, protože jsme šli bez Martiny i Radky, ale
dopadlo to výborně. Nikdo se neztratil, nikoho neslupl
lidojed a poklad jsme opravdu našli. A co v něm bylo,
to už je naše tajemství.
Školka v přírodě byla prostě super. Užili jsme si nejen
dobrodružství, ale i týden sluníčka a neutuchající
péče ze strany majitelů penzionu. Již se těšíme na
další školku v přírodě.

ale zase jsme museli hodně přemýšlet. Nakonec nám
vznikla místa na mapě jako u Lístovníku, či vrchol
u Tří sopek a další. Tyto záchytné body nám velmi
pomohly při závěrečném hledání pokladu. Velké
dobrodružství nás také čekalo, když se na ostrově
objevila nezvaná návštěva. Z jiného ostrova k nám
přijeli tolik obávaní lidojedi. My jsme se však nedali a
všechny je zahnali. Museli jsme také překonat divoké
vodopády, ale i tento úkol byl nakonec příjemný. U
vodopádů byl totiž bezva sešup a my si zajezdili na
vodní klouzačce, kterou nám připravil Míra, jako na
tobogánu. Celý týden utekl jako voda a my zjistili, že
už nám zbývá jen jeden den na ostrově. Jelikož jsme
všichni splnili nastražené úkoly a hlady jsme také
neumřeli (vždyť nám ve skutečnosti vyvářela Jarka
s Věrkou samá výborná jídla) mohli jsme na závěr
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Výlet za historií
Poslední výlet, na který jsme vyrazili v tomto školním
roce, byl celý ve znamení historických vozidel. Na
výlet jsme se vydali autobusem, ale ne obyčejným.
Paní učitelky nám přichystaly překvapení a před
školku pro nás přijel nádherný historický autobus
Škoda RTO. Takovým jsme ještě nejeli. Cestu
jsme si užili. Autobus uháněl klikatými cestami a
ani se nezadýchal. Když jsme dorazili na místo,
čekala nás prohlídka historických motorek a hlavně
sajdkár. Jedna byla hezčí než druhá. Ale největším
překvapením a zážitkem bylo, když nás pan majitel
každého svezl v nádherně zrekonstruované sajdkáře
Ural. Připadali jsme si jak opravdoví motorkáři.
Výlet za historií se vydařil a my si ho hodně užili.
Milí občané Klínce, blíží se prázdniny a my se na ně
moc těšíme. Vám přejeme hezké léto plné sluníčka
a pohody.
Děti, Martina, Radka a Hanka

Z historie

Pokračování ochotnického divadla v Klínci

Karel Pravda

Se zájmem jsem si v klíneckém zpravodaji č. 2/2017
přečetla velice pěkné a zajímavé vyprávění paní
Milady Doušové o ochotnickém divadle. Chtěla bych
napsat, jak divadlo pokračovalo dále.
Byla to velká zásluha klíneckého rodáka Karla Pravdy.
Uměl k sobě připoutat několik generací mladých lidí,
kteří se stejně jako on nadchli pro divadlo. Představení
se hrála v sále „U Kreperátů“. Divadelní kroužek byl
pod záštitou Osvětové besedy. Tehdejší obecní úřad
v Klínci nás velice podporoval a fandil nám.
Karel Pravda hrál nejprve s ostřílenými ochotníky a
svými vrstevníky. Na moji generaci přišla řada v roce
1952, naše první hra byla „Babička“ od Boženy

Květa Černá a František Sakař

Němcové. Vzpomínám si, že se tenkrát přijel na
zkoušku podívat vynikající herec – ochotník pan
Zdeněk Hrubý. Měli jsme i maskéry, byli to pánové
Stanislav Lébl a Jaroslav Smíšek. V Praze se
půjčovaly paruky a kostýmy.
Druhé představení bylo Radúz a Mahulena. Karel
Pravda hrál vždy hlavní roli. Nápovědu obstarával
pan Karel Boháč, obchodník a ochotný člověk.
V roce 1957 Karel Pravda nastudoval hru se zpěvy
„To byl český muzikant“. Hudebně nás doprovázeli
pánové Ladislav Dolejš a Karel Mestek. Sál u
Kreperátů byl tenkrát naplněn k prasknutí. Dokonce
jsme hostovali i v Čisovicích, kde byla též všechna
místa obsazena. Pak přišla další generace, která
s krásnými vystoupeními účinkovala ještě asi 4–5
let, než divadlo zaniklo. K zániku došlo asi tak v roce
1961 nebo 1962.
Závěrem bych chtěla vzpomenout právě na Karla
Pravdu. Byl to snílek, obětavý, veselý a kamarádský
člověk. Měl rád lidi a oni měli rádi jeho. Dnes již jsou
ti nejstarší pryč, my a ti, co byli ještě mladší, máme
šediny, ale vzpomínáme na mládí, které je vždy
krásné.
Květa Černá
Foto Miloslav Boháč

Květa Boháčová a Zdeněk Rychlý

Hana Sakařová a Miroslav Seidl
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Příběh legionáře

pplk. Jindřich Jiří Kosina

Nebudu vám vyprávět příběh mého děda či
praděda, budu vám vyprávět příběh mého
tatínka. S největší pravděpodobností
jsem totiž nejmladší syn starodružiníka
(označení pro okruh zakladatelů legií na
Rusi) v České republice. Bratr Jiří je o 18
měsíců starší.
Jindřich Jiří Kosina se narodil 15. 7. 1894 v Moskvě
v zámožné české rodině. Jeho otec, můj děd, byl
úspěšný obchodník, demokraticky založený a v
takovém duchu vychovával i své děti. Tatínek byl
nejstarší z pěti dětí. Absolvoval čtyři třídy obecné
školy, pět tříd reálky v Krasnodaru a 5 let na obchodní
akademii v Chabrinu. Po maturitě v roce 1914 byl
přijat na vysokou školu v Moskvě. V té době vypukla
1. světová válka a tatínek se jako dobrovolník ve
svých 20 letech přihlásil do České družiny v Kyjevě.
Nakonec byl absolventem Vysoké válečné školy v
Tomsku 1919 a v Praze 1921–1922. Učil se velmi
dobře. Domluvil se několika jazyky – podle vojenské
knížky česky, rusky, polsky, ukrajinsky, německy,
anglicky, čínsky a francouzsky. Říkával: … nejtěžší je
naučit se první tři jazyky, ty ostatní už jdou pak samy.
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Jako kluk jsem vůbec netušil, jak vzdělaného mám
otce.
Do české družiny nastoupil 13. října 1914 a následující den byl zařazen do 1. roty v hodnosti střelce.
Ještě v říjnu odjíždí na frontu a zapojuje se do bojové
činnosti. Zúčastnil se ve všech rozvědkách a bojích
1. roty České družiny, později 1. střeleckého pluku,
zažil Halič, Zborov, Tarnopolský ústup, Zlatoust, přechod přes Ural, Miass, Taškenskou frontu. Již 1. dubna v roce 1915 byl vyznamenán křížem sv. Jiří čtvrtého stupně a povýšen na desátníka. V plnění úkolů byl
ohodnocen jako odvážný, energický, s neobyčejnou
schopností v administrativě i v plnění bojových úloh,
s jistou ctižádostí a snahou vyššího vzletu. Díky tomu
získává vážnosti a plnou důvěru nadřízených i podřízených. Dne 6. 12.1915 byl jmenován praporčíkem
a určen velitelem čety. Pak následovaly další bojové
úkoly, za které mu bylo velitelem 37. p. divize vyjádřen dík za výborně vykonanou a důležitou práci. Jak
bylo v ruských poměrech zvykem, museli čeští vojáci
přijmout pravoslavnou víru, což se stalo 21. 4. 1916
a tatínek přijal druhé jméno Jiří. Do konce roku 1916
byl ještě vyznamenán řádem sv. Anny čtvrtého stupně s nápisem „Za Chrabrost“, řádem sv. Stanislava
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třetího stupně s meči a stuhou, řádem sv. Anny třetího stupně s meči a stuhou a obdržel další uznání. V
období od ledna až dubna 1917 zastával funkci operačního pobočníka štábu 50. ruské divize. V květnu
1917 se Jiří Kosina účastnil sjezdu Svazu čs. spolků
na Rusi v Kyjevě. Po jeho skončení se vrací k bojové činnosti. Dne 4. 5. 1917 byl povýšen na podporučíka a o dva dny později na poručíka, 11. 5. 1917
byl jmenován velitelem 11. roty 1. čs. střeleckého
pluku. Nejvýznamnějším
dnem československých
vojáků v ruských legiích
byl 2. červenec 1917.
Den bitvy u Zborova. V
této bitvě tatínek bojoval
na pravém úseku jako
velitel 11. roty Československé brigády po boku
s bratry veliteli Stanislavem Čečkem, Otakarem
Husákem, Janem Syrovým, Karlem Kutlvašrem,
Karlem Voženílkem, Josefem Švecem a dalšími
bratry. Právem jsou tito
vojáci nazýváni Hrdinové
od Zborova. Bitva u Zborova měla velký význam
pro další osud československé samostatné armády, a to i z politického
a mravního hlediska. Tisk
všech zemí podával zprávu o boji Čechoslováků
u Zborova. Pojem „Čechoslováci“ se dostal do
povědomí celého světa.
T. G. Masaryk o této bitvě
napsal: „Zborov umožnil
organisaci armády a armáda byla nezbytnou podmínkou svobody a samostatnosti. Bez naší zahraniční armády bychom té
samostatnosti sotva byli dosáhli. Zborovem zahájili
jsme svou vojenskou akci, která nás postavila na roveň národům bojujícím“.
Toto vítězství otevřelo cestu k formování československého vojska v Rusku. Ještě ten měsíc se zformovala 2. československá divize. Rozšířila se československá střelecká brigáda o 1. československou
střeleckou divizi Husitskou, kterou tvořily čtyři pluky.
Jak vyplývá z vojenských dokumentů, tatínek šel z

jedné bitvy do druhé, a to samé bylo i s jeho funkcemi. K veliteli roty byl ještě 15. 7. 1917 jmenován
plukovním pobočníkem velitele pluku kap. Ivšina. V
této době byl jeden z tátových písařů Jaroslav Hašek
(v září 1915 byl zajat, 1916 vstoupil do čs. legií) člověk nevýkonný, věčně kouřící čibuk a zcela propadlý
alkoholu. Na druhou stranu s ním byla velká legrace.
Do února 1918 napsal řadu protibolševických článků.
V dubnu 1918 zradil své bratry legionáře, přeběhl k
bolševikům a vstoupil do
Rudé armády. Pro morální vlastnosti a zradu
Jaroslava Haška jsme
jako kluci nesměli číst
Dobrého vojáka Švejka
a za sebe mohu napsat,
že přání tatínka dodnes
respektuji.
Po bitvě u Zborova přijel
17. srpna 1917 osobně
poděkovat
legionářům
prof. T. G. Masaryk za
skvělou práci v poli i za
propagaci. Na toto setkání vzpomíná ve svém legionářském deníku Adam
Kříž. Cituji: „S plukovním
adjutantem
poručíkem
Kosinou a velitelem pluku
kapitánem Stěpanovem
jsme spekulovali, jakým
způsobem Masaryka k
nám přivezeme. Navrhl
jsem tenkráte, že šlechtična, majitelka velkostatku, má krásný kočár a
pěkný pár koní…“. Vše
dobře dopadlo, setkání
se uskutečnilo (viz foto).
To bylo minimálně druhé
setkání tatínka s T. G. Masarykem, pak ještě navštěvoval jeho rodinu po návratu do vlasti.
Jak je známo, v Rusku situace nebyla jednoduchá,
postupný rozklad ruského vojska, nástup bolševiků
– jedné z nejkrvavějších diktatur moderní historie.
Ústup čs. vojska z Ukrajiny směrem k Sibiři a
vypuknutí protibolševického tažení, to byl další osud
našich legionářů v Rusku. Jiří Kosina se se stává
20. 4. 1918 starším pobočníkem oper. odd. štábu
armádního sboru, hodnost kapitána za udatnost
v bojích a schopnosti ve službě proti nepříteli
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dostává 22. 8. 1918. Do konce září tohoto roku je
jmenován náčelníkem oper. odd. štábu armádního
sboru a povýšen na majora. Rozkazem č. 5 ze dne
15. 1. 1919 byl poslán do všeruské vojenské akademie
generálního štábu (vysoká škola) v Tomsku, kterou
úspěšně dokončil. Hned po škole 19. 5. 1919 je
poslán na frontu jako náčelník štábu Kansko-Tulunské
skupiny (složení jako divize). Velitel jihozápadní fronty
generál Anton Ivanovič Děnikin uděluje 2. 6. 1919
tatínkovi řád sv. Vladimíra čtvrtého stupně s meči
a stuhou a hned na to 29. 6. 1919 byl vyznamenán
velitelem československých a spojeneckých vojsk
na Rusi generálem Maurice Janinem českým řádem
„SOKOLA“. Dne 1. 11. 1919 je jmenován náčelníkem
likvidačního odboru čs. vojska na Rusi. Povýšen na
podplukovníka byl rozkazem č. 75 dne 1. 1. 1920. Do
vlasti, za kterou tolik bojoval, se vrátil s Likvidačním
odborem dne 20. 10. 1920. Je namístě si uvědomit,
že v této době bylo pplk. Jiřímu Kosinovi 26 let. Zdá se
neuvěřitelné, co vše do té doby prožil. Jaké štěstí má
moje generace, že nic takového nezažila! Po návratu
mu byla poskytnuta měsíční repatriační dovolená,
kterou však přerušil a po 18 dnech nastoupil na úřad
jako náčelník Vojenské správy Likvidačního úřadu
zahraničních vojsk v Užhorodě. V letech 1921–
1922 vystudoval Vysokou školu válečnou v Praze.
Po ukončení studia zastával mnoho štábních
funkcí. Podnáčelník v Užhorodě 1922, jmenován
podplukovníkem generálního štábu 1923, velitel pol.
praporu – Košice, 1924 náčelníkem štábu 10. pěší
divize – Báňská Bystrica, velitel praporu pěšího pluku
„Amerických Slováků“ – Bratislava.
Představiteli státu byl vyznamenán za bojovou
činnost: Revoluční medaile Zborov dne 17. 9. 1926,
Čs. válečný kříž se čtyřmi lipovými ratolestmi dne
22. 2. 1922, Francouzský válečný kříž s palmovou
ratolestí dne 27. 1. 1922, prezident T. G. Masaryk mu
uděluje 3. 7. 1922 Medaili Vítězství. Byl také navržen
v roce 1919 na vyznamenání řády čínské, italské,
anglické „Distinguished Service Order“ a řádem sv.
Anny druhého stupně s meči. K tomuto dekorování
zřejmě nedošlo, nepodařilo se mi dohledat záznamy.
Do výslužby odchází roku 1926.
V době druhé světové války se aktivně zapojil do
odboje, při osvobození v květnu 1945 jako důstojník
velel úseku Praha-Smíchov (bývalé kasárny
Štefanikovy, později Smíchovské). Podle vyprávění
a podle krátkého dokumentu uvedeného ČT v roce
1968 se pplk. Jiří Kosina po boku generála Karla
Kutlvašra zapojil do jednání s Vlasovci, díky kterým
se Praha při povstání ubránila.
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Po komunistickém puči v únoru 1948 nastala likvidace
všech nejlepších synů a dcer národa. První na ráně
byli ti, kteří kdy v minulosti vzdorovali osudu se
zbraní v ruce: příslušníci I. a II. národního domácího
i zahraničního odboje. To postihlo i Jiřího Kosinu.
Určitou dobu se musel skrývat, hrozila mu deportace
do SSSR do gulagu. Nesměl bydlet ve středu města,
byl eskortován na periférii Prahy. Mimo jiné byl také
znárodněn. Následovala pro naši rodinu těžká doba.
Tatínek těžko sháněl práci, nakonec dělal alespoň
vrátného v ČKD.
Tak to byl příběh statečného vojáka – legionáře,
starodružiníka, podplukovníka a diplomovaného
důstojníka generálního štábu Jiřího Kosiny.
V roce 1942 postavil v obci Klínec chatu, kde velice
rád trávil volný čas a s láskou se věnoval své
zahradě. Do chaty jezdil i můj děda z maminčiny
strany František Hons, také legionář, který pravidelně
navštěvoval hospůdku u Slavíčků, kde svým místním
přátelům vyprávěl zážitky z legií.
Tatínek zemřel v zapomnění, tak jako spousta jeho
spolubojovníků brášků roce 1966. Bylo mi tehdy 14
let. Vzpomínám na něho jako na přísného tátu, který
byl čestný, zásadový, vyrovnaný ale velmi uzavřený.
Domnívám se, že vnitřně velmi trpěl. Nikdy nám synům
nevyprávěl, co všechno zažil v 1. světové válce, za
okupace a po převratu 1948. Maminka toho také moc
nevěděla, asi nás chtěl otec uchránit od možných
problémů. Tatínkovu vojenskou karieru, kterou zde
popisuji, jsem poznal díky dokumentům, které jsem
si vyžádal od Vojenského ústředního archivu v Praze,
dále jsem čerpal z knihy Za Svobodu od legionáře
Otakara Vaňka a náhodně koupené knihy Deník
Legionáře Adama Kříže. Je docela možné, že se
ještě dopátrám dalších informací, a tak se dozvím to,
co nám náš tatínek o sobě nikdy neřekl.
Se vzpomínkou
syn Vladimír Kosina s bratrem Jiřím

Fotbal

TJ Klínec z.s.; oddíl kopané
Výsledky jarní části 2018
Praha-západ, III. třída - skupina B
14. kolo

24. 3.

Klínec - Horoměřice

3:2

15. kolo

31. 3.

Čisovice - Klínec

6:1

16. kolo

7. 4.

Klínec - Kosoř B

1:1

17. kolo

14. 4.

Vonoklasy - Klínec

1:0

18. kolo

21. 4.

Klínec - Kazín

0:0

19. kolo

28. 4.

Klínec - Jíloviště B

1:1

20. kolo

6. 5.

Statenice - Klínec

2:4

21. kolo

12. 5.

Klínec - Středokluky

1:3

22. kolo

20. 5.

Zbuzany B - Klínec

5:3

23. kolo

26. 5.

Klínec - Velké Přílepy

0:3

24. kolo

2. 6.

Jeneč - Klínec

2:2

25. kolo

9. 6.

Klínec - Červený Újezd

0:5

26. kolo

16. 6.

Třebotov - Klínec

6:0

Z

V

R

P

S

B

1.

Čisovice

26

22

1

3

117:26

67

2.

Červený Újezd

26

19

5

2

91:31

62

3.

Kazín

26

19

1

6

106:35

58

4.

Jeneč

26

13

4

9

83:55

43

5.

Zbuzany B

26

13

3

10

80:64

42

6.

Jíloviště B

26

12

2

12

70:89

38

7.

Třebotov

26

10

5

11

72:64

35

8.

Kosoř B

26

10

5

11

64:78

35

9.

Středokluky

25

9

6

10

48:51

33

10.

Horoměřice

26

9

5

12

52:50

32

11.

Vonoklasy

26

9

4

13

48:68

31

12.

Velké Přílepy

25

8

0

17

34:68

24

13.

Klínec

26

3

6

17

32:96

15

14.

Statenice

26

1

1

24

30:152

4

Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - prohry, S - skóre, B - body
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Sport

Oddíl badmintonu TJ Klínec

Oddíl badmintonu funguje již dvanáctým rokem.
Máme nyní osm aktivních členů. Převažuje ženské
pohlaví a hrajeme hlavně čtyřhru.
Historicky byl oddíl lépe navštěvovaný, měli jsme
i 16 aktivních hráčů z řad celé členské základny
tělovýchovy Klínec a chodili více krát do týdne. Síly
byly vyrovnané, a právě proto jsme se specializovali
na smíšené čtyřhry (mix). Nicméně prostor v
tělocvičně nám umožňuje mít nalajnovaný pouze
jeden hrací kurt, a také, postupem času a životními
cestami každého z nás, zůstali v oddíle de facto jen
zakládající členové.
Dobrou zprávou ale je, že se stále scházíme a že
oddíl držíme. Hrát chodíme 1x v týdnu, každý v pátek
od 19 hodin. Podle časových možností organizujeme
i turnaje.
V listopadu minulého roku jsme sehráli turnaj
proti členům z Mníšku pod Brdy. Neodradil nás
ani název jejich oddílu Brdské rakety. Turnaj jsme
pojali statečně, s humorem a s cílem, „neuříznout
si ostudu“. A to se myslím povedlo, byla legrace,
využili jsme domácího prostředí (nízký strop) a uhráli
i několik vítězství. Celkové vítězství si ale nakonec
odvezli Mníšečtí hráči.
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A následně v prosinci, mezi Vánočními svátky, jsme
uspořádali již tradiční Vánoční turnaj ve smíšených
čtyřhrách. Výhrou je Putovní pohár, turnaj hrajeme
hracím systémem „Vikingr“, dále pak systémem
nalosovaných dvojic po průběžném pořadí z Vikingru
(náhodně vylosovaný spoluhráč, i oba protihráči.)
Letos jsme zatím odehráli jen jeden menší turnaj,
pořádaný o Velikonocích a na podzim nás čeká
odvetné utkání proti mníšeckému oddílu, tentokrát v
prostorách Mníšeckého Esmarinu.
Klínecký oddíl je mou základnou, ale jako aktivní
hráč se účastním i amatérských, volně otevřených
soutěží, v rámci Středočeského kraje, aktivně také
hraji za Brdské rakety.
Pokud byste měli zájem si badminton v prostorách
tělocvičny spolu s námi zkusit, nebo si jen rekreačně
„zapinkat“, ozvěte se Silvě Bubeníkové nebo rovnou
za námi některý pátek dorazte. Budeme se těšit.
Tereza Léblová

Sport

Klíněčtí draci na vodě

Již druhým rokem je Klínec reprezentován na
závodech Dračích lodí ve Vraném nad Vltavou.
Letos ve složení dámská loď a pánská loď. Ženy
měly těžké soupeřky, které pravidelně trénují, ale
i tak se nenechaly odradit a s krásnými výsledky
skončily na posledním, avšak 3. medailovém místě.
Většího úspěchu dosáhla mužská posádka, která se

z celkového počtu 25 lodí umístila na nádherném 9.
místě a porazila tak i několik profesionálních posádek.
Počasí letos přálo, atmosféra byla jako minulý rok
úžasná a úspěch byl po zásluze oslaven. Příští rok
nás můžete přijet podpořit i vy a oslavit s námi snad
ještě lepší výsledky.
Eliška Hrubá
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Fotogalerie

Pálení čarodějnic a stavění máje 30. 4. 2018

Pietní akt 7. 5. 2018

Vítání občánků 14. 5. 2018
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Fotogalerie

Jarní trhy Klínec 14. 4. 2018
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Fotogalerie

Malá klínecká 15. 4. 2018
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další fotografie naleznete na www.fotoklinec.rajce.net
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Inzerce

Kontakty:
Obecní úřad Klínec,

Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy
Úřední hodiny:
pondělí 13 – 18 hod., čtvrtek 8 – 13 hod.
Tel.: 257 730 306, 776 700 346
E - mail: urad@obecklinec.eu
Internetové stránky: www.obecklinec.eu
Bankovní účet:
Česká spořitelna č. účtu: 0388079359/0800
Starostka:
Markéta Polívková,
marketa.polivkova@obecklinec.eu,
úřední hodiny: pondělí 15 – 18 hod
Místostarosta:
Ing. Jan Doubrava, MBA,
jan.doubrava@obecklinec.eu,
stavební agenda, úřední hodiny:
středa 17 – 20 hod

Obchodní partner OTHERM ZBK s.r.o.

LETNÍ
SLEVY
26

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ
A HLINÍKOVÁ OKNA
Vzorkovna:
OTHERM ZBK s.r.o.
U Národní Galerie 468
156 00 Praha 5 Zbraslav

Tel:
775 572 557
E-mail:
zbraslav@otherm.cz

FASÁDY & TERASY s.r.o.

obložení bazenů exotickým dřevem (IPE)

obložení bazenů WPC deskami

fasáda z TERMOWOODU

obložení schodiště TERMOWOODEM

FASÁDY & TERASY s.r.o.
Dobronická 1257
148 00 Praha 4

E-mail:
info@fasadyaterasy.cz
Telefon:
+420 775 555 981

Web:
www.fasadyaterasy.cz

Skladové vozy Srba Servis
› auto.srba.cz

- nové i zánovní vozy
- jasný původ s jasnou zárukou
- výhodné ceny
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