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EXIT 21 - 24. ročník

Oslava 120 let od založení Obce baráčnické v Mirošovicích

Je moc dobře, že myšlenka baráčníků nezaniká i když věk je
nezadržitelný. Přibývají a nastupují ale mladí a zapálení
členové – Terezka a Vojta Šelichovi jsou toho pravým
důkazem. Možná by bylo vhodné činnost baráčníků ještě více
zaměřit k mladé „chase“ – ale to vše určitě přijde. Přejeme
baráčníkům do dalšího života hodně sil, obzvláště v dnešní
šílené a nelehké době, aby se na jejich akce těšili nejen
pozvané tetičky a sousedé, ale i veřejnost a aby z nich všichni
odcházeli s pocitem příjemně prožitých chvil.
PROJEKT 76 – po roce je tato legendární bigbeatová skupina
Opět v Mirošovicích. Přijďte se
pobavit, zatancovat i zavzpomínat
– sobota 2.7.2022 od 20.00 – 24.00
Restaurace Na Hřišti.
Letní kino – druhé letošní filmové
představení se uskuteční v sobotu
16.7.2022 po setmění, cca od 21.00 hodiny - Po čem muži
touží 2. Vstup zdarma, s sebou něco na sezení i to teplé spodní
prádlo.. Naplánována je ještě jedna sobotní projekce –
3.9.2022 (čekáme na aktuální nabídku, film zatím nevybrán).

V sobotu 25.6. 2022 Baráčníci v Mirošovicích oslavili 120 let od
založení spolku. V restauraci Na Hřišti proběhlo slavnostní
sedění za účasti tetiček a sousedů z ostatních obcí
baráčnických, přítomnosti župního rychtáře souseda Karla
Hrůzy i pana starosty Mirošovic MUDr. Tomáše Zvěřiny a
ostatních zastupitelů obce Mirošovic. Odpoledne jsme
pokračovali kulturním programem. Ráda bych poděkovala
paní učitelkám ZŠ a MŠ Mirošovice za vystoupení dětí
s flétnami a country tance skupiny Podkovička. Baráčníci
zatancovali českou besedu a program byl zakončen průvodem

s historickými prapory a májkou k rodnému domu souseda
rychtáře Františka Vlasáka – zakladatele Baráčníků
v Mirošovicích, a k pomníku padlých U Zvoničky.

Různé – jednou větou
•

•
•
•
•

•
•

Od 1.7.2022 nastává úprava úředních hodin: pondělí a
středa 8.30 – 12.00 a 14.00 -17.00, přidáno je úterý 9.00
– 12.00.
V pondělí 4.7.2022 je obecní úřad z důvodu dovolené
uzavřen
Prosíme o pomoc při sekání trávy před svým domem
Dodržujte vyhlášku o nedělním a svátečním klidu
Objemné a nebezpečné odpady nenoste pod most ani je
nikam neodkládejte, ale využívejte zdarma sběrný dvůr
v Senohrabech – každá 3. sobota v měsíci 9-15 hodin.
Nejbližší termín je 16.7.2022
Nedělní turnaje v cvrnkání kuliček probíhají – 24.7.2022
hřiště Na Ohradě!
Výstraha před požáry!

Počasí nám ne zcela přálo. Déšť se odpoledne valil proudem,
ale s velkými stany se měly jak děti, tak dospělí kde schovat a
předvést svá vystoupení. Průvod jsme již zvládli suchou
nohou.
Děkuji za organizaci všem zúčastněným i všem hostům za
příjemnou atmosféru.
Tereza Šelichová, syndik OB Mirošovice

SK Mirošovice – informace z klubu

„Nebudeš souzen za to, kdo jsi, ale jaký jsi, synu.”
(Jiří Bartoška alias páter Flora – Je třeba zabít Sekala)
„Radost je nejlepší make-up“
(Anne Lamott)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

Valná hromada SK MIROŠOVICE z.s.
Dne 11.6.2022 proběhla Valná
hromada spolku SK MIROŠOVICE z.s.,
která schválila:
- Roční účetní závěrky za rok 2020 a
2021
- Rozpočet na rok 2022
Dále zvolila:
- nový výkonný výbor spolku ve složení Jiří Novák, Jan
Kumsta, Alois Hňup, Patrik Tomášek a Ondřej Klíma
- nového předsedu spolku pana Aloise Hňupa
Nově zvolený výkonný výbor spolku SK MIROŠOVICE z.s. chce
tímto způsobem vyjádřit poděkování bývalým členům výboru
p. Michaele Decsyové a p. Milanu Trojanovičovi za
dlouholetou, obětavou práci pro klub.
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Sportovní zprávy
Družstvo mužů - dramatická záchrana v posledním utkání
V roce 2019 postoupilo družstvo mužů do Okresního přeboru
Praha – východ. Ročníky 2019-20 a 2020-21 se po podzimní
části nedohrály z důvodu Covidové pandemie. Takže současně
skončený ročník soutěže 2021-22, byl prvním celým
odehraným ročníkem v Okresním přeboru. Do podzimní části
jsme nastoupili s výrazně omlazeným kádrem hráčů, přesto
jsme se usídlili ve středu tabulky s výrazným bodovým
náskokem na sestupové příčky. Jarní část nás ovšem
nezastihla v dobré formě. Vlivem časté absence některých
hráčů z důvodu disciplinárních trestů z podzimu, zranění nebo
pracovních povinností, jsme hráli většinou pouze s jedenácti
hráči bez možnosti střídání a to samozřejmě mělo vliv na
výsledky některých utkání. Například utkání v Zelenči jsme po
zranění Martina Čipery hráli od 20. minuty v deseti hráčích.
Navíc nám vyloženě nevyšly zápasy s celky, které byly
v tabulce pod námi a ve kterých jsme měli bodovat. Zápasy
s SK Šestajovice, SK Kostelec u Křížků, SK Bášť jsme prohráli o
jeden gól, ale prohrát jsme je neměli. Zápasy s FK Radošovice
a AFK Nehvizdy skončili bez branek, ale druhý bod
z penaltového rozstřelu jsme nezískali. Když jsme se na
začátku června dozvěděli, že sestupovat budou 3 mužstva,
bylo utkání se Sokolem Škvorec, který se na jaře na nás dotáhl
na jeden bod, utkáním o udržení v soutěži. Domácí vítězství
3:1 nás trochu uklidnilo. Následná porážka v Bášti 2:1
znamenala pro domácí definitivní záchranu, nás nechala na
11. příčce. V úterý po tomto utkání přišla ze svazu informace,
že vzhledem k situaci ve vyšších soutěžích, budou sestupovat
4 mužstva! Rázem jsme se před posledním zápasem ocitli na
sestupové příčce. Měli jsme 30 bodů, mužstva nad námi
Kostelec u Křížků a Kojetice 33 bodů. Kostelec měl horší skóre,
ale hrál doma s Kunicemi B a jakýkoliv bodový zisk by ho
zachránil. Kojetice měli výrazně lepší skóre než my, ale jeli na
poslední zápas k nám! Před posledním kolem byla matematika
jasná. V případě bodového zisku Kostelce, vyhrát nad
Kojeticemi o 6 a více gólů. Vysoká ale naprosto zasloužená
výhra na Kojeticemi 7:0, znamenala záchranu v okresním
přeboru Prahy - východ skutečně na poslední chvíli. Na
výsledku se výrazně podílel Michal Tomek, autor 3 gólů.
Konečné umístnění je uvedeno v tabulce.
Ze zápasů v jarní části sezóny je potřeba se zmínit o utkání
v Hrusicích. V tomto utkání podal náš tým skvělý výkon a
vítězství 6:1 bylo opravdu zasloužené. V zápase se blýskl
Vojtěch Pazdera autor 3 gólů.
Trochu statistky:
Počet odehraných utkání
Patrik Tomášek – odehrál všech 26 soutěžních utkání
František Hňup – nastoupil do všech utkání, 1x střídal
Ondřej Klíma – nastoupil do všech utkání, 7x střídal
Nejvíc vstřelených gólů
Serhii Slobodskyi a Josef Veselý – oba po 6 gólech
Nejvíc trestaný hráč
Vojtěch Pazdera – 6 žlutých karet a 1 červená
Závěr: Konec dobrý, všechno dobré. Ale je evidentní, že pro
nadcházející sezónu bude nutné tým doplnit a na některých
postech posílit, abychom se nemuseli do posledního zápasu
strachovat o zachování soutěže.
A ještě velké poděkování všem fanouškům a příznivcům
klubu, kteří chodili na naše zápasy a podporovali nás.
Předseda Alois Hňup
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SK MIROŠOVICE – MLÁDEŽ - shrnutí jarní sezony 2022
SK Mirošovice - starší přípravka
Starší přípravka odehrála na jaře celkem 6 zápasů ve formátu
4x15 minut a při skóre 44:57 dokázala dvakrát vyhrát a jednou
remizovat. Děkujeme všem za výbornou reprezentaci a
odvedené výkony!
Starší přípravka bude pokračovat i v následující sezoně. Hrát
mohou hráči a hráčky narozené v roce 2012 (2011 pro dívky)
a mladší.
SK Mirošovice - mladší žáci
V poslední jarní sezoně našich mladších žáků jsme odehráli 10
zápasů s bilancí 6 výher a 4 porážky, s celkovým skóre 33:31.
Kluci a holky udělali obrovský pokrok a každým zápasem se
zlepšovali. Důkazem je např. domácí výhra 5:3 nad silnými
FK Radošovice, nebo vítězná bitva s AFK Nehvizdy 6:5.
V příští sezoně nás ale čeká velká výzva, protože poprvé od
sezony 2016/17, budeme hrát okresní soutěž starších žáků.
Na tuto výzvu se všichni těšíme a uděláme maximum,
abychom byli úspěšní. Proto během léta uspořádáme pro
hráče, kteří budou nastupovat za starší žáky, několikadenní
soustředění v Mirošovicích, které bude bráno jako příprava na
následující sezonu. Zajištěn bude program i strava.
Těšíme se na příští sezonu a děkujeme všem za podporu!
Ondřej Klíma

ČLENKA REPREZENTACE ČR STŘÍBRNÁ NA
WORLD AGILITY OPEN 2022
Většina z lidí má psy ráda a je s nimi kamarád. Někdo s nimi
chodí na procházky a upevňuje si tím zdraví, duševní i
fyzické. Někdo se věnuje chovu psů a jezdí po výstavách.
Někdo s nimi sportuje na nejvyšší možné úrovni a pilně
trénuje. Když se sejde forma psa i psovoda, stojí při nich
štěstí, tak spolu tým sklízí to nejsladší ovoce. Velká gratulace
patří Aleně Divišové s Giou z Mirošovic, která si z Holandska
přivezla stříbrnou medaili v soutěži družstev agility!
V lednu se nám podařilo vyhrát kvalifikační závod na WAO
(World Agility Open). Tento závod se pak konal 19.-22.05.2022
v holandském Ermelo a pro výpravu ČR to byla premiéra.
Účastnilo se jej 19 států (cca 400 týmů) a česká reprezentace
se v konkurenci rozhodně neztratila! S fenkou Parson Russell
teriéra Giou (6 let) jsme se v soutěži družstev umístily na
druhém místě a v soutěži jednotlivců jsme podávaly úžasné
výkony téměř vždy s nejlepším časem, bohužel s diskutabilním
posouzením rozhodčího, které nás připravilo o umístění.

