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Kde jsou pochováni sovětští vojáci padlí před sedmdesáti lety v Klánovicích? V aleji
pod lipami byly v květnu roku 1945 pohřbeny ostatky hned dvou sovětských vojáků. Sovětského důstojníka, kterého zastřelil v lese do civilu převlečený německý
voják, a vojáka Ž. Borona, který z únavy spadl 11. května pod pásy tanku. Ostatky
důstojníka jsou na sovětském vojenském pohřebišti na Olšanech, vojín Boron byl
v létě 1945 pohřben na jirenském hřbitově, kde má dnes tento náhrobek. Kde je pohřbeno nejméně čtrnáct Němců, kteří byli po 9. květnu popraveni v Klánovicích,
dnes asi nikdo neví. Zřejmě někde v klánovickém lese. Více téma str. 4 – 5. (lup)
FOTO KZ – Luboš Palata

Klánovický zpravodaj

Slovo starosty

5

X X I V. r o č n í k

strana

2

Zprávy z Rady Městské části

Pomozme lesu

Rada zasedala dne 10. 4. a 17. 4. 2015 a přijala následující usnesení:

V sobotu 18. dubna 2015 uspořádalo Občanské sdružení pro Klánovický les (OSKL) tradiční úklid
části jihozápadního okraje Klánovického lesa. Jednalo se o již tradiční akci, která vznikla v době
ohrožení lesa jako aktivní projev zájmu o jeho kvalitní stav. Při prvním
úklidu byl na odvoz odpadků třeba
náklaďák, dnes je to spíše jeho pravidelné dočišťování. Děkujeme
mnohokrát iniciátorům této akce
i jejím účastníkům.
Tato akce by mohla být inspirací
i pro občany z jiných částí Klánovic, zejména ty, které sousedí s lesem. Do čistého lesa bývá i největším vandalům trapné vyvážet
svůj odpad.
Zároveň ve zmíněné části lesa
konečně nyní začalo mechanické
čištění zpola zaneseného Blatovského potoka, o které jsem se
snažil od svého přistěhování.
Rádi bychom, aby stav lesa byl pro
nás stejně důležitý jako stav naší
obce.
Ing. Karel Horníček

• Schválila ve smyslu §23 odst. 5 zákona č. 561/2004Sb. v pl. zn. od školního roku 2015/2016
na dobu neurčitou maximální počet žáků I., II., III., IV. třídy v Mateřské škole V Žáčku, Praha
- Klánovice na počet 28 dětí. Kapacita mateřské školy nesmí být překročena.
• Schválila uzavření „Pachtovní smlouvy“ se Zemědělskou obchodní společností Šestajovice-Jirny, a.s., IČ 46356398, se sídlem v Jirnech, za cenu 1300 Kč/ha/rok,
na dobu určitou od 11. 4. 2015 do 1. 1. 2022.
• Udělila plnou moc pro p. Jaroslavu Vančurovou k zajištění obstarání veškerých listin,
dokladů, podkladů, souhlasů a projektů, nutných pro vydání Územního rozhodnutí o dělení pozemků atd. Pro pozemky par. č. 1631/2, 1631/1, 1481 v k.ú. Klánovice. Jedná
se o aktualizovanou plnou moc z července 2014.
• Souhlasila se změnou designu tištěné verze KZ a se zpracováním předloženého
grafického návrhu za cenu max. 20 tis. Kč včetně DPH u společnosti Czech Promotion on-line, s.r.o., IČ 29149517 se sídlem Praha 5 a s přípravou poptávkového
řízení na tiskárnu pro KZ. Předpoklad od IX./2015. RMČ uložila ÚMČ připravit
do 15. 4. 2015 podklady pro vypsání poptávkového řízení.
• Uložila ÚMČ zpracovat podklady pro vypsání poptávkového řízení na opravu ulice
Šlechtitelské a návrh na poptávkové řízení na opravu výtluků u ostatních komunikací při použití vlastního materiálu.
• Projednala žádost p. Karpovich o odkoupení pozemku par. č. 1584/20 o výměře 2 m2.
Jedná se o trojúhelník na rohu ulic Zádražanská a Holohlavská, navazující na parcelu
žadatelky. Zmíněný pozemek je neoprávněně přičleněn k pozemku soukromému. Neschválila prodej výše zmíněného pozemku, neboť zastavěním rohu parcely se zhoršují podmínky viditelnosti v křižovatce, dále je zde kolize s projektem 4. etapy stavby
č. 0196 TV Klánovice. Dalším důvodem je důvod estetický – protilehlá strana komunikace byla původně symetrická, připojením zmíněného trojúhelníku se tato symetrie
ztrácí. Rada trvá na odstranění neoprávněně zabraného pozemku a uvedení do souladu s majetkovými poměry, a to do 31. 5. 2015. V opačném případě bude po tomto
termínu vybírán poplatek za neoprávněný zábor veřejného prostranství.
• Projednala „Protokol o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou…“. V rámci stavby č. 0196 TV Klánovice, etapa 0002, byly MHMP zrekonstruovány ulice Mechovka (úsek mezi ul. Utěšilovou a Ke Znaku), Utěšilova (západní
část), Ke Znaku (mezi Slavětínskou a Mechovkou), U Besedy, V Žáčku a Plačická
(mezi Medinskou a V Pátém) by MČ Praha – Klánovice by měla stvrdit svým podpisem do protokolu číslo PP/22/04/315/2014 svůj souhlas se zařazením výše uvedených zrekonstruovaných komunikací do svěřené správy. RMČ vzala na vědomí
převod zrekonstruovaných komunikací do své svěřené správy a pověřuje starostu
podpisem protokolu číslo PP/22/04/315/2014 a uložila ÚMČ sledovat průběh reklamace komunikace v ulici Ke Znaku.
• Schválila vypsání poptávkového řízení na akci „Oprava ležaté kanalizace v suterénu
objektu Bazar“.
• Schválila objednávku na zpracování zahradních úprav k podání žádosti do 15. výzvy OP Praha – Konkurenceschopnost pro projekt „Revitalizace Slavětínské ulice
a přilehlého parku“. Zahradní úpravy zpracuje Ing. Barbora Eismanová, IČ 73721891
se sídlem Kokořov, za konečnou cenu 35 tis. Kč a objednávku na zpracování architektonických a stavebních úprav k podání žádosti do 15. výzvy OP Praha – Konkurenceschopnost pro projekt „Revitalizace Slavětínské ulice a přilehlého parku“.
Architektonické a stavební úpravy zpracuje Ing. arch. Martin Šafránek, IČ 72128674
se sídlem České Velenice za konečnou cenu 69 200 Kč.
• Schválila opravu bazénů pro rok 2015 tak, aby bylo možné je provozovat. Povinnost
udržovat bazény provozuschopné je dána v nájemní smlouvě. Rozpočet opravy: penetrace Barrikade EP-DPM 44 Kč x 25 m2, polyuretan Tuff Stuff 750 Kč x 25 m2, práce,
doprava. Celková cena opravy činí 23 300 Kč bez DPH.
• Schválila uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi MČ Praha –
Klánovice a ZO ČSOP Stopa Klánovice, se sídlem Praha – Klánovice, IČ 63836335.
Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce při realizaci projektu „Revitalizace
Aleje Hany Benešové“, který je plánován v rámci Operačního programu Praha –
Konkurenceschopnost. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020, a to
v případě schválení projektu.

Odpověď dle tiskového zákona
Slovo starosty v KZ3/2015 obsahovalo nepravdivá či hrubě zkreslená tvrzení, která se dotýkají mé
cti a důstojnosti. Není pravdou,
že smlouvy o některých dalších
podmínkách výkonu funkce nebyly uloženy a evidovány na klánovickém úřadu a měli je pouze žalující. Má smlouva byla řádně
a platně uzavřena a byla součástí
mé osobní složky na klánovickém
úřadu. Před podáním žaloby jsem se
pokusil opakovaně věc řešit mimosoudní cestou, což bylo představiteli MČ vždy zamítnuto. Nezbylo mi
tedy, než se před koncem promlčecí lhůty domáhat svého nároku mimosoudní cestou. Nejde tedy o žádného „kostlivce“, jak uvedl pan
starosta, nýbrž o to, že MČ mi měla
uhradit v případě ukončení pracovního poměru odstupné, což v rozporu se smlouvou neučinila.
Petr Beneš, aut. tech.
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Zastupitelstvo městské části zasedalo dne 26. 3. a 15. 4. 2015 a přijalo
následující usnesení:
• Schválilo rozdělení příspěvků z „Grantového programu MČ Praha – Klánovice“
na rok 2015, poskytnutí neinvestičních příspěvků z kapitol schváleného rozpočtu neziskovým a obecně prospěšným organizacím a občanským sdružením a pověřilo
starostu podpisem veřejnoprávních smluv.
• Schválilo předložený návrh rozpočtu na rok 2015, návrh rozpočtu VHČ na rok 2015
a rozpočtové výhledy na roky 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
• Stanovilo podle § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze,
aby rada městské části prováděla rozpočtová opatření rozhodnutím rady do 500 tis. Kč.
• Vzalo na vědomí úhradu pokuty ve výši 101 000 Kč dle rozhodnutí OZP MHMP č.j.
MHMP 1378502/2014 ze dne 18. 11. 2014, které nabylo právní moci dne 27. 2. 2015.
Pokuta byla zaplacena dne 13. 3. 2015 a bude podána správní žaloba, kterou v současné době zpracovává právní zástupce MČ Praha – Klánovice.
• Schválilo podání žádosti o změnu Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města
Prahy v katastrálním území Klánovice. Změna se týká parcel č. 811/1 o výměře
14630 m2, č. 811/2 o výměře 12 526 m2, č. 811/3 o výměře 213 m2, č. 811/4 o výměře
924 m2, č. 811/5 o výměře 22 430 m2, č. 811/6 o výměře 1008 m2 a č. 811/7 o výměře
1008 m2. MČ Praha – Klánovice tímto požádá o posun umístění Klánovické spojky.
Jedná se o přiblížení nové obytné zástavby Šestajovic těsně k její původní trase.
• Souhlasilo s předložením projektové žádosti „Revitalizace Aleje Hany Benešové“ s celkovým rozpočtem 13 106 819 Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových
žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost. Schválilo poskytnutí
7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části Praha – Klánovice,
tj. 983 011 Kč a uložilo starostovi Městské části Praha – Klánovice podat projektovou
žádost v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním
programu Praha – Konkurence-schopnost, v termínu do 30. 4. 2015.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

Otázky a odpovědi
Co se stalo se sedmi platany, které byly v ulici V soudním vysazeny v loňském
roce? Řada občanů se z těchto stromů těšila, ale na začátku roku po nich zbyla
jen holá místa.
Ivana Horská: Platany javorolisté byly vysazeny jako náhradní výsadba v květnu 2014.
Na základě nesouhlasu a stížnosti majitelů přilehlých nemovitostí bylo 7 ks platanů začátkem prosince přemístěno na pozemek 1017/1 v ul. Šlechtitelská, který má pronajatý Camping Praha, s.r.o. Přemístění zajistili pracovníci ÚMČ Praha – Klánovice
a Campingu Praha, s.r.o.
V ulici Medinská za domem 774 až k ulici Lochenická je obecní pozemek kolem domů
481–486, na kterém se nacházejí dvě tlející smetiště. Lze tyto hromady odstranit?
Ivana Horská: Dotazem na historii těchto hromad bylo zjištěno, že je údajně založili
(před mnoha lety) obyvatelé zmíněných domů, aby při zkulturnění prostředí ve vnitrobloku (výsadba zeleně, květin apod.) mohli tyto využívat jako kompost. Naší technikou
tento prostor nelze vyčistit, v loňském roce byla oslovena soukromá firma, ale při obhlídce místa sdělila, že toto místo je nepřístupné a jediná možnost, jak jej vyklidit, je
tzv. kolečkování, což je značně finančně náročné. Záležitost budeme znovu řešit
s radou městské části a v případě schválení bude vypsáno poptávkové řízení na likvidaci této haldy.
ÚMČ získalo grand od Magistrátu hl.m. Prahy na stavební úpravy školy v hodnotě 4 milionů Kč. Škola již byla opakovaně rozšiřována. Co je plánováno vybudovat a v jakém časovém horizontu?
Jana Martinová: Peníze z MHMP budou využity pro rozšíření a modernizaci prostor pro
výuku. Je plánováno rozšíření o pět standardních a jednu menší učebnu, příslušné
hygienické zázemí a šatnu. Jídelna by měla být schopna denně uvařit až 670 obědů.
Do konce tohoto roku plánujeme získat stavební povolení, vybrat stavební firmu
a podle přízně počasí začít případně i stavební práce. V několika nejbližších letech se
očekávají tři třídy prvňáčků. Již nyní jsou dislokované třídy v hotelové škole na Slavětínské, což je značnou organizační zátěží.
Ptala se Marie Mikušová
Svoje dotazy posílejte prosím na: Majka.Mikusova@seznam.cz.
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Pomník rudoarmějcům
bychom měli obnovit
Každý, kdo zažil dobu komunismu,
si to pamatuje. Stával v aleji pod lipami, kousek před školou. Pomník rudoarmějce. Stávali u něj
pionýři, pokládali se k němu věnce, chodilo se kolem něj s lampiony při výročích Velké říjnové socialistické revoluce. Pak přišla léta
devadesátá a pomník byl zrušen.
Prý proto, že rudoarmějec, na jehož počest byl postaven, nezemřel v boji, ale opilý spadl pod pásy
tanku, který Klánovicemi projížděl.
Každý, kdo mě jen trochu zná, kdo
zná mé články, ví, že mě nelze podezírat ze sympatií ani k minulému
režimu, ani k putinovskému Rusku.
Ale přesto si troufám tvrdit, že pomník rudoarmějce bychom měli
pod lipami na Slavětínské obnovit.
I podle klánovické kroniky byl v lese
u Klánovic zastřelen sovětský důstojník německým vojákem, který se
v přestrojení za civila pokusil projít
směrem k Američanům. A pokud
jde o toho sovětského vojáka, co
spadl pod pásy tanku. Vždyť i on si
musel projít možná několik tisíc kilometrů bojů. A tragická nehoda
ve dnech, kdy válka končila, nic nemění na tom, že se na osvobození
Československa i celé střední a východní Evropy od nacistů podílel.
Je tu ale i ještě jedna, velmi temná kapitola klánovické historie. Popravy německých vojáků, nejméně
dvou dokonce v lazaretu, někde
v klánovickém lese. Nevím, zda se
najdou pamětníci, kteří by dokázali
určit, kde byli němečtí vojáci zakopáni. Pokud ano, pokud by se podařilo najít hroby Němců, měli bychom se postarat o jejich důstojné
pohřbení. Zjednodušený pohled,
že všichni Němci byli nacisté a že
vojáci, zvláště ti z jednotek SS, si nic
jiného než kulku a zakopání na neznámém místě nezasloužili, nepatří do 21. století. Do doby, kdy si připomínáme 70. výročí konce druhé
světové války v Evropě. Já osobně
bych se pak v lese cítil trochu lépe,
protože bych věděl, že nešlapu
po neoznačených hrobech popravených Němců.
Váš Luboš Palata
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Z klánovické kroniky
Klánovice ve dnech Pražského povstání 1945
Asi 14 dní před počátkem revoluce se
v obci utvořil tajně národní výbor, jehož
členové byli pp. Pražák, Budina, Cibuš,
Herčík, Hošek, Krtek, Matějka, Nevařil,
Novotný, Papoušek, Procházka a Šimůnek. Ve středu 2. 5. 1945 byl navázán
styk se členy pražského národního výboru prostřednictvím bojových spojek.
4. 5. 1945 se do Klánovic dostaly
zbraně, nalezené v nákladním vlaku
v Zelenči nebo odebrané Maďarům
ve Mstěticích, další zbraně byly získány
p. Zemanem ze školy, kde byl ubytován
německý pracovní oddíl. Zbraně byly
vyměněny za civilní šaty a tajně přeneseny do budovy č. p. 1. Téhož dne bylo
započato vyjednávání o kapitulaci posádky Němců, umístěné na Golfu.
5. 5. 1945 byla zastavena veškerá železniční doprava na trati vedoucí Klánovicemi. Téhož dne se začali Klánovičtí shromažďovat před školou.
Německá posádka, umístěná ve škole,
složila zbraně a tyto byly pak rozdány
občanům naší obce. Naši ozbrojení
muži byli pak vysláni jako hlídky k nádraží a do okolního lesa. Posádka
na Golfu se vzdala, a protože se jí nepodařilo opustit Klánovice, byla soustředěna ve škole a tam spolu s německými civilisty hlídána.
Naše obec začala zářit v červenobílých barvách, pan starosta Vystyd byl
pověřen řízením chodu obce. Zejména
bylo zapotřebí zamezit případnému
průjezdu jednotek wehrmachtu Klánovicemi, ležícími mezi dvěma hlavními
na Prahu mířícími silničními tahy. Mužské obyvatelstvo Klánovic provedlo
prakticky během noci množství záseků
na všech lesních cestách tak, aby se
ustupující Němci nemohli přes les dostat. Rovněž po železnici byl nemožný
příjezd, protože na obou kolejích byly
převrácené vagony a mezi Klánovicemi
a Úvaly byla vytržena jedna kolej.
Odpovědnost za všechno dění v obci dnem
5. 5. přešla na Národní výbor, se kterým
úzce spolupracoval starosta Vystyd.
K večeru přivedl do obce p. Tůma
32 vojenských partyzánů, kteří zasahovali v okolí a konali velmi platné
služby.
V neděli 6. 5. byly zesíleny překážky
na dráze, silnicích a lesních cestách,
protože se od Českého Brodu blížilo
německé vojsko. Došlo k zesílení ob-
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Téma měsíce:

Konec druhé světové války
v Klánovicích

Pražské povstání. Foto: archiv

Miloš Schmidt, zakladatel újezdského muzea,
učitel a historik, se jako mladík účastnil bojů
na konci války v Újezdu nad Lesy a okolí.
Ve svých více než devadesáti letech si živě
na tu dobu vzpomíná.
Luboš Palata
Kde se na konci války odehrávaly v okolí Klánovic
nejtvrdší boje?
Největší boje a největší ztráty byly kolem dnešního
PhDr. Miloš Schmidt, Rohožníku, kde tehdy začínala obec Nová Sibřina.
čestný občan Újezdu Vznikla tam 5. května 1945 nějaká barikáda?
To nebyla ani barikáda. To bylo minometné hnízdo, na křinad Lesy.
žovatce Rohožnické a Novosibřínské, které bylo vytvoFoto Luboš Palata
řeno poté, co povstalci získali minomet a nějaké pušky.
Druhé hnízdo bylo v polích u Skalky, pět set metrů jihovýchodně. Na trati v Úvalech byly vytrhané koleje, ale od Úval k Újezdu byly na silnici jen pokácené stromy,
to ale nemohlo tanky zastavit. Tam také byli Češi se zbraněmi, kteří se snažili
Němce zadržet, samozřejmě marně. Tam bylo několik padlých, většinou z Úval.
A kdy Němci přijeli?
Už 6. května se tady bojovalo. Bohužel to bylo diletantsky připravené. Obránci,
bylo jich několik desítek, měli kromě toho minometu jen pár pušek a pistolí.
U Skalky padli čtyři lidé, zbytek se dal na útěk ke Kolodějím. U sibřinské školy
se Němci, kteří prošli okrajem Újezdu nad Lesy, napojili na další jednotku.
S nimi odešli i někteří místní Němci. Pak dorazily hlavní jednotky.
Už 6. května byl tedy Újezd obsazený? Co nejhoršího tady nacisté tehdy
spáchali?
Nejhorší asi bylo, že byli zastřeleni dva kluci, kteří měli tehdy službu na poště
u telegrafu. Měli normální službu, Němci tam vtrhli a zastřelili je, aby nemohli
poskytovat informace o postupu nacistických jednotek. To bylo naprosto nesmyslné. Pak Němci postupovali dál na Běchovice…
Pojďme ke Klánovicím. O nich se traduje, že za války tam bydlela po arizaci německá smetánka, že v Klánovicích v lázních byl při své návštěvě
Prahy i Joseph Goebbels a že ve škole byl na konci války Hitlerjugend?
Je to pravda?
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Částečně. Klánovice znám dobře. My jsme každou neděli chodili k Dašům
se posadit, tam vždycky hrála hudba, pak se chodilo také i k Wagnerům,
kde je dnes učiliště, nebo do Olympu…
A ke Smolíkům?
To byl už Újezd. Tam byl tehdy i hotel, tehdy nevěstinec.
To nebude asi současný majitel potěšen.
No bylo to tak. Klánovice byly známé tím, že se tam v neděli dopoledne konalo korzo mezi nádražím a dnešní školou. To bylo ale německé korzo a té
oblasti Klánovic se říkalo „Malý Berlín“. Téměř všechny velké vily, které byly
od nádraží po levé straně směrem ke škole, byly před válkou pražských německy mluvících židů, továrníků a obchodníků.
Po okupaci nacisté tyto vily zabrali a nastrkali tam svoje lidi. Po válce zase
všechny tyhle Němce vyhnali, oni většinou utekli včas sami, a obsadili to
komunisté, často už v květnu roku 1945, zbytek po roce 1948.
A bydlela v Klánovicích za války i Lída Bárová?
Ta taky.
A Hitlerjugend? Na ty vzpomínal i můj prastrýc Jiří Třešňák.
Ano, ti v Klánovicích určitě byli. Já sám jsem je v zimě 1945 potkal. Byla
to elita Hitlerjugend, část z nich pak byla v divizi SS.
Bojovalo se v samotných Klánovicích?
Podle mě ne. Ale potkal jsem 10. května u Wagnerů, tedy u učiliště, dva mladíky, kteří vezli na káře popraveného německého vojáka. Vezli ho zakopat do
lesa.
Někde v kronikách jsem narazil na to, že v Klánovickém lese operovala
jednotka třiadvaceti sovětských partyzánů. Je to možné?
Možné to je, zřejmě to byli sovětští zajatci, kterým se podařilo utéct z nacistického zajetí. Byl to první les u Prahy.
A měli nacisté v lese nějaké vojenské objekty? Třeba v místě pozdějšího muničního skladiště?
Ten Němci vybudovali a ta část lesa kolem byla uzavřena.
A byla v Klánovicích nějaká vojenská posádka?
Stálá posádka ne, ale na konci dubna byli v Újezdě a zřejmě i v Klánovicích
ubytováni němečtí vojáci stažení z italské fronty.
A kdy Němci začali z Klánovic a Újezda mizet? Až devátého?
Ne, už sedmého, osmého května odcházeli směrem na Prahu a dál, ale
hlavně benešovskou silnicí a poděbradskou. A ráno 9. května už jsme slyšeli, že přijeli Rusové.
A děly se tady masakry Němců, jako se to stávalo po 9. květnu v tehdejší Praze?
Odsud téměř všichni Němci utekli. Ale v Újezdě 10. nebo 11. května pověsili na šibenici tři Němce, jednoho skutečného kolaboranta, potom i pana
Knirsche, který byl německým pověřencem starosty Újezda, a pak pověsili
jednu paní ze Sibřiny, původem Němku, která prý ukázala německým vojákům cestu přes les. Tu pověsili jen na základě nařčení. Veřejná poprava byla
před újezdskou školou proti dnešnímu místnímu úřadu.
Jak to bylo s pomníkem sovětského vojáka v Klánovicích? Skutečně to
byl opilec, který jen spadl z tanku, jak se tradovalo?
Já jsem v Klánovicích na škole v padesátých letech učil. Už tehdy se to říkalo. Ale to zrušení pomníku pokládám za neúctu k padlým. Vždyť kolik tisíc
kilometrů musel ten voják bojovat, než došel do Prahy.
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rany na dráze, z Běchovic byly zaslány
další tři vagony, určené k vykolejení.
8. 5. 1945 bylo ustaveno v Klánovicích vojenské velitelství a umístěno
v domě č. p. 23. Velitelství disponovalo počtem asi sta mužů, většinou
bývalých vojáků v záloze. Téhož dne
došlo ke vstupu německého oddílu
do Klánovic za účelem vyzvednutí zajatců ze školy. Při nástupu internovaných Němců se část německých vojáků rozběhla po obci a začala střílet.
Jedna německá hlídka pronikla
k obecnímu úřadu, kde jeden voják
vhodil granát do okna obecního
úřadu, čímž zdemoloval kancelář,
zdivo a okna. Odjezd internovaných
Němců a situace kolem byla poslední
klánovickou válečnou epizodou.
Ve středu 9. 5. 1945 odpoledne přišli
do Klánovic ruští partyzáni, kteří zajali
v lese tři příslušníky SS. Zastřelili je
blízko nádraží, téhož dne bylo ještě zastřeleno devět příslušníků SS. Byly
u nich nalezeny háčky na vylupování
očí. Všichni zastřelení příslušníci SS byli
zakopáni v lese na neznámém místě.
Když ještě téhož dne přijely do naší
obce tanky s ruskými vojáky, nebralo
nadšení našich lidí konce. Před školou
byla připravena slavobrána k uvítání.
Ve čtvrtek 10. 5. 1945 byl pohřben v zeleném pásu ruský hejtman, kterého
v lese zastřelil esesák oblečený v civilu.
V pátek 11. 5. byl usmrcen tankem,
z něhož spadl únavou, ruský vojín.
Byl pohřben vedle ruského hejtmana,
ostatky hejtmana byly po čtrnácti
dnech odvezeny na Olšanské hřbitovy do Prahy, ostatky vojína potom
na hřbitov do Jiren.
Situace se v Praze, a tím i v Klánovicích, postupně uklidňovala, i když
se stále v okolí vyskytovali jednotliví
Němci jako záškodníci. Jak je psáno
v klánovické kronice, „život se stával
zvolna klidnějším a radostnějším“.
Z kroniky Klánovic vybral a přepsal
Daniel Stangl

Příběhy dvou pomníků
Za Újezdem u silnice na Kolín stojí dva pomníky z konce druhé světové války.
Oba můžeme vidět přímo z auta. První se nachází vedle retranslační stanice
na místě, kde byla 8. května 1945 nalezena těla tří úvalských občanů vykonávajících zdravotnickou službu, Bohumila Janďourka, Jaroslava Michálka a Karla Marčína, které nacisté věznili a poté umučili za stanného práva vyhlášeného v Úvalech.
Druhý pomník stojí na opačné straně silnice za odbočkou na Květnici uprostřed
lesní mýtiny. Žulová stéla připomíná Miroslava Jenšovského, zastřeleného zde
v lese 6. května 1945. Údajně nešlo o úmrtí v boji, ale o zastřelení, když se tudy
vracel pěšky z Prahy domů do Přišimas. (rz)
Foto KZ – Robert Zoulík
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Hydepark
STOP rukojmím u nádraží!
Klánovice slouží jako P+R pro okolní vesnice a městské
části. Podíl Klánovických parkujících u nádraží činí přibližně 19 %. Jediným řešením aktuálního stavu je zvýhodnění Klánovických občanů zavedení zóny vyhrazeného
stání, a to pouze v místech, která toto stání umožňují.
Pouze restrikce donutí okolní obce ke spolupráci, např.
k posílení či zavedení autobusových linek dopravujících
jejich občany ke Klánovickému nádraží. Tato zóna byla
již projednávána na odboru dopravy Prahy 21, bohužel
v podobě, jaká by situaci neřešila. Nebyla do ní zahrnuta
parkovací místa na točně u „Kolomazné pece“. Proto byl
tento návrh odmítnut předchozím zastupitelstvem. Než
byl tento nedostatek odstraněn, proběhla na celopražské
úrovni bouřlivá diskuse o modrých zónách a tento náš
nový návrh byl poté zamítnut. Nyní zjišťujeme možnosti
na Ministerstvu dopravy a Magistrátě, jakou formou by
bylo možné tuto restriktivní zónu zavést tak, abychom vyhověli všem příslušným úřadům a zároveň řešili pro nás
tak palčivý problém. Obyvatelé u nádraží nemohou být
našimi rukojmími!
Ing.Ondřej Voleš, PhD. (SPK), předseda dopravní komise

Od šneka k milionům čili chvála ženského pragmatismu.
Život v okrašlovacích spolcích a neziskových organizacích připomíná dobu, kdy se lidé ještě řídili přírodními
cykly, od slunovratu k rovnodennosti, od setby ke sklizni.
Cyklickým rituálem takové neziskovky může být cokoli,
od pohádkového lesa k pohádkovému lesu, od sochání
k sochání nebo od zdobení květinového šneka na podzim ke šnekovi jarnímu. Musím se přiznat, že se mi takové pojetí času líbí víc než ukřičené směřování
k světlým zítřkům. Cyklicky plynoucí čas usazuje člověka k místu a zapojuje ho do společnosti. A není náhodou, že se těmto činnostem věnují převážně ženy.
Dvě pragmaticky založené dámy ze sféry občanských
společností máme od podzimu i v čele naší obce a hle,
je uklizeno, září tu květiny, přesunuly se ošklivé kontejnery, získali jsme čtyři miliony na rozšíření školy, navyšujeme kapacitu mateřské školky, podáváme žádost
o velký grant na přeměnu Slavětínské ulice v lázeňskou
promenádu… Gentlemani z Rady, kteří řeší mnohem
dalekosáhlejší otázky, mi tento text určitě prominou.
Robert Zoulík (SPK)

Otevřenost, transparentnost, etika à la Spolu
Jako opoziční zastupitel dobře vím, že má role není pouze kritizovat. Hájit veřejný zájem ale znamená poukazovat i na to, co
se v obci děje, jaké nešvary se objevují. Je proto naším úkolem informovat veřejnost, že například některé zakázky se už
zadávají přímo, bez poptávkového řízení, na doporučení kamarádů. Poslední případ je zpracování dokumentace na revitalizaci parků před školou a části Slavětínské, které MČ zadala
bez poptávkového řízení, a navíc služba byla nejprve zadána
a až zpětně radou schválena (cena 69 200 + 35 000 Kč).
Mimo jiné tento projekt, který v dokumentaci naceňuje odstranění některých soch a v podstatě se sochami nepočítá,
nebyl s představiteli Klánovického fóra vůbec konzultován…
Ohledně otevřenosti je dobré vědět, že se „vláda“ rezolutně
staví proti přenosu z veřejného jednání, jednání rady zůstávají uzavřená pro občany i ostatní zastupitele. Poslední, nejvážnější, věc: zastupitelstvo schválilo rozpočet, z našeho
pohledu velmi rizikový, kde, aby se zaplatily odměny a prohrané soudy, se masivně čerpá z rezerv, které by měly sloužit především na investice, nikoli aby byly projedeny. Prosím
čtenáře, aby si přečetli program vládních stran (SPOLU-ODSČSSD) a konfrontovali s těmito řádky… Aby si každý sám vyvodil, kam naše obec kráčí.
Zorka Starčevičová (Čas na změnu). Kráceno KZ

Dovolte mi, abych se zamyslel nad smyslem a prospěšností
existence dobrovolných hasičů v Klánovicích. K zamyšlení
mně vede zkušenost ze začátku dubna, kdy se dobrovolní hasiči Klánovice zasloužili o pomoc občanům Klánovic. Dobrovolní hasiči zasahovali v souvislosti se silným větrem
u 19 zásahů, z toho bylo většina likvidace vyvrácených nebo
zlomených či jinak nebezpečných stromů, a u dvou případů
uvolněných plechů střech.
Jak se na tuto činnost hasiči připravují? Kromě pravidelných
školení získávají praxi při kácení stromů a činností při výcviku.
Každou sobotu se klánovičtí hasiči pravidelně scházejí
ve zbrojnici a zdokonalují pro případy požáru, již zmíněných
nebezpečných stromů, ale i pro případ ohrožení nebezpečným hmyzem, dopravní nehodou, vyproštění vozidla apod.
Kolik činnost hasičů v Klánovicích stojí Městskou část? Městská část na činnost, výstroj, výzbroj a zázemí hasičů dostává
od Magistrátu dotaci. Kromě této dotace každoročně hasiči
žádají o příspěvek na opravu techniky Magistrát hl. m. Prahy,
který účelovou dotací těmto požadavků zčásti vyhovuje. A důležité nakonec: hasiči tuto činnost dělají bez nároku na mzdu.
Za to jim patří náš dík.
Pavel Jaroš (Hlas Klánovic)

Vážení čtenáři, rozhodli jsme se udělat z Hydeparku opravdové místo pro volné sdělování názorů našich zastupitelů.
Proto se na této stránce budete v každém KZ setkávat s názory zastupitelů, které nejsou s výjimkou daného rozměru
ničím omezovány. V každém čísle dostane prostor pět zastupitelů vybíraných podle klíče, aby se na každého dostalo
jednou za tři čísla KZ a zároveň byla rovnoměrně zastoupena všechna politická uskupení, která se v Klánovicích probojovala do zastupitelstva. Věříme, že tato otevřená forma diskuse bude plně využita k civilizované konverzaci. Názory
zde publikované nevyjadřují stanovisko KZ.
Luboš Palata, šéfredaktor
P. S. V tomto čísle jsou jen čtyři zastupitelé, protože STAN zatím stále nedoplnil počet svých zastupitelů.
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Z úřadu Městské části
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Jubilanti

Protihlukové bariéry podél trati
V posledním, čtvrtém čísle Klánovického zpravodaje jsem si všiml fotografie
dokončované protihlukové stěny podél železniční trati. Trochu mě překvapila
legenda „Není její výsledná podoba tématem pro naše zastupitele?“ Pochopil jsem tento podnět jako povinnost čtenářům trochu objasnit stručnou historii jejich vzniku.
Snahou o výstavbu kvalitních protihlukových stěn podél železniční trati jsem
se začal zabývat krátce po svém přistěhování do Klánovic koncem 90. let.
Tehdy jsem si zcela náhodou všiml na úřední desce záměru plánované rekonstrukce železničního koridoru. Bylo to ještě za starostování pana Hanzala
a v tehdejší akustické studii nebyly žádné stěny pro ochranu Klánovic, ale
naopak byly navrženy na opačné straně. Protože se podstatnou dobu své
profesní kariéry věnuji i dopravní akustice, začal jsem od té doby Klánovicím
pomáhat při zkvalitňování jejich odborných připomínek a vůbec bojům, aby se
tu v rámci této gigantické rekonstrukce tato potřebná ochrana vybudovala.
Nebylo to jednoduché, protože akustická legislativa je velmi nejednoznačná,
ale jejich parametry byly nakonec přesně stanoveny ve stanovisku EIA a postupně přeneseny až do dokumentace pro provádění stavby. Velmi dobře se
v závěru při těchto jednáních spolupracovalo s panem starostou Soukupem
a Ondrou Volešem za dopravní komisi. Ze strany investora byla logicky vždy
snaha se těmto nákladům spíše vyhnout a naše snaha byla využít této příležitosti ke zkvalitnění života v jižní části Klánovic. Pro informaci – jejich parametry se vždy určují fyzikálně-počítačovým modelem a rozměry jsou ty
nejmenší možné pro splnění hygienických limitů. Původně byl jejich vzhled
určen jako „stěny přírodního vzhledu“, ale v závěru přišel investor s projektantem s představou provedení většiny stěn z jednostranně pohltivých hliníkových panelů. Přírodní je na těchto panelech samozřejmě jen jejich zelená
barva, ale hlavní deklarovanou výhodou byla jejich lehkost, a tím i montáž
bez nutnosti těžké techniky a ev. kácení stromů pro snazší přístup. Tato varianta byla nakonec ze strany Klánovic akceptována s podmínkou, že v centrální části obce budou stěny z esteticky kvalitních gabionových stěn.
Mrzí nás samozřejmě určité zcela amatérské chyby při stavbě, např. část gabionové stěny byla provedena bez nutných akustických vložek, což podstatně
snižuje její účinnost, nebo nyní i pro cestující patrné absurdní obrovské mezery pod základy části protihlukových stěn u nástupiště (viz. naše webové
stránky). Debata s prováděcí firmou i s investorem je však dost složitá, protože zde se evidentně pohybujeme v odlišné odborné rovině, a hlavním zájmem je ušetřit.
I tak lze ale považovat dokončované protihlukové stěny za úspěch, kterého
většina ostatní zástavby v okolí rekonstruované trati nedosáhla. Teď už snad
půjde jen o to, aby nebyly brzy poničeny.
Ing. Karel Horníček

Foto:
Podchod u nádraží
na konci dubna.
Před květnovým
otevřením bylo
stále co dodělávat.
Foto KZ:
Radoslav Kůla

V květnu slaví narozeniny:
Jana Nývltová
Antonie Šťastná
Věra Zajícová
Vlastimil Hlavnička
Jaroslava Podubecká
Marie Bezděková
Miroslava Tichá
Hana Ťukalová
Všem oslavencům gratulujeme!

Sdělení ÚMČ

Mobilní sběrný dvůr
bude provozován v ul. Medinská
x V Soudním na parkovišti u Haly
starosty Hanzala v neděli 17. 5.
2015 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Mobilní sběrný dvůr funguje jako
dočasné stanoviště sběrných nádob a VOK na zpevněné ploše určené pro krátkodobý sběr určitých druhů odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy na základě předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu prokazujícího trvalý pobyt a lze
zde v provozní době odložit objemný
odpad (20 03 07), dřevěný odpad
(20 01 38), odpad ze zeleně
(20 02 01) a kovy (20 01 40).

Mobilní sběr
nebezpečného odpadu
Barvy, baterie všech druhů, včetně olověných akumulátorů, čisticí
prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku,
kyseliny, léky, lepidla, nádobky
od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry,
tuky, výbojky a zářivky můžete odkládat obsluze sběrového vozidla.
12. 5. 2015 (úterý) na místech:
ul. Votavova (u nákupního střediska) 17.40 hod. – 18.00 hod,
ul. Krovova (u pizzerie SAMOS)
18.10–18.30 hod, Přimské nám.
(roh s ul. Libčanská) 18.40–19.00 hod.
Alena Janoušková
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Klánovický kaleidoskop
4. 5. – pondělí
Oddíl Stopa pořádá úklid Klánovického lesa. Sraz je u školy v 16.00 hod,
konec u Kolomazné pece v 18.30. S sebou je nutné mít pracovní rukavice
a igelitovou tašku na sběr odpadků.
16. 5. – sobota
Přijďte se seznámit s projektem „Obnova klánovických hodin“ a prohlédnout si krásná historická vozidla,
podpoříte tím finanční sbírku na obnovu
klánovických hodin pořádanou sdružením Klánovice SPOLU. Akce se
bude konat jen za příznivého počasí během farmářských trhů.
17. 5. – neděle
Vítání nových klánovických občánků
narozených v roce 2014 proběhne
v Mateřském centru Klánovice, ulice
Ke Znaku. Další informace na
www.mcsikulka.webz.cz nebo
j.dlaskova@email.cz, tel. 604 315 231.
24. 5. – neděle
Přijďte na 8. ročník charitativního
Běhu naděje, který pořádá Masarykova ZŠ a Místní úřad. Tratě dlouhé
1–4 km jsou vhodné pro běžce, chodce, rodiče s kočárky či cyklisty (trasa
10 km). Čeká na vás doprovodný program, vystoupí mladá kapela Frenchise, složená z bývalých žáků naší školy, a nebude chybět ani knižní bazar pořádaný klánovickou knihovnou. Výtěžek
z Běhu bude předán na výzkum a léčbu
rakoviny. Zápisy začínají od 8.30 hodin
na dvoře ZŠ, samotné běhy od 10 h.
29. 5. – pátek, od 18.00
Svátek sousedů – od 18.30 zahraje
skupina Slimáci s Jardou Krutským, od
19.00 film pro děti Paddington, více na
www.kcnovabeseda.cz
31. 5. – neděle, od 9 hodin
Pohádkový les – dárek všem dětem
od 2 do 8 let a jejich rodinám – již 6. ročník klánovického Pohádkového lesa.
Na trasu se můžete vydat kdykoli mezi
9–12 hod. Start i cíl jsou na fotbalovém
hřišti (ulice V Jehličině), kde vás čeká
doprovodný program – skákací hrady,
malování na obličej, výtvarné dílny, tombola a letos i zdravé občerstvení!
Král Ferdinand I. Klánovický se svou
družinou se těší, že mu děti opět pomohou najít ztracenou princeznu. Více
informací a registrace na www.pohadkoveklanovice.cz.
Zuzana Coufalová
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Můžete se těšit

Petr Nárožný:
Do Klánovic se těším.
Jezdím tam i na kole
Proč přijíždíte přibližně za měsíc do Klánovic?
Protože mě pozval Karel Vilgus, abych se stal patronem
letošního Sochání pro Hedviku. Je to můj starý známý
z působení v Semaforu. To pro mě bylo důležité období.
Výtvarné umění je pro mě významné, sochařství obdivuji, ale
dodal jsem k tomu, že by mi to přišlo málo, že bych vedle
Foto: Petr Nárožný,
zahájení rád uspořádal ještě představení, respektive besedu.
archiv KZ
Řekl jsem mu: Vymyslete, jak by se to mělo jmenovat, třeba
beseda s Petrem Nárožným, o mém pohledu na mé role, na
to, co se děje kolem nás, a nebudu se bát ani toho, když se lidé na něco zeptají. Besedy jsem
kdysi dělal často, dokonce jsem se tím částečně živil. Dnes to trochu vyšlo z módy, ale já je
pořád mám rád. A nemusí přijít tři sta lidí, možná je lepší padesát, šedesát, protože pak si
člověk prostě popovídá. Proto se do Klánovic docela těším.
Jak bylo dlouhé to semaforské období, z něhož se s panem Vilgusem znáte?
Já přišel do Semaforu v roce 1973. Byl jsem tam osm let, do roku 1980. Šimek,
Sobota, Nárožný.
V čem to bylo jiné hraní než to, co pak následovalo?
Semafor dělal srandu. To, co tam dělal Slávek Šimek s Jirkou Grosmanem a potom
s námi, to byl kabaret, estráda.
Budete mít kousek toho humoru či estrády i ve svém vystoupení v Klánovicích?
Ano, něco tam bude. Já myslím, že vesele, s nadhledem se dá dělat i debata. Bez
toho by se nedalo přežít. Člověk se musí umět zasmát. Vždyť žijeme v dobrém místě
a v dobré době.
A máte ke Klánovicím nějaký osobní vztah?
My se ženou jezdíme do Klánovic často a rádi na kole. Jsme vášniví cyklisté
a Klánovice jsou pro nás ze Strašnic dobře dosažitelné, bydlel tam dlouhá léta můj
kamarád Michal Pavlata. Přes něj jsem dokonce sledoval ten váš spor mezi golfisty
a negolfisty. V Jirnech měl zase můj strýc chatu a tam jsem také často jezdil.
A chybí vám jako cyklistovi v Klánovicích cyklostezky?
Mně by stačil nějaký vyhrazený pruh na té vaší hlavní silnici. Pro cyklisty má také
kouzlo, pokud nějaký místní fanda historie najde v té lokalitě nějaké zajímavé místo,
které popíše, kde se třeba odehrálo něco v historii, za druhé světové nebo nějaké
jiné války, kde žila nějaká slavná osobnost… Stačí udělat nějakou tabulku, to pak lidi
přiláká a dají si limonádu a oběd a to je samozřejmě pro tu obec přínos.
Kde vy si dáváte nejraději v Klánovicích limonádu a oběd?
Na hlavní ulici… jak se to jmenuje… Olymp. Tam jsme se posledně docela dobře
a levně najedli.
Kdy jste byl v Klánovicích poprvé?
Už jako kluk. Já bydlel ve Vršovicích a na kole tam nikdy nebyl problém dojet. Strýc měl
navíc v Jirnech chatu a já k němu jezdil. To tehdy byly v těch padesátých letech chatky,
stavělo se to za pár korun, z toho, co kdo sehnal. Moc hezké to nebylo, ale sloužilo to.
Luboš Palata

Svátek sousedů v Klánovicích
Ve Francii proběhl první Svátek sousedů v roce 1999, v roce 2005 se slavil už
v 377 evropských městech za účasti 4,5 milionu lidí. Tradičně se tento svátek slaví
poslední květnový pátek. V Klánovicích tento svátek pořádá společnost NADOSAH, o.p.s., spolu s Českým farmářským trhem a MČ Klánovice. Podpořte i Vy tuto
hezkou tradici! Na již třetí sousedské párty zahraje všem „Klánovičákům“ dobře
známý Jarda Krutský se skupinou Slimáci, budete moci ochutnat různé druhy piva
na malém pivním minifestivalu a opečete si chutnou uzeninku z Českého farmářského
trhu. Ti soutěživější mohou své sousedy vyzvat k přátelskému klání v pétanque. Vaše děti
zabavíme filmem o medvídkovi Paddington. Vstupné: nejlépe vlastnoručně upečený
sladký či slaný koláč, chlebíčky nebo cokoliv, co dobře umíte a rádi se o to se svými
známými i neznámými sousedy podělíte. Svátek sousedů se bude konat v KC Nová Beseda v pátek 29. 5. od 18:00, film Paddington začíná v 19:00.
Zuzana Coufalová za NADOSAH, o.p.s.
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Co nového v Klánovicích
Studio V&K Pilates a masáže
Přímo na Slavětínské ulici můžete navštívit netradiční profesionální Studio V&K, klientům připraví cvičební plán šitý na míru bez ohledu na věk či zdravotní stav. S velkým zájmem se setkala i baletní přípravka pro děti od 3 do 15 let.
Studio Yoon
Kdo dává přednost větším prostorům, může zavítat do nově otevřeného relaxačního
Studia Yoon, které se též nachází na Slavětínské ulici a nabízí zumbu, pilates a různé
druhy jógy.
Biorezona
Ten, který chce něco dobrého udělat pro své tělo, ale netrápit ho při tom cvičením,
může zavítat do ulice V Pátém, kde se nachází přímo proti tenisovým kurtům Biorezona. Zdejší odbornice vám poradí, jak nejlépe detoxikovat organismus a nalézt příčiny vašich nemocí a pomocí biorezonančních metod.
Obchod u Katky
Útulný obchůdek se zdravou výživou se přestěhoval jen o několik stovek metrů dál
do bývalých prostor řeznictví. Na nové adrese zřídila majitelka pro ratolesti nakupujících dětský koutek.
Bazar
Staronové potraviny Bazar opět změnily před několika měsíci majitele. Ten se snaží
získat zašlou slávu tohoto obchodu nejen skoro celodenní otvírací dobou po celý týden
(každý den zavírá až ve 20 h.), ale i pestrou nabídkou, ve které kromě potravin nechybí
ani základní drogistické a elektronické zboží.
Klánovická rezidence
Dlouho jsme s napětím očekávali, co nového se objeví v komerčních prostorech Klánovice rezidence u autobusové zastávky Bazar. Tady je malý přehled:
Storestyle – luxusní odpočinková lehátka, desingové doplňky, přírodní kosmetiku
a v neposlední řadě knihy pro malé i velké čtenáře.
Golf pro rodinu – vše, co potřebuje správný golfista pro hru od míčků přes hole, vozíčky až po dokonalý outfit.
DK podlahy – kompletní realizace dřevěných, vinylových podlah, obkladů schodů,
exteriérových teras.
Vlasový ateliér Station – profesionální kadeřnictví pracující s vlasovou kosmetikou
Redken poskytuje kompelxní péči o vlasy.
ProSmile – zubní klinika zakládající své služby především na prevenci, která je tou
nejlepší investicí do budoucnosti našich zubů. V současné době můžete navštívit dentální hygienstku. V průběhu června bude zdejší péče kompletní, neboť začne ordinovat i lékař.
Lékárna – v průběhu tohoto měsíce se můžeme těšit i na otevření nové lékárny.
NK DENTAL – Místo herny na Slavětínské ulici vznikla rodinná stomatologická
ambulance MUDr. Kateryny Novynenky, která převzala pacienty od místní zubařky H. Kubešové z důvodu jejího odchodu do důchodu. I tato lékařka spolupracuje
s běžnými zdravotními pojišťovnami a přijímá nové pacienty.
CARAGANA s. r. o – Vedle KC Nová Beseda je od poloviny dubna opět otevřeno zahradnictví, které změnilo nejen svůj vzhled, ale především majitele. Kromě výsadby,
květin, stromků a jiných zahradnických potřeb majitele nabízejí realizaci, návrhy
a údržbu zahrad.
Olga Karásková
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Žáci píší

Co se mi líbí
na klánovické škole
(když už tam musím chodit)
Já si myslím, že na naši školu nikdo
nemá. Máme tam skvělé učitele, dobře nám tam vaří, ve třídě používáme
různá elektronická zařízení a pořád se
něco děje, prostě, co víc si přát. Škola také pořádá mnoho zajímavých
kroužků. Moc ráda bych chodila
na všechny, ale mám také povinnosti
a aktivity mimo školu.
Naše třída je prostě skvělá. Máme
hodnou paní učitelku, která s námi
často jezdí na zajímavé výlety, na kterých se hodně dozvíme. Při vyučování
nesedíme jen v lavicích, někdy sedíme
na koberci a povídáme si, někdy paní
učitelka nastříhá lístečky, na ně něco
napíše, my se rozdělíme do dvou skupin a potom s nimi různě pracujeme.
Někdy rozmístí lístečky na chodbě, a tak
nemusíme trávit celé vyučování jen ve
třídě, ale trochu se i proběhneme.
Máme i různé práce ve skupině, kdy se
můžeme libovolně rozdělit a pracovat
společně. Při výtvarce malujeme obrázky nebo něco vyrábíme, vše pak
zůstane pár dní ve třídě k vystavení
a potom si svoje „umění“ můžeme vzít
domů. Zkrátka škola hrou! Vždy před
Vánocemi a Velikonocemi se v naší škole pořádají umělecké dílny, tady si každá třída prvního stupně připraví nějaký
nápad na výrobu předmětu, který připomíná svátky, a každý žák může jít
do jakékoli třídy, ve které se mu výrobek
zalíbí, a tam si ho může vytvořit.
Přestože je naše škola v ledasčem výjimečná, dohodli jsme se s mámou
a tátou, že zkusím přijímačky na gymnázium. Ještě si sice nedovedu představit, že bych odešla z Klánovické školy, protože je ta škola prostě super
a mám tu spoustu kamarádek, které vídám už pět let, na druhou stranu to
bude určitě něco nového, a to je přece dobré zkusit.
Anna Valešová, 5. B

Z naší knihovny aneb knihy mimo žebříček
Mezi historickými knihami se naší knihovně podařilo koupit velmi zajímavou knihu vynikajícího historika Františka Šmahela – Jan Hus – život a dílo. Není to kniha útlá, ale pro čtenáře se zájmem o historii je to vlastně povinná četba.
O životě kněze a vzdělance Jana Husa má určitou představu každý Čech. Jako vždy jsme byli trochu ovlivněni tendenční výukou na základní škole a určité mýty o jeho životě a smrti přetrvávají v národním povědomí dodnes – „Vzplála hranice na břehu Rýna…“ Proto je dobré přečíst si takto kvalitní dílo, které podle dnešního stavu poznání podrobně
popisuje Husův život v souvislostech jeho doby. Značná část knihy je věnována i vlivu Wicklefova díla. A jen pro navnadění – nikdo nikdy Husovi nezaručil volný návrat z Kostnice domů.
Ing. Karel Horníček
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Hasiči informují

Týden plný zásahů
u vyvrácených stromů
Celý týden od 30. 3. do 4. 4. 2015 byl
pro jednotku SDH Klánovice dost
náročný. Po celý týden foukal silný
nárazový vítr. To se projevilo na počtu výjezdů naší jednotky. který se za
tento týden se zastavil na čísle 19.
Tolika výjezdů naše jednotka nedosáhne často ani za rok. Hned
v pondělí kolem poledne vyjela naše
jednotka k odstranění utržených
plechů na štítu střechy rodinného
domu. Posléze nám byla OPIS Praha vyhlášena pohotovost na zbrojnici, aby nás vzápětí vyslali na náš
nejdelší a nejvzdálenější zásah, a to
do ulice Za Invalidovnou Praha 8,
do místní školy. Na dvoře se nacházel rozlomený památný strom.
Většina ulomených větví zůstala viset na lanech, kterými byl strom svázán. Povedlo se zaklíněné větve zlikvidovat do setmění. Druhý den
následovaly další vyvrácené a zlomené stromy postupně až do večera. Tento scénář se opakoval
i ve středu. Ve čtvrtek byla jednotka
vyslána do ulice Slavětínské k požáru vozidla Škoda. Poslední výjezd
byl v sobotu opět k vyvrácenému
stromu držícímu na kořenovém balu
hrozícímu pádem do komunikace.
Lukáš Tvrdý, strojník JSDH

Změny u hasičů
Na výroční valné hromadě došlo
k volbě nového výboru Sboru dobrovolných hasičů Klánovice.
Starostou SDH Klánovice byl zvolen
pan Stanislav Huser. Dalšími členy výboru SDH byli zvoleni Bc. Pavel Jaroš,
Michal Raiser, Lukáš Tvrdý, Václav
Musil, Radek Čihula, Martin Žebro.
Tímto děkujeme dosavadnímu výboru v čele s panem Václavem Musilem za jejich práci pro sbor.
Také ve vedení výjezdové jednotky
došlo ke změně. Po neuvěřitelných
více než 25 letech na vlastní žádost
ukončil funkci velitele JSDH pan Stanislav Huser. Novým velitelem Klánovických hasičů byl jmenován pan
Bc. Pavel Jaroš. Rádi bychom poděkovali panu Stanislavu Huserovi
za dlouholeté velení naší výjezdové jednotky.
Členové JSDH
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Klánovický sport

Úvod jarní fotbalové sezony v Klánovicích
Muži
A-tým Klánovic měl po podzimu solidně nakročeno za postupem a na začátku jarní části to i přes pomalejší rozjezd začíná potvrzovat. Remíza v úvodním zápase s Trojou a vydřená výhra v Bohnicích nám daly solidní základ na další pokračování seriálu s názvem
„Cesta za postupem“, který se v Klánovicích opakuje v posledních letech pravidelně. Vzhledem k zaváhání protivníků máme ovšem všechno ve svých rukou a podle všeho se rozhodne především v zápasech s týmy vysoko postavenými v tabulce, tj. hlavně Xaverov
a Dolní Chabry. Neváhejte tedy muže podpořit a přijďte se podívat na některý z domácích zápasů, výkop bývá v sobotu v 17.00, občerstvení v okýnku zajištěno.
Starší dorost
Starší dorostenci se i přes personální problémy drží na slušné deváté příčce dorostenecké
I. třídy, kde hrají i takové mančafty, jako je ambiciozní Motorlet, nebo Radotín. Jaro začali
kluci s bilancí jedné výhry, jedné remízy a dvou porážek, kdy především ta domácí s Bohnicemi musela hodně mrzet, protože dorostenci inkasovali až v závěrečné minutě a podle svých slov se cítili tak trochu jako Atletico Madrid. Pozitivním jevem rozhodně je zařazování některých hráčů do „áčka“, Dan Kutzendorfer nebo Ondra Nejedlý se už dokonce
dočkali prvních gólů za náš dospělý tým, tak doufejme, že to bude pokračovat. Mezi další opory týmu patří zajisté Tomáš Ulrich, Láďa Šperl, nebo Honza Parák. Největší zásluhu za dobrý herní projev týmu má ovšem trenér Honza Silovský, na čemž se shodnou bez výjimky snad všichni lidé, kteří náš fotbal jakoukoli cestou sledují či podporují.
Mladší dorost
Zřejmě nejtěžší pozici mají mezi klánovickými mužstvy mladší dorostenci vedení trenéry Tumpachem a Svobodou. S přeborem se ovšem perou víc než zdatně. Jarní výsledky zatím vypadají následovně: výhra na Braníku, kdy soupeři nasázeli pět branek,
těsná prohra doma 0:1 s Tempem a výprask ve Střešovicích, kdy jsme inkasovali potupnou „brazilskou“ sedmičku. Zkušenosti, které kluci čerpají ze zápasů se silnějšími
protivníky, jsou podle všeho k nezaplacení a v budoucnosti se můžeme těšit na velmi
silné mužstvo plné individualit. Další skvělou věcí je spolupráce s kondiční trenérkou
Terezou Kotrbovou, která napomáhá pohybovému a obratnostnímu rozvoji našich mladých talentů. Pro více podrobností, videí a fotek o tomto týmu se můžete podívat na
jeho facebookovou stránku: www.facebook.com/fkk9900.
Mladší žáci
První místo po spanilém podzimu zatím drží mladší žáci, kteří mají především neuvěřitelný
gólový apetit: 98 branek po 13 zápasech, to je skvělá bilance. Na jaře sice přišla druhá prohra, kterou mladší žáky zaskočil tým ČAFC, následná výhra v Kunraticích a doma
s Kyjemi ovšem vrátila kluky do zaběhnutých kolejí. Trenérská dvojice Fuchs–Lorenc
má letos opravdu z čeho vybírat, protože se jí sešel výborný ročník a velmi dobrá parta. Útočník Tomáš Mirovský, záložníci Šmerda se Zdražilem, nebo skvěle chytající Eda
Wolf, ti všichni a mnoho dalších mají velkou zásluhu na téhle prozatím snové sezoně,
tak snad to ještě nějakou chvíli vydrží.
Starší přípravka
Sedmé místo s bilancí zápasů 7–0–7, to je momentální situace starší přípravky vedené hlavním trenérem Michalem Kučerou. Rovněž skóre 84:82 dokazuje, že kluci si drží
velmi vyrovnanou bilanci a se svojí soutěží se perou víc než statečně. Jarem zatím kluci tančí s jedním malým zakopnutím proti Sršňům z Běchovic. Na toto zaváhání naštěstí
přišla okamžitá odpověď v podobě dvou výher, a především tu nad Trojou 12:0 si „desítky“ určitě velmi užili.
Mladší přípravka
Osmičky převzal na jaře hráč A-týmu a student FTVS Matouš Richtr a podle všeho to
byla trefa do černého. Tréninky mají zatím velkou kvalitu a kluky to baví, což je v této
fázi jejich fotbalové kariéry nejdůležitější. Nic na tom nemění ani těsná prohra s Ďáblicemi v úvodu jarní sezony 5:6. Poděkování patří také všem ostatním, kdo se podílejí na úspěšném chodu našeho klubu, ať už je to náš pan správce Horáček, šéfové klubu Honza Marek s Michalem Fuchsem a mnoho dalších.
Matěj Nejedlý
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Tikání klánovických hodin
Víte, že vteřinová ručička hodin bude obsahovat znak Klánovic? Jste zvědaví,
jak bude vypadat celkový design hodin? Chcete, aby i vaše jméno bylo na seznamu sponzorů?
Dovolte, abychom vás seznámili s projektem „Obnova klánovických hodin“.
Jde o projekt, který připravuje sdružení Klánovice SPOLU o.p.s. ve spolupráci
s arch. Zdeňkem Rychtaříkem. Snažíme se obnovit prvorepublikové hodiny v parčíku u školy v moderním duchu tak, aby citlivě zapadly do klánovické architektury a staly se nejen ukazatelem času, ale i zajímavým nadčasovým architektonickým prvkem. Návrh grafiky vypracovalo Studio Najbrt, o kterém je známo,
že přichází s neotřelými nápady. Z několika zpracování byl vybrán návrh výtvarníka
Alexe Klyuykova, který se vymykal všem ostatním a velmi nás zaujal. Výtvarně
navazuje na prvorepublikovou modernu a svou hravostí zapadá do prostoru před
školou. Součástí grafického návrhu je i zajímavé zpracování hodinových ciferníků, do kterých je citlivě zakomponován i znak naší městské části. Oceníme
jakoukoli výši finančního i hmotného daru, který bude možno použít při realizaci
Klánovických hodin. 16. května přijdeme na farmářský trh, abychom uspořádali další ze série finančních sbírek, pokud nám to počasí dovolí, a k vidění budou i historická vozidla. Více informací o projektu a možnostech jeho financování naleznete na webových stránkách www.klanovice-spolu.cz.
Šárka Volešová, Klánovice SPOLU

Moderní ČISTÍRNA PEŘÍ zhotovuje
péřové přikrývky a polštáře.
Do 24 hodin, z naší sypkoviny.
100% bavlna, odvoz a dovoz zdarma.

placená inzerce

606 312 174
www.cis:rnaperi.cz

placená inzerce

KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany, řezání, obrábění, ohýbání,
posilovací stroje
e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472
608 880 102
PRO VAŠE PSY: MINIŠKOLKA (hlídání psů v domácím
prostředí), VÝCVIK (základní pro všechna plemena,
specializovaný pro retrievery: OVVR, PZ, VZ…),
KRMIVA (Artemis, Marp, Happy dog, Platinum),
POTŘEBY (zejména pro lovecký výcvik),
VÝCVIKOVÉ OBOJKY (DogTrace) a další.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo mobil: 775 975 977.

CHOVATELSKÉ POTŘEBY
Klánovice, V pátém 502
OTEVŘENO
Pondělí-Pátek 16.00-19.00 hod
Sobota
9.00-12.00 hod
TEL. 721 763 987

Klánovický zpravodaj
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POTŘEBUJETE POMOCNOU
RUKU NA ZAHRADĚ?
Naštípat dříví, hrabat listí, kopat jámy
………..
Zavolejte 774 154 272
Cena dohodou

NĚMČINA
Doučuji němčinu v Klánovicích
a okolí. Děti i dospělé.
email:
nemcinaklanovice@seznam.cz

tel: 723 80 22 11
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STAVEBNÍ PRÁCE

CELKOVÉ REKONSTRUKCE I DROBNÉ OPRAVY,
DLAŽBY, SÁDROKARTONY, OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ,
MALÍŘSKÉ, BOURACÍ PRÁCE, HODINOVÝ MANŽEL
NYNÍ MIMOSEZÓNNÍ SLEVY

604 690 317

KONTEJNERY KRÁL
suť • odpad • písek • štěrk • zemina • kůra
převoz strojů • terénní úpravy • nakladač

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264
Úklidová ﬁrma Mgr. Jaroslav Šafařík

Úklid RD, bytů, zahrad
my oken, podlahy, žehlení,
stroj. čištění koberců
– mokrou metodou,
sekání trávy, sběr lis.

čistá a bezpečná domácnost od nás
Objednávejte na tel.: 723 703 968
e-mail: info@ostrahauklid.cz
www.ostrahauklid.cz

Klánovický zpravodaj
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AU T O D O P R AVA
NONSTOP
M I L A N P E T RU Ž Á L E K

k
k
k
k
k
k
k

odvoz kontejnery
sutě. odpad, písky, drtě
recykláty, tříděná zemina
přeprava materiálu
avia, liaz, tatra, iveco
zemní a výkopové práce
smluvní ceny

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.cz

Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

Stálá služba:
602 429 913, 606 784 088
tel/fax.: 321 622 488

Zajišťujeme převozy a rozloučení
zesnulých v Praze a okolí
za přijatelné ceny.

.DçGiçHQDPĪçHEìW
VYďçt
NUiVQi
VHEHYďGRPi

VYPADAT A CÍTIT SE LÉPE
je tak snadné
] Bezbolestná liposukce
] Omlazení pleti
] Masáže
] Bělení zubů
] Solárium

Objednejte se
na bezplatnou
vstupní konzultaci

www.rajzdravekrasy.cz
tel. 723113626,
Holšická 1348, Praha 21, Újezd nad Lesy

Klánovický zpravodaj
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Centrum Biorezona Klánovice
Vás zve na semináře:
1. Celková detoxikace organismu
- Návrat k trvalému zdraví
2. Automatická kresba
Dne 16. 5. 2015 od 9 do 18 hod
V Pátém 226
603 868 521

stavební firma

NORTHTECH s.r.o.
*
*
*
*
*
*
*

rodinná firma s dlouholetou tradicí
kvalitní práce vlastními zaměstnanci
vyučenými v příslušném oboru
realizace staveb na klíč
pasivní domy, nízkoenergetické domy,
kryté soukromé bazény
rekonstrukce rodinných domů
rekonstrukce plochých střech,
balkonů a teras
zateplení rodinných domů, chodníčky, ploty

Včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti.

KVALITA JE U NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ
Kancelář:
Dohalická ul. 1043, 190 14 Praha 9 – Klánovice
tel.: 286 588 963, mob. tel.: 603 413 180
e-mail: northtech@northtech.cz

www.northtech.cz

Klánovický zpravodaj
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PROGRAM květen 2015
KC Nová Beseda | Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice
www.kcnovabeseda.cz
Rezervace a informace:
e-mail: info@kcnovabeseda.cz,
tel: 245 019 061
(každý všední den mezi 10. a 13. hodinou)

-

ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA

… VÝSTAVA MĚSÍCE
MILOSLAVA ELICEROVÁ
AKVARELY
„Paní Elicerová (*1934) celý život vzdělává zemi, pěstuje zeleninu, květiny, stará se
o rozsáhlé zahrady a sad. „S nadhledem se teď chápe štětce a maluje akvarely svých
květin a krajin, bez sentimentu, s bystrým vhledem a citem pro podstatné,“ říká
MgA. Klára Stodolová. Výstava je prodejní a potrvá do konce května. Vernisáž se
koná v úterý 5. 5. v 19:00. Vystoupí kytarista, skladatel a hudební pedagog Lukáš
Sommer - pravděpodobně nejmladší skladatel hudebního festivalu Pražské jaro.
BLUES JAM SESSION
…KONCERT
14. 5. čtvrtek, 19:30 každý druhý čtvrtek v měsíci
Aparatura je zajištěna, stačí si přinést svůj hudební nástroj Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!
20. 5. středa, 19:30
LACO DECZI a skupina CELULA NEW YORK
CELULA NEW YORK Neuvěřitelně našlapaný koncert světově uznávaného
trumpetisty LACA DECZIHO s kapelou Celula New York! Laco Deczi je fenomenální
hudebník, americký jazzový trumpetista, hudební skladatel a malíř slovenského
původu, vystupuje pravidelně již několik let i v Klánovicích. Večer předvede svou
kapelu, s níž koncertuje po celém světě. Vstupné: 300,- VIP / 270,- Kč
…AKCE
KLÁNOVICE MAJÍ TALENT
12. 5. úterý, 18:00
Veřejný finálový večer soutěže „Klánovice mají talent“. Dobrovolníci z řad dětí
klánovické školy chtějí přesvědčit diváky, že také u nás máme talenty všeho druhu.
O vítězi rozhodne publikum. Pořádá ZŠ Klánovice a Školská rada. Vstupné: dobrovolné
SVÁTEK SOUSEDŮ
29. 5. pátek, 18:00
Již třetí sousedská párty, na které Vám zahraje Jarda Krutský se skupinou Slimáci,
budete moci ochutnat různé druhy piva na pivním minifestivalu, opečete si chutnou
uzeninku z Českého farmářského trhu, zahrajete si pétanque a Vaše děti zabavíme
kouzelným film o medvídkovi Paddington. Vstupné: vlastnoručně upečený sladký či
slaný koláč, chlebíčky nebo cokoliv, co dobře umíte a rádi se o to se svými známými
i neznámými sousedy podělíte (pro odpůrce vaření může být i kupovaný ☺).
…DIVADLO
21. 5. čtvrtek, 19:30
MUDr. Karel Driml
ZAČAROVANÁ ZEMĚ
Pravděpodobně derniéra úspěšného představení Ochotnického spolku
klánovických (nejen) učitelů - OSKNU. Veršované osvětové pohádkové představení
z roku 1922 o správných hygienických návycích a boji proti nakažli- vým chorobám.
Vystupují postavy jako Car Jasoň, Drak Souchotiny, Junák Sokol, Démon Alkohol,
Baba Choroba, Zkažený vzduch apod. Vystupují někteří pedagogové klánovické
školy a školky plus několik dalších odvážlivců. Vstupné: dobrovolné
… AKCE PRO DĚTI
Kino
17. 5. neděle, 16:00
OVEČKA SHAUN VE FILMU
Ovečka Shaun se tentokrát rozhodne užít si se stádem trochu domácí volné
zábavy a zamkne spícího farmáře v karavanu. Karavan se shodou okolností uvolní
a rozjede plnou rychlostí do města. GB, Francie / 2015 / animovaný, komedie /
85 min. Režie: M. Burton, R. Starzak. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
29. 5. pátek, 19:00
Svátek sousedů PADDINGTON
Přijďte na Svátek sousedů! Pro Vaše děti je k zabavení připravena pohádka o jednom
neobyčejném medvídkovi. GB, Fr., Kanada / 2014 / rodinný, komedie / 110 min / v českém znění. Režie: P. King. Hrají: B. Whishaw, H. Bonne- ville, S. Hawkins.
Vstupné: občerstvení na Svátek sousedů ☺
31. 5. neděle, 16:00
MACH A ŠEBESTOVÁ K TABULI
K příležitosti 77. narozeninám Petra Nárožného zveme děti na kultovní animák s jeho
nezaměnitelným hlasem. ČR / 1984 / animovaný, komedie / 69 min / v českém znění
Režie: M. Macourek, J. Doubrava, A. Born Hrají: Petr Nárožný. Vstupné: 80,- Kč
… FILMOVÝ KLUB
DIVOČINA
4. 5. pondělí, 20:00
Snímek, který ovládl Českého lva - získal sošku hned v sedmi kategoriích včetně té
nejprestižnější za nejlepší film. Příběh mladé romské matky, která bojuje o obyčejný
šťastný život. Naráží však na předsudky většinové společnosti, dluhy i překážky ve vlastní
rodině, které jí zabraňují obstát v dnešním světě. ČR, Fr / 2014 / drama / 103 min /

mládeži přístupný od 12 let / v českém znění Režie: P. Václav Hrají: K. Dudová, D. Ištok,
M. Ferencová-Zajacová, M. Cifra. Vstupné: 70,- / 60,- Kč (pro členy Filmklubu)
… KINO
6. 5. středa, 20:00
CO JSME KOMU UDĚLALI?
Při prvním klánovickém uvedení této brilantní francouzské komedie se otřásalo
kino smíchy, proto pokud jste tento film ještě neviděli, určitě si ho tentokrát
nenechte ujít. Francie / 2014 / komedie /97 min / přístupný od 12 let / české titulky
Režie: P. de Chauveron Hrají: Ch. Clavier, CH. Lauby, A. Abbitan, M. Sadoun,
F. Chau. Vstupné: 110,- / 90,- Kč
11. 5. pondělí, 20:00
POŘÁD JSEM TO JÁ
V tomto americkém dramatu herecky exceluje Julianne Moore v roli profesorky
postižené Alzheimerovou nemocí. Moore si za sugestivní výkon vysloužila řadu
cen včetně Oscara. USA / 2014 / drama / 100 min / mládeži přístupný od 12 let /
s českými titulky. Režie: R. Glatzer, W. Westmoreland. Hrají: J. Moore, A. Baldwin,
K. Stewart, K. Bosworth Vstupné: 130,- / 110,- Kč
13. 5. středa, 20:00
DEJTE MI POKOJ!
Oblíbený francouzský komik Christian Clavier (hvězda fi - mu Co jsme komu
udělali?) natočil další bláznivou komedii tentokrát o tom, jak také může skončit
snaha poslechnout si v klidu gramodesku z blešího trhu… Fr / 2014 / komedie /
79 min / přístupný/s českými titulky Režie: P. Leconte Hrají: Ch. Clavier, C.
Bouquet, V. Bonneton, R. de Palma Vstupné: 130,- / 110,- Kč
18. 5. pondělí, 20:00
WHIPLASH
Whiplash je strhující, napínavé drama, které se pro mnohé z nás stalo filmem roku.
Přijďte to posoudit i Vy! USA / 2014 /hudební, drama / 107 min / mládeži přístupný
/ s českými titulky. Režie: D. Chazelle. Hrají: M. Teller, J. K. Simmons, M. Benoist,
A. Stowell. Vstupné: 110,- / 90,- Kč
25. 5. pondělí, 20:00
ZABIJÁCI
Severská detektivka podle knižního bestselleru J. Adler-Olsena (Vzkaz v láhvi, Žena
v kleci). Carl Morck řeší se svým asistentem Asadem další z odložených případů.
Dánsko / 2014 / thriller, krimi / 119 min / přístupný od 15 let / s českými titulky. Režie:
M. Norgaard. Hrají: F. Fares, N. L. Kaas, P. Asbaek, D. Curcic.Vstupné: 130,- / 110,- Kč
27. 5. středa, 20:00
ŽIVOT JE ŽIVOT
Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší v komedii Život je život
milostné a životní eskapády nejen svých tří dcer, ale především svoje vlastní.
Za snímkem stojí autoři úspěšné veselohry Láska je láska. Čes-ko / 2015 /
komedie /95 min / přístupný / v českém znění. Režie: M. Cieslar. Hrají: O. Vetchý,
S. Stašová, T. Voříšková, M. Táborský, M. Taclík. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
…JARMARK

Tento měsíc se nekoná.

…PŘEDNÁŠKY A VEŘEJNÁ ČTENÍ
22. 5. pátek, 18:00
LÉČIVÁ MOC SMÍCHU
Známý český psychiatr poradí, jak zvládat život a nezbláznit se z toho. Přijďte si
odpočinout, pobavit se a načerpat praktické rady, které se týkají zdraví, vztahů,
práce, výchovy a závislostí. Přednáší: MUDr. Karel Nešpor, CSc. Vstupné: 150,- Kč
23.–24. 5.
Seminář ŽIVOTNÍ FILOSOFIE TŘI PRINCIPY
Všechno, co potřebujeme, abychom byli šťastní,
už máme v sobě, jenom jsme na to zapomněli. Připojte se k nám a poslechněte si
amerického psychologa a mezinárodně uznávaného učitele, pana Dickena
Bettingera, jak hovoří o Třech Principech. Filosofii, která nám ukazuje cestu zpátky
k naší opravdové podstatě. Více informací na www.triprincipy.net.
…KURZY
26. 5. úterý, 19:30 a 20:30 SOCIAL CLUB - poklábosení v angličtině
Od 19:30 začátečníci a mírně pokročilí Od 20:30 středně pokročilí a pokročilí
Vstupné: 120,- Kč / 60 min a jeden drink na baru

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz Změna programu je vyhrazena
KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem je otevřena Po-Pá 15:00-22:00, So-Ne 14:00-22:00. POZOR - dne 1. a 8. 5. ZAVŘENO!
Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu
divadelních představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů.

KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze - Klánovicích. Vydává Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, tel.: 281 960 216,
IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 5: 30. 4. 2015. Šéfredaktor Luboš Palata. Redakční rada: Jana Jochová, Radomír Kůla, Marie Mikušová, Robert Zoulík, Matěj Nejedlý,
Olga Karásková, Daniel Stangl, korektura Ludmila Palatová. Kontakt: zpravodaj@praha-klanovice.cz. Příjem inzerce: Úřad MČ, tel: 281 961 201, email: urad@praha-klanovice.cz.
Výtvarný návrh hlavičky a grafické úpravy: akad. mal. Jan Jiskra. Grafická úprava: Pavlína Zemanová. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné
příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce. Fotografie, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Sazba a tisk BETIS s.r.o., Praha-Běchovice, tel. 604 817 600. Registrační
číslo MK ČR E 12804. Následující uzávěrka čísla: 15. 5. 2015. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1350 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Tip na výlet

Doc. Ing. arch. Jiří TUREK, CSc

Příběh záchrany osvětimských vězňů u Sokolče

Architekt a pedagog, narozený roku
1939, je jednou
z výrazných osobností české architektury. Sošná
postava a důstojné
vzezření tento fakt
ještě zdůrazňují. Jeho životním krédem
je korektnost a pracovitost a pro tyto
vlastnosti zaznamenal ve své profesní kariéře mnohé úspěchy. Během
studia na Fakultě architektury ČVUT
a po absolutoriu pracoval na řešení historických jader měst Český Krumlov, Tábor, Kežmarok, Levoča. Zvítězil v celostátní soutěži na přestavbu historického centra Nitry. Poté byl přijat na Fakultu architektury ČVUT, na jejíž půdě
pak působil téměř 40 let. Vypracoval
množství architektonických studií a nemálo realizací: tři bytové domy v Dejvicích Na Santince, areál ČSAD Hodonín, rekonstrukci lidové památky
1. kategorie v Kruhu u Jilemnice, interiéry hotelu Praha, řadu obchodů v historickém centru, asi 30 rodinných domů
a další. Mezi neuskutečněné projekty
patří i řada těch, které navrhl pro Klánovice. „Všude se mi dařilo, měl jsem
úspěchy i v zahraničí, jenom v Klánovicích se mi nic nepovedlo,“ vzpomíná
s hořkým úsměvem. Při prezentaci
svých tehdejších plánů však z jejich autora sálá energie a zaujetí pro věc.
Areál koupaliště s vodním světem,
přestavba Bazaru či sportovní hala
i s přístavbou školy, to vše jsou projekty,
které společně i se svými studenty pro
Klánovice vytvořil. „Klánovice jsou specifická lokalita bez historického povědomí a bez společenského centra.
Časem zmizely lázně i golf. Obec se ale
musí rozvíjet. Pokusil jsem se tyto
aspekty jako zastupitel definovat
i v Koncepci rozvoje městské části,“
konstatuje architekt Turek. Do Klánovic
začal jezdit jako malý kluk k dědovi
a babičce. V 70. letech malý domek přestavěl převážně svépomocí na trvale
obyvatelný dům s ateliérem, kde žije
dodnes. Architekt Turek a jeho manželka jsou také vášniví cestovatelé.
Na skútru Čezeta a pak i ve vlastnoručně zařízeném obytném autě projel
značnou část Evropy. Nejraději se ale
jako velký patriot vrací do Klánovic.
Robert Zoulík

V zimě roku 1945 byli zubožení vězni z Osvětimi transportováni ve vlacích do táborů
na území Německa a Rakouska. Část těchto
smutných konvojů projížděla i přes Klánovice.
A právě nedaleko odsud u obce Sokoleč se
odehrál příběh plný odvahy a solidarity, příběh
útěku a záchrany několika osvětimských
vězňů. Byl mrazivý lednový večer, když vlak
Foto Památník u Sokolče
smrti se skřípěním zastavil na nádraží
ve Velimi, aby strojvůdce doplnil vodu. V tu chvíli se z jednoho vagonu nepozorovaně podařilo uniknout asi osmi vězňům, kteří se rozeběhli sněhovou plání pryč
od města. Josef Javůrek vycházel ven jen za tmy, skrýval se v obci Sokoleč
před totálním nasazením. V tu noc, 19. ledna 1945, spatřil, jak se u hřbitovní zdi
krčí několik schouleným otrhaných postav. Zajatci byli různé národnosti a nebylo
jednoduché se s nimi domluvit. Josef Javůrek jim poskytl oblečení a nářadí, kterými si vykopali zemljanku v nedalekém lese. Jeden z uprchlíků – polský Žid Epstain Hänkel – však po několika dnech zemřel, byl pohřben a uprchlíci se přesunuli
do jiného úkrytu, ve kterém strávili téměř tři měsíce. Podařilo se jim přežít jen díky
mlčenlivosti celé vesnice a ochotě několika sokolečských občanů, kteří jim nosili
jídlo (více informací o osudech vězňů a jejich zachránců v LN 27. 1. 2015
a 18. 4. 2015). Navštívit místo úkrytu osvětimských zajatců můžeme během cyklovýletu, který zahájíme v obci Kluk u Poděbrad. Odsud se vydáme po zelené
značce na rozcestí Reliška, kde odbočíme vpravo na žlutou, která nás dovede
až k památníku z roku 1973 stojícím na místě Hänkelova hrobu. Vrátíme se
na rozcestí a pokračujeme do Osečka k přívozu. Přeplavíme se přes řeku, vjedeme do Libického luhu, kde zatočíme vlevo na červenou vedoucí do Libice, bývalého centra rodu Slavníkovců. Zanedlouho nás čeká vyhlášené občerstvení
na soutoku Cidliny a Labe. U Poděbrad najedeme na jez s unikátní, dosud funkční
kubistickou hydroelektrárnou a dále okolo Jezera do obce Kluk (délka 20 km).
Robert Zoulík

Kam na jídlo a kávu

Jistota v Olympu
Restaurace Olymp patří už desítky let k jistotám klánovické stravovací nabídky.
Zvláště v letních měsících dává jistotu hezké předzahrádky, kde bez problémů
zaparkujete kolo. Rozsáhlá restaurace, rozdělená na tři sály, z nichž jeden nabízí
místa pro nekuřáky, další pro pivaře a třetí pro různé oslavy, pak už dlouhá léta
pracuje na základě pravidla slušný standard za dobou cenu. Hlavní stálicí tu bylo
kvalitní pivo.
Pivo je v Olympu kvalitní stále. Ať už si dáte kozla za 23 korun, plzeň za 33, nebo
nepasterizovaný gambrinus za 33, určitě neuděláte chybu. Pro děti tu mají točenou malinovku za sympatických pět korun za deci.
Změnu k lepšímu doznal v poslední době jídelní lístek. Především v minutkách
k večeři najdeme několik zajímavých věcí, například Klánovickou flákotu z krkovičky, 300 gramů za 158 korun, nebo Popovický guláš za 110. Kvalitní byl o víkendu na konci dubna i výběr hotovek – candát za 98 korun, jelení kostky s rýží
za 83 a čtvrtka kachny za 139. Pro nemilovníky masa byl například smažený květák za pouhých 58, lívanečky za 30 korun nebo palačinky za 40.
A pokud jde o obsluhu, ta současná sestava je nejen rychlá, ale i milá. Jídlo navíc
po Klánovicích a okolí i rozváží. Je tu i zdarma wi-fi. Takže sečteno, podtrženo, pro
ty, co mají rádi českou klasiku a nemohou si dovolit peníze rozhazovat, ale prostě se chtějí jen rychle a slušně najíst a dát si k tomu skvěle natočené pivo, je
Olymp dobrá volba. Lepší, než se ještě donedávna mohlo zdát.
Luboš Palata
Restaurace Olymp, Slavětínská 98, Klánovice, otevřeno denně 11–23 hod.,
HHHHI
tel. 603 516 851

