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K L Á N O V I C K Ý

V tomto
čísle najdete:
Slovo starosty

Zprávy z Rady

Otázky a odpovědi
Slovo k pamětníkům
Ulice pro kola
Hydepark
Dopisy redakci
O betlémech
Dětský domov
Klánovický fotbal
Bydlí v Klánovicích
Tip na výlet

CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 Kč
















Klánovice by mohly být oázou pro cyklistickou dopravu. Mají k tomu všechny
předpoklady, ale dnes je tu cyklista pouze trpěným a auty ohrožovaným
účastníkem dopravy. Změnit by to mohly ulice vyhrazené přednostně pro jízdní
kola. Více téma na str. 4 a 5.
Foto KZ Jaromír Kůla
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Zprávy z jednání Rady Městské části a zastupitelstva
Jednání RMČ ze dne 23. 6. 2015
• rada obdržela jedinou obálku s nabídkou na realizaci JURTY na pozemku
Mateřské školy Praha – Klánovice
a konstatovala, že s ohledem na značně vysokou finanční náročnost bude
dále v této záležitosti jednat, a to s cílem dosáhnout snížení nabízené ceny.
• rada schválila objednávku firmě Ondřej
Adam, IČO 74643380, se sídlem Praha 9 – Klánovice na oplocení pozemku
a realizaci vjezdové brány z ulice Smidarská za konečnou cenu 61 650 Kč.
• rada schválila vypsání poptávkového řízení na zemní práce spojené s oplocením a vyklizením pozemku po směně.
Jedná se o pozemky par. č. 820/1, 820/4,
820/5, 820/7, 820/8, 820/9, 820/10 a poptávkové řízení na zemní práce na pozemku spojené s opravou ulice Vodojemská, výkopek bude použit na terénní úpravy pozemku a uložený materiál
bude použit na opravu ulice Vodojemská.
• rada schválila předložený návrh úprav
rozpočtu – rozpočtová opatření č. 13–16.

Jednání RMČ ze dne 26. 6. 2015
• rada schválila předložený návrh úprav
rozpočtu – rozpočtová opatření č. 17–18.
• rada v souvislosti s vyklizením pozemků „Smidarská – směna“ dochází k vyklizení buněk umístěných na směňovaném pozemku schválila nabídku 20 ks
starých židlí barových plastových a židlí barových – polstrovaných k prodeji jako
nepotřebný materiál za cenu 15 Kč/ks.
• rada schválila dne 12. 6. 2015 text
„Výzva k podání nabídky“ na zakázku
„Administrace výběrového řízení projektu a administrace projektu Revitalizace aleje Hany Benešové“ a firmy, které budou obeslány. Do 25. 6. 2015
ÚMČ obdržel 4 nabídky. RMČ schválila uzavření „Smlouvy o dílo“ na vypracování veškerých podkladů pro realizaci
podlimitní zakázky v otevřeném řízení
na stavební práce na dodavatele pro
projekt „Revitalizace aleje Hany Benešové“, s firmou TNT Consulting, s.r.o.,
se sídlem Praha 14, IČO 25528114 za
cenu 29 500 Kč bez DPH. Vypracování a předání zadávací dokumentace
bude nejpozději do 20. 7. 2015. RMČ
schválila uzavření „Smlouvy o dílo“
na administraci projektu „Revitalizace
aleje Hany Benešové“, s firmou e Novation s.r.o., se sídlem Praha 1,
IČO 27909751 za cenu 39 500 Kč bez
DPH a pověřila garancí nad projektem

„Revitalizace aleje Hany Benešové“
členku rady Bc. Kláru Svobodovou.
• rada schválila předložený přehled darů,
poskytnutých PO Mateřská škola Praha – Klánovice za období 1. 1. 2015
do 21. 6. 2015.
• rada schválila přidělení bytu č. 2
v ul. Slavětínská 120.
• rada obdržela dvě nabídky na opravu
dešťových žlabů a svodů u objektu fotbalového hřiště a schválila zadání objednávky firmě Zdeněk Jiroušek, Klempířství, pokrývačství, se sídlem Praha 4
– Chodov, IČO 67277357, za cenu
24 350 Kč včetně DPH.

Jednání RMČ ze dne 17. 7. 2015
• rada schválila uzavření nájemní smlouvy na část pozemku par. č. 856 o výměře 65m2 Mateřskému centru Klánovice.
• rada schválila předložený přehled darů,
poskytnutých pro PO Masarykova základní škola Praha – Klánovice za období 1. 1. 2015 do 21. 6. 2015.
• rada schválila předložený návrh úprav
rozpočtu – rozpočtová opatření č. 20–21
• rada projednala a vzala na vědomí
soupis objednávek do 20 tis. Kč, které
za období od 7. 1. 2015 do 30. 6. 2015
podepsal starosta MČ. RMČ nemá
k předloženému rozpisu připomínky.
• rada schválila termíny jednání RMČ
a ZMČ na II. pololetí 2015.
• rada schválila zveřejnění záměru prodeje nepotřebného materiálu SDH – dýchací přístroje SATURN 2ks + masky
+ 2 náhradní lahve.
• rada projednala podnět Ing. Soukupa,
MUDr. Ročně a O. Dufka ohledně řešení
stížností na omluvy a rozhovory v KZ.
RMČ rozhodla, že na jednání dne
14. 8. 2015 bude pozván šéfredaktor KZ
Bc. Luboš Palata.
• rada schválila termín a program veřejného zasedání ZMČ dne 27. 7. 2015
v 18.30hodin. Hlavní bod programu –
Výstavba JURTY a pozemku Mateřské
školy Praha – Klánovice.
• jednání RMČ ze dne 24. 7. 2015
• rada vybrala za účelem realizace jurty
nabídku společnosti: Mgr. Libor Macek,
nám. Kosmonautů 2, Mohelnice,
IČO67725864. Cena za realizaci
1 373 217 Kč včetně DPH.

Jednání RMČ ze dne 10. 8. 2015
• rada schválila předložený návrh úprav
rozpočtu – rozpočtová opatření č. 17–18.

• rada schválila, na základě rozsudku
Městského soudu v Praze (č. j. 62 Co
204, 205/2015–92) v právní věci Ing.
Stanislav Dušek a MČ Praha – Klánovice o zaplacení částky 353 731 Kč níže
uvedené a rozsudkem soudu potvrzené náhradu Ing. Stanislavu Duškovi ve
výši 353 731 Kč + určený úrok ve výši
117 392,65 Kč. Celkem 471 123,65 Kč.
• rada schválila, na základě rozsudku Městského soudu v Praze (č.j. 62 Co 204,
205/2015–92) v právní věci Ing. Stanislav
Dušek a MČ Praha – Klánovice o zaplacení částky 353 731 Kč níže uvedené
a rozsudkem soudu potvrzené náhrady:
a) Náhrada za náklady řízení ve věci
právního zastoupení Ing. Stanislava
Duška, Mgr. Emilovi Fischerovi, MBA
ve výši 109 335,80 Kč.
b) Soudní poplatek ve výši 17 690 Kč Obvodnímu soudu pro Prahu 9.
• rada schválila svým usnesením č. 19/148
ze dne 24. 7. 2015 za účelem realizace
jurty nabídku společnosti: Mgr. Libor Macek, nám. Kosmonautů 2, Mohelnice, IČO
67725864. Cena za realizaci 1 373 217
Kč včetně DPH. Vybraný uchazeč informoval starostu o rozhodnutí nepodepsat
smlouvu, a proto je uvedené usnesení
bezpředmětné. Rada schválila vypsání
nového poptávkového řízení za účelem
realizace jurty za maximální cenu za realizaci 1 373 217 Kč včetně DPH.

Zprávy z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha – Klánovice na
svém jednání dne 27. 7. 2015 schválilo:
a) Převod finančních prostředků ve výši
384 000 Kč z rezervního fondu Mateřské školy Klánovice do jejího investičního fondu
b) Převod finančních prostředků ve výši
910 000 Kč z investičního fondu Mateřské školy Klánovice do rozpočtu MČ
Praha–Klánovice
c) Pověřuje RMČ zapojením částky ve výši
910 000 Kč do rozpočtu MČ Praha–Klánovice rozpočtovým opatřením do kapitoly 04 – školství na stavbu jurty
d) Výstavbu jurty za cenu 1 373 217 Kč
včetně DPH na pozemku u mateřské
školy č. 97/5
e) Pověření starosty podpisem smlouvy
na výstavbu jurty
Cena byla zdůvodněna nadstandardními
věcmi, atypická stavba a skladba konstrukčních dílů.
Zapsala Ivana Horská, tajemnice MČ
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Otázky a odpovědi
Rada MČ vypisuje nabídku pro veřejnou zakázku „Oplocení pozemku
a vjezdová vrata“ v části ulice Smidarská. Proč se oplocuje tento pozemek a proč pouze ze směru od Smidarské?
Tento pozemek je pro obyvatele přístupný pouze z ulice Smidarské a na celkové oplocení nemáme potřebné finanční prostředky. Oplocení bude dokončeno v příštím roce.
(starosta Ing. Horníček)
Ulice Rodovská a Obědovická byly před několika málo lety opravené tzv.
frézovaným recyklátem (živičným recyklátem). V současné době jsou
v těchto ulicích hluboké výtluky. Lze tyto výtluky opravit? Pokud ano,
zvažuje MČ o jejich opravě?
Vytvořili jsme si seznam ulic v Klánovicích, které jsou v tom nejhorším stavu,
a zároveň možnost jejich provizorních oprav. Kromě oprav asfaltového povrchu ulic Šlechtitelská a Jeníkovická bude následovat provizorní oprava několika vybraných ulic Vialitem v hodnotě 300 000 Kč. Zdaleka však nepokryje
všechny naše potřeby. Dále provedeme alespoň provizorní opravu ulice Vodojemské.
(starosta Ing. Horníček)
V Utěšilově ulici v rodinném domě č. p. 696 organizuje ANAHITA KLUB
KLÁNOVICE plavání dětí i dospělých a v období léta navíc jednodenní
prázdninové pobyty dětí. Před domem č. p. 696 je dopravní značka umožňující parkování pro tři automobily. Další však parkují na lesním pozemku, a tak je v ulici v jednu chvíli až patnáct automobilů najednou.
Takový provoz brání průjezdu ulicí a pohybu v obytné zóně. Je dovoleno
parkování na lesním pozemku, a pokud ano, kdo to povolil?
Kromě tří vyhrazených parkovacích míst je podél lesa vyštěrkovaná plocha,
kterou si majitel ANAHITY pronajímá od Magistrátu hl. m. Prahy. V zahradě je
k dispozici dalších osm parkovacích míst. Platnost smlouvy mezi majitelem
ANAHITY a Magistrátem hl. města Prahy, která byla uzavřena na dobu neurčitou, potvrdil komisař Karel Kubera z Městské policie v Klánovicích, z čehož
vyplývá, že parkování na pronajatém lesním pozemku je v pořádku. Městská
policie již řešila nesprávné parkování v ulici Utěšilová, a pokud dojde opět
k porušování parkování v obytné zóně, bude městská policie postupovat
stejně jako již dříve podle platného silničního zákona.
(Ing. Mikušová)
Proč je uzavřená deponie ve Smidarské ulici a kdy bude znovu otevřena?
Deponie je uzavřena z důvodu směny pozemků mezi MČ Praha – Klánovice
a soukr. vlastníky. Trávu, listí a kompostovatelnou zeleň je možné ukládat
do oranžových kontejnerů, které jsou rozmístěny po Klánovicích. Na uvedených pozemcích se provádí kompletní úklid a oplocení a předpokládáme opětovné umožnění ukládání bioodpadu v co nejkratší době.
(tajemnice MČ Ivana Horská)
Ve Slavětínské ulici jsou umístěny na třech místech (před Bazarem,
u školy a před samoobsluhou/bývalá Včela) květináče s květinami.
Kdo má na starost zalévání těchto květináčů?
Patrové květináče-garsie byly nainstalovány začátkem prosince loňského roku
a nepočítáme-li vánoční výzdobu, byly nejprve osázeny jarními květinami
a po jejich odkvětu nově osázeny letničkami, které by měly vydržet do podzimu. Na zalévání jsme se dohodli s nájemci objektů Bazar a Včela, o garsie
před školou se starají správci sportovní haly.
(Bc. Svobodová)
Ptala se Marie Mikušová
Svoje dotazy posílejte prosím na: Majka.Mikusova@seznam.cz.

OMLUVA
V Klánovickém zpravodaji KZ7-8 bylo nesprávně uveřejněno jméno respondenta
na zadané otázky. Chyba vznikla při editaci textu. Odpovědi na otázky 2 až 5
poskytl starosta Ing. Horníček, kterému se tímto omlouváme.
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Slovo šéfredaktora
Vážení pamětníci,
v posledních týdnech se z druhé,
třetí ruky, jak už to tak v Klánovicích bývá, dozvídám, že prý tu panuje nějaké pobouření nad rozhovorem, který Klánovickému
zpravodaji do jeho květnového
čísla poskytl PhDr. Miloš Schmidt.
Musím říci, že jsem to čekal, byť
mnohem dříve než po dvou, třech
měsících od zveřejnění počátkem
května. Pan Schmidt, čestný občan
Újezdu nad Lesy a zakladatel
tamního muzea, si totiž nebral
servítky a pojmenoval některé
věci, o nichž se v Klánovicích
po desetiletí takříkajíc „nemluví“.
Nejen jak to bylo v Klánovicích
za války a na jejím konci, ale
i o dalších událostech dávnější
klánovické minulosti.
Ještě než jsme šli za panem
Schmidtem, tak člen naší redakční rady Daniel Stangl oslovil
několik pamětníků, zda by mu
o událostech roku 1945 něco řekli. Odešel s nepořízenou. A tak vyšel onen zmíněný rozhovor, na
který reagovala nesouhlasně paní
Votavová, jejíž dopis jsme rádi
otiskli.
Ani já, ani nikdo z mé generace však
není schopen posoudit, do jaké
míry má pravdu paní Votavová, a do
jaké pan Schmidt. Místní kronika
byla po válce přepsána a žádný historik se na rozdíl od pana Schmidta a jeho kolegů z Újezdu nad Lesy
historií naší obce v posledních letech nezabýval.
Proto vítám, že se konečně začínají objevovat ohlasy pamětníků
na zmíněný rozhovor. Rádi je v co
největší možné míře zveřejníme.
A budeme moc rádi, pokud se
obraz toho, jak to v Klánovicích
skutečně bylo, podaří doplnit. Kdo
z vás ví o tom, které z vil v Klánovicích byly arizovány, kdo tuší,
kde tu údajně žila Adina Mandlová, či ví, kde jsou v lese pohřbeni
zavraždění Němci? Zkuste se o to
s námi podělit. Zajímá nás to.
A myslím, že vy pamětníci to nám,
nové generaci Klánovičáků, i tak
trochu dlužíte.
Děkujeme
Luboš Palata
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Téma měsíce:

Klánovice by mohly a měly být
pražskou oázou kol
Klánovice bývaly za dob mého mládí v sedmdesátých a osmdesátých letech plné kol. Byl tu totiž jen zlomek dnešního počtu aut. Dnes tu kola můžeme vidět ve větší míře jen o pěkných víkendech, kdy na nich
místní i přespolní rodiny vyrážejí na výlety. Je to škoda a mohlo a mělo by se to změnit. V zájmu nás všech.
Luboš Palata
Praha rozhodně není cyklistům město kterých úsecích nebezpečná síť cy- dili na kolech, aby se tu místo parkovišť
zaslíbené. Nemůže za to jen jeho kop- klostezek, z nichž většina vede z měs- pro auta řešily stojany pro kola.
covitý profil, ale celková atmosféra ta ven, nikoli po městě jako takovém.
města, které se v minulých dvou dese- Klánovice v tom nejsou výjimkou. Mů- Příklad z Münsteru
tiletích stalo spíše objektem rozkrádá- žete se tu sice projet hned několika Jak ukazují příklady z civilizačně vyní a tunelování veřejných prostředků okruhy na kole po lese, byť kvalita cest spělejších zemí, jako je Německo, Nia bohatství města, než snahy o zlep- je velmi různá, ale ani pětadvacet let po zozemsko, Rakousko, nebo Dánsko,
šování životních podmínek jeho oby- listopadu 1989 tu nemůžete s pocitem není třeba budovat drahé cyklostezky.
vatel, o nějaké dlouhodobé a osvícené bezpečí poslat dítě na kole do školy, do- Stačí málo, dát v některých ulicích a travizi fungování města nemluvě. Jednou jet si po cyklotrase na nákup, k nádra- sách přednost kolům před auty.
z obětí tohoto stavu je bohužel i cyklis- ží, na poštu, nebo do sousední vesni- Na vlastní kůži jsem si fungování ulic,
tická doprava ve městě.
ce. Klánovice jsou přitom už svým ro- kde mají cyklisté přednost před auty, vyZáměrně píši „cyklistická doprava“, pro- vinatým charakterem, umístěním up- zkoušel v krásném městě Münster,
tože pokud se v Praze na cyklisty ně- rostřed lesa, omezenou tranzitní auto- které je v Německu považováno za „mekdy myslelo, tak jako na cyklisty spor- mobilovou dopravou předurčeny k tomu, tropoli kol“. Počet cyklistických kol tu totovce nebo na cyklisty rekreanty. Vý- aby se staly pražskou oázou cyklistic- tiž převyšuje počet obyvatel a cyklisticsledkem je mizerná a pro kolaře v ně- ké dopravy, aby tu lidé místo auty jez- ká doprava tu má promyšlený systém.

Cyklokřižovatka u školy je zatím pouhým torzem celkového pro kola vstřícného systému dopravy v Klánovicích.
Foto KZ – Radomír Kůla
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Do něj patří vedle sítě cyklostezek,
míst, kde si cyklista může bez problémů
zamknout svoje kolo, právě i ulice označené zvláštní modrou značkou. Ty jsou
totiž přednostně určeny pro cyklistickou
dopravu, s dodatkem, že auta a ostatní
dopravní prostředky tam mají také přístup. Ovšem s podmínkou, že kola tu mají
přednost před auty, která se mohou pohybovat takovou rychlostí, aby neomezila a neohrozila cyklistu, nejvýše však
rychlostí 20–30 kilometrů v hodině.
„Nebylo to na začátku úplně bez problémů, auta i cyklisté si na sebe museli
zvykat, bylo i několik menších nehod.
Ale po pár měsících si na sebe obě strany zvykly, ví, co mohou od sebe očekávat a dnes se tu dá jezdit na kole
s opravdovým pocitem bezpečí,“ říkali
nám naši münsterští hostitelé.
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Nová česká značka
Česká úprava půjde podobným směrem, s rychlostí 20 kilometrů za hodinu,
pro vedlejší klánovické komunikace
nepochybně přijatelnou. „Je potřeba
vnímat cyklistiku jako jeden z druhů dopravy. Auta a kola se musejí vzájemně
respektovat,“ řekl o úpravě pro
MF DNES náměstek ministra dopravy
Tomáš Čoček. „Není to nic proti autům.
Jsou to návrhy, které mohou nastartovat velké změny v přístupu k cyklistice,“
dodává národní cyklokoordinátor Jaroslav Martínek.
Pokud bude zákon, který už leží v Poslanecké sněmovně, přijat, mohou a měly
by být Klánovice jedním z prvních míst,
kde by měl být v rozumné míře zaveden.
Zvýší to bezpečí dětí, které jezdí na kole,
omezí hluk z automobilové dopravy,

strana

5

zlepší to kvalitu života v Klánovicích,
a ještě to nám všem, kteří se vrátíme
z aut na kola, zlepší i naše zdraví.

Značka „ulice pro kola“ by se mohla
brzy objevit i v Klánovicích.
Foto archiv KZ

Budou mít cyklisté přednost před auty?
Měly by se v Klánovicích vybudovat cyklistické zóny?
Tuto otázku jsme položili několika odborníkům, kteří se dopravou v Klánovicích dlouhodobě zabývají.
Robert Zoulík
Ten, kdo navštívil Kodaň, Vídeň nebo Ing. Ondřej Voleš, Ph.D.
již mnohaletou tradic,i a to díky poloze
Berlín, byl jistě překvapen tím, jak vel- (zastupitel, předseda dopravní ko- a rovinatému povrchu. I přes velkou inký zde panuje cyklistický provoz a jak mise):
tenzitu cyklistické dopravy zde ale nejrelativně málo intenzivní je automobi- V Klánovicích, vzhledem k jejich rezi- sou vytvořeny dostatečně bezpečné
lová doprava. Někdy si pěší turista až denčnímu charakteru, nebude dle podmínky pro cyklisty, hlavně ne pro
říká, proč musí při vycházení z chod- mého názoru tento typ zóny masivně děti, které jezdí na kole do ZŠ. Pro bezníku ještě dávat pozor, aby ho nesra- využíván. Provoz v postranních ulicích pečnost našich dětí se něco málo již pozil cyklista. Jde ale jen o zvyk a obou- je minimální, v ulicích u lesa jsou obyt- dařilo vytvořit, např. cyklopiktokoridor
stranný respekt k pravidlům. Pozitiva né zóny, které jsou zde vhodnější. Je- v ulici V soudním, cyklostezka v ulici
jednoznačně převažují.
diné využití bych si dovedl představit Smržovská a přejezd pro cyklisty přes
Pohyb po městě je rozvolněný do více před školou, kde je dnes sice obytná Slavětínskou (světelný semafor). Dozpůsobů, přičemž odklon těžiště od au- zóna, ale stavebně špatně vyřešená, mnívám se, že by bylo vhodné dále vytomobilové dopravy vytváří z výše zmí- takže vozovka je vnímána jako silnice budovat tzv. cyklistický pruh v ulicích Slaněných aglomerací města pro lidi. pro auta a tato zóna by mohla v ran- větínská–Šlechtitelská–K rukavičkárV méně frekventovaných částech měs- ních hodinách řidiče ukáznit.
ně, což už bylo v minulosti odsouhlata je praktičtější promíchávat jednotlivé
seno v projektu Bezpečně do školy.
typy pohybu dohromady, spíše než Ing. Karel Horníček
svádění dopravy do oddělených pruhů. (starosta, v RMČ zodpovědný za do- Ing. Pavel Kraus (odborník na doZnáme to z pěších nebo obytných zón, pravu):
pravu):
kde mají prioritu chodci.
V současné době se snažíme o zřízení Zavádění cyklistických zón v KlánoPodobně existují i cyklistické zóny, parkovacích míst pro kola u nádraží. vicích není dle mého názoru zcela
kde se cyklisté mohou pohybovat Deset stojanů od SŽDC a o dalších účelné. Charakter a intenzita doprapo celé šíři vozovky a mají přednost dvacet je zažádáno na Magistrát. Cy- vy, vedené v místních obslužných kopřed auty jedoucími maximální rych- klistické zóny při běžné frekvenci do- munikacích, nedává potřebné podlostí 20 km v hodině. Ve sněmovně ak- pravy v Klánovicích se mi zdají trochu mínky pro účelné zavedení této nově
tuálně leží novela zákona o provozu na luxus. Klíčové pro dopravu na kole je uvažované úpravy provozu. Myslím si,
pozemních komunikacích, kde se možnost mít bezpečně kde kolo uko- že zavedení cyklistických zón do sous možností zřizování cyklistických zón tvit a zaparkovat.
časných Klánovic by vlastnímu cypočítá. Vše pak už bude záležet jen na
klistickému provozu příliš neprospěaktivitě jednotlivých obcí. Fond dopravy Komisař Karel Kubera
lo, ale zcela jistě by vyvolalo značně
vyčlenil na budování cyklostezek a zón
(velitel okrsku MP pro Prahu 21): rozporné reakce obyvatel, zejména
400 milionů korun.
Cyklistická doprava má v Klánovicích pak řidičů aut.
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Zlaté časy
Klánovice měly před sto lety
mnohem více vodních
ploch než dnes.
Na snímku z roku 1915
zaniklý okrasný rybník.

Hydepark
Dostala jsem příležitost napsat příspěvek do HP, ale jelikož jsem zpět v České republice jen krátce a zatím se
na poli komunální politiky začínám orientovat, dovolte
mi napsat jen krátkou úvahu o prvních dojmech.
Klánovice jsem odmala brala spíše jako větší vesnici,
kde se sousedé navzájem poznávají a s úctou se
zdraví. Velice mile mě překvapil klánovický podchod
spolu s cyklopodjezdem. Říkala jsem si, že máme konečně důstojnou možnost, jak překonat koleje. Cyklistům je jistě příjemné, že nemusejí sesedat z kola a pro
maminky s kočárky už podchod jistě nepředstavuje
traumatizující překážku. O to větší bylo mé rozčarování,
když jsem v podchodu mezi kresbami dětí četla nelichotivá, až vulgární slova adresovaná zastupitelům.
Bylo mi líto, že i „na vesnici“ se najdou možná závistiví
nebo jen možná zlí lidé, kteří se nestydí psát hanlivě
o svých sousedech. Pokud má někdo potřebu sdělit svůj
názor zastupitelům nebo ostatním občanům, měl by přijít na veřejné zasedání zastupitelstva nebo využít možností KZ.
Pavla Fischerová

Zahradní altán à la jurta
Na květnovém jednání zastupitelstva městské části
jsme se dozvěděli, že Ministerstvo školství a mládeže
přislíbilo dotaci 4,89 mil. Kč na přístavbu mateřské
školky pro zvýšení kapacity (25 dětí). Zároveň za prostředky ze zbývající dotace z minulých let 760 000 Kč
bude realizována jurta a rekonstrukce bytu ve dvoře
úřadu. Hygienická stanice hl. m. Prahy stanovila požadavky na opravu bytu, stála 213 000 Kč, a na něj zvýšila kapacitu MŠ o 11 dětí. Na naši námitku, že byt je
plesnivý, nás radní pro školství opakovaně ujišťovala,
že děti v bytě nikdy nebudou. S výhradou, že pak se
jedná o plýtvání financí, se starosta vyrovnal slovy, že je
to třeba brát jako jakési výpalné. V červenci jsme se dozvěděli, že jurta není jurta, ale zahradní altán, cena činí
1,37 mil. Kč, bude hotov v listopadu a od září za nepříznivého počasí děti budou v bytě! Výběrové řízení na
stavbu neproběhlo, informace o zakázce takového rozsahu na webu MČ nevisí. Kde skončily předvolební sliby
Spolu o transparentním úřadu?
Zorka Starčevičová, Čas na změnu

O peníze jde až v první řadě

* 11 milionů na revitalizaci Slavětínské ulice

Žádat o granty a dotace je poměrně složitý proces a žádat
úspěšně, to už je téměř malý zázrak. Česká republika nepatří zrovna mezi premianty ve schopnosti peníze získávat a o to více těší, že Klánovice patří mezi obce, kam po
krátké přestávce dotační peníze opět přitékají. Od nástupu
nové Rady se podařilo na základě kvalitně vypracovaných
žádostí získat tyto investiční prostředky:

* 4 miliony na přístavbu školy a rekonstrukci jídelny
* 80 tisíc na měřič rychlosti na Slavětínské ulici
* 1,5 milionu na umělý trávník fotbalového hřiště
* Bylo zažádáno o 400 000 na revitalizaci parku u kostela a pasportizaci zeleně
Robert Zoulík, SPOLU pro Klánovice

Zastupitelé Ondřej Voleš a Pavel Jaroš své příspěvky nedodali.
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
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Z úřadu Městské části

Rekonstrukce budovy železniční zastávky
V tomto roce jsme očekávali slíbenou
rekonstrukci budovy železniční zastávky. Na základě sdělení investora
se však její oprava přesouvá do příštího roku. Mělo by se jednat o opravu
fasády, opravu střech, výměnu oken
a dveří, opravu veřejných WC, venkovní úpravy přístupových cest okolo
objektu a schodiště, opravu elektroinstalace, opravy vnitřních služebních a komerčních prostor a vymalování. Doufáme, že dokončení těchto
prací bude časově navazovat na dokončení rekonstrukce železničního
koridoru.
Ing. Karel Horníček, starosta

Brána do Klánovic?
Jak dlouho ještě tak odpudivá?
Foto KZ – Jaromír Kůla

Stav nádražní budovy v Klánovicích
je skutečně ostudný.
Doufejme, že na její rekonstrukci
zbudou nakonec peníze.
FOTO KZ – Jaromír Kůla

ÚMČ informuje

Kontejnery na objemný odpad
budou přistaveny

Jubilanti
V září slaví narozeniny:
Karolina Chocholová

v sobotu 26. 9. 2015 od 9.00 hod. do 13.00 hod.

Jaroslav Papež

Všestarská ulice
(křižovatka s ul. Krovova za restaurací SAMOS u transformátoru)
Přimské náměstí

Václav Mencl

v sobotu 24. 10. 2015 od 9.00 hod. do 13.00 hod.
roh Medinská a Smiřická (u bytových domů)
roh Kuchařská a Aranžerská (u separovaného odpadu)

Zdeněk Zika
Ludmila Košatová
Zdeněk Srstka
Zdeňka Rennerová
Všem oslavencům gratulujeme!

Klánovický zpravodaj
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Klánovický kaleidoskop
SOBOTA výjimečně BEZ FARMÁŘSKÉHO TRHU
Z důvodu oslavy 85. výročí založení
SDH Klánovice se v sobotu 5. 9.
nekoná farmářský trh.
Čas na cvičení i kávu
Místní organizace svazu tělesně postižených pořádá ve dnech 5. 9.–13. 9.
rekondiční pobyt na Štikově u Nové
Paky. Od podělí 14. 9. v 16 hod. začíná pravidelné cvičení na židlích
a chybět nebude členům MO STP ani
čtvrteční posezení u kávy, které odstartuje 17. 9. ve 13 hod.
Učitelkou v Lesothu
Jaké to je, učit sexuální výchovu na katolické škole pro dívky v malé horské
vesničce na jihu Afriky? Jak se dá přežít rok bez elektřiny a teplé vody?
Na tyto a mnohé další otázky vám odpoví Radka Slámová, která do Lesotha
odjížděla s odhodláním založit tam
fungující skautský oddíl. 8. 9. úterý,
19 hod Nová Beseda.
Klánovičtí modeláři pořádají mistrovství ČR
V sobotu 19. 9. pořádá Modelářský
klub Klánovice na letišti Hořice Domoslavice Mistrovství České republiky v leteckém modelářství kat. F1A,
F1B, F1C. Po celý den můžete obdivovat i umění klánovických juniorských modelářů, kteří na mistrovství Evropy juniorů v Rumunsku obhájili loňské 6. místo.
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Můžete se těšit

Učitelkou v Lesothu –
Radka Slámová
Lesotho – malé horské království uprostřed Jihoafrické republiky – jsme navštívili několikrát. Když jsem se dozvěděla od kamarádky ze Šestajovic, že
dcerka její kamarádky učila rok v Lesothu, byla jsem velice zvědavá, kdo je
tato odvážná dívka, která zvládla nelehké situace v malém horském království, kde lidé žijí stále tradičním životem ve svých kamenných rondavelách,
kde není jednoduché žít a přežít a kde je nutné zvládnout krutou zimu
i ve sněhu v nadmořské výšce kolem kolem 2500 m. n. m.
Radka je zajímavý člověk, který ví, co chce. Vyrostla v Říčanech u Prahy.
Ráda cestuje a poznává lidi s různými pohledy na svět. V sedmnácti letech se
vydala do USA studovat nejdřív střední a potom vysokou školu. Následovalo
půl roku v Chile, než vyrazila na rok učit do horského království Lesotho.
Momentálně učí angličtinu na ZŠ Olešská v Praze.
Radka přijala pozvání do Nové Besedy v Klánovicích, kde se s vámi 8. září
v 19.00 hod podělí o své zkušenosti získané v průběhu svého pobytu v Lesotho. Dozvíte se, jaké to je, učit sexuální výchovu na katolické škole
pro dívky v malé horské vesničce na jihu Afriky. Vysvětlí také, jaké mýty panují o používání kondomů v zemi, kde je každý čtvrtý HIV pozitivní.
A tak přijměte pozvání Radky, která vám vzkazuje:
Přijďte si poslechnout, jak se mi žilo rok bez elektřiny a teplé vody, proč se mi
nedařilo založit fungující skautský oddíl a koho jsem k sobě pozvala na první
českou vánoční večeři ve vesnici St. Rodrigue.
Marie Mikušová

Domácí představení
Víte, kde oslaví významný český herec
a režisér Jan Kačer své 79. narozeniny? V KC Besedě, a vy můžete být
při tom! Pan Kačer totiž slaví divadlem a hudbou, tak neváhejte a přijďte
3. 10. v 19.30 do KC Beseda na komedii Domácí představení, kromě
Jana Kačera se můžete těšit na Ninu
Divíškovou, Táňu Fišerovou, a dokonce i na Stamicovo Kvarteto. A možná
bude i dort.
Les plný zvířátek
Oddíl Stopa připravil na 11. 10. pro nejmenší děti z Klánovic a okolí Les plný
zvířátek. Zvířátka budou na děti čekat
od 14 do 16 hodin na dětském lesním
sportovišti a na asfaltové cestě směrem
k bývalému vojenskému objektu.
Olga Karásková

8

Radka Slámová a její žákyně.
Foto archiv Radky Slámové
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Ze života Klánovic

Jak se žije v dětském domově
Většina klánovických
obyvatel ví, že je zde
nějaký dětský domov
– pár nepřehlédnutelných vilek v okolí školy, ale jak to vypadá
vevnitř?
V současné době zde
přebývá 47 dětí – kapacita domova rodinného typu je téměř
naplněná.
Rodinný typ dětského
domova znamená, že
děti jsou rozděleny do
tzv. rodinných buněk,
které se snaží napodobit fungování běžné
rodiny. Zde jich může
být maximálně osm.
Jednotlivé buňky jsou
poměrně samostatné, v pracovní dny
sice mají společné
obědy, ale jinak hospodaří s vlastním rozpočtem, samy si plá- Zvenčí vypadá klánovický dětský domov jako zámek
Foto: archiv KZ
nují volný čas a samy
si i vaří. O jednu takovou „rodinu“ se starají čtyři vychovatelky, které vystudovaly speciální pedagogiku, ale musí zároveň umět vařit, řídit, zvládat školní učivo
i být k dispozici při mimořádných událostech, kterých je vždycky dost. Je milé vidět, že to všechno ale dělají rády. Hlavně i díky nim má zřejmě zdejší dětský domov dobré vztahy se svým okolím a většina zdejších institucí – obec, škola, fotbalový klub a mnohé další – jim vychází vstříc.
Před několika lety začal domov rozvíjet cílený program na snadný přechod z dětského domova do samostatného života. Vznikly takzvané tréninkové byty – studující, ale již plnoletí, se do nich mohou za dobré chování odstěhovat. Plánují si
úplně sami svůj čas a dostávají vlastní peníze, které musí vyúčtovat, tím se
s nimi učí vyjít, aby pak pro ně přechod do běžného života nebyl až tak náročný.
Když dostudují, z tréninkového bytu se může stát startovací bydlení, kde po dobu
jednoho roku platí jen minimální nájemné. Přechod do dospělého života je těžký
i pro děti se zázemím, ale u těch bez něho jde často o všechno. Domov má takto
k dispozici čtyři garsonky a jeden větší byt v různých částech Prahy.
Děti v domově jsou různého věku, hlavně těm mladším, pokud to tedy právně
jde, se vychovatelky snaží najít opravdové rodinné zázemí. Ale občas se najde
i rodina, se kterou si porozumí i starší dítě, tyto děti pak po příslušných procedurách odcházejí do pěstounské péče. Některé takové nové rodiny pak s domovem udržují dobré vztahy, navštěvují ho a je radost sledovat životní cesty
původně znevýhodněných dětí. Příběhů s dobrým koncem má klánovický domov
relativně dost.
Jako dnes většinu domovů netrápí ho příliš nedostatek materiálního zázemí, ale
právě to, že některé příběhy dětí stále dobré konce nemají.
Jana Jochová
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Výstava betlémů
podruhé v Klánovicích
Moje babička říkávala, že když jdou
děti do školy, jsou vlastně Vánoce již
za dveřmi. Může vám to připadat přehnané, ale já si myslím, že na tom
vlastně trošku něco je. Přede dvěma
lety připravila o. p. s. Klánovice spolu v adventním čase výstavu betlémů, která se setkala s velkým zájmem publika. Letos bychom rádi tuto
úspěšnou akci zopakovali, a právě
proto píši o betlémech již teď, v září.
O tom, na co všechno se v rámci výstavy můžete těšit, vás samozřejmě
budeme ještě informovat v některém
z následujících čísel Zpravodaje.
Na to je zatím skutečně brzy. Nyní,
stejně jako i při minulém ročníku, probíhá oslovování betlémářů z okolí
i z míst vzdálenějších, takže doufáme, že se bude nač dívat. V této souvislosti bychom rádi požádali o spolupráci i vás, čtenáře Klánovického
Zpravodaje. Máte-li vy sami nebo někdo z vašich blízkých či kamarádů
doma zajímavý, netradiční nebo prostě „jen“ krásný betlém, ozvěte se
nám, prosím na e-mail: s.ctrnacta@seznam.cz.
Můžete se 6. 12. letošního roku o zážitek z něj podělit s návštěvníky výstavy. Budeme moc rádi. Předem děkujeme za všechny nabídky a těšíme se na výstavě na viděnou.
Za organizační výbor výstavy
Štěpánka Čtrnáctá,
Andrea Králová a Dana Jonková
(o. p. s. Klánovice spolu).

Klánovický zpravodaj

9

X X I V. r o č n í k

strana

10

Ze života Klánovic

Tábor oddílu Stopa
Oddíl Stopa strávil letošní letní
tábor v Krkonoších. Konkrétně jsme
byli se 16 dětmi v termínu od
4. do 12. července v penzionu Alim
ve Strážném. Děti byly rozděleny
do tří družin, kdy každá měla jednoho dospělého vedoucího, který
měl k ruce instruktora a 4 nebo
5 dětí. Celý tábor řídil hlavní vedoucí, který se staral o program,
ale i o dovoz potravin. Důležitá je
osoba zdravotníka, která se na našich táborech stará též o stravu.
Během tábora jsme byli s dětmi na
čtyřech celodenních výletech, nejvýše jsme se dostali na chatu
Na rozcestí. Jeden z výletů byl orientační, při kterém družiny trasu
výletu předem neznaly. Po cestě je
vedly dopisy, které děti hledaly
s použitím buzoly. Cíl výletu byl samozřejmě na chatě. Zbývající dny
děti hrály různé hry a soutěže
v lese či na louce. Jeden den nám
částečně propršel, děti měly náhradní program na chatě.

Pro družiny byla připravena celotáborová hra. Za různé aktivity během
dne (hry, soutěže, poznávání přírody, práce s mapou a další turistické schopnosti) získávaly družiny
body. Večer si pak družiny proměnily body v táborové peníze, které
sloužily k nákupu dílců různých pozemků v okolí. Nakoupené dílce si
pak družiny mohly podle určitých
pravidel vyměňovat mezi sebou.
Cílem hry bylo získání co největšího počtu kompletních pozemků.
Nakupování připomínalo burzu
včetně dražeb, výměn, dohadovaní
cen. Obchodování řídil vedoucí tábora a za družiny především jejich
instruktoři. Letos bylo dosaženo zajímavého výsledku, kdy po posledním nakupování a směně se zjistilo,
že všechny družiny získaly stejný
počet pozemků, v táborové hře
letos nebylo poražených.
Jeden večer byl zasvěcen soutěži
o tzv. superstopáka. Jedná se
o večer, na který si děti připraví

různé scénky a vystoupení, která
hodnotí porota sestavená z vedoucích. Některá vystoupení byla velice zdařilá. Poslední den večer
družiny hledaly v lese nad chalupou poklad, pak byl oheň s tradičním opékáním buřtíků. Závěrečný
večer byl opět v režii dětí, které si
připravily různé soutěže.
Táborem jsme zakončili další rok činnosti Stopy. Ten příští bude jubilejní –
Stopa bude mít na jaře příštího roku
výročí třiceti let činnosti. Důležité
však je, že na neděli 11. října připravujeme naši již tradiční akci pro veřejnost – Les plný zvířátek. Akce je
určena pro nejmenší děti. Jedná se
o jednoduchou ekologickou výchovu,
kdy děti projdou lesem určitou trasu
s několika stanovišti a plní drobné
úkoly. Akce se bude konat na lesním
dětském hřišti směrem k bývalému vojenskému objektu od 14 do 16 hodin.
Činnost oddílu Stopa je finančně
podporována řadou dárců, bez kterých by bylo těžké se obejít. Prostřednictvím grantů je naše činnost
podporována Městskou částí Praha
Klánovice, Magistrátem hlavního
města Prahy a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Velkou
pomoc pak získáváme od Nadace
pro obnovu a rozvoj pana Voráčka.
Tato nadace nám jednak hradí výdaje spojené s údržbou naučné
stezky, jednak podporuje přímou
činnost oddílu Stopa. Všem našim
donátorům tímto děkujeme.

Penzion Alim ve Strážném. Foto: Archiv KZ

Petr Macháč,
vedoucí oddílu Stopa
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neplacená inzerce

Z úřadu Městské části

Oznámení a vyhlášení
veřejné výzvy

Hasiči informují

Prázdniny u hasičů
Během prázdnin se naše jednotka opravdu nenudila.
Nejčastěji se vyjíždělo k likvidaci obtížného hmyzu.
V měsíci červenci 3x. A to 9. 7.,15. 7. a 20. 7.
Jedinou vyjímkou byl výjezd 25. 7. do ulice Lovčická
na likvidaci ropné látky z vozovky. Tu jsme zlikvidovali
pomocí sorbentu.
V měsíci srpnu jsme na hmyz vyjížděli 2x. 3. 8. a 11. 8.,
přičemž druhý výjezd byl planý poplach.
4. srpna před 8,00 hodinou vyzval OPIS jednotku k výjezdu k mezikrajové výpomoci, na požár pole a části lesa
do obce Olešná v okrese Rakovník. Jednotka vyjela
v počtu 1+3 s CAS 32 Tatra 148 a DA Nissan. Na místě
Tatra dodávala vodu na hašení a jednotky likvidovala
požár lesa v sektoru 6. V době zásahu naší jednotky
bylo na místě dalších 55 jednotek z 5 krajů. Na základnu
se jednotka vrátila po 21. hodině.
V prázdninových měsících jsme na žádost MÚ Klánovice
prováděli i zalévání mladých stromků.
Radek Čihula, preventista
Více o činnosti jednotky na
www. sdhklanovice.estranky.cz
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Sbor dobrovolných hasičů Klánovice
ve spolupráci
s Městskou částí Praha – Klánovice
vás zvou

dne 5. 9. 2015
v okolí Haly starosty Hanzala
na

oslavy 85. výročí založení Sboru
PROGRAM:
9.00–9.30 – nájezd techniky
10.00 – zahájení
10.15 – spanilá jízdy Klánovicemi – po trase: V Soudním – Slavětínská –
Šlechtitelská – konečná u koupaliště – Šlechtitelská – Slavětínská –
otočka u nádraží – Slavětínská – V Soudním, kde bude technika vystavena
10.30 – zahájení soutěží pro děti
11.30 – ukázka psovodů
12.30 – ukázky hasičů SDH
14.00 – Slavnostní projevy hostů, předání stuhy k praporu SDH Klánovice
14.30 – ukázky psovodů
15.00 – ukázka požárního útoku dětí
15.30 – ukázky zásahů hasičů
16.00 – losování vítězů dětských soutěží a jejich ocenění
17.00 – zakončení oslav – výroba pěny
PRŮBĚH DNE BUDE DOPLNĚN
vystoupeními paní Aleny Nejedlé s dětmi,
soutěžemi a různorodými ukázkami z činnosti hasičů
– vyproštění z vozidla, požár vozidla apod.
PO CELÝ DEN BUDE PRO DĚTI PŘIPRAVENA
trampolína, skákací hrad a dopravní hřiště apod.
V hasičské zbrojnici bude výstava k historii hasičů v Klánovicích.
Součástí oslav bude již tradiční „Zábavné odpoledne s hasiči“
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

Klánovický zpravodaj
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Klánovický sport

Fotbalisté FK Klánovice postoupili opět do první třídy
MUŽI
Výbornou sezonu za sebou má vlajková loď klánovického fotbalu. A-tým
na jaře ani jednou neprohrál a se ziskem 46 bodů se podělil o první místo
v tabulce s Dolními Chabry. Dobrá
zpráva přišla i krátce po skončení
soutěže z Pražského fotbalového
svazu, mužstvo Klánovic postoupilo
do I. B třídy a v příštím roce si zahraje mj. derby se sousedním Újezdem nad Lesy. Naši propracovanou
defenzivní taktiku s důrazem
na smrtící brejky už se prý chystají
sledovat skauti z celé Evropy!
STARŠÍ DOROST
Rozporuplný ročník zažili starší dorostenci v I. třídě pražské soutěže.
Zisk 29 bodů stačil na konečné osmé
místo v tabulce, tým měl ale potenciál na to, být daleko výš. Mužstvo
okolo kapitána Dana Kutzendorfera
mělo často utkání velmi dobře rozehrané, většinou je ale srazila nepřesnost ve finální fázi a typická
dorostenecká zbrklost. Trenér Silovský přesto nemohl nikoho z hráčů
kárat za málo snahy. Doufejme, že
tento mladý tým ještě nedosáhl
svého stropu.
MLADŠÍ DOROST
Zkušenosti k nezaplacení nabrali
svěřenci trenérů Tumpacha a Svobody v letošní sezoně přeboru mladšího dorostu. Na podzim se jim
i přes počáteční potíže podařilo aklimatizovat se v náročné konkurenci

a v jarní části už to kluci mohli naplno rozbalit. Jenom ve dvou případech se jim stalo, že v zápase
nevstřelili branku a nakonec obsadili
výborné osmé místo, chvílemi to vypadalo, že míří i výš. Účast v přeboru mají na příští rok jistou,
a pokud jim vydrží tréninková píle,
těžko říct, kde se zastaví.
MLADŠÍ ŽÁCI
O pouhé tři body uniklo mladším
žákům první místo, všichni kluci
(a holky) přesto zaslouží maximální
pochvalu, celou sezonu předváděli
útočný fotbal a nepovedly se jim všehovšudy dva zápasy. Gólostroj se nakonec zastavil na čísle 137, což je
neuvěřitelný počin. Osa týmu ve složení Šmerda–Zdražil–Mirovský fungovala až na výjimky bezchybně
a často se k ní přidávali další. Skvělou sezonu prožil například Tomáš
Drobný, a kdybych měl vypsat
všechny, musel by se Zpravodaj prodávat za 50 korun...
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Konzistentní formu po celou sezonu
si držela starší přípravka pod vedením trenéra Kučery. Důkazem toho je
například skóre 123:122, ovšem
v těchto věkových kategoriích není
na výsledek kladen takový důraz, což
je jen ku prospěchu věci. Kluci se na
tréninky těšili a chodili z nich vždy
s úsměvem na tváři. Není snad ve
světě mládežnického fotbalu většího
zadostiučinění...

Úplně
nejmenší
klánovické
naděje
Foto:¨
archiv FKKL

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA A MINISTAR
Nejmenší fotbalisty jsme si vzali na
starost my hráči z A-týmu a studenti
se sportovním zaměřením. Práce to
byla náročná, ale výsledky se brzy
dostavily. Dětí chodilo na tréninky požehnaně a ne vždy bylo snadné jim
vymyslet zaměstnání, myslím však,
že jsme to nakonec zvládli. Kdybyste
se snad chtěli přesvědčit, tréninky
začínají na začátku školního roku
každé pondělí a středu v 5 hodin.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kdo se na letošní vydařené sezoně
podíleli, ať už jenom jako fanoušci,
nebo přímo na hřišti či na lavičce,
a příští rok zase na shledanou!
Matěj Nejedlý

Dopisy čtenářů

Jací jsme my
– Klánovičáci?
V Klánovicích žiji ráda, ale je pravdou, že člověk musí občas skousnout nepříjemnou zkušenost. Většina z nás má snahu si vylepšovat
své okolí, mnozí sekají trávu kolem
svých zahrádek, poklidí kolem kontejnerů, ale jsou zde i ti, kteří kolem
konteinerů nadělají nepořádek, odhazují nedopalky cigaret na stanicích autobusů či zvrhnou květináče
před obchodem. Nejhorší zážitky
byly po projití novým podchodem na
nádraží v Klánovicích. Těžko si lze
představit, že jsou mezi námi lidé,
kteří tak nenávidí a jsou plni zloby,
že musí zobrazovat své sprosté
výlevy na zdech podchodu. Bohužel takoví mezi námi jsou. A tak se
ptám, jaký je cíl jejich „tvorby“?
Proč tajně, aby je nikdo neviděl, plodí takové zrůdnosti? Možná ale tušíme, kdo jsou tito lidé a upozornění
na ně může tak pomoci ukončit jejich tvorbu. Určitě by to pomohlo vylepšit vizitku Klánovic.
Marie Mikušová

Klánovický zpravodaj

Dopisy čtenářů

Cui bono?
Ne nadarmo si ve svých „Sonetech“ Shakespeare posteskl: „…
doktor Blbec vládne géniům…“. Nic
se od těch dob nezměnilo. Místo
aby současná klánovická vláda jásala, že se v Klánovicích pomalu,
ale jistě rodí záviděníhodná tradice
sochařského sympozia „Sochání
pro Hedviku“, dává najevo okázalý
nezájem. Údržba soch, kterou ale
obec neplatí, stojí prý moc peněz,
navíc je údajně není kam umisťovat. Nevůle místních činitelů byla
jasně dána najevo snížením dotace, radnice poskytla pouhých
5000 Kč. Karel Vilgus, duchovní
otec a hybatel akce, se o sochy
stará, nátěrové hmoty ročně stojí
do 2000 Kč. Měla-li by tuto částku
hradit obec, má vůbec smysl o ní
hovořit? A jakou sumou radnice dotuje např. KC Nová Beseda? Výstavy fotek tam pořádané, jedna
horší, než druhá, jsou názornou
ukázkou cesty do pekel dlážděné
dobrými úmysly.
Pro SPK se stává charakteristickou
poněkud křečovitá snaha být nejlepší, kýčovitý květinový hlemýžď
před školou, umístěný zde současnými klánovickými vládci již v minulém volebním období, je dostatečně výmluvný. Nestává se její
název hořkou ironií? Již ve starém
Římě se ptávali: „Cui bono?/V čí
prospěch?“. Koná strana „Spolu pro
Klánovice“ vždy ve prospěch Klánovic? Obávám se, že by se o tom
dalo s úspěchem pochybovat. V rubrice Hydepark v KZ 7–8/15 Jana
Martinová, SPK, naznačuje uskutečnění velkolepých projektů, mimo
jiné výstavbu nového chodníku
v aleji Hany Benešové za údajně
13 milionů, za jeden kilometr chodníku částka až příliš vysoká, že?
Snad z tohoto záměru sejde, protože do listopadu to nelze dokončit,
obec by musela dotaci vrátit, což by
znamenalo katastrofu. Má obec finančně zkrachovat, mají mít děti
jdoucí ze školy před očima kýč,
anebo nadčasová umělecká díla?
Otázka skutečně hamletovská.
To vše kvůli zduřelé ješitnosti SPK.
Radomír Kůla
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Dopisy čtenářů
Vážený pane starosto,
reaguji na článek zveřejněný v květnovém vydání Klánovického zpravodaje,
vydávaného pod hlavičkou MÚ Klánovice. Proto se obracím na Vás a zastupitele, neboť jako občan Klánovic nemohu v KZ na nehorázné lži reagovat.
Časopisu chybí zpětná vazba čtenářů.
Jedná se o článek šéfredaktora pana Palaty k otázce klánovických občanů
ve válečných a krátce poválečných letech.
Já jsem se narodil sice jeden a půl roku po ukončení války doma přímo na začátku „tzv. Malého Berlína“. Ač žiji v Klánovicích přes 68 let, podobný výraz
jsem od nikoho, ani od mých rodičů a prarodičů, nikdy neslyšel. Můj otec
s mým dědou a strýcem postavili vilu vedle hotelu Dasch směrem ke škole
v roce 1929, ve které jsem se v roce 1947 narodil já.
Nyní se z článku dozvídám, že občanům po levé straně „korza“ od nádraží
po školu zabrali vily Němci, později zkonfiskovali komunisté. Majitele snad
všech těchto vil a jejich potomky jsem znal i dodnes se s některými potkávám.
Byli to slušní lidé a myslím všichni českého původu a žádná z jejich vil nebyla
nikdy konfiskována Němci a posléze komunisty.
Je pravda, že některé vily byly v Klánovicích konfiskovány, ale rozhodně ne na
„tzv. korzu Malého Berlína“. Jelikož můj otec měl v domě mého rodiště obchod U Dufků, chodila k němu převážná část občanů z této lokality, ale vlastně
z celých Klánovic nakupovat, protože obchod byl vždy plný, když se Klánovičáci vraceli vlakem do svých domovů a chodili pěšky, na rozdíl ode dneška,
kdy jsou problémy v „tzv. Malém Berlíně“ vůbec zaparkovat. Nevzpomínám
si, že by otec někdy mluvil o tom, že se u něj v krámě mluvilo německy. Otec
ani nebyl moc velký němčinář, spíše naopak.
Můj strýc, který ve věku 97 let předloni zemřel, byl za války totálně nasazený
do Ústí nad Labem. Před koncem války však utekl a pěšky po velké anabázi
přišel do Klánovic, kde ho rodiče ve skladu schovávali do konce války. Ten mi
ještě nedávno vyprávěl o dění v Klánovicích. Je pravdou, že v padesátých letech nám komunisté obchod znárodnili.
V článku jsem se též dozvěděl, že U Smolíků byl nevěstinec. Jelikož jsem rodinu Smolíkových znal / hotel Smolík byl přes trať obsoused / jako slušné lidi
a nikdy jsem podobnou nehoráznost od nikoho nikdy neslyšel.
Proč se pan Palata neobrací pro podobné informace na klánovické občany,
kteří ještě dobu válečnou pamatují, a proč chodí do Újezdu nad Lesy? Je jich
sice již velice málo. S panem Milošem Schmidtem z Újezdu se osobně znám.
Znal se dobře i s mými rodiči. Setkáváme se spolu na mých výstavách nebo
výstavách v Újezdu nad Lesy, ale nic podobného jsem od něj nikdy neslyšel.
To nechci zpochybňovat rozhovor s panem Palatou, ale snad před vydáním
rozhovoru by se měl autor článku přesvědčit o pravdivosti.
Oldřich Dufek
Poznámka šéfredaktora Luboše Palaty:
Je škoda, že pan Dufek neposlal dopis přímo do redakce KZ a nenapsal ho
v květnu, kdy článek vyšel. Jistě bychom ho už tehdy rádi otiskli. K tématu se
vyjadřuji v poznámce na str. 3.. A stejně jako tam i tady dodávám, že budeme
rádi za další dopisy, nejen pamětníků a nejen k tomuto tématu.
Přímý e-mail na redakci je kzsefredaktor@seznam.cz
P. S.
Dopisy tiskneme bez úprav, vyjadřují pouze názor autora, nikoli stanovisko KZ
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DŮLEŽITÁ ČÍSLA
Policie ČR

158

Havárie

Městská policie

156

plyn

rychlá lékařská pomoc

155

hasiči

150

1239

elektrický proud

224 915 151

vodovody a kanalizace
840 111 112

Hasiči Praha-Klánovice
Stanislav Husera
603 578 405
Bc. Pavel Jaroš
607 551 670
Michal Raiser
723 693 816
Martin Žebro
603 215 229
Lukáš Tvrdý
605 143 621

placená inzerce

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

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264
KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921
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.

STAVEBNÍ PRÁCE

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

JUDr. Hana Korkeila,
samostatná advokátka

poskytuje právní služby zejména v oblas: práva
občanského, pracovního, správního, práva nemovitos;,
soudní vymáhání pohledávek, sepisování smluv včetně
ověřování podpisů a to nově na adrese:
Jirny, Samota 24, tel: 602 441 958
email: hana.korkeila@seznam.cz

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

604 690 317

Přijmeme ZDRAVOTNÍ SESTRU na plný pracovní

úvazek. Požadujeme: praxi min 2 roky u lůžka, platnou registraci,

spolehlivost, zodpovědnost, ﬂexibilitu, profesionální přistup
k pacientům a příjemné vystupování. Nutný je řidičský průkaz

skupiny B. Nabízíme: dobré platové podmínky, stravenky, 5 týdnů
dovolené a dalšf beneﬁty.

Kontakt: Vrchní sestra Francová: 731 610 562

ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. RICHARD MINDŽÁK
Tel. 775263322
Přijímáme nové pacienty
Oplanská 2665, Újezd nad Lesy

Klánovický zpravodaj
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placená inzerce

Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA

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

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.

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

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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placená inzerce

Velký výběr vinylových, laminátových
a dřevěných podlah včetně příslušenství.
Renovace, nivelace, pokládka

Klánovický zpravodaj
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PROGRAM září 2015
KC Nová Beseda | Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice, www.kcnovabeseda.cz
Rezervace a informace:
e-mail: info@kcnovabeseda.cz, tel: 245 019 061
Rezervované vstupenky lze vyzvednout každý den
v otevíracích hodinách kavárny KC Nová Beseda
ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA
… VÝSTAVA MĚSÍCE
1. 9. úterý, 19:00 "SUMMER IN THE CITY"
Zveme vás na výstavu grafik s motivy Klánovic "Summer in the city" klánovického
výtvarníka, básníka, novináře a válečného reportéra Luboše Palaty. Tento večer
bude zároveň vernisáží nové výstavy, křtem básnické sbírky ESEMESKY
i autorským čtením. Na vernisáži vystoupí dívčí duo Joska a Kiki, na after party
zahraje klánovická blues rocková kapela Frenchise, vítěz hitparády rádia
Rockzone. Výstava je prodejní a potrvá do konce října.

… AKCE MĚSÍCE
6. 9. neděle, 14:00
3.ročník AVON POCHODU PROTI RAKOVINĚ PRSU v Klánovicích
Začátek bohatého programu pro celou rodinu je v 14:00 v parčíku KC Nová Beseda.
Novinkou je propojení s NF Petra Koukala s projektem STK pro chlapy, pochod půjde
tedy nejen za zdravá prsa, ale i varlata. Můžete se těšit na kapelu Frenchise, dětský
pěvecký sbor Claireton Chorale, děti z MC Šikulka pod vedením Jitky Dlaskové,
Dámský běžecký klub Úvaly spolupracující s Běžeckou školou Miloše Škorpila, stan
zdravých zoubků ProSmile od 14 hodin v prostranství před tělocvičnou Masarykovy
ZŠ v Klánovicích. Pochod podpoří starosta MČ Klánovice Ing. Karel Horníček, radní
za kulturu Klára Svobodová a herečky z představení Velký holky nepláčou: J. Šulcová,
R. Víznerová, V.Křížová a další. Start v 15:00, celý Pochod povede bubenická show
a bubeníci BARREL BATTERY a holčičky roztleskávačky z Danceport. Cíl pochodu
je v prostorách školního hřiště ZŠ, kde vystoupí bubeníci BARREL BATTERY,
protagonisté ze STAND UP COMEDY Na stojáka I. Pazderková s K. Hynkem
a v 17:00 kapela The Tap Tap, složená ze studentů a absolventů škol pražského
Jedličkova ústavu. Pochod ukončí vypuštěné balónky jako aktu naděje.Vstupné: triko
AVON nebo zakoupený předmět s růžovou stužkou

… KONCERT
6. 9. neděle, 17:00 THE TAP TAP
Vystoupení kapely The Tap Tap, složené ze studentů a absolventů škol pražského Jedličkova
ústavu. Koncert se uskuteční na dvoře ZŠ, kapela The Tap Tap vystoupí na venkovním
zastřešeném pódiu, v případě nepříznivého počasí se koncert bude konat v tělocvičně ZŚ.
Vstupné: dobrovolné, výtěžek koncertu bude věnován dětem z Jedličkova ústavu.

10. 9. čtvrtek, 19:30 KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK v měsíci
BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi. Aparatura je
zajištěna, stačí si přinést svůj hudební nástroj - kytaru, basu, saxofon, foukací harmoniku
či bubenické paličky. Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!

… AKCE PRO DĚTI
Kino 13. 9. neděle, 16:00 V HLAVĚ
Nejnovější animák společnosti Pixar (Auta, Úžasňákovi, Toy Story,...). USA / 2015 / animovaný,
komedie / 102 min / v českém znění Režie: P. Docter, R. D. Carmen V českém znění: Z. Korolová,
Z. Slavíková, M. Bumbálek, P. Tesař. Vstupné: 130,- / 110,- Kč

Divadlo
20. 9. neděle, 16:00 a 21. 9. pondělí, 10:00 CESTA KOLEM SVĚTA
Za pomoci kouzelného říkadla se vydáme na cestu kolem světa, na které si užijeme
mnoho zábavy a dobrodružství a ještě se dozvíme spoustu zajímavých věcí. Hraje:
divadlo Formela .Vstupné: 130,- / 110,- Kč

… FILMOVÝ KLUB
7. 9. pondělí, 20:00

13. 9. neděle, 18:00 PAPÍROVÁ MĚSTA
Po filmu Hvězdy nám nepřály přichází do kin další filmová adaptace podle románu
spisovatele Johna Greena. USA/2015/drama, mysteriózní/109 min/mládeži
přístupný od 12 let/s českými titulky Režie: J. Schreier Hrají: N. Wolff,
C. Delevingne, A. Abrams, H. Sage, C. Buono. Vstupné: 130,- / 110,- Kč

14. 9. pondělí, 20:00 PRIDE
Komedie o konfrontaci homosexuálů s puritánskou vesnickou komunitou z Británie roku
1984. GB/2014/komedie/120 min/mládeži přístupný od 15 let/s českými titulky Režie:
M. Warchus Hrají: B.Nighy, A. Scott, D. West, I. Staunton. Vstupné: 130,- / 110,- Kč

16. 9. středa, 20:00

21. 9. pondělí, 20:00 AMY
Monogamie je nemožná. Tohle životní moudro vtluče rozvádějící se otec do hlavy
malé Amy tak silně, že je rozhodnutá se jím po celý zbytek života řídit. Výsledkem
je nejen nesmírně pestrý milostný život jedné mladé ženy, ale také svérázná
romantická ko
medie.
USA/2015/komedie/125
min/přístupný mládeži od 15 let/s českými titulky Režie: J. Apatow Hrají:
A: Schumer, B. Hader, C. Quinn, T. Swinton, M. Tomei. Vstupné: 130,- / 110,- Kč

23. 9. středa, 20:00 NIKDY NENÍ POZDĚ
Meryl Streep v roli stárnoucí rockové hvězdy. USA/2015/komedie, hudební/101
min/přístupný mládeži od 12 let/s českými titulky Režie: J. Demme Hrají: S. Stan,
M. Streep, K. Kline, M. Gummer. Vstupné: 130,- / 110,- Kč

30. 9. středa, 20:00 EVEREST
Snímek vypráví dramatický příběh dvou expedičních skupin, které postihla v roce 1996
jedna z nejhorších katastrof v dějinách horolezectví. USA, GB/2015/dobrodružný,
drama/150 min/přístupný/s českými titulky Režie: B. Kormárkur Hrají: R. Wright,
K. Knightley, J. Gyllenhaal, J. Brolin. Vstupné: 130,- / 110,- Kč

…PŘEDNÁŠKY A VEŘEJNÁ ČTENÍ
1. 9. úterý, 19:00 ESEMESKY
Křest a autorské čtení z nově vydané sbírky Esemesky klánovického básníka
a novináře Luboše Palaty bude doplněno i vernisáží jeho grafik s motivy Klánovic
"Summer in the city". Zazní písničky dívčího dua Joska a Kiki a nejen klánovického
hudebního objevu tohoto roku, kapely Frenchise, která vyhrála hitparádu rádia
Rockzone a bodovala i se svým videoklipem.

8. 9. úterý, 19:00 UČITELKOU V LESOTHU
Jaké to je učit sexuální výchovu na katolické škole pro dívky v malé horské
vesničce na jihu Afriky? Jaké mýty panují o používání kondomů v zemi, kde je
každý čtvrtý HIV pozitivní? Přijďte si poslechnout, jak se mi žilo rok bez elektřiny
a teplé vody, proč se mi nedařilo založit fungující skautský oddíl a koho jsem k
sobě pozvala na první českou vánoční večeři ve vesnici St Rodrigue. Přednáší:
Radka Slámová Vstupné: dobrovolné

…JARMARK
AMY

Strhující film o vzestupech a pádech zpěvačky Amy Winehouse, která na začátku tisíciletí
přepsala dějiny popové hudby. Její krátkou a bouřlivou kariéru zpracoval do celovečerního
dokumentu Asif Kapadia, autor oceňovaného snímku Senna o legendárním pilotovi F1.
GB/2015/dokumentární, životopisný, hudební/128 min/mládeži přístupný od 12 let/s českými
titulky Režie: A. Kapadia. Vstupné: 110,- / 90,- Kč

… KINO
2. 9. středa, 20:00 MISSION IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ
Pátý díl akční série slibuje zážitek, v němž budou diváci společně s hlavním hrdinou
Ethanem Huntem (Tom Cruise) cestovat po celém světě. USA/2015/akční, thriller/132
min/mládeži přístupný od 12 let/s českými titulky Režie: Ch. McQuarrie Hrají:T. Cruise,
S. Pegg, R. Ferguson, J. Renner, A. Baldwin. Vstupné: 130,- / 110,- Kč

9. 9. středa, 20:00 DOMÁCÍ PÉČE
Filmový debut režiséra Slávka Horáka se lehkou a zábavnou formou zaobírá
nejdůležitějšími životními otázkami, vtipně a přitom upřímně vypráví o konečnosti
lidské existence a o tom, jak si s ní poradit. ČR/2015/komedie, drama/92
min/mládeži přístupný/v českém znění Režie: S. Horák Hrají: A. Mihulová,
B. Polívka, T. Vilhelmová, Z. Kronerová, S. Venclovská. Vstupné: 130,- / 110,- Kč

IRACIONÁLNÍ MUŽ

Profesor filozofie Abe Lucas (Joaquin Phoenix) si prochází existenciální krizí a nedaří
se mu nalézt smysl života, jeho slovy: „Nedokážu si vzpomenout, proč žiju.. Obrat
nastává po setkání s jednou jeho studentkou (Emma Stone), do které se zamiluje.
USA/2015/mysteriózní/96 min/přístupný mládeži od 15 let/s českými titulky. Režie:
W. Allen. Hrají: E. Stone, J. Phoenix, P. Posey, J. Blackley. Vstupné: 130,- / 110,- Kč

12. 9. sobota, 9:00-12:00

Přijďte navštívit jarmark s doprovodným programem. Připraveny jsou rukodělné
workshopy pro malé i velké. Zakoupit si můžete originální výrobky českých
výtvarníků, řemeslníků a návrhářů. Oblečení, šperky, doplňky, šité a háčkované
hračky, dekorace, grafiky, dárkové předměty a přírodní kosmetiku.

… Opět začínáme nové KURZY…
KURZY NEJEN PRO KLUKY
KAŽDÁ STŘEDA do ledna 2016
MODERNÍ YOYOVÁNÍ
17:00-18:00, 1. hodina středa 23. 9.
Hlavním cílem kurzu je seznámit děti s moderní podobou yoya a ukázat, že už se
nejedná pouze o hračku, ale o smysluplné trávení volného času, které zlepšuje
představivost, kreativitu a pomáhá poznávat nové lidi. Lektor: Adam-David
Hutchinson Cena celého kurzu: 1.500,- Kč

29. 9. úterý, 19:30 a 20:30 SOCIAL CLUB - poklábosení v angličtině
Potřebujete své anglické sebevědomí ukotvit, posílit nebo jen podpořit? Máte pocit,
že nejste stále dost dobří a že Vám "něco" chybí? Přijďte se přesvědčit, že se
domluvíte, a vyzkoušet si anglickou konverzaci "nanečisto" s Monikou. Monika
bude jako mentor, facilitátor a živý slovník, korekce výslovnosti, poradce.
Od 19:30 začátečníci a mírně pokročilí, od 20:30 středně pokročilí a pokročilí.
Vstupné: 120,- Kč / 60 min a jeden drink na baru

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. 9: 29. 8. 2015. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Jana Jochová, Radomír Kůla, Marie Mikušová, Robert Zoulík, Matěj Nejedlý, Olga Karásková, Daniel
Stangl, korektura Ludmila Palatová. Kontakt: kzsefredaktor@seznam.cz, 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. 9. 2015. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1350 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.

Klánovický zpravodaj

Bydlí v Klánovicích

MUDr. Jaroslav Brabenec
Většina lidí,
a zvláště žen,
má k jeho povolání přirozenou úctu.
On sám také.
Otázky smyslu a podstaty lidského života a potřeba pomáhat ho provázely už od
útlého mládí a nakonec ho dovedly
k medicíně, gynekologii a porodnictví, a vlastně i k místní politice.
Po studiích všeobecné medicíny
váhal se svou specializací mezi chirurgií a právě gynekologií. Ta nakonec zvítězila, protože možnost být
u zrodu nového života z ní podle
MUDr. Jaroslava Brabence dělá ten
nejhezčí medicínský obor.
První léta jeho praxe ovšem připomínají scény ze slavné filmové komedie Jak básníkům chutná život.
Začínal totiž v pohraničí, kde si takový doktor musel poradit se vším
– specializace nespecializace.
MUDr. Brabenec umí skvěle vyprávět a při líčení svých cest se sanitkou a dalších příhod, třeba na operačním sále, se asociaci na filmový
Bezdíkov prostě neubráníte.
Po deseti letech v Kraslicích a v Děčíně se vrátil domů do Klánovic. Pracoval pak v brandýské nemocnici,
kde na novorozeneckém oddělení
poznal svoji ženu Ivu, dětskou sestru.
Působil i v ordinaci v Úvalech a mnoho zdejších lidí tak zná doslova
od kolébky.
Do Klánovic se přistěhovali již jeho
rodiče v padesátých letech, kdy mu
bylo pět let. Žije tu tedy téměř celý
život a mnohé pamatuje. Jeho velkou životní láskou je hudba, která podle něj má v Klánovicích velkou tradici. Je hrdý na to, že mohl zpívat
v místním pěveckém sboru pod vedením úžasného amatérského sbormistra pana Hrdlice, který i za komunismu uváděl Rybovu Českou
mši vánoční.
V roce 1994 se doktor Brabenec stal
téměř na tři volební období klánovickým zastupitelem.V současnosti pracuje se svou ženou v ordinaci
ve Kbelích a těší se ze svých dvou
dcer a nedávno narozeného vnuka.
Jana Jochová
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Tip na výlet

Grádo,
písečné lázně
u Čelákovic
Podle názvu severoitalského letoviska bylo jako
„České Grádo“ nazýváno
okolí Labe u Čelákovic.
Řeka se zde rozdvojovala,
a vytvořila tak písečný ostrov, který se za první republiky stal vyhledávaným
místem koupáníchtivých
Grádo včera a dnes. Foto KZ Robert Zoulík a archiv
Pražanů. V nejlepších letech sem o víkendu na písečné pláže přijíždělo vlakem z města až několik tisíc
návštěvníků za den. Příliv rekreantů putoval z nádraží přes Čelákovice k dřevěné lávce, přes kterou se dostávali na ostrov. Do toho jim vyhrávala místní kapela, všude byly stánky se zmrzlinou a kdo chtěl, mohl si objednat i vyhlídkový let.
Ve druhé polovině třicátých let byl tok Labe napřímen, zbudováno zdymadlo a severní koryto řeky zaslepeno. Pláže zanikly a dnes tu po nich není ani památky.
Břehy jsou zarostlé rákosím a trávou a na místě bývalého Gráda se nachází stejnojmenná chatová osada. Návštěvník se tu ale může kochat klidem, přerušovaným jen kvákáním žab, obdivovat lekníny či zajít na pivo do místní zakouřené restaurace, která tu zůstala jako vzpomínka na trampský osadnický život, kterým
Grádo žilo ještě v sedmdesátých letech.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Time bar v Klánovicích
Poměrně velký počet míst ke kulturnímu vyžití je v poslední době k nalezení
na klánovickém boulevardu. K tradičním Olympu a Besedě se připojil i nově
otevřený Time bar, který můžete snadno najít mezi poštou a cukrárnou Hájek.
Nový majitel se do tohoto místa rozhodl investovat mnoho úsilí, aby se vyhnul
srovnávání a předsudkům kvůli v minulosti přilepené nálepce na tyto prostory.
Na rozdíl od předchozího nonstopu (herně, ubytovně pro jinde neubytovatelné – jak chcete) je tento nový bar hned po úvodních krocích po strmém
schodišti na poněkud jiné úrovni.
Interiér ve stylu návratu do 60. let, narážející právě na název baru, je dle mého
názoru trefa do černého. Každý správný Čech si rád zavzpomíná na staré
dobré časy.
Hned na začátku vás zasáhne zdánlivě nekonečná zásoba všemožných lahví,
obsahujících české i zahraniční značky alkoholu, vkusně vyskládaná za barovým pultem, která přímo vybízí ochutnat nějaký drink rovnou „na stojáka“.
Pro unavenější zákazníky jsou v přední části připraveny čtyři stoly k sezení,
v zadní pak ještě tři další.
Nově si k moderní hudbě, kterou o víkendech pouští najatý DJ a přes týden
sami hosté z jukeboxu, můžete dát jeden ze tří burgerů, které pro vás na americký způsob připraví obsluha i po večerce. Pití si můžete bez bázně odnést
i na venkovní židličky, možná vás ale budou rušit kolemjedoucí vozidla.
Co určitě bude zajímat štamgasty z naší kotliny, je stav piva. Gambrinus Excelent a Kozel 11° za 32, respektive 29 Kč, pro náročné pak i plzeň za 38 korun.
Hodnocení za mě určitě pozitivní, pět hvězdiček by Time bar dostal za přijatelnější cenu jídla (cca 150 Kč) a originálnější akces než „vypij pět rumů a získáš
klobouk“. Jsem ale rád, že je v Klánovicích konečně podnik, do kterého můžou
mladí lidé zavítat i po půlnoci a připadat si trochu na úrovni.
HHHHI
Matěj Nejedlý

