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Klánovice jsou v rámci Prahy běžecká velmoc
Foto KZ – Jakub Oubrecht
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Slovo starosty

Zprávy z Rady městské části

Rada se rozhodla zakoupit autobusové přístřešky
Šlechtitelskou ulici již dlouhou dobu
hyzdily staré přístřešky na autobusových
zastávkách. MČ proto vedla jednání
o jejich výměně s Dopravním podnikem
hl. m. Prahy a posléze s provozovatelem
pražského mobiliáře firmu JCDecaux,
která však nebyla úspěšná. RMČ se tedy
rozhodla zakoupit přístřešky z obecních
zdrojů. Byly pořízeny odlehčené
Milí Klánovičáci,
podzim nás přivítal typicky, snad
abychom nezapomněli význam
slova „sychravý“. Když se k tomu
přidá rozsáhlá stavební činnost,
která momentálně v Klánovicích
probíhá (škola, školka, komunikace,
střecha sportovní haly, plynovod,
beachvolejbalové hřiště…), tak by se
mohlo zdát, že by bylo nejlepší v září
v Klánovicích vůbec nebýt a strávit
ho někde v teplých krajích. Ale to by
člověk přišel o spoustu zajímavých
akcí – slavnostní zahájení školního
roku, Veletrh kroužků, Klánovický
hudební minifestival, koncert Hudby
Hradní stáže a PČR, vítání občánků,
fotbalový turnaj o pohár naší MČ
(se suverénní obhajobou vítězství
domácího týmu!) – každý si prostě
mohl najít to svoje. Aby Vám nic
neuniklo, snažíme se na všechny
zajímavé akce upozorňovat na webu
a Facebooku. Stejným způsobem Vás
informujeme i o dalších aktualitách.
Mohu vás ujistit (a snad většinu
z vás potěšit), že ani říjen příliš
klidný nebude. Na venkovních
stavbách se s blížícím koncem
stavební sezony musí pracovat
s maximálním úsilím, navíc se nám
na Magistrátu hlavního města Prahy
podařilo získat další dotaci na opravu
komunikací – tentokrát na ulici
Jeníkovickou a část Všestarské jako
součást cyklotrasy 8100/A50. Ihned
po získání dotace jsme rychle vypsali
soutěž a vybrali zhotovitele, protože
máme ambiciózní plán i toto stihnout
ještě letos. A opět nás čeká i spousta
sportovních, společenských a jiných
akcí – namátkou třeba odborná
debata o budoucnosti víceletých
gymnázií, třetí letošní setkání
seniorů-jubilantů, pivo se starostou
či Klánovický půlmaraton. Přeji Vám
všem hezký barevný říjen a šťastnou
ruku při volbách.
Ferdinand Polák

prosklené konstrukce, které ochrání
cestující před deštěm a nabídnou jim
posezení na lavičce. V neposlední řadě
bude výměna zastávek znamenat,
že se Klánovice nemusejí stydět za
kulturu cestování v místech, která
využívají nejen klánovičtí občané, ale
i zahraniční návštěvníci.
Robert Zoulík

Na základě zpracovaných žádostí jsme získali dne 14. 9. 2017
usneseními ZHMP 26,7 mil. Kč.
24,7 mil Kč půjde do dostavby a vybavení školy a školního dvora. Fitpark, volně
dostupný pro všechny občany, byl podpořen 600 000 Kč a na opravu cyklotrasy
Jeníkovická/Všestarská bylo přiděleno 1,4 mil Kč. Úspěšně tak navazujeme
na léto, kdy se nám podařilo získat 6,4 mil Kč. Na opravy komunikací bylo po
dlouhých jednáních přiděleno v červnu 5,9 mil. Kč a obdrželi jsme grant na nové
volejbalové hřiště ve výši 0,5 mil. Kč.
Další naše žádosti by měly být vyhodnoceny tento měsíc. V hodnotě 4 mil. Kč
jsou podány na vybavení zahrady MŠ a na PC učebny v základní škole.
Jana Martinová

Zprávy z jednání Rady 25. 8. 2017
• rada schválila uzavření smlouvy
včetně Dodatku č. 1 na akci „Oprava
klánovických komunikací“ za cenu 7
116 070,50 Kč včetně DPH
• rada schválila uzavření smlouvy
na akci: „Zimní údržba vozovek
v Klánovicích pro zimní
období 2017–2022“
• rada schválila rozpočtová opatření
• vyhodnotila nabídky na akci:
„Výstavba kurtu na plážový volejbal“
• schválila přidělení bytu
• na základě jednání likvidační

komise schválila vyřazení
nepotřebného majetku
• schválila uzavření Smlouvy o umístění
nereklamních doplňků na zařízeních
veřejného osvětlení na území hl.
m. Prahy. Smluvní strany jsou MČ
Praha–Klánovice a společnost TRADE
CENTRE PRAHA a. s.
• schválila zakoupení
kancelářských židlí
• souhlasila s umístěním staveb
a napojením pozemků na
inženýrské sítě

Zprávy z jednání Rady 6. 9. 2017
• rada schválila rozpočtová opatření
• souhlasila s uložením
inženýrských sítí
• schválila termín a program
jednání zastupitelstva
• uzavření smlouvy na opravu
cyklotrasy Jeníkovická/Všestarská
• projednávala žádosti
o dělení pozemků, změnu před
dokončením stavby apod.
• stanovila cenu a podmínky pronájmu
cykloboxů na nádraží pro rok 2017
• projednávala podněty ohledně

parkování, VDZ a SDZ
• schválila vypsání poptávky na
akci: „Vybudování fitparku“ dle
přidělené dotace od MHMP
• schválila uzavření smlouvy na
administraci dotace z 23. Výzvy OPPR
„Pól růstu“, na akci: „Klánovice –
navýšení kapacity ZŠ“
• schválila rozpočtová opatření 29–39
• schválila uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě uzavřené se společností
Viva School a prodlužuje
termín dokončení díla
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Zprávy z jednání Zastupitelstva městské části
•

•

•

zastupitelstvo 14. 9. 2017
schválilo Dodatek č. 3 k SoD se
společností ACG-Real s.r.o., IČO:
27094359, kterým se mění termín
dokončení díla na 16. 10. 2017
pověřilo radu MČ schválením
případných dalších dodatků
k SoD se společností ACG-Real
s. r. o., IČO: 27094359, ve věci
přístavby MŠ s tím, že konečný
termín dokončení díla nesmí být
později než 31. 12. 2017
pověřilo starostu MČ
schvalováním změn a víceprací
k SoD se společností ACG-

•

•

Real s. r. o., IČO: 27094359,
ve věci přístavby MŠ, a to
maximálně do souhrnné částky
500 000 Kč bez DPH a ukládá
informovat o schválených
změnách RMČ a ZMČ
pověřilo radu MČ schválením
případných Dodatků k SoD
se společností ViVA School
s.r.o., IČO 24730301 ve věci
interiérového vybavení MŠ, s tím,
že konečný termín dokončení díla
nesmí být později než 31. 12. 2017
schválilo rozpočtová opatření
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

Otázky a odpovědi
Jaká je v souvislosti s africkým morem prasat situace s divočáky v Klánovickém
lese? Je nařízen jejich plošný plný odlov a podílí se na odlovu finanční motivací
i ÚMČ? Daří se počet divočáků snižovat a je to žádoucí?
Africký mor na Zlínsku nemá absolutně nic společného s divočáky v Klánovickém
lese, co se týče nákazy. Každé ulovené prase se dává ke kontrole na trichinelu
(svalovce), dále se odevzdává barva (krev) na kontrolu klasického moru prasat. Jsme
pod zvýšeným dohledem Krajské veterinární správy. Celorepublikově byl povolen
odlov černé zvěře i způsoby doposud zakázanými. Loví se zvěř bez rozdílu věku
a pohlaví, např. lov přímo u kombajnů do 200 m od obydlí. V tomto období u nás
nepozorujeme zvýšený výskyt černé zvěře, oproti letům minulým, protože v lese
houbaři vyhánějí každoročně černou zvěř z úkrytu do okolních polí, na kterých
ještě mají zemědělci kukuřici. Černá zvěř se nám vrátí do lesa po sklizni kukuřice.
Potom zjistíme, jestli je nebo není nárůst stavu počtu černé zvěře.
Nicméně ÚMČ Klánovice minulý rok finančně pomohl našemu spolku za předem
domluvených podmínek odlovu a doufáme, že se bude podílet i tento rok. Myslím
si, že počet divočáků se daří snižovat. Škody oproti jiným sdružením hlavně na
pozemcích na hranici lesa jsou minimální. Byly by ještě menší, kdyby se zbytky
potravy a pokosená tráva nevyhazovaly na kraj lesa, kde hnijí. Pak zákonitě prase
ryje v blízkosti obydlí.
Ján Koval, Myslivecké sdružení Šesterák Klánovice
Jak to bude v příštích měsících s rekonstrukcí plynu a jak jste s výkonem
plynařů zatím spokojeni?
Rekonstrukce plynového vedení v Klánovicích je rozsáhlá akce, která probíhá ve
více klánovických lokalitách. Nejviditelnější zásahy nyní probíhají na Slavětínské.
Vzhledem k nedávné rekonstrukci chodníku jsou výkopy prováděny v zeleném
pásu a to pod přísnou kontrolou dvou dendrologů. Poškozené kořeny menšího
průměru musí být ošetřeny balzámem a silnější kořenové větve podkopány.
Dosavadní hodnocení prací ze strany MČ i dendrologického dozoru je pozitivní,
práce probíhá dle smlouvy, dochází k rychlému zasypávání výkopů a úpravě
okolního terénu. V úseku aleje Hany Benešové budou práce probíhat do 7. října
a na ně budou navazovat opravy v bloku Medinská – Smiřická – V pátém. Souběžně
s tím od poloviny září do poloviny listopadu proběhne rekonstrukce v severní části
obce, v ulicích Slavětínská, U Besedy, Bělečská, Ke Znaku, Utěšilova a Mechovka.
Harmonogram prací i mapové podklady jsou k dispozici na radnici nebo mohou
zájemci napsat e-mail mně a obdrží je v elektronické podobě.
Robert Zoulík, radní pro dopravu
Otázky i za vás pokládal Luboš Palata.
Svoje podněty a tipy na otázky zasílejte prosím na: kzsefredaktor@seznam.cz.

Slovo šéfredaktora
Modrá zóna v lese
Tak konečně rostou.
I z Klánovického lesa se ve druhé
polovině září daly přinést koše hub.
Podborováky, babky, kozáci, klouzci,
holubinky, bedly a sem tam i nějaký
ten „pravák“ nebo „kovář“. A to
sbírám jen menší část hub, které
jsou jedlé, a jakmile to nemá pod
kloboučkem „molitan“, tak váhám.
Trvalo to tak týden, než se to
rozkřiklo po celé Praze a Klánovický
les zažíval několik dní doslova
houbařské nájezdy. Jeden z místních
občanů navrhl na Facebooku,
abychom v lese vyhlásili houbařskou
modrou zónu a Pražáky do ní
nepouštěli. Zaslechl jsem také
názor, že bychom mohli vybírat
jakési houbařské mýto, třeba ve
výši 200 korun, jež by vzhledem
k počtu houbařů výrazně zvýšilo
rozpočet Klánovic.
Určitou logiku by to mělo, protože
z Klánovického lesa si mnozí nosili
v košících několikatisícové úlovky.
Své ženě jsem nedávno posílal fotku
z bruselského stánku se zeleninou
a ovocem, kde se kilo hříbků
prodávalo asi za 40 euro, což je
v přepočtu přes tisíc korun.
Jak ale víme, sběr lesních plodin
v lesích je už od časů Marie Terezie
volný a bezplatný a tak by to mělo
zůstat pokud možno navždy,
a to i v našem lese. Houbařské
nájezdy zase brzy skončí a pak tu
bude náš les, kam si můžeme na
hodinku na houby odskočit třeba
po ranní kávě, zase skoro jen pro
nás. Možná už to nebudou košíky
hub, ale na bramboračku to až do
prvních mrazů bude.
Houbařské žně nám možná měly
připomenout, jak velkou hodnotu,
a to doslova za humny, v Klánovickém
lese máme. Možná je další důvod
k zamyšlení, zda lesu věnujeme, i jako
obec, dostatek zájmu, pozornosti
a péče. To, že se ho třetina nezměnila
na golfové hřiště, je sice dobře, ale
nestačí to. Teď, ve dnech, v nichž
nám náš les tolik dává, se proto
zamysleme, jak mu to naší péčí vrátit.
Luboš Palata
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Téma čísla: Klánovice jako běžecká velmoc Prahy
Doběhněte si v Klánovicích pro koláče
Klánovický les zaplní běžci. Na tom by nebylo nic zvláštního. Bude jich ale o něco více než obvykle. V neděli 22. 10.
se totiž v Klánovicích koná jeden z nejkrásnějších běžeckých závodů podzimu – Klánovický půlmaraton. Jedná se o třetí
ročník, a tak již můžeme mluvit o počínající tradici. Zeptala jsem se proto ředitele závodu, pana Ondřeje Broučka, jak to
všechno vůbec začalo.

Canicross je divácky nejvděčnější částí půlmaratonu
Foto KZ – Jakub Oubrecht

Je to váš první závod nebo máte
již nějaké předchozí zkušenosti?
Jak jste se k organizování závodů
vlastně dostal?
Mám vystudovaný sportovní
management na FTVS UK
a organizováním závodů se zabývám od
roku 2007. Je to moje profese i koníček.
V roce 2008 jsme spolu s partou
kamarádů založili OS Tři pro zdraví,
dnes spolek, který v okolí Klánovic
organizuje cyklistické závody včetně
duatlonu (cyklistika a běh). Chyběl nám
tu ale čistě běžecký závod.
Jak vás napadlo uspořádat
půlmaraton právě v Klánovicích?
Bydlíme zde a Klánovice mají
překrásné okolí, které máme

s manželkou „naběhané“. Trasa je velmi
zajímavá a prakticky celá vede lesem.
Celkové převýšení půlmaratonu jen něco
kolem 120 metrů navíc slibuje zajímavé
časy. Závod může nabídnout také skvělé
zázemí ve dvoupatrové klánovické
sportovní hale poskytující závodníkům
prakticky ideální komfort (sprchy, šatny,
úschovna zavazadel atd.). Nejen proto se
Klánovický půlmaraton dostal mezi osm
nejoblíbenějších závodů roku 2016.
Co všechno letos v rámci závodu
v Klánovicích uvidíme?
Nedělní program otevírají dětské
závody. Kdo máte dítě se zájmem
o pohyb, vezměte ho s sebou! Klánovické
děti mají navíc startovné zdarma. I pro
ty nejmenší je připraven závod na

šedesátimetrovou vzdálenost. Větší děti
se samozřejmě proběhnou více, starší
žáky čekají celé dva kilometry. Tradiční
součástí Klánovického půlmaratonu
jsou také závody v canicrossu neboli
běhu se psem. Tito závodníci absolvují
trasu dlouhou 5 km, obvykle ve velmi
rychlém tempu. Neskutečná podívaná,
kterou si nemůžete nechat ujít!
Kapacita dětských závodů a canicrossu
ještě není naplněna.
Do hlavního závodu, který nabízí
trasy na 21 a 10 km, je přihlášeno 1500
běžců a běžkyň. Žen je stejně jako
i v minulých ročnících přes 40 %. Ačkoli
jsme kapacitu oproti předchozím
dvěma ročníkům navýšili z 800 na 1300,
resp. 1500 účastníků, byla startovní

Fakta o Klánovickém půlmaratonu
1500 účastníků hlavního závodu, okolo 200 dětských závodníků, cca 100 canicrossových závodníků, cca 2500 návštěvníků,
trasy 10 a 21 km, 150 dobrovolníků, 1000 kg koláčů.
Všechny potřebné informace a fotografie z předchozích ročníků najdete na webových stránkách závodu:
www.klanovickypulmaraton.cz
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čísla rozebrána již dva měsíce před
termínem konání. Očekáváme také
cca 70 zahraničních účastníků včetně
21členné skupiny z klubu Mezzofondo ve
střední Itálii! Bude se tedy na co dívat.
Očekávaný mužský půlmaratonský čas
v cíli je 1 hodina 10 minut.
Nabídnete i nějaké
doprovodné programy?
Ano, určitě. Pořádání tak velké akce
samozřejmě přináší pro danou lokalitu
i určitá omezení (např. v dopravě). Snažíme
se proto nabídnout i pestrý doprovodný
program, aby si každý přišel na své
a Klánovičtí i všichni návštěvníci si celý
den náležitě užili. Neděle 22. října bude
tedy den plný nejen sportu, ale i zábavy
a vzdělávání. O své zkušenosti s běháním
se přijde podělit René Kujan, běžec, který
dvakrát přeběhl Island a nyní běhá
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360 km přes ČR na podporu vozíčkářů.
Pro závodníky i diváky zahraje kapela
Freeride, k dispozici budou také bezplatné
masáže. Nudit se rozhodně nebudete!
Organizace tak velkého závodu
musí být velmi náročná, kdy
začínají přípravy?
První přípravy začínají prakticky
hned po skončení předchozího
ročníku vyhodnocením závodu a jeho
organizace, zpracováním výstupů
atd. Intenzivnější práce užšího
organizačního týmu pak začíná tak
čtyři měsíce až půl roku před vlastním
závodem. Je třeba stanovit trasu, zajistit
potřebná povolení, oslovit případné
partnery, zajistit propagaci a další věci.
Zvládáte to všechno sami?
Na to bychom opravdu nestačili.
Pomáhají kamarádi, partneři, v den

závodu přijde okolo 150 dobrovolníků.
Ti například značí trasu závodu,
zajišťují občerstvovací stanice,
obsazují stanoviště na trase a po
skončení závodu zase vše uklízejí.
Finančně nás podpořila MČ Praha
21, MČ Praha Klánovice poskytuje
pronájem haly za snížený nájem, ale
i organizační pomoc atd.
Je pravda, že na Klánovickém
půlmaratonu nedostávají
účastníci medaile?
Ano, je to tak. Klasické medaile
skutečně nebudou. Již tradičně jsou
cenou koláče z pekařství Kollinger, na
které se všichni závodníci těší. Vítězové
samozřejmě medaile obdrží, jak je
zvykem, budou ze dřeva.
Za rozhovor děkuje
Štěpánka Čtrnáctá

8 hod.) výbězích si jich přijde zaběhat 10
až 20 nadšenců. Do tajů techniky běhání
vás velmi ochotně zasvětí trenérka
Jitka Faronová. Každý výběh začíná
rozcvičkou, zapojením běžecké abecedy,
běh se zakončuje protažením. Když
se ochladí, tak se protahuje každý po
doběhu doma, aby tělo neprochladlo.
Jitka Faronová byla tak laskavá
a sdělila nám pár slov, aby nalákala
třeba i vás, kdo chcete začít, a nevíte
jak nebo s kým: Na výběh chodí ženy
i muži. Zaběhá si s námi každý od

rychlíků po začátečníky. Věk neřešíme.
Nejdůležitější je chuť běhat. A pokud
někdo nemá hlídání pro děti, tak může
vzít s sebou dítko na kole. Výhody běhu
ve skupině totiž jsou: neběžíte sami,
když nemůžete, skupina vás táhne,
překonávání hranic, motivace pro
další a další běhy, společné setkávání
po běhu nebo závodě, poznáte další
lidi z Klánovic a okolí. Nyní je náš cíl
Klánovický půlmaraton. Naše heslo je –
Nikdo neběhá sám.
Zorka Starčevičová

Běhání s Besedou
Trendem posledních let je běhání.
Běhá se i v Klánovicích. Oproti ostatním
obyvatelům Prahy máme dvě velké
výhody – největší lesnatou plochu
a dle ČHMÚ také jednu z nejlepších
kvalit ovzduší. Běhá se individuálně,
ve dvojicích, ale i ve skupinách. Asi
nejznámější skupina se utvořila kolem
KC Nová Beseda a říkají si Běžouni. Své
společné běhání zahájili na jaře 2015, kdy
se jich scházelo kolem čtyř. Dnes mají už
kolem šedesáti členů a na pravidelných
středečních (od 19 hod.) a sobotních (od

Z Klánovického půlmaratonu se stává už tradice

císlo 10 | 2017

6

Hydepark
Další peníze evropských fondů pro Klánovice
Přestože přísun evropských
peněz je pro Prahu velmi omezený,
čerpání se nám daří.
Po obnově Slavětínské jsme uspěli
s dalším projektem „Navýšení kapacity
ZŠ“. Dojde tak k dostavbě pěti tříd,
kabinetů a nového sociálního zázemí
směrem do dvora školy.
Z evropského programu Pól růstu

máme přiděleno 24,7 mil. Kč,
spolufinancování nové jídelny
a kuchyně zajišťuje Magistrát hl. města.
Jen díky aktivnímu přístupu pánů
ředitelů škol Žáka a Černého a jejich
zapojením do tvorby Strategického
plánu jsme dokázali podat a čekáme na
vyhodnocení dalších dvou evropských
projektů v hodnotě 4 mil. Kč. První

navazuje na již získanou dotaci z Nadace
ČEZ a zajistí kompletní vybavení
zahrady a tříd MŠ, druhý projekt by měl
přinést nové IT vybavení školy.
Se základní školou
připravujeme podání další žádosti
koncem tohoto roku.
Jana Martinová
(Spolu pro Klánovice)

Na zářijovém zasedání zastupitelstva
naší městské části byl podán návrh,
aby na základě usnesení byl každý nový
zastupitel a zastupitelstvo vzešlé z nových
voleb upozorněn/o na závazky vyplývající
z výsledků referenda. V případě Klánovic
jsou to referenda dvě – jedno se týká
zachování celistvosti Klánovického

lesa a druhé připojení případného
urbanistického celku na katastrálním
území Horních Počernic na klánovické
komunikace. Povinnost řídit se výsledky
referenda je daná zákonem, každý, kdo
se uchází o funkci zastupitele, by se zcela
samozřejmě měl se zákony seznámit
a řídit se jimi, stejně tak s výsledky

referend, která se týkají jeho volebního
obvodu. Podaný návrh tedy nebyl přijat
nikoli proto, že by se zastupitelstvo
neztotožňovalo s jeho podstatou, ale
protože ho považuje za nadbytečný, neboť
daná věc je dobře ošetřena zákonem.
Klára Svobodová
(Spolu pro Klánovice)

že vhodným řešením bude takto iniciovat
mírný posun trasy Klánovické spojky
směrem na naše území formou změny
územního plánu tak, aby její stavba byla
vůči již existující zástavbě průchodná.
Projednání této změny jsem se již ve
funkci nedočkal. Jinak podotýkám, že
podobné dopravní stavby jsou vždy
vedeny po soukromých pozemcích
a ty následně bývají v souladu s platnou
legislativou vykoupeny.
Přínos této stavby je dvojí: Zkrátí
cestu z Klánovic na Černý Most asi
na čtvrtinu stávajícího času a vytvoří
kvalitní sběrnou komunikaci, která
bude obsluhovat zástavbu severní části
Klánovic. Zde se nelze stále spoléhat
na to, že tato veškerá doprava bude
navždy jezdit ulicí K Rukavičkárně s její
omezenou kapacitou. Mimo jiné již nyní
můžeme vidět postupné nalepování
nové výstavby Šestajovic na naši uliční
síť, které bude logicky dále pokračovat.

Sám jsem před mnoha lety varoval
před možnými druhotnými dopravními
riziky Klánovické spojky. Proto jsem již
dávno nechal pořídit dopravní model,
který její existenci simuluje v kombinaci
s budoucím zprovozněním ostatních
kapacitních tahů v širším okolí.
Grafickou část tohoto modelu najdete
na webových stránkách naší MČ http://
www.praha-klanovice.cz/mestska-cast/
informace-z-mestske-casti/doprava-1/
klanovicka-spojka. Výsledky těchto
simulací mimo jakoukoli pochybnost
ukazují, že zprovoznění Klánovické
spojky nepředstavuje pro zatížení
ulice Slavětínské žádné riziko zvýšení
dopravní zátěže. V této době by asi bylo
optimálním řešením spíše opět důrazně
kontaktovat dopravní odbor Stč. kraje
s dotazem na aktuální stav investiční
přípravy tohoto záměru.
Ing. Karel Horníček
Autor pracoval jako dopravní inženýr

Další oslovení zastupitelé článek nedodali

Z dopisů redakci

Klánovická spojka II
V minulém čísle KZ uveřejnil
pan starosta Polák stručný článek
o aktuálním vývoji ohledně investiční
přípravy budoucí Klánovické spojky.
Protože se tímto záměrem dlouhodobě
zabývám, rád bych zde doplnil několik
faktů. V době, kdy jsem nastoupil na
místo starosty, probíhaly na vyšší
úrovni diskuse, kdo bude budoucím
investorem této dlouho připravované
stavby. Postupně došlo k dohodě, že
stavbu bude připravovat Středočeský
kraj, který zde však dlouhodobě
nevyvíjel žádnou aktivitu.
V běžné situaci jsou klíčové dopravní
stavby fixovány v územních plánech
z iniciativy investora. Ta zde však v dané
době chyběla, a původní trasa se tak ocitla
v těsném sousedství nových viladomů
na hranici katastru Šestajovic. Dřívější
vedení naší MČ s jejich výstavbou z těchto
důvodů jednoznačně nesouhlasilo, ale
nedokázalo jí zabránit. Proto jsem v této
nouzové situaci přesvědčil zastupitelstvo,
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Zprávy z Úřadu městské části
Klánovice přivítaly téměř dvacítku nových dětí
Foto ÚMČ

Vítání občánků
V pátek 15. září naše městská část
slavnostně přivítala mezi své obyvatele
devatenáct nových občánků, z velké
většiny dětí narozených v první polovině
letošního roku. Pan starosta všem
dětem popřál, aby se jim v Klánovicích
hezky žilo a každému z dětí věnoval

drobné dárky. O hudební vystoupení
se tentokrát postaraly dívky z naší
Masarykovy základní školy. Za krásné
fotografie děkujeme Monice Srdínkové.
Příští vítání občánků plánujeme na
jaro příštího roku, kdy přivítáme děti
narozené v druhém pololetí roku 2017.

favorizované dívky AC Sparta Praha. Ty si
v osobě Elišky Truksové alespoň odnesly
cenu pro nejlepšího hráče/ku turnaje.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen
Václav Dvořák ze Šestajovic a trofej pro
nejlepšího střelce si osmi góly vystřílel
Tomáš Borka z našeho vítězného týmu.
Za skvělou organizaci turnaje patří
velký díky celému pořadatelskému
týmu, zejména pak Michalu Fuchsovi,
Tomáši Svobodovi a Michalu Kučerovi.
Za tradiční sponzorské pokrytí děkujeme
panu Jaroslavu Bromovi. Turnaj svojí
úrovní nadchl natolik, že už nyní se
týmy hlásí na příští ročník. Vyhrají do
třetice domácí?

Rekonstrukce plynovodu – dopravní omezení
V souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí
plynovodu, která momentálně
v Klánovicích probíhá, dojde v období
od 16. 10. do 25. 10. k uzavření křižovatky
Slavětínská/Šlechtitelská. V této
době bude autobusová linka číslo 221

Říjen
Pavel Hrubý
Olga Nyklíčková
Zdeňka Vojtěchovská
Věra Kurzová
Věra Pazourková
Jiří Křížek
Josef Pejsar
Zdeněk Vršník
Vladimír Hlavatý
Petr Brýdl
Blanka Chmelařová
Pavel Fischer
Jaroslava Koštová
Miroslava Šmídová
Stanislav Dušek
Zdeňka Johnová
Helena Kocourková
Jana Blažková
Všem oslavencům gratulujeme!

Pohár MČ Praha–Klánovice zůstal doma!
V neděli 24. 9. se pod záštitou starosty
Ferdinanda Poláka uskutečnil 2. ročník
turnaje o Pohár MČ Praha–Klánovice,
kterého se účastnilo šest týmů mladých
fotbalistů v kategorii starší přípravka
(ročník 2007 a mladší). Za překvapivě
příjemného počasí odehrály všechny
týmy po pěti zápasech, ve kterých
nebyla nouze o líté souboje i krásné
góly. Vítězství suverénním způsobem
obhájili domácí kluci, kteří v celém
turnaji neztratili ani bod, a díky nim
tak putovní pohár i na další rok zůstane
ve vitríně našeho fotbalového klubu.
Druhé místo obsadili mladí fotbalisté
ze Sibřiny a až na třetí příčce skončily

Jubilanti

ukončena ve stanici Bazar. Podle sdělení
ROPIDu nebude po dobu výluky ve
Šlechtitelské ulici zavedena náhradní
autobusová doprava. Objízdné trasy
pro osobní automobily povedou po
místních komunikacích.
(úmč)

Kontejnery
na objemný odpad
v MČ Praha–Klánovice

budou přistaveny
v sobotu 21. 10. 2017 od 9.00
hod. do 13.00 hod.
roh Medinská – Smiřická
(u bytových domů)
roh Kuchařská – Aranžerská
(u separovaného odpadu)

Kontejnery na listí
a rostlinný odpad

budou přistaveny v těchto
termínech a na místech:
15. 10. 2017 od 13 hod. do 16
hod. (neděle)
roh Lovčická – Malšovická
roh Medinská – Smiřická
(u bytových domů)
21. 10. 2017 od 9 hod. do
12 hod. (sobota)
roh V Jehličině – Šlechtitelská
roh Želkovická – V Cestkách
roh Dobřenická – Voňkova
Přimské nám.
11. 11. 2017 od 9 hod. do
12 hod. (sobota)
roh Lochenická – Medinská
roh Lovčická – Malšovická
roh V Jehličině – Šlechtitelská
roh Želkovická – V Cestkách
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Klánovický kaleidoskop

Událost měsíce

Les plný zvířátek
Oddíl MOP Stopa, ZO ČSOP
Stopa Klánovice a Lesy hlavního
města Prahy pořádají dne 7. října již
tradiční akci především pro malé děti
s názvem Les plný zvířátek. Jedná
se o asi 1 km dlouhou trasu v lese
s několika zastávkami, kde budou
na děti čekat jednoduché úkoly
zaměřené na přírodu, ekologii a na
pobavení. Děti dostanou za účast
drobné odměny. Začátek akce je
ve 14 hodin, konec pak cca v 16 hodin.
Start a cíl trasy je na lesním
sportovišti u lesní asfaltové cesty
vedoucí směrem k bývalému
vojenskému objektu směrem na
Úvaly. Řekněte o akci svým známým
a přátelům. Akce je otevřena pro
všechny děti a není omezena
jen na děti z Klánovic. Vítáni
jsou úplně všichni.
Rybářské závody
V neděli 14. října pořádáme
tradiční dětské rybářské závody.
Zúčastnit se mohou i děti
bez rybářských zkušeností. Naši
rybáři rádi každému vše vysvětlí
a bude i možnost zapůjčit si potřebné
rybářské vybavení. Pro všechny
je přichystáno pohoštění z grilu
i z udírny, každý závodník si bude
moci odnést dvě ryby, které si
sám uloví. Pro nejlepší soutěžící
jsou přichystány hodnotné ceny.
Registrace začíná v 8 hodin, závody
pak budou probíhat od devíti
do dvanácti hodin.
Podzimní Pivo se starostou se
uskuteční v úterý 17. října od 18
hod. v restauraci Babiččina Beseda.
Využijte příležitosti se neformálně na
cokoli zeptat, prodiskutovat zajímavé
podněty nebo si třeba postěžovat.
Přijďte si zaběhat nebo fandit
Klánovický půlmaraton se koná
dne 22. 10. 2017. Více viz Téma čísla
V sobotu 28. října. v 16 hod.
proběhne u klánovického památníku
v parku za kostelíčkem
vzpomínkové setkání u příležitosti
99. výročí vzniku samostatného
československého státu.
Sestavil Luboš Palata.
Chcete informovat o své akci?
Napište do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz

Z tělocvičny byla skvělá koncertní síň.
Foto KZ Jakub Oubrecht

Jak se tělocvična proměnila v hudební sál
V neděli 10. září byly Klánovice
dějištěm mimořádné akce – na
pozvání pana Karla Vilguse, pořadatele
dnes již legendárního Sochání pro
Hedviku, a Klánovického fóra se
uskutečnil v Klánovicích koncert
Hudby Hradní stráže a Policie ČR.
Jelikož Klánovice nedisponují tak
velkým kulturním prostorem, který by
pojmul takové hudební těleso, koncert
se odehrál ve školní Hale starosty
Hanzala. Akce to byla nevídaná –
tělocvična, vždy plná křiku a sportu,
se proměnila v hudební sál s pódiem,
koberci, barevnými sedačkami
a kupodivu i kvalitní akustikou. Sál
se postupně zaplnil až do posledního
místečka. Klánovičtí občané, kteří na
koncert přišli, byli plni dychtivého
očekávání, jež bylo odměněno
skutečně příjemným a kvalitním
kulturním zážitkem. Pod taktovkou

dirigenta ppl. Jiřího Kubíka orchestr
zahrál nejprve sérii skladeb z pokladů
italské opery – Pucciniho, Verdiho,
Mascagniho a Rossiniho – za zpěvu
půvabé sólistky Miroslavy Časarové,
která zároveň celý koncert provázela
slovem. Vážná operní hudba byla
vystřídána populárními melodiemi
od Franka Sinatry, Raymonda
Lefevbra, Cy Kolemana, Andrea Lloyda
Webbera a Jiřího Šlitra a zpěvem
je provázeli muzikálová zpěvačka
Gabriela Urbánková a zpěvák Tomáš
Savka. Těm se dokonce podařilo
postavit na nohy a téměř roztančit celý
sál a závěrečný aplaus vestoje neměl
konce. Děkujeme všem pořadatelům,
především pak manželům
Kubíčkovým, kteří vše zorganizovali,
za krásný zážitek, a co se kultury
v Klánovicích týče – říkáme jen houšť!
Lída Palatová
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Foto KZ Jakub Oubrecht

Poděkování za koncert Hudby Hradní stráže a PČR
Jako pořadatelé koncertu bychom
rádi poděkovali všem, kteří se o tento
nevšední zážitek v Klánovicích
zasloužili. Především chceme
poděkovat vlastní Hudbě Hradní
stráže a PČR, která v Klánovicích
vystoupila, včetně výborných sólistů
Gabriely Urbánkové a Tomáše Savky,
benefičně – bez nároku na honorář.
O to se zasloužili spoluorganizátor
akce pan Karel Vilgus a svojí
vstřícností Mgr. Pavel Pelán, manažer
orchestru a šéfdirigent plk. Mgr.

Václav Blahunek, Ph D. Díky jim za to!
Krásné operní árie a průvodní slova
přednesla paní Miroslava Časarová.
Dále děkujeme MČ Praha Klánovice
za poskytnutí haly a pracovníkům
haly za pomoc při její přeměně na
kulturní „svatostánek“. Ten kulturní
rozměr hale velmi slušel a překvapivě
i akustika byla výborná! Muzikanti
i diváci si halu pochvalovali.
Velké poděkování patří také
klánovickým hasičům a řadě
dobrovolníků za pomoc při organizaci,

přípravě a úklidu. Naše základní škola
zapůjčila židličky z jídelny a to, že větší
děti 80 židlí přinesly do haly, nám také
moc pomohlo! Díky. Závěrem děkujeme
našim dlouhodobým partnerům za
podporu projektu Sochání pro Hedviku,
v jehož prospěch benefice proběhla, a to
Lesům České republiky, firmě ZISTA
pana Jiřího Jaroše, finančním dárcům
a v neposlední řadě také naší MČ
Praha Klánovice.
Petr & Romana Kubíčkovi,
Klánovické fórum
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Můžete se těšit

Představení Turecká kavárna má vynikající obsazení
Foto archiv

V KC Nová Beseda vás čeká Turecká kavárna
Novou sezonu KC Nová Beseda
zahájila zajímavou výstavou obrazů
Milana Maršálka s názvem Káva
v zahradě. Autor své objekty,
převážně ze zoologické říše, vytvořil
technikou Sedimento Art. Tyto kávově
hnědé obrázky na ručním francouzském
papíře ještě více podtrhly příjemnou
atmosféru útulné kavárny.
V rámci filmových představení
pokračuje filmový klub svými prvními
pondělky v měsíci. Kromě toho máme
možnost ještě po čtyři večery jednou
měsíčně až do ledna zhlédnout film,
který jako odměnu vybere jeden ze
„startérů“. V tomto měsíci to bude
v Budapešti natočený film Blade Runner
2049 z roku 2017.

Při filmových představeních
můžeme zahlédnout postavu uvaděče
v modrém plášti, který se podílí na
činnostech, abychom si film náležitě
vychutnali. Jedná se o další typ odměny
pro „startéry“ – stát se na jeden
večer promítačem.
Divadelní představení Příběhy ze
Starého zákona II do posledního místa
zaplnilo hlediště kulturního centra.
Díky Báře Munzarové a Josefu Somrovi
jsme měli možnost prožít příjemné
chvíle rozjímání, poučení a zamyšlení.
Jedna ze spokojených divaček se nám
svěřila, že se díky dramatickému
přednesu interpretů citlivě
doprovázenému hudbou violoncella
Andrey Rattayové před ní vynořovaly

obrazy všech protagonistů a krajin, což
se jí při četbě nestávalo.
Dále v tomto měsíci pro nás
Nová Beseda připravila kouzelné
divadelní představení Turecká
kavárna s hvězdným obsazením. Tři
komické, skoro detektivní příběhy
autor Robert Thomas napsal již
v roce 1985, ale zvolna a nenásilně se
odvíjející dialogy jsou jako vystřižené
ze současnosti.
Zářijovou výstavu „kávových obrázků“
vystřídá neméně poutavá výstava
Martiny Thótové nazvaná Žena v jazyce
symbolů. Nenechte si ujít setkání
s touto zajímavou ženou na vernisáži
v úterý 3. října od 19 hodin.
Zorka Starčevičová

Rybáři informují
V sobotu 7. října se jako každý
podzim uskuteční výlov našeho
chovného rybníka na Placinách. Rádi
bychom na tuto sváteční událost
pozvali všechny místní i přespolní.
Výlov začne v 9 hodin ráno, prodej
ryb pak krátce poté. Čerstvě
nalovené ryby si bude možné na
rybniční hrázi i zakoupit. V provozu
bude udírna a čerstvě vyuzený kapr
jistě přijde k chuti.

Týden nato, v neděli 14. října,
pořádáme tradiční dětské rybářské
závody. Zúčastnit se mohou i děti
bez rybářských zkušeností. Naši
rybáři rádi každému vše vysvětlí
a bude i možnost zapůjčit si
potřebné rybářské vybavení. Pro
všechny je přichystáno pohoštění
z grilu i z udírny, každý závodník si
bude moci odnést dvě ryby, které
si sám uloví. Pro nejlepší soutěžící

jsou přichystány hodnotné ceny.
Registrace začíná v 8 hodin, závody
pak budou probíhat od devíti do
dvanácti hodin.
Těšíme se, že na obě akce,
které jsou vyvrcholením naší
celoroční práce, dorazí nemálo
příznivců Petrova cechu.
Za výbor MS ČRS
Richard Hladík, předseda
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Ze života Klánovic

Výstava betlémů
– přijďte vystavit svou vánoční krásu!
Letos se v Klánovicích
v předvánočním čase uskuteční
v pořadí již třetí výstava betlémů.
Jako již tradičně tuto výstavu pořádá
o. p. s. Klánovice spolu, která by vás,
čtenáře Klánovického zpravodaje, ráda
touto cestou požádala o spolupráci.
I když výstava bude až na počátku
prosince, konkrétně v neděli 3. 12.,
přípravy už započaly. Nyní probíhá
oslovování betlémářů z okolí i z míst
vzdálenějších. A proto; máte-li vy
sami nebo někdo z vašich blízkých či
kamarádů doma zajímavý, netradiční
nebo prostě „jen“ krásný betlém, ozvěte
se nám a podělte se o zážitek z něj
s návštěvníky výstavy! V případě potřeby
můžeme zajistit i dopravu na výstavu
a zpět k vám domů. Ozvat se nám
můžete na e-mail s.ctrnacta@seznam.

cz nebo na telefonní číslo 737 32 00 71.
Těšíme se na vaše nabídky a doufáme,
že i vaším přispěním budou vystavené
exponáty pestré a zajímavé a výstava
poutavá. O tom, na co všechno se v jejím
rámci můžete těšit, vás samozřejmě
budeme ještě informovat v některém
z následujících čísel Zpravodaje.
Nicméně již nyní můžeme prozradit,
že účast přislíbil pan Karel Šipovič,
jehož sbírka cca třiceti betlémů byla
ozdobou předchozích ročníků. Jistě tedy
bude nač se dívat!
Předem děkujeme za všechny
nabídky a těšíme se v adventním
čase na viděnou.
Za organizační výbor výstavy
Štěpánka Čtrnáctá, Dana Jonková
a Andrea Králová
(o.p.s. Klánovice spolu)

MO Svazu tělesně postižených informuje
První týden v září odjel plný autobus
našich členů na rekondiční pobyt na
Šumavu. Celý týden se pěkně vydařil,
počasí nám přálo, jídlo bylo výborné.
Každé dopoledne jsme pilně cvičili,
odpoledne jsme chodili na vycházky.
Vyjeli jsme rovněž na výlet na Kvildu
a Modravu a jeden večer nám přišli
zahrát dva mladíci k poslechu a tanci.
Tak jako při rekondici v červnu
v Jizerských horách – když jsme využili
grant místního úřadu – tak nyní jsme
díky finanční podpoře firmy Klánovické
atrium – jednatel ing. R. Oubrecht –
mohli opět uskutečnit všechny
plánované aktivity v plném rozsahu.
Oběma našim sponzorům
velice děkujeme.

Po návratu jsme si museli dát
nečekanou pauzu – klub nám obsadil
nábytek z důvodu rekonstrukce úřadu,
ale od 25. září jsme začali naplno.
V úterý 26. 9. 2017 jsme vyrazili na
oblíbený výlet do Poděbrad /s využitím
MHD/, v říjnu hodláme navštívit
v Kersku ateliér p. Kuby a samozřejmě
vyhlášenou restauraci Hájenku.
Přesné datum ještě včas
oznámíme všem zájemcům.
Čtvrteční posezení v klubu od
13 hod. pokračují pravidelně, tak
jako po celé léto.
Všechny členy srdečně zveme.
Za výbor Olga Paplhamová

Knihy mimo žebříček
Když jsem vzal v naší knihovně do
ruky knížku Richarda Flanagana - Úzká
cesta na daleký sever, nenapadlo mě,
že děj bude naopak o tropech a brutální
práci australských válečných zajatců
na stavbě japonské železnice Siam Barma, kterou zná každý čtenář z knihy
nebo alespoň filmu Most přes řeku
Kwai. Knížka nejznámějšího současného
australského (resp. tasmánského)
spisovatele byla napsána o 60 let později

a popisuje děsivé válečné zkušenosti
autorova otce. Je především o životě
válečných zajatců brutálně využitých
pro stavbu zásobovací železnice ve
stavu, kdy přežít další den je vítězství.
Druhá dějová linie je intimní citový život
hlavního hrdiny před nástupem
do války a po návratu z ní. Z těchto dvou
určujících zážitků a celoživotní práce
chirurga je postaven celý život.
Karel Horníček

Ze života školy
Veletrh kroužků
Jistě většina čtenářů tohoto
zpravodaje zaznamenala velkolepou
akci konající se na začátku září, a sice
Veletrh kroužků pořádaný o.p.s.
Klánovice spolu. Konal se v naší obci
již posedmé. A i když nám akci tento
rok mírně zkomplikovala přístavba
školy, protože jsme nemohli využít
prostory školního dvora, přesto se
opět setkala s velkým úspěchem.
Ocenily ji především děti, které si
zde mohly dát dobré jídlo, podívat
se na zajímavá vystoupení a vybrat
si, co by chtěly ve školním roce po
škole dělat. Veletrhu se tento rok
zúčastnilo přes 35 vystavujících.
Stánky nabízely dohromady přes sto
svých různorodých zájmových aktivit
dětem i mladistvým.
Děti se pak podle přívětivosti
jednotlivých vystavujících a ukázek
odehrávajících se před rodiči i dětmi
mohly lépe rozhodnout, na které
kroužky by chtěly toto pololetí či
celý rok docházet. O různorodosti
svědčí už jen to, že se mezi stánky
vyskytlo mnoho aktivit od fotbalu,
tenisu a tance přes bojová umění
až po logiku a výtvarné dílny. Tato
akce podpořila rozvoj pohybových
a dalších aktivit mládeže. Dále
pobavila rodiče, děti i prarodiče,
což je zásluhou nejen naší, ale také
dobrého počasí, které se ten den
velmi vydařilo.
Díky práci nejméně třiceti
dobrovolníků a přispění několika
sponzorů se z dobrovolného
vstupného, jídla, pití a tomboly
vybralo 23 210 Kč. Tato částka
bude použita na nové knihy
do klánovické knihovny, hřiště
a hračky pro mateřskou školu
a na zpříjemnění základní školy.
Uspořádat celé odpoledne bychom
ovšem nikdy sami nedokázali,
a proto srdečně děkujeme všem
dobrovolníkům a sponzorům.
Anna Čtrnáctá, 9. B
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Z Klánovického sportu

Mladí klánovičtí fotbalisté neztratili ani bod

Foto MČ

Klánovičtí znovu ovládli turnaj starosty
Nová sezona pro většinu klánovických
fotbalistů začala úspěšně. Dobré zprávy
hlásí týmy napříč kategoriemi – od
nejmenších po A-tým. Starší přípravka
vedena Trenéry Matoušem Richtrem
a Vladislavem Šperlem obhájila vítězství
v prestižním turnaji o pohár starosty
MČ Klánovice. První místo si kluci
zasloužili, v celém turnaji neztratili
ani bod. Nejlepším střelcem se stal
náš Tomáš Borka, který tak úspěšně
navazuje na rodinnou fotbalovou tradici.
Celé fotbalové odpoledne se vydařilo
a my moc děkujeme všem zúčastněným
za pomoc a fanouškovskou podporu.
Bez ztráty kytičky zatím proplouvá
také klánovické áčko, muži za sebou

mají pět zápasů, ve kterých již nastříleli
23 branek! Nejtěžší soupeři nás ještě
na podzim čekají, svěřenci trenéra
Silovského to ovšem letos s postupem
do I. B třídy myslí vážně. Jedinou
kaňkou je vyřazení z poháru, nad naše
síly bylo áčko Kolovrat.
Nově založený B-tým má za sebou
snový start do soutěže. Z prvních pěti
zápasů juniorka čtyři vyhrála a drží se
na dostřel nejvyšším příčkám tabulky.
Trenéři Tumpach se Svobodou mají
k dispozici kondičně výborně připravený
tým, o který se s chutí a zápalem stará
i kondiční trenérka Tereza Kotrbová.
Servis by jim mohl závidět nejeden
přeborový mančaft. Cíle béčka jsou pro

tuto sezonu jasné – udržet vítěznou vlnu
a plně se aklimatizovat na dospělý fotbal.
Své zápasy a turnaje mají za sebou
také nejmladší kategorie. Minipřípravka
obsadila na prvním turnaji v Říčanech
třetí místo a směle vyhlíží do
budoucnosti. Dalším cílem je vybojovat
co nejlepší umístění na domácím turnaji
v neděli 8. října.
Dalšími úpravami také postupně
prochází areál, o který se již skoro rok
velmi úspěšně stará správce Michal
Fuchs. Doufejme, že se nám do něj
podaří nalákat více a více fanoušků na
domácí zápasy. Kdy se hrají, najdete na
webu fkklanovice.cz.
Matěj Nejedlý

Úspěchy stolních tenistů
V neděli 24. září se uskutečnil
ve sportovním areálu Hamr
v Braníku kvalifikační turnaj
družstev mladších žáků.
Tento turnaj je pořádán PSST
(Pražský svaz stolního tenisu) před
zahájením sezony a po odehraném
turnaji jsou družstva rozdělena
podle výkonnosti do jednotlivých
výkonnostních skupin – 1. třída,
2. třída, 3. třída.
Tohoto turnaje se v neděli zúčastnilo
16 tříčlenných družstev (jedno družstvo
nepřijelo). Družstva byla následně

nalosována do čtyř čtyřčlenných skupin.
Vítězové těchto skupin postupovali
přímo do 1. třídy, tedy do skupiny
o „Přeborníka Prahy“ v této kategorii.
Čtyři družstva umístěná na druhých
místech sehrála ještě mezi sebou
dodatečnou kvalifikaci o dvě postupová
místa do 1. třídy.
A naše družstvo si zajistilo druhým
místem v základní skupině právo účasti
v této dodatečné kvalifikaci!
A i zde se nám velmi dařilo, když náš
tým, ve složení Tomáš Garček, Matyáš
Pavlíček a Martin Jandus, porazil své

dva soupeře ze tří a skončil tak na
druhém – postupovém místě.
V nastávající sezoně tak budeme hrát
ve skupině šesti týmů 1. třídy o titul
„Přeborníka Prahy“.
Tento nesporný úspěch našeho
oddílu je dílem nejen výše zmíněných
borců, trenérského vedení, ale i celého
hráčského kolektivu mládeže.
Do soutěží mládeže máme ještě
přihlášeno i družstvo starších
žáků, které svůj kvalifikační turnaj
zatím neodehrálo.
Jiří Lacman
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
PRAHA KLÁNOVICE
HLEDÁ NOVÉ ČLENY
Sbor byl založen 31. srpna 1930 a do dnešního dne má v majetku motorovou stříkačku
fy Holeček, která byla hasičskému sboru zakoupena obcí v srpnu 1931.
Z důvodu omlazení a doplnění zveme do svých řad nové členy a kamarády.
Členskou základnu SDH Praha Klánovice tvoří muži i ženy.
Chtěli bychom obnovit kroužek „Malých hasičů“, proto rádi uvítáme rodiče spolu s dětmi.
Pro přijetí do sboru není třeba žádných hasičských znalostí a dovedností, jen chuť a čas
podílet se na:
• přípravě kulturních akcí pro občany Klánovic
• pomoc při pořádání hasičského plesu, který se pravidelně koná začátkem roku
• přípravě a organizaci zábavného odpoledne s hasiči (termín konání v září každého roku)
• pomoci při vedení kroužku „Malých hasičů“
VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA (JSDH Praha Klánovice)
Rádi přivítáme nové členy i do výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Klánovice.
Výjezdová jednotka je od 01.05.2017 zařazena do kategorie JPO III/1.
Jednotka SDH se schází pravidelně každou sobotu v 9.00 hod. v hasičské zbrojnici.
Nové zájemce zaškolíme a vycvičíme.
Podmínky pro přijetí:
• minimální věk 18 let
• trestní bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• zodpovědnost a ochotu pomáhat druhým
• ochota účastnit se školení a výcviku
• bydliště v Klánovicích nebo blízkém okolí
Kontaktní informace:
adresa: U Besedy 300
190 14 Praha 9 - Klánovice
e-mail: sdh.klanovice@seznam.cz

starosta sboru: Žebro Martin, tel.: 603 215 229
velitel JSDH: Bc. Jaroš Pavel, tel.: 607 551 670

Nábor nových členů probíhá celoročně a uvítáme zájem o členství v obou uskupeních.
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Zábavné odpoledne s hasiči
Konec prázdnin byl pro klánovické
hasiče ve znamení zajištění části
technické čety na Mistrovství republiky
v požárním sportu dobrovolných
a profesionálních hasičů. Mistroství
se uskutečnilo v Praze od 25. do
28. 8. 2017. Naše jednotka byla
zastoupena třemi členy.
31. 8. 2017 v 0.35 vyslalo operační
středisko HZS Praha jednotku na požár
učiliště. Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz
a CAS 32 Tatra. Na místě provedla
průzkum a likvidaci požáru viz. Článek
Požár ve škole – ano nebo ne.
31. 8. 2017 byla jednotka
ředitelkou MŠ Čentická požádána
o pomoc při likvidaci nebezpečného
bodavého hmyzu.
Dne 9. 9. jsme se zúčastnili dvou akcí.
S vozidlem Nissan Patrol dne IZS na
pražském Výstavišti v Holešovicích,
kam jsme zváni už tradičně. S Ivecem
a plošinou Tatra jsme navštívili naše
kolegy v Kolodějích u příležitosti 90 let
založení sboru.
16. 9. proběhlo již tradiční Zábavné
odpoledne s hasiči. Během této soboty
děti plnily různé úkoly, po jejichž
absolvování získaly medaile. Na závěr
akce na dvacet vylosovaných čekaly
i věcné ceny. Během odpoledne
proběhly ukázky psovodů, požárních
útoků a byla vystavena zásahová
technika. I přes chladné a deštivé
počasí se akce zúčastnilo 136
registrovaných dětí s doprovodem.
Všem zúčastněným
kolegům moc děkujeme.
Výjimečný na tomto dni byl hlavně
křest plošiny, které většina z vás dala
jméno Máňa, a tak byla starostou
sboru i pokřtěna.
Radek Čihula, Pavel Jaroš

Hasiči informují

Požár ve škole – ano nebo ne?
Dne 31. 8. 2017 byl JSDH Klánovice v 0.35
operačním střediskem Praha vyhlášen
požární poplach na požár nízké budovy
na adrese Slavětínská 82. I když některé
sdělovací prostředky informovaly o požáru
ve škole, jednalo s o požár v areálu SOŠ
a zasažen byl pavilon, sloužící jako
ubytovna. Jednotka vyjíždí za 8 min a na
místě zásahu je za 2 minuty. Při příjezdu
naší jednotky jsme průzkumem zjistili, že
se jedná o přízemní budovu ubytovny.
Před naším příjezdem Policie České
republiky (PČR) evakuovala 25 osob. Z toho
byly tři osoby nadýchané zplodinami
hoření. Na místo povolali ZZS hl. m.
Prahy a žádali minimálně dva vozy RZP
(rychlá zdravotnická pomoc). Z jednotek
PO (požární ochrany) byla na místě první
klánovická jednotka. Průzkumem objektu
jsme zjistili, že se jednalo o požár televize,
který byl likvidován přenosným hasicím
přístrojem, ale sálavým teplem byl
zasažen strop. Jedná se o starou budovu,
takže strop byl dřevěný s heraklitovým
pobitím (nebo to byla hobra?). Tuplákem
jsme strhli strop a jedním C proudem
jsme hasili mezistropní prostor. Zásah
probíhal v dýchací technice, vzhledem ke
kouři i špatné viditelnosti. V tuto chvíli na
místo dorazily jednotky HZS hl. m. Prahy
ze stanic HS10 (Satalice) a HS 5 (Strašnice).
Na místo též dorazil technický
automobil z centrální stanice (HS1) se
speciálním zařízením Cobra. Zařízení
Cobra se mimo jiné právě využívá
k hašení a prořezávání mezistropních

prostor. Na místo ještě z centrální stanice
dorazil velitelský vůz s velitelem směny
a vyšetřovací skupina. Z preventivních
důvodů jednotka HZS natáhla C proud
na střechu objektu. Po uhašení ohně
probíhaly dohašovací a rozebírací práce.
Celý prostor byl odvětrán přetlakovou
ventilací. Vybraní příslušníci HZS a PCR
před příjezdem ZZS poskytovali první
pomoc podáním kyslíku nadýchaným
osobám. Příčinou požáru byl zkrat
v televizi a její následný výbuch. Škoda
požáru byla vyčíslena na 60 000 Kč.
Díky včasnému zásahu vrátného a PCR
nedošlo k tragédii a ani nikdo nebyl
vážněji zraněn. Nejhůře dopadla žena,
která se dívala na tu nešťastnou televizi.
A díky včasnému zásahu jednotek PO
nedošlo k rozšíření požáru na celý objekt.
Pro klánovické hasiče to byl druhý
letošní zásah v areálu učiliště. Již 8. 7. 2017
jsme zasahovali u požáru nízké budovy,
kde došlo k požáru dřevěného rastru na
zateplení budovy. Byl zasažen rám okna
a o chvíli později by mohla být zasažena
střecha objektu. A na jaře 24. 5. 2017 naše
jednotka zasahovala v Újezdě nad Lesy
na požáru domu. A i zde zasahovala
v dýchací technice. Je zde vidět, že musí
stále probíhat různá školení a výcviky
a jednotku zdokonalovat.
Z výše uvedeného je vidět, že
naše jednotka má své opodstatnění
v poplachovém plánu a je využívána
k likvidaci mimořádných událostí.
Radek Čihula, Pavel Jaroš

placená inzerce

Současná práce Vás nenaplňuje?

„Rádi bychom touto cestou poděkovali truhlářské firmě

Pokud cítíte, že nastal čas na změnu,
ozvěte se a podnikejte s námi.
Zkušenost v realitách není podmínkou.

paní Aleny Erbenové, za výrobu a instalaci botníku do

Hledáme nové realitní makléře do naší rodinné kanceláře v Úvalech.

žíván a pochvalován. Za tento praktický dárek děkuji za-

sportovní haly starosty Hanzala. Botník byl velmi potřebný a již po pár dnech lze říci, že je dětmi velmi vyu-

Volejte na tel.: 604700022

městnanci sportovní haly Ivana Handlová a Karel Zajac.“

Studentka Rakouského gymnázia
nabízí

RIZIKOVÉ KÁCENÍ

doučování německého jazyka
pro žáky 2.stupně ZŠ - Klánovice a okolí.“

a prořezávání stromů
střechy, okapy, fasády a jiné
výškové práce

Email: ela.novakova11@gmail.com

Martin Balcar tel.: 603 326 965
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Pro vývojovou a výrobní laboratoř ryze české, stabilně
rostoucí společnosti vyrábějící zdravotnické prostředky
zejména pro IVF s širokou mezinárodní působností
hledáme nové kolegyně a kolegy pro dlouhodobou
spolupráci.

Pozice Pracovník ve výrobní laboratoři
Vyrábíme skleněné a plastové mikropipety, proto potřebujeme šikovné a pečlivé
spolupracovnice. Vzhledem k certifikaci výroby i provozu pro zdravotnické prostředky
se jedná o čistou práci v laboratoři s moderním vybavením.
Předchozí zkušenosti z laboratoře nebo vzdělání v oboru zdravotnictví či chemie jsou
výhodou, ale nejsou nutné. Základem je šikovnost a preciznost při práci s malými
předměty. Například je tedy užitečná zkušenost s výrobou šperků, jemnou
mechanikou, hodinářstvím, rukodělnou prací, šitím apod.
Všechno potřebné se úspěšný uchazeč naučí u nás.
Výhodou je možnost časově flexibilního a individuálního přístupu i možnost
zkráceného úvazku.
Platíme všechny hodiny, které odpracujete, nikdo po Vás nebude chtít pracovat
přesčas zdarma.

Pozice Mechanik – Mechatronik
Výroba skleněných i plastových pipet a
jejich doplňků je založena na vlastní
výrobní technologii a automatizaci.
Pro její údržbu a rozvoj potřebujeme do
týmu šikovného spolupracovníka, který
bude stroje udržovat, seřizovat a podílet
se na rozvojových projektech. Stroje si
vyvíjíme a stavíme sami ve spolupráci s externími dodavateli. Používáme moderní
prostředky pro jednoduchou automatizaci, 3D tisk, měření pomocí rozpoznávání
obrazu apod., ale i tradiční mechaniku.
Ideálním kandidátem je pečlivý hračička, který se nebojí pilníku, pájky, jednoduchého
programování například Arduina nebo přípravy modelů pro 3D tiskárnu. Není ale
nutné umět vše, důležitá je šikovnost a chuť se učit nové věci.
Rozsah úvazku a pracovní dobu je možno velmi flexibilně přizpůsobit možnostem a
schopnostem kandidáta.
Pokud Vás tato nabídka zaujala, pošlete nám svůj životopis na mail@synga.cz nebo
se s ním u nás rovnou zastavte.
Laboratoř sídlí v Areálu výzkumných ústavů, Podnikatelská 565, 190 11 - Praha
Běchovice, budova 10A, 3. patro.
Synga, s.r.o.
Želivská 1955
251 01 Říčany
IČ 27923835, DIČ CZ27923835

www.synga.cz
Telefon: +420 602 819 383
E-mail: mail@synga.cz
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Stavební práce
celkové rekonstrukce, i drobné opravy, dlažby,
sádrokartony, oplocení, zateplení, malírˇské,
bourací práce, hodinový manžel
nyní mimosezónní slevy,
604 690 317

Lucie Dlabačová
Slavětínská 9
190 14 Praha 9
Klánovice
Po - Pá: 9:00 - 18:00
+420 737 481 293
So: 9:00 - 15:00
obchod@kvetinylucka.cz
Ne: 9:00 - 15:00
www.kvetinylucka.cz
facebook: Květiny Lucka Klánovice
inzerce Duelle.pdf:Sestava 1

Kompletní právní a realitní servis
Prodej za nejvyšší možnou tržní cenu
Nezávazná konzultace
Doporučitelská provize až 10 000 Kč

Klára Tumpachová
Realitní makléřka RE/MAX Well
pro tuto oblast

775 069 068
klara.tumpachova@re-max.cz

14.11.2016

12:10

Stránka 1

Zveme Vás do naší nově otevřené prodejny a e-shopu
zdravotně nezávadné certiﬁkované obuvi, která splňuje
požadavky pro zdravý vývoj dětských nohou.
Prodejna je otevřená od září 2016 v Centru Blatov vedle
lékárny a tanečního sálu Danceport.
Našim cílem je vždy poradit a poskytnout maximální servis
ohledně výběru botiček správného typu, střihu a velikosti.
Dobře zásobený sklad zaručí, že si vždycky vyberete.
Širokou nabídku kvalitní zdravé obuvi od velikosti bot 17
do 42 – výběr z několika desítek druhů bot. Celoroční
nabídku doplňují domácí obuv, holínky a další druhy obuvi,
v současnosti aktuální dětské sněhule.
U nás najdete zastoupení těchto značek obuvi:
Superﬁt, Richter, Primigi,Merrell, Pegres, Protetika, Fare,
DPK, Jonap, Kornecki, Befado, Demar, Maximo a další...
A maminky si zde bude budou moci vybrat něco i pro sebe.
Nabízíme dámskou obuv značek Tamaris, Caprice, Ara, Högl,
Rieker, Hujo, Fiore punčochy ponožky atd.,
sportovní obuv Merrell a New Balance.
Samozřejmostí jsou i kabelky, peněženky,
a rukavice jako doplněk v barevné
kombinaci s obuví.
Kabelky různých značek
(Tamaris, Laskara, Verde, Capaciolle atd).
Vánoční sleva
20 % na vybranou
dámskou obuv.
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Příjmeme mechanika
do provozovny pneuservisu
v Praze 9 - Újezd nad Lesy
HPP nebo brigáda
Nástup ihned
i bez praxe v oboru
tel.: 776 106 577

ﬁrma Pragoclima, spol. s r.o. se sídlem v Praze 10 – Strašnice, působící na trhu klimatizací
a tepelných čerpadel od roku 1991, přijme pracovníka na pozici

skladník/řidič
Požadujeme:
• řidičský průkaz sk.B
• průkaz VZV
• zkušenost se skladovým provozem
• trestní bezúhonnost
• pečlivost, spolehlivost
• nástup ihned
Nabízíme:
• jednosměnný provoz
• ﬁremní beneﬁty
• příjemný kolektiv
Životopisy zasílejte na e-mail: ivana.ulmanova@pragoclima.cz
V případě zájmu volejte na tel.: 731 414 693
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GROUND FLOOR

FIRST FLOOR

Cena 14.900.000,-Kč
PRODEJ – unikátní vila pro bydlení i podnikání s vnitřním bazénem
a hudebním, natáčecím a dabingovým studiem, dvojgaráž a umělecký ateliér, užitná plocha 448 m2, pozemek 782 m2, Janáčkova ul.,
Šestajovice

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Makléř roku 2014 a 2015 REMAX Horizont
Makléř roku 2014 a 2015 – region Praha
Makléř roku 2015 REMAX ČR

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
cena 7.490.000,-Kč

PRODEJ – novostavba RD 5+kk, užitná
plocha 182 m2, pozemek 532 m2,
Úzká ul., Nehvizdy

reze

rvac

zdirad.pekarek@re-max.cz

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí
cena 8.400.000,-Kč

e

www.zdiradpekarek.cz
cena 8.490.000,-Kč

PRODEJ – novostavba RD 5+kk, užitná
plocha 212 m2, pozemek 618 m2,
Sedmikrásková ul., Šestajovice

Poslední pozemek
v projektu v Kolodějích
947 m2

PRODEJ – novostavba RD 5+kk/G/T,
podlahová plocha 190 m2, pozemek
670 m2, Potoční ul., Šestajovice

PRODEJ – vícegenerační ŘRD s dispozicí
2 x 3+1, další pokoj v 1.NP + garáž + prádelna,
podlahová plocha 270 m2, pozemek 367 m2,
Borovská ul., Praha 9 – Újezd n/L

www.kolodeje-pozemky.cz
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PROGRAM říjen 2017

Výstava měsíce

MARTINA TÓTHOVÁ: ŽENA V JAZYCE SYMBOLŮ

„Uvolnění, zklidnění, načerpání energie… to vše Martina Tóthová už
léta nalézá ve vesničce Ban Nabua na severovýchodě Thajska. V
malém chrámu utopeném v zeleni posledních zbytků džungle, kam ji
náhodou odvezli na první společnou meditaci místní, začala kreslit sérii
ilustrací pro booklet Meditace Mettá. Vernisáž se koná 3. 10. v 19:00.
2. 10. pondělí, 20:00 - Filmový klub
PO BOUŘI
Japonské drama o zpřetrhaných vazbách, křehké lásce rodičů a dětí
a o tom, že nejsilnější bouře jsou někdy ty, při kterých se nepohne ani
lístek. Japonsko/2016/drama/117 min/s českými titulky
4. 10. středa, 17:30 - Běh
PROBěHNUTí 10KM TRASY - KLÁNOVICKÝ 1/2MARATON
Přijďte si vyzkoušet část trasy připravovaného KLÁNOVICKÉHO
1/2MARATONU. Poběží se mimo jiné s Jitkou Faronovou, zkušenou
trenérkou a vodičkou. Rozdělení do 2-3 skupin, aby každý mohl běžet
svým tempem. Možnost uschování věcí a občerstvení v KC Nová
Beseda.
5. 10. čtvrtek, 19:00 - Beseda
BESEDA NA TÉMA„VíCELETÁ GYMNÁZIA ANO ČI NE?
A POKUD ANO, TAK JAK?“
Moderuje starosta MČ Praha-Klánovice Ferdinand Polák. Účast
přislíbili: Andrea Výšková (ředitelka osmiletého gymnázia PORG
Libeň), Martin Kašpar (ředitel šestiletého gymnázia Na Pražačce),
Michal Černý (ředitel Masarykovy ZŠ Klánovice), Václav Klaus (expert
na školství).
6. 10. pátek, 19:00 - Kino
ZAHRADNICTVí: DEZERTÉR
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí
převratných událostí v letech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel
noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock a
jeho rodina. ČR, SR/2017/drama
8. 10. neděle, 16:00 - Kino
LEGO® Ninjago® ﬁlm
Ve ﬁlmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý Lloyd, známý
také jako Zelený Nindža, společně se svými přáteli, tajnými bojovníky
a držiteli titulu LEGO Master Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City.
USA/2017/animovaný, akční, komedie/97 min
9. 10. pondělí, 20:00 - Kino
PO STRNIŠTI BOS
Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za
války na venkově. Svým námětem zapadá do řady ﬁlmů Obecná škola,
Kolja a Vratné lahve. ČR, SR, Dánsko/2017/drama, komedie /111 min
10. 10. úterý, 19:30 - Přednáška
Další z cyklu přednášek Vlasty Červa

11. 10. středa, 20:00 - Kino
BLADE RUNNER 2049
Tento ﬁlm pro Vás do programu vybral „startér“ Tomáš Studeník. Film
po 35 letech naváže na jedno z kultovních děl světové sci-ﬁ klasiky.
USA/Kanada, VB/2017/sci-fi
12. 10. čtvrtek, každý 2. čtvrtek v měsíci, 19:30 - Koncert
BLUE JAM SESSION
Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se
spřízněnými dušemi bluesové standardy.
16. 10. pondělí, 20:00 - Kino
WIND RIVER
Drsná krimi, jež získala cenu diváků na letošním karlovarském festivalu.
Kanada, Velká Británie/2017/krimi, mysteriózní, thriller/107 min
18. 10. středa, 20:00 - Kino
SELSKÝ ROZUM
České zemědělství, venkov, stát a jejich systémy v souvislosti s
podnikáním Andreje Babiše. ČR/2017/dokumentární/73 min
22. 10. neděle, 10:00-16:00 - Fandíme

KLÁNOVICKÝ 1/2MARATON
Třetí ročník terénního půlmaratonu + 10km závodu + 5km canicrossu
(běh se psem) v Klánovickém lese.
22. 10. neděle, 19:30 - Divadlo
TURECKÁ KAVÁRNA
Zdánlivě všední situace ze zdánlivě všedního dne se odehrávají v útulné
pařížské kavárničce. Postavy jsou napsané brilantně a s velkou láskou.
Hrají: V. Vydra, N. Konvalinková, J. Boušková, M. Hádek/M. Kubačák,
M. Davídek
24. 10. úterý, 20:00 - Kino
ZAHRADNICTVí: DEZERTÉR
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí
převratných událostí v letech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel
noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock a
jeho rodina. ČR, SR/2017/drama
30. 10. pondělí, 9:00 a 10:30 - Divadlo pro děti
NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA / divadlo BUCHTY A LOUTKY
Ach, ta neposlušná kůzlátka! Zlobí a vyvádějí, až je sežere vlk. Ale
hodná maminka koza je dokáže vysvobodit z vlčího břicha, neposluchy
milované. A vlk? Ten se utopil! Mééé, mééé, přijďte se podívat!
30. 10. pondělí, 20:00 - Kino
SNěHULÁK
Nejčtenější detektivní série současnosti konečně v kinech! USA, VB,
Švédsko/2017/krimi
31. 10. úterý, 19:00 - Kurzy
poklábosení v angličtině

SOCIAL CLUB

BěH S BESEDOU - Každou středu a sobotu

Změna programu je vyhrazena
KAVÁRNA Beseda Café s dětským koutkem je otevřena Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-20:00.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha a MČ Praha 21 za pomoc
a ﬁnanční podporu hudebních, ﬁlmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz

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. 10: 5. 10. 2017. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Michael Bouška, Jana Jochová, Veronika Gotthardt,
Zorka Starčevičová, Pavla Fischerová, Radomír Kůla, Štěpánka Čtrnáctá, Matěj Nejedlý, Daniel Stangl, korektura Ludmila Palatová. Kontakt: kzsefredaktor@seznam.
cz. Příjem inzerce: Úřad MČ, tel. 281 961 201, e-mail: urad@praha-klanovice.cz. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné
příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny. Fotograﬁe, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Sazba a tisk: Grafotechna plus, s. r. o.
Registrační číslo MK ČR E 12804. Následující uzávěrka čísla: 20. 10. 2017. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1350 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma,
ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Žijí v Klánovicích

Tip na výlet

Plaňany, městys pro otevřené oči

Taťána le Moigne

Do Klánovic se vrátila po mnoha
letech. „Už jsem s tím ani nepočítala,
byla to vlastně náhoda,“ říká Taťána,
která v Klánovicích prožila dětství
a jak říká, na Klánovice nedokázala
nikdy úplně zapomenout. „Největším
bohatstvím, které tu máme, je ticho,
klid a hlavně les. To je to, co dělá
Klánovice Klánovicemi, něco, co nemá
žádná jiná čtvrť Prahy,“ dodává Táňa.
„Za poslední dvě desítky let se to tu
změnilo strašně moc k lepšímu. Je tu
mnoho spolků, báječné je kulturní
centrum Nová Beseda a výborné je,
jak se tu investuje do rozvoje školy
a školky,“ porovnává své vzpomínky
s dnešní realitou.
V Taťáně le Moigne získaly Klánovice
zpět jednu z nejzajímavějších žen
České republiky. Ředitelka české
a slovenské pobočky Google, kterou
vede od roku 2006, se poslední roky
pravidelně umisťuje v žebříčcích
top manažerek, časopis Forbes ji
zařadil mezi padesátku nejvlivnějších
Češek. Po vystudování Vysoké školy
ekonomické, kde měla specializaci
softwarové inženýrství, pracovala
před svým nástupem do Google i pro
společnost Microsoft a to jak v Praze,
tak i v Mnichově a Londýně.
Táňa má se svým francouzským
manželem šestnáctiletého syna, pro
kterého vytvořila v roce 2005 úspěšnou
stolní hru Nešťourej se v nose, která
má dnes už tři další pokračování. „Na
ty hry jsem hrdá skoro stejně jako na
úspěchy v práci,“ říká Táňa.
Ze svého dosavadního domova na
smíchovské straně vltavského nábřeží
je zvyklá se zapojovat do života místa,
kde bydlí. „Přemýšlím, v čem bych tady
mohla pomoci,“ usmívá se a hned sype
z rukávu plány a nápady. Když budete
mít štěstí, tak ji můžete potkat ve
vlaku do Klánovic. Jak ji znám, ráda se
s vámi dá do řeči.
Luboš Palata

Plaňany jsou nenápadný městys ležící
u hlavní silnice na Kolín. Návštěvníka již
z dálky zaujme vysoká věž neogotického
kostela, ale kdo má oči otevřené,
nalezne v Plaňanech daleko víc! První
pozoruhodnou památkou je sýpka,
na jejímž zdivu jsou patrné zbytky
sgrafitové výzdoby. Ve skutečnosti se
totiž jedná o renesanční palác, který byl
součástí raně novověké tvrze, o které
máme první zmínky z roku 1539. Již
zmíněný neogotický kostel je stavba
obdivuhodných rozměrů, zejména
svojí výškou. Zajímavostí je, že 54
metrů vysoká věž se časem naklonila
a dnešní odchylka činí 1 metr. Chrám
se nachází na místním hřbitově a byl
vystavěn v 19. století, aby nahradil
prostorově již nevyhovující románský
kostel Zvěstování Panny Marie ležící jen
několik desítek metrů odsud. Vzniklo
zde tak dosti unikátní dvojkostelí, které
střeží klid zesnulých. Kostel Zvěstování
je dochovaný skvost románské
architektury, byť prošel několika
stavebními úpravami. Na první pohled
zaujme zdivo, kombinující červené
a bílé pískovcové kvádry a na mnoha
místech zachovalé starobylé dekorativní

prvky nebo torzo vstupního portálu.
Atmosféru místa umocňuje dřevěná
renesanční zvonice. Třetí kostel,
který se nachází přes ulici naproti
hřbitovu, je husitská modlitebna, která
nezapře svůj původ v bývalé židovské
synagoze. Jednou z okolních budov
je i židovská škola, což činí z celého
komplexu ojedinělou připomínku
života zdejší židovské komunity. Turisté
mohou z Plaňan vyrazit na výlet po
modré značce podél říčky Výrovky do
nedalekých Vrbčan nebo pokračovat
ještě dále až do Radimi. Okolní příroda
stojí za to a k návratu využijeme
vlak, jehož trať lemovala podstatnou
část naší cesty.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Nebojte se Čertouského hotelu
České hotelové restaurace nebývají
většinou žádným skvělým tipem na
oběd, snad jen v případě horských
hřebenových bud, ale i tady jsou
výjimky. Jedna z nich je nedaleko
Klánovic, na okraji Horních Počernic na
břehu malého rybníka a proti hezkému,
bohužel chátrajícímu zámku. V areálu
bývalého statku, jenž má kořeny ještě
v době Karla IV., je ukryt hezký hotel,
s příjemnou zahrádkou i velkolepými
vnitřními prostorami. Trochu hotelově
sterilní zařízení restaurace, ani to,
že v neděli na oběd tu není zrovna
našlapáno, by vás nemělo odradit.
Protože pod těmito nepříliš přitažlivými
kulisami se skrývá velice slušná restaurace,
kde je poměr ceny a kvality velice
vyrovnaný. Vyzkoušeli jsme všechny tři
polévky, všechny měly nápad a kulajda byla
opravdu výtečná. Jako druhý chod jsme

zvolili českou klasiku, svíčkovou a guláš,
obojí ve velmi dobré kvalitě i víc než
dostatečném množství. Také další klasika,
hlavně dámské části české populace, salát
Caesar, měl vše, co má mít.
Když k tomu připočtete poměrně
rychlou, milou a profesionální obsluhu,
pak máte dobrý tip na nedělní rodinný
oběd nebo nějakou větší či menší
oslavu. A to pouhých pár minut autem
z Klánovic nebo pár desítek minut po
cyklostezce na kole.
Luboš Palata
Restaurace Čertousy
Bártlova 35/10
193 00 Praha 9
po–ne / 10.00–23.00 (celoročně)
tel. +420 605 245 543

    

