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Klánovické léto mezi obilnými klasy. Redakce KZ vám přeje krásné prázdniny.
Foto KZ – Michaela Purnoch

korun

LETNÍ KINO PŘIJEDE V SRPNU

CO SE CHYSTÁ VE ŠKOLE

KLÁNOVICKÉ KOUPALIŠTĚ

POHÁDKOVÝ LES

VELETRH KROUŽKŮ

NA CO DO BESEDY PO PRÁZDNINÁCH

POBOČKA BESEDY V KVĚTNICI

ODDÍL STOPA BYL I V AMERICE
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Slovo starosty

Zprávy z Rady městské části
RMČ zadala poptávku na vypracování návrhu technologického řešení oprav
místních komunikací. Současně bylo vedeno vyjednávání na magistrátu o přidělení
účelové dotace 5,9 milionu na realizaci těchto oprav. V polovině června byla
zastupitelstvem MHMP finanční injekce do klánovických ulic odsouhlasena a na
základě vypracovaného návrhu bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele těchto
prací. Realizace by měla začít v srpnu tohoto roku. Více informací (včetně seznamu
ulic zahrnutých do oprav) naleznete na webu MČ.
Robert Zoulík, radní pro dopravu

Vážení spoluobčané,
je za námi krásný teplý červen
nabitý událostmi. Proběhlo jednání
zastupitelstva, které bylo tentokrát
mimořádně věcné a efektivní,
bez zbytečných osobních útoků
a nesmyslných obstrukcí. Chtěl bych
za to všem přítomným zastupitelům
poděkovat. Nemá cenu zde podrobně
vyjmenovávat všechny schválené
body, bylo jich mnoho (ZŠ, MŠ,
finance, územní plán…). Kompletní
zápis z jednání najdete na našem
webu a nově i na Facebooku, kde
jsme zřídili stránku Praha–Klánovice.
Bereme to jako další možnost zlepšení
komunikace našeho úřadu s občany,
byť se jedná samozřejmě o komunikaci
spíše neformální.
Na MHMP se podařilo vyjednat
mimořádnou dotaci ve výši 5,9 mil.
korun (!!!) na opravu našich rozbitých
komunikací, takže na opravy ulic
půjde letos rekordní částka. Už jsme
vypsali poptávku, v červenci vybereme
zhotovitele a hned poté bychom chtěli
začít s realizací.
Další dobrou zprávou je rozšíření
jízdního řádu linky 212, kterého
se podařilo dosáhnout jednáním
s ROPIDem. Od září tak přibudou na
této lince dva páry večerních spojů.
Naopak se bohužel zkomplikovala
rekonstrukce ulic probíhající
v gesci MHMP, podrobnosti najdete
v samostatném článku na straně 7.
Ve středu 28. června k nám zavítal
radní hlavního města Prahy Libor
Hadrava, podrobnější informace
najdete uvnitř tohoto čísla KZ.
Plánovaná návštěva primátorky
Adriany Krnáčové, která se měla
uskutečnit o den později, byla z důvodu
vzniku kalamitní situace v Radotíně
a vyhlášení prvního stupně povodňové
aktivity na území Prahy na poslední
chvíli zrušena a bude realizována
v náhradním termínu v srpnu.
Nyní už ale začínají prázdniny
a doba dovolených. Tak Vám všem na
chvíle zaslouženého oddechu přeji
příjemnou společnost, dobré počasí
a skvělou náladu.
Ferdinand Polák

Začátkem června bylo vyhodnoceno výběrové řízení na stavební firmu, která by
měla provést dostavbu naší základní školy. Na základě doporučení rady schválilo
zastupitelstvo 19.6. společnost HARTEX CZ, s.r.o., která podala nejvýhodnější
nabídku. V současné době MČ připravuje podpis smlouvy s vítěznou společností,
v průběhu prázdnin by měla začít stavební činnost, která bude probíhat ve
dvou etapách tak, aby co nejméně zatížila provoz školy a školní jídelny. Začne
se hrubou stavbou směrem do dvora a posléze jejím propojením se stávající
budovou. Pokud vše půjde podle plánu, naše základní škola bude dostavěna během
příštích letních prázdnin a všechny žáky budeme mít konečně ve svých a hlavně
vyhovujících prostorech.
Klára Svobodová, radní

RMČ schválila ve dnech 26. 5., 9. 6., 21. 6. 2017
• pronájem Kolomazné pece pro
MODEL KLUB Klánovice p. s.
• darovací smlouvu na Klánovické
hodiny, které přešly do
majetku městské části
• dodatek ke smlouvě BOZP
• úpravu přechodu na Slavětínské
ul. pro vozíčkáře
• návrh na „Zklidnění provozu
v ul. Mechovka“
• úpravy rozpočtu městské části
• smlouvy na pravidelné sekání trávy
v určitých úsecích Klánovic
• zveřejnění výzvy k předložení
nabídky na akci: „Interiérové
vybavení mateřské školy“
• prodej nepotřebného majetku
• úpravu provozu deponie
• úbytkové seznamy knih
z místní knihovny

• zavření Smlouvy o spolupráci na akci:
„Zábavné odpoledne s hasiči“
• První etapu rekonstrukce
střechy sportovní haly
• nájemní smlouvy na
pozemky – filmaři
• podání žádosti na rozšíření tržního
místa v Klánovicích
• uzavření Smlouvy o spolupráci na
akci: „Okolo Vidrholce“
• zveřejnění výzvy k předložení
nabídky na akci: „Sociální
zařízení FK Klánovice“
• uzavření Smlouvy na opravy
místních komunikací
• souhlasila s navýšením kapacity žáků
školy Victoria School s.r.o.
• uzavření Smlouvy o spolupráci na
akci: „Hurá na prázdniny“

• závěrečný účet MČ Praha–Klánovice
za rok 2016 bez výhrad
• výsledek hospodaření ZŠ
Klánovice za rok 2016
• výsledek hospodaření MŠ
Klánovice za rok 2016
• uzavření Smluv o smlouvě
budoucí o věcném břemeni na
plynovodní přípojky
• uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene pro PRE distribuce a.s.
• obsah protokolu o kontrole výkonu
samostatné působnosti dle zákona č.
106/1999Sb., o svobodném přístupu
k informacím v platném znění
• rozšíření Zřizovací listiny MŠ
V Žáčku, Praha–Klánovice v čl. VII.
Doplňková a hospodářská činnost
o body: organizování příměstských
táborů a organizování škol v přírodě.
• uzavření Smlouvy na zakázku:

„Klánovice – navýšení kapacity ZŠ“.
• uzavření smlouvy na zakázku:
„Interiérové vybavení mateřské
školy v Klánovicích“
• revokaci svého usnesení č. 46/2015
ze dne 26. 3. 2015 a bere zpět žádost
o změnu Územního plánu hl. m.
Prahy ve věci Klánovické spojky
• pověřilo radu městské části,
aby prováděla rozpočtová
opatření usnesením rady, pokud
jejich předmětem bude přijetí
účelově vázaných investičních
a neinvestičních dotací a finančních
příspěvků do rozpočtu Městské
části Praha–Klánovice bez omezení
jejich výše, v ostatních případech do
1 000 000 korun
Zpracovala Ivana
Horská, tajemnice ÚMČ

Zastupitelstvo městské části projednávalo
a schválilo dne 19. 6. 2017
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Otázky a odpovědi

Slovo šéfredaktora

V rekonstruované aleji na Slavětínské se počítalo se vznikem cyklostezky
kombinované s pěší zónou. Ještě se s tím počítá? A kdy by měla být tato
kombinovaná cyklostezka vyznačena?
Žádný finalizovaný ani rozpracovaný projekt na cyklostezku s pěší zónou
na Slavětínské není dostupný.  Pokud jde o rekonstrukci chodníku, jednalo se
o opravu jeho povrchu v rámci dotace z EU. Cyklostezka je dopravní stavba,
která se řídí úplně jinými parametry a schvalovacím procesem. O cyklostezce na
Slavětínské se před mnoha lety uvažovalo v rámci programu „Bezpečně do škol“,
kdy samotní odborníci tuto variantu nedoporučili a jako vhodné řešení viděli
naopak cyklodopravu vést po klidných komunikacích ve vilové zástavbě. Je to vcelku
logické, protože po chodnících u Slavětínské se pohybuje mnoho chodců a trasa
je přetínána křižovatkami, kde zabočují všechna klánovická auta z hlavní silnice
ke svým domovům. Rekonstruovaný chodník byl navíc řešen „přátelsky“ i vůči
případným cyklistům či bruslařům, je asfaltový a obsahuje bezpečný oddělený pás
z dlažby. S výstavbou cyklostezky na Slavětínské se nepočítá, zelený pás pod lípami
zůstane zachován.
Robert Zoulík, radní pro dopravu
Část domů v Klánovicích není připojena na splaškovou kanalizaci, i když by
být mohla. O jak velkou část domů se jedná a uvažuje MČ o tom, že by tyto lidi
finančně či jinak motivovala, aby se na kanalizaci připojili, a minimalizovalo
se tak nebezpečí vypouštění splašků do dešťové kanalizace či jinými
způsoby do přírody?
Řešení vody a kanalizace se měnilo podle toho, kdy byly jednotlivé domy
v Klánovicích postaveny. Zpočátku voda z koupelen odtékala do zahrad a splašky
do žump. Za první republiky byla v Klánovicích vybudovaná dešťová kanalizace,
a tak bylo umožněno, aby domy vybavené tříkomorovým septikem byly napojeny
na dešťovou kanalizaci. V 90. letech se postupně budovala městská kanalizace,
která byla dokončena počátkem 21. století. V Klánovicích je v současné době
1119 domků. Počet zapojených domů na městskou kanalizaci je podle údajů PVK
(Pražské vodárny a kanalizace) 1011 domů. Nezapojených nemovitostí je tedy 108.
Podle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejné potřeby č. 274/2001 Sb. není
napojení na splaškovou kanalizaci povinné. Pro ochranu životního prostředí je
důležité, jakým způsobem majitelé řeší odpadní vody. Zjišťovat tuto skutečnost
nemá ÚMČ Klánovice ve své kompetenci. Toto oprávnění má stavební odbor
v Újezdě nad Lesy.
Marie Mikušová, radní
Na pozemcích kolem deponie se připravuje rozsáhlá výstavba. Měly by na
těchto pozemních být postaveny klasické rodinné domy a kolik by jich mělo být?
V dubnu 2014 byla po předchozím schválení v zastupitelstvu podepsána směnná
smlouva mezi naší městskou částí a soukromými vlastníky, na základě které došlo
k poměrně rozsáhlé výměně pozemků. Cílem bylo zcelit malé pozemky do logických
celků, aby je bylo možné následně oběma stranami využít ke smysluplné výstavbě.
V oblasti okolo ulic Smidarská a Malá Smidarská tak vzniklo deset parcel určených
k výstavbě rodinných domů. Na některých těchto pozemcích už výstavba probíhá.
Ferdinand Polák, starosta
Otázky i za vás pokládal Luboš Palata. Svoje podněty a tipy na otázky zasílejte
prosím na: kzsefredaktor@seznam.cz.

Letňák v srpnu
Když je něco dvakrát po sobě, tak
to začíná být tradice. Do Klánovic
i toto léto podruhé zavítá letní
kino, Kinobus Dopravního podniku
hlavního města Prahy. Nejde vůbec
o samozřejmost, žádostí o promítání
bylo tolik, že si organizátoři vybírali
a dostat se mezi patnáct lokalit
je vzhledem k velikosti Klánovic
vlastně malý zázrak.
Z prvního ročníku jsme se poučili
a termín promítání posunuli
z přelomu června a července až na
druhou polovinu srpna, konkrétně od
pondělí 21. srpna do čtvrtka
24. srpna. Vycházíme tím vstříc
těm, kteří bydlí v okolí parkoviště
před školou, kde se bude promítat.
Díky tomu, že se v srpnu stmívá
o dost dříve než na přelomu června
a července, začíná se promítat už
v půl deváté a konce představení
budou v relativně slušnou hodinu
a budou rušit nejméně, jak rušit
mohou. Ideální samozřejmě je
nenechat se rušit, ale jít se podívat do
letňáku, vždyť kdy se můžete na kino
dívat doslova pár kroků od domu.
Program je myslím vybrán
skvěle a každý si opravdu přijde
na své. Je v něm vynikající dětské
představení Kniha džunglí, letní
česká komedie Bezva ženská na krku
s Ondřejem Vetchým v hlavní roli,
jedna z nejlepších sci-fi posledních
let Příchozí a nakonec umělecké
drama z baletního prostředí Polina.
A pokud jste náhodou už některý
z filmů viděli, věřte, že v letňáku je
to prostě něco jiného. Navíc, když
opět bude jako loni připraveno
i kvalitní občerstvení! Za filmy se
neplatí vstupné, ale pravda je, že na
nákladech na promítání Kinobusu
v Klánovicích se zčásti podílí
i naše městská část, za což je třeba
radním poděkovat. Když tam i vy
necháte nějakou korunu, půjde na
charitativní účely. Na závěr už jen pár
slov: Hezké prázdniny. A přijďte do
letňáku. Bude to fajn.
Luboš Palata
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Téma čísla: Koupaliště a kempink. Symbióza, která se vyplácí
V teplých letních měsících se na klánovické koupaliště sjíždějí lidé ze širokého okolí. Na návštěvníky čekají dva bazény.
Nejvíce lidí přijíždí z Černého Mostu, Újezdu nad Lesy nebo z Úval, kde je koupaliště letos zavřené. Paradoxem je, že
obyvatelé Klánovic tvoří poměrně malou část návštěvníků. Podle majitele koupaliště Borise Kučery je to dáno tím, že mnoho
obyvatel Klánovic má vlastní bazén.

V dalších letech chystá provozovatel
koupaliště významné investice. „Hned
po sezoně budeme kompletně měnit
fólii ve velkém bazénu a přelivových
žlábcích,“ popisuje nejbližší část oprav
majitel kempu a koupaliště Boris
Kučera. V příštích letech pak bazén
čekají investice za pět milionů korun.
Některým návštěvníkům vadí
studenější voda. Podle majitele koupaliště
Kučery je voda studenější kvůli tomu, že
pochází přímo z pramene. Ten je společný
s fotbalovým hřištěm, které ho používá
pro zalévání trávníku. Sucho prý zatím na
pramen vliv nemá. Dalším důvodem, proč
je voda studenější, je fakt, že klánovický
bazén nemá vyhřívanou vodu. Cena za
ohřívací zařízení je totiž příliš vysoká.
Každý den se navíc podle normy musí
část vody v bazénu vyměnit.
Kemp má i s koupalištěm v pronájmu
od městské části už deset let firma
Camping Praha. Výměnou za budoucí
investice byl pronájem prodloužen
z původních dvaceti o dalších deset
let. Provozovatel však nechystá změny
v rozložení bazénů.
Naopak do kempu musí dle Kučery
investovat každý rok. Nároční
turisté z Nizozemska prý očekávají
každý rok nějakou novinku. Minulý
rok návštěvníkům nabídli třeba
nové dětské hřiště.

V létě pomáhají s provozem
brigádníci
Celoročně se na provozu koupaliště
podílí zhruba pět lidí. V letních měsících
najímá hodně brigádníků. Bazén je
otevřen podle počasí zhruba od začátku
června do poloviny září. Důležitá je pak
především teplota v noci. Na jaře je totiž
často teplý den, ale v noci padají teploty
pod deset stupňů. Proto začíná bazén
fungovat většinou až v červnu.
Podle majitele Kučery je ideální, když
je teplé počasí několik dní. Pokud je prý
teplo příliš dlouho, lidé mají tendenci
odpočívat a zůstávat doma. I když
by se mohlo zdát, že se v posledních

Klánovické koupaliště je jedno z nejhezčích v Praze
Foto KZ – Radomír Kůla

letech zvyšuje počet teplých dnů, podle
Kučery tomu tak není. Počet dnů,
kdy je bazén v provozu, je za poslední
roky zhruba stejný.

Symbióza koupaliště a kempu
Kemp a bazén provozuje jedna firma.
Podle jejího majitele Borise Kučery je
to jediná možnost, jak může koupaliště
v Klánovicích smysluplně fungovat.
„Koupaliště je ztrátová záležitost, bez dotací
bazén vydělávat nemůže,“ doplňuje Kučera.
V minulosti se bazén pronajímal na krátkou
dobu, což podle něj nebylo příliš efektivní.
Spojení s kempem tak vidí jako
klíčové. „Všichni návštěvníci kempu
mají přístup do bazénu. Díky tomu je
kemp pro návštěvníky ještě zajímavější,“
dodává Kučera. Ze spojení samozřejmě
profituje i bazén, který tak získá lepší
provozní podmínky.

Klánovický kemp patří mezi tři
nejlepší v Česku
Kemp v Klánovicích se řadí mezi
českou špičku. Podle hodnocení

holandského automotoklubu se řadí
mezi tři nejlepší kempy v naší zemi.
Turisté oceňují především klidnou
polohu u lesa, blízkost bazénu nebo
velmi dobrou dostupnost centra Prahy.
Kemp nabízí necelých 50 míst. Turisté
ze zahraničí často využívají městskou
hromadnou dopravu, která pro ně
představuje levný a pohodlný způsob,
jak se dostat do města.
Přímo z kempu a koupaliště jezdí
linka 221, která pokračuje přes
klánovické nádraží až na Černý Most.
Jak uvádí majitel kempu, každý turista
obdrží brožuru, ve které nalezne v šesti
jazycích informace o Klánovicích
a také podrobný popis, jak se dostat do
centra Prahy. Před kempem je navíc
mapa Klánovic i s cizojazyčným textem
o historii obce. Z vlastní zkušenosti
musím říct, že turisté po Klánovicích
příliš nebloudí. Možná by však bylo
vhodné zvážit, zda například na
nádraží nedoplnit i cizojazyčné cedule.
Pozitivní však je, že je vlaková zastávka
po rekonstrukci a celkem důstojně
reprezentuje naši městskou část.
Michael Bouška
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Oprava koupaliště jako součást dalšího pronájmu
Klánovice mají jedno z nejhezčích
koupališť v okolí. Rozlohou vodní plochy
sice patří spíš mezi ta střední, to je však
bohatě vyváženo příjemným prostředím
a šíří a kvalitou poskytovaných služeb.
Není proto divu, že i když leckdo dnes
využívá k osvěžení vlastní bazén na
zahradě, je klánovické koupaliště
v parných dnech hojně navštěvováno.
Zeptali jsme se proto pana starosty
Ferdinanda Poláka, jaká je současnost
i budoucnost tohoto areálu.
V březnu letošního roku došlo
k podpisu Dodatku smlouvy
o pronájmu nemovitosti se stávajícím
nájemcem areálu, firmou CAMPING
Praha, s.r.o, jíž se nájemci prodlužuje
nájem do roku 2035. Jaké důvody vedly
MČ k podepsání tohoto dodatku?
Hlavním důvodem byl havarijní stav
bazénů a s tím spojená potřeba velkých
investic, jejichž reálná návratnost
je nejméně 10–15 let. Podle původní
smlouvy (platné do roku 2025) byla
za stav a údržbu bazénů odpovědná
městská část. Veškeré opravy a investice
bychom tedy museli udělat my. Protože
s nájemcem kempu a koupaliště jsme
v zásadě spokojeni, dohodli jsme se na
logické spolupráci – oni zafinancují
už nyní (myšleno roky 2017–2019)
potřebné opravy a následně i další
investice do areálu a budou za to mít
jistotu pronájmu až do roku 2035. MČ
tedy nyní nemusí do opravy a údržby
bazénů investovat, má jistotu provozu
koupaliště až do roku 2035, a navíc získá

Foto KZ – Radomír Kůla

Koupaliště tak, jak vypadalo v padesátých až osmdesátých letech.
Foto archiv Daniela Stangla
více finančních prostředků, protože
nájemné se oproti současnosti bude
postupně zvyšovat.
Zmiňujete rekonstrukci bazénů
– co konkrétně se bude opravovat,
jaká je předpokládaná výše investice
a jak zasáhnou tyto práce do běžného
provozu koupaliště?
Půjde především o kompletní
rekonstrukci obou bazénů a brodítek,
instalaci brouzdaliště pro nejmenší
včetně osazení vodního prvku, úpravu
„chlórovny“ tak, aby vyhovovala
současným požadavkům a další nutné
související práce. Předpokládaná výše
investice je asi čtyři miliony korun.
Je rekonstrukce bazénů nutná?
Jak jsem již uvedl, stav bazénů

je naprosto havarijní a bez
zásadní rekonstrukce by už nebyly
schopné provozu.
Je již stanoven časový harmonogram
prací a bude znamenat nějaké omezení
provozu koupaliště?
Oprava velkého bazénu začne po
letošní koupací sezoně, rekonstrukce
malého bazénu po sezoně 2018, vždy
tak, aby příslušný bazén byl připraven
na následující rok. Na podzim 2018
přijdou na řadu opravy stávajících
technologií a instalace brouzdaliště.
Provoz koupaliště v letních měsících
zůstane zachován beze změny.
Kdo ponese rizika spojená
s rekonstrukčními pracemi
(např. odborný dohled nad
prováděním těchto prací, záruční
a pozáruční servis apod.)?
Nájemce je podle smlouvy povinen
seznámit pronajímatele předem
s rozsahem a způsobem provádění
investic a tyto nechat pronajímatelem
schválit. Za kvalitu prováděných
rekonstrukčních prací plně odpovídá
nájemce a zavazuje se zajišťovat
i záruční a pozáruční servis.
Je nějak ošetřeno, aby se vyšší investice
pronajímatele v budoucnu neprojevily
třeba na výrazně vyšším vstupném?
Toto explicitně ve smlouvě ošetřeno
není. Nicméně právě tím, že jsme
nájemci umožnili umořovat investice
až do roku 2035, umožnili jsme mu
zachovat příznivé ceny vstupného.
Nemám žádný signál o tom, že by se
chystalo nějaké neúměrné zdražování.
Za rozhovor děkuje
Štěpánka Čtrnáctá
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Hydepark
Netrnitá cesta V Trninách
Jednou z největších bolestí místních komunikací byl stav ulice V Trninách. V minulém roce byl levnou technologií opraven
úsek od Jeníkovické po křižovatku s ulicí V cestkách (patří sem i část Všestarské ulice). Bohužel podmáčenost a měkké podloží
komunikace udělaly přes zimu své a stav tohoto úseku na jaře opět připomínal tankodrom. Rada MČ proto rozhodla o tom,
že namísto opakovaných levných oprav je potřeba vyřešit stav vozovky trvanlivější technologií a pokrýt ulici obrusnou vrstvou
asfaltu. V rámci vyjednávání se zhotovitelem (Eurovia) o reklamaci daného úseku jsme došli ke kompromisu, že firma provede
na své náklady opravu a profilaci podloží a MČ bude mít finanční spoluúčast na převrstvení terénu asfaltovým pásem (což činí
cca 700 000 Kč). Životnost této technologie se počítá na desítky let a měla by místním občanům sloužit až do velké magistrální
rekonstrukce. Oprava proběhne na konci června – tedy v době, kdy vyjde toto číslo KZ, by již mělo být vše hotovo.
Robert Zoulík (Spolu pro Klánovice)

Zamyšlení nad pronájmem areálu koupaliště
Je skutečností, že rada MČ schválila prodloužení nájmu areálu koupaliště do konce roku 2035.
V době, kdy jsem ještě byl členem rady, jsem navrhoval, aby se nechal zpracovat návrh na cenu opravy bazénů a na základě
odhadnutých nákladů se rozhodlo o dalším postupu, a to, že buď MČ provede opravu bazénů na vlastní náklady, pak by
prodloužení nájemní smlouvy nespěchalo, nebo by náklady byly neúměrné a dílčí opravy tak drahé, že by bylo ekonomicky
výhodné pronájem prodloužit.
Je také pravda, že původní smlouva měla ustanovení, že opravy bazénů hradí pronajímatel. Původní smlouva měla z mého
pohledu nedostatky. Na druhou stranu si myslím, že i když o pronájmu majetku MČ má právo rozhodovat rada, měl takto
dlouhý pronájem být postoupen k rozhodnutí Zastupitelstvu.
Z pohledu úřadu je, doufejme, zajištěn provoz koupaliště na dalších deset let. MČ má pro své občany zajištěn provoz bez
nároku na dotování provozu koupaliště.
Bc. Pavel Jaroš (Hlas Klánovic)
Navzdory dřívějším manipulativním prohlášením bývalého starosty a současné místostarostky opozice v Klánovicích naštěstí
existuje, je živá a konstruktivní. Úkolem opozice je také informovat občany o věcech, o kterých vládnoucí garnitura raději
nemluví. 1) Byla prodloužena smlouva na provoz koupaliště na další léta do roku 2035. Až příliš vzdálená budoucnost. Bez
veřejné debaty, odhlasováno třemi radními. 2) V povolování staveb se používá tzv. dvojí metr: např. projektu, ve kterém figuruje
zastupitel (za ODS), je dána radou zelená, a jiným se vytvářely překážky. 3) Nedávno revitalizovaný trávník na Slavětínské bude
rozkopán. Jasná chyba v plánování, ale i opomenutí zákonné povinnosti ze strany MČ. A hlavně: Chce současná garnitura
zachovat typický a krásný charakter Klánovic nebo necitlivým zmnožováním staveb a ne vždy nutným kopáním ho pomalu
ničit? Dalo by se psát více, ale více znaků nemám.
Zorka Starčevičová (Čas na změnu)
Další oslovení zastupitelé článek nedodali

Ze života Klánovic

Stopa v prvním pololetí roku 2017
Máme radost, že nám v oddíle vyrůstá
několik slibných instruktorů a věříme,
že i vedoucích. V současné době zaslouží
velký dík za práci pro oddíl vedoucí
David Trojan, který jde dětem skutečným
příkladem Stopy. Jako instruktoři se
zájmem ve Stopě pracovat dál zaslouží
pochvalu Anežka Trojanová, Anička
Fišerová a Kuba Švec, kteří rovněž vyrostli
ve Stopě, všichni jsou členy od 2. třídy.
Vážíme si toho, že přicházejí s novými
nápady práce v oddíle. Vymýšlejí náplň
schůzek, sami je i řídí. Na víkendových
akcích a na táboře nám pomáhají další
naše dospělé děti Miládka Taubnerová,
Anička a Pavel Sieglovi a Katka Fišerová.
Kromě pravidelných schůzek jsme
pořádali i celodenní a víkendové
akce. Letošní rok jsme začali v lednu
Novoročním výletem z Dolních Počernic
přes Xaverovský háj zpět do Klánovic.
Na počátku března se patnáct dětí
s námi vydalo za spícími netopýry na
Velkou Ameriku.

Duben bývá každoročně ve znamení
prací pro přírodu. Letos jsme čistili
studánku, úklid lesa se konal až v květnu.
Tentokrát se dalo do práce čtrnáct
stopáků a byla v mžiku  čistá.
Hned na sobotu 8. dubna bylo
vyhlášeno hledání jara. Při sobotním
výjezdu do přírody jsme měli pozorovat
kvetoucí podběl, čmeláky a lidi opalující
se na sluníčku. Všechny tři atributy
jara byly úspěšně nalezeny v nádherné
krajině kolem Hrusic a Mirošovic.
Pravidelně každý rok v květnu jezdíme
na prodloužený víkend do přírody.
Letos jsme se vypravili 5. května do
Janova nad Nisou.
V letošním roce jsme uklízeli les až
15. května. Zúčastnilo se 14 dětí a vedoucí.
Tradičně nám opět pomáhali studenti
ze střední integrované školy z Prahy.
Dohromady jsme sebrali devět pytlů
nejrůznějšího odpadu.  Na konci května
Stopa každoročně pomáhá se značením
tras pro Běh naděje.

Na tajný výlet, to je odměna dětí
za celoroční činnost, jsme vyjeli
v sobotu 27. května s deseti dětmi. Duše
Stopy nás zavedla do Králova Dvora
a Koněpruských jeskyní. Odtud přes
Srbsko do Prahy a domů.
A nyní už jen hurá na tábor.
Ubytováni budeme v Perninku
nedaleko Božího Daru.
Děkujeme touto cestou našim
sponzorům, bez jejichž pomoci bychom
nemohli připravovat tak rozmanitou
činnost pro všechny děti. Panu Michalu
Voráčkovi, který nám již od roku 1995
sponzoruje údržbu naučné stezky
Klánovickým lesem a též přispívá na
činnost dětského oddílu a městské části
Praha – Klánovice. Dále získáváme
finanční prostředky na činnost od
Magistrátu hl. města Prahy a MŠMT.
Marie Macháčová
(kráceno KZ)

císlo 7-8 | 2017

7

Zprávy z Úřadu městské části

Rekonstrukce ulic v gesci MHMP se ocitla
v problémech
Od března probíhá v Klánovicích
1. část III. etapy rekonstrukce komunikací,
kterou financuje Hlavní město Praha
a realizuje magistrátem vysoutěžená
společnost Pohl+Geosan – Klánovice.
Jedná se o část ulic Blešnovská, Lovčická,
Sendražická a V Rukavičkárně. Je třeba
připomenout, že se nejedná pouze
o opravu povrchu komunikací, ale že
nezbytnou součástí díla je i vybudování
nové dešťové kanalizace (stoky) vedené
pod komunikacemi, což kvůli potřebě
dosáhnout dostatečného sklonu
vyžaduje hluboký výkop.
Zatímco první část prací v Blešnovské
ulici, kde rekonstrukce začínala, probíhala
bez větších problémů, nyní se situace
velmi zkomplikovala. Při výkopech v okolí
křižovatky Blešnovská/Řepečská totiž
firma narazila na nečekaně tvrdé podloží,
které není možné zvládnout běžnou
výkopovou technikou. Po provedení
analýzy vzorků odebraných mezi ulicemi
Řepečská a Smržovská se ukázalo, že
se jedná o skalnaté podloží – konkrétně
o kompaktní křemičitý pískovec třídy
těžitelnosti 6. Práce tedy musely být

v této části zastaveny a nyní se připravují
varianty, jak situaci řešit. Magistrát hl.
města Prahy jako investor stavby (tuto
stavbu neplatí Klánovice) celkem logicky
žádá vyčíslení případných vícenákladů.
Podle předběžných propočtů by se totiž
jen na výkopových pracích mohla cena
stavby navýšit o 15–20 % celkové ceny
díla, což je pro magistrát těžko přijatelné.
Dojde tedy možná ke změně projektu
(hlavně v části řešící odvodnění), aby
se nemuselo kopat do takové hloubky
(dle aktuálního plánu místy až 6,5
metru). Za naši MČ požadujeme zaprvé
co nejrychlejší jednání a rozhodnutí,
jak se bude situace řešit, a zadruhé
pokračování a co nejrychlejší dokončení
prací v Blešnovské a Lovčické ulici
tak, aby bylo možné tyto komunikace
již plnohodnotně využívat. I to si sice
vyžádá vícenáklady (skalnaté podloží je
částečně i zde), ale domníváme se, že jde
o náklady přijatelné.
O aktuálním vývoji celé situace
vás budeme informovat na našem
webu a Facebooku.
Ferdinand Polák

Návštěva radního Hadravy v Klánovicích
Ve středu 28. 6. navštívil naši
městskou část radní Hlavního města
Prahy pro bezpečnost Libor Hadrava.
Hlavním důvodem návštěvy bylo
jednání o možnosti vzniku nové
budovy integrovaného záchranného
systému, o které se již nějakou dobu
mluví, ale není na ni pro tento ani
příští rok z magistrátu zajištěno
žádné financování, a to ani na projekt.
S panem radním jsme navštívili stávající
služebnu městské policie, hasičskou

zbrojnici a pozemky pro uvažovanou
stavbu nové budovy. Shodli jsme se,
že současné podmínky pro městskou
policii i hasiče jsou nevyhovující a nová
budova by byla velmi potřebná. Pan
radní přislíbil projednání možnosti
uvolnění finančních prostředků
alespoň na projektovou přípravu na
Radě a v Zastupitelstvu HMP tak, aby
bylo možné vypsat soutěž ještě v tomto
kalendářním roce.
(FP)

Informace pro občany
Stavba kanalizačního řadu na
Starokolínské ulici v Újezdě nad lesy
postoupila do míst, kde již není možné
zachovat kyvadlovou dopravu, a proto
bude na základě žádosti investora
stavby, tj. MHMP, odbor dopravních
agend, rozhodovat o objízdných
trasách s předpokládaným termínem od
24. 7. do 31. 10. 2017. Objízdná trasa bude
vedena ve směru z centra po silnicích

vedoucích z MČ Praha – Běchovice
do MČ Praha – Koloděje a vyústí
v Újezdě nad Lesy: Českobrodská – Do
Panenek – K Běchovicím – V Lipách
– Staroújezdská – Staroklánovická. Ve
směru do centra bude osobní doprava
zachována na hlavní komunikaci. Také
autobusy budou jezdit po Starokolínské,
a to v obou směrech.
ÚMČ Praha – Klánovice

Mobilní sběr
nebezpečného odpadu
Obsluze sběrového vozidla můžete
odkládat pouze níže uvedené
odpady: rozpouštědla, kyseliny,
zásady, fotochemikálie, pesticidy,
zářivky a jiný odpad s obsahem
rtuti (teploměry), olej a tuk (kromě
jedlého), barvy, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice, detergenty
obsahující nebezpečné látky
(čisticí prostředky).
Sběr se uskuteční 15. 7. 2017
(sobota) na těchto místech:
•
ul. Votavova (u nákupního
střediska) 10.40 hod.–11.00 hod.,
ul. Krovova (u pizzerie SAMOS)
11.10 hod.–11.30 hod.
•
ul. Šlechtitelská (křižovatka s ul.
Libčanská) 11.40 hod.–12.00 hod.

Setkání s našimi jubilanty
V půlce června jsme příjemně
poseděli s našimi seniory slavícími
životní jubilea. Debata to byla jako
vždy příjemná a v mnoha směrech
také poučná. Když někdo
v Klánovicích žije už 80 nebo 90 let,
tak vám k místnímu životu prostě má
co říci. Nejedná se přitom jen
o nějaké staromilské vzpomínky,
ale často jsou to věci zcela konkrétní
a podnětné – tentokrát třeba na
téma farmářské trhy a dopravní
komplikace s nimi spojené. Už se
těším na podzim na další setkání.
Ferdinand Polák

Jubilanti
Červenec
Marie Žížalová
Marta Hradcová
Vlastimil Červenka
Eva Hrbková
Marie Lajblová
Pavel Kuchynka
Zdeňka Červenková
Anna Sidáková
Ladislav Bouček
Marta Strnadová
Srpen
Alena Hájková
Václav Skalický
Alena Staňková
Mirko Sláma
Jiří Král
Gert Weinmann
Jana Prokopová
Bohumil Ždichynec
Ludmila Janderová
Helena Nelsonová
Zdeňka Šetřilová
Jaromír Hradec
Zdeňka Juránková
Všem oslavencům gratulujeme!
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Ze života školy
Přístavba začíná
Milí Klánovičtí, nechci to
zakřiknout, ale snad se toto léto
konečně začnou budovat nové
prostory pro naši školu. Těm,
kteří znají naši situaci, nemusím
vysvětlovat, jak úpěnlivě na přístavbu
čekáme. Samozřejmě se po dobu
stavby budeme muset trochu
uskrovnit, ale věříme, že výsledek
bude stát za dočasné nepohodlí.
Předmětem přístavby bude
především nová jídelna s kuchyní
a šest nových učeben se zázemím.
Naše současná jídelna je malá
a zastaralá, což dvojnásob platí
o vybavení kuchyně. Není náhoda,
že naše paní kuchařky trpí v tomto
nevyhovujícím prostředí častými
zdravotními problémy. Jsem
přesvědčen, že zlepšení jejich
pracovních podmínek se projeví
i na ještě lepší kvalitě jídel. Děti
i učitelé budou jíst v moderním
a příjemném prostředí, podstatně
se také zrychlí výdej jídla, a tím se
zkrátí fronty. Součástí komplexu
jídelny by měl být i nový školní bufet,
který bude prodávat zdravé svačiny,
připravované přímo u nás.
Nové učebny nás konečně osvobodí
od nutnosti pronajímat si je ve
střední škole hotelnictví. Spolupráce
obou škol je sice korektní, ale znáte
to… Věřím, že pracovníci SŠ se na
naši přístavbu těší podobně jako my.
Demografická studie ukázala, že
ještě nejméně několik dalších let
budeme na prvním stupni potřebovat
v každém ročníku tři třídy, pro
které zatím nemáme místo. Ale
i kdyby jednou počet dětí zase klesl
a stačily by třídy dvě, využití pro nové
prostory by bylo spousta: chybí nám
školní dílna, školní klub, odborné
učebny, které by nemusely být
zároveň kmenovými atd. atd.
Diskusi, zda bude přistavená škola
„hezká“, přenechám odborníkům.
Názory se určitě liší. Ale pro nás
pedagogy je přístavba prostě nutná.
PaedDr. Michal Černý,
ředitel školy

Události měsíce

Drak v Klánovickém lese!

Pohádkové Klánovice o.p.s. Foto KZ – Jakub Oubrecht
Můžete ho milovat (je-li vám 2–8
let nebo máte-li malé děti), můžete
ho nenávidět (bydlíte-li poblíž
klánovického fotbalového hřiště a před
domem vám jednou za rok parkují
spousty aut), ale to je asi tak všechno,
co se s tím dá dělat. Protože místní
Pohádkový les je fenoménem, bez
kterého se již osm let poslední květnová
neděle v Klánovicích prostě neobejde!
Letos si k nám našlo cestu zhruba
850 dětí ze širokého okolí, tj.
včetně dospěláků kolem 2,5 tisíce
návštěvníků, a to už je pořádně
velká akce! Největší atrakcí byl jako
vždy samotný Klánovický les plný
pohádkových postav a zdravých
odměn pro šikovné děti, ovšem
i doprovodný program byl více než
pestrý. Skákací hrady, výtvarné
dílny, malování na obličej či bohatá
tombola – to už je klasika. Navíc
si ale děti mohly letos užít třeba
vystoupení báječného žongléra Jirky
Kremlíka či nevšední stavění z lega
pod vedením dam z Bricks4Kids.
Novinkou byla i Pohádková kavárna,

ze které se od časného rána linula
vůně čerstvé kávy a domácích koláčů
a buchet, napečených klánovickými
hospodyňkami (a také známou
cukrářkou Markétou Krajčovičovou).
Kavárna měla takový úspěch, že
napřesrok sortiment ještě rozšíříme.
A jak to tedy bylo s tím drakem?
Ano, skutečně tam byl! Letos se totiž
královy dcery v lese jen tak nezatoulaly,
ale odnesla je tříhlavá saň! Děti ji
však skolily trefou přímo do srdce
a znovunalezené princezny se tak mohly
vrátit k otci – králi Ferdinandu I.
Klánovickému.
Ano, bylo horko. Ano, chvílemi byla
fronta. Ale i tak se letošní Pohádkový
les opět moc povedl a my i touto cestou
děkujeme všem, kteří nám s jeho
organizací nezištně pomáhají, ať už
jsou v týmu čerství nebo třeba celých
osm let. Letos jsme napočítali kolem
90 pomocníků! Jejich jména si můžete
přečíst na jiném místě tohoto čísla KZ.
Děkujeme a těšíme se, že za rok
zase přiletí drak!
Lucie Poláková
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Můžete se těšit

Tradiční veletrh kroužků
Spolek Klánovice SPOLU, o.p.s.,
ve spolupráci s Masarykovou ZŠ
v Klánovicích, MŠ Klánovice a letos nově
i ve spolupráci s pracovní skupinou pro
Neformální a zájmové vzdělávání MAP
Prahy 21 připravuje na začátku nového
školního roku již tradiční akci – Veletrh
kroužků a volného času pro Prahu 21.
Prezentační odpoledne volnočasových
aktivit pro děti, mládež i dospělé se
uskuteční 6. 9. 2017 od 15.00 do 18.30
hodin v prostorách ZŠ Klánovice
u Haly Starosty Hanzala v Klánovicích.
Jedná se již o sedmý ročník této
oblíbené akce, v jejímž rámci jednotliví
vystavovatelé představí své aktivity

formou prezentace ve vyhrazeném
prostoru na svém „stánku“ (vlastní
malý stůl a židli s sebou). V případě
zájmu lze využít i možnost aktivní či
interaktivní prezentace své aktivity na
pódiu (soutěže, ukázky, představení…),
kde ji okomentuje moderátor akce. Celé
odpoledne bude jako vždy zpestřeno
pestrým doprovodným programem
a nabídkou občerstvení. Přijďte si
vybrat z bohaté nabídky kroužků
z blízkého okolí!
Prezentace vystavovatelů je zdarma,
vstupné pro návštěvníky je dobrovolné.
Bližší informace: Šárka Volešová,
e-mail: volesova@gazzeta-group.cz (šč)

Září v KC Nová Beseda
Kulturní centrum Nová Beseda
vzhledem k dalším nezbytným úpravám
nejen v kinosále, ale také v kavárně,
bude mít letos centrum i kavárna přes
prázdniny zavřeno.
Od září je ale už připraven bohatý
program. Nenechte si ujít divadelní
skvost Příběhy ze Starého Zákona
II a excelentní výkon Josefa Somra
a Barbory Munzarové, kteří příběh
Mojžíšův, Šalamounův a spousty dalších
s humorem sobě vlastním vyprávějí.

Počítat můžete také se
7. ročníkem Klánovického hudebního
minifestivalu, který se stává hezkou
tradicí a letos je mu vyhrazena
sobota 9. září.
Je příjemné mít možnost kulturního
vyžití v místě bydliště a ještě lepší
je, že program centra je možné
přímo ovlivnit. K tomuto účelu je
na stránkách www.kcnovabeseda.cz
připraven krátký dotazník.
Petra Hupšilová

Ze života Klánovic

MO Svazu tělesně postižených informuje
V polovině června jsme skončili
s pravidelným pondělním cvičením
na židlích – přes léto však pokračují
schůzky ve čtvrtek od 13 hodin. Koncem
června máme před sebou osmidenní
ozdravný rekondiční pobyt v Jizerských
horách. Díky finanční podpoře místního
úřadu – grantu – jsme zorganizovali
pobyt na plných osm dnů.
Při zajišťování potřebných dokladů
a formalit nám velice pomohly obě
klánovické lékařky, MUDr. Jágrová
a MUDr. Rathauská, bez zbytečných

průtahů všem zúčastněným přihlášky
potvrdily bez poplatků. Oběma velice
děkujeme za pochopení a pomoc.
V letních měsících budeme nadále
pokračovat s pravidelnými vycházkami
a kratšími výlety kolem Klánovic.
Přesný rozpis jednotlivých akcí
bude vyvěšen v klubu i na nástěnce
u autobusu a rozdán členům. Choďte
s námi, zažijete legraci, poučíte se
a zlepšíte si fyzičku.
Za výbor Olga Paplhamová

Knihy mimo žebříček
Vždy je radost objevit spisovatele,
který popisuje výstižně současnou
realitu a je s námi trochu generačně
blízký. Pro poznání nedávné Británie
je dobré sáhnout po knížce Johna
Lanchestera Chceme to, co máte vy.
Na příbězích několika osob, které se
potkávají v lepší londýnské okrajové
čtvrti, vidíme průřez dnešním
životem od afrických migrantů na

okraji společnosti přes přistěhovalce
z Polska a Maďarska po britskou
střední třídu směrem k velmi bohaté
rodině, na kterou ale plně dopadne
nedávná bankovní krize. Knížka je
psána čtivě a vtipně a vždy se dokáže
vcítit do světa zcela odlišného typu
myšlení. Pro poznání problémů Velké
Británie téměř ideální.
Karel Horníček

Ze života školky
Konec školního roku ve
školce byl v krojích
Tak jako každý rok, i letos v červnu
se v klánovické mateřské školce
loučili s předškoláky. Pro letošek
se tématem celé akce stal folklór.
Téma je to krásné a v Praze rozhodně
vzácné. Většina rodičů se ale tématu
nezalekla a k folklórní atmosféře
nemalou měrou přispělo i to, že se
dostavily celé rodiny v krojích.
Počasí dětem přálo a před
odpoledním žárem nejteplejšího dne
v týdnu všechny milosrdně chránily
vzrostlé stromy, kterých je na
zahradě školky dostatek.
Program byl opravdu velkolepý.
Soutěž o nejlepší doma upečený
koláč se setkala s velkým úspěchem
a po všech dobrotách klánovických
maminek se jen zaprášilo.
Vítězkám bylo nakonec rozdáno pět
zlatých vařeček.
O taneční část programu se
postaral folklorní soubor Gaudeamus
a seskupení klánovických učitelek
KLAUČ, ve kterém nechyběli ani
zástupci mužů. Všichni se do svého
vystoupení pustili s vervou a jejich
snaha byla odměněna bouřlivým
potleskem. Hudba hrála, jedlo se, pilo
se, zpívalo se a čas příjemně plynul.
Také děti z hudebně pohybového
kroužku přispěly k bohatému
programu a zazpívaly a zatancovaly
na lidové písně. O hudební doprovod
se postaraly starší děti, které
zahrály na flétničku.
V rámci programu proběhla
i sbírka na vybudování hřiště pro
dvouleté děti, kdy se podařilo
vybrat 12 600 Kč.
Slavnostní rozloučení
s předškoláky bylo krásné a každý
budoucí školák a školačka byli
představeni krátkou básničkou.
Ta přesně vystihla povahu
dítěte, které si za potlesku všech
zúčastněných užilo svoji chvilku
slávy. Vše bylo korunováno
výborným moderátorským
výkonem pana ředitele.
Petra Hupšilová
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Z dopisů redakci

Hasiči informují
Největší akcí v uplynulém období
byla pro nás bezesporu Benefice pro
klánovické hasiče, která proběhla v KC
Beseda pro uspořádání sbírky na naši
(vaši) plošinu. V rámci benefice nám
děti předvedly hudební i taneční čísla.
Dále byly od dětí vystaveny obrázky
s hasičskou tematikou, které si bylo
možno zakoupit. Všem zúčastněným
patří velký dík. Za vaše příspěvky ze
srdce děkujeme!

Třešně v naší ulici V Pátém

Chtěla bych touto cestou oslovit
lidi, kteří chodí k nám do ulice
na třešně, aby se k nim chovali
ohleduplně a netrhali ovoce
včetně větví. Už poněkolikáté jsem
přistihla lidi, jak nám stromy ničí.
Naposledy minulý týden dvě asi
desetileté holčičky seděly v trávě
a na sobě dvě velké větve obsypané
ovocem. Jakmile jsem to uviděla,
vynadala jsem jim.
Dívky si z toho vůbec nic nedělaly
a pokračovaly dál. Proto prosím
rodiče, aby svým dětem také
vysvětlili, jak se trhá ovoce. Kdyby se
takhle choval každý,  za chvíli by nám
ze stromů nic nezbylo. Naše rodina
zde bydlí pátou generaci ale takové
surové „nálety“ tu nikdo nepamatuje.
Dnes na silnici a chodnících
v trávě zůstávají pozůstatky větví
a listů. A pokud někdo z naší
ulice toto uvidí, prosím ozvěte se
a usměrněte dotyčné.
Alice Babincová (Hrdlicová)

Z hasičského deníku:
Dne 21. 5. 2017 se jednotka již tradičně
ujala společně s Městskou policií
pořadatelské služby při Běhu naděje.
25. 5. v 18.47 je jednotka informována
občankou Klánovic o požáru
odpadkového koše na zastávce MHD
Smržovská. Jednotka vyjíždí s CAS
25 v počtu 1+4 na místo události, kde
provede likvidaci doutnajícího odpadu.
S přechodem studené fronty
a bouřkovou činností jednotky vyjela
v počtu 1+6 na základě oznámení
občanů dne 22. 6. 2017 v 19.14 do
ulice K Rukavičkárně, k padlému
– zlomenému stromu. Na místě
pomocí motorových pil strom rozřeže

a komunikaci zprůjezdní. V 19.37 se
vrací na základnu, kde je OPISem
vyzvána k pohotovosti. Pohotovost
končí ve 23.30.
Další padlý strom na sebe nedal
dlouho čekat a dne 23. 6. v 8.53 jednotka
v počtu 1+3 vyjíždí na základě výzvy
pracovníků MČ do ulice V Trninách
k dalšímu zlomenému stromu. Na
základnu se vrací v 9.32.
Nedělní dopoledne 25. 6. v 9.57
opět vyjíždí jednotka v počtu 1+6 do
ulice Smržovské č. p. 1 k pomoci při
odstranění následku havárie vody.
Jednotka provádí odčerpání a následné
vymetání vody ze sklepních prostor
a soc. zázemí v 1 NP Základní školy.
Závěrem bych chtěl všechny příznivce
Hasičů a děti s rodiči pozvat na již
tradiční Zábavné odpoledne s hasiči,
které se koná dne 16. září 2017 od 14.00
hodin v okolí Haly starosty Hanzala,
v ulici V Soudním. Při této příležitosti
bude široké veřejnosti představena
Požární plošina PP 27.1 na podvozku
Tatra 148, která již začala sloužit při
činnosti SDH Klánovice občanům.
Radek Čihula, Pavel Jaroš

placená inzerce

Autorizovaný prodejce Hoffmann a Žižák spol. s r. o.
hledá pro rozšiřující se provoz servisního centra Zápy Praha-východ:

Přejímacího technika a automechaniky
pro opravy nákladních vozidel

Pracovníka Pick-up pro převozy vozidel
zákazníků a styk se zákazníky

Požadujeme:
 vyučení v oboru
 spolehlivost a kvalitně odvedenou práci
 ochotu vzdělávat se v oboru a rozšiřovat své technické znalosti
 praxe v oboru výhodou
 řidičský průkaz skupiny C výhodou

Požadujeme:
 řidičský průkaz skupiny B
 reprezentativní vystupování
 zodpovědnost, spolehlivost
 znalost automobilové techniky

Pracovníka na myčku vozidel
Požadujeme:
 řidičský průkaz skupiny B
 spolehlivost a kvalitně odvedenou práci

Autoklepmíře
Požadujeme:
 vyučení v oboru
 praxi min. 2 roky v oboru
 kvalitně odvedenou práci
 ochotu vzdělávat se v oboru

Nabízíme:
 práci v moderně zařízeném prostředí

 odborná a technická školení

 motivující mzdové ohodnocení  práci ve stabilní společnosti

Životopisy zasílejte na adresu: Hoffmann a Žižák spol. s r. o. Zápy 255, 250 01 Brandýs nad Labem,
nebo na e-mail: preclik@hoffmann-zizak.cz.
V případě zájmu, volejte na tel.: 326 901 186.
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Mnohokrát děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám v neděli 28. května
2017 pomohli v Klánovicích uspořádat již 8. ročník Pohádkového lesa.
Společně jsme přivítali více než 850 dětských návštěvníků z Klánovic
a širokého okolí a připravili pro ně a jejich rodiny úžasný pohádkový den.
Největší díky patří těm, kteří se na uspořádání Pohádkového lesa přímo podíleli. Letos to byli tito
nadšenci (v abecedním pořadí):
Hana + Terezka + Matyáš + Krištof Albertovi, Jana Bačová, Nikola Banertová, Honza Bauer, Vítek +
Tomáš + Štěpán Borkovi, Šimon Bucek, Lucka Böhmová, Marcela + Eliška Bürgelovy, Róza Červová,
Vláďa Čerych, Alena Dušková, Jakub Erben, Michal Fuchs, Veronika Fuchsová, Pavel + David
Fürbachovi, Andrea + Fanda Gottwaldovi, Lucka Hachová, Eliška Hájková, Ája + Luky Hladíkovi, Lucka
+ Kačka Holatovy, Alan Hudek, Eliška Husáková, Slávek Jaroš, Martin Jína, Mariana + Matyáš
Jiráskovi, Honza + Kamča Kašparovi, Lenka + Honza + Eva Kobiánovi, Adélka Kloučková, Klára
Konečná, Markéta Krajčovičová, Petr Kubíček Jr., Áďa + Vojta Kusákovi, Kryštof Maliňák, Honza
Maršík, Bára + Jirka Matějkovi, Milada Mirovská, Kuba Nejedlý, Petra Petrlíková, Honza Pilař, Lucka +
Matěj + Lukáš Písečtí, Kateřina + Ferdinand + Lucie + Andy + Viktorka Polákovi, Věra Poláčková, Lucka
Procházková, Kuba Remiš, Ela + Zdeněk Rychtaříkovi, Jana + Dominik Řeřábkovi, Zsófia Sátor, Lucka
Seidelová, Jirka Sikita, Romana + Apolenka Sklenaříkovy, Denča Součková, Kristina Sudreová, Lenka +
Annabella Šlemarovy, Renata Šťastná, Dana Thorovská, Jana Tondrová, Zdeňka + Alžbětka + Anežka
Vorlíčkovy, Jonáš Vybíral, Derrick Wilson, Ria + Míra + Natálka Zdražilovi.

Děkujeme také sponzorům, bez kterých bychom akci v tomto rozsahu nemohli připravit, zejména
pak společnostem Peugeot Kopecký Praha 10 – Strašnice a ProCare Medical. Dále děkujeme
společnostem, které zdarma poskytly zdravé odměny a dárky do tomboly: Olymptoy, Agátin svět,
Albatros Media, Danone ČR, Hipp ČR, Lego ČR, Maspex ČR, Miss Cake, Terezia Company, Rauch ČR.
Děkujeme rovněž FK Klánovice za bezplatný pronájem areálu, panu Borisi Kučerovi za bezplatný
pronájem parkoviště, panu Jaroslavu Bromovi z klánovických UB potravin za pomoc s distribucí a
chlazením potravin, Agentuře Pranýř za zapůjčení draka, Bricks4Kids za Lego program, ZŠ Klánovice
za bezplatné zapůjčení aparatury, Městské Policii za asistenci a všem, kteří nám fandí.
Děkuje obecně prospěšná společnost

Bližší informace o akci a fotogalerii najdete na stránkách www.pohadkoveklanovice.cz.
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MALÍŘSKÉ A ÚKLIDOVÉ PRÁCE

SEKÁNÍ A ÚDRŽBA ZAHRAD
PRAVIDELNÉ ÚKLIDY RD
REKONSTRUKCE
DROBNÉ ŘEMESLNÉ OPRAVY
POKLÁDKA PODLAH
BOURACÍ PRÁCE
VYKLÍZENÍ









www.malirmatej.cz
malirmatej@gmail.com



737 502 987

STAVEBNÍ PRÁCE
CELKOVÉ REKONSTRUKCE, I DROBNÉ OPRAVY, DLAŽBY,
SÁDROKARTONY, OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ, MALÍŘSKÉ,
BOURACÍ PRÁCE, HODINOVÝ MANŽEL
NYNÍ MIMOSEZÓNNÍ SLEVY, 604 690 317

STŘÍHÁNÍ PSŮ
stříhání, trimování
a celková úprava psů

TEL.: 739 304 286

Radka Šimáňová
Staroklánovická 127
Praha 9 - Újezd nad Lesy
(200m od nádraží)
radka.simanova@seznam.cz

inzerce Duelle.pdf:Sestava 1

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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ING. JARMILA DUBOVÁ
realitní makléř senior
+420 724 221 948
jarmila.dubova@4property.cz
www.4property.cz

PROPERTY a. s., Donská 275/9, 101 00 Praha 10
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PRODEJ – průmyslový areál
na pozemku 3603 m2, skladová
hala 1751 m2, kanceláře 560 m2,
manipulační plocha 880 m2,
Brandýská ul. Jirny,
cena 49.000.000,-Kč
PRONÁJEM - průmyslový areál
na pozemku 3603 m2, skladová
hala 1751 m2, kanceláře 560 m2,
manipulační plocha 880 m2,
Brandýská ul., Jirny,
cena 250.000,-Kč/měsíc + poplatky

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Bc. 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
reze

r

vac e

PRODEJ – unikátní stavební zasíťovaný
pozemek 1463 m2 v centru obce,
ul. U kopečku, Šestajovice

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

cena 7.990.000,-Kč

www.zdiradpekarek.cz
reze

rvac

e

PRODEJ - atraktivní stavební pozemek 756 m2,
roh Dědická x Rápošovská ul., Újezd nad Lesy

Poslední 3 pozemky
v projektu v Kolodějích
921, 947 a 950 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 červenec/srpen 2017

Vážení a milí návštěvníci Nové Besedy,
čeká nás léto a s ním i „divadelní prázdniny“. Současně bude po celou dobu prázdnin zavřená i kavárna Beseda Café. Rády bychom tento čas
využily na přípravu dramaturgie na další sezónu.
Proto jsme „vyrobily“ jednoduchý dotazník, s jehož pomocí chceme zjistit, jak hodnotíte činnost kulturního centra, co by se podle Vás dalo dělat
lépe a případně jaké máte další podměty a nápady.
Zpětná vazba od Vás je velmi důležitá, pomůže nám vybírat program tak, aby dával co největší smysl a naplňoval i vaše požadavky.
Proto Vás moc prosíme o vyplnění krátkého dotazníku. Zabere Vám jen pár minut!
Předem Vám za vyplnění děkujeme. Pro inspiraci můžete navštívit náš web KC Nová Beseda, kde se snažíme ve fotogalerii zaznamenávat naše
dosavadní aktivity.
Hezké léto a těšíme se na Vás v září!

Tým KC Nová Beseda
Gábina, Romana, Kateřina, Zuzana a Petra

DOTAZNÍK
1) Programový výběr kulturního centra:
a) mi vyhovuje
b) uvítal/a bych zařazení ................................................................................................................................................
2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Z následujících aktivit by mě zajímaly (vyberte prosím i preferovaný čas):
Pravidelný kurz čínské medicíny: dopoledne – odpoledne – večer - víkend
Pravidelný kurz homeopatie: dopoledne – odpoledne – večer - víkend
Pravidelný kurz áyurvédy: dopoledne – odpoledne – večer - víkend
Jazykový kurz ruštiny: dopoledne – odpoledne – večer – víkend
Jazykový kurz španělštiny: dopoledne – odpoledne – večer - víkend
Víkendový workshop „Zpívat umí každý“
Víkendový workshop herectví
Kurz digitální fotograﬁe: dopoledne – odpoledne – večer - víkend
Kurz výživového poradenství: dopoledne – odpoledne – večer – víkend
Váš nápad ..................................................................................................................................................................

3)

Které dny v týdnu by Vám vyhovovalo pravidelné ﬁlmové promítání?
...................................................................................................................................................................................

4) Vyhovuje Vám otvírací doba kavárny Beseda Café?
a) Ano
b) Jiná doba ...................................................................................................................................................................
Vyplněný dotazník prosíme zaslat na info@kcnovabeseda.cz nebo vhodit do schránky kulturního centra.
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. 7-8: 6. 7. 2017. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Michael Bouška, Jana Jochová, Veronika Gotthardt,
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. 8. 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

Cerhenice. Babyka, bludiště a Ústav šlechtičen

Jitka Dlasková
Pochází z Jiren, v Klánovicích
žije od roku 1980. Vystudovala
pedagogickou školu, obor
učitelka MŠ. V roce 1999 se stala
spoluzakladatelkou občanského
sdružení Mateřské centrum Šikulka
Klánovice, které slouží ke sdružování
předškolních dětí a jejich rodičů.
Paní Dlasková Mateřské centrum řídí
a zajišťuje jeho programovou náplň.
V MC děti i jejich matky nacházejí
sociální kontakty ve společnosti
vrstevníků, zúčastňují se programů
k rozvíjení jejich osobností, tj.
volných her, cvičení a mnoha dalších
akcí jako např. besídek, divadélek,
víkendových akcí, výletů nebo
společných dovolených a mnoha
dalších aktivit. Mateřské centrum
je místem nejen pro setkávání, ale
i pro výmeny zkušeností, inspiraci,
náplně volného času. Pro nejmenší
děti je možností vyzkoušet si pobyt
v kolektivu, učit se přizpůsobivosti,
ohleduplnosti a připravit se
k nástupu do MŠ nebo školy. Děti
v MC  nacházejí své první kamarády,
osamostatňují se a získávají různé
dovednosti. Samostatně mohou
docházet do miniškoličky již od
dvou let. Rodiče si mohou vybrat
různé  formy docházky. Mateřské
centrum je umístěno v objektu
Bazar se vstupem z ulice Ke Znaku.
Samozřejmostí je zajištění stravování
a pitného režimu. Běžná provozní
doba MC je od 7.30 do 16.00 hod.
Daniel Stangl

Na železniční trati Praha–Kolín se
jako první zastávka za Pečkami nachází
městys Cerhenice. První písemně
doložená zmínka o místním osídlení
sahá do 13. století. Nás však bude
zajímat především současnost tohoto
sídla povýšeného na městys již
v 1. polovině 16. století. Když vystoupíme
z vlaku na cerhenické zastávce
a vydáme se směrem do centra, po
levé straně uvidíme poslední zbytky
kdysi rozsáhlého areálu místního
cukrovaru, který byl v provozu od roku
1871 do 1997. Přednedávnem byla v okolí
Cerhenic vybudována cca
7 km dlouhá naučná stezka, po které
se vydáme od informačních panelů na
náměstí směrem k vrchu Beránek, kde
stojí malebný pozdně barokní kostel
sv. Jana Nepomuckého. U rybníka pod
kostelem se nachází zámeček z roku
1771, který nechal vybudovat Ústav
šlechtičen k pobytu svých chovanek.
Naučná stezka obepíná půlkruh jižně
od Cerhenic a přivede nás zpět v místě,
kde se rozkládá park Květoslavy
Šátkové, pojmenovaný na památku
místní obyvatelky, která v Cerhenicích

roku 2003 zahynula násilnou smrtí.
V parku naleznete velké množství
interaktivních hracích prvků, které
potěší nejen děti, ale i dospělé. Nachází
se zde i jeden z největších labyrintů
u nás, kde bloudění komplikuje několik
zavřených průchodů, které lze otevřít
jen při správné odpovědi na položenou
otázku. V sousedství labyrintu stojí dvě
vyhlídkové věže, které nabízejí rozhledy
do krajiny Polabí. A nakonec nás čeká
babyka! Záhadný výraz z vyjmenovaných
slov po B. Víte, co znamená? Nabízím
tři možnosti: Motýl, javor, tchyně.
Pro správnou odpověď bude nejlepší
uspořádat rodinný výlet přímo do
Cerhenic (bez tchyní).
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Babiččina Beseda light
To místo se přímo nabízí. Krásný
rybník, park s potokem, přes vodu
zbytky středověké tvrze, určitě nejhezčí
místo v celé Květnici. Jenže restaurace
se tu ne a ne chytit. Poslední změna
nastala koncem minulého roku, kdy ji
převzal majitel klánovické Babiččiny
Besedy a do Restaurace Květnice se
přesunula i část zdejšího personálu.
Nadějně to tu vypadalo už předloni,
kdy jsme psali o tamním pokusu udělat
prvotřídní italskou restauraci. Pár věcí,
třeba králíčci na zahradě a pár věcí
v jídelním lístku, z té doby zbylo. Také
trochu „italská“ obsluha, ale je možné,
že to bylo jen kvůli začátku prázdnin
a novým brigádníkům. Jídelní lístek
je příjemný mix světové kuchyně,
zůstaly i pizzy, točí se „po klánovicku“
počernice a plzeň. Kvalita jídel sice
Babiččiny besedy nedosahuje, ale když
si to dáte do poměru k polovičním
cenám, tak vlastně nejste nespojeni,

byť jídelní lístek je opravdu velmi
jednoduchý. Z toho, co jsme ochutnali,
obstála na výbornou polévka Tom yum
goong, nezklamalo Kajenské kuře,  
názvem trochu klamal Farmářský
salát, kde bylo salátu opravdu pomálu.
V poměru k ceně jídel neodpovídají ceny
vín, které začínají u skoro čtyř stovek
za sedmičku. To si opravdu člověk
rozmyslí, když za to může mít deset
půllitrů počernic.
Přes drobné nedorazy je obsluha
milá a čekání bylo i v sobotní
špičce snesitelné. A součet na účtu
letně příjemný.
Luboš Palata
Restaurace Květnice
po–ne 11.00–23.00
Na Ladech 414, 250 84 Květnice
tel: 777 663 565

    

