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Červnové západy slunce během nejdelších dnů v roce jsou v Klánovicích okouzlující
Foto KZ – Michaela Purnoch

korun

MÉNĚ VLAKŮ Z KLÁNOVIC?

VÝSTAVA – 140 LET KLÁNOVIC

BĚCHOVICE OD ŘÍJNA PRŮJEZDNÉ

VELETRH KROUŽKŮ

BĚH NADĚJE

SPRŠKA MEDAILÍ Z ROPESKIPPINGU

VYDAŘENÁ AKCE RYBÁŘŮ PRO DĚTI

NEJSLAVNĚJŠÍ ČECH V KLÁNOVICÍCH
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Slovo starosty

Zprávy z Rady městské části

Nové sportoviště a dětské hřiště

Vážení spoluobčané,
máme za sebou další školní rok,
ale tentokrát to není jen tak. Šlo totiž
o poslední školní rok, ve kterém se
část dětí musela učit v pronajatých
prostorách hotelové školy, odděleně
od ostatních tříd. Od září už budou
všechny děti pohromadě v naší škole.
To považuji z hlediska školní atmosféry
a sounáležitosti za obrovsky důležité.
Samotný červen pak byl letos
nejenom horký, ale také pestrý.
Po dlouhé době proběhla v Klánovicích
svatba, což i pro mě jako oddávajícího
znamenalo úplně novou zkušenost.
Přiznám se, že jsem byl trochu
nervózní, ale snad to na mně nebylo
moc vidět a nic jsem novomanželům
nepokazil. Týden po svatbě (hezká
náhoda) se uskutečnilo první letošní
vítání občánků. Pro seniory jsme zase
na letošní léto připravili nový projekt
zvýhodněného plavání, o kterém píšu
na jiném místě. Ze sportovních akcí
zmíním např. povedený 4. ročník
gymnastického Klánovice Cupu.
Pokud jde o věci úředně-oficiální,
tak za nejdůležitější červnové události
považuji jmenování nové ředitelky
mateřské školy a zastupitelstvem
projednané a schválené připomínky
Klánovic k návrhu Metropolitního
plánu. Došlo také k domluvě
na harmonogramu uzavírky
Českobrodské ulice.
O prázdninách se Klánovice opět
trochu vylidní, což chceme využít
k dalším opravám a rekonstrukcím
našich ulic. Na magistrátu se nám totiž
podařilo vyjednat a získat novou dotaci,
tentokrát dokonce ve výši 5 milionů
korun. Omlouvám se tedy za případné
krátkodobé dopravní komplikace. Ty
z Vás, na jejichž ulice letos nedojde,
prosím o trochu trpělivosti. Opravdu
není reálné dohnat během dvou
let manko vzniklé v předchozích
8–10 letech, kdy se v Klánovicích ulice
téměř neopravovaly.
Všem Vám přeji krásné léto, senzační
prázdniny či dovolenou a hodně
načerpaných sil do dalších měsíců.
Ferdinand Polák

V březnu tohoto roku se podařilo
získat magistrátní dotaci ve výši
4 mil Kč na projekt vybudování nového
sportoviště na pozemku „Kavris“–
roh Šlechtitelské a Vodojemské ulice.
Dlouhodobě je tato parcela nevyužitá
a zarostlá náletovými dřevinami.
Uvažovaná parcela se nachází
na vhodném místě. V této lokalitě,
nepříliš daleko od centra, chybí vyžití
pro děti a sportovce. Pozemek patří
městské části, odpadají tak případné
náklady na odkup nebo pronájem.
Přes mnohé úspěšné projekty v oblasti
sportu je na území celé obce stále
nedostatek venkovních univerzálních
hřišť, sportovišť a rekreačních prvků.
Obsahové požadavky na sportoviště byly

formulovány na schůzce, jíž se účastnili
zástupci klánovické sportovní veřejnosti
a školy. Výstup z tohoto setkání
sloužil jako podklad pro poptávku
na vypracování studie u několika
uznávaných dodavatelů sportovních
a dětských prvků. Bude vybrána ta
nejvhodnější. V plánu je vybudovat
jednoduché zázemí, multifunkční hřiště
na více sportů, dětský koutek, parkour
prvky, lanoviště a lezecké prvky. Celý
projekt bude mít několik fází. První fáze
obsahuje rekultivaci pozemku, dosadbu
zeleně, vznik hřiště a instalaci dětských
prvků. Její rozsah se bude odvíjet
od finanční náročnosti.
Jana Martinová

Zvýhodněné plavání pro seniory
V rámci rozšiřování podpory
sportovních a jiných zdraví prospěšných
aktivit pro klánovické občany jsme
připravili další nový projekt. Tentokrát
se jedná o podporu plavání pro naše
seniory. V rámci tohoto projektu
mohou od června až do konce sezony
(září) všichni občané ve věku nad 65 let
s trvalým bydlištěm v Klánovicích chodit
za symbolický poplatek (10 Kč/vstup)

ve všední dny v době od 10 do
12 hodin plavat do bazénu v areálu
kempu u fotbalového hřiště. Poukázky
na vstup je možné si po předložení
průkazu totožnosti vyzvedávat
v úředních hodinách (pondělí, středa
8–12 a 14–18 hod.) u paní Slezákové
na úřadu naší městské části.
Ferdinand Polák

Rada Městské části Praha – Klánovice:
• schválila objednávku studií

o zvýhodněném vstupu 10Kč za vstup

na projekt k realizaci sportoviště

do areálu klánovického koupaliště, a to

ve Vodojemské ulici s cílem

ve všední dny v čase 10.00–12.00 hodin

podpoření sportovních aktivit

v období od června až do září 2018,

klánovických dětí i dospělých,

• jmenovala novou ředitelku mateřské

• schválila smlouvu o spolupráci
městské části se Sborem dobrovolných

školy v Klánovicích paní Danu
Radinovou s účinností od 1. 8. 2018,

hasičů pro zabezpečení akce pro děti

• podpořila zefektivnění procesů

„Zábavné odpoledne s hasiči“, které se

na úřadu městské části tím,

bude konat 8. 9. 2018,

že schválila uzavření smlouvy

• schválila projekt „Podpora sportovních
aktivit seniorů“, který je určen pro

na software pro personalistiku,
• prodloužila provozní dobu hřiště

osoby ve věku nad

na Nepasickém náměstí od dubna

65 let s trvalým pobytem v městské

do září 8.00–21.00 a od října

části Praha – Klánovice. V této

do března 8.00–17.00.

souvislosti rada informovala

Stanislav Herman
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Otázky a odpovědi

Slovo šéfredaktora

MČ Horní Počernice začala povolovací řízení k dálniční křižovatce Beranka
– křižovatce pro tangentu. Jaké je stanovisko ÚMČ Klánovice k tomuto kroku
a výstavbě tangenty vůbec?
Územní řízení ve věci výstavby mimoúrovňové křižovatky Beranka nezahájila MČ
Horní Počernice, nýbrž stavební úřad. To je důležité z toho důvodu, že se nejedná
o nějaké politické rozhodování, ale o standardní proces výkonu státní správy dle
zákona. V něm bohužel není MČ Klánovice účastníkem řízení (zvažovaná stavba
neleží na našem ani na sousedním pozemku – jedná se o územní řízení pouze
k samotné křižovatce). Podávat připomínky v tomto řízení tedy nemůžeme.
Pokud jde o Klánovickou tangentu, tak osobně mám v této věci jasný a dlouhodobě
konzistentní názor – její výstavba by v současné době znamenala značné riziko
nárůstu tranzitní dopravy v Klánovicích, proto jsem zásadně proti její výstavbě.
V tomto duchu také aktivně jednám. Pokud jde o dlouhodobé stanovisko vedení
naší MČ, je férové přiznat, že nejméně dva předchozí starostové (pan Soukup a pan
Horníček) měli v této věci jiný názor a výstavbu tangenty podporovali.
Já jsem ale přesvědčen o tom, že Klánovicím bude (přinejmenším v nejbližších
letech) lépe bez ní.

Chudá obec bohatých lidí

Bude MČ Klánovice připomínkovat metropolitní plán Prahy, a pokud ano,
v jakých nejzásadnějších bodech?
Připomínky Klánovic k návrhu Metropolitního plánu schválilo na základě mého
návrhu v pondělí 25. června naše zastupitelstvo. Celý text v rozsahu
33 stran byl podrobně konzultován s právníkem a čítá dvacet obecných a pět
konkrétních připomínek týkajících se naší městské části. Všechny připomínky
jsou kvalifikovaně odůvodněny. Za nejdůležitější považuji připomínku týkající
se výstavby na Hornopočernicku (známé jako projekt UBM), kde požadujeme
změnu plochy z obytné (určené k bytové výstavbě) na plochu zemědělskou nebo
lesní porost. Další připomínka se týká severní části Klánovic (nyní pole mezi
ulicí Boušovou resp. Smidarskou ulicí a Šestajovicemi), kde plánovanou obytnou
výstavbu sice nerozporujeme, ale požadujeme do Metropolitního plánu zanést
také nutnost výstavby veřejné vybavenosti. Z dalších připomínek bych zmínil
požadavek na změnu (snížení) výškové regulace, změnu koridoru pro případnou
výstavbu Klánovické spojky nebo požadavek na vznik regulačního plánu. Celý text
připomínek naší městské části je k dispozici na webových stránkách
www.praha-klanovice.cz.
U nákupního centra na Slavětínské stále není informační plocha, která tam bývala
tradicí. Počítá se s jejím obnovením ještě v tomto roce?
Jak jsem již opakovaně psal do KZ i říkal na zastupitelstvu, s obnovou veřejné
plakátovací plochy u nákupního centra na Slavětínské nepočítáme. Letos jsme
nainstalovali tři zcela nové vývěsky (u pošty, u Bazaru a v ulici K Rukavičkárně).
Dvě z nich jsou dokonce oboustranné. To by pro potřeby městské části velikosti
Klánovic mělo bohatě stačit. Dále máme tři zasklené vývěsky u úřadu MČ,
které slouží primárně jako úřední deska, ale dáváme sem i plakáty a pozvánky
na zajímavé akce. Nová velká zasklená vývěska pro stejný účel byla nainstalována
i na nástupišti naší železniční zastávky. Primárním cílem v této věci do budoucna
je zachovat informační kapacitu vývěsek, ale přitom kultivovat veřejný prostor
Klánovic. Informace o konaných akcích zveřejňujeme rovněž v KZ, na webu MČ
a dále také na loni zřízené facebookové stránce Praha – Klánovice. Takže cest
k informacím je jistě dostatek.
Na otázky odpověděl pan starosta Ferdinand Polák.
Otázky i za vás pokládal Luboš Palata. Svoje podněty a tipy na otázky zasílejte prosím na:
kzsefredaktor@seznam.cz.

Jaká chudá obec, řeknete si asi. Co
by za to mnohé jiné obce daly, kdyby
to u nich vypadalo tak, jak to vypadá
dnes v Klánovicích. Ale já to myslím
tak, že na to, kolik tu žije opravdu
velmi bohatých lidí, jsou Klánovice
chudší, zanedbanější a méně
rozvinuté, než by být mohly.
Cesty k tomu, aby tomu bylo jinak,
lépe, jsou dvě. Tou první je spočítat,
kolik by Klánovice získaly na daních,
pokud by byly samostatnou obcí,
a měly tudíž jasný podíl z daní, které
její občané odvádějí státu.
Tento údaj, podle mého skromného
odhadu, nejméně několikanásobně,
možná dokonce mnohonásobně
převyšující dnešní „nárokovou“ část
klánovického rozpočtu, by nemusel
být hned důvodem k odtržení
od Prahy. Ale měl by být argumentem
pro vyjednávání s pražským
magistrátem.
Ano, v posledních několika letech
dostáváme z pražského rozpočtu
více než dříve, takže už máme
i na něco víc než jen na sekání
trávy a úklid ulic. Ale měli bychom
si být jisti, zda náhodou nemáme
nárok na několikanásobek této
částky, a pokud máme, je třeba
o odpovídající navýšení našeho
rozpočtu usilovat.
Druhou cestou je pak přesvědčit
místní bohaté občany k investicím
do obce, protože to je konec konců
investice do jejich majetku, který
se hezčí, uklizenější a lépe fungující
obcí s více službami pro všechny
občany více zhodnotí. Když Klánovice
vznikaly, jmenovalo se toto sdružení
Okrašlovací spolek, díky němuž
vznikla třeba Beseda s divadelním
sálem.
Tou úplně nejdůležitější věcí
je plán, co s těmi penězi, pokud
budou, chceme udělat. Hezčí ulice,
dům seniorů, celoroční termální
plavecké lázně, jízdárna, bruslařská
plocha, ochrana a zušlechtění lesa,
promenáda s koncerty… Lázně
Klánovice.
Luboš Palata
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Téma čísla: Klánovice přijdou od prosince o spěšné vlaky
Podle návrhu jízdního řádu, který na svém webu zveřejnila Správa železniční dopravní cesty, dojde od prosince
ke zrušení zastavování spěšných vlaků v Klánovicích a Úvalech. Spěšné vlaky nově vytvoří rychlé spojení pro středočeská
města. Kapacita ostatních vlaků zastavujících v Klánovicích se zároveň zvýší. Na podrobnosti jsme se ptali Václava Haase
z organizace ROPID, která plánuje dopravu v Praze a okolí.

Od nového jízdního řádu se z Klánovic svezete opět jen „panťákem“
Foto KZ – Luboš Palata
Proč dojde ke zrušení zastavování
spěšných vlaků v Klánovicích?
Úlohou spěšných vlaků je rychlá
doprava ze středočeských měst
do Prahy. V souvislosti s rozšiřováním
PID do Středočeského kraje se rozhodlo
o zavedení nových pravidelných
spěšných vlaků z Kutné Hory a Kolína.
Naším cílem je vytvořit proklad
s rychlíky tak, aby z Kolína jel každou
půlhodinu rychlý vlak do Prahy. Jízdní
doba spěšných vlaků proto nemůže být
o moc větší než u rychlíků.
Přesto nemůže alespoň část spěšných
vlaků v Klánovicích zastavovat?
Kvůli posunutí polohy vlaků
v souvislosti s otevřením Ejpovického
tunelu se změnila poloha vlaků
linky S7. Shodou okolností vlaky
linky S1 pojedou v Klánovicích zhruba
ve stejném okamžiku jako spěšné
vlaky. My tedy technicky neumíme
spěšné vlaky na trať postavit.
Kdybychom uměle navyšovali jejich
jízdní dobu, spěšný vlak by byl pro
středočeská města nepoužitelný.
Nebojíte se, že nebude kapacita vlaků
v Klánovicích dostačovat?

Všechny vlaky z Českého Brodu by
měly být nově složeny ze dvou jednotek
City Elefant. Kapacita by měla být
proto dostatečná. U stávajících vlaků
je vytížení kolem 80 %. Při zdvojení
souprav bych se tedy kapacitního
problému neobával.
Jak vlastně probíhá tvorba jízdního
řádu vlaků?
My jako objednatel dáme zadání
dopravci, který si zažádá o trasy
na Správě železniční dopravní cesty.
Ta udělá návrh, kdy se snaží
koordinovat jednotlivé vlaky. Měli by
se snažit, aby se na trať vešly dálkové,
nákladní i regionální vlaky. Návrh je
vždy kompromisem. My jsme například
požadovali směrem do Klánovic
pravidelný interval 15 minut, nicméně
to možné není. Grafikon na trati Praha –
Kolín se sestavuje rok od roku obtížněji.
Co do budoucna, nebude to problém?
Podle nás není současná situace
dlouhodobě udržitelná. V blízké
budoucnosti se nechystá žádná
investiční akce, která by problém
vyřešila. Ve výhledu chce SŽDC
postavit odlehčovací trať, ale to už

se bavíme o vysokorychlostní trati.
Před rokem jsme po správě železnic
chtěli zadat studii na zkapacitnění
trati Praha – Kolín. V minulosti byla
zadána i jiná studie, ale firma, která
ji vytvářela, skončila v insolvenci.
U vysokorychlostní trati navíc není stále
vybrána varianta, jestli povede přes
Běchovice, nebo směrem na Benešov.
Problémem není jen kapacita trati,
ale i nedostatek vozidel. Je v plánu
nákup dalších vlaků?
Na linky S1 a S7 se v současné době
nákup nových vozidel neplánuje. Přes
projekt OPD2 jsme chtěli financovat nové
jednotky pro linku S9 (Benešov – Praha
– Milovice). Bohužel nevyšla efektivita
projektu, a navíc peníze vyčerpaly jiné
kraje. Teď se budeme snažit sehnat
peníze na nákup vlaků od Evropské
investiční banky. Modernizované patrové
vozy, které teď používáme pouze v ranní
špičce na trati Praha – Beroun, budou
nově jezdit i odpoledne.
Co městská linka S41 z Libně
do Roztok? V současnosti na lince jezdí
poslední starý pantograf. Co bude
jezdit místo něj?
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U klánovického nádraží je problém
zaparkovat. Neuvažujete o zavedení
nových autobusů navázaných na vlak?
Rok od roku autobusy posilujeme.
Závisí to i na ochotě okolních obcí
ve Středočeském kraji financovat
spoje. Lidé navíc jezdí autem, protože

cestou zpátky mohou nakoupit, nebo
vyzvednout děti ze školky. Navíc
navyšování autobusů je složité,
protože chybějí řidiči. Do pěti
let hrozí, že odejde třetina řidičů
do důchodu.
Michael Bouška

Berlínský S-bahn. Pro Klánovice sen, pro Prahu stále nedostižný vzor ...
Foto archiv KZ

Proti zrušení zastavování spěšných vlaků vznikla petice
V bistru Bazar na klánovickém
nádraží mohou lidé do 12. července
podepsat petici za zachování
zastavování spěšného vlaku Sp 1902.
„Důvodem je velká vytíženost ranních
spojů z Klánovic, protože Klánovice
jsou nástupní zastávkou pro obyvatele

nejen z Újezdu nad Lesy a Klánovic,
ale i z širokého okolí. Již nyní jsou tyto
spoje přeplněné, a pokud by došlo
k ubrání tohoto spoje, situace by se dále
zhoršila,“ zní v textu petice. Mimo jiné
petici podporuje spolek Újezd nad Lesy:
krajina pro život.

Připomínky k návrhu jízdního řádu
vlaků mohou občané posílat na adresu
ropid@ropid.cz do
15. 7. 2018. V předmětu e-mailu by mělo
být uvedeno „Připomínka k Návrhu JŘ
ČD 2018/2019“.
(mb)

Od srpna budou moci cestující místo Lítačky použít i platební kartu
Od srpna plánuje ROPID spustit
nový odbavovací systém, který umožní
pohodlnější nákup kuponu na Pražskou
integrovanou dopravu přes internet.
V minulosti totiž cestující museli
po nákupu na internetu nejprve kartu
vložit do validátoru. Pro obyvatele
okrajových částí to znamenalo cestu
k některému z validátorů, které se
nacházejí u stanic metra. Nově bude
jízdenka platná bez nutnosti vložení
karty do validátoru. Bude tak možné
si koupit třeba měsíční kupon a hned
druhý den na něj jet z Klánovic
do Prahy.

Cestující rovněž nebudou muset
vlastnit Lítačku. „Nově si budou moci
nahrát kupon na In Kartu Českých
drah nebo na platební kartu Visa či
Mastercard. Do budoucna bude možné
mít lítačku i v chytrém telefonu,“
popisuje novinky mluvčí organizace
ROPID Filip Drápal. V příměstských
autobusech, do kterých byl nový
odbavovací systém nainstalován, půjde
navíc platit bezkontaktní platební
kartou i jízdenky u řidiče. „Zatím to
nebude garantované. Například Arriva,
která jezdí v Klánovicích, by měla platby
kartou akceptovat. Do budoucna se

rozšíří možnost platby kartou i do všech
tramvají,“ uvedl mluvčí ROPIDu Drápal.
Cestující do budoucna čekají
i pohodlnější klimatizované autobusy.
„Každý nový autobus bude muset
být alespoň částečně nízkopodlažní,
bude muset mít funkční klimatizaci,
jednotný vzhled a pohodlnější sedadla
na příměstských linkách,“ popisuje nové
požadavky na vozidla mluvčí organizace
ROPID Filip Drápal. Při vyšších
teplotách pak bude muset dopravce
klimatizaci používat, jinak může být
sankcionován.
(mb)
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Hydepark

Potřebujeme v Klánovicích posílit městskou policii?
Já si myslím, že ano. Malý počet strážníků je totiž nejčastějším vysvětlením pro nedostatečnou činnost MP.
Ta se podle mého názoru nejvíce projevuje porušováním dopravních předpisů (rychlá jízda, nesprávné parkování).
Překračování povolené rychlosti vidíme nejčastěji v ulici Slavětínská, kde skutečně málokdo jede povolených 40 resp.
30 km/hod. Velmi nebezpečné situace také vznikají každé všední ráno v okolí klánovického nádraží, kde řidiči spěchající
na vlak často ohrožují nepřiměřeně rychlou jízdou chodce nebo cyklisty. Dalším problémem je nesprávné nebo
nebezpečné parkování a jeho postih, k němuž dochází jen velmi zřídka. Např. prakticky okamžitě po vyznačení žlutých
čar v ulicích Medinská, Aranžerská, se objevilo porušování zákazu, které není postihováno. Vyšší frekvence obchůzek
strážníků by jistě pomohla i o víkendech, kdy jsme čas od čas svědky porušování nočního klidu nebo vandalismu
nejčastěji v souvislosti s nadměrnou konzumací alkoholu.
Štěpánka Čtrnáctá, spolu pro Klánovice

Je čas na změnu

Zastupitelkou Klánovic jsem již jedenáctý rok. Blíží se volby, a to bývá důvod k bilancování. Bohužel nemohu říci, že jsem
s vývojem ve správě Klánovic spokojena. Dřívější devítičlenné zastupitelstvo fungovalo spíše jako „správní rada“. Dnes
máme patnáctičlenný „miniparlament“, kde nezáleží až tolik na schopnostech, odbornosti, výsledcích ani důvěře voličů,
jako na koaliční smlouvě. Starostou se stal zastupitel, který ve volbách získal až předposlední mandát. Místní rada, tedy
klánovická vláda, provozuje v podstatě kabinetní politiku. Zápisy z jednání jsou omezeny na minimum, neuvádí se, kdo jak
hlasoval. Poskytování informací bylo nepřiměřeně zpoplatněno. Rada se brání videozáznamům ze zasedání zastupitelstva.
Hospodaření s financemi, tedy daněmi zaplacenými občany Klánovic, i samotný přístup k výkonu veřejných funkcí některých
kolegů považuji za problematický. Voličům doporučuji více se zajímat o veřejné dění a hlavně začátkem října přijít k volbám!
Marie Jágrová
Zlepšila se situace kolem kontejnerů na zelený odpad. Je naprosto dostačující umístění „zelených“ kontejnerů pouze
na víkend a s tím spojené využívání deponie. Naopak je neuspokojivá situace u kontejnerů s tříděným odpadem.
Do kontejnerů neodkládají tříděný odpad jenom klánovičtí občané, ale i podnikatelé v Klánovicích (živnostenský odpad),
či stavebníci např. zbylé polystyrenové desky. Vedle kontejnerů se často nacházejí pytle plné různých odpadků, pneumatiky,
části nábytku atd. Bohužel tuto neukázněnost je obtížné řešit a rádi bychom přivítali pomoc místních občanů např.
oslovením neukázněného občana či identifikací jeho vozidla. Kontejnery v Klánovicích využívají též Šestajovičtí. To potvrdil
i šestajovický starosta pan Hrdlic. Situace by se měla zlepšit od září 2018, kdy bude v Šestajovicích otevřen sběrný dvůr.
Pozitivní zprávou je, že byla opravena lesní cesta navazující na ulici Všestarskou a lesní cesta navazující na Nové Dvory.
Ta pouze v části, kudy cesta prochází porostem náležejícím společnosti Lesy Praha.
Marie Mikušová

Jen udržovat, nebo Klánovice také rozvíjet?

Po roce a půl klánovického starostování se někdy setkávám s (pro mě) nepochopitelnou kritikou. Prý příliš „utrácíme“
peníze. Je zpochybňována potřeba přístavby školy a školky, rekonstrukce úřadu, rozsah oprav komunikací nebo nákup
drobných dárkových předmětů pro vítání občánků či oficiální návštěvy. Poslední perličkou je požadavek dvou členů
finančního (!!!) výboru naší městské části – Jiřího Beka a Jindřicha Lukáše –, aby naše MČ nepřijímala vyjednanou dotaci
4 milionů korun na výstavbu multifunkčního hřiště. Já to vidím úplně naopak. Jsem přesvědčen, že po letech, kdy
Klánovice v investicích a celkovém rozvoji doslova spaly, je naprosto nezbytné tyto i další projekty připravovat, zajistit
financování a realizovat. Nemyslím si, že klimatizace pro úředníky, nové třídy pro školáky, moderní hřiště či 21. století
odpovídající kultura Klánovicemi organizovaných akcí je něco nadstandardního, nebo se jedná o vyhazování peněz.
Ferdinand Polák (ODS)
Další oslovená zastupitelka článek nedodala.

Upřesnění z minulého čísla
Nekonsekventnost
V minulém číslem KZ, přestože jsem naléhavě požádala, aby v mém příspěvku nebylo uvedeno jméno kteréhokoli
klánovického politika, objevilo se vedle odměny 30 412 Kč, kterou od ledna schválilo zastupitelstvo pro místostarostu,
i konkrétní jméno: Ing. Jana Martinová. Uvedení jména vyvolává vždy reakci, tak mě nepřekvapil společný dopis na její
obranu. Dovoluji si ale upozornit, že dopis by měl být adresován spíše tomu šotkovi, který zapříčinil, že se tam konkrétní
jméno otisklo. Kompletní verze se dá stáhnout na adrese https://otevrenenoviny.cz/zorka-starcevic-nesnesitelna-lehkostutraceni-aneb-hospodareni-klanovicke-radnice-na-pokracovani-dil-prvni/. Faktem ale zůstává, že naše malá MČ,
která nemá žádného uvolněného člena zastupitelstva, si nemůže dovolit tak vysoké odměny pro neuvolněné funkcionáře
z kterékoli strany či hnutí. Náklady na zastupitelstvo pro rok 2018 tak činí více než 1,3 mil. Kč. A není bez zajímavosti, že
to byl právě předseda finančního výboru (SPOLU), který nejenže snížení odměny místostarostovi (z 24 732 Kč na 5000 Kč)
podporoval, ale i, jak se uvádí v zápise finančního výboru, spolu se svým hnutím SPOLU inicioval.
Zorka Starčevičová
Jako šéfredaktor se za opomenutí zveřejnění upravené verze v minulém KZ omlouvám. L.P.
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Zprávy z Úřadu městské části

Změna na postu ředitele mateřské školy
Po šesti letech velmi úspěšného
fungování opouští post ředitele
naší mateřské školy Mgr. Matěj Žák.
Za dobu jeho působení zažila školka
nebývalý rozvoj. Připomenu např.
vznik lesní třídy v nově zbudované
zahradní kruhové dřevostavbě, loňské
otevření další nové třídy v krásné
přístavbě s dřevěnou fasádou,
zahájení provozu česko-anglické
třídy a třídy s programem Začít spolu
nebo vybudování certifikovaného
venkovního hřiště pro děti mladší
tří let. Neocenitelná je ale především
atmosféra, kterou se panu řediteli
podařilo ve školce a celé komunitě
rodičů během svého působení
v mateřské škole vybudovat. Radost,
s jakou děti do školky chodí, a ochota
až nadšení, s jakou se do školkových
akcí zapojují jejich rodiče, je dle mého
názoru skutečně unikátní. Panu řediteli

Žákovi proto skládám obrovskou
poklonu a opravdu hodně mu za jeho
ředitelování děkuji. Srdečně mu přeji,
aby se mu stejně dařilo i v jeho novém
působišti.
Na základě konkursního řízení byla
novou ředitelkou jmenována Dana
Radinová. Jsem pevně přesvědčen,
že je to výborná volba, protože Dana
Radinová ve školce pracuje přes deset
let a zná ji „jako své boty“. A to nejenom
v oblasti pedagogické, ale i v té
provozní. Jsem si proto jist, že naváže
na úspěšné působení Matěje Žáka,
udrží současnou kvalitu, případně
ji ještě dále zvedne (což bude vážně
těžké). Ale protože je Dana srdcařka
a pravá Klánovičanda, tak o naši školku
na další roky opravdu nemám žádný
strach.
Ferdinand Polák, starosta

Jubilanti
Červenec 2018
Josef Tichý
Vladimír Klomínek
Marie Žížalová
Milan Kudyn
Jana Tomsová
Jiří Kárník
Josef Špicar
Věra Kadlecová
Vladimír Staroba
Jaroslav Kubát
Václav Kadlec
Marta Strnadová
Srpen 2018
Josef Pištěk
Václav Skalický
Milan Mansfeld
Božena Křemenová
Jana Holatová

Vítání občánků
V pátek 8. června se v prostorách
mateřské školy uskutečnilo první
letošní vítání občánků. Mezi občany
Klánovic jsme tentokrát přivítali deset
dětí narozených v druhé polovině
loňského roku, z toho pět dívek
a pět chlapců. Každé z dětí kromě
slavnostního dekretu obdrželo drobné
dárky s tematikou Klánovic. O krásný
hudební program se pod vedením paní
učitelky Duchkové tentokrát postaraly
děti z naší mateřské školy, které novým
občánkům zahrály a zazpívaly několik
písniček. Fotografie z celé akce najdete
také na naší facebookové stránce. Příští
vítání občánků se uskuteční v září, kdy

Marie Hlavničková
Gert Weinmann
Hana Dufková
Aleš Tomek
Vladimír Vodička
Všem oslavencům gratulujeme!

Mobilní sběr nebezpečného
odpadu
Vítání nejmladších Klánovičáků, Foto ÚMČ

do Klánovic přivítáme děti narozené
v první polovině roku 2018.
Ferdinand Polák, starosta

Aktuální harmonogram uzavírky Českobrodské ulice
Po složitých jednáních s investorem
a zhotovitelem stavby byl stanoven aktuální
harmonogram uzavírky Českobrodské
ulice v Běchovicích, který by snad už měl
být definitivní. Podstatné je to, že od října
letošního roku až do příštích prázdnin
bude Českobrodská ulice normálně
průjezdná. O případných dalších změnách
harmonogramu Vás samozřejmě budeme
informovat.
Aktuálně celý
harmonogram vypadá takto:
ČERVENEC–SRPEN 2018
Uzavírka Českobrodské v Běchovicích

v úseku od pumpy MOL k odbočce na Horní
Počernice a v úseku od nově budovaných
mostků přes Rokytku k nádraží Běchovice.
ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2018
Trvá uzavírka Českobrodské
v Běchovicích v úseku od pumpy MOL
k odbočce na Horní Počernice.
ŘÍJEN/LISTOPAD 2018–ČERVEN 2019
Českobrodská normálně průjezdná.
ČERVENEC–SRPEN 2019
Částečné uzavírky Českobrodské
(kyvadlová doprava na semafor),
dokončení prací.
Ferdinand Polák, starosta

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)
14. 7. 2018 (sobota)
na těchto místech:
ul. Votavova (u nákupního střediska)
17.40–18.00 hod.
ul. Krovova (u pizzerie SAMOS)
18.10–18.30 hod.
ul. Šlechtitelská (křižovatka s ul.
Libčanská)
18.40–19.00 hod.
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Událost měsíce

Výstava 140 let Klánovic
V pondělí 4. 6. se konala vernisáž zajímavé a zároveň poučné výstavy ke 140. výročí vzniku Klánovic, kterou připravila obecně
prospěšná společnost Klánovice spolu. Úvodní atmosféru navodilo příjemné pěvecké vystoupení klánovického smíšeného sboru
SborKlanu. Deset panelů, některé pojaté jako srovnání dříve a dnes – Klánovická škola, spolky, architektura, jiné zastoupené
minulostí – osobnosti nebo nám projektující známou současnost – bydlení v přírodě, graficky zpracovala a jemně rozevlátým
logem opatřila Denisa Brédová. Tyto panely doplňovaly i dobové fotografie, plánky či místní kroniky. Součástí vernisáže bylo
i promítnutí dobového filmu zachycující Klánovice a jejich obyvatele při významných událostech 1945–47.
Pro velký počet návštěvníků byl promítán dvakrát. Promítání opatřil komentářem s lehkostí sobě vlastní Jindřich Lukáš, který
se ujal i moderování besedy s pamětníky Marií Utěšilovou, Marií Hendrychovou, Hanou Kutzendörferovou a její sestrou,
Ivanem Karlínem a Aloisem Hejtichem. Návštěvníci odcházeli potěšeni, poučeni i mile dojati. Výstava se v červenci přenese
do klánovických ulic, kde potrvá přibližně do konce léta.
Zorka Starčevičová
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Lázeňská klientela
Lázně se staly společenským centrem pro významné osobnosti pražské společnosti.
Našla
si sem cestu jak
pražská smetánka, tak majitelé víkendových sídel i místní
Lázeňská
klientela
občané. Hlavními lákadly byla kombinace zdravého lesního vzduchu společně s “léčivou
Lázněvodou”
se staly
společenským
centrem
významné
pražské
společnosti.
radioaktivní
z vlastních
hlubinných
vrtů,pro
léčivost
vody osobnosti
byla však pouze
reklamním Našla
trikem.si sem cestu jak pražská smetánka, tak majitelé víkendových sídel i místní
občané. Hlavními lákadly byla kombinace zdravého lesního vzduchu společně s “léčivou
radioaktivní vodou” z vlastních hlubinných vrtů, léčivost vody byla však pouze reklam1
2 3
4 5
6 7 8 9 10
ním trikem.

Rok 1927, budova převlékáren a bazén
s plavčíkem, větrný pohon v pozadí.

Zakladatel lázní
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Rok 1927, budova převlékáren a bazén

Jedním z těch, kteří se významně podíleli na rozkvětu Klánovic
byl větrný
pan arch.
Rudolf
s plavčíkem,
pohon
v pozadí.
Utěšil, ředitel pražské stavební a betonářské společnosti. Na severovýchodní straně
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lesa vykoupil pozemky a rozdělil je na stavební parcely. Na pozemku u kostelíčka
si postavil
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riviéry
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14
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vilu s vlastním
vodovodem, elektrickým osvětlením, domácím
biografem,
zahradu
si vybudoval
stylu anglického
parku.
Výstavbu na
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zastavila
I.světová válka.
Po jejím konci staví mezi
1 centrální garáže 2 garáže p. Utěšila 3 vila p. Utěšila 4 bazén p. Utěšila 5 hudební altán
lety 1922–1926 arch. Utěšil slavné Klánovické lázně přezdívané "Klánovická riviéra".
6 sprchy, převlékací kabinky 7 tenisové kurty 8 vila Jitřenka 9 větrný pohon 10 prádelny
Projekt
je na svouklánovické
dobu velkolepý a riviéry
rozsáhlý. Součástí lázní je krásný 50m bazén,
Výstavba
12 12 kostel13Nanebebevzetí Panny Marie 13 biograf p. Utěšila 1414
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Lázně
fungovaly v plném provozu až do Heydrichiády. Roku 1945
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topením. můstky. Postupně zde vyrostly sprchy, převlékací dobu opět fungovat, i když předválečné úrovně již nedosáhly.
Za druhé republiky a na počátku okupace, stále jezdila do Klánovic špička tehdejší
kabiny, verandy, společenské místnosti a kuželník. Nechybí zde ani ordinace lékařů
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Výstava k letošnímu 140. výročí založení Klánovic připravená obecně prospěšnou společností Klánovice spolu. Autorem
výstavy je grafička Denisa Brédová, která z podkladů klánovického patriota a sběratele Jindřicha Lukáše a dalších zdejších
občanů sestavila zajímavou kolekci fotografií a textů na devíti banerech (viz repro).
Foto KZ – Michal Čtrnáctý
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Dětské rybářské závody na rybníku Placiny
Dne 26. května 2018 pořádali rybáři
z MO Praha 3 – Žižkov II a jejich místní
skupiny Klánovice dětské závody
na rybníku Placiny v Klánovicích.
Na závody se registrovalo čtyřicet dětí
z řad rybářů, ale i nerybářů.
Děti si nejprve vylosovaly místa
na první i druhé kolo závodů. Pro
závodníky už byly připraveny kbelíky
s krmením a živou nástrahou.
Připraveni na závody byli i rozhodčí
s vybavením a radou pro malé nerybáře.
Úderem deváté hodiny začaly děti
chytat, po hodině a půl skončilo první
kolo a děti i rozhodčí se přemístili

na druhé stanoviště a po malé přestávce
se pokračovalo v závodech.
Po celou dobu závodů bylo pro děti
a jejich doprovod připraveno bohaté
občerstvení. Na výběr měli palačinky,
bramborák, uzeného kapra, klobásu,
studené i teplé nápoje.
Po třech hodinách lovu závody
skončily a děti napjatě očekávaly
vyhlášení výsledků.
Celkové množství nachytaných ryb
bylo 37 kaprů a 95 kusů ostatních ryb.
Pro všechny účastníky byly připraveny
hodnotné ceny a pro první tři místa
i poháry.

První místo obsadil Adam A. s 516 cm,
druhý byl Martin P. s 470 cm a třetí se
umístil Jan Š. s 358 cm.
Vzhledem k pěknému počasí se
domníváme, že jak závodníci, tak
i diváci byli s průběhem závodu
spokojeni.
Závěrem bychom rádi poděkovali
za dotace od MČ Klánovice, MČ Prahy 3
a sponzorské dary od firmy MOLL
a všem, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu závodů.
Za ČRS MO Praha 3 – Žižkov II
Stanislav Vycpálek a za MS Klánovice
Richard Hladík

Poděkování „Rybičky, rybičky, rybáři jedou…“
Asi znáte ten pokřik z dětské hry
na rybáře. Vybavil se mi čtvrtou
květnovou sobotu, když jsem přicházela
k Dolnímu rybníku Na Placinách a viděla
břeh obsypaný malými rybáři. V jejich
tvářích těšení se na úlovky, nedočkavost
a možná i trochu obavy, aby nezabrala,
zrovna když si odskočí pro palačinku
nebo bramborák. Měla jsem tam i své
dva malé rybáře. Z dálky na mě mávali
„ještě jsme nic nechytili, ale namočil

jsem si boty“. Nevadí. Počasí nám přálo
a boty byly za chvíli suché. Netrvalo
dlouho a i náš prut se povážlivě prohýbal
a snad by i skončil ve vodě, kdyby rybář
Standa Rak, který nám byl dopoledne
průvodcem, učitelem i vypravěčem
historek, nevyskočil a klukům nepomohl.
Zkušeně jim radil, co a jak dělat
a za chvíli jsme si zapisovali kapr, 51 cm
a v podběráku už se mrskal náš první
úlovek, který nám později přinesl i cenu

Rybářské závody se opět těšily velkému zájmu dětí Foto ČRS

za největší rybu. Ostatně – ceny byly
pro všechny děti, což je fajn, nikdo
neodcházel zklamaný. Kluci na sebe
byli hrdí , měli radost a já si uvědomuji,
jak jsem ráda, že je v Klánovicích parta
rybářů, kteří takové malé velké radosti
našim dětem umožňují. Děkuji vám
i všem vašim pomocníkům, kteří upekli
bublaninu, točili kofolu, nadepisovali
diplomy… Velké díky!
Soňa Soprová s rodinou
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Běh naděje 2018
V neděli 20. 5. se konal už devatenáctý
ročník Běhu naděje, který navazuje
na Běh Terryho Foxe. Letos se svým
dnem otevřených dveří přidal i místní
Sbor dobrovolných hasičů, už tradiční
byl i knižní bazar klánovické knihovny.
Počasí nám přálo, o hudební
doprovod se postaral skvělý Václav
Bízek, děti si mohly zasoutěžit
na hřišti, vyzkoušet si hasicí techniku
a vybavení a všichni jsme mohli

nahlédnout do prostor „hasičárny“,
kam se běžně nedostaneme. Děti
z kroužku mladých hasičů nám
předvedly, co se naučily.
Škoda, že počet účastníků nebyl
vyšší, číslo 171 je o mnoho menší, než
jsme byli zvyklí v počátcích Běhu.
Vybralo se však více než 23 000 Kč,
za což velmi děkujeme. Peníze ze
všech republikových Běhů naděje jsou
určeny Klinice dětské hematologie

a onkologie v Motole, kde jsou opravdu
smysluplně využity.
Chtěli bychom moc poděkovat
sponzorům, jmenovitě pánům Marku
Hrdlicovi, Jaroslavu Kruckému,
Jaroslavu Bromovi, firmám ZOTT,
EXPLAST, Klánovickému fóru a rodičům
Chvojkovým a Trojanovým a všem, kdo
se podíleli na organizaci a průběhu této
naší dlouholeté akce.
Jolana Fuchsová

pasovací glejt, knížku, a především svoji
první průkazku do knihovny. Celá tato
milá akce se (jako vždy) hezky vydařila,
přičemž jedním z nejkrásnějších
okamžiků celého slavnostního aktu byl
po jeho skončení spontánní úprk dětí
do knihovny, kde si mohly poprvé samy
vypůjčit nějakou knížku. Za organizaci

celé akce, ale i za dlouhodobě vysoce
nadstandardní přístup k malým i velkým
čtenářům, patří velký dík především
kolektivu pracovnic naší knihovny. Všem
čerstvě pasovaným malým nadšeným
čtenářům pak přeji, aby se z nich jednou
stali nadšení čtenáři velcí.
Ferdinand Polák, starosta

Pasování na čtenáře
Před několika lety založila klánovická
knihovna ve spolupráci s Masarykovou
základní školou novou tradici pasování
prvňáčků na čtenáře. Končící prvňáčci
byli tedy i letos – po složení zkoušky
v podobě přečtení krátkého textu
– rytířem Knihoslavem slavnostně
pasováni na čtenáře. Následně obdrželi

8. KLÁNOVICKÝ

Můžete se těšit

Tradiční veletrh kroužků
Spolek Klánovice SPOLU, o.p.s., ve spolupráci
s Masarykovou ZŠ v Klánovicích a MŠ Klánovice
připravuje na začátku nového školního roku již tradiční

VELETRH KROUŽK Ů

A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
45 vystavovatelů, přes 100 zájmových aktivit
pro děti i dospělé

akci – Veletrh kroužků a volného času pro Prahu 21.
Prezentační odpoledne volnočasových aktivit pro
děti, mládež i dospělé se uskuteční 5. 9. 2018 od 15.00
do 18.30 hodin v prostorách ZŠ Klánovice u Haly starosty
Hanzala. Jedná se o již osmý ročník této oblíbené akce,
v jejímž rámci jednotliví vystavovatelé představí své
aktivity formou prezentace ve vyhrazeném prostoru

5. září 2018, 15:00 až 18:30 hod.
u sportovní haly ZŠ Masarykova
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

na svém „stánku“. 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

Doprovodný program
Tombola

BOHATÉ OBČERSTVENÍ
podle domácích receptů

zpestřeno 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
pro zájemce o účast: Romana Hojná, e-mail:
romana.hojna@volny.cz.

Klánovice Spolu

Pořadatelé a sponzoři:
číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000716
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Zpráva z ÚMČ

Rozhovor s novým tajemníkem našeho úřadu MČ Klánovice
Můžete se nám prosím krátce
představit?
Jmenuji se Stanislav Herman.
Na klánovickém úřadu působím zatím
krátce, od počátku dubna. Velice si vážím
příležitosti být tajemníkem našeho úřadu.
Tato funkce mi skýtá možnost přispět
svými zkušenostmi ke správě a rozvoji
města a také možnost dále pokračovat
v budování úřadu, který je otevřený,
profesionální a transparentní pro občana
i podnikatele. Usilujeme také o vytvoření
příjemného pracovního prostředí pro
zaměstnance. Mé oblíbené heslo je
„v detailu je krása“. Podle mého názoru se
věci posunou dopředu jen s dostatečnou
analýzou a syntézou informací. Ve volném
čase rád lyžuji, jezdím na kole, běhám.
Odkud pocházíte? Budete dojíždět
nebo se stěhovat do Klánovic?
Pocházím z nejvyšších hor Česka,
ale v Praze žiji již od dob studií.
Do Klánovic v současné době dojíždím
z pražské Hostivaře.
Kde jste předtím pracoval a na jaké
funkci?
Mám zkušenosti z veřejné i soukromé
sféry, většina mých pracovních zkušeností
pochází z resortu ministerstva dopravy,
vnitra a okresního úřadu. Působil jsem

na pozici vedoucího odboru a také
odborného ředitele v oblasti alternativního
financování dopravní infrastruktury.
V rámci zkušeností ze soukromého
sektoru jsem pracoval jako odborný
poradce v oblasti privátních financí.
Byl jste v Klánovicích někdy předtím?
Klánovice jsem až do podání přihlášky
na výběrové řízení tajemníka znal pouze
jako cyklista, protože jsem zdejší krajinou
projížděl několikrát na kole.
Jak se vám Klánovice líbí?
Klánovice se mi velice líbí, mám rád
přírodu. Vnímám je jako výjimečné také
tím, že všichni občané Klánovic bydlí
blízko lesa.
Plánujete nějaké personální nebo
systémové změny na ÚMČ?
Hovořit o systémových a personálních
změnách je předčasné. Je nutné nejdříve
důkladně vyhodnotit stávající procesy
a definovat výchozí situaci a další strategii.
Je důležité udělat si plán, není vhodné
provádět unáhlené změny, ty způsobují
pouze zmatek.
Jak se vám zatím spolupracuje se
starostou, radními a všemi podřízenými?
Role tajemníka úřadu spočívá
v koordinaci a zasahování do procesů
se zohledněním nastavení principů

práce úředníků a samozřejmě musí být
zohledněna politika a zájmy volených
zástupců občanů městské části na dané
období. Úřad městské části musí být
profesionální organizací, která poskytne
odborný servis při plnění uložených
úkolů, o to budeme vždy usilovat.
Spolupráce jak se zmíněnými volenými
zástupci občanů, tak s mými kolegy
z úřadu je jedním z aspektů, díky kterému
mám pozitivní dojmy v dosavadní krátké
době mého působení. Když měníte
zaměstnání, částečně si přenášíte své
zkušenosti a myšlení do jiného prostředí,
které se snažíte dále rozvinout. Všichni
víme, že pevné zázemí a základ tvoří lidé
a mezilidské vztahy. Proto mi dovolte
touto cestou vyjádřit poděkování všem,
se kterými jsem v bezprostředním
každodenním kontaktu, pro dosavadní
vstřícnost a spolupráci.
Co byste vzkázal občanům?
Snažíme se být otevřeným úřadem
a více se občanům přiblížit. Pokud máte
nějaký nápad nebo připomínku, jak
přispět k rozvoji města, nebo je něco, co
vás v Klánovicích trápí, kontaktujte nás.
Budu velice rád, když se o své nápady či
připomínky se mnou podělíte.
Slavomír Jaroš

nepostrádají cyklostezky. Také ředitel
mateřské školy sdělil, že jejich stojany
ve školce jsou plné kol.
Mezi Klánovickými jsou ale tací, kteří
nejezdí na kole jenom po Klánovicích, ale
na kole se vydávají každodenně do práce
do centra Prahy. Na druhé straně jsou
tací, kteří si bez auta jízdu po Klánovicích
neumějí představit. Nedávno jsem slyšela
paní, která si posteskla sousedce, že její
manžel je už ráno u snídaně nervózní,
zda najde na nádraží parkovací místo.
U nádraží je plno, a tak jezdí tam i onam,
nakonec najde parkování poměrně daleko
a úprkem se řítí na nádraží, aby chytil vlak.
Kdyby jel na kole, byl by v klídku, pokochal
by se klánovickou zelení a v pohodě by
nasedl do vlaku.
Já sama na kole jezdím ráda a často.
Kolu dávám přednost před zakuklením
v autě, protože se potkávám s lidmi,

užívám si stromořadí a pohled
do zahrad, (pokud nejsou uzavřeny
zdmi a neprůhlednými ploty) a hlavně
neprodukuji škodliviny z auta. Prostě kolo
do rezidenčních Klánovic plných zeleně
jednoznačně patří.
Marie Mikušová

Klánovice na kole
V červnu jsme zorganizovaly
s Gábinou Šmerdovou (KC Nová
Beseda) spolu s Úřadem MČ Klánovice
výstavu „Klánovice na kole“ v čekárně
klánovického nádraží. Ta skončila
a otázkou je, zda oslovila či podnítila
o něco více Klánovičáků využívat kolo při
nákupech, na cestě do knihovny, na poštu,
do školy či školky, do restaurace, do kina
či na nádraží. Šéfredaktor KZ pan Palata
se podivil, že v ranních hodinách obtížně
nachází na nádraží volné místo u stojanů
na kola. Že by propagace přece jenom
zafungovala?
Je pravda, že v Klánovicích moc
cyklistů ve všedních dnech není,
ale naopak jsou „stálice“, které se
pohybují výhradně na kolech. Např.
paní Janoušková a Ing. Hermanová
z našeho Úřadu využívají kola při všech
svých úřednických aktivitách a vůbec

Nakupujeme
na kole.
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Ze života Klánovic

Svaz tělesně postižených
Koncem května a června jsme
absolvovali dva plánované jednodenní
výlety, jak zámek Kačina a Kutná Hora,
tak i Litoměřice a zámek Ploskovice
se nám líbily. Nepršelo, počasí nám
přálo, nebylo ani velké vedro. Právě pro
velké vedro jsme odsunuli plánovanou
prohlídku Strahovského kláštera
a potom i procházku po Stromovce.
S ohledem na naši fyzickou kondici
jsme raději zůstali doma.

V měsíci červenci a srpnu máme
v plánu pravidelné výlety, datum
a místo startu je vyvěšeno na nástěnce
u autobusu a v klubu. Těšíme se
na bohatou účast. Po celé léto i nadále
pokračují schůzky v klubu ve čtvrtek,
cvičení na židlích v půli června
skončilo. Všem členům přejeme hezké
a příjemné léto a těšíme se v září
na cvičení.
Olga Paplhamová

Z dopisů redakci
Jistě jste zaznamenali, že základní
škola, mateřská škola, fotbalové hřiště
a KC Nová Beseda prošly poslední
dobou velkou proměnou k lepšímu.
Z pohledu nás, kteří jsme s těmito
místy spojeni, má velkou zásluhu
na jejich rozkvětu paní místostarostka
Jana Martinová. S výsledky její
práce se můžete potkat i na mnoha
dalších místech v Klánovicích. Při
jednání s ní jsme se vždy setkali se
vstřícností, ochotou, profesionalitou,
lidským přístupem a znalostí grantové
problematiky, která je obzvláště pro
neziskový sektor důležitá.
K napsání tohoto krátkého
příspěvku nás vedl článek z KZ

6/2018 s názvem Nesnesitelná
lehkost utrácení, jehož autorkou je
paní Zorka Starčevičová. Stejně tak,
jako paní zastupitelku zaráží, že
za takto odvedenou práci pobírá paní
místostarostka odměnu, nás zaráží,
že tuto odměnu pobírá až od února
letošního roku, přestože s velkým
nasazením pracuje pro Klánovice již
od roku 2010.
Chceme tímto paní Martinové
poděkovat a vyjádřit naši podporu.
Její práce si velmi vážíme a věříme, že
nejsme v Klánovicích sami.
Gabriela Šmerdová, za KC Nová Beseda
Michal Černý, ředitel ZŠ Klánovice
Matěj Žák, ředitel MŠ Klánovice

Objemná výstavba – na koho to svést?
Stěží uvěřitelnou odpověď šéfa
stavební komise MČ Pavla Vorlíčka jsme
si mohli přečíst na str. 3 květnového
KZ. Za současnou objemnou výstavbu
v Klánovicích prý nepřímo mohou
zastupitelé z let 1998/99 (!) Podklady
pro stále platný Územní plán Prahy
z r. 1999 ve skutečnosti připravovalo
již první polistopadové zastupitelstvo
(1990/94) a jejich veřejné projednání
se v Klánovicích odehrálo v druhém
volebním období – v r. 1995. Těžko ale
lze tehdejším zastupitelům vytýkat,
že nedokázali „věštit“ problémy svých
současných nástupců.
Územní plán není neměnný
dokument, to dobře víme. Každý
rok pražské městské zastupitelstvo
projednává a schvaluje jeho změny.

Problémy s bouráním stávajících
objektů a následnou objemnou
výstavbou zejména na Slavětínské se
začaly projevovat po roce 2010. Tehdy
měla klánovická samospráva, tvořená
již současnou garniturou zastupitelů,
na vznikající problém pružně reagovat
– tedy např. nechat zpracovat návrh
na změnu ÚP a iniciovat jeho projednání
městským zastupitelstvem. Dodnes se
v tomto směru neudálo na místní radě
či zastupitelstvu vůbec nic, tedy není
rozhodnuto ani o přípravě podkladů
případného návrhu (!).
Spoléhat se na připravovaný
Metropolitní plán (a teprve nyní jeho
návrh začít v tomto směru připomínkovat)
rozhodně nestačí. Za současné situace
nelze totiž ani s jistotou říci, kdy tento

Od našich sousedů
Šestajovice pro Život, z.s. –
tak jsme tady…
Zdravíme všechny sousedy a občany
ze Šestajovic, Klánovic, Újezdu nad
Lesy, Jiren, Zelenče, Horních Počernic
a přilehlého okolí.
Rádi bychom představili náš nový
občanský spolek. Posílení místní
identity a komunitního života, oživení
a zlepšení veřejných prostor, ochrana
krajinného rázu a zvýšení aktivní účasti
obyvatel při řešení veřejných zájmů
– to je, oč tu běží!!! To jsou hlavní cíle
našeho spolku.
Naše motto je: Zvelebíš jen to, k čemu
máš vztah!
Za námi je první sousedské setkání;
několik účastí na seminářích na téma
Metropolitní plán, Budoucnost dopravy
v Praze a okolí, Rozvoj komunity;
setkání se spolky z okolních obcí
a zástupci MČ a mnoho hodin práce
při zjišťování informací o Klánovické
spojce a stavbě MÚK Beranka, která
s ní souvisí. Klánovická spojka je
jedním z našich hlavních témat
v současné době. Sledujeme její vývoj
již od roku 2008. Rádi poskytneme
informace dál, abyste se mohli
věnovat užitečnějším věcem než
sběru informací. Na našem webu
budou k dispozici stručné prezentace
týkající se Klánovické spojky včetně
argumentů, proč ji tady NECHCEME.
Plánujeme však i pozitivnější věci,
např. organizace vycházek Poznej
Šestajovice/Klánovice v čase (vycházky
inspirované Prahou Neznámou), Zažij
obec jinak a další akce, na které snad
budeme mít v dohledné době čas.
Pokud jste naladěni na stejnou notu,
neváhejte nás kontaktovat nebo nás
jen sledujte. A pokud jsou vám naše
aktivity, vize a cíle blízké, budeme moc
rádi za vaši PODPORU.
„Češi jsou národ prosíravý… “
Šestajovice pro Život, z.s.
plán vstoupí v platnost. Předběžný
a optimistický odhad je rok 2023.
Do té doby přirozeně platí současný ÚP
a stavební komise zamýšlí dělat co?
Městská část musí za stávající
situace aktivně jednat s investory
a důsledně využívat všechny nástroje,
které k ovlivnění výstavby má. Panu
Vorlíčkovi v tom jistě fundovaně poradí
zastupitel Zdeněk Rychtařík, architekt
se značnými praktickými zkušenostmi
v místě. Jinak i zde platí okřídlené: „Kdo
chce, hledá způsoby – kdo nechce, hledá
důvody…“
P. S. Reaguji za pana Ing. Jaroslava
Loserta, tehdejšího předsedu Komise
výstavby a pozdějšího starostu, který
se bohužel již sám bránit nemůže.
David Dušek
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Hasiči informují

Hasiči nejsou jen výjezdy
V neděli 10. 5. byl pro Soptíky uspořádán výlet do Výtopny Zlíchov. Děti si
zde prohlédly lokomotivy, vagony, auta i raritu – parní válec Mamut, vyrobený
v roce 1930 v ČKD. Vyroben byl tedy ve stejném roce, v jakém byli v Klánovicích
založeni hasiči. Děti si všechny exponáty i pečlivě prolezly. Hned po návštěvě
výtopny jsme navštívili HS-1 v ulici Sokolská. Soptíci si prohlédli garáže a
techniku, se kterou zasahují profesionální hasiči.
Prevence ve škole
Další akcí pro nás byla návštěva v Masarykově základní škole. Žákům byla
ve třídách představena prezentace od zrodu hasičů až po jejich současnost.
Po této teoretické části si pak prohlédli všechny naše výjezdové vozy.
Pozvánka
8. 9. 2018 od 14.00 hodin se u Haly starosty Hanzala uskuteční již tradiční
Zábavné odpoledne s hasiči. Všechny vás srdečně zveme!!!
Radek Čihula

Činnost jednotky
Dne 4. 6. 2018 v 18.55 byla jednotka
požádána o pomoc s odstraněním
nebezpečného stromu v ulici V Pátém.
Jednotka vyjela na místo s CAS 16
Iveco. Na místě provedla odstranění
nebezpečně nakloněného stromu
a místo předala majiteli. Na základnu
se vrátila v 19.26. hod.
Dne 18. 6. 2018 v 17.40 vyjela jednotka
na do ulice V Žáčku k oznámení
o výskytu nebezpečného hmyzu,
ohrožujícího děti z mateřské školy.
Jednotka na místě provedla likvidaci
hnízda a v 18.00 hodin se vrátila
na základnu.
Dne 19. 6. 2018, kdy se vraceli
členové jednotky z jednání
na Magistrátě, přijeli k dopravní
nehodě. Na místě členové provedli
zjištění zdravotního stavu účastníků
nehody, protipožární opatření
u havarovaných vozidel, místo nehody
zajistili, zasypali uniklé provozní
kapaliny a počkali na příjezd policie.
Po zadokumentování byly odstraněny
následky nehody.
Dne 23. 6. se jednotka a členové
sboru zúčastnili oslav 90. výročí
založení SDH Libuš.“
Pavel Jaroš

Z klánovického sportu

Záplava medailí pro Klánovice
V sobotu 9. června se ropeskippingový
oddíl Astry Klánovice zúčastnil
Mistrovství České republiky v závodním
skákání přes švihadlo. Naše závodnice
všech věkových kategorií podaly
skvělé výkony a vybojovaly sedmnáct
stříbrných a osm bronzových medailí.
Již tradičně se nám dařilo především
v týmových disciplínách, kde jsme

zúročily náročnou celoroční přípravu
a schopnost vzájemně spolupracovat.
Milým překvapením byl také výkon
nejmenších děvčat v kategorii 6–8
let, které se na svých úplně prvních
závodech probojovaly rovnou na druhé
místo, a jasně tak ukázaly, že když
se potká talent s poctivou prací
na tréninku, je úspěch zaručený.

Stříbrná a bronzová sprška medailí Astry Klánovice Foto AK

Jednalo se již o naši třetí účast
na velkých závodech v letošním
roce – v dubnu jsme se vypravily
na mezinárodní závody do Bratislavy
a v květnu jsme pro změnu sbíraly
zkušenosti na závodech v Černošicích
– opět s účastí špičkových zahraničních
týmů.
Na závěr sezony nás čeká ještě
tradiční závod Klánovice Cup, kde
budou v rámci 4. ročníku soutěžit
nejen závodnice v ropeskippingu, ale
také děvčata z našeho oddílu moderní
gymnastiky. A protože nezahálíme
ani o prázdninách, zúčastníme se
mezinárodního ropeskippingového
workshopu v Praze a uspořádáme také
týdenní soustředění v Klánovicích.
Od září se pak těšíme na nové talenty,
které rádi přivítáme na tréninku
ve čtvrtek od 17 hodin nebo ve středu
od 13.30. Nábor nových členů proběhne
v září – aktuální informace najdete
na webu nebo na Facebooku.
Petra Jeřábková
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Z klánovického sportu

FK Klánovice – Ohlédnutí za jarem 2018
Klánovický fotbal má za sebou
další ročník a opět se na něj bude
dlouze vzpomínat. Své zápasy má za
sebou A-tým, B-tým neboli Juniorka
i všechny mládežnické kategorie.
Pravidelného vylepšování se dočkává
také areál a zázemí pro fotbalisty
i kolemjdoucí návštěvníky. A jak si
jednotlivé týmy vedly?
Muži
Áčko nakonec vyklidilo ty úplně nejvyšší
pozice a skončilo na čtvrtém místě
tabulky se ziskem 41 bodů. Stále je ovšem
teoretická šance, že se v příští sezoně
v Klánovicích bude hrát I. třída. Záležet
bude na umístění ostatních týmů ve svých
soutěžích a losovacím aktivu. Tým letos
opět táhl svými góly Stanislav Škvor jich
vstřelil rovných dvaadvacet. Přes léto čeká
tým náročná kondiční i herní příprava
s novým trenérem. K týmu se připojí
stávající kouč Juniorky Martin Tumpach.

Juniorka
Třetí místo, čtrnáct výher z osmnácti
zápasů, sedmdesát pět branek a
čtyřicet jedna bodů. Tolik k uplynulé
sezoně Juniorky očima čísel. Svůj účel
tak projekt nového B-týmu pro hráče,
kteří přecházeli z dorostu, jistě splnil.
S největší pravděpodobností však již
pokračovat nebude a hráči z Juniorky
se budou hlásit trenéru Tumpachovi na
začátku přípravy A-týmu.
Mládež
Všechny kategorie od dorostu
po nejmenší mají již své soutěže u
konce. Dorostenci vedení zkušeným
trenérským duetem Fuchs – Lorenc
mají za sebou velmi těžkou sezonu,
ve které většinou hráli s o rok
staršími a fyzicky vyspělejšími
mužstvy. Dvacet dva bodů a poslední
místo o dva body za Kyjemi sice
nejsou úspěchem, věříme však, že

Klánovické A mužstvo se popralo o postup do I. třídy. Foto KZ

se tyto zkušenosti budou klukům
v budoucí sportovní kariéře ještě
hodit. Opakem byly výkony mladších
žáků. Ti zaslouží absolutorium
za perfektní sezonu plnou gólů a
ofenzivního fotbalu. Nejlepší útok
a jen o bod druhé místo v tabulce
hovoří za všechno. Plno branek a
krásných sportovních momentů bylo
k vidění samozřejmě i ve většině
zápasů přípravek. Velký dík patří
všem trenérům, kteří dobrovolně
absolvovali všechny tréninky a vzdali
se i většiny víkendů, bez nich by to
prostě nešlo.
V letní přestávce fotbal samozřejmě
nespí. Většina týmů začíná v srpnu po
krátké dovolené trénovat, přípravky
pak na začátku školního roku –
každé pondělí a středu od 17.00. Více
informací se můžete dozvědět na webu
www.fkklanovice.cz.
Matěj Nejedlý
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KOMPLETNÍ PÉČE
O PSY
VŠECH VELIKOSTÍ

Objednání na
tel.č. 603 286 876,
email: salon.sixi@gmail.cz,
www.salon-sixi.cz
Rohožnická 261, Újezd nad Lesy

.

..

.

PŘEPRAVA MIKROBUSEM AŽ 7 PASAŽÉRŮ
TRANSFER STUDENTŮ DO OPEN GATE

TEL.: 737 157 956
www.taxi-klanovice.cz

VO hutním materiálem v Praze 9 přijme

ŘIDIČE-SKLADNÍKA
Požadujeme profesní ŘP-C,karta řidiče,
výhodou VZV, jeř,., palič,
vazač. průkaz, mzda 30 – 40.000 Kč
Tel: 731 545 839, knourek@technimat.cz

RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů
střechy, okapy, fasády a jiné

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965
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Klientský pracovník

Proč si vybrat právě nás?

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
party box
CULINARIA

2 x 7 l s držadly je vhodný
pro přenášení potravin
A13739

džbán 1,65l
1,65 l s plastovým červeným
víkem, 6 sklenic 202ml.
202 ml.
A12479 habitat

Cenová nabídka platí od 1. 6. do 30. 7. 2018

sada dóz
na potraviny

0,4 / 0,8 / 1,4 / 2,3 l
A14089

129,-

více než 3 500 položek
do vaší domácnosti
trvale na prodejně
+ dalších 2000 položek do akcí

džbánový set
HABITAT A KÖSEM

slEVy AŽ

A12480 kösem

165,-

50%

149,-

původně: 329,-

původně: 259,-

původně: 259,-

skleněná máslenka
přepravka

60,-

A14092 Ø 9,5 cm 25,A13036 Ø 12,5 cm 50,-

původně: 259,-

od 25,-

BANQUET - Partner pro Vaši kuchyni a domácnost
Revoluční 1412
25092 Šestajovice

Otevírací doba:
Po - Ne: 8:30 - 19:00
Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

119,původně: 239,-

0,8 l
0,8l

A01247

155,-

skleněná dóza
na citrón LIMON

vhodný pro cukroví,
dortíky a ovoce
A11891

konvice na kávu
DARBY

A01245

původně: 99,-

skleněný stojan
ARLENE

A01249

40 kg, 48 x 34,5 x 23,5 cm
A14969 modro-hnědá
A14970 krémovo-růžová

20 x 13 x 7 cm
A12686

149,původně: 259,-

Při registraci do věrnostního
programu BANQUET CLUB
získáte slevu na další nákupy ve výši 3%
(tato sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží). Slevy se nedají sčítat.

Platí do vyprodání zásob.
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ceny od 3.397.000,- Kč.

vILADOMy DOUBRAvČICE – ByDLENÍ v ZAHRADÁCH

Developerský projekt pěti dvojdomků
s vlastními pozemky (334 – 613 m2),
Doubravčice, ul. Na Močidlech, okr. Kolín)

Horizont
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 5.300.000,-Kč

PRODEJ - bungalov 4+kk,
užitná plocha 137 m2,
pěstěná zahrada 645 m2,
Klučov u Č. Brodu.

zdirad.pekarek@re-max.cz

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí
cena 8.490.000,-Kč

cena 74.900,- Kč/měsíc + energie

PROnáJEM - skladové prostory
1007 m2 a kanceláře 19 m2 na sjezdu
z Vysočanské radiály, Praha 9 - Satalice.

www.zdiradpekarek.cz
vypR

ODÁN

O

PRODEJ - projekt 8 stavebních parcel
pro výstavbu RD, Praha 9 - Koloděje.
cena 12.900.000,-Kč

PRODEJ - PRODEJ – stavební pozemek
v proluce mezi Všestarskou a Malšovickou ul.,
1062 m2, Praha 9 – Klánovice

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
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PROGRAM červenec / srpen 2018
... jsme NADOSAH

Milí diváci a návštěvníci Nové Besedy, ...
čeká nás léto a s ním i „divadelní prázdniny“.
Současně bude po celou dobu prázdnin zavřená i KinoKavárna.
Program na září a podrobnější informace najdete na www.kcnovabeseda.cz.
Těšit se můžete například na divadelní představení SMLUVNÍ VZTAHY
nebo povídání s Vlaďkou Kennett a Jardou Duškem
NOVÝ ZÉLAND V NOVÉ BESEDĚ!
Hezké léto a těšíme se na Vás opět v září!
Tým KC Nová Beseda
Gábina, Romana, Kateřina, Zuzana a Petra
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz,
e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KinoKavárna je během července a srpna zavřená.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha a MČ Praha 21 za pomoc
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Žili v Klánovicích

Tip na výlet

Nebovidská tvrz, kamenné sídlo pulzující životem

Jára Cimrman
Tomáš Garrique Masaryk
do Klánovic zavítal zřejmě během
pobytu na zámku v Kolodějích
na počátku dvacátých let při svých
projížďkách na koni. Měl tehdy pronést
větu: „Kdyby byl v Klánovicích zámek,
nestěhoval bych se do Lán“. U podobně
významného Čecha, Járy Cimrmana,
můžeme konstatovat, že tu žil několik
let, o čemž máme jasný listinný důkaz.
Jde o Cimrmanovu významnou báseň
„Vánice a metelice“ datovanou sibiř
Klánovice 1903–1905. Báseň veřejně
zazněla v roce 1967. Nedávno se
objevila i na CD „Zapomenuté věci
zapomenutého génia“.
Profesor Pavel Vondruška
prokázal, že Cimrman na Sibiři nikdy
nebyl, a proto je třeba psát sibiř
s malým „s“, v podobě popisu teplot
ve vidrholeckém lese během zimy. Verš
básně „Fijú, fijú, fijú, jak to lidé žijú“
pak je aktuální i dnes.
Není to jediná stopa Klánovic v díle
českého génia. Do Klánovic umístil
i „domnělé“ rodiště jedné z hlavních
postav hry Akt dr. Josefa Turnovského
a bydliště krejčího Jana Turnovského.
Místo hry „Hospoda na mýtince“
leží pak nedaleko cesty do Úval,
kam Cimrman často a rád chodil
na vycházky.
Na rozdíl od ostatních návštěvníků
Cimrman zůstal ubytován
v Klánovicích v letním bytě i přes zimu.
Byla mu v únoru 1904 taková zima,
že vytrhal parkety v pokoji a udělal
si z nich ohýnek. Tím učinil objev
„podlahového topení“.
V létě 1905 pak pronesl před
nahluchlou bytnou přání: „Chtělo by
to lázeň“, což byl počáteční impuls
ke vzniku klánovických lázní. Dá
se předpokládat, že během pobytu
Járy Cimrmana vzniklo i několik
zatím nenalezených her, které stále
čekají na své objevení na půdách
klánovických domů.
Luboš Palata

Kolínsko je země tvrzí. O některých
jsme již na tomto místě psali. Tvrz
v Nebovicích u Kolína je zcela výjimečná
tím, že zde opět po staletích začal
pulzovat společenský život. Původně
na tomto místě stála gotická stavba,
která měla jedno až dvě obytná křídla,
která se nacházela v jihovýchodní
části dnešního půdorysu objektu. Tvrz
byla obehnána příkopem a valem.
Současnou čtvercovou dispozici určila
renesanční přestavba z druhé poloviny
16. století, která je pro dnešní podobu
tvrze klíčová. Vznikla tak trojkřídlá
jednopatrová budova opevněná příkopy
a valy. Jádro objektu původně uzavírala
zeď s bránou, vedoucí do prostoru
přilehlého hospodářského dvora.
Z renesanční doby se na různých částech
fasády dodnes zachovaly pozůstatky
pozoruhodné sgrafitové výzdoby.
Hlavním komunikačním prvkem byly
dnes zaniklé dřevěné pavlače po obvodu
nádvoří. Nejlépe se zachovalo přízemí

s průběžně řazenými obdélníkovými
místnostmi, vybavenými lunetovými
klenbami s hřebínky. O výše zmíněném
znovuzrození tvrze se zasloužilo občanské
sdružení Nebovitská tvrz, které zajišťuje
její opravy a organizuje zde kulturní
akce. Na tvrzi se pořádají hudební
festivaly, divadelní představení, letní kino.
V objektu tvrze naleznete svíčkárnu nebo
ukázky starých venkovských řemesel.
Více informací o tomto neobyčejném
projektu je publikováno na http://www.
nebovidskatvrz.cz. Na konci srpna se zde
koná tradiční Fesťák, kde vystoupí řada
populárních kapel. Nechte se inspirovat
prolínáním historie a současnosti při
návštěvě Nebovidské tvrze.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Zahradní restaurace Villa Vojkov v Tehovci
Kdybyste jeli okolo a nevěděli, že se
tam tento klenot nachází, mohli byste ji
i minout. Villa Vojkov je totiž obklopena
zahradou s hustým porostem, v níž paní
domácí s láskou pečuje o bylinky, levanduli,
květiny a každý kout zahrádky, a pan
domácí stojí u grilu a vytváří dobroty
uspokojující chuťové buňky zákazníků. Je
vidět, že majitelé se restauraci věnují celým
svým srdcem.
Zmínit se jen o jídle by byla velká škoda,
protože by to plně nevystihlo prožitek, který
toto kouzelné místo s obrovským geniem
loci nabízí.
Nejraději sem zavítáme s dětmi, protože ty
si užívají kromě jídla také pletené houpačky,
dětský koutek, hru s míčem nebo ležení
na dřevěné lavici s dekou a polštáři a koukání
při tom do oblak.
Pokrmů zde mají na jídelním lístku jen
pár, některé patří mezi stálice (jako třeba
hamburger, který je zde opravdu famózní),
jiné se týden od týdne mění podle toho, co
majitelům padne do oka. Bývají to kalamáří

chapadla, chobotnice, mušle, argentinské
steaky či mořská ryba.
Jako správná zahradní restaurace nabízí
Villa Vojkov posezení venku, přičemž velká
část stolů je buď zastřešená, nebo alespoň
pod slunečníkem. Bude vám tam dobře
téměř za každého počasí. Restaurace má
prostor se stoly také vevnitř, tam jsem ale
za ta léta, kdy tam jezdíme, ještě nikdy
nikoho sedět neviděla. Některé páteční
večery jsou ve znamení živé hudby.
Restaurace je otevřena pouze o víkendu
(od pátku do neděle), a to jen v letní sezoně,
od května do října. Z Klánovic je to autem
jen 20 minut, ale radši tam nejezděte, tohle
místo bych si totiž nechala nejraději jen
pro sebe.

Veronika Gottardt
Restaurace Villa Vojkov
K Nemocnici 44
Tehovec

    

