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Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

V dubnu se konečně rozběhly práce
na rekonstrukci Kunčické a části
Voňkovy a Krovovy, které by
měly být do konce roku ukončeny.
Opravy jsou zcela v režii magistrátu.
Rekonstrukce dalších ulic jsou
závislé na celkové rekonstrukci
dešťové kanalizace na Slavětínské.
Na projektové dokumentaci
magistrát již několik měsíců pracuje.
Velkou radost máme z rychle
rostoucí stavby na fotbalovém
hřišti, která navzdory nepříznivým
podmínkám ve stavebnictví zdárně
pokračuje.
Ke zjednodušenému dopravnímu
značení či zónám placeného stání
proběhla veřejná setkání a všechny
připomínky odbornici zapracovali
a vyrovnali se s nimi. Nezapomeňte,
že oba projekty můžete ještě
připomínkovat do 13. května.
Těším se na setkání s vámi na
čarodějnicích, na otevření pláže
u KC Beseda a 14. května na
STREET FOOD festivalu.
Mám radost z úspěšných projektů
a z toho, že se nám daří zlepšovat
život v jednom z nejpříjemnějších
koutků republiky.
vaše starostka Zorka Starčevičová
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l jednala o tepelném čerpadle jako
novém zdroji tepla pro budovu úřadu.
l jednala o výpůjčce nebo koupi
rybářského domku u rybníků
Placiny.
l vypsala výběrové řízení
na zhotovitele komunikace
cyklotrasy A50/A259.

Zápisy RMČ a ZMČ jsou na webu městské části. Záznamy z jednání ZMČ
jsou na YouTube kanálu „Praha‑Klanovice“. Petr Vilgus, tajemník úřadu

Rozvoj IT služeb v Klánovicích

T

ajemník klánovického úřadu Petr Vilgus je od roku 2021 členem
pražského řídícího výboru pro celoměstské koncepce v oblasti IT. Pro
klánovickou radnici se nyní připravují například elektronické úřední desky,
které nahradí současné nástěnky, pohodlnější a rychlejší evidence psů nebo
bezplatné licence programů, za které dnes musíme platit. V Klánovicích by se
též měla rozvíjet magistrátní datová síť.
Petr Vilgus, tajemník úřadu

Neudržitelná situace s parkováním je dlouhodobý problém, který začaly Klánovice
systematicky řešit před třemi roky. Průběžné informace najdete ve Zpravodajích
v roce 2020 a 2021.

Js parkováním
ak to dnes vypadá
v Klánovicích?

Paradoxně – když dnes potřebujete
uskladnit na veřejném prostranství
hromadu stavebního materiálu,
musíte za tento zábor každý den
platit poplatek. Mnohem rozměrnější
auto, které si veřejný prostor „zabírá“
podobně, neplatí nic.
Navíc – v Klánovicích dnes prakticky
neexistují legální parkovací místa. Pár
desítek jich je u nádraží, u sportovní
haly a pak roztroušeně v řadě ulic.
To znamená, že některá auta, která
parkují třeba v Aranžérské, Medinské
nebo Axmanově, zde stojí nelegálně
a blokují řádný provoz.

Pozvánka
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
přijměte srdečné pozvání na oslavu 77. výročí konce války.

D E N V Í T Ě Z S T VÍ
si připomeneme v neděli 8. května v 17 hodin
u památníku osvobození u kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Za městskou část Praha‑Klánovice

Zorka Starčevičová, starostka

Pozvánka na zastupitelstvo:
ZVEME VÁS NA

zasedání zastupitelstva MČ Praha-Klánovice,
které se koná ve čtvrtek 5. května 2022 od 18:00
v sále hotelové školy, Slavětínská 82.
Program jednání bude oznámen na webových stránkách MČ.

TAJEMNÍKA ÚŘADU

Parkovací zóny v otázkách a odpovědích

Živelné parkování také velmi ztěžuje
pohyb hasičů nebo popelářů.
Nevyvezená popelnice a nepořádek
jsou nepříjemnost, ale požár či jiné
nenadálé neštěstí mohou být život
ohrožující situace.

Jsou placené zóny řešením?

Cílem celého projektu je ochránit
zájmy našich občanů, a to nikoli
nahodilými kroky, ale promyšleným
a uceleným dopravním systémem.

FOTO: STUDIO MARCUS

ilí spoluobčané,
Klánovice rozkvetly nejen na hlavní
ulici. Jarní počasí spolu s námi
pomáhá ulehčit situaci našim
novým obyvatelům z Ukrajiny, kteří
v Klánovicích našli nový domov.

l podpořila opravu parkovacích
míst v ulici U Trativodu.
l zadala odizolování obytné
budovy Bazar.
l podpořila výpůjčku pozemků
u školního hřiště na kontejnery,
určené pro pobyt ukrajinských
uprchlíků.

Zeptali jsme se

T H O M A S B . / P I X A B A Y; T A T O S T R A N A : S T U D I O M A R C U S
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Slovo starostky
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Autorem projektu je Ing. Petr Horský,
který již v roce 2016 představil
klánovické veřejnosti tzv. generel
dopravy v klidu. Ing. Horský je
jedním z největších odborníků na
parkování v naší republice. Je zároveň
členem komise Rady hlavního města
Prahy pro parkování.

Auta vzadu stojí správně, ale zde, vpředu, již parkování povoleno není. Stačí, aby někdo
zaparkoval u protějšího chodníku a ulice je pro záchranné služby neprůjezdná.

Klánovice se na úkor
místních obyvatel stávají
bezplatným parkovištěm,
zatímco třeba
obě P+R v Běchovicích
zejí prázdnotou.
Klánovice se dnes na úkor místních
obyvatel každý den stávají bezplatným
parkovištěm, zatímco třeba P+R
u nádraží Běchovice‑střed nebo
parkovací dům na Černém Mostě (50
Kč/den) zeje prázdnotou.
Od samého počátku jsme se snažili
spolupracovat s újezdskou radnicí,
aby byla lokalita okolo nádraží
logicky řešena vcelku. Bohužel Praha
21 má v oblasti dopravy jiné priority.
Na výzvu magistrátu v roce 2020
schválilo klánovické zastupitelstvo
žádost o vyhlášení zóny placeného
stání v jižní části Klánovic. Po
pečlivé přípravě projektu a po jeho
připomínkování byl návrh stanovení
značení předložen v září 2021

silničnímu správnímu úřadu v Praze
21, aby mohl být schválen a uveden
v život. Vzhledem k výše řečeným
odlišným prioritám Prahy 21 nebyl
tento proces ani hladký, ani rychlý.

Co budou zóny znamenat
pro místní?

Pokud budou chtít lidé s trvalým
pobytem v Klánovicích parkovat
mimo vlastní pozemek, budou si
muset pořídit rezidenční kartu.
Ta je přijde na 600 nebo 1200 korun
ročně podle toho, jestli bydlí v zóně
nebo mimo ni. Platba pro seniory je
snížená, 180 nebo 360 korun ročně.
Zaplatí jen ten, kdo chce, nebo
potřebuje parkovat na ulici.
Ulice se zároveň uvolní od aut, která
zde řidiči každodenně odkládají na
úkor místních obyvatel.
A současně se zónou vzniknou nová,
legální parkovací místa, protože
projekt komplexně řeší i bezpečné
míjení protijedoucích vozidel
a zohledňuje pohyb velkých vozidel
hasičů a popelářů. (Pokrač. na str. 4)

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA‑KLÁNOVICE, U Besedy 300/8, Praha‑Klánovice 190 14
ID datové schránky: 2u4aks8 Web: www.praha-klanovice.cz; Facebook: facebook.com/praha.klanovice; Instagram: profil praha_
klanovice; Telefon: 281 962 264, 281 960 216; E‑mail: urad@praha‑klanovice.cz; Starostka: Mgr. Zorka Starčevičová, Tel: 603 543 329,
E-mail: starosta@praha‑klanovice.cz; Tajemník úřadu: MgA. Petr Vilgus, Ph.D., Tel: 602 607 994, E-mail: tajemnik@praha‑klanovice.cz
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Jubilanti

S

rdečně blahopřejeme našim
spoluobčanům, kteří si připomínají
svá životní jubilea.
MČ Praha-Klánovice

JUBILANTI
KVĚTEN 2022
Milan Paldus
Jana Zobačová
Eva Šťastná
Irena Krtková
Marta Ustrnulová
Jaroslav Polák
Zdeňka Kroupová
Marie Čapková
Vladimíra Smetanová
Ladislav Šolc
Vilma Uhrová
Aleš Morávek
Jaroslav Syrový

Současně dochází k razantnímu
snížení počtu dopravních značek
v souladu s projektem zjednodušení
dopravního značení, který občané
připomínkovali, a řešení je následně
v projektu zapracováno.
Mimo jiné má dojít k omezení
tranzitu přes ulici Mechovka. K této
úpravě paní starostka formou letáčku
znovu připomněla obyvatelům
Mechovky, aby v případě nesouhlasu
s navrhovaným řešením nezapomněli
podat své připomínky do 13. května.
Je zavedena cykloobousměrnost tam,
kde to dovoluje šířka komunikací
a postupuje projekt bezpečného
pohybu cyklistů celými Klánovicemi.

Kolik bude stát parkování
pro řidiče, kteří nebydlí
v Klánovicích?

Zpoplatnění bude platit pouze ve
všední dny od 9 do 16 hodin. Mimo
tuto dobu bude i nadále bezplatné.
Zaparkování v zóně bude stát 20 Kč
za hodinu, maximálně 90 Kč za den.
Platit se bude buď v parkovacím
automatu nebo aplikací v telefonu.

Kdo bude kontrolovat
zaplacení parkovného?

Na parkování dohlíží automatický
systém, který provozuje magistrát.
Jeho součástí jsou kontrolní auta
s kamerami na střeše.

Jaká je varianta k dopravě
auty a placení parkovného?

Současně s přípravou parkovacích
zón Klánovice vyjednaly nový
autobusový spoj na nejvytíženější
trase mezi naším vlakovým
nádražím, Šestajovicemi a Jirny.
Výrazně jsme též zlepšili podmínky
pro autobusy na obratišti u nádraží.
Díky těmto opatřením nyní mezi
7. a 8. hodinou ráno jezdí po
4
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Z dopravy

Slavětínské celkem 24 autobusových
spojů. Jsme připraveni i nadále
zvyšovat komfort cestujících veřejnou
dopravou – a to jak našich občanů,
tak hostů ze Středočeského kraje.

Některé práce jsou
jen dočasné opravy
poškozeného povrchu.
Některé vyřeší všechny
problémy daného místa
během jedné akce.

Proč radši nepostavíme
parkovací dům?

Varianty stavby parkovacího domu
existovaly jak na klánovické, tak
na újezdské straně. Představovaly
tvrdý zásah jak do životního
prostředí, tak do charakteru lokality.
A po odborném zhodnocení by
nejen nepřinesly kýžený výsledek
rychlého (a cenově dostupného)
zaparkování při přestupu na vlak,
ale neřešitelným způsobem by
navíc „zabily“ již tak přetíženou
dopravní situaci našich hlavních
dopravních tahů. Parkovací dům
s obrovskými náklady na stavbu
a provoz a zvýšenými nároky
na dopravní dostupnost není
univerzální řešení a pro naše účely
a pro naši lokalitu se zkrátka nehodí.

KOMPLETNÍ OBNOVA
KUNČICKÉ ZAČÍNÁ
Taková kompletní koordinovaná
obnova začíná v ulici Kunčická,
v části Krovovy a Voňkovy. Během
prací, které budou trvat zhruba
šest měsíců, budou kromě vozovky
a chodníků obnoveny všechny
podzemní sítě a v jednání je
i zavedení rychlého internetu
až do domu.

Co se tedy bude dít
v nejbližší době?

Nyní je na naší úřední desce i na
desce v Praze 21 vyvěšena veřejná
vyhláška o tom, že se chystá
stanovení zóny placeného stání.
Připomínkování je otevřeno na
dobu 30 dnů od doručení vyhlášky,
tj. do 13. května 2022.
Následně úřad zpracuje připomínky
a vyvěsí opatření obecné povahy.
Poté, co uplyne doba zveřejnění
na úřední desce, bude vyznačení
zóny předáno Technické správě
komunikací (TSK) k realizaci.
Dokumentace k zónám je rozsáhlá,
vše najdete na našich webových
stránkách praha‑klanovice.cz, a to na
úvodní straně dole: Současné téma –
Studie – Projekt.
Za informace děkujeme Petru
Vilgusovi, tajemníkovi úřadu.

F O T O : P E T R V I L G U S ; S T U D I O M A R C U S ; B A R E L : A R T H U R Z I M / P I X A B A Y; W E B R E U S E . P R A H A . E U

Přinese projekt ještě něco
dalšího mimo parkování?

Parkovací zóny
v otázkách a odpovědích

Zprávy z úřadu

T A J E M N Í K A Ú Ř A D U pokračování ze strany 3

F O T O K V Ě T I N Y: B R U N O G L A T S C H / P I X A B A Y; S T U D I O M A R C U S

Zeptali jsme se
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S majiteli domů ve stavbou
zasažené oblasti bude komunikovat
především zhotovitel – CETUS
PLUS a.s., Plzeňská 183/181,
150 00, Praha 5, zastoupený panem 
Robertem Janouškem.

Řidiči nyní šlapou v blátě a bláto se
rozjíždí i po ulici. Situaci zlepšíme
vydlážděním pruhu pro pravé kolo,
který je ve skutečnosti ještě součástí
ulice. Lesní plocha, která začíná
až za tímto pruhem, zůstane touto
úpravou nedotčena.

Kam s odpady
BIO VOK KONTEJNERY
NA BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝ ODPAD
SOBOTA 7. 5. 2022
9:00–12:00
l Lochenická x Medinská
SOBOTA 28. 5. 2022
9:00–12:00
l Želkovická x V Cestkách

VOK KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD

Připraveno na výsadbu. Ta bude
provedena v následujících dnech.

NEPASICKÉ NÁMĚSTÍ
KRÁSNĚJŠÍ
Dalším zlepšením veřejného prostoru
je dotvoření autobusového obratiště
na Nepasickém náměstí. Střed byl
snížen, což umožní zasakování
dešťové vody. Byla zde vyseta směs
bylin a trávy. Na odborné doporučení
bude vysazena ambroň západní. Ta za
pár let vyroste a přinese kýžený stín
a užitek do prostoru náměstí.

SOBOTA 15. 5. 2022
9:00–13:00
l V Jehličině x Šlechtitelská
l Želkovická x V Cestkách
SOBOTA 28. 5. 2022
9:00–13:00
l Dobřenická x Voňkova
l Nepasické náměstí x Rodovská

MOBILNÍ SBĚR
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A POTRAVIN. OLEJŮ
BUDE AŽ V SOBOTU
9. července 2022, info příště.

OTVÍRACÍ DOBA DEPONIE
ZIMNÍ ÚDRŽBA
KOMUNIKACÍ

11. březen – 31. říjen 2022
PONDĚLÍ

15:00 – 18:00

STŘEDA

15:00 – 18:00

PÁTEK

15:00 – 18:00

SOBOTA

9:00 – 12:00

O státních svátcích je zavřeno.

PARKOVÁNÍ U TRATIVODU

Kompletně na webu městské části:
praktické info – Kam s odpady.
Připravuje se výběrové
řízení na zimní údržbu.

V ulici U Trativodu je povoleno
parkování „s jedním kolem nahoře“.

Letos skončila platnost dlouhodobé
smlouvy na zimní údržbu
klánovických komunikací. Náš
úřad nyní chystá výběrové řízení na
poskytovatele této služby. Případní
zájemci nechť sledují náš profil
zadavatele.

Nejlepší odpad je ten, který vůbec
nevznikne. Info na reuse.praha.eu.

KVĚTEN 2022
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V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Zprávy z úřadu

STEZKY DO ÚVAL,
ŠESTAJOVIC A HORNÍCH
POČERNIC

Klánovice již dříve dostaly dotaci na
přípravu projektové dokumentace
dvou cyklotras: A441, která vede od
Xaverova přes Nové Dvory a ulicí
V Soudním do Úval, a A259, která
na našem území vede od Placin
přes Nové Dvory a Všestarskou
do Šestajovic. V letošním roce
jsme požádali magistrát o dotaci
na realizaci těchto bezmotorových
cest a na přípravu projektové
dokumentace na cyklotrasu A50,
která má vést od podjezdu pod
tratí v ulici Pilovská přes les a most,
k hřbitovu v Horních Počernicích.
Z KLÁNOVIC DO BĚCHOVIC
PĚŠKY I NA KOLE
Po loňských společných jednáních
obnoví Běchovice cestu, kterou

najdeme v mapách z 19. století. Ta
naváže na naši rekonstrukci, a to
lesní cesty přes Nové Dvory k samotě
Placiny (neplést s rybníky Placiny!).
Z Klánovic se tak dostaneme na
nádraží Běchovice‑střed pohodlnou
procházkou pěšky nebo na kole.

Dotace na
zlepšení
Klánovic
Klánovice jsou velmi
úspěšné v žádostech
o dotace z magistrátu.
Kromě cyklostezek
žádáme o financování
dalších projektů.

D

obrá zpráva je, že nám byly
ponechány všechny nedočerpané
dotace z minulého roku a navíc
jsme získali 7,5 milionu korun na
dostavbu zázemí pro sportovce

V Jehličině. Z další dotace jsme
zapojili zařízení na využití odpadní
vody a připravujeme instalaci
solárních panelů, aby provozní
náklady nového sídla našich
fotbalistů byly co nejmenší.

Začátkem roku jsme požádali
o dotace na několik akcí, jejichž cílem
je adaptace Klánovic na probíhající
změnu klimatu – zejména na prudké
lijáky a dlouhodobá sucha.
Jsme například připraveni realizovat
retenci vody na Přímském náměstí
v souladu se studií na zasakování
dešťových vod nebo vyprojektovat
úpravy v ulici K Rukavičkárně,
které umožní maximálně využívat
dešťovou vodu. Rádi bychom
opravili 11 studní ve vlastnictví MČ
a plánujeme razantně snížit provozní
náklady úřadu pořízením tepelného
čerpadla a solárních panelů.

STEZKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

LEGENDA: Rekonstrukce lesní cesty Klánovice:
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Obnova původní cesty Běchovice:

Nová adresa
centra pomoci
Ukrajině
F O T O : P E T R V I L G U S ; S T U D I O M A R C U S ; P Ř E V Z A T O Z P Ř Í S L U Š N Ý C H W E B Ů ; B O T I Č K Y: T E R R Y C N U D D E / P I X A B A Y; J Í D L O : C Y B E R C O M P U T E R S P I X A B A Y

Cyklostezky

F O T O : P E T R V I L G U S ; S T U D I O M A R C U S ; M A P K A U P R A V E N A Z M A P Y. C Z

Zprávy z úřadu

Mobilní rozhlas
je MUNIPOLIS
Naše městská část
využívá služeb
MUNIPOLIS, dříve pod
názvem Mobilní rozhlas.
Využívejte je i vy!

A

plikace MUNIPOLIS
umožňuje nahlásit prakticky
jakýkoli problém, nepořádek nebo
vandalismus. Většina telefonů již
dnes má fotoaparát a GPS modul,
takže s hlášením o problému obce
dostávají i fotodokumentaci a přesné
geolokační údaje, což jim řešení
problémů značně usnadňuje.
Další služby umožňují zapojit se do
dění v obci nebo pomáhat sousedům
například při hledání ztracených
mazlíčků. A neunikne vám žádná
důležitá informace z obce, i když
jste třeba na dovolené. Veškeré
informace najdete na munipolis.cz.

Vítání občánků
Po pauze, způsobené
koronavirem, se bude
opět konat vítání nových
občánků Klánovic.

Ú

řad již oslovil rodiče
a slavnostní přivítání
malých Klánovičanů se bude konat
23. května od 16:15 a od 17:15 na
zahradě mateřské školy.

Krajské asistenční
centrum pomoci
Ukrajině pro Prahu
a Středočeský kraj se
v dubnu přestěhovalo.

N

ová adresa je náměstí OSN
č. 844/1, Praha 9 - Vysočany, metro
B - Vysočanská. Otevřeno je každý
den od 7 do 21 hodin. Veškeré
informace na: pomocukrajine.
praha.eu.

konat informační tour po městských
částech tak, aby byly pokryty všechny
spádové oblasti Prahy. Pro naši
lokalitu bude nejbližší informační
místo na Černém Mostě (8. a 9.
června) nebo v Uhříněvsi (27. a 28.
června). Aktuality a podrobnosti
najdete na stránkách Institutu
a plánování hl. m. Prahy: iprpraha.cz.

Street Food
v Klánovicích
Přijďte si užít den ve
společnosti dobrého
jídla a pití na Street
Food festivalu!

P

řijďte v sobotu 14. května 2022 od
10 do 20 hodin před Halu starosty
Hanzala. Vstup je zdarma a těšit
se můžete i na bohatý doprovodný
program. Pořádá MČ Praha
‑Klánovice ve spolupráci s Food
Event. Pozvánku najdete na straně 23.

Územní plán se
týká každého
Pražana
Slavětínská
září barvami
V Centru architektury
a městského plánování
(CAMP) můžete navštívit
výstavu Metropolitního
plánu – nového
územního plánu Prahy.

V

Jarní cibuloviny
vykvetly v plné kráse.

C

ibulky narcisek, tulipánů,
modřenců aj. zasadili zahradníci na
podzim. V létě zde pokvetou směsi
trvalek. Tato průběžně kvetoucí
výsadba je součástí záměru ucelené
péče o zeleň v Klánovicích.

ýstava potrvá do 30. června. Má
dvě části: vysvětlení pěti základních
principů plánu a vystavení výkresů.
Na místě je možné položit konkrétní
otázky zpracovatelům plánu i podat
vlastní připomínku.
Od 9. května do 28. června se bude
KVĚTEN 2022
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Konkrétní záměr školní ulice
jsme avizovali v roce 2021 v rámci
a mohou převzít tzv. Dobrou praxi
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roku. Bez tohoto prověření praxí
do konce školního roku. V prvních
bychom zůstali jen u nekončící
dnech budou na nový provoz
teoretické diskuse bez konkrétního
dohlížet děti, rodiče a učitelé.
výsledku. Tedy – startujeme!
Máte dotaz? Máte nápad? Neváhejte
Po ukončení pilotního provozu, tedy
se na mne obrátit: 602 607 994,
po vyzkoušení v praxi, bude projekt
tajemnik@praha‑klanovice.cz.
vyhodnocen a dojde k rozhodnutí,
zda řešení je pro Klánovice vhodné.
Petr Vilgus, tajemník úřadu
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Modré a červené autobusy
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spojení autobusy.
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Roku 1974 se Klánovice staly
součástí Prahy, ale dopravní síť
na to reagovala až se zpožděním.
Když tehdy člověk potřeboval
denně cestovat po Praze, musel mít
předplatní jízdenku na městskou
hromadnou dopravu a k tomu
ještě předplatní jízdenku na vlak
nebo autobus ČSAD. Vysvětlení
pro nepamětníky: Československá
automobilová doprava (ČSAD)
byl centrální podnik zajišťující
automobilovou a autobusovou
dopravu mimo jednotlivá města.
Její autobusy byly modré barvy,
zatímco městské autobusy
i tramvaje – jakož i mnohé atributy
té doby – byly červené.

Autobusy 261 a 262

Teprve od počátku roku 1982 se
Klánovice připojily k síti pražské
městské hromadné dopravy
(MHD). První linkou byl autobus
261 od konečné tramvaje na
Spojovací ulici na Žižkově.
V Klánovicích nejprve končil

na Přímském náměstí, otočka
u koupaliště byla zprovozněna
až od 1. října toho roku. V denní
špičce měl interval 26 minut, ale
večer i delší než hodinu. Zároveň
byla zřízena i linka 262, která vedla
z Klánovic přes Újezd, Běchovice,
Horní Počernice, Satalice, Kbely
a Letňany až na okraj Čakovic,
ale zahrnovala jen několik spojů
v ranní a odpolední špičce.

Od devadesátek dodnes

K vylepšení dopravního spojení
došlo roku 1990, kdy byla
prodloužena linka metra B až do
Vysočan a autobus 261 byl ukončen
u stanice metra Palmovka. Další
zlepšení nastalo po zprovoznění
metra do stanice Černý Most v roce
1998. Tehdy sem byla přesunuta
konečná linky 261 a navíc byla
zřízena linka 303, která pro spojení
z Klánovic na Černý Most užívá
kratší trasu přes Šestajovice.
Postupně došlo i ke změně tarifních
podmínek a sladění jízdních řádů
vlaků a autobusů, takže je možné
plynule přestupovat mezi oběma
dopravními prostředky. Zatím
poslední změnou bylo přečíslování
linky 261 na 221.
Tolik krátké ohlédnutí – doufám,
že jsem (s pomocí webu) uvedl
všechny údaje správně.
Tomáš Ruda

Co se děje na síti
Facebookové skupiny a stránky
věnované společenskému
životu v naší městské části
se v jarních týdnech plnily
různorodými tématy.
Nikoho nepřekvapí, že
nejnaléhavější příspěvky se
týkaly ukrajinských uprchlíků.
Lidé, kteří pomáhají, hledali
ubytování, materiální zabezpečení
a volnočasové aktivity pro děti.
V souvislosti s válečnými útrapami
se na Vivat Klánovice objevila
výzva – kdo může odprodat či
darovat starší pily, lopaty a kotlíky
(určeno pro odklízecí práce ve
zničených ukrajinských městech).
Opět se ukázalo, jak zdejší
spoluobčané ve virtuálním
prostoru preferují dopravní
tématiku. Debatovalo se
o modrých zónách, o tzv. školní
ulici, jednosměrkách a o vztazích
mezi cyklisty, chodci a řidiči.
Dopravní komfort je zřejmě
důležitější než jiné problémy.
Naznačuje to zpráva na radniční
FB stránce: dubnová akce
Ukliďme Česko zaujala pouhých
šest lidí. Více občanů se zajímalo
o budoucnost restaurace
Dasch, uklidnění přinesla
informace, že prostor bude snad
sloužit původnímu účelu i po
rekonstrukci.
V polovině dubna se
ozvalo vše příjemné, co
souvisí s velikonočními
svátky. KC Beseda
Klánovice zvala na
speciální program,
květinářky nabízely barevné
a voňavé zboží, nechybělo lákání
na pochoutky. Chvilkovou nejistotu
mezi diskutéry vnesla fotografie
vypuštěného lesního rybníka.
Jiří Karban
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O ukrajinské malotřídce
v Klánovicích P O D R U H É

Od 7. března 2022 funguje v Klánovicích ukrajinská
malotřídka. V dubnovém zpravodaji jsme přiblížili,
jak to vše začalo. Dnes přinášíme pokračování.

Válka, uprchlíci, malotřídka
Ve čtvrtek 24. února 2022 začala
válka. Rusko napadlo sousední
Ukrajinu a od té doby statečná
Ukrajina s pomocí západních
spojenců bojuje. Počet válečných
uprchlíků je nyní téměř pět milionů
a Česká republika se stará o více
než 300 tisíc z nich. Asi největší
nápor musí zvládat hlavní město
a s ním jednotlivé městské části.
V Klánovicích už jedenáctý den války
otevřela malotřídka pro ukrajinské
děti. A to především díky Ing. Miloši
Královi, klánovické radnici, úřadu
a příspěvkovým organizacím MČ,
dárcům a dobrovolníkům. Historii
ukrajinské třídy v Klánovicích
zachycuje újezdský fotograf Pavel
Dufek a vytváří tak pro budoucnost
fotokroniku lidí a událostí.

Škola na hřišti

„V pondělí 7. března jsme začali
v knihovně a zbytek týdne jsme byli
na úřadě. O prázdninovém týdnu
jsme se přesunuli do školy, pak na
10
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LESY

POMÁHAJÍ

chvilku zpět na úřad a od 25. března
máme vlastní prostory v obytných
kontejnerech na školním hřišti,“
navazuje na náš předchozí rozhovor
Miloš Král. „Dnes máme 2 + 2
kontejnerové učebny, tedy čtyřtřídku
a děti tak můžou být v menších
skupinkách. Učitelský tým posílila
paní Černá, která učí češtinu
a ukrajinské děti dokonce připravuje
na přijímačky na české střední školy
a gymnázium. Začala u nás pracovat
jako dobrovolnice,“ pokračuje Miloš.

„

Ukrajincům se snažíme
maximálně pomoci.
Všem našim obětavým
spoluobčanům
ze srdce děkuji.

“

Zorka Starčevičová, starostka

HLAVNÍHO

MĚSTA

PRAHY

Uklízíme

Díky mecenášům a MČ

Obytné kontejnery jsou od firmy
Koma Rent s.r.o., pronájem zaplatili
dárci neziskovky. Velké poděkování
patří panu Thomasu Grundovi za
zprostředkování, bez něj by vše
šlo mnohem hůř a pomaleji. Další
dva kontejnery bezplatně zapůjčila
firma Metrostav Infrastructure a. s.
Kontejnery zadarmo i dovezla,
usadila a do konce školního roku
zaplatila ukrajinským dětem obědy ve
školní jídelně. Elektrickou přípojku
odborně připojil další mecenáš, pan
Milan Paldus z Klánovic a revizi
provedl pan Vávra ze Zelenče.
Energie hradí městská část.

UKLÍZELI JSME NÁŠ LES

Nová výsadba v okolí
Klánovického lesa
Na dohled od Klánovického lesa na původních polích
sázíme nové lesy a zakládáme nové krajinné parky.

LOKALITA LÍTOŽNICE

„Velký zážitek měly děti 12. dubna.
Od Martina Burdy dostaly darem 30
nádherných koloběžek, aby na nich
mohly jezdit do školy a drandit po
vyučování. Sledovat ty děti třeba při
vybalování různě barevných disků
na kola těch koloběžek, to byl zážitek
i pro nás,“ říká Miloš Král.

Na původně zemědělských
pozemcích v blízkosti přírodní
památky Lítožnice mezi Dubčí,
Běchovicemi a Koloději od jara
2021 vyrůstá nový les, který by
měl pomoci odstínit provoz na
plánovaném okruhu kolem Prahy.

Víme, o co jde

Nový les

„Všem, kteří pomáhají a přispívají
penězi, prací, materiálem a časem
jsem strašně moc vděčný. Sám jsem
rozjezdu té třídy věnoval denně
pět až sedm hodin, bral jsem to
z vlastní práce a času pro rodinu.
Nemůžu dost poděkovat své rodině
a zaměstnancům, že to se mnou
zvládli. Ale – jak jsem už říkal – sám
bych nezmohl nic. A že tolik lidí
pomáhá? Třeba je to nějaká splátka za
rok 1968. Tehdy nám lidi v zahraničí
hodně pomáhali, když u nás bylo
všechno ztracený. A taky dobře víme,
o čem je na Ukrajině řeč. A doufám,
že tentokrát to dopadne líp a Putin
a jeho režim nevyhraje, “ uzavírá náš
dubnový rozhovor Miloš Král.
Připravila Zita Kazdová
Pokud byste chtěli přispět finančně,
kontaktujte neziskovku Klánovice
SPOLU o. p. s. - ředitel Ing. Michal
Čtrnáctý: klanovice-spolu@email.cz.

FOTO: LHMP; ÚKLID: IVANA LAMMOVÁ

KLÁNOVICE

FOTO: PAVEL DUFEK

Reportáž
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V loňském roce jsme na ploše
téměř 10 hektarů vysadili přes
90 tisíc lesních sazenic a během
letošního jara se osadí dalších pět
hektarů plochy. Kostru budoucího
zeleného pásu tvoří především
duby, buky a lípy a další listnaté
druhy, jako jsou javory, habry,
v menším počtu i jeřáby břeky,
jilmy a třešně ptačí. Jehličnany,
které jsou v menšině, zastupuje
například modřín, borovice
a douglaska.

Celková proměna

Celá oblast Lítožnice v poslední
době prochází velkou proměnou.
V roce 2020 zde Praha dokončila
revitalizaci Lítožnického rybníka
a Říčanského potoka, jehož
koryto pod rybníkem získalo
nové meandry a několik nových
tůní. Tato lokalita se tak postupně

mění v přírodní mozaiku s vodními
plochami, lesíky a alejemi.

LOKALITA U ČEŇKU

Další proměnou prochází území
mezi Černým Mostem a Dolními
Počernicemi. Na původně volné
pláni již několik let postupně vzniká
velký krajinný park U Čeňku. V jeho
blízkosti leží dvojice rybníků: rybník
Martiňák, jemuž se někdy říká také
Čeněk, a rybník V Pískovně.

Moc děkujeme všem
účastníkům akce „Ukliďme
Česko“, která se v Klánovicích
uskutečnila 2. dubna 2022.
Sice počasí úplně
nepřálo, chvilkami
i sněžilo, přesto se
nás zúčastnilo hodně
a o to víc si toho
vážíme a děkujeme.
Sesbíralo se cca
100 kg odpadu,
objevili jsme
a zlikvidovali několik
černých skládek a užili si adrenalin
při objevování pokladů lesa,
tentokrát nikoli jedlých. Jednou
jsme dokonce vytáhli plechové
autíčko, zarostlé mezi kořeny
stromů. Takovou zábavu si hned
tak neužijete!

Nové remízy

V lokalitě pod rybníkem Martiňák
jsme založili různě velké lesní
remízky. Vysadili jsme zde na 16 tisíc
sazenic lesních dřevin, z nichž téměř
95 % tvořily listnaté druhy. Před
zvěří je chrání téměř 1 kilometr
dlouhá oplocenka.

Mozaika rekreačních ploch

Po jednotlivých etapách se toto
území mění v pestrou mozaiku
rekreačních ploch a lesíků, vodních
ploch a dalších přírodě bližších
a méně intenzivně udržovaných
míst. V roce 2018 byla dokončena
revitalizace severní části parku
a postupně se upravují další plochy,
zejména směrem na jih k Dolním
Počernicím.
Lesy hl. m. Prahy

Takže díky a už se moc těšíme
a všechny zveme na podzimní
termín úklidu, který vychází
na 17. září. Za napětí, adrenalin
a radost ručíme.
Ivana Lammová za tým KC Beseda
Zvláštní poděkování patří
všem, kteří z vlastní iniciativy
uklízejí v Klánovicém lese
i během roku, například
při svých procházkách
nebo sportování.
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Návštěva v Besedě

aktuality, pozvánky a rozhovory JANY PEXOVÉ

S

V Ý T V A R N I C Í

WEB ČESKÝCH MADRIGALISTŮ; DIVOČÁK: CLKER-FREE-VECTOR-IMAGES/PIXABAY

R O Z H O V O R

Táňou Macholdovou

Jsem moc ráda za možnost další
výstavy mých obrazů v Besedě.
Tentokrát uvidíte obrazy z mojí
nejnovější, ale i dřívější tvorby.
Vážou se k přírodě, lidským
prožitkům a pocitům. Uvidíte
převážně olejomalby, ale i tvorbu se
skleněnými prachem, také trošku
hraní si s pískem a hlínou, která je
takovým návratem k našim kořenům.

Kde byl start Vaší tvorby
a kde hledáte inspiraci?

Ráda jsem malovala a kreslila od
dětství, studovala jsem Hollarku

a Scénografii na DAMU. Svůj
výtvarný vývoj a hlavně čtení
v obrázcích dětí i dospělých v mé
Výtvarné dílně mne posunulo
k dalšímu studiu, které jsem teď
dokončila, a to je arteterapie.
Moje obrazy jste mohli vidět na
více jak 50 výstavách v Čechách,
v zahraničí ve Vídni a Římě. Věnuji
se i scénografii k divadlu a filmu.
Co se týká inspirace, hledám ji ve
své rodině, přírodě, miluji vodu
a vodní toky, v sobě, v cestování
a zkrátka všude ve svém okolí
i nitru. Je to inspirace neutuchající
a velmi bohatá.

Klánovická výtvarnice Táňa Macholdová
a ukázka jejích krásně barevných obrazů.

KC BESEDA Okénko do příštího měsíce
l SOBOTA 18. 6. YVONNE SANCHEZ LATIN QUARTET
Latinské rytmy v zahradě KC Beseda, tradiční tapas a latino bar.
l NEDĚLE 26. 6. HURÁ NA PRÁZDNINY!
Konec školního roku je důvodem k oslavě pro děti, rodiče i prarodiče.
Přijďte si do Besedy užít odpoledne plné zábavy!
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Výtvarná dílna pro děti.

Máte v Klánovicích nějaké
další výtvarné aktivity?

Před lety jsem v ZŠ učila výtvarnou
výchovu, měli jsme dovoleno
pomalovat celou školu, bylo to moc
fajn. Jinak by se dalo říci, že jsem
velkou část dětí v Klánovicích viděla
výtvarně i lidsky vyrůstat. Svoji
Výtvarnou dílnu vedu již dvacátým
třetím rokem. Je pro děti i dospělé.
Každý rok je jiný, někdy objevujeme
sebe a svou rodinu, další rok kultury
jiných zemí, stavby, zvířata, nové
světy. Tvoříme uvnitř i venku,
z různých materiálů. Děti získávají
vhled do různých výtvarných
technik, mají možnost si všechno
vyzkoušet, jsou to takové výtvarné
objevy. Nakladatelství Portál nám
vydalo dvě knihy, kde je vždy
záznam jednoho roku tvoření v mojí
Výtvarné dílně – Výtvarné práce
s pohádkami a Pohádkové tvoření.
I dospělí si plní své sny. Tím, že
chodí kreslit a malovat, najdou si
čas sami na sebe a svou dlouholetou
touhu. Je to vždy krásný zážitek.
Další mojí důležitou aktivitou je
příprava dětí na talentové zkoušky,
tu mám mnoho let ve svém ateliéru
a chlubím se stoprocentní úspěšností
při přijímání žáků u zkoušek. Bez

jejich obrovského talentu a píle
bychom to však nezvládli, takže mají
můj velký obdiv. Další mojí nabídkou
jsou individuální arteterapeutická
a artefiletická setkání u mne
v ateliéru i na jiných místech.
(Pozn. red.: arteterapie je léčba
uměním, artefiletika je zážitkové
pojetí vzdělávání a výchovy.)

Působíte tedy i jinde?

Co se týká výstav, tak na různých
místech. Vedu seberozvojové výtvarné
kurzy a individuální arteterapeutická
a artefiletická setkání v Centru Be
Balanced v Praze 6.

Jaké jsou Vaše další plány?

Nově můžete vidět moje obrazy
v KM‑Designstore našeho syna
Kryštofa – designéra, který vytváří
se svou kolegyní krásné kožené
výtvory. Tam otvírám kurz kresby
pro dospělé. Dále pokračuji ve
Výtvarných dílnách pro děti
i dospělé a chystám pobyt pro
dospělé s malováním. Ráda bych
dala svou nabídku individuálních

arteterapeutických setkání do
pravidelných časů. A hlavně teď
mám nový výtvarný objev ke
zkoumání, a to je sklo. Moc se těším.

A jak se Vám žije
v Klánovicích?

Žijeme v Klánovicích 27 let,
s manželem jsme spolu 30 let,
naše starší děti Linda a Kryštof
tady vyrostly a nejmladší Amélie
stále ještě roste. Je nám tady moc
dobře, máme divokou zahradu jak
z Trnkovy Zahrady. Na zahradě
je stará třešeň, kterou mám moc
ráda a taky sakura, malovala jsem
je už mockrát. Rádi včelaříme.
V Klánovicích se rádi vídáme
s dobrými kamarády a obdivujeme
krásnou přírodu. Tady vznikají
moje obrazy za velké podpory mojí
báječné rodiny, které za vše děkuji.

Děkuji vám za rozhovor.

Já děkuji za možnost vystavovat
v Besedě. Ať se vám moje obrazy líbí.
Rozhovor vedla
Jana Pexová, Živá Beseda

Pozvánky a soutěž v okolí

FOTO: STUDIO MARCUS; ARCHIV TÁNI MACHOLDOVÉ

D
obrý den Táňo, čím
nás v Besedě potěšíte?

Výstava malířky a výtvarnice z Klánovic v KC Beseda
potrvá do 14. června 2022 a jste srdečně zváni.

l FILMOVÝ KLUB V ÚJEZDĚ NAD LESY (FK21)
NADĚJE, režisér Karel Kachyňa, promítání ve středu 11.
května od 18:00 v sále ZŠ, vstup z ulice Čentická. Po
promítání bude beseda s filmovým historikem a kritikem Dr.
Pavlem Taussigem. Vstupné je dobrovolné.
l KONCERT V KOLODĚJÍCH
ČEŠTÍ MADRIGALISTÉ vystoupí v neděli 29. května
2022 od 17:00 ve farním kostele, Lupenická 43.
Na programu jsou barokní písně a skladby. Vstupné
je dobrovolné, příspěvek na opravu varhan.
FOTO: JSDH; WEB ČFK;

Návštěva v Besedě

l VÝTVARNÁ SOUTĚŽ DIVOČÁK
Středisko Ekologické výchovy připravilo VÝTVARNOU
SOUTĚŽ O DIVOKÝCH PRASATECH, která běžně
potkáváme i v pražské přírodě. Obrázek divočáka
může zaslat jednotlivec i skupina do 31. května.
Informace najdete na stránkách lhmp.cz, v sekci Ekologická výchova.

Zásahy hasičů
Požáry, pohotovostní služby
a údržba techniky – to byl náš
přelom března a dubna 2022.
l 21. března ve 14:44 byla
jednotka vyslána do ulice
Blešnovské k požáru
lesa. Jednotka vyjela
s oběma Tatrami CAS
32 i CAS 20. Na lesní
cestě mezi golfem a Placinami
hořela hrabanka a stromky na
ploše cca 30 x 50 m. Nasadili
jsme tři vodní proudy a povolali
jednotky SDH Újezd nad Lesy,
Běchovice a HZS Strašnice
s velkokapacitními cisternami
a HZS Satalice družstvo. Zásah
byl ukončen cca za dvě hodiny.
V 18 h byla provedena dohlídka,
nová ohniska již nalezena nebyla.
l 26. března a 2. dubna
držela jednotka v počtu 1 + 3
24hodinovou pohotovost na
vlastní stanici jako službu při
zvládání uprchlické krize.
l 4. dubna ve dvě hodiny ráno
byla jednotka vyslána s CAS 32
Tatra 148 do ulice Kuchařské
k požáru kontejnerů na tříděný
odpad. Kontejnery celé hořely,
museli jsme je zlikvidovat, zásah
trval asi hodinu.
Pokračujeme ve výcviku
a zdokonalování ovládání nové
CAS 20 Tatra 4 x 4, věnujeme se
údržbě a opravám na technice.
Ve zbrojnici jsme vyměnili
zdroje světla za ledkové v rámci
snižování energetické náročnosti
objektů v majetku MČ Klánovice.
Pavel Jaroš, velitel JSDH

Důležitá čísla
DŮLEŽITÁ ČÍSLA NA HASIČE: Velitel
JSDH Bc. Pavel Jaroš: 607 551 670;
Zástupce velitele JSDH Michal Raiser:
723 693 816; Strojník Lukáš Tvrdý:
605 143 233; Starosta SDH a strojník
JSDH Martin Žebro: 603 215 229;
Případně tísňová linka 150 či 112
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K L Á N O V I C E

Čekají nás prestižní závody
Klánovický oddíl sportovního skákání přes švihadlo
patří mezi elitu v oboru. Letos získal nominaci na
Mistrovství Evropy a bude hostit Mistrovství ČR.

vyvrcholily březnovou nominací
na Mistrovství Evropy. To se
bude konat na konci července
v Bratislavě a naše skokanky –
Zuzana a Barbora Varkočkovy
a Sofie Vévodová – se tam utkají
s velkou konkurencí nejlepších
evropských týmů.
Už teď na závody intenzivně
trénují a v červnu je čeká
i společný trénink celého českého
reprezentačního týmu.

MODELÁŘSKÝ KLUB VOLNÝCH
MODELŮ LETADEL MK KLÁNOVICE

Úspěšné jarní soutěže
O víkendu 2. – 3. dubna 2022 náš klub
pořádal dvě soutěže Českého poháru.

STOPA KLÁNOVICE

Jaro plné
aktivit

Usilovná práce
přináší skvělé výsledky

Jsme ve formě

S V A Z

P OS TIŽ ENÝC H

T ĚLE S NĚ

Ačkoliv náš oddíl, tak jako mnohé
jiné, potrápila covidová pandemie
a uzavření tělocvičen, dostaly
se naše nejstarší závodnice po
návratu k pravidelným tréninkům
velmi rychle do formy. Důkazem
jsou četné medailové úspěchy
na všech celostátních soutěžích
letošní závodní sezóny, které

Opět vyjíždíme na výlety
Květnové výlety do Kladna a Hradce Králové mají
ještě volná místa, pojeďte s námi!

V

polovině března se nám po
dvou letech podařilo uspořádat
řádnou výroční členskou schůzi
– opět tradičně v místní hotelové
škole. Náladu nám na schůzi
přišly pozvednout děti z naší
mateřské školky, těšíme se na další
pravidelnou spolupráci s nimi.
V dubnu naše činnost málem
ustala, uvolnili jsme naši klubovnu
pro příchozí z Ukrajiny a scházíme
14
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se v zasedací síni na místním úřadě.
Protože příchod do zasedačky
není bezbariérový, musíme oželet
návštěvu některých našich členů.

V květnu zamíříme do Hradce Králové.

Našim závodnicím budeme držet
palce nejen na letním Mistrovství
Evropy, ale také na květnovém
Mistrovství České republiky,
které bude opět hostit klánovická
sportovní hala.
Petra Jeřábková
https://www.astra-klanovice.cz/
facebook.com/astra.klanovice

Květnové výlety

Na závěr bych chtěla upozornit
na změnu termínu jednodenního
výletu, a to místo 26. dubna
odjíždíme do Kladna o týden
později a to 3. května – opět úterý.
Další výlet do Hradce Králové
se koná pak za čtrnáct dní, a to
17. května.
Odjezd je vždy z obvyklých
autobusových zastávek v 8 hodin.
Oba termíny nejsou ještě plně
obsazeny, je tedy možno přijít
přímo v 8 hodin k autobusu.
Těšíme se na vaši účast.
Olga Paplhamová, Místní
organizace STP Klánovice

H

F OTO: P Ř E V Z ATO Z FA C E B O O K U S TO PA K L Á N O V I C E; D O D Á N O M K K L Á N O V I C E

ope skippingový oddíl Astry
Klánovice se sportovnímu skákání
přes švihadlo věnuje už osmým
rokem. Za tu dobu se z malé party
nadšenců vyšvihl mezi elitu české
rope skippingové scény – stal
se početně největším oddílem
v republice, respektovaným soupeřem
a také pořadatelem workshopů
a dalších akcí pro veřejnost.

Přestože venku
během posledních čtyř
měsíců převládalo špatné
počasí, aktivitu našeho
oddílu to nezastavilo.

F O T O : A R C H I V A S T R Y; H R A D E C K R Á L O V É : J E R Z Y S T R Z E L I N S K I / C O M M O N W I K I P E D I A

R

Máme velkou radost, že děvčata
několik let poctivého trénování
proměnila v takovou řadu
závodních úspěchů. Je to i velkou
motivací pro mladší děti, kterých
nám v oddíle každým rokem
přibývá a které tak mohou vidět, že
dlouhodobá a systematická práce
vede ke skvělým výsledkům.

ned začátkem LEDNA jsme
se vydali na novoroční výlet, který
vedl převážně po naučné stezce
Klánovickým lesem. V druhé
polovině ledna se skupinka Stopáků
vydala čistit budky, aby v nich
mohli na jaře opět zahnízdit ptáčci.
V ÚNORU jsme se vydali do Prahy
procvičit naše orientační smysly
a během toho jsme navštívili
několik pražských památek.
V BŘEZNU se konala první
vícedenní výprava v tomto roce,
a to ve Valteřicích v Podkrkonoší.
Tam jsme se pokochali výhledy
nejen na Krkonoše, ale i na
Jablonec nad Jizerou. V březnu jsme
také stihli vyčistit „stopáckou“
studánku.
A v DUBNU jsme se vydali hledat
atributy jara do Kutné Hory. Mimo
jiné jsme si prošli historické centrum
a zastihlo nás aprílové počasí.
Děkujeme také našim sponzorům,
bez jejichž pomoci bychom nemohli
připravovat tak rozmanitou činnost.
Jedná se o městskou část PrahaKlánovice, pana Michala Voráčka,
MHMP a MŠMT.
Adéla Kusáková, vedoucí

S

outěžilo se v kategoriích F1A a F1B na letišti Hořice
Domoslavice. Obou závodů se za chladného počasí
zúčastnilo 24 z původně přihlášených 39 soutěžících. První soutěž v sobotu
2. dubna se létala o putovní pohár v kategorii F1A městské části Praha
‑Klánovice. Vítězem se stal Dušan Frič z Chrudimi, Kateřina Fišerová
obsadila 12. místo, v kategorii F1B zvítězil Jan Čihák ze Sezimova Ústí
a Anna Fišerová obsadila 2. místo. Druhá soutěž v neděli 3. dubna se létala za
mrazivého počasí. V kategorii F1A zvítězil Jan Vosejpka z Plzně, v kategorii
F1B zvítězil opět Jan Čihák a Anna Fišerová obsadila 3. místo. Obě soutěže
se vydařily a všichni se už těší na soutěže pořádané naším klubem za podpory
městské části v příštím roce.
Za MK Klánovice p. s. Miloslav Fišera

POJĎ S NÁMI HRÁT FOTBAL!

novice,
Přiveďte své děti do FK Klá
ou atmosférou.
inn
rod
a
klubu s�přátelskou

FOTBALOVÝ KLUB
FK KLÁNOVICE, PRAHA 9

HLEDÁ NOVÉ TALENTY
Hledáme nové hvězdičky kluky i holky,
ročník narození 2007 – 2017.
NÁBORU SE LZE ZÚČASTNIT BEZ NUTNOSTI REGISTRACE.
Mini přípravka ročník 2015/2016/2017: tréninky pondělí a středa od 17:00 do 18:30
Mladší přípravka ročník 2013/2014:
tréninky úterý a čtvrtek od 17:00 do 18:30
Starší přípravka ročník 2011/2012:
tréninky úterý a čtvrtek od 17:00 do 18:30
Mladší žáci ročník 2009/2010:
tréninky pondělí a středa od 17:00 do 18:30
Starší žáci ročník 2008/2007:
tréninky pondělí a středa od 18:30 do 20:00

KDE NÁS NAJDETE?
FK Klánovice, z.s.
V Jehličině 391
190 14 Praha 9 – Klánovice

Kontaktní osoby
Kučerová Vlaďka
nábor nových dětí
602�852 911
vladimiramarkova@seznam.cz

Grund Thomas
vedoucí mládeže
725 746 512
thomas.grund@hager.cz
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Hydepark zastupitelů

Hydepark zastupitelů
ukázka, jak se v Klánovicích tvoří
nepravdy. Nebudu se zabývat
rozpočtem. Psalo se o něm
vícekrát a skutečná čísla si lze
ověřit. Ve skutečnosti se např. za
provoz úřadu utrácí méně, než za
starostování autora článku.
To ale on neuvádí. Dále,
dle F. Poláka, si Masopust
organizovali sami občané. Je to
lež. Organizovalo ho pět dam
a mezi nimi naše starostka.
Největší klánovický koncert sice
organizoval Karel Vilgus, ale bez
podpory úřadu a dalších občanů
by realizace nebyla možná. MČ
nemůže organizovat klasickou
finanční sbírku, aniž by předem
neuzavřela darovací smlouvu,
a proto přijímá finanční dary,
kterými ulehčuje nelehkou situaci
nešťastným ženám a dětem, které
žijí nebo se učí u nás. A tak dále.
Občané jsou iniciativní a to je
dobře. Negovat však, že existuje
spolupráce mezi občany, MČ
a úřadem je zavádějící a – trapné.
—

KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za STAN

Vážení spoluobčané, válka na
Ukrajině trvá již více jak dva
měsíce a na 300 000 Ukrajinců
hledá zázemí v naší vlasti.
Vlna solidarity je úžasná a i my
pomáháme. Díky spolupráci vedení
úřadu MČ v čele s pí starostkou
Starčevičovou, Ing. Králem a pí řed.
Rajovou jsme instalovali kontejnery
v části hřiště pro zajištění výuky
a zázemí pro ukrajinské děti. Dále
jsme ubytovali 22 ukrajinských
osob, 6 maminek se 16 dětmi.
Konstatuji, že válka velmi výrazně
ovlivnila standardní činnost úřadu.
Nicméně, rád bych se zmínil
i o „našich“ věcech, a to je mj.
přestavba sportovního areálu FK
Klánovice. Vážení, práce pokračují,
probíhá zastřešení a uvnitř se
již instalují technické rozvody
16
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jak elektrické, tak vodovodní
a odpadové sítě, budovy již mají
okna. Jako poslední informaci
bych vám rád sdělil, že v dubnu
již začaly práce na 3. etapě oprav
klánovických komunikací v oblasti
ulic Kunčická a Krovova.
—
Veronika GOTTHARDT
OPOZIČNÍ ZASTUPITELKA
za ODS

Naše MČ nedělá rozhodnutí na
základě diskuze s občany, ani
na základě sesbíraných dat, ale
na základě vlastního uvážení.
Jako jeden z příkladů může
posloužit box Zásilkovny, který byl
původně umístěn před obchodem
s potravinami na Slavětínské.
Někteří občané se pak proti
takovému umístění ohradili a box
odsud následně zmizel.
Podobně zbrklým způsobem

rozhodla naše MČ o zavedení tzv.
školní ulice, aniž by rozhodnutí
předcházela řádná diskuze s občany
či dotazník mezi školními dětmi
a rodiči. Jakmile bylo zahájeno
správní řízení o změně režimu
ulice, je jasné, že na jakoukoli
diskuzi je pozdě. Nanejvýš se bude
jednat o jednostranné informování
ze strany úřadu o tom, že zvolené
řešení je to nejlepší. Možná, že
je. Ale naše radnice by už mohla
přestat stavět občany do role těch,
co mají držet pusu a krok. Stále
zde žijí lidé, kteří se chtějí podílet
na rozhodování o svých vlastních
životech.
—
Marie JÁGROVÁ
KOALIČNÍ ZASTUPITELKA
za ČAS NA ZMĚNU

Článek zastupitele Poláka v jeho
modrobílém časopisu je další

Pavel JAROŠ
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za HLAS KLÁNOVIC

FOTO: PIXOURCE/PIXABAY

Jiří BEK

FOTO: VOŇKOVA ULICE A MUŽ STUDIO MARCUS; DÍVKA: PIXOURCE/PIXABAY

Na stránkách Hydeparku mohou svůj názor zveřejnit všichni současní
zastupitelé Klánovic. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení.

Klánovice je bydlení v zahradách.
Což mj. znamená, že kromě
návštěvníků na určitý vymezený
čas by většina automobilů měla
parkovat na pozemcích u domů.
Až na část bytových domů, ale
i ty mají možnost parkovat na
svých pozemcích, je toto pravidlo
krásné, jen nedodržované, a to
z různých důvodů. Městská část
vybavila za nemalé finanční
prostředky zaměstnance údržby
technikou. Pracovníci včas osadí
dopravní značení, že v konkrétní
den a hodinu dojde k blokovému
čistění ulic. Přes tato opatření se
najdou řidiči, občané Klánovic,

kteří bez jakéhokoliv racionálního
důvodu zanechají vozidla na ulici,
a tím znemožní provedení údržby.
Je škoda, že není možno tyto
řidiče zveřejnit a jako trest jim
uložit provedení úklidu vlastníma
rukama. Třeba by si začali vážit
práce druhých. Pracovníkům
údržby osobně děkuji za přístup
a provádění prací pro obec, která
díky některým občanům je leckdy
nelehká.
—
Slavomír JAROŠ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Vážení spoluobčané, v době
uzávěrky KZ jsme ještě neznali
výsledek opětovného pokusu
vedení MČ o zavedení restrikcí
ve formě modrých zón v části
Klánovic, nově navíc spojených
i s nesmyslnými úpravami
komunikací, které by jinak
odporovaly předpisům a po
případném zavedení budou
místním občanům život více
komplikovat, než ulehčovat.
Rada MČ tlačí tento špatný
projekt k příslušnému správnímu
orgánu i přesto, že z Magistrátu
jasně zaznělo, že je třeba celou
situaci řešit koncepčně ve
spolupráci s Újezdem nad Lesy.
Magistrát ví, proč to chce: má
již mnohaleté zkušenosti z celé
Prahy. Jenže koncepce je to
hlavní, co současnému vedení
absolutně chybí. Pokud to
tedy není koncepce: restrikce
a zase restrikce. Za 3,5 roku
nezrekonstruovali v Klánovicích
ani kus cesty (nepočítám tu
jednu, tu dělal magistrát). Sliby
o dalších zlepšeních, například
parkovacích místech u lékárny,
zůstaly jen sliby.
—

Alena KOLOVRÁTKOVÁ
OPOZIČNÍ ZASTUPITELKA
za ODS

Projekt zón placeného stání (ZPS)
v Klánovicích znovu ožil. Nyní by
se OŽPD v Újezdě měl vypořádat
s námitkami a připomínkami
občanů. Nutnost zavést ZPS, které se
běžně zavádí pouze v oblastech, kde
mají rezidenti problém zaparkovat,
byl dříve prezentován s cílem
zklidnění dopravy v klidu v oblasti
kolem nádraží. Jaké bylo překvapení,
když v předloženém projektu kromě
značení ZPS přibyly obousměrné
komunikace i v místech, kde jsou
stávající jednosměrné vozovky
úzké (např. Lochenická, V Pátém,
Smiřická) a naopak tam, kde je
šíře vozovek dostačující, dochází
dle projektu ke zjednosměrnění
(Mechovka). Původní obavy, že toto
nekoncepční řešení posune problém
s živelným parkováním za oblast
ZPS, nabývají nový rozměr, a to, že
mimo jiné zkomplikuje i dopravu
v jihovýchodní části Klánovic.
Děkuji všem, kteří věnovali čas
seznámení se s projektem a podali
proti němu své námitky.
—
Karel LOUCKÝ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Spolupráce s občany se naší
radnici moc nedaří. Tak třeba již
minulý rok zamítla projekt tzv.
participativního rozpočtu, který už
léta běží u sousedních městských
částí; místo toho objednala studii
Ideální Klánovice. A teď zase – tzv.
školní ulice: typická situace, kde
měl být hlas občanů brán v potaz.
Při obdobném projektu v Horních
Počernicích jej radnice diskutovala
(Pokračování na str. 18)
KVĚTEN 2022
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INZERCE

s občany sedm měsíců před
spuštěním. U nás na sociální
síti Vivat Klánovice otevřeli
diskusi občané sami, protože
nemají informace, pět dní před
oficiální změnou dopravního
režimu. A odpovědi tajemníka?
Cituji: „Projekt je dlouhodobě
řešen s vedením školy“, „nemohli
jsme rozjet informační kampaň“,
„všechny informace budou
zveřejněny“. Takže: My řešíme, vy
se vše včas dozvíte. (Včetně posunu
termínu spuštění.) Asi je zbytečné
se pro to na ně hněvat: neschopnost
komunikace s občany není jejich
chyba. Je to jejich vlastnost.
—
Giuseppe MAIELLO
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za ČAS NA ZMĚNU

Moji přátelé a kamarádi by chtěli,
abych reagoval na sérii pomluv,
které se objevily v „Klánovinách“.
Nemyslím si, že je to třeba. Jsem
přesvědčen, že stále platí, že činy
mluví více, než písemné pokusy
o dehonestaci, která postrádá
minimální oporu v realitě.
Realita je, že Klánovice zažily,
navzdory Covidu a válce, jedno
z nejlepších období. Období
desítek prospěšných aktivit, období
transparence, solidarity a hlavně
období bez korupce a klientelismu.
Už jednou masivní šíření falešných
zpráv skončilo pro jejich autory
špatně a politici, kteří je burcovali,

RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů

pokračování ze strany 17

je nakonec nechali napospas osudu.
Co dodat? Pouze to, že bývalý
starosta Polák si neuvědomuje, že
naši spoluobčané jsou dospělí lidé
a už dávno si kladou otázku, jak je
možné, že se jejich bývalý vrcholný
představitel stále nesmířil s tím,
že přišel, velmi pravděpodobně už
definitivně, o svoje koryto. Nastal
čas, aby to pochopil i on.
—
Ferdinand POLÁK
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Starostka Starčevičová,
místostarosta Bek a radní Pavel
Jaroš (Čas na změnu/Piráti, STAN
a HLAS Klánovic) to s námi
jistě myslí dobře a vědí, co je pro
nás nejlepší. Páchají nám proto
v Klánovicích dobro. Jen se nás
tak trochu zapomněli zeptat,
zda o to stojíme. Případně nám
o plánovaném dobru raději ani
neříkají a mají to schované jako
překvapení. Mnozí tedy budou
překvapeni, že od května neodbočí
ve všední dny ráno ze Slavětínské do
ulice V Soudním. Hezká myšlenka
na urychlení průjezdu semaforovou
křižovatkou. Dobrodinci jenom
trochu nedomysleli, že všichni
rodiče teď povezou děti autem do
školy zadem a ranní automobilový
provoz se tak přesune ze široké
ulice Slavětínské do úzkých uliček
mezi rodinnými domy. Včasnou
informací, natož diskusí, zda to

Martin Balcar tel: 603326965

W W W.P E D I K U R A K O S M E T I K A.C Z
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁNOVICE

OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

hledá na plný úvazek paní učitelku nebo pana učitele, kteří by v přátelském prostředí rozšířili náš tým.
Kromě nezbytné pedagogické kvalifikace požadujeme profesionální
přístup k dětem
příjemné
Profesionální
péčei urodičům,
Vás doma,
vystupování, spolehlivost, flexibilitu, ochotu a chuť se dále vzdělávat.
Výhodou
je
hra
na
hudební
nástroj.
pedi mokrá i suchá (skalpel, bruska).
Nabízíme práci v příjemném kolektivu a hezkém prostředí. Životopis posílejte na skolka@msklanovice.cz.

NOVÁ MOBILNÍ PEDIKÚRA

Blíží se konec volebního období.
Kam se Klánovice za 4 roky
posunuly? FKK bude mít nové
zázemí. Záměr je z minulého
volebního období a budova za
cca 30 milionů zlepší život jen
skupince občanů. Budova IZS,
opět z minula, se možná dočká
po 4 letech povolení. Úspěšně
pokračuje provoz KC Beseda,
i když nového provozovatele RMČ
nevybrala jako vítěze výběrového
řízení. Máme nový asfalt v lese
za 9 milionů. Máme bankomat
a výdejní boxy e‑shopů. Z projektu
multifunkčního sportoviště
bylo realizováno pouze torzo.
Magistrátní rekonstrukce ulic se
zatím neposunula ani o metr. Trhy
byly vyštvány do Šestajovic. Do
dalšího období není rozpracován
žádný větší projekt (knihovna, dům
seniorů, apod.). Nemáme žádný
plán budoucího rozvoje. Možná
budeme mít sporné modré zóny.
Máme udržovanou zeleň, proběhla
revitalizace některých stromořadí,
na Slavětínské máme hezké kytičky.
Není to za 4 roky trochu málo?
—
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výškové práce

Profesionální péče u Vás doma,
pedi mokrá i suchá (skalpel, bruska).

Petr ŠAFRÁNEK

VÝŠE UVEŘEJNĚNÉ NÁZORY NEMUSÍ VYJADŘOVAT NÁZOR REDAKCE ZPRAVODAJE.
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střechy, okapy, fasády a jiné

vůbec chceme, nás radnice raději
neobtěžovala. Že by možná stačilo
změnit nastavení semaforu? Neřešte,
oni přeci vědí, co je pro nás dobré.
—

NOVÁ MOBILNÍ PEDIKÚRA

W W W.P E D I K U R A K O S M E T I K A.C Z

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

7 2 2 9 6 8 8 11

UČŇOVSKÁ 1 S PRACOVIŠTĚM V ZŠ KLÁNOVICE

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLÁNOVICE

vyhlašuje
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23.
Více informací na WWW.UMELECKASKOLA.CZ
nebo na tel: 731 571 323.
V Klánovicích plánujeme nově otevřít výuku
zobcové flétny, popř. klarinetu či saxofonu.

hledá l ekonoma/ekonomku, nástup v srpnu 2022
a l učitele/učitelku pro 1. stupeň, nástup v září 2022.
Volejte: 732 766 129, 281 962 193 nebo mailem na
rajova@zsklanovice.cz. Podrobně na webu školy https://
www.zs‑kl.cz a MČ https://www.praha‑klanovice.cz.

FOTO: STUDIO MARCUS

Hydepark zastupitelů
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Rodinné bydlení U trativodu – Klánovice

… BEZ ŠANONU BOSS
Bez šanonů a bez stohů papíru – to je účetnictví 21. století. Moderní
způsob, jakým usnadňujeme životy malých živnostníků i velkých
podniků! Vedení účetnictví a mzdová agenda jsou jen zlomek
Pozemek či dům k rekonstrukci pro klánovickou
našich služeb.
rodinuosetom
4 dětmi,
by rádi zůstali v lokalitě.
A že moderní neznamená vždycky drahé,
se kteří
přesvědčíte
v ceníku. Máte zájem o nezávaznou nabídku?
Kontaktujte nás. Těšíme se na spolupráci!
Pronájem menšího domu nebo bytu pro
2 dospělé osoby, vše v Klánovicích.

Aktuálně hledám

Ceny od
19.990.000,-Kč

…
ŠANONU BOSS
…
BEZ
… BEZ
BEZ ŠANONU
ŠANONU BOSS
BOSS

ovice.cz

www.utrativodu-klan
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Bez
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Kontaktujte nás. Těšíme se na spolupráci!

Telefon: +420 775 069 068
E-mail: klara.tumpachova@re-max.cz

30 let zkušeností
v realitách

Přidejte si můj kontakt do telefonu.
Nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit.

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz
cena 7.800.000,-Kč

PRODEJ – rekonstruovaný byt
3+kk/L/sklep, podlahová plocha 93 m2,
Žíšovská ul., P9 – Újezd nad Lesy

cena 19.990.000,-Kč

DOPRODEJ
nových bytů
v Klánovicích
www.byty-klanovice.cz

ˇ ˇ
PRÍMESTSKÉ
TÁBORY
s LEGO® kostkami

… BEZ ŠANONU BOSS
… papíru
BEZ– toŠANONU
BOSS
Bez šanonů a bez stohů
je účetnictví 21. století.
Moderní

PRODEJ – třípodlažní ŘRD 6+kk s garáží
a bazénem, podlahová plocha 220 m2, pozemek 362 m2, ul. Pod valem, P10-Štěrboholy

Bezjakým
šanonůusnadňujeme
a bez stohů papíru
– to jemalých
účetnictví
21. století. Moderní
způsob,
životy
živnostníků
i velkých
způsob,
jakým
usnadňujeme
životy malých
i velkých
podniků!
Vedení
účetnictví
a mzdová
agendaživnostníků
jsou jenom
zlomek
podniků! Vedení účetnictví a mzdová agenda jsou jen zlomek
našich našich
služeb.služeb.
A že moderní
neznamená
vždycky
se přesvědčíte
A že moderní
neznamená
vždycky
drahé,drahé,
o tom osetom
přesvědčíte
v ceníku.

bez
šanonu
boss

v ceníku. Máte zájem o nezávaznou nabídku?
Kontaktujte nás. Těšíme se na spolupráci!

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

klavír, kytara,
rychlokurz klavíru pro dospělé
➢ učíme se hrát pro vlastní potěšení
➢ hrajeme písničky, které si vybíráte

PRODEJ –
6 bytů ve třech dvojdomech,
podlah. plocha 156 m2,
pozemky 422-541 m2,
ul. U pole, Šestajovice

K nastěhování v 09/2022
Ceny
od 15.990.000,-Kč

HRAJEME NAPŘ.: SKÁKAL PES, STATISTIKA, DĚLÁNÍ,
PIRÁTI Z KARIBIKU, HALLELUJAH, V LESE, NAŠTĚSTÍ
UČEBNA: Slavětínská 1072, Klánovice
PŘIHLAŠOVÁNÍ: DOPORUČUJEME V KVĚTNU NEBO V ČERVNU

PŮJČOVNA: DIGITÁLNÍ KLAVÍRY, KYTARY, KLÁVESY
info@pavelhokr.cz
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608 745 262

www.pavelhokr.cz

ˇ

1.8. – 5.8.2022
ZŠ ZELENEČ

JURSKÝ SVĚT

ZŠ KLÁNOVICE

MINECRAFTOVÁ MÁNIE

8.8. – 12.8.2022
ZŠ ORANGERY

KOUZELNÝ SVĚT se ZLATONKOU

ZŠ KLÁNOVICE

BRICKS CITY a POKÉMONI®

15.8. – 19.8.2022
ZŠ ZELENEČ

FORTNITE® a Jr. ROBOTIKA®

DDM SPIRÁLA

HVĚZDNÉ VÁLKY a GALAXIE

22.8. – 26.8.2022
DDM SPIRÁLA

LEGO® NINJA®
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REGISTRACE

praha9@bricks4kidz.com
www.Bricks4Kidz.cz/praha9

ˇ
Bricks4Kidz Praha 8, 9 a východ je soucástí
ˇ
spolecnosti
ˇ
VESELÁ VEDA.
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Stanislava

Jachnická

Zázračné cvičení
Překlad: Katarina Heger, Michal Kotrouš
YVONNE SANCHEZ - VOCALS
JONATHAN RAMIREZ - BACK UP VOCALS/ACOUSTIC GUITAR
ROBERT BALZAR - BASS
TOMÁŠ JOCHMANN - KEYBOARDS

VEČER V ZAHRADĚ BESEDY V RYTMU LATINO.
TRADIČNÍ TAPAS, LATINO BAR & COCKTAILS.
PŘEDPRODEJ NA KCBESEDA.EU
REZERVAČNÍ SYSTÉM KINA POUŽÍVÁME PRO HLÍDÁNÍ KAPACITY. PŘI NEPŘÍZNI POČASÍ BUDE AKCE UVNITŘ.
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Režie: Michael Tarant

KC BESEDA 21. KVĚTNA OD 19:00
Fotograf: P. Šupková

BESEDA
vstupenky objednávejte na kcbeseda.eu

Kulturní centrum BESEDA, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice

květen 22

1/5 neděle

SEKÁČ/BLEŠÁK 11 — 16.00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PLÁŽE, GRIL A DJ
KINO pro děti 16.00

Chlupáčci, režie: David Silverman, Raymond S. Persi

3/5 úterý

TÝMOVÁ HRA 19.00

NA KVÍZ, vědomostní soutěž, rezervace: nakviz.cz

5/5 čtvrtek

KINO 19.30

Po čem muži touží 2, režie: Rudolf Havlík

6/5 pátek

KINO 19.30

VYŠEHRAD FYLM, režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek

7/5 sobota

KONCERT 19.00

IVAN MLÁDEK a Banjo band

8/5 neděle

KINO pro děti 16.00

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství, režie: D. Yates

11/5 středa

MIMIKINO 9.30

Každá minuta života, režie: Erika Hníková, s hlídáním dětí

BIO SENIOR 14.00

Poslední závod, režie: Tomáš Hodan

12/5 čtvrtek

KINO 19.30

Promlčeno, režie: Robert Sedláček

13/5 pátek

FILMOVÝ KLUB 19.30

Film roku, režie: Mariano Cohn, Gastón Duprat

15/5 neděle

KINO pro děti 16.00

Ušák Chicky a Zlokřeček, režie: Ben Stassen

17/5 úterý

TÝMOVÁ HRA 19.00

NA KVÍZ, vědomostní soutěž, rezervace: nakviz.cz

19/5 čtvrtek

KINO 19.30

Co jsme komu všichni udělali, režie: P. de Chauveron

21/5 sobota

DIVADLO 19.00

Zázračné cvičení, režie: Michael Tarant

22/5 neděle

DIVADLO 16.00

Malé divadélko Praha, O kohoutkovi a slepičce

25/5 středa

KONCERT 20.00

JAM SESSION, hudebníci všech žánrů, spojme se!

26/5 čtvrtek

KINO 19.30

Ženy a život, režie: Ondřej Belica

27/5 pátek

FILMOVÝ KLUB 19.30

Muži na pokraji nervového zhroucení, režie: A. Dana

29/5 neděle

KINO 16.00

Amélie z Montmartru – v kinech po 20 letech!

31/5 úterý

TÝMOVÁ HRA 19.00

NA KVÍZ, vědomostní soutěž, rezervace: nakviz.cz

11/3

29/5

22/5

