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Z Městské části

Rada městské části:
l schválila provozní řád
víceúčelového sportoviště
V Jehličině. Bude otevřeno
každý den 9 – 20 hod. V úterý
17 – 19 a ve čtvrtek 18 – 20 je
rezervováno nohejbalové hřiště
klánovickými nohejbalisty.
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l souhlasila se znovuotevřením
mateřské školy, kurzů
v MŠ bez kontaktu s dětmi,
sportovní Haly starosty
Hanzala a tělocvičny Beseda od
11. května.
l se zabývala stížnostmi občanů
na nevhodné komentáře na
facebooku MČ.

Zeptali jsme se: na daň

l souhlasila s Dodatkem
ke Smlouvě o spolupráci
s NADOSAH, kterým se upravuje
navýšení příspěvku na 300 tisíc
a podmínky vyúčtování.

z nemovitosti, na opravy klánovických ulic a na
budoucnost Kulturního centra Beseda.

J

e pravda, že ze zvýšení daně
z nemovitosti jde více než 1 milion
korun na navýšení chodu úřadu?
Nikoliv. Zvýšily se výdaje na školu,
školku a knihovnu, které budou
letos o 700 tisíc dražší. Hasiči
o 240 tisíc korun. Důležité je také
podotknout, že ze základního
rozpočtu jsme vyčlenili 806 tisíc
korun do rezervy. Není možné říci,
co z kterých peněz se hradí. Navíc
letos jsme dostali od magistrátu
o 766 tisíc korun více než v roce
2019. V rámci chodu úřadu jsme
např. obnovili server a počítače,
ve věci nové výstavby nám pomáhá
nezávislý urbanista, připravujeme
strategický plán.

l znovu zavedla obdarovávání
klánovických seniorů
u příležitosti významného jubilea.
l prodloužila dotování obědů
pro klánovické seniory do konce
června 2020.
l se zabývala problematikou
odvodnění v ulici Rodovská.
Kompletní zápisy:
na obecním webu

Zastupitelstvo městské části:

Z

a účelem splnit povinnost vycházející ze zákona se dne 11. 5. 2020
konalo 11. zasedání ZMČ. Aby bylo možné dodržet nařízení nouzového
stavu, konala se veřejná schůze v tělocvičně. Podmínky pro jednání
nebyly ideální, proto budou důležité body, které se týkají chodu obce,
projednány na příští schůzi ZMČ v červnu 2020. Datum konání bude
zveřejněno na webu a facebooku
Kompletní zápisy: na obecním webu

Městská část informuje

Z

astupitelstvo MČ Praha‑Klánovice na svém jednání 11. 5. 2020
přijalo nového člena. Je jím Giuseppe Maiello z uskupení Čas na změnu,
který jako první náhradník na kandidátce této volební
strany nahradil odstoupivšího Radomíra Kůlu. Maiello
není na klánovické scéně nováčkem, má zkušenosti
z předminulého volebního období. Poprvé byl zvolen na
podzim 2010 a působil v koaliční i opoziční roli. V letech
2005 až 2013 patřil ke klíčovým osobnostem místní
komunity v úsilí za záchranu celistvosti Klánovického lesa („kauza golf “).
Od posledních komunálních voleb na podzim 2018 je toto třetí změna ve
složení zvolených zástupců. Hned na ustavujícím zasedání zastupitelstva
v listopadu 2018 se mandátu vzdal Jindřich Lukáš (Starostové a nezávislí),
kterého nahradila Pavla Fischerová. V dubnu 2019 rezignoval na účast
v radě a v zastupitelstvu Luboš Palata (Hlas Klánovic), na jeho místo
nastoupil Michal Gabriel.
Zdroj: Městská část Praha‑Klánovice – oficiální stránka

Foto: převzato z facebooku
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Co vás zajímá
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Z Městské části

Po několika urgencích je v době
uzávěrky Zpravodaje konečně
oprava provedena a to formou
vyfrézování a vylití asfaltem.

Blešnovská ulice v úseku Lovčická
– Řepečská je odfrézována a bude
se opravovat do konce června.
Je to oprava, nebo reklamace?

Reklamovala MČ nedodělky
v Lovčické a Krovově, zejména
přechody mezi starým a novým
povrchem? S jakým výsledkem
a kdy bude oprava dokončena?
Navázání nově opravených
komunikací na stávající bude
řešeno na samém závěru dokončení
stavby položením speciální
vrstvy asfaltového povrchu, který
veškeré „dodělávky, předělávky“
v současném již hotovém úseku
překryje a bude jednolitý povrch.

Blešnovská v úseku Lovčická –
Řepečská je v režimu odstraňování
vad na dosud nepředaném díle
především z důvodu nekvalitního
zhutnění původním zhotovitelem,
které bylo provedeno v letech 2017,
2018. Dílo není dosud předáno,
jedná se stále o stavbu, nikoli
o reklamaci.

Pravidelně se spolu s občany ptáme
na opravy klánovických ulic. Pro
lepší orientaci by pomohl
aktualizovaný plán oprav a stav
provedení. Neuvažujete o tom?
I opravy ulic probíhají pravidelně
z prostředků městské části
a rekonstrukce z dotací hl. m. Prahy.
Samozřejmě uvažujeme o možných
způsobech, jak informovat občany
o dění v Klánovicích, a proto
připravujeme i zveřejnění plánu
oprav našich komunikací na
webových stránkách úřadu.

Jak dopadla květnová oprava
Slavětínské v úseku k nádraží?
Žádost o opravu výtluků na
Slavětínské před lékárnou Pateo
jsme správci této komunikace,
Technické správě komunikací,
zasílali již v polovině února 2020.

Tým KC Nová Beseda v prosinci
skončí. Co bude dál?
NaDosah, o.p.s. vypověděla
smlouvu o spolupráci s městskou
částí k 31. 12. 2020, z důvodu
„dlouhodobého nedostatku finanční
podpory”. Jejich rozhodnutí

respektujeme, provozování KC
Beseda bylo vždy postaveno spíše
na bázi dobrovolnictví než na zisku.
Příkladem byli manželé Kubíčkovi,
za jejichž působení v letech 2006 až
2011 vstala KC Beseda z popela.
Málokdy si na sebe kultura vydělá,
je třeba ji finančně podpořit. Proto
jsme v loňském roce KC Nová Beseda
poskytli historicky největší provozní
dotaci. V letošním roce jsme zatím
schválili 300 tisíc korun a pomohli
jsme zařídit, aby magistrát přidal
dalších 250 tisíc korun. Je nám líto, že
ani tato zvýšená podpora nezměnila
rozhodnutí společnosti NADOSAH.
Nezbývá tedy než poděkovat za vše,
co pro kulturu v Klánovicích udělali
a přejeme týmu NADOSAH hodně
dalších úspěchů a spokojenosti.
Příští rok bude pravděpodobně
z finančního pohledu těžší, věříme
však, že nový provozovatel bude mít
stejný elán a hodně nápadů jako ten
dosavadní.
Za odpovědi děkujeme paní
starostce Zorce Starčevičové,
panu místostarostovi
Jiřímu Bekovi a paní Anně
Šugárové z úřadu MČ.

Omluva

Vážení čtenáři,
omlouváme se, že jsme v květnovém
Zpravodaji v pozvánce na Den
vítězství k datu 8. května přiřadili
středu místo pátku. Děkujeme vám,
že jste tuto neúmyslnou záměnu
odhalili a svátek si připomněli
v pátek 8. května.
Zita Kazdová

červen 2020
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V nouzovém stavu
stávající parkoviště
přeplněné není.
Podaří se tento
stav díky
zónám
udržet?

Parkovací

zóna

4. června 2020 od 17 do 19 hodin se bude konat veřejné jednání v KC Beseda,
kam jste srdečně zváni. Návrh je na webu www.praha‑klanovice.cz.

Veřejné projednání

V první polovině května 2020 byl
radním prezentován první návrh
parkovací zóny pro Klánovice.
V tuto chvíli je ideální čas na
představení projektu občanům a na
případné připomínky. Na webu
www.praha‑klanovice.cz je návrh
projektanta, 4. června 2020 od
17 do 19 hodin proběhne veřejné
jednání v Kulturním centru
Beseda, kam jste srdečně zváni.
Pokud máme využít aktuální
vlny rozšiřování zón, v průběhu
června musí být návrh dopracován
a schválen. Tyto termíny nevychází
z vůle Klánovic, ale jsou dány
magistrátem.

aneb

Klánovice si konečně vydechnou
Dnešní živelné parkování u nádraží v Klánovicích brání i průjezdu vozidel
záchranných složek a vytváří nebezpečné dopravní situace. Zavedení parkovacích
zón je základem opatření, které doporučují dopravní experti.

V minulém roce došlo k rozhodnutí
požádat magistrát o zavedení
zóny placeného stání v jižní části
Klánovic (ve Zpravodaji se o tom
psalo v čísle 6/2019).
Smyslem zavedení zón je regulace
parkování, aby obyvatelé
exponovaných lokalit měli
možnost zaparkovat či vůbec se
dostat k vlastní nemovitosti či
provozovně. Účelem regulace
je též motivovat návštěvníky,
aby v lokalitě parkovali jen po
dobu nezbytně nutnou a uvolnili
parkovací místo dalším řidičům.
Je třeba říct, že zóny si nemůžeme
stanovit sami, ale vyhlašuje je
magistrát na žádost městských částí.
Zřizovatelem ZÓN PLACENÉHO
STÁNÍ je tedy hlavní město Praha.
4
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I procesy a termíny vycházejí
z možností hlavního města Prahy.
Proces zařazení Klánovic
v posledních týdnech nabral na
obrátkách a pokud vše vyjde
podle plánu, nových pravidel pro
parkování bychom se mohli dočkat
po prázdninách nebo na podzim.

Víc aut, víc problémů

Proti sobě stojí dva zájmy. Na jednu
stranu přání klánovických občanů
i obyvatel Újezda, Šestajovic nebo
Jiren zaparkovat autem co nejblíže
nádraží a pokračovat do města
vlakem.

Místním obyvatelům
vadí ulice zaplavené
auty i obtěžující
provoz spojený s ranní
a odpolední špičkou.

o jaký Klánovice před rokem
požádaly – tedy od železniční trati
po školu. Rozšíření zóny v případě,
že by se parkující nerezidenti
přesunuli ze zóny do ulic, kde bude
parkování bezplatné, bude možné
v následující fázi.

Na stranu druhou jsou tu zájmy
místních, kterým vadí ulice
zaplavené auty i obtěžující provoz
spojený s ranní a odpolední špičkou.
Enormní počet zaparkovaných
vozidel, zejména z okolních obcí,
pak zásadně omezuje průjezd
úzkými ulicemi jak pro zdejší
občany, tak zejména pro vozidla IZS
(hasiči a záchranka).
Na našem území není pozemek,
který by umožnil výstavbu velkého
parkoviště nebo parkovacího
domu. To by ale podle dopravních
odborníků situaci stejně nevyřešilo,
spíše naopak. Navýšená kapacita
parkování by k nám přitáhla více
aut a dopravní špičky by byly ještě
vypjatější – se všemi doprovodnými
důsledky – zhoršeným vzduchem,
zvýšeným hlukem i opožďujícími
se autobusy. Špičky totiž nejsou
rozloženy do celého dne, ale
koncentrované do momentu
ranních a odpoledních odjezdů
a příjezdů vlaků.

l Ačkoliv jsme opakovaně nabízeli

Újezdu nad Lesy společné řešení,
neboť se týká dopravní obslužnosti
společné lokality, podle informace
od projektanta se újezdská radnice
k projektu zón rozhodla nepřipojit.

zóny je regulace
parkování nerezidentů.
Zpoplatněné budou
jen v pracovní dny,
předběžně od pondělí do
pátku od 8 do 18 hodin.
3. řidiči bez trvalého
pobytu v Klánovicích
Ti zaplatí cenu parkovného
v automatech (platba je možná
mincemi, bezkontaktními kartami
či telefony), prostřednictvím
mobilní aplikace nebo virtuálních
parkovacích hodin na internetu.
Ceny vycházejí z celopražských
předpisů a budou zohledňovat
konkrétní místa. Klánovičtí občané
starší 65 let a držitelé průkazů

ZTP a ZTP‑P budou mít ceny
zvýhodněné. Pro klánovické
podnikatele platí ceník hl. m. Prahy
a i zde je cenové odlišení místa
podnikání v zóně či mimo zónu.
l Nárok na rezidentní parkovací

oprávnění vzniká pouze osobám
s trvalým pobytem. Má‑li ovšem
člověk, který bydlí v regulované
zóně, platnou nájemní smlouvu, má
v souladu se zákonem o evidenci
obyvatel také právo si v tomto místě
zřídit trvalý pobyt.

l Součástí zóny budou i zásobovací

boxy nebo místa vyhrazená pro
parkování osob se zdravotním
postižením. Tělesně postižení
občané s trvalým pobytem v dané
oblasti také mohou požádat
o zřízení vyhrazeného parkování.

l Na našem území se objeví dva

typy zón – modré (parkování pro
klánovické rezidenty a podnikatele)
a fialové (smíšené zóny pro
rezidenty, podnikatele i pro platící
návštěvníky). Fialové zóny budou
vybaveny parkovacími automaty.

l Hlavním smyslem zóny je

regulace parkování nerezidentů.
(Pokračování na straně 6)

l Projekt se snaží vyznačit

Foto: studio marcus

iskuze o potřebě parkovacích
zón probíhá v Klánovicích
i v okolních obcích a městských
částech už velmi dlouho.

Hlavním smyslem

l Zóna bude vyhlášena v rozsahu,

Foto: studio marcus

D

Co je jasné již dnes

Ti, pokud budou chtít parkovat na
ulici, zaplatí 600 korun za celoroční
„povolenku“ – parkovací oprávnění.
2. klánovičtí občané
s trvalým pobytem
mimo zónu
Ti, pokud budou chtít parkovat
v zóně na ulici, zaplatí 1200 korun
za celoroční povolení.

maximum parkovacích míst
(protože většina míst, kde nyní ve
všední dny stojí auta, nejsou legální
a hrozí pokuty). Zároveň budou
zohledněny potřeby MHD, vjezdy do
garáží a na zahrady a pohyb větších
vozidel – hasičů nebo popelářů.

l Jsou navrženy tři typy parkujících:

1. klánovičtí občané
s trvalým pobytem
uvnitř zóny

Parkování u nádraží mimo dopravní špičky v květnu 2020.

červen 2020
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Parkovací

zóna

v e ř e j n ý p r o s to r

aneb

Klánovice si konečně vydechnou
pokračování ze strany 5

O čem se mluví

formátu značek, aby naše městská
část nebyla zaplavena vizuálním
smogem ve vyšší než nutné míře.
Naopak, prosazujeme, aby část
současného značení zmizela
a provoz byl intuitivnější a plynulejší.

O trhu s paní Hanou
Michopulu

F

armářský trh jako by byl
v Klánovicích odjakživa. Ve
skutečnosti se ale „narodil“ v roce
2009 a dnes si sobotní dopoledne
od jara do podzimu snad ani nelze
představit bez barevného hemžení
s nabídkou dobrot. Klánovický trh je
neodmyslitelně spojený se jménem
Hana Michopulu.

Posílení MHD

Budou to menší desítky korun
za hodinu nebo 100 Kč paušál za
celodenní stání.

l Velkou výhodou tohoto

systému zón je automatický sběr
registračních značek parkujících
vozidel na veřejných místech
pomocí speciálně upravených
vozidel a automatické vyhledávání
platících vozidel a těch, kteří tuto
povinnost opomněli. Systém tedy
nezatěžuje pochůzkáře Městské
policie a Policie ČR.

l Elektromobily a jednostopá

vozidla parkují zdarma.

l Rezidentům nejsou vydávané

žádné fyzické kartičky, ani lístky
z automatů není potřeba dávat
za okno vozidla. Celý systém
funguje na automatickém snímání
a kontrole registračních značek
vozidla a jejich porovnání se
seznamem značek, u kterých byl
uhrazen poplatek za parkování.
Veškerá data jsou okamžitě po
použití anonymizována nebo
mazána.

l Předpokládáme, že registraci

vozidel do systému provedou
uživatelé na úřadě MČ, úpravy již
budou moci provádět sami.
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l Systém provozuje magistrát

prostřednictvím společnosti
Technická správa komunikací
(TSK), fungování jednotlivých části
zón placeného stání (ZPS) zajišťují
městem vysoutěžené firmy.

l Zóny v tuto chvíli platí především

v městských částech v centru –
v Praze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 13,
mimo centrum pak v Praze 16
(Radotín) a Praze 22 (Uhříněves).
Velmi podrobné informace
k dělení motoristů a způsobu
zpoplatnění stání najdete na
webu www.parkujvklidu.cz
v sekci Vaše dotazy.

Cílem klánovických zón není
znepříjemnit život našim
sousedům, ale ochránit
naše občany před intenzitou
automobilové dopravy, která už je
za hranicí únosnosti.
Redakce ve spolupráci s radou MČ
a Ing. Petrem horským

Inzerce

ZAŘIĎTE SI

LEPŠÍ
ŽIVOT!

Minimalizace značek

Zpracovatel projektu Zón
placeného stání byl na květnovém
jednání vyzván k tomu, aby
minimalizoval množství nutných
značek jejich sdružením na jeden
sloupek nebo do ucelených zón.
Také byl požádán, aby sloupky
značek nevytvořily nové bariéry pro
chodce, popeláře nebo hasiče.
A konečně – požádali jsme
o důsledné používání zmenšeného

Hledáme řidiče
a řidičky autobusů
Nabízíme: •
•
•
•
Volejte zdarma:
Více info na:

průměrná mzda 43 000 Kč
náborový příspěvek 50 000 Kč*
práce na dobu neurčitou
benefity ve výši až 62 500 Kč za rok

800 220 020
dpp.jobs.cz

F o t o : s t u d i o m a r c u s ; a r c h i v h a n y m i c h o p u l u ; Z e l e n i n a : a d o n y i G á b o r / p i x a b ay

l Parkovné ještě není stanoveno.

Rezidentům nejsou
vydávané žádné
fyzické kartičky.
Celý systém funguje
na automatickém
snímání a kontrole
registračních značek
vozidla.

Foto: studio marcus

Zpoplatněné proto budou jen
v pracovní dny v období, které
jsou pro Klánovice problematické.
Pracovně se zatím mluví o provozní
době PO–PÁ 8–18 hod.

* Pro držitele řidičského oprávnění skupiny D + Průkazu profesní způsobilosti řidiče pro skupinu D

(Pokračování ze strany 5)

Protože si vedení klánovické
radnice uvědomuje, že změna
systému parkování v Klánovicích
ovlivní způsob dopravy i obyvatel
Újezda nad Lesy, Šestajovic nebo
Jiren, naše MČ pošle magistrátu
a organizátorovi veřejné dopravy
ROPID výzvu na posílení veřejné
dopravy v naší části Prahy
a Středočeského kraje. Smyslem
výzvy bude zejména posílit
autobusové spoje (nejen) ke
klánovickému nádraží a úpravu
jízdních řádů s ohledem na
dopravní špičky.

Klánovické trhy

Životním tématem novinářky,
autorky kuchařek a knížek
o gastronomii je rehabilitace jídla
Na farmářské trhy a na trhy klánovické se začátkem
z kvalitních potravin a kultivace
letošního května Zpravodaj zeptal jejich zakladatelky,
našich stravovacích návyků od
současných provozovatelek a městské části.
nákupu, přes vaření až po konzumaci.
Protože – jak je uvedeno u jejího
jména v České bibliografické databázi
nešlo. Ne všichni farmáři zvládnou
– „už dávno ví, že o jídle se nemá
mezi městskou částí a
prodávat. Stejně tak sleduji tendence
jen psát, jídlo se má žít.“ Bylo mi
dobrým trhem se jednalo
udělat z farmářských trhů něco jako
proto potěšením obrátit se na paní
o aktualizaci smlouvy
food festival plný restaurací. Patří
Hanu Michopulu se žádostí o krátký
tam, ale s mírou. Aktuálně jsem
rozhovor.
o trzích natočila nový díl podcastu
letošním květnu, kdy
Potraviny – vychází z něj, že úspěch
KZ: Nápad na farmářské trhy
se Klánovické trhy otevřely
trhu je dán jednak jasným zadáním
je Váš a datuje se rokem 2009.
po vynucené přestávce kvůli
městské části, aby organizátor věděl,
V následujících letech jste nápad
nouzovému stavu, se otevřela i zatím
co a proč má dělat pro obyvatele
proměnila ve skutečnost. Jaká byla
neřešená otázka o jejich provozu.
čtvrti a pak citlivým vybalancováním
původní myšlenka těchto trhů?
Se dvěma základními dotazy na
všech složek: farmářů, restaurací
HM: Nápad byl můj, ale ve
aktuální stav se proto Klánovický
a překupníků.
skutečnosti by nešel proměnit bez
zpravodaj obrátil jak na městskou
spolupráce s Klárou Svobodovou.
část, která trhu poskytuje pozemek
Původní myšlenka byla vytvořit jakýsi KZ: Klánovický trh byl Váš úplně
a zázemí, tak na provozovatelky
první. Vaše jméno ale časem
most pro pěstitele ovoce a zeleniny
trhu (Dobrý trh, s.r.o.). Oběma
z organizační struktury zmizelo.
z venkova do Prahy. Pro ty, co se do
dotázaným stranám jsem nabídla
Sledujete klánovický trh i dnes a jak
běžné obchodní sítě nedostanou,
identické podmínky pro rozsah
jej hodnotíte?
udělat jim místo. Zároveň měl
a termín odpovědi. Nabídku obě
HM: Sleduji, chodím na něj. Přála
mít trh i sociální přesah a být pro
strany využily a k 15. květnu zaslaly
bych mu v sezóně víc prodejců
návštěvníky příležitostí k setkání
následující odpovědi.
ovoce a trochu přísnější ruku na
s místní komunitou. Od začátku jsme
producenty potravin, třeba uzenin,
bojovaly s převahou překupníků nad
KZ: O co jde ve sporu mezi
ryb nebo vín. Nemá smysl tohle
prvoproducenty.
městskou částí a pořadatelkami
cenné místo propůjčovat konvenční
klánovického trhu?
produkci. I tak jsem moc ráda, že tu
KZ: Když se ohlédnete na
MČ: Důvodem jednání mezi
je. Dělá náš život v Klánovicích lepší.
uplynulých 10 let – jak se trhy
pořadatelkami Farmářských
Děkujeme Vám za rozhovor trhů a MČ Praha‑Klánovice byla
proměnily?
a přejeme energii a nápady do aktualizace smlouvy o pořádání
HM: Překupníci na trzích mají stále
všech Vašich aktivit. Farmářských trhů. (Pokrač. na str. 8)
velký podíl, ale úplně bez nich by to

V
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Zásahy hasičů
Duben a květen
2020 byl ve znamení
požárů. Hořel
i Klánovický les.

v e ř e j n ý p r o s to r

Naplní se sen o nové knihovně?

O čem se mluví

O umístění knihovny na
pozemku u KC Beseda se
uvažovalo již před časem.
A představa kávičky
s novou knížkou je lákavá!

Klánovické trhy

8
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Dobrý trh: V průběhu vyjednávání
o dodatku ke Smlouvě o nájmu
tržního místa, jakož i o úpravách
chodu trhu v době nouzového stavu,
došlo k určitým nedorozuměním ve
vzájemné komunikaci. Věříme, že
se vše vyjasní a dojdeme se zástupci
MČ ke společnému konsensu.
KZ: Za jakých podmínek můžete
ve spolupráci pokračovat?
MČ: V době uzávěrky Zpravodaje
nejsou ukončena jednání
a jednotlivé strany průběžně
předkládají své návrhy. Motivací
městské části je samozřejmě
zachovat občanům Klánovic
sobotní pořádání Farmářských trhů

i v budoucnosti. Právní, profesní
a morální odpovědností současného
vedení MČ Praha‑Klánovice je
stanovit podmínky pro konání
trhů, které budou plně v souladu
se všemi příslušnými zákony
a předpisy, které jsou s pořádáním
této činnosti spojeny.

Nepřecpané regály, pohodlné čtecí
koutky a studijní místa, prostorná
čítárna, dětský hrací koutek, veřejný
internet s trochou soukromí,
důstojné zázemí pro knihovnice,
krytá parkovací místa pro kola
a kočárky. Prostě moderní knihovna
21. století, jakou již má většina
okrajových městských částí Prahy.

Dobrý trh: Odpověď je obsažena
již ve vaší otázce – spolupráce, to
je vlastně jediná podmínka, bez
které se v naší činnosti neobejdeme.
Pokud se nám tedy podaří nalézt
vzájemný konsensus, jehož
výsledkem bude oboustranně
akceptovatelná úprava Smlouvy
o nájmu tržního místa, budeme
v organizaci klánovického
farmářského trhu opravdu rády
pokračovat.
Za městskou část odpovídal
místostarosta MUDr. Jiří Bek,
za provozovatele trhu paní Klára
Svobodová a paní Jitka Langová,
jednatelky Dobrý trh, s.r.o., za
odpovědi děkujeme.
Po uzávěrce – informace z 22. května:
Farmářské trhy čeká
nové výběrové řízení
Rada městské části Praha-Klánovice
a společnost Dobrý trh, s.r.o.
provozující v Klánovicích farmářské
trhy, nenašly shodu pro uzavření
nových smluvních podmínek.
Zadávací podmínky pro nové
výběrové řízení vytvoří úřad
městské části společně s Asociací
farmářských tržišť ČR.
Podrobně na webu a facebooku
MČ Praha-Klánovice.
Zita Kazdová

F o t o : s t u d u o m a r c u s ; a r c h i v u m ě l e c k é š k o ly; s d h , o p e n c l i p p a r t–v e c t o r s / p i x a b ay

30. 4. v 16:50 byla jednotka
s CAS 16 vyslána na zlomený
strom nad cestou do Horních
Počernic. (Pokrač. na str. 9)

V Dodatku č. 3 je dále stanovení
úhrady spotřebované energie,
vody, zajištění toalety pro prodejce,
označení vymezeného prostoru
příslušnými dopravními značkami
a zajištění bezproblémového
průjezdu vozidel IZS včetně hasičů
v ulici V soudním.

ypadá to, že se konečně
dočkáme. Naše knihovna
s kvalitním, rychle a dobře
doplňovaným fondem a příjemným
personálem snad už v dohlednu
získá nové prostory.

F o t o : a r t t o w e r / p i x a b ay; s d h

27. 4. ve 14:17 byla jednotka
vyslána společně s JDSH
Újezd nad Lesy, Říčany, HZS
Stanice Satalice a Strašnice
a Hasiči Správy železnic
do lesa v prodloužení ulice
Habrovská. Na místo vyjela
CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+2,
jednotka zajistila dopravu vody
a zřídila na křižovatce ulic
Mechovka a Lochenická plnící
stanoviště cisteren dalšími dvěma
členy. V 18:00 byla velitelem
zásahu ohlášena likvidace
s podmínkou dohlídky.
Jednotka vyjela s CAS 32
a CAS 16 ve 20:00 na dohlídku
požářiště. Bylo zjištěno několik
ohnisek v hrabance. Na pomoc
jsme povolali JSDH Újezd nad
Lesy s CAS 32. Ohniska byla
likvidována a jednotky se v 1:09
vrátily na své základny.
28. 4. v 8:21 byla opět jednotka
vyslána na místo požáru společně
s HZS stanice Satalice k výskytu
dalšího ohniska. Ohnisko bylo
likvidováno a prostor kontrolován
termokamerou. Návrat na
základnu v 9:52. Již v 16:55 byla
jednotka opět vyslána na místo
požáru k likvidaci dalších skrytého
ohniska. Návrat v 17:55.

Předložili jsme návrh Dodatku č. 3,
který aktualizuje stávající smlouvu.
Jde o to, že kvůli přístavbě školy
musel trh uvolnit původní místo ve
dvoře školy a během stavby se konal
na jiném pozemku.
Městská část nyní nabídla pro
trhy prostor parkoviště před
Halou starosty Hanzala. Nově je
tedy uvedeno správné parcelní
číslo tohoto místa včetně rozlohy
s uvedením m2 a je též je stanovena
cena za m2. Dále jsou určeny
provozní hodiny včetně úklidu
a zajištění dozorčí služby ze strany
pořadatele po dobu trvání trhu.

(Pokrač. ze str. 8) Jednotka
v počtu 1+5 provedla na místě
likvidaci nebezpečných stromů
a v 17:59 se vrátila na základnu.

V

pokračování ze strany 7

Prostorná čítárna by dovolila nejen
pokračovat v pořadech pro školní
a předškolní děti, kterých je několik
desítek během školního roku, ale
pořádat i autorská čtení, výstavy
nebo poskytovat prostory pro
vzdělávání 3. věku, které my senioři
závidíme sousednímu Újezdu.

Zásahy hasičů

O variantě umístění knihovny na
pozemku u KC Beseda se uvažovalo
již před časem. Má spoustu výhod:
rychlost výstavby, propojení obou
kulturních zařízení (ta kávička
s novou knížkou je lákavá!),
prodloužené parkoviště přes den
sloužící komunitnímu centru
s knihovnou a večer návštěvníkům
kina a divadla atd.
A plocha časem uvolněná hasičskou
zbrojnicí a dalšími budovami by
z mého pohledu byla ideální pro
stavbu pavilónu 1. stupně ZŠ.
Odpadlo by nebezpečné přecházení
dětí stále rušnější hlavní silnice,
neustálý boj s plísní v „jedničce“,
asi by zbylo i na rozšíření školních
sportovišť a školní areál by byl
kompaktní. Ale to už se dívám
hodně dopředu.
Jitka Frýdmanová

Přijímačky na hudební výuku 2020/2021

D

odatečné přijímací zkoušky
budou probíhat v červnu 2020.
Termín se týká naší pobočky v ZŠ
Slavětínská 200, Praha-Klánovice.
Bližší informace o zarezervování
termínu zkoušek získáte na stránkách
www.umeleckaskola.cz nebo na telefonu 731 571 323.
V ZŠ Klánovice vyučujeme hře na klavír. Ohledně ostatních nástrojů nás
můžete telefonicky kontaktovat.
Zřizovatelem ZUŠ je Magistrát hlavního města Prahy. Výuka probíhá
v odpoledních hodinách a je nejčastěji v individuálním režimu – 1 žák na
vyučovací hodinu. Díky tomu dosahujeme efektivního a individuálního
rozvíjení hudebního talentu dětí. Garantovaná odborná práce všech plně
kvalifikovaných učitelů vychází z učebních plánů schválených MŠMT
ČR a její kvalita je pravidelně kontrolována a hodnocena Českou školní
inspekcí.
BcA. Martin Hauptmann, ředitel ZUŠ Učňovská 1, PRAHA 9

1. 5. v 18:13 byla vyslána
jednotka s CAS 16 Iveco
a CAS 32 Tatra 148 k požáru
přístřešku u tělocvičny
v Běchovicích. Na místě jsme
doplnili vodu a zajistili likvidaci
požáru jedním proudem. Na
základnu jsme se vrátili v 18:55.

10. 5. ve 2:46 opět požár,
tentokrát odpadu v ulici
Ke Kablu v Hostivaři. Na
místě cisterny dopravily vodu
a členové jednotky provedli
hašení. Na základu jsme se
vrátili v 6:20.

Poděkování pana
radního Hlubučka
Dne 20. května 2020
v podvečerních hodinách
navštívil Jednotku SDH
Klánovice radní hl. m. Prahy, pan
Ing. Petr Hlubuček, aby členům
jednotky osobně poděkoval za
jejich činnost, zvláště za činnost
v období nouzového stavu.
Pan náměstek poté předal
členům jednotky pozornost
– pizzu. Poté se seznámil se
stavem a zázemím Hasičské
zbrojnice a zásahovou technikou.
Na závěr členům popřál mnoho
úspěchů v další činnosti.
Bc. Pavel Jaroš, Velitel jednotky

červen 2020
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Jan Špoutil je švagr paní majitelky. Má za sebou roky praxe v centru
Prahy, kde je, na rozdíl od Klánovic, vše závislé na přílivu turistů.

Představuje se:

Představíte čtenářům svého
kuchaře a jeho doporučení?
Náš šefkuchař Karel je
profesionálem ve svém oboru
s bohatými zkušenostmi s českou
i mezinárodní kuchyní. Kromě
různých druhů pizzy a salátů se
můžete těšit na grilované speciality,
výtečná žebírka a klasické burgery.
Burgery budeme připravovat i ve
variantě pro vegetariány.

Katalpa

Ze Samosu v Krovově ulici se stala rodinná restaurace Katalpa. Čeká nás zde
dobré jídlo, stylové posezení uvnitř i venkovní zahrádka. Pro děti je připraveno
plno zábavy, počínaje hernou a konče tabulí na kreslení a prolézačkami.
na pizzu a salát a jediná možnost
kontaktu s návštěvníky byl rozvoz
nebo výdej z okénka.
Jaké je otevřít restauraci uprostřed
pandemie – i na to jsme se zeptali
paní Lindy Zajacové, která je
novým nájemcem restaurace.
Jaký byl Váš důvod otevřít si
zde restauraci?
Bydlím v Klánovicích víc jak 10 let
a restauraci Samos jsme vždy
rádi navštěvovali s našimi přáteli
a navázali tam i další přátelství.

Kromě různých druhů pizzy a salátů se můžete
těšit na grilované speciality, výtečná žebírka
a klasické i vegetariánské burgery.

Z trouby vytažená pizza a její autorky.

10

červen 2020

Proto když jsem zjistila, že se bude
restaurace zavírat, tak jsem se
rozhodla si toto místo pronajmout
a pokračovat, jen s jiným konceptem
než je řecká kuchyně. Jsme rodinná
restaurace, ale naši zaměstnanci jsou
profesionálové s mezinárodními
zkušenostmi.
Katalpu známe jako půvabný
okrasný strom. Byla inspirací pro
název Vašeho podniku?
Ano, přesně tak, jelikož katalpy
lemují vstup do restaurace, zvolili
jsme tento název. Jsou to krásné
stromy a vytvářejí příjemný stín.
Na zahradě katalpy zatím nejsou
a její úprava nás teprve čeká.

Pizzu a salát odnáší zákazníkovi slečna Marie.

Oblíbená pizza paní Lindy.

F o t o : s t u d i o M a r c u s ; J í d l o : a r c h i v r e s ta u r a c e k ata l p a

dyž se zavřely dveře za řeckou
restaurací Samos, podle různých
nájemců a stylů dál střídavě
fungovala a nefungovala. Oživením
bylo období 2016 – 2019, kdy se
vrátily i řecké speciality a to opět
v režii majitelů, rodiny Pazisovy.
Začátkem roku 2020 dostal Samos
nové nájemce, nové jméno a novou
energii. Začala se psát historie
Katalpa Restaurace Pizza a Grill.
Start pro nové nájemce ale nemohl
být těžší. Začínali v době nouzového
stavu, jídelníček se musel omezit

F o t o : s t u d i o M a r c u s ; J í d l o : a r c h i v r e s ta u r a c e k ata l p a

K

Start Katalpy v Klánovicích
poznamenal nouzový stav v celé
zemi, jak jste tuto situaci zvládli?
Po měsíční rekonstrukci interiéru
nastal nouzový stav, který nám
neumožnil otevřít restauraci
v plánovaném termínu, což nám
způsobilo velké komplikace
a finanční škody. Připravili jsme ale
základní jídelníček s pizzou ve třech
cenových variacích a se salátem
a začali jsme rozvážet zdarma po
Klánovicích, Šestajovicích a Újezdu
nad Lesy. Myslím, že kvalitu našeho
jídla i služeb už ocenilo mnoho
zákazníků a doporučí nás dál.

Žebírko, na které se sbíhají sliny.

Paní Linda Zajacová myslela i na to, aby se ani malé děti
nenudily. V Katalpě budou mít o zábavu postaráno.

Kdy se můžeme těšit na otevření
do plného provozu?
I v nouzovém režimu jsme měli
otevřeno každý den od 11:30 do
21 hodin. Plánujeme, že v plném
provozu budeme již od 27. května.
Přesnou otvírací dobu Vám dnes
ještě říct nedokážu, ale otevřeno
zůstane sedm dní v týdnu.
Máte možnost oslovit naše čtenáře
z Klánovic a okolí. Jaký vzkaz to
bude?
Rádi bychom čtenáře Klánovického
zpravodaje tímto pozvali do naší
restaurace. Ochutnejte naši skvělou
kuchyni, seznamte se s příjemnou
obsluhou a užijte si rodinnou
atmosféru! Snažíme se překonat
nelehkou situaci, která vznikla kvůli
nouzovému stavu a děláme vše pro
to, aby vám u nás chutnalo a rádi
jste se vraceli.
Děkujeme za rozhovor, přejeme
Katalpě klidnější časy a spokojené
zákazníky.
Zita Kazdová

Stěna za zahrádkou s tabulí, na kterou
mohou děti kreslit. Vedle zahrádky je
velká prolézačka s klouzačkami.

Nahoře: ráj pro děti - herna s barevným
vybavením, hrací kuchyňkou i válendou.
Dole: příjemný personál Katalpy se již
těší na zákazníky. Na fotce zleva je otec
s dcerou – tatínek paní Lindy, který
vypomáhá kde může, vedle je paní Linda.
V růžovém triku vesele mává
pizzařka Jolana, nad ní pizzařka Aňa.
Za ní je kuchař Honza a hned
pod ním stojí servírka slečna Marie.
Nahoře vpravo se snažil schovat
šéfkuchař Karel a zcela vpravo se směje
odpovědný vedoucí Jan Špoutil.

Bývalý amatérský boxer, šéfkuchař Karel.

červen 2020
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5. června Světový den
životního prostředí
Ustanovení tohoto
svátku v roce 1972
na Konferenci OSN
se stalo mezníkem
v odpovědném
přístupu zemí,
národů a vlád
ke společnému
životnímu prostředí. Nemusíme
být státníci nebo vůdci lidu,
abychom se chovali odpovědně.
Jednoduché tipy pro každého
z nás na každý den nabízí
například EnviWeb.
Silný apel na odpovědnost ke
stavu našeho světa připomínají
i další červnové svátky:
8. června Mezinárodní den
oceánů

17. června Mezinárodní
den proti rozšiřování pouští
a sucha

Evropský týden udržitelného
rozvoje, který má obvyklé
datum právě v prvním červnovém
týdnu se letos přesouvá na
termín 20. – 26. září.
21. června Evropský den hudby
je svátek hudby a hudebníků,
slavený jako hudební happening
ve veřejném prostoru měst
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Pohádky pro děti
Čtené pohádky pro děti, „jejichž rodiče večer usínají
námahou dříve, než usednou s knížkou na okraj dětské
postýlky“, nabízí Divadelní ochotnický spolek Jirny.
Stačí se připojit na YouTube pod heslem: „ochotnicijirny“.
Pohádky pro seniory
Neziskovka Mezi námi o.p.s. pomáhá sbližovat nejmladší a nejstarší generace
společnými aktivitami. Nutnost omezit kontakty během pandemie zrodila
projekt Pohádka pro radost, v němž děti malují pohádky a píší vzkazy
obyvatelům domů seniorů. Do projektu, který přináší hodně radosti, se
zapojila i Mateřská škola Klánovice.
Obnovení MHD a nová kompletní mapa
Obnovuje se běžný provoz MHD, příměstských autobusů a vlaků.
Obnovení posilových vlaků S7 se týká i naší trasy Praha –
Český Brod. Postupně se též rozjíždějí pražské přívozy, lanovka na Petřín
a víkendové výletní vlaky a autobusy, znovu se otevřelo Infocentrum na
Černém Mostě. V aplikaci PID lítačka najdete nové kompletní schéma
všech linek PID v Praze a přilehlém prstenci, s novým vyznačením zastávek,
přestupů a návazností. Schéma je ke stažení na webu Pražské integrované
dopravy (PID) nebo jako tištěná skládačka na vybraných infocentrech.
Příměstský tábor na klánovickém koupališti
Své dítko ve věku 6 – 12 let můžete přihlásit do prázdninového sportovně
zábavného programu pod odborným dohledem
v areálu kempu a koupaliště v Klánovicích. Koná se
od 6. července do 28. srpna, vždy od pondělí do pátku
od 8 do 18 hodin. Cena je 3990 Kč za 1 týden za 1
dítě. „Zatím přijímáme předběžné přihlášky,“ říká
paní Lenka Mikušová. Předběžné přihlášky můžete zaslat nejpozději do
10. 6. 2020 na adresu: lenkamikus@seznam.cz, nebo zavolejte pro bližší
informace na tel. 774 553 943.
Noc kostelů v Klánovicích
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen mezi 17:00 a 22:00 pro
společnou modlitbu a meditaci, koncert pěveckého souboru SborKlan, po celý
večer „O dějinách i současnosti klánovické svatyně“. Noc kostelů se koná
12. 6. 2020, on‑line z celé republiky. Podrobně na webu nockostelu.cz.
Přišlo po uzávěrce: Farní pouť se koná 21. 6. od 10:30, informace ve farnosti.

Mozaika svátků

Oživení Okrašlovacího spolku, prodejna potravin
i vznik Klubu angažovaných nestraníků – pokračujeme
v listování klánovickým tiskem roku 1990.

Závodní sezóna okolo Klánovic
Od června se budou konat outdoorové
závody, které organizuje spolek Tři pro zdraví:
Újezdský KoloBěh, který navazuje na
předchozích 11 ročníků Újezdského duatlonu.
Závodí dospělí v jedné kategorii a rodiče
s dětmi do 15ti let také v jedné kategorii.
Závod se koná ve čtvrtek 25. 6. večer.
Cross country MTB Úvaly a Trail Run Úvaly se budou konat v plánovaném
termínu v neděli 14. 6. Informace a registrace najdete na webu Tři pro zdraví.

Okrašlovací spolek a veteráni

F o t o : s t u d i o m a r c u s ; a r c h i v T o m á š e R u d y ( K l á n o v i c k é n o v i n y ) , ARCHIV t OMÁ Š E h RADECKÉHO ; h u d e b n í k : p e x e l s / p i x a b ay; o r c h i d e a : Č SOP

Ze zajímavých dat
a událostí v červnu
vybíráme:

Klánovice před 30 lety

Kraťásky z redakce
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K činnosti se přihlásil subjekt, který v Klánovicích existoval již za první
republiky, totiž Okrašlovací spolek. Jeho činnost je sice do dnešních dnů
omezena na pořádání každoročního srazu auto i motoveteránů, ale i za to
mu patří velký dík. Jméno Klánovic tak bývá každoročně skloňováno mezi
fanoušky veteránů po celé republice.

Prodej potravin

Na stránkách Klánovických novin pokračovala
polemika ohledně monopolu družstva Včela na
prodej potravin. Připomeňme, že situaci tehdy
zlepšilo několik soukromých prodejců, kteří vesměs
ve svých domech zřídili prodejny. Tato konkurence
měla za následek snížení cen. Bohužel, s pozdějším
vznikem velkých nákupních center v blízkém okolí
většina těchto prodejců své obchody zavřela, neboť
jim nemohla cenami konkurovat.

Z Občanského fóra KAN

Setkání původních stoupenců Občanského fóra,
kteří nebyli spokojeni s politickým vývojem, se
konalo pod hlavičkou KAN (Klub angažovaných
nestraníků). O dalším osudu této iniciativy
v Klánovicích jsme žádné zprávy nenašli.

Další dobové zajímavosti

Klánovické noviny
červen 1990.
Dole výstřižek z článku
„KLánovické KLevety“.

Pracovníci klánovické železniční zastávky vyzvali příznivce politických
stran, aby po volbách odstranili své plakáty z prostor zastávky.
Úniky vody v důsledku netěsností způsobily dočasné uzavření místního
koupaliště.
Z Klánovických novin 1990 vybral Tomáš Ruda

S tříp k y z m inul os ti:

Událost z roku 1935

Z

archivu
svého dědečka,
pana Vladimíra
Nováka, nám pan Tomáš Hradecký
poslal vzácné snímky. Pocházejí
z 23. 6. 1935 s přípisem, že se jedná
o svěcení klánovické školy. Žádnou
další zmínku k této události se nám
do uzávěrky nepodařilo dohledat.
Nenajde se informace v některém
z klánovických domácích archivů?

a obcí. Pokud se letos ještě
nebudeme moci scházet ve
větším počtu kvůli opatřením
vlády, udělejme si alespoň
radost záznamy z letošního on
‑line Pražského jara na webu
festival.cz
21. června je také
Mezinárodní den trpaslíků
Svátek v roce
2002 vyhlásila
Fronta za
osvobození
zahradních
trpaslíků a je
charakterizován
hromadnými přesuny trpaslíků
ze zahrad na jiná místa. Pokud
neodcestují i trpaslíci od Matyáše
Bernarda Brauna, je možné
je (nejen tento den) navštívit
v barokních zahradách Kuksu.
Rok 2020 je Rokem orchidejí
Český svaz
ochránců
přírody (ČSOP)
v půli května
vyhlásil letošní
rok Rokem
orchidejí.
Krásu těchto
vzácných
rostlin lze obdivovat pouze na
jejich přirozených stanovištích,
s velkou úctou a opatrností.
Většina našich druhů totiž
patří mezi ohrožené, silně
ohrožené nebo kriticky
ohrožené a chráněné rostliny.
Podrobné informace najdete na
webu ČSOP.
Zita Kazdová

červen 2020
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Co se děje na síti
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Klánovická kronika
Chceme-li se poučit z chyb našich předků
a lidí, se kterými žijeme, jsou zde obecní kroniky.

Červen 1945

červen 2020

Čtyři z nich, dvě dívky, jeden
šikovatel a jeden vojín, pracovali
trvale v Golf Clubu. Za práci
dostávali muži 3 Kč za hodinu,
ženy 2,50 Kč. Denně se jim
odečítalo 10 Kč na stravu a stráže.
Firma Baťa Zlín dodala pro Němce
35 párů pracovní obuvi s dřevěnou
podrážkou, jež se velmi dobře
hodila pro lesní a pozemní práce.

Na jedné
straně dobrá
vůle a pomoc,
na straně
druhé – křivdy
a zmatek

Válka skončila, události se řítí ne po dnech, ale
po hodinách. Je čas a je ochota k normální lidské
pomoci a solidaritě? A opět – nic není černobílé…

11. května 1945 vydal pan Gustav
Procházka, referent sociálního
odboru místního národního
výboru, tento výmluvný apel:
Občané!
Slyšte hlas nové republiky! Jménem
desetitisíců, jež ztratily vše v boji
za svobodu, jménem dětí osiřelých,
jménem bratří a sester zraněných,
bez domova, pomozte!
Pomozte hned! Nechť srdce řídí vaši
ruku, která vloží první splátku na
oltář naší svobodné vlasti!
Sociální pomoc v Klánovicích
jménem těchto obrací se k vám ne
prosbou, nýbrž rozkazem k první
vaší svaté povinnosti! Zvláště k těm,
jež válka nepostihla, nýbrž naopak
rozmnožila jejich hodnoty.
Váš dar je malým vyrovnáním
s těmi, jež dali své vlasti vše!
Darované obnosy veřejně kvitujeme
na vývěsní tabuli před kanceláří
Sociální pomoci, kde budou
odevzdány do rukou zmocněnců.
Nedopusťte, aby váš dar byl vaší
hanbou!
Během jednoho týdne bylo vybráno
neuvěřitelných 400 000 Kč,

Přestupní stanice pro
uprchlíky

V Klánovicích bydleli na konci války
několik týdnů uprchlíci z Pruského
Slezska. Přespávali i s rodinami ve

z nichž bylo darováno například
na ozdravovny mládeže, Čs.
Červenému kříži, vypálené obci
Konětopy u Staré Boleslavi,
pozůstalým po bojovnících padlých
na barikádách, atd.

Majetek německých
obyvatel po válce

Z majetku po Němcích, kteří zde
pobývali během války a poté byli
odsunuti, byly např. šicí stroje
zapůjčeny a poté odprodány
klánovickým zájemcům, palivo
též odprodáno, množství
německých knih si odvezla Národní
a univerzitní knihovna v Praze.
Koberce a obrazy z vil, které
obývali za války nacisti, si odvezl
zemský národní výbor v Praze,
stříbrné příbory, alpaka a předměty
z drahých kovů byly uloženy
u městské spořitelny v Brandýse
nad Labem.

Pracovní četa

Obci bylo po válce přiděleno na
práci 29 dospělých Němců a Němek
a 4 děti. Společně bydleli v domě
č.p. 17. Rozhazovali škváru na

vlastních hospodářských vozech,
všichni byli zemědělci. Podle nápisů
na vozech to byli potomci Čechů
a Poláků, mluvili však jen německy.
Přijeli jen s nejnutnějším majetkem
naloženým na vozech tažených
koňmi.
Byli evakuováni před posunem
fronty k západu postupem sovětské
armády. Bydleli v parku a v lese za
školou a čekali na instrukce, kam se
mají obrátit.
Po několika týdnech sice odjeli do
sběrného tábora v Davli, ale už
cestou byli zastaveni a vráceni do
Klánovic. Nakonec odjeli zpět ke
svým domovům.
Kapitoly z klánovické kroniky
psané panem Jaroslavem
Laušmanem zpracovala Jolana
Fuchsová, kronikářka

Pochovejme mrtvé z lesa
Před 75. výročím osmého května
jsem napsal pro svůj mateřský
Deník úvahu o konci války
„Němci zakopaní v lese“, která
u některých z vás vzbudila zájem.

F o t o l e s : s t u d i o m a r c u s ; K v ě t i n y B r u n o G l at s c h / p i x a b ay

Vzepětí dobré vůle
Informační kanál
Městská část Praha
‑Klánovice – oficiální
stránka zveřejnil například
zprávy popírající některé
vymyšlenosti, trhy se totiž konaly
i v nouzovém stavu a kulturní
dění (kino) se probouzelo.
Pozitivní ohlas měly zprávy
a fotografie z oprav vozovek
a ulic, týkaly se výtluků na
Slavětínské a sanačních prací
v Blešnovské. Největší pozornost
vzbudily fotografie z pietního
aktu ke Dni vítězství. Za všechno
může záběr, na kterém jsou
zachyceni čtyři zastupitelé zvolení
za ODS. Jejich oblečení příliš
neladilo s významem setkání.
To ale virtuálním kritikům
nevadilo, zhusta se trefovali do
autora tohoto sloupku, který
se podle nich „provinil“ tím, že
snímek zveřejnil. Věřím, že lidé,
kteří komickou debatu na síti
pouze sledovali, měli o zábavu
postaráno.
Jiří Karban

chodníky, rovnali a upravovali
ulice, pracovali v zemědělství,
u zahradníka při sklizni zeleniny, při
odklízení sněhu, řezání dříví apod.

i podívat se do minulosti míst, ve kterých žijeme

F o t o : w e b Mč ; I l u s t r a č n í f o t o č e r v e n 19 45 p ř e v z at o z p o r t á l u m o d e r n í d ě j i n y

irtuální život v „místních“
facebookových skupinách získal
novou dynamiku. Některé diskuze
probíhaly v téměř westernovém
stylu. Hodně se střílelo, plivalo,
pomlouvalo. Nic pro citlivé
povahy. Pohádkáři rozšířili dva
silné příběhy. Vyprávělo se
o „znárodnění farmářských
trhů“ a „likvidaci místní
kultury“. Hitem číslo tři se
staly parkovací zóny. Opozice
se i v tomto případě obula do
kolegů, kteří mají v zastupitelstvu
většinu. První vyčítali druhým, že
jsou špatně a pozdě informování.
Ohraná píseň s aktualizovaným
refrénem.
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S

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

JUBILANTI
červen 2020
Vladimír Dort
Karel Ditrich
Jiří Holec
Jiřina Štichová
Božena Průchová
Jaroslava Hájková
Pavel Meloun
Jarmila Procházková
Jana Skořepová
Vladimír Sopr
Eva Koucká
Josef Měrka
Erna Kolátorová
Jiří Košta
Vladimír Palata

N

a žádost šéfredaktorky Klánovického
zpravodaje vám chci ve stručnosti vysvětlit,
kde se v současnosti nacházíme a v čem by
nám bylo možné pomoci.

Jubilanti

Oldřich Spěvák
Hroby jsou v hojně
navštěvované části lesa, kde
mnoho z nás nevědomky šlape
po lidských ostatcích.

Ve spolupráci s českým zástupcem Lidového
spolku pro péči o válečné hroby jsme na základě historických písemností
a některých vzpomínek pamětníků přibližně lokalizovali místa, v nichž by
měla být zakopána těla asi deseti německých vojáků popravených mezi
9 – 11. květnem 1945 v Klánovicích. Bohužel se nám zatím nepodařilo hroby
najít a zahájit tak další úkony.
Mluvil jsem v minulých letech s několika lidmi, kteří ví, kde přesně jsou těla
zakopána, ale nechtěli to možná z obavy z vyšetřování tehdejších událostí
prozradit. Chtěl bych je i jejich blízké uklidnit, jde nám pouze o pohřbení
těchto ostatků. Z obyčejné lidské slušnosti i proto, že je to v hojně navštěvované
části lesa, kde mnoho z nás chodí na procházky. A nevědomky doslova šlape po
lidských ostatcích.
Luboš Palata, lubos.palata@seznam.cz
červen 2020
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aktivity a kluby

STOPA KORONAVIROVÁ

Svaz tělesně
postižených informuje

Zpráva o činnosti mladých
ochránců přírody Stopa
Klánovice během pandemie

S ohledem na nouzový stav
v době koronaviru jsme
museli přijmout následující
organizační změny.

komorné“, kterou unesl
„kardinál“ a doufal, že ji
děti neosvobodí. A měl
napůl pravdu, protože nám
ji někdo před koncem akce
ukradl. Děkujeme!

Schůzky online

Plán na tajný výlet a prázdniny

Výprava online

Po Velikonocích jsme se vypravili
na online výpravu. Vybrali jsme
trasu Klánovickým lesem a nahráli
jsme jednotlivá stanoviště, která
děti dovedla až ke „královnině

Standardnější činnost obnovujeme
od 18. května; doufáme, že se nám
podaří celoroční hru završit na
tajném výletě. Taktéž doufáme
v prázdniny na táboře na Rýchorách
a ještě jiném, tajném místě.

Děkujeme všem vedoucím, rodičům
a sponzorům za podporu naší
činnosti. Jde o Městskou část Praha–
Klánovice, Magistrát hlavního města
Prahy, Nadaci pro obnovu a rozvoj
pana Voráčka a Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy.
David Trojan,
MOP Stopa Klánovice

					
Fotbalové
probuzení
					

Amatérské soutěže byly sice
na začátku dubna předčasně
ukončeny, ale fotbalový život se pozvolna vrací ke svým zvyklostem.

U

ž 4. května odstartoval tréninkový proces, do kterého se mohlo zapojit
všech sedm týmů FK Klánovice (mužstvo dospělých, dorost, starší a mladší
žáci, tři přípravky). Neobešlo se to bez nutných omezení – nedostupné
šatny, limity pro počet trénujících hráčů, dvoumetrové rozestupy atd.

První přáteláky se sousedy
Pozitivní je, že ve druhém květnovém týdnu byly naplánovány první
přátelské zápasy. Například A‑mužstvo se mělo postupně utkat
s Šestajovicemi, Újezdem nad Lesy „B“ a Tuchorazí. Na přípravná utkání se
mohli těšit i fotbalisté z mládežnických kategorií. Fanoušky určitě zajímá,
že na třetí červnovou neděli od 18 hod. bylo dohodnuto další střetnutí
dospělých, soupeřem Klánovic je nedaleký Xaverov.
Sledujte aktuality
Aktualizované informace a upřesnění termínů najdete na internetu –
www.fkklanovice.cz. Popřejme našim fotbalistům, aby vyladili herní
návyky, udělali si radost důstojnými výsledky v jednotlivých zápasech
a dobře se připravili na podzimní část nové sezony.
Jiří Karban
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ravidelné pondělní cvičení
na židlích i čtvrteční besedy
byly v dubnu a květnu zrušeny.
Cvičení v klubu do konce
června pravděpodobně již
nebude, protože nemůžeme cvičit
s rouškami na ústech.
Byly zrušeny plánované
jednodenní výlety autobusem
na duben a květen. Pokud budeme
moci jet v autobuse bez roušek,
přesuneme tyto výlety na letní
měsíce.
Rekondiční pobyt v Sezimově
Ústí byl přebukován na jaro 2021.
Přesný termín bude upřesněn
během srpna.

Na stránkách Hydeparku mohou svůj názor zveřejnit všichni současní
zastupitelé Klánovic. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení.
Jiří Bek, místostarosta
STAN

Platba za pobyt v Desné
V pondělí
15. června
od 13 do 14
hodin se bude
hradit úhrada za
pobyt v hotelu
MONTANIE
– Desná. Při
platbě je nutno
odevzdat
vyplněnou přihlášku, kterou
obdržíte od svých úsekářek. Pro
tento rekondiční pobyt jsou ještě
volná místa, přihlášky můžete
vyplnit při úhradě. Věřím, že tento
pobyt se nám začátkem září vydaří
a těším se na vaší účast.
Zároveň se budou vracet zálohy
na zrušený pobyt v Sezimově Ústí.
Vycházky lesem obnoveny
Od pondělí 11. května jsme
obnovili pravidelné vycházky
lesem kolem Klánovic a zveme
všechny členy. Sraz je vždy
v pondělí ve 14 hodin u školy.
Olga Paplhamová

koaliční zastupitel

F o t o : d í v k a : P i x o u r c e / P i x a b ay; p o z a d í : s t u d i o m a r c u s

o slibně započatém počátku
roku s výpravami k Řevnici, do
Černošic a na Chrástnici se
v březnu zdálo, že nás vývoj
koronavirové pandemie zastaví.
Ale ani virus nás nezastavil a
přešli jsme od klasických schůzek do
online prostředí.

F o t o : a r c h i v s t o p a , w e b m o n ta n i e d e s n á
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Díky našim počítačovým expertům
bylo zprovozněno vysílací rozhraní
na oddílovém webu, kde jsme se
každý týden scházeli, řešili a plnili
korona výzvy. Tou hlavní byly
Stopácké hodiny do každé rodiny,
tedy naše snaha o to, aby si děti
připomínali, co se v oddíle naučili
a ukázali to i svým blízkým.

Hydepark zastupitelů

Vážení spoluobčané, máme za
sebou téměř 3 měsíce „koronaviru“,
který samozřejmě významně zasáhl
do našeho, do té doby všedního,
života. Je nutné znovu vyjádřit
velký obdiv a úctu všem, kteří
s obrovským osobním nasazením
pomáhali druhým! Je úžasné,
jak se ke krizové situaci postavili
nejen organizované skupiny jako
zdravotníci, hasiči, učitelé, vojáci,
policie a další, ale i občané, kteří
šili roušky, podíleli se na jejich
distribuci, pomáhali seniorům
a další a další aktivity, které jsme
do této doby nezažili. Solidární
pomoc šla napříč generacemi, byla
úžasným projevem morálních
hodnot, a proto nemám strach
o budoucnost našeho národa
i v této globalizované době. Pevně
věřím, že to bude mít i pozitivní
odezvu u nás v Klánovicích, protože
jen konstruktivním přístupem
a pozitivním myšlením při řešení

našich všedních problémů se
můžeme posunout dále, ku
prospěchu nás všech.
–
Veronika Gotthardt,
ODS
opoziční zastupitelka

Vedení Klánovic připravuje projekt
výstavby knihovny s komunitním
centrem. MČ v distribuovaném
letáku vytipovala pro tuto stavbu
prostory vedle KC Beseda nebo
prostory “hasičárny”. Již při letmém
pohledu na leták je jasné, že lokalita
vedle KC Beseda je ta preferovaná.
Na webu MČ je zveřejněn návrh
pana architekta Myšky, který
zvažuje dvě varianty. Prostor
bývalého zahradnictví je méně
vhodný, protože aby stavba
nenarušovala genius loci, musela by
se zmenšit (jinak by vypadala jako
tolik odsuzované bytové domy),
budova by měla méně funkcí než
požadováno, složité parkování, a to
bez chodníku. Naopak prostory
“hasičárny” jsou vyhodnoceny jako

nejvhodnější varianta, knihovna
by mohla sloužit i vedle budovy
“hasičárny”. Jako plusový
bod je zmiňován úklid území
a jeho zkvalitnění.
Mimochodem, věděli jste, že
ne nedostatek informací, ale
dezinformace jsou jednou
z největších hrozeb lidstva?
–
Pavel Jaroš,
HLAS KLÁNOVIC
KOALIČNÍ zastupitel

Vážení, po roce se vracím k projektu
zón placeného stání v Klánovicích.
Můj názor se nezměnil, stále nejsem
příznivcem jakýchkoliv zón, ale
s ohledem na situaci s bezohledným
parkováním v Klánovicích,
nerespektováním pravidel silničního
provozu při parkování, je nutno
jednání řidičů korigovat. Jen represe
nepomůže. Zóny placeného stání
jsou kompromisem, kdy dojde
k redukci parkujících vozidel a snad
i zlepšení bezpečnostní situace.
(Pokračování na straně 18)
červen 2020
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(Pokračování ze str. 17) V době
pandemie bylo jasně vidět, že
i naše ulice mohou být bez aut.
S ukončením nouzového stavu
se vozidla do ulic vrátí a mám
obavu, že ještě s větší intenzitou.
Proto musíme pokračovat ve
snaze o rozšíření zón placeného
stání na celé území Klánovic.
Jen ve spolupráci Hl.m. Prahy
a Středočeského kraje může
dojít k vybudování parkovacích
ploch mimo zastavěná území
a dopravních napojení na lokální
přestupy, jakým se Klánovice staly.
–
Slavomír Jaroš,
ODS
opoziční zastupitel

„Jako opoziční zastupitel dobře
vím, že má role není pouze
kritizovat. Hájit veřejný zájem
ale znamená poukazovat i na to,
co se v obci děje, jaké nešvary
se objevují. Je proto naším
úkolem informovat veřejnost…
Aby si každý sám vyvodil, kam
naše obec kráčí.“ Konec citátu
Zorky Starčevičové, Hydepark
v Klánovickém zpravodaji 5/2015.
Ano, skutečně i takto pokroková
dokáže být naše současná
starostka Zorka. Na posledním
zastupitelstvu, které se konalo
11.5.2020, tedy po pěti letech, se
však již podle výše uvedených
slov rozhodně nechovala. Reakcí
na naše konstruktivní návrhy
včetně navržených řešení, byly jen
poznámky, že jsme demagogové.
Seděl jsem až vpředu, takže jsem
je velmi dobře slyšel. Podle toho to
vypadá, že starostku i ostatní radní
vůbec nezajímá prosperita Klánovic
a hledí jen na vlastní ega. S tím by
mohla pomoci i veřejně projevená
podpora dosud mlčící většiny.
Děkuji.
18
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pokračování ze strany 17

Alena Kolovrátková,
ODS
opoziční zastupitelka

Přesně před rokem jsme se
mohli v KZ dočíst, že rada MČ
ve spolupráci s komisemi rady
a všemi zastupiteli začne připravovat
podmínky zřízení zón placeného
stání. Pánové radní Bc. Jaroš
a MUDr. Bek slíbili v KZ 06/19,
že s návrhy seznámí klánovické
občany a výstup z této přípravné
fáze a připomínky občanů budou
předány zpracovateli dokumentace
ke zpracování souhrnných
podmínek pro Magistrát. Jaká
je situace po roce? Z televize se
od náměstka primátora HMP
dozvídáme, že počítá se zavedením
modrých zón v Klánovicích na konci
tohoto léta. Zóny se již projektují
a já se ptám, kde je ona avizovaná
spolupráce se všemi zastupiteli a kdy
měli občané možnost vyjádřit se
a sdělit své připomínky v přípravné
fázi? Měli vůbec radní v čele s paní
starostkou v úmyslu nás alespoň
informovat o pokračování tohoto
jejich záměru dříve, než se nám před
domy objeví nové dopravní značení?
–
Karel Loucký,
ODS
opoziční zastupitel

Na květnové jednání ZMČ
předložili opoziční zastupitelé dva
věcné návrhy, a to k farmářským
trhům a Kulturnímu centru
Beseda. Zastupitelé koalice je
jednomyslně odmítli zařadit na
program. Co je vedlo k tomu, že
než aby návrhy k těmto důležitým
věcem řádně projednali, se prostě
o nich a priori odmítli vůbec
bavit? Někteří radní přitom uvedli,
že to řeší rada a jde o společný

zájem, na kterém se všichni
shodujeme. Je‑li tomu skutečně
tak, pak odmítnutí zařadit body
na program má jediný význam:
zatímco ZMČ jedná veřejně
a mohou se vyjádřit i občané, rada
je ze zákona neveřejná. Takže to,
co snad mělo být vzkazem opozici,
“sami jsme dost chytří a váš
názor nepotřebujeme”, případně
“nemíníme se s vámi vůbec bavit”, je
ve skutečnosti arogantním sdělením
občanům: “Nedovolíme, abyste se
nám dívali pod ruce, případně řekli
svůj názor. Sami víme, co je pro vás
nejlepší.” Smutné. Či něco horšího?
–
Giuseppe Maiello,
ČAS NA ZMĚNU
koaliční zastupitel

Už skoro 10 let se stává Facebook
noční můrou mnoha amerických
kongresmanů a senátorů. Tato
internetová platforma je silně
kritizována za nízké etické
parametry a také za to, že je to
prostor, kde se snadno šiří tzv.
fejkňůz (fake news), tj. kachny podle
staré novinářské terminologie.
Nejznámější fake news šířené přes
facebook v Klánovicích jsou např.
ty, že „rada nechce farmářské
trhy“, nebo, že „zvýšila výdaje
za zaměstnance úřadu“. Opak
je pravdou, přesto se takové
„fejkňůz“ šířily. Jak se bránit?
Není to jednoduché. Doporučuje
se informovat se přímo
u zdroje. Fejkňůz se mohou stát
ale virální, tj. začnou se šířit hodně
rychle přes internet a dokonce
i mimo něj. V takovém případě
nezbývá než se chovat stejně jako
s jinými víry: separovat se od
nich, prostě je nečíst, a nechat
je, aby zhasly samy tam, kde se
zrodily a u těch jednotlivců,
kteří je šířili.

F o t o : P i x o u r c e / P i x a b ay
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Ferdinand Polák,
ODS

Petr Soukup,
STAN

Petr Šafránek,
ODS

Opoziční zastupitel

koaliční zastupitel

opoziční zastupitel

Provozování KC Beseda není
jen tak. Nevydělá se na tom nic,
naopak to stojí spoustu úsilí, času
a energie. Nikdo z úřadu to dělat
nebude, takže se musí najít parta
nadšenců, kteří sem toho Jiřího
Suchého, Davida Kollera, Radkina
Honzáka a spoustu dalších skvělých
umělců či přednášejících nějak
dostanou, seženou kvalitní filmy,
zorganizují různé minifestivaly,
vernisáže a další akce. Pokud tito
nadšenci navíc nad rámec svých
povinností ještě budou celý objekt
zvelebovat – shánět peníze na nové
sedačky, ozvučení, koberce atd.,
tak už se jedná skoro o zázrak. Jak
se má k takovému provozovateli
vedení Klánovic chovat? Může
mu vycházet vstříc, pomáhat
s jednáním s úřady a dávat najevo,
že si ho váží. Nebo mu může házet
klacky pod nohy, okopávat kotníky
a hrát si přitom na vrchnost.
Nesmí se pak ale divit, že tomu
provozovateli jednoho dne dojde
trpělivost, předčasně vypoví
smlouvu a odejde.

ODS se opět a zas mýlila, když
tvrdila, že jednání Zastupitelstva
být nemuselo. Ale což, aspoň se
do sálu tělocvičny Beseda vrátilo
divadelní představení ochotníků.
Stejně je to i s křikem kolem
veřejného projednání modrých
zón. Je to „Mnoho povyku pro
nic“. V době Korony bylo veřejné
projednání zakázáno. To ví všichni,
jen ODS na to účelově zapomněla.
Stručné zdůvodnění: zákon v ČR
vykládá pouze soud. Ze zákona
o nouzovém stavu omezení týkající
se činnosti obcí lze dovodit, ze
zákona o ochraně zdraví už takto
jednostranný výklad učinit nelze.
Vlastně lze, klánovická ODS
to udělala. Nároky na činnosti
úřadu byly v době pandemie
mimořádné, úřad a jeho vedení
je podle mě zvládlo dobře. Tak
proč místo poděkování hasičům
a představitelům obce se dvacet
minut řešil jeden nevhodný
příspěvek na FB? Je uražená
ješitnost člena ODS pro další vývoj
v Klánovicích určující?

V minulém volebním období
současná paní starostka jako
opoziční zastupitelka využívala každý
jí přidělený Hydepark k mohutné
kritice všeho. Lze se o tom přesvědčit
v archivu KZ na webu MČ.
Pan místostarosta Bek v posledním
KZ označil obecně každou kritiku
za „preference osobního prospěchu“
a „podsouvání myšlenky o vlastní
genialitě“. Nevím, jaký osobní
prospěch může plynout například ze
snahy zlepšit fungování samosprávy
naší MČ. To by snad měl být zájem
všech zastupitelů. Bohorovné
ignorování návrhů a neodpovídání
na emaily s vědomím, že mám jistou
většinu devíti hlasů v zastupitelstvu,
tak se s nikým bavit nemusím,
rozhodně ku prospěchu Klánovic
není. Geniální není ani koalice,
ani opozice. Ale rozumná
komunikace by mohla Klánovice
někam posunout. My jsme
k ní vždy připraveni.
Důkazem budiž náš téměř 100%
zájem o tzv. pracovní jednání
zastupitelů.
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Inzerce

Dejte
bioodpadu
druhou šanci
Už máte svou biopopelnici?

Odbor ochrany prostředí
Magistrát hl. m. Prahy
bioodpad.praha.eu
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NOVOSTAVBA
BYTU SE
ZAHRADOU
K PRODEJI

Nově
PRODEJ – luxusní novostavba RD
5+kk, garáž, 2 terasy,
užitná plocha 200 m2,
pozemek 680 m2,
Potoční ulice, Šestajovice

adresa:
Úprkova, Šestajovice/Klánovice
byt 3+kk:
pozemek:
terasa:

77 m2
400 m2
24 m2

Cena 13.500.000,-Kč

Prodáváme mezonetový byt
v novostavbě o 3 bytových jednotkách
v klidné a okrajové zástavbě nedaleko
Nepasického náměstí. Dispozičně
odpovídá krajovému řadovému domu
a náleží k němu velká upravená zahrada
a 2 parkovací stání. Byt prodáváme jako
přímí majitelé, v plné výbavě, vhodný
k investičnímu pronájmu.

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

Ing. Markéta Večerníková

Kontakt na majitele:

Tomáš Cícha

Horizont

603 221 546

& 722 130 044

8 500 000 Kč

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
Kosmetické studio Levanda
l Nejúčinnější kosmetický
		 lifting: frakční
		 radiofrekvence
		 – procedura Thermage
l Diamantová mikrodermabraze
l Ultrazvukové čištění obličeje		
l Klasická kosmetická ošetření

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

zdirad.pekarek@re-max.cz
cena 40.000,-Kč/měsíc + energie

cena 35.000,-Kč/měsíc + energie

Velfloviců 637, Praha Dubeč
Tel.: 774 665 720, www.levanda.cz
PRONÁJEM – kompletně zařízený RD 5+kk
s terasou a garáží, zahrada 297 m2,
Štefánikova ul., Zeleneč
cena 29.900,-Kč/měsíc + energie

www.zdiradpekarek.cz

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí

cena 9.990.000,-Kč

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

+ odstupné

PRONÁJEM – zavedené taneční studio,
podlahová plocha 140 m2, OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy.
REZER

VA C E

klavír, kytara (akustická i elektrická), rychlokurz klavíru pro dospělé
 učíme se hrát pro vlastní potěšení, písničky si sami vybíráte
 první 2 hodiny nezávazné, koncertujeme 2x za rok
UČEBNA: Slavětínská 1072
PŘIHLAŠOVÁNÍ: e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262
DOPORUČUJEME PŘIHLÁSIT SE V ČERVNU

www.pavelhokr.cz
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PRONÁJEM –ŘRD 5+kk/G, podlahová plocha 220 m2, pozemek 306 m2, Poříčská ul.,
Praha 9 – Újezd nad Lesy

PRODEJ – rovinatý stavební pozemek
70x20m, výměra 1412 m2, Svojšická ul.,
Praha 9 - Újezd nad Lesy

PRODEJ – RD 3+kk a 3+1/G/B/T,
podlahová plocha 200 m2, pozemek
1205 m2, Revoluční ul., Šestajovice

červen 2020
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Inzerce

PROGRAM červen 2020
Klára Tumpachová
Realitní makléřka
Aktuálně hledám
Pozemek či dům k rekonstrukci pro kunovickou
rodinu se 4 dětmi, kteří by rádi zůstali v lokalitě.

... jsme NADOSAH
STÍNOHRA - Výstava měsíce
Pražský fotograf Petr Barták představuje portrétní fotografie a umělecké
akty, nechybí však ani zajímavá městská zákoutí či fotografie lidí
v každodenním životě. Preferuje především přírodní světlo a využívá
kreativní přístup a často neotřelé nápady. Všechny fotografie, ať už jsou
jakéhokoliv žánru, cílí na autentičnost a zachycení atmosféry. Výstava
je prodejní a potrvá do konce června.
31. 5. neděle, 16:00 - Kino pro děti				
FRČÍME! - Nová animovaná pecka od studia Pixar (tvůrce hitů Toy
Story: Příběh hraček, Úžasňákovi a Coco). USA/2020/animovaný,
komedie, rodinný, fantasy/103 min

Pronájem menšího domu nebo bytu pro
2 dospělé osoby, vše v Klánovicích.

1. 6. pondělí, 20:00 - Kino 				
V SÍTI - 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů.
Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí
na internetu. Česko/2020/ dokumentární/100 min/nevhodné do 15 let

Budu velmi ráda za každé doporučení. Z uzavřeného
obchodu získáte doporučitelskou provizi.

3. 6. středa, 20:00 - Kino
			
PARAZIT - Vítězný snímek letošních Oscarů v kategorii
nejlepší film. Originální dílo mistrovsky pracuje s prvky thrilleru,
dramatu i satiry a přináší vtipný a nepředvídatelný divácký zážitek.
Jižní Korea/2019/drama, komedie, thriller/132 min/s titulky/nevhodné
do 15 let

Nabízím nezávazné ocenění nemovitosti.

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

8. 6. pondělí, 20:00- Kino 				
V SÍTI - 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů.
Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí
na internetu. Česko/2020/ dokumentární/100 min/nevhodné do 15 let

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

10. 6. středa, 20:00 - Kino					
AFRIKOU NA PIONÝRU - Skupina pěti dobrodruhů se rozhodla
projet napříč africkým kontinentem na slavných a také velmi letitých
motorkách značky Jawa Pionýr. Slovensko/2020/dokumentární, road
movie/109 min/nevhodné do 12 let
15. 6. pondělí, 20:00 - Kino				
BOURÁK - Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli
Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina
už ho má plný zuby. Ale i srdce. Česko/2020/komedie/110 min/
nevhodné do 12 let
17. 6. středa, 20:00 - Kino
BOURÁK - Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli
Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina
už ho má plný zuby. Ale i srdce. Česko/2020/komedie/110 min/
nevhodné do 12 let
22. 6. pondělí, 20:00 - Kino
MALÁ LEŽ - Příběh Newyorčanky Billi a její svérázné čínské babičky Nai
Nai, které se rodina rozhodne zatajit pravdu o jejím zdravotním stavu.
Jak to ale udělat, aby Nai Nai nebylo podezřelé, že jí z ničeho nic chtějí
navštívit příbuzní z celého světa? Vystrojí se svatba! USA, Čína/2019/
komedie/100 min/s titulky/nevhodné do 12 let
BĚH S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky

Změna programu je vyhrazena / sledujte naše webové stránky www.kcnovabeseda.cz
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz,
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KINO KAVÁRNA je otevřena Po-Pá 17:00-22:00, So ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00.
Děkujeme městské části Praha-Klánovice, magistrátu a MČ Praha 21
za pomoc a finanční podporu hudebních, filmových, divadelních představení pro děti i dospělé.

VOLNÁ
MÍSTA
VOLNÁ MÍSTA
(PROVOZOVNA ČESKÝ BROD)

(PROVOZOVNA ČESKÝ
BROD)
- ŘIDIČ/SKLADNÍK
(VZV,
ŘP sk. C, E,

prof. průkaz PODMÍNKOU)

ŘIDIČ/SKLADNÍK
- ŘIDIČ/SKLADNÍK (VZV, ŘP sk. C, E,
(ŘP sk. B)

prof. průkaz
PODMÍNKOU
)
- PRODEJCE
STAVEBNÍHO MATERIÁLU

- PRODEJCE PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY

PRODEJCE
STAVEBNÍHO MATERIÁLU
KONTAKT: 606262047, 602100983
e-mail:
PRODEJCE PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY
kristyna@kralovi.cz

KONTAKT: 606262047, 602100983
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KC Nová Beseda, Slavětínská 120, Praha – Klánovice | tel: +420 245 019 061| www.kcnovabeseda.cz

Ohlášená změna
v provozu KC Beseda
Nezisková organizace NADOSAH,
o.p.s. je provozovatelem kulturního
centra Nová Beseda od 1. 3. 2012.

V

květnu 2020 na webových
stránkách KC Nová Beseda zveřejnil
tým Nadosah informaci o tom,
že nájemní smlouvu s městskou částí
Praha‑Klánovice a s tím související
provozování kulturního centra
ukončuje k 31. 12. 2020. Do té doby
jsme ale všichni zváni na program, jak
jsme si během let s KC Nová Beseda
uvykli. Program a aktuální informace
najdete na webových stránkách
kcnovabeseda.cz
Zita Kazdová
červen 2020
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Vzpomínáme
Jiřího Suchánka,
klánovického patriota,
milovníka cykloturistiky,
hudby a života.

Symbol Klánovic

Pro několik generací byl pan
Suchánek se svým bicyklem
jedním ze symbolů Klánovic. Byl
jen o necelé dva roky mladší než
Československá republika, k níž ho
poutal silný vztah a často vzpomínal
i na osobní setkání s prezidentem
Masarykem. Do Klánovic jezdil
s rodiči od malička na „letní byt“
a když se oženil, bydlel tu trvale.
Na snímku asi z roku 1935 je první
zleva Jirka Suchánek. Druhá zprava je
Dadula Nováková (později Hradecká).

Chemie, jazz,
tenis, běžky a kolo

Kvůli uzavření vysokých škol
v roce 1939 nedokončil studia
své oblíbené chemie a celý život
pracoval ve fotolaboratoři, která
spolu s prodejnou fotopotřeb
původně patřila jeho otci. Láska
k hudbě přivedla pana Suchánka
v poválečných Klánovicích do
jazzového orchestru, kde hrál
na klavír. Od dětství sportoval –
hrál rád tenis a jezdil na kole na
výlety do okolí. Po válce a nástupu
komunistického režimu se prý i do
tenisového oddílu začala míchat
politika, takže se s tímto sportem
rozloučil a o to více se věnoval kolu.
Jezdil na něm i do zaměstnání, na
víkendové výlety (s běžkami na
zádech třeba do Krkonoš) a na letní
rodinné dovolené (na kole až na
24
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Slovensko). Když šel po letech do
penze, získal více času a kilometry
začaly rychleji přibývat –
k devadesátinám se mohl pochlubit
650 000 ujetými kilometry, což
je vzdálenost šestnáctkrát okolo
zeměkoule nebo ze Země na Měsíc
a ještě skoro tři čtvrtiny cesty zpět.

Vlastivědné cyklovýlety

Na prahu sedmdesátky ho postihly
potíže s kyčelními klouby, a tak
s sebou vozíval na kole francouzské
hole. Pak se podrobil operacím
endoprotéz a kolo mu posloužilo
jako výborná rehabilitace, takže
zakrátko chodil už zase bez holí.
V té době brával s sebou na vyjížďky
i svá vnoučata a to ho přivedlo na
nápad uspořádat víkendové výlety,
vedené turisticky i vlastivědně
zajímavou trasou. Účastníci jízd
přitom mohli ocenit ohromné
množství informací z nejrůznějších
oborů, které pan Suchánek cestou
„dával k dobru“. Ať už jsme jeli
okolo pozoruhodností přírodních,
technických nebo kulturních,
kolem míst spojených s osobou
významnou snad v jakémkoli oboru
lidské činnosti, pan Suchánek
vždy věděl nějakou zajímavost.
Obdivuhodná byla rovněž jeho
paměť a orientační smysl.
Momentka
z výletu.

Klánovické noviny,
Běh Terryho Foxe a Club2002

Když začaly počátkem 90. let
vycházet Klánovické noviny,
zapojil se pan Suchánek do
práce redakční rady a obstarával
informace z okruhu klánovických
sportovců. Se svými přáteli, manželi
Kocourkovými a panem učitelem
Kinštem, založili v Klánovicích
tradici Běhů Terryho Foxe, dnes
Běh naděje – dobročinné sportovní
akce, shromažďující prostředky
na boj proti rakovině. Ve stejné
„sestavě“ dali vzniknout i volnému
sdružení Club2002, v němž se
scházeli lidé se zájmem o informace
ze všech oborů. Pan Suchánek
připravil několik setkání Clubu,
většinou s hudební tématikou.

Na trojkolce

Asi po patnácti letech nevydržel
životní tempo pana Suchánka jeden
z jeho umělých kloubů, takže se
musel podrobit reoperaci.
Pan Suchánek,
jak jsme
ho znali
v posledních
letech.

Od té doby si už na kolo netroufal,
ale pořídil si trojkolku. Úměrně
tomu se snížila i jeho roční porce
kilometrů – na kole to bývalo 17 až
20 000, na trojkolce „jen“ 4 až 5000.
Osudným se panu Suchánkovi
stal neopatrný řidič, který jej,
jedoucího na tříkolce, v lednu 2011
u klánovického Bazaru srazil. Po více
než roční anabázi počátkem února
2012 pan Jiří Suchánek zemřel.
Čas ale plyne, zahlazuje bolest po
ztrátě blízkých a zanechává hezké
vzpomínky. O panu Suchánkovi to
platí plnou měrou. Tomáš Ruda

Foto: Tomáš Hradecký

10. června uplyne 100 let
od narození pana

