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Běh naděje s několika stovkami účastníků se stal 23. 5. jedním z vrcholů krásnými akcemi nabitého května

JAK TO BUDE S LETNÍM KINEM

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI

SUCHÝ A MOLAVCOVÁ V BESEDĚ

POHÁDKOVÝ LES

NOC KOSTELŮ

VZPOMÍNKA NA DOKTORA JÁGRA

PO STOPÁCH VESNICE HOL

KLÁNOVICKÉ FOTBALOVÉ JARO
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Slovo starosty

Výběr ze zpráv z jednání Rady městské části

10. května 2016

Pokud poslouchám klánovické
občany a dívám se kolem sebe,
největší bolestí Klánovic jsou ulice,
které jsou občas na úroveň Prahy
v děsivém stavu. Myslím tím ty
ulice, které se ještě nepostavily
z magistrátních peněz a lidé zde
již oprávněně ztrácejí trpělivost.
Výstavba kompletních ulic tak
stále postupuje velmi pomalým
tempem s letošním započetím III.
etapy směrem od Slavětínské na
severozápad. Letošní částka na jejich
výstavbu se přibližně rovná rozpočtu
Klánovic, ale i tak se letos opraví jen
malá část potřebných ulic.
Druhou možností, jak udržet
zatím nepostavené ulice alespoň
ve sjízdném stavu, je každý rok
jich část opravit a doufat, že tato
oprava vydrží do jejich kompletní
stavby. Letos jsme na opravy ulic
vyčlenili rekordních 1,5 milionu
korun a v rámci poptávkového řízení
jsme již oslovili specializované
firmy se záměrem opravit ulice:
Slatinská (po Jeníkovickou),
Chudoměřická (u křižovatky se
Slatinskou), V Cestkách, Sobětušská
(u křižovatky), Želkovická, Výravská
(Všestarská–K Rukavičkárně),
V Trninách (Všestarská–V Cestkách),
V Jehličině (před hřištěm
a parkovištěm), Všestarská
( Jeníkovická–V Trninách).
Technologie bude zaválcovaný
recyklát prolitý asfaltovou
emulzí pro homogenizaci tělesa.
Omlouvám se tímto všem, kteří
mají také ulice, které by zasluhovaly
opravu – doufám, že se na ně
dostane příští rok.
Ing. Karel Horníček
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RMČ schválila uzávěrku městské
části za rok 2015
RMČ schválila účetní závěrku
příspěvkové organizace Mateřské školky
V Žáčku za rok 2015.
RMČ schválila účetní závěrku
příspěvkové organizace ZŠ
Klánovice za rok 2015.
RMČ schválila na základě doporučení
hodnotící komise uzavření smlouvy
na předložení návrhu řešení
zobousměrnění ul. V Pátém, mezi
ulicemi Plačická a Bělečská s firmou
PRINCOM s. r. o. za cenu 52 000 Kč
bez DPH a pověřila zástupce starosty
MUDr. Ferdinanda Poláka, Ph.D.
podpisem této smlouvy.
RMČ projednala žádost o podporu
premiéry letního kina v Klánovicích.
Schválila promítání letního kina
na parkovišti před sportovní halou
v termínu 27.–30. 6. 2016. MČ uhradí za
promítání částku 19 360 Kč včetně DPH
za 4 promítací dny.
RMČ stanovila termín jednání ZMČ na
20. 6. 2016 od 18.00.
RMČ schválila s účinností od 1. 6. 2016

18. května 2016
RMČ schválila na doporučení hodnotící
komise jako vítěze výběrového řízení na
pronájem NP v KC Beseda společnost
Nadosah o. p. s.
RMČ schválila realizaci dřevěného
„plotu“ u dětského hřiště na Nepasickém
náměstí pro oddělení sousedů po levé
straně. RMČ opakovaně projednala
možnost instalace plotu a schválila jej za
cenu max. 27 000 korun.
RMČ jmenovala hodnotící komisi na
výběr dodavatele díla – opravy komunikací.
RMČ schválila návrh oplocení
pozemku v ulici Smidarské. Rada souhlasí
s novým návrhem oplocení podle
upraveného návrhu.
RMČ souhlasí se stavebními úpravami
STL plynovodů, ul. Medinská, V Pátém,
Mechovka a okolí.
RMČ schválila uzavření smlouvy
na zpracování „Návrhu na řešení
zobousměrnění ulice V Pátém mezi
ulicemi Plačická a Bělečská na
zpracování projektu“ s uchazečem na

změnu pracovního úvazku referentky
odboru výstavby ÚMČ Praha Klánovice
z 20 hodin týdně na 30 hodin týdně.
RMČ schválila vypsání výzvy na
obsazení pracovního místa pracovníka
údržby zeleně, řidiče za odcházejícího
pracovníka p. Kubáta.
RMČ schválila žádost Lesní školky
– V Mechu o vyvěšení banneru na
příměstské tábory na plot u budovy ZŠ
Smržovská 1 za cenu 1200 Kč na období
červen, červenec 2016.
RMČ projednala a schválila předložený
návrh na vypsání zakázky malého
rozsahu na opravy místních komunikací
v Klánovicích ve výši schváleného
rozpočtu MČ na rok 2016.
RMČ jmenovala hodnotící komisi
pro posouzení nabídek na pronájem
nebytových prostor v KC Beseda.
Dále jmenovala hodnotící komisi
pro posouzení nabídek na pronájem
nebytových prostor v KC Beseda.
RMČ schválila částku 60 tis. Kč
na zastoupení MČ Praha Klánovice
JUDr. Blažkem v záležitosti podaného
trestního oznámení na bývalé pracovníky
MČ. Částka bude čerpána v rámci
schváleného rozpočtu.
druhém místě – s firmou ASA expert
a. s. za cenu 88 000 Kč bez DPH. Dříve
vybraná firma Prinkom před podpisem
smlouvy odstoupila.
RMČ ukládá starostovi připravit
podmínky pro zpracování projektu
vodorovného dopravního značení.
RMČ schválila vyhlášení poptávky
na zpracování ideové studie výstavby
Integrovaného záchranného centra
v MČ Klánovice.
RMČ schválila vypsání zakázky malého
rozsahu na realizaci projektu „Revitalizace
parku u kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Klánovicích“, podpořeného
z národní dotace SFŽP.
RMČ schválila žádost CK Robinson na
vyvěšení banneru na plot u budovy ZŠ
Smržovská 1 za cenu 1200 Kč na období
červen–červenec 2016.
RMČ schválila vypsání poptávky na
dodání šatních skříněk do dívčích šaten ve
sportovní hale v Klánovicích.
RMČ schválila vypsání poptávky na
zpracování znaleckého posudku na
střechu sportovní haly v Klánovicích.
Ing. Karel Horníček
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Otázky a odpovědi
Do KZ č. 5 byl vložen nepodepsaný leták – dotazníkové šetření, o kterém se
v článku KZ „Dotazníkové šetření – sociální služby v Klánovicích“ zmiňuje
místostarosta MUDr. Polák (ODS). Místostarosta zde uvádí, že dotazníkové
šetření je jedním z podkladů analýzy, kterou bude firma BDO realizovat
v květnu ve spolupráci s MČ v Klánovicích. Anonymní anketa však nemůže být
seriózním podkladem analýzy potřeb MČ a poptávky po sociálních službách
v Klánovicích. Jaké konkrétní činnosti firma BDO plánuje k naplnění zakázky, na
niž je podepsána smlouva za 229 900 Kč?
Autorem dotazníku je firma BDO. Kromě dotazníkového šetření musí tato
společnost (BDO) na základě skutečných dat vyhodnotit aktuální demografickou
situaci a její očekávaný vývoj v dalších letech, provést osobní setkání s uživateli
i současnými poskytovateli sociálních služeb a zhodnotit současnou nabídku
těchto služeb v naší spádové lokalitě. V návaznosti na výše uvedené a na aktuální
legislativní podmínky pak musí navrhnout vhodnou skladbu funkcí nového
SeniorCentra pro naplnění potřeb klánovických občanů. Druhou hlavní částí
zakázky je vypracování studie proveditelnosti přípravy, výstavby a provozu
tohoto zařízení, a to jak z pohledu dopadu na rozpočet MČ, tak z pohledu
ekonomické realizovatelnosti pro případného externího provozovatele. Naším
základním požadavkem je, aby zařízení nevyžadovalo zásadní provozní dotaci
ze strany MČ. Pro informaci – v současnosti platíme z našeho rozpočtu za
poskytování sociálních služeb pro klánovické občany cca 240 000 Kč ročně.
(místostarosta MUDr. Polák)
V KZ3 vznesl Ing. Hrabal dotaz, zda budou provedeny změny v souladu
s usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/14 ze dne 28. 2. 2013 týkající změny
Z-1733/00 na využití pozemku v katastrálním území Klánovice parcelní číslo
1105/20 (5779 m2). Tento pozemek měl být změněn místo „sportoviště a rekreační
plocha“ na „les“ (Lesy ČR). V jaké fázi se nachází provedení této změny?
Nedávno jsem dostal od Ing. Hrabala dopis s odpovědí od Lesů ČR z 4. 9. 2014
na jeho totožnou žádost o sladění funkční plochy 1105/20 v souladu s rozhodnutím
ZHMP z 28. 2. 2016 t.j. na lesní porosty. Odpověď byla negativní s odůvodněním
uvedeném v rozhodnutí Magistrátu, ve kterém je výše zmíněná plocha určena zpět
k funkci sloužící ke sportovním účelům. Následně jsme dostali od Lesů ČR písemně
téměř stejnou odpověď na naši stejnou žádost. Pokusíme se získat kopii zmíněného
rozhodnutí Magistrátu a dále se rozhodneme, zda a jak se budeme tímto případem
zabývat. (starosta Ing. Horníček)
Již od března provádí Plynostav opravy plynovodu. Jak dlouho a v jakém
rozsahu budou tyto opravy ještě pokračovat?
Naprostá většina plynového potrubí v Klánovicích je provedena v oceli. To
je dnes z hlediska bezpečnosti a trvanlivosti již překonaná technologie. Proto
je v Klánovicích prováděná postupná oprava těchto vedení plus přípojek. Do
ocelového potrubí je postupně vkládána plastová trubka, která jej následně funkčně
nahradí. Zároveň jsou místy opraveny i technologické závady z minulosti. Z celého
plánu oprav je vyňato Hornopočernicko, kde je již plynové potrubí provedeno
v plastu. (starosta Ing. Horníček)
Jakým způsobem bude chráněno nádraží a podchod před vandaly?
V podchodu nádraží bylo umístěno 6 kamer, které na sebe vzájemně vidí,
a pokrývají tak celý prostor, rovněž celé nástupiště je snímáno kamerovým
systémem. Všechny kamery jsou on-line napojeny na pult SŽDC, záznamy z nich se
uchovávají, aby bylo v případě potřeby, tzn. přestupku či trestné činnosti, možno je
dohledat. Jakýkoli pokus o poškození bude kvalifikován jako trestný čin poškozování
obecně prospěšného zařízení. (Mgr. Klára Svobodová)
Ptala se Marie Mikušová.
Svoje dotazy posílejte prosím na: Majka.Mikusova@seznam.cz.

Slovo šéfredaktora
Klánovice z Pinkafeldu
Burgenlandský Pinkafeld není
žádný střed světa. Ani v Rakousku,
a dokonce ani v Burgenlandu,
nejmenší spolkové zemi Rakouska.
To, že tu vyrůstal a bydlí Norbert
Hofer, který o zmíněný fous nakonec
nevyhrál prezidentské volby u našich
jižních sousedů, je vlastně náhoda.
A je otázka, do jak velké míry je
to u Hofera, který jako poslanec
vídeňské parlamentu tráví většinu
času ve Vídni, vůbec pravda a do
jaké míry to byl předvolební tah,
jak přilákat pro tohoto kandidáta
hlasy lidí z rakouského „venkova“,
které tvořily většinu podpory tohoto
extrémně populistického kandidáta.
Na Hofera, pokud nepřekvapí
a ještě neudělá v budoucnosti díru
do světa v parlamentní politice, se
zřejmě brzy zapomene a dalo by se
zapomenout i na Pinkafeld.
Pětiapůltisícové městečko
je zajímavé snad jen několika
středními školami, které z něj dělají
takové malé regionální centrum
vzdělávání. Jedna škola sídlí v zámku
maďarského šlechtického rodu
Batthyányů, jsou tu dva barokní
kostely, úhledné náměstí, ale jinak
nic, proč by se měl člověk zastavit
v tomto městě nedaleko dálnice
z Vídně na Graz na déle než na
pár desítek minut.
Přesto je i toto městečko výjimečné
něčím jiným než jménem Hofer. Je
to totiž jedno z nejrozkvetlejších
měst nejen Rakouska, ale i celé
Evropy, když už v roce 2002 získalo
díky květinové výzdobě titul
nejkrásnějšího města Evropy
a i z dalších let se pyšní podobnými
rakouskými tituly.
Nádherná květinová výzdoba
krášlí toto městečko, ne o moc větší
a rozhodně ne bohatší než Klánovice,
dodnes. Co kdyby si Klánovice daly
do budoucna třeba takovýto cíl
a využily k tomu část z přebytku
peněz, které nám z pražského
rozpočtu přitekly do kasy?
Z Pinkafeldu
Váš Luboš Palata
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Téma čísla: Letní kino poprvé v Klánovicích
Splněný sen.
Tedy doufejme
Do Klánovic v posledních dnech
června přijede poprvé letní kino.
Z lokalit, které se nabízely, se díky
snazší obslužnosti nakonec prosadilo
parkoviště před školní tělocvičnou.
A z termínů jsme po delších úvahách
nakonec vybrali úplný konec
školního roku, kdy se sice začíná
později promítat, ale zase mohou
přijet i děti a dospělí, kteří by jinak
během prázdnin byli už na dovolené.
Je také lepší počasí a teplejší noci.
Negativem ale naopak je, že po
čtyři večery, kdy bude promítání
trvat, bude doufejme minimálně,
ale přesto obtěžovat lidi bydlící
v nejbližším okolí. Těm se hned na
tomto místě omlouváme a prosíme je
o shovívavost a pochopení a předem
jim za to děkujeme.
Kinobus by samozřejmě nemohl
přijet, kdyby nebylo vstřícnosti
Rady městské části Klánovice, která
schválila příspěvek na promítání.
O ten přitom nebylo možno požádat
dříve než v květnu, kdy bylo jasné,
že se Klánovice do našlapaného
rozpisu Kinobusu dostaly. Pak tu
nastal ještě jeden problém, kdy
bylo třeba dohodnou spolupráci
s KC Nová Beseda, která už měla na
konec června také svoje plány. Ale
podařilo se to vyřešit ke vzájemné
spokojenosti, a tak bude na konci
června v Klánovicích takový malý
filmový festival.
Návštěva Kinobusu nebude ale
úspěšná bez vás, klánovických
diváků. Proto vás prosíme, přijďte
v co nejhojnějším počtu a přivítejme
léto a letní kino v naší obci co
nejdůstojněji a nejvelkolepěji tím, že
obsadíme všechna místa na lavicích,
nebo nás bude tolik, že si budeme
nosit i vlastní stoličky a židle. A také
tím, že po představení, které bude
končit až po jedenácté hodině, po
sobě dokážeme uklidit a tiše a klidně
se rozejít domů.
Za to vám za všechny, kteří se
na přípravě návštěvy Kinobusu
podílejí, předem děkuji.
Luboš Palata

Jedna z nejkrásnějších atmosfér je při promítání Kinobusu na Petříně. Foto DP

Diváci jsou všude po Praze báječní a nadšení
Představení letního Kinobusu viděly v minulých letech už statisíce Pražanů,
říká Jan Štojdl, který má v Dopravním podniku hlavního města Prahy projekt na
starosti. „ Jsme rádi, že letos můžeme přijet i do Klánovic,“ dodává.
Jak dlouhá je tradice Kinobusu a jak
celý projekt vznikl?
Letos už máme devátý ročník
Kinobusu Dopravního podniku
hlavního města Prahy. A pokud
jde o vznik myšlenky, tak jsme se
inspirovali pojízdnými kiny, která tu
existovala už za druhé světové války
a v poválečných letech, kdy se třeba
promítalo i z nákladních automobilů.
My jsme si původně u nás v marketingu
Dopravního podniku říkali, že bychom
mohli promítat přímo v autobuse. Ale
pak jsme si řekli, proč se držet jen
vnitřku autobusu, a uvědomili si, že
bychom mohli promítat z autobusu
ven. A takto se ten projekt zrodil.
A kdo ten váš Kinobus postavil?
Byli to kolegové z hostivařských
dílen, kteří tento původně linkový
autobus stáhli z normálního provozu
a kompletně ho předělali na tento
speciální promítací autobus.
Dá se říci, kolik odhadem to tehdy
před těmi devíti lety stálo?
Kompletně celá přestavba vyšla
asi na osm set tisíc korun, ale úplně
přesně si to nevybavuji.
Kolik návštěvníků přišlo
loni na představení a na kolika
místech se promítalo?

Loni přišlo přes šestnáct tisíc diváků.
Nebyl to úplně rekord, ale vybrali jsme
rekordní sumu na charitativní konto,
kterou jsme věnovali Nadaci Terezy
Maxové. Výběr peněz na charitativní
akci je už také každoroční tradice.
A kolik lidí je úplně největší rekord
Kinobusu za sezonu?
Nejvíce to bylo asi jedenadvacet
tisíc diváků. Ale to bylo v době, kdy se
promítalo i o víkendech.
Na kolika místech budete promítat?
Loni to bylo třináct lokalit
a letos je to čtrnáct.
A tou čtrnáctou, novou lokalitou,
jsou právě Klánovice?
Ano, je to tak, Klánovice jsou
jednou z nových lokalit, která se
objevila. V Klánovicích jsme zatím
nikdy nepromítali. Promítali jsme ve
Vinoři, v Čakovicích, ve Kbelích, ale
v Klánovicích jsme ještě nebyli, takže
ano, je to pro nás premiéra.
A je to tak, že každým rokem
zájem městských částí Prahy o vaše
promítání roste?
Ano, určitě roste. První rok mi
dalo opravdu velkou práci, abych
nějaké městské části vůbec k účasti
na tomto projektu přemluvil, nikdo
to tehdy neznal a nic o tom nevěděl.
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Postupem času zájem rostl a nyní
mám opačný problém, že bohužel
musím každý rok někoho odmítnout,
protože počet promítání je omezený
délkou letní prázdnin, které se prostě
natáhnout nedají.
Takže Klánovice měly vlastně tak
trochu štěstí, že se přihlásily včas?
Ano, dá se to tak říci. Kdybyste se
přihlásili na začátku června, tak už
by bylo pozdě. Ale vy jste se přihlásili
včas, a protože máme rádi nové lokality
a jsme rádi, když Kinobus poznají
i v těch místech, kde ještě nebyl. Navíc
k vám mohou dojet i lidé z okolí, což je
také vaše výhoda.
Která z lokalit je nejpopulárnější?
Je to Petřín, kde začínáte, nebo
nějaká jiná lokalita?
Petřín je velká, romantická a pro
nás srdcová záležitost. Ale musí se
tam lanovkou a návštěvnostní rekordy
tam netrháme. Loni na plné čáře
vyhrála například lokalita Prosek, kde
jsme promítali v parku v átriu. Tam
přišlo na jedno promítání tisíc lidí. To
jsme sami nečekali. Hodně chodí i na
Pankráci, do Letňan, nebo na Sluneční
náměstí na Hůrkách.
Jaké filmy promítáte?
Vyzkoušeli jsme už celou škálu, od
dramat, filmů pro náročného diváka,
dokumentů až po komedie. A zjistili
jsme, že české publikum má v tomto
druhu kina nejradši lehčí filmy,
takže v posledních letech se držíme
spíše těch komedií.
Jak velkou část nákladů na
promítání hradí Dopravní podnik hl.
m. Prahy a jak velkou městské části,
kde se promítá?
Asi tak dvě třetiny nákladů hradí
Dopravní podnik.
Je pravda, že si s sebou všechno
přivezete a odvezete? Kolik lidí se
podílí na provozu Kinobusu?

Je to pravda. My jsme opravdu
jedineční v tom, že si přivezeme jak
plátno, veškerou promítací techniku,
tak lavičky pro zhruba dvě stovky
sedících a hygienická zařízení.
V týmu jsou na začátku na postavení
čtyři lidi a na samotné promítání
dva. Celých čtyřiadvacet hodin
hlídáme naše zařízení.
A už se vám někdo pokusil ukrást
nějakou lavičku?
Lavičky nám ještě nezmizely, ale
občas je nacházíme hodně daleko
od místa, kde se promítalo. Ale
už nám v Uhříněvsi jeden občan
propíchl plátno. Byl ale policií
zadržen a potrestán.
Jinak máme s lidmi jen dobré
zkušenosti, tleskají nám, jsou báječní
a nadšení. Půjčujeme lidem i deky
a za ty roky se nám nestalo, že by
nám někdo deku nevrátil. S publikem
máme opravdu jen dobré zkušenosti.
Dokonce si někdy lidé přinesou z bytu
na promítání vlastní gauč nebo křesla,
různé stoličky.
Představení začínají poměrně
pozdě, stává se vám, že si na
vás někdo stěžuje?
Lhal bych, kdybych řekl, že ne,
hlavně na začátku promítání na konci
června a začátku července, kdy se
začíná po půl desáté. Bohužel za světla
promítat nedokážeme. Takže se nám
v pár lokalitách stalo, že se někdo, kdo
si stěžoval, našel. Snažíme se promítat
směrem od té obydlenější části, aby
zvuk rušil co nejméně.
Vstup na vaše představení je
opravdu pro příchozí zdarma?
Počítáte ale i letos s charitativní
dobrovolnou sbírkou?
Vstup je zdarma a charitativní
dobrovolnou sbírku plánujeme
i v letošním roce.
Luboš Palata

MČ Praha – Klánovice
přijme na úklid veřejných prostranství 2 brigádníky.
Cca 4–6 hodin týdně, 80 Kč/hod.
Vhodné pro všechny věkové kategorie.
Nástup možný ihned.
Informace u tajemnice ÚMČ p. Horské,
tel. 281 960 216

Ze života Klánovic
Rybářské závody mládeže
V sobotu 30. dubna uspořádali
klánovičtí rybáři na Placinách závody
mládeže a dětí z místního dětského
domova. Počasí nám přálo, a tak se
zapojilo hned třiačtyřicet malých
závodníků. Každý účastník si odnesl
dárek a diplom.
Ulovilo se celkem dvacet pět kaprů,
čtyři perlíni, tři cejni a jedna plotice.
Zvítězil náš člen Jan Šafránek, druhá
byla Helena Svobodová z DD, třetí
místo obsadil Tomáš Hájek a čtvrté
Jaroslav Plachý.
Závodům přihlíželo početné
publikum včetně dvou místních
zastupitelů a všichni si akci
pochvalovali. O organizaci
a občerstvení se staralo
osmnáct členů naší MS.
Děkujeme za podporu MÚ
Klánovice i MÚ Žižkov a věříme,
že na podzim si povedené
závody zopakujeme.
Den poté, v neděli 1. května, pak
proběhly i závody dospělých. Při
nich bylo uloveno čtyřicet osm
kaprů, šest cejnů, šest plotic a dva
perlíni. Vítězným závodníkem se stal
Zdeněk Padevět.
Bohužel nezažíváme na Placinách
jen radostné chvíle. Chtěl bych
upozornit na nedobré zkušenosti
s některými místními pejskaři.
Ač se rybníky Placina nacházejí
v přírodní rezervaci a chovatelé by
měli mít své miláčky na vodítku,
mnozí to nerespektují. Házejí klacky
do našeho rybníka, kam následně
pouštějí své psy. V Klánovicích je
registrováno více než šest set psů.
Nedovedu si představit, jak by
rybníky brzy vypadaly, kdyby se
takto choval každý.
Problémy se psy bohužel vedou
k nevraživosti mezi rybáři a pejskaři
a mnohdy končí vzájemnými
vulgárními střety mezi oběma
stranami. Myslím, že bychom si
všichni měli více vážit toho, jak
výjimečná je klidová lokalita, kde
bydlíme, a mnohým by prospělo
zamyslet se nad svým chováním.
Závěrem bych rád popřál
čtenářům Zpravodaje jménem
všech klánovických rybářů hezké
léto a budu se těšit na viděnou na
nějaké z našich akcí.
Za výbor MS ČRS,
Richard Hladík
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Hydepark
Projekce letního kina je obdivuhodný
projekt. Zajít do „letňáku“ patří
k létu a rozšiřuje to neskutečně
bohatou nabídku klánovické kultury.
Díky za organizaci!
Co Klánovice ještě v létě čeká?
Vybraná firma zlikviduje letitý plevel
z chodníků a ulic. Dvanáct nových třešní
přibylo na dobudovaném úseku ulice
V Pátém, dalších chybějících osmnáct

bude v této historické „třešňovce“
vysázeno. Parky před školou mají
svědomitého správce, stávají se ozdobou
centra Klánovic. Proběhne historicky
nejrozsáhlejší oprava ulic ve špatném
stavu. Sekání obecní trávy a živých plotů
se viditelně zlepší, neboť je posíleno
nákupem služeb u odborných firem.
Díry v asfaltu Slavětínské
ulice zmizely, jedná se o opravě

parkoviště před lékárnou.
Opraven bude i památník Hany
Benešové a další nedostatky Slavětínské.
Park u kostela se dočká odborného
ošetření, přibudou zde nové lípy.
Další investice proběhnou ve
fotbalovém areálu a ve školách.
Přeji krásné léto!
Jana Martinová
(Spolu pro Klánovice)

Oprava železničního koridoru je
v okolí klánovické zastávky vlastně
hotová. V současné době SŽDC finišuje
s rekonstrukcí nádražní budovy, která
cestujícím poskytne lepší zázemí
a v čase úředních hodin přepážky
např. možnost použití WC. Informační
systém je napojen na úvalské nádraží,
takže nádražní rozhlas hlásí příjezd či
zpoždění vlaků. Nástupiště i podchod

jsou pod nepřetržitým dohledem
kamer, od čehož si tak trochu slibujeme
omezení vandalských projevů a krádeží.
Na nástupišti přibudou napevno
umístěné moderní stojany na kola,
další stojany a cykloboxy budou časem
umístěny i v zeleném pásu u gabionové
zdi. Terénní úpravy okolo nádraží
ještě nejsou v definitivní podobě
a stále se na nich pracuje. Ale už nyní

to na našem nádraží vypadá jako v 21.
století. Konečně.
P. S. Důležité upozornění – dle informací
od SŽDC budou od začátku června rychlíky
projíždět klánovickou zastávkou rychlostí
až 160 km/h, a to po všech kolejích. Prosím,
dávejte větší pozor na sebe, na své děti, ale
i na ostatní cestující.
Klára Svobodová
(Spolu pro Klánovice)

Při příležitosti významného životního jubilea nejúspěšnějšího porevolučního starosty Ivana Karlina se připojujeme k řadě
gratulantů a přejeme panu Karlinovi vše nejlepší k narozeninám, pevné zdraví a spokojenost.
STAN Klánovice, Pavla Fischerová, Jindra Lukáš, Petr Soukup
Další oslovení zastupitelé příspěvek nezaslali.

Z dopisů redakci

Obsluhovali jsme prezidenta
To mohou prohlásit vybraní žáci
Střední školy hotelnictví a gastronomie
SČMSD v Praze 9 – Klánovicích. V rámci
pravidelných návštěv jednotlivých krajů
České republiky zavítal dne 18. dubna
2016 prezident republiky Miloš Zeman do
svého rodného Středočeského kraje.
První kroky prezidenta republiky Miloše
Zemana během jeho třídenní návštěvy
vedly na Krajský úřad na pražském
Smíchově. Po slavnostním uvítání
hejtmanem Středočeského kraje Milošem
Peterou a přátelským setkáním s radními
a zastupiteli kraje následuje návštěva
vybraných měst Středočeského kraje.
Nedílnou součástí těchto návštěv je
i prezentace regionální gastronomie,
kterou prezentoval přípravou
slavnostního oběda pro prezidenta
republiky a jeho doprovod špičkový

gastronomický odborník, dlouholetý
šéfkuchař, nositel nejvyššího Řádu
svatého Vavřince, patrona všech
kuchařů, pan Jan Pýcha.
V krásném prostředí restaurace
Pod Zámkem v Průhonicích uvítal
prezidenta republiky a jeho doprovod ve
slavnostní kuchařské uniformě, vzácného
hosta seznámil s nabídkou pokrmů
a nápojů s přáním krásného prožití
gastronomického zážitku.
A koho jiného pozvat k slavnostní
obsluze než milé tváře mladých děvčat
a chlapců z naší školy. Hrdě reprezentovali
ve slavnostních uniformách nejen
svoji školu, ale i systém spotřebního
družstevnictví COOP. Navázali tak na
dlouholetou tradici školy spojenou
s obsluhou význačných domácích
i zahraničních státníků na Pražském

hradě, Parlamentu ČR, Senátu, Vládě ČR
a řadě dalších míst.
Svým bezprostředním a slušným
vystupováním zanechali hluboké dojmy
u vzácných hostů.
Na závěr slavnostního oběda měli
žáci možnost získat společnou fotografii
s prezidentem republiky Milošem
Zemanem, který jim tlumočil poděkování
a popřál hodně zdaru v jejich životě
a studiu. Stejně tak poděkoval za
perfektní přípravu slavnostního menu
a přijetí v Průhonicích.
Tento den bude pro žáky naší školy
jistě nezapomenutelný. Přinesl nové
zkušenosti, nové odborné poznatky,
ale především možnost osobně poznat
prezidenta republiky a další význačné
představitele našeho státu.
PaedDr. Václav Šmíd
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Veřejná debata na téma „SeniorCentrum
v Klánovicích“
Ve čtvrtek 9. 6. 2016 od 16 hod. se
v kinosále KC Nová Beseda uskuteční
veřejná debata na téma budoucnosti
poskytování sociálních služeb
v Klánovicích a případné výstavby
a provozu nového SeniorCentra. Kromě
vedení naší MČ budou přítomni také
zástupci společnosti BDO Advisory
s. r. o., která pro naši MČ zpracovává

analýzu potřeb a právních a finančních
aspektů péče o seniory a zdravotně
postižené včetně vypracování studie
proveditelnosti přípravy a provozu
nového SeniorCentra. Debatu bude
moderovat místostarosta Klánovic
MUDr. Ferdinand Polák. Všichni občané
jsou na tuto debatu srdečně zváni.

Ocenění klánovické pečovatelky
Sociální služby v Klánovicích
zajišťuje na základě smlouvy
s naší MČ Farní charita
Neratovice. Tato společnost
každoročně ze svých řad vybírá
nejlepší pracovníky, kterým pak
v Neratovicích na slavnostním
setkání klientů a přátel Farní charity
předává příslušná ocenění. Titul
Pečovatelka roku letos získala paní
Dagmar Pekárková, vedoucí pečovatelka
v Klánovicích. Přímo na místě při
předávání cen paní Pekárková sklidila
veliký aplaus a my všichni z Klánovic,

kteří jsme byli předávání
osobně přítomni, jsme na ni
byli velice pyšní.
Jsem velice rád, že máme
v Klánovicích sociální služby
zajištěny takto zkušenou,
erudovanou, a přitom milou
a skromnou dámou. Za naši městskou
část paní Pekárkové k získání tohoto
hodnotného ocenění ještě jednou
velmi blahopřeji a do dalších let jí
přeji hodně štěstí, zdraví a pracovních
i osobních úspěchů.
Ferdinand Polák, místostarosta

Hasiči informují

Lesní požár
Dne 10. 5. vyjela jednotka do
ulice Výravská na případ nalomené
větve hrozící pádem. Tento případ
se podařilo zvládnout i díky skvělé
práci našich lezců.
Zatím největším požárem letošního
roku byl požár lesa dne 19. 5. 2016.
Dnes 19. 5. 2016 ve 12.19 se v Klánovicích
opět rozezněla siréna. Tentokrát nešlo
o technologický test, ale o výjezd
k požáru lesa 200 metrů od železniční
stanice Klánovice směrem do Úval.
Jednotka vyjela 9 minut od vyhlášení
poplachu s CAS 32 v počtu 1+4
a na místo zásahu dorazila společně
s HZS Praha, následně poté ještě HZS
Středočeského kraje – stanice Říčany
a JSDH Úvaly. Posléze HZS Správy
železniční dopravní cesty. Jednalo se
o požár lesa o rozloze cca 500 m2?
Naše jednotka připravila 3B
dopravního vedení a dva útočné proudy
o celkové délce 6C. Lokalizace požáru
byla vyhlášena krátce před 13.30. Naší
jednotce byl po lokalizaci (na místě je
dostatek sil a prostředků a požár se

již nešíří) předáno místo zásahu a náš
velitel se stal velitelem zásahu. Došlo
k redukci sil a prostředků a na místě
společně s námi zůstaly jen SDH Úvaly.
Prováděla se likvidace skrytých ohnisek
požáru. V 15.30 odeslána na základnu
i jednotka SDH Úvaly. Likvidace
nahlášena v 15.50. Na základnu se
jednotka vrátila a připravila vozidla na
další zásah v 16.30.
Na základě předchozí dohody
s velitelem HZS Prahy vyjíždí jednotky
v 18.20 na dohlídku místa požáru.
Jednotka vyjela s CAS 32 a CAS 25
v počtu 1+4. Na místě provádí pomocí
ženijního nářadí kontrolu požářiště.
Následně je rozhodnuto o zřízení
jednoho C proudu od vozidla a dochází
k likvidaci dalších skrytých ohnisek.
Jednotka se vrací na základnu v 20.30.
Nejaktuálnější informace ze
života SDH Klánovice získáte na
Facebooku: https://www.facebook.com/
pages/SDH-Klánovice
Radek Čihula, preventista SDH

Veřejná výzva
Městská část Praha–Klánovice vypisuje
veřejnou výzvu na obsazení pracovní
pozice – pracovník údržby, řidič
Druh práce: řidič komunální techniky,
pracovník údržby Městské části
Praha–Klánovice
Pracovní úvazek: 40 hodin týdně.
Pracovní poměr na dobu neurčitou se
zkušební dobou.
Požadované dovednosti: řidičské
oprávnění skupiny B
Výhodou: řidičský průkaz skupiny C,
vyučen např. v oboru – zámečník,
instalatér, elektrikář apod.
Předpokládaný nástup 1. 7. 2016,
případně dle dohody ihned.
Písemné přihlášky zašlete nejpozději
do 15. 6. 2016 do 17.00 hodin.
Bližší informace a náležitosti
přihlášky na telefonním čísle 281 960 216
nebo 733 738 286
Ing. Karel Horníček,
starosta MČ Praha–Klánovice
(výtah z výzvy KZ)

Kontejnery na
objemný odpad
v MČ Praha–Klánovice budou
přistaveny v sobotu 25. 6. 2016
od 9.00 hod. do 13.00 hod. na
stanovištích: Přimské náměstí
a Všestarská ul. (křižovatka
s ul. Krovova za restaurací SAMOS
u transformátoru)

Jubilanti
V červenci slaví narozeniny:
Božena Cónová
Zdeňka Novotná
Miroslav Hauzner
Libuše Tomášková
Božena Průchová
Jarmila Procházková
Oldřich Vyšata
Božena Vernerová
Dagmar Krátká
Ivana Štěpánová
Vilma Holá
Ivan Karlin
Všem oslavencům gratulujeme!
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Fotoudálosti měsíce

Výstava fotografií
v KC Nová Beseda
Přírodní krásy
i zapomenuté kouty Namibie
Autoři vystavených fotografií jsou
převážně klánovičtí účastníci expedic
„Namibie 2015“ a „Namibie 2016“.
KC Nová Beseda 1. 6.–30. 6. 2016
Sochání pro Hedviku
Blíží se každoroční sochařské
sympózium s názvem Sochání pro
Hedviku. Přijďte podpořit od 8. 6.
myšlenku vzniku venkovní galerie
v srdci Klánovic. Můžete se těšit
na výtvory sochařů Jiřího Genzera
(který vytvoří další ze čtyř řeckých
bohů), dále na Jana Zemánka, Milana
Kuzicu a Petra Fidricha (který vytvoří
dedikační sochu výtvarnici Běle
Suché). Uvidíte na vlastní oči proces
zrodu soch, a to od syrového kmene
až po umělecké dílo. V neděli
12. 6. 2016 od 16.00 se můžete osobně
setkat a popovídat si s umělci
a ohodnotit vzniklá díla.

Klánovický Pohádkový les přilákal 29. 5. na osm set nadšených dětí a další skoro
dva tisíce rodičů a prarodičů. Jedna z nejúspěšnějších klánovických akcí už začíná
být populární a známá i daleko za hranicemi naší městské části.
FOTO Lucie Poláková

Noc kostelů i v Klánovicích
V Klánovicích se 10. 6. během
Noci kostelů otevře kaple
Nanebevzetí Panny Marie v 18 hodin
komentovanou prohlídkou a poté
zde bude nabídnut prostor ke ztišení
a rozjímání až do 22 hodiny.
Taneční čaj v Kyjích
Taneční čaje nezmizely. Vezměte
partnera/ku, nechte děti doma
a přijďte k nám protančit střevíce!
11. 6. ve 14 hodin v Kulturním domě
Kyje, hned u vlakové stanice. Zahraje
vám k tomu kapela Color Club Praha.
Letní kinofestival Klánovice
Od 27. 6.–30. 6. se v KC Beseda a na
scéně letního kina u školy uskuteční
první ročník Klánovického filmového
léta. Můžete se těšit na celkem šest
představení, z toho dvě v KC Beseda
a čtyři v Kinobusu DP v prostoru před
školní tělocvičnou. Program bude
vyvěšen v dostatečném předstihu
na všech obvyklých místech
v Klánovicích, nebo ho najdete na
Facebooku Klánovické filmové léto.
Sestavil Luboš Palata
Chcete informovat o svojí akci?
Napište do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz

Začátkem května proběhl v Nové Besedě další z koncertů, které propojují
sochařské sympozium Sochání pro Hedviku s tvůrčími lidmi sympatizijícími s ideou
klánovického sochání.
Tentokrát do Klánovic zavítal Jiří Suchý s Jitkou Molavcovou a jejich klavírním
doprovodem Jiřím Svobodou. Repertoár koncertu se nesl napříč tvorbou Jiřího
Suchého od jeho rané tvorby až po současnost. Nechyběly ani hity z muzikálu Kdyby
tisíc klarinetů či nestárnoucí Klokočí. Některé písně doprovodila Jitka Molavcová
na svůj oblíbený saxofon. S radostí můžeme říci, že paní Jitka přijala i patronát
nad letošním sympoziem. Nutno uvést, že všichni umělci svůj honorář věnovali na
podporu Sochání pro Hedviku. Velmi jim za to děkujeme.
Romana Kubíčková, Klánovické fórum & Karel Vilgus
FOTO Karel Vilgus
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Stálo to za to, navštívit vesnici Hol
Nebyla to náhoda, ale perfektně
zorganizovaná akce. V sobotu 14. 5. 2016
se nás před Smolíkem sešlo asi šedesát,
s pejsky o něco více. Zita Kazdová jako
koordinátor naučné Stezky Hol uvedla
celou akci a představila ty nejdůležitější
aktéry realizace této stezky – iniciátora
projektu Hol – bývalého starostu
Újezda n. L. Pavla Roušara, Ing. Žáru
a pana Josefa Sedláčka – oba z Lesů ČR,
pana Michaela Hartmana ze Spolku
Újezdský STROM a archeologa Mgr.
Michala Beránka.
Sama stezka začíná asi 2 km od
klánovického nádraží po červené značce
směrem na Úvaly. U první tabule naučné
stezky otevřel pan Hartman šampaňské
a společně jsme si tak připili na počest
700. výročí narození Karla IV.,
čímž jsme se připojili k mnoha
dalším oslavám. A to, že byl přípitek
součástí otevření Stezky Hol, náleželo
též k oslavě, protože vesnice Hol je
spojena s Karlem IV.
Potom se už ujal slova Mgr. Beránek,
který nás zasvěceně provedl kamennou
vesnicí Hol, nacházející se za hrází
někdejšího Holského rybníka. Byl to on,
který byl pracovně osloven, aby odhalil
zbytky vesnice Žák v Klánovickém
lese. Řídil se dostupnými prameny,
ale nakonec se ukázalo, že vesnice Žák
nikdy neexistovala, ale byla to vesnice
Hol, jejíž pozůstatky jsou zcela zřejmé
až do současnosti. Mgr. Beránek
nám předal „mapku“ vesnice, kterou
zakreslil na základě archeologického
výzkumu. Viděli jsme někdejší studny,

sklepy a samozřejmě reliéfy kamenných
plotů a zdí jednotlivých stavení. Vesnice
Hol byla založena v roce 1346, tedy
v roce, kdy nastoupil Karel IV. na trůn.
V době vlády Karla IV. obyvatelé Holu
zprostředkovávali dopravu kamenů
z blízkého lomu v Horoušanech do
Prahy na stavbu svatovítského chrámu
a dalších kamenných staveb. Stezku Hol
tvoří tři velké vstupní informační tabule
a devět stanovišť, z nichž je možné se
přes QR kód připojit na audiovýklad na
webových stránkách stezky.
Procházeli jsme vesnicí a možná jsme
byli trochu zklamaní, že není odhaleno
ani jedno stavení. Důvod je zcela zřejmý.
Tento skvost je schován, a tím pádem
zakonzervován pod nánosy hrabanky,
a může tak být k dispozici i dalším
generacím v neporušené podobě. Je
to archelogický poklad vyhledávaný
evropskými odborníky. Stejně jako
Pompeje byly pokryty popelem, a tím
uchovány ve své původní podobě, tak
i tato vesnička dává nahlédnout do
života v dávném středověku.
Po třech hodinách nabitých
informacemi, kdy jsme popocházeli
mezi staveními, po návsi, podél
Horoušanského potoka, který
návsí protékal, jsme se rozloučili
s panem Mgr. Beránkem. Nevím jak
ostatní, ale já jsem si tento zážitek
prožívala i další dny a určitě ve mně
už zůstane pocit sounáležitosti doby
Karla IV. a Klánovického lesa, jehož
součástí jsme i my.
Marie Mikušová

Svaz tělesně postižených informuje
V květnu jsme pokračovali
v pravidelných procházkách kolem
Klánovic – znovu jsme po roce vylezli na
kopec v Kolodějích, opět byla zima, ale
tentokrát byl pěkný výhled do dálky.
V půli května jsme se zúčastnili
každoroční slavnosti v Neratovicích,
kde nám vždy Charita uspořádá pěkné
odpoledne. Letos to bylo pro nás zvláště
příjemné, protože byla pí. Pekárková/
která se o nás v Klánovicích stará/
vyhlášena nejlepší pečovatelkou Charity
za uplynulý rok. Blahopřejeme!
Další týden jsme vyjeli na celodenní
výlet autobusem – na zámek Frýdlant,

odpoledne jsme si pak prohlédli lázně
Libverda. Výlet se všem líbil, domů
jsme se vraceli spokojení, ale i vymrzlí,
v Libverdě nám málem chumelilo.
V posledním týdnu máme před sebou
výlet do Poděbrad, kdy využijeme MHD.
Mimo tyto výlety nezanedbáváme
ani pravidelná pondělní cvičení, ani
návštěvy divadel. Hezké odpoledne jsme
měli ke Dni matek, přišly nám zahrát na
píšťalky děti z mateřské školky. Bylo to
s nimi veselé a moc se nám to líbilo.
Patří jim náš dík.
Olga Paplhamová

Noc kostelů
v Klánovicích a okolí
V pátek 10. června se jako
každoročně otevřou kostely různých
církví široké veřejnosti. Duchovní
a umělecké bohatství láká každý
rok čím dál více lidí. Kaple a kostely
v našem okolí nejsou sice tak slavné
jako ty v centru Prahy, přesto však
stojí za návštěvu. Kromě příležitosti
poznat zevnitř zdejší památky má být
noc kostelů pro všechny možností
poznat křesťanství, ze kterého
vyrostly naše kulturní kořeny, církev
i víru. Atmosféra noci má nenuceně
skloubit pocit lehkosti a zároveň
i duchovní hloubky.

V Klánovicích se kaple Nanebevzetí
Panny Marie otevře v 18 hodin
komentovanou prohlídkou a poté
zde bude nabídnut prostor ke ztišení
a rozjímání až do 22 hodiny.
Ve vedlejších Jirnech se původně
gotický kostel sv. Petra a Pavla otvírá
s pozvánkou Přijďte zažít ticho.
Od 21 do 23 hodiny můžete přijít
a v pološeru zažít atmosféru ideální
k rozjímání. Příležitost k výkladu se
totiž v tomto kostele najde již brzy
při následných oslavách sv. Petra
a Pavla od 25. 6.
Na druhé straně v Kolodějích se
kostel Povýšení sv. Kříže otvírá již
v 17 hodin, v 18.00 bude mše sv. Od
20 hodin je plánovaná prohlídka
interiéru kostela a zvonu, který
byl dříve v kostele sv. Bartoloměje
v Újezdě nad Lesy.
A pokud by někdo chtěl zavítat
například do Horních Počernic, tak
v kostele sv. Ludmily na Chvalech
a modlitebně Evangelické církve
metodistické na Křovinově náměstí
se dočká programu ještě pestřejšího.
U sv. Ludmily po mši sv. (18.30) je do
20.00 plánován program pro děti,
poté následuje přednáška o historii
kostela a blízkého okolí a od půl
deváté bude minikoncert duchovní
hudby. V modlitebně ECM bude od
19 hodin přednáška o aktuálním
poselství Jana A. Komenského.
Jana Jochová
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Z klánovického sportu

Jarní aprílový klánovický fotbal
Nálada stejná jako aprílové počasí
panovala napříč družstvy klánovického
fotbalu. Zatímco výsledky nebyly
u všech oddílů stoprocentní, což je ve
sportu pochopitelné, areál a zázemí
našeho klubu vzkvétá. Na trénincích
mládeže je vidět profesionální přístup,
který láká nové hráče, a náš klub se
tedy nemusí potýkat s personálními
problémy. Na srpen se opět plánuje
populární soustředění v Mnichově
Hradišti, na které jezdí všechny
mládežnické kategorie od mladších
přípravek až po dorostence.
A jak si vedly jednotlivé
kategorie klánovické kopané za
poslední dva měsíce?
Muži
A-tým stále čeká na první jarní výhru,
poměrně překvapivě ale obral o body
favorizované Čakovice a Újezd nad
Lesy, s oběma soupeři bral po bodu.
Zejména derby se sousedním Újezdem

se nám herně vydařilo a dalo naději
na teoretickou záchranu, boj to ovšem
bude velmi těžký. Poslední dva domácí
zápasy hrajeme 4. 6. s Cholupicemi a
18. 6. s Braníkem. Byli bychom nesmírně
rádi, kdyby na ně dorazilo co nejvíce
fanoušků, kterým také tímto chceme
poděkovat za celosezonní podporu.
Starší dorost
Velmi solidní umístění si udržují
starší dorostenci. Třetí příčka, na
které se momentálně nacházejí,
ovšem nemusí být konečnou metou,
na druhé Kolovraty jim scházejí
pouze dva body. Za poslední dva
měsíce klopýtli dorostenci pouze
v utkání s Hostivaří, jinak nevyšli
v žádném zápase bodově naprázdno.
Působivá je také jejich defenzivní
bilance, svěřenci trenéra Silovského
dosud inkasovali pouze dvacet
branek, což je pouze o jeden gól
druhá nejlepší obrana v soutěži!

Mládež
Výborné výkony vykazují až na
výjimky všechny mládežnické výběry
klánovického fotbalu. Na vítěznou
vlnu najela starší přípravka, která
seká jednoho soupeře za druhým,
například Dolní Měcholupy od kluků
dostaly patnáctigólový příděl. Nájezd
úspěšného týmu schytaly také dívky
Slavie Praha, které naše družstvo
porazilo v zajímavém zápase 5:4. Další
turnaje za sebou mají také nejmenší
fotbalisté, kteří jsou přihlášeni do
soutěže Ministar. Na závěrečném
finálovém šampionátu v Běchovicích
postoupili do stříbrné skupiny a už se
těší na další ročník.
Na tréninky mládeže se můžete
přijít podívat každé pondělí a středu
od pěti hodin, všechny další informace
naleznete na fkklanovice.cz
Matěj Nejedlý

placená inzerce

McDonald´s
Horní Počernice
přijme zaměstnance
a brigádníky.
Spojení
bus 261/Chvaly.
Volejte
776825947.

MŠ
Nově otevíráme

sportovně-anglickou třídu

2x týdně tenisová škola
pod vedením zkušených trenérů
2x týdně angličtina
+ další nejen sportovní aktivity
www.ms-elfik.cz
info@ms-elfik.cz
tel: +420 702 161 433
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ÚKLIDOVÁ FIRMA
Mgr. Jaroslav Šafaøík
- Úklid RD, bytù, zahrad
- mytí oken, podlah
- montáž a servis klimatizací
- stroj. èištìní kobercù
- mokrou metodou
- sekání trávy, sbìr listí

Èistá domácnost od nás
Objednávejte na tel.:
723 703 968
e – mail:

info@ostrahauklid.cz
www.ostrahauklid.cz
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TIME BAR KLÁNOVICE
6. 7. 2016 - Koktejlový víkend
14. 5. 2016 - Vystoupení italského zpěváka Roberta Caporalliho
(bývalý nonstop)

Nově:
sazka, on-line hry a keno
Výplata ihned
vstup zdarma

603 934 058
PALIVOVÉ
DŘEVO-STUPICE
728 272 687,
776 834 911
Cena do 980 Kč
Doprava zajištěna.

CHOVATELSKÉ
POTŘEBY
KLÁNOVICE,
V PÁTÉM 502
Z UZAVŘENÉ PRODEJNY
V PRAZE VYPRODÁVÁME
ZBOŽÍ S 20% SLEVOU
(VODÍTKA, OBOJKY, HRAČKY,
MISKY, KLECE).

OTEVŘENO
Pondělí-Pátek
15.00-19.00 hod.
Sobota
9.00-12.00 hod.

Šipky
Soukromé akce, večírky
Pá-So music párty
Ne-Čt 18 – 02 hod.
Pá-So 18 – 04hod.

2016

PRO VAŠE PSY: MINIŠKOLKA (hlídání psů
v domácím prostředí), VÝCVIK (základní
pro všechna plemena, specializovaný
pro retrievery: OVVR, PZ, VZ...), KRMIVA
(Artemis, Marp, Happy dog, Platinum),
POTŘEBY (zejména pro lovecký vycvik),
VÝCVIKOVÉ OBOJKY (DogTrace) a další.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo mobil: 775 975 977.
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Příměstský tábor
Robinson v Klánovicích
Rezervujte co nejdříve!
www.ckrobinson.cz

CKR_inzerce2016_100x150_Klanovice.indd 1

Základní škola
Radost z objevování!

Chcete, aby Vaše dítko chodilo do školy s radostí?

Otvíráme přátelskou moderní školu v Úvalech.
Od 1. září 2016. Přijímáme děti do 1. až 4. třídy.

Posle
volná dní
místa

Magda Fleková, ředitelka - mobil: +420 775 316 168
Více infomací www.zsheureka.cz

www.facebook.com/zsheureka/

Foto: Společné plánování školní zahrady s dětmi a rodiči, květen 2015

16.05.16 15:54
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V ZÁŘÍ OTVÍRÁME NOVÉ
KURZY ANGLIČTINY PRO DĚTI
OD 1,5 DO 16 LET
V HORNÍCH POČERNICÍCH.
www.littleboat.cz

Kompletní právní a realitní servis
Prodej za nejvyšší možnou tržní cenu

.

Nezávazná konzultace

NOVÉ KURZY ANGLIČTINY
PRO DĚTI OD 1,5 DO 16 LET
V HORNÍCH POČERNICÍCH.

Doporučitelská provize až 10 000 Kč

Klára Tumpachová

NYNÍ TÝDNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ!
www.littleboat.cz

Realitní makléřka RE/MAX Well
pro tuto oblast

.

ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. RICHARD MINDŽÁK

775 069 068

Tel. 775 263 322
Přijímáme nové pacienty
Oplanská 2665, Újezd nad Lesy
www.zubniujezd.cz

klara.tumpachova@re-max.cz

prodej, pronájem nemovitostí
hypotéky a úvěry
právní servis, konzultace zdarma
zastupování na katastru nemovitostí
Oblast Praha 9, Praha - Východ
www.readygroup-reality.cz

tel.: +420 606 515 570
email: reality@ready-group.cz
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cena 4.200.000,-Kč

PRODEJ – hezký stavební
zasíťovaný pozemek o výměře 740 m2,
Chudoměřická ul.,
Praha 9 – Klánovice

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Bc. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

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

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
cena 8.950.000,-Kč

PRODEJ - luxusní byt 4+kk/T, 113 m2,
terasy 82 m2, 2 parkovací stání, Rezidence
Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice.
cena 6.200.000,-Kč

PRODEJ – ŘRD s disp. 4+kk /G/ 3T/
zimní zahrada s vířivkou, podlahová
plocha 140 m2, pozemek 222 m2,
Konopišťská ul., Šestajovice.

zdirad.pekarek@re-max.cz

„ Pro naše VIP klienty hledáme pozemky a RD
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích
a Šestajovicích“
cena 3.069.570,-Kč

PRODEJ – stavební pozemek o výměře
933 m2, ul. Manželů Starých, Šestajovice

www.zdiradpekarek.cz
REzE

Rvac

E

PRODEJ – stavební pozemek
846 m2, ul. U Tří svatých,
Horoušánky, okr. Praha – východ
cena 2.287.500,-Kč

PRODEJ – zasíťovaný stavební
pozemek o výměře 1523 m2, Slepá ul.,
Kozojedy, okres Praha - východ
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ING. JARMILA DUBOVÁ
realitní makléř senior
+420 724 221 948
jarmila.dubova@4property.cz
www.4property.cz

PROPERTY a. s., Donská 275/9, 101 00 Praha 10

2016
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Mnohokrát děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám v neděli 29. května 2016 pomohli v Klánovicích
uspořádat již 7. ročník Pohádkového lesa. Třetí rok po sobě jsme přivítali přes 800 dětí z Klánovic
a širokého okolí a připravili pro ně a jejich rodiny úžasný pohádkový den.
Největší díky patří těm, kteří se na uspořádání Pohádkového lesa přímo podíleli. Letos to byli tito nadšenci
(v abecedním pořadí):
Sabča Adámková, Hanka + Matýsek + Kryštof + Terezka Albertovi, Honza Bauer, Vítek + Štěpán + Tomáš Borkovi, Marcela
+ Eliška + Simča Bürgelovy, Filip Cihelka, Káťa Čerešňová, Vláďa Čerych, Kristýna Denemarková, Niki Dočekalová, Fanda
Gottwald, Radka Grünwaldová, Ája + Luky Hladíkovi, Lucka + Kačka + Anetka Holatovy, Alan Hudek, Tobík Chaloupka,
Jára Chvojka, Tomáš Ivan, Kristýna + Slávek Jarošovi, Petr Jaroš, Mařenka + Matyáš Jiráskovi, Kamča + Anička + Honza
Kašparovi, Adélka Kloučková, Lenka Kobianová, Petr + Péťa Kubíčkovi, Lucie Kučerová, Adélka Kusáková, Ondra Lachnit,
Honza Maršík, Jirka + Bára Matějkovi, Petra + Jusťa Mellander, Anička Mikeštíková, Milada Mirovská, Kristýna Nakládalová,
Lucka + Matěj + Luky Písečtí, Filip Podzemský, Kateřina + Lucie + Viktorka + Andy + Albert + Ferda Polákovi, Kuba Remiš,
Zdeněk Rychtařík, Dominik + Jana Řeřábkovi, Anžela Sasová, Jirka Sikita, Romana + Apolenka Sklenaříkovy, Kristina
Sudreová, Táňa + Ester Svobodovy, Katka Szabó, Zsofia Szátor, Lenka + Alex + Annabella Šlemarovi, Eliška Šmídová, Retka
Šťastná, Dana Thorovská, Radka Ulrichová, Honza Vokáč, Eliška + Ondra Volešovi, Zdenka + Betynka + Anežka Vorlíčkovy,
Jonáš Vybíral, Ria + Míra + Natálka + Jonáš Zdražilovi.

Děkujeme také sponzorům, bez kterých bychom akci v tomto rozsahu nemohli připravit. Největší poděkování patří
MUDr. Ferdinandu Polákovi, PhD., Nadaci pro obnovu a rozvoj a společnostem Peugeot Kopecký Praha 10 – Strašnice a VZP
ČR. Dále děkujeme společnostem, které zdarma poskytly zdravé odměny a dárky do tomboly: Olymptoy, Albatros Media,
Danone, Maspex, Terezia Company, Pribina, Rauch.
Děkujeme rovněž FK Klánovice za bezplatný a ochotný pronájem areálu, panu Borisi Kučerovi za bezplatný pronájem
parkoviště u koupaliště, panu Jaroslavu Bromovi z klánovických UB potravin za pomoc s distribucí a chlazením potravin,
Světlaně Tvrzické za zapůjčení části kostýmů, Městské Policii za asistenci.
Děkuje obecně prospěšná společnost
Bližší informace o akci a fotogalerii najdete na stránkách www.pohadkoveklanovice.cz.
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Lucie Dlabačová
Slavětínská 9
Praha 9 - Klánovice
190 14
Otevírací doba:

Pondělí - Pátek 9.00 - 18.00 hod
Sobota
9.00 - 12.00 hod

Tel. 737 481 293
www.kvetinylucka.cz
obchod@kvetinylucka.cz

řezané květiny
dárky a keramika
vánoční a velikonoční vazba
dekorace a vazba se sušených květin

inzerce_a5 13 5 2016:Sestava 1

13.5.2016

11:03

Stránka 1

Když chcete prodat,
není co řešit.
Váš realitní tým Alter Ego s.r.o.

tel. 725 293 655
Praha – Újezd nad Lesy
Oplanská 2614 – OC Blatov

www.alteregocz.cz
A nyní letní sleva: provizní odměna od 2 %
prodej a pronájem nemovitostí, výkup nemovitostí, správa nemovitostí, odborné
posouzení tržní ceny, profesionální fotograf, videoprohlídky, technická inspekce
nemovitosti, home staging, odborné konzultace, právní servis, ale především:

I VAŠI NEMOVITOST PRODÁME DO 100 DNÍ

(více info na www.alteregocz.cz v záložce „Alter Ego aktuálně“)
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PROGRAM červen 2016

Výstava
PŘÍRODNÍ KRÁSY I ZAPOMENUTÉ KOUTY NAMIBIE
Autoři vystavených fotograﬁí jsou převážně účastníci expedic
„Namibie 2015“ a „Namibie 2016“.

1. 6. středa, 20:00 - Kino
SVÁTEK MATEK
Laskavá a dojemná komedie s J. Roberts a J. Aniston v hlavních
rolích. USA/2016/komedie/120 min/s českými titulky
2. 6. čtvrtek, 18:00 - Čtení
DENÍK BĚŽKYNĚ V NEJLEPŠÍCH
LETECH ANEB CO VÁM O BĚHÁNÍ NIKDO NEŘEKNE
Čte a vypráví: Zuzana Součková

NEBYLA TO PÁTÁ,
BYLA TO DEVÁTÁ
Manželský trojúhelník s originální zápletkou. Jsou-li dva, může se
zrodit láska. Vstoupí-li mezi ně třetí, vznikne drama. Vážné nebo
směšné, často obojí. Autor: A. Nikolaj Režie: J. Menzel Hrají: J.
Švandová, R. Hrušínský, J. Carda

6. 6. pondělí, 19:30 - Divadlo

HLUBOKE VNORY DO VĚDOMÍ
7. 6. úterý,19:30 - Přednáška
Co nás čeká na hranicích lidství, opravdové hluboké vnory, realizace
s láskou. Přednáší: Vlasta Červ
TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP
ANEB MANUÁL NA ZÁCHRANU SVĚTA
Film o tajemství divadla Sklep, o jeho historii i současnosti a
principech jeho obdivuhodné 45leté existence a soudržnosti. Sklep
slaví 45. narozeniny! ČR/2016/dokumentární/100 min
8. 6. středa, 20:00 - Kino

9. 6. čtvrtek, 19:30 - KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK v měsíci
BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.
Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!
13. 6. pondělí, 20:00 - Filmový klub
ADELHEID
Petr Čepek v příběhu z doby, která nepřála ani lásce, ani
soucitu. Česká ﬁlmová klasika režiséra Františka Vláčila.
Československo/1969/drama, psychologický/99 min
PŘÍRODNÍ KRÁSY
I ZAPOMENUTÉ KOUTY NAMIBIE
Povídání z nedávných cest za přírodními krásami i do zapomenutých
koutů Namibie z expedic „Namibie 2015“ a „ Namibie 2016“.
Přednáší: Majka a Oldřich Mikušovi

14. 6. úterý, 19:00 - Přednáška

15. 6. středa, 20:00 - Kino
MAGGIE MÁ PLÁN
Film od režisérky R. Miller přezdívané „Woody Allen v sukních“.
USA/2015/komedie/99 min/s českými titulky
17. 6. pátek, 20:00 - Koncert
QUARTER 21
Bluesové trio klánovických muzikantů tentokrát v unplugged

provedení známých hitů i vlastních skladeb. Tomáš Kučera - kytara,
Vlado Hoﬀmann - kytara, Honza Martin - cajon.
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ:
ZA ZRCADLEM
Nové ztvárnění klasické pohádky s hvězdným obsazením. Alenku
čeká nebezpečná cesta, během které musí zachránit potrhlého
19. 6. neděle, 16:00 - Kino pro děti

Kloboučníka dřív, než jí vyprší všechen čas. USA/2016/dobrodružný,
rodinný, fantasy/113 min/v českém znění
20. 6. pondělí, 20:00 - Kino
MUSÍME SE SEJÍT
Komedie, ve které hlavní role ztvárňují komici z pořadu Na stojáka.
ČR/2015/drama/80 min
22. 6. středa, 20:00 - Kino
TEORIE TYGRA
Komedie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i vlastní
vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem.
ČR/2016/road movie, komedie, drama/101 min
24. 6. pátek, 15:00 - Zahradní slavnost
HURÁ NA PRÁZDNINY!!!
Přijďte s námi opět oslavit konec školního roku! Můžete se
těšit na vystoupení kapel MAXIM TURBOLENC, KAREL GOTT
REVIVAL, DUO COVERS, divadlo Náhoda, budeme grilovat, hrát
turnaj v pétanque, malovat na obličej.
25. 6. sobota, 15:00 - Zahradní slavnost
Zahradní a společenská párty orchestru Nadačního fondu Harmonie
před prázdninami pro děti a rodiče, přátele a příznivce dětského
orchestru.
SOCIAL CLUB
poklábosení v angličtině
Od 19:30 začátečníci a mírně pokročilí, od 20:30 středně pokročilí a
pokročilí.
28. 6. úterý, 19:30 a 20:30 - Kurzy

29. 6. středa, 19:00 - Kino

DĚDA
Odložte na chvíli mobily, tablety a klávesnice počítačů. Zastavte čas a
přijďte s rodinou do kina. ČR/2016/rodinný, komedie
HLEDÁ SE DORY
30. 6. čtvrtek, 16:00 - Kino pro děti
Dory se společně s Nemem a Marlinem vydává hledat své rodiče.
USA/2016/animovaný, dobrodružný, komedie
BĚH A CHŮZE S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a ﬁnanční podporu divadelních
představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů
Změna programu je vyhrazena

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

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a ﬁnanční podporu divadelních představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů.
www.kcnovabeseda.cz

Informace: tel: 245 019 061 nebo e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Rezervované vstupenky lze vyzvednout každý den v otvíracích hodinách kavárny KC Nová Beseda.
KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze – Klánovicích. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, tel. 281
960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 6: 3. 6. 2016. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Jana Jochová, Pavla Fischerová, Radomír Kůla, Marie
Mikušová, Robert Zoulík, Matěj Nejedlý, Olga Karásková, Daniel Stangl, korektura Ludmila Palatová. Foto na titulní straně - Radomír Kůla. Kontakt: kzsefredaktor@
seznam.cz. Příjem inzerce: Úřad MČ, tel. 281 961 201, e-mail: urad@praha-klanovice.cz. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit.
Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny. Fotograﬁe, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Sazba a tisk: Grafotechna
plus, s. r. o. Registrační číslo MK ČR E 12804. Následující uzávěrka čísla: 20. 6. 2016. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1350 výtisků. Klánovickým občanům do
schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Tip na výlet

Babický okruh
- cyklovýlet pro sportovce i pivní znalce

Za doktorem Jágrem
Doktor z hor – to byl v 90. letech
minulého století Dr. Burgner, poté
Dr. Hallstein a v zatím poslední
sérii Dr. Gruber. Doktor z Klánovic
– to byl přes půl století (ostatní
praktičtí lékaři laskavě prominou)
nepochybně doktor Jágr. Již od roku
1953 ordinoval v Klánovicích MUDr.
Karel Jágr, na kterého navázal v roce
1986 jeho syn Jan.
Celkem tedy 63 let zajišťovali
primární lékařskou péči
v Klánovicích především Jágrové.
Tato éra letos v dubnu úmrtím
„Jágra mladšího“ bohužel skončila.
Nemá smysl vypočítávat množství
pacientů, kteří jednomu či druhému
Jágrovi prošli rukama.
O všem vypovídá fakt, že se
lidé v Klánovicích při plánování
návštěvy lékaře spontánně
naučili místo běžného: „Jdu
k doktorovi“ říkat „Jdu k Jágrovi“.
Říkali to tak moji prarodiče, moje
maminka, moji sousedé.
Moje děti už to říkat nebudou.
Přejme si, aby štafetu po Karlu a Janu
Jágrových převzal co nejdříve někdo
další. Přejme si, abychom někdy
v budoucnosti měli zase nějakého
nového Jágra, nějakého nového
Doktora z Klánovic. V tuto chvíli
ale nezbývá, než panu doktorovi
Janu Jágrovi za veškerou jeho péči
o klánovické občany ještě jednou
a naposledy upřímně poděkovat.
Ferdinand Polák
místostarosta
MČ Praha–Klánovice

Nabízíme vám pestrý, asi 30 km
dlouhý, okruh pro jarní cyklistickou
vyjížďku. Během jízdy si přijdou na
své jak vášniví bikeři, tak i ti, kteří se
nebudou bránit zastávkám v nejedné
z hospůdek podél cesty. Sportovci
ujedou okruh za hodinu a půl, pro
druhou skupinu to může být putování
i na celý den! Vyjedeme po Slavětínské
do Újezda a dále do Sibřiny, kde na
návsi nemineme naši první restauraci
U Pofika. V zatáčce za návsí nás
čeká nepříjemné odbočení vlevo na
Sluštice, jedeme kolem fotbalového
hřiště, míjíme venkovský hřbitov
a po překonání krátkého stoupání se
ocitáme v obci s barokním kostelíkem
stojícím na travnatém ladovském
návrší přímo naproti místní hospodě.
Sportovně založené povahy však
pokračují dále, přehodí na větší
kolečka a zdolají táhlé dvoukilometrové
stoupání do Babic. Průjezd Babicemi
a Babičkami je ve znamení uvolnění
unavených svalů. V Doubku se ocitáme
nejen na nejvyšším bodě dnešního
výletu, ale zároveň i v jeho polovině.

Mostek přes Výmolu před Květnicí

Jako na zavolanou zde proto stojí
útulný hostinec, kde můžeme i dobře
poobědvat. Přichází nejlepší partie
okruhu, dlouhé klesání do Hradešína,
restaurace Na Hradě, kde si vychutnáme
poslední pivo se stejným požitkem
jako následující rychlý a dlouhý sjezd
až do Škvorce. Odsud dál po červené
turistické značce, nejprve po silnici
a potom polní cestou ke známému
kamennému mostku přes Výmolu až
do Květnice. Přejedeme hlavní silnici
a v lese se stále držíme červené značky
a pak cyklostezky, která nás dovede
zpět do Klánovic.
Ivana Zoulíková za první
skupinku a Robert Zoulík za druhou
skupinku cyklistů

Kam na jídlo

Po zápase na gulášek
Klánovické fotbalové hřiště leží na
krásném místě – ostatně jako celé
Klánovice. Hned u lesa vedle kinologického
centra, na okraji obce. V areálu fotbalového
hřiště se můžete po vyčerpávajícím
fandění mimo jiné i dobře najíst. Najdete
tu totiž útulnou hospodu U Křížků, která
vaří, i když se zrovna nehraje. Podnik
zvenku vypadá daleko menší, než působí
uvnitř, a patří k němu ještě venkovní
posezení. Interiér je zařízen ležérně, ceny
jídla jsou lidové, nápoje tradiční. Stálý
jídelníček s českou klasikou také neurazí.
Večer už z denního menu příliš položek
nezůstalo. Z nabízených jídel jsme zvolili
jako předkrm osvědčený nakládaný
hermelín. Chutnal nezvykle – byla v něm
zajímavá, ale chutná kombinace sladké
a slané chuti. Jako hlavní chod jsme si
objednali tradiční guláš s houskovými
knedlíky, ale ten nebyl ničím výjimečný,
prostě chutný hospodský guláš s poctivými
knedlíky, kvalitou nezklamal. Dezert

– palačinka s ovocem a vanilkovou
zmrzlinou – nás ovšem nijak neoslnil.
Obsluha je zde velice milá a příjemná:
měli jsme s sebou psa, který dostal
k pití vodu a poté i psí pochoutku na
účet podniku. Jediné, co bych viděl jako
problém, je povolené všudypřítomné
kouření, které je tu o to absurdnější, že jde
o restauraci u hřiště, kam si sportovci po
výkonu na hřišti jdou odpočinout.
Člověk se tu nemusí bát jít na záchod,
sociální zařízení tu mají udržované a čisté.
Prostě tradiční hospoda, kde vaří slušné
jídlo a kam většina místních ráda zajde
na pivo. Bohužel podniku chybějí webové
stránky, mají pouze facebookové. Jídelní
lístek by potřeboval pár grafických úprav.
David Chuchma
Restaurace u Křížků
V Jehličině 39,
Klánovice
tel. 281 963 120
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