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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přeji Vám šťastné vykročení do
klidného a úspěšného roku 2016. Pro
nás je začátek roku spojen i s radostí
z otevření stavby zahradního domku
Jurta, který byl v zahradě MŠ stavebně
dokončen koncem roku 2015. Tato
stavba byla ihned po kolaudaci předána
oddílu dětí, které tráví převážnou část
dne venku v přírodě. I když stavba
vypadá na pohled jednoduše, nebylo
zcela snadné ji prosadit a realizovat.
Děti ze školky měly po dobu stavby
možnost sledovat celou její stavbu,
a získat tak i představu, jak se staví
dům ze dřeva. Doufejme, že jim bude
dlouho sloužit.
Konečně byl instalován i ukazatel
rychlosti jízdy na vjezdu do Klánovic
ze severu. Na Vašem místě bych se
zde podivil, proč nebyl instalován
i pod přejezdem přes trať. Policie ČR
nám toto dvojče zamítla tak, aby nerozptyloval pozornost řidičů v místě
přechodu pro pěší. Nicméně nám zde
v tomto kritickém místě nabídla časem
instalaci měřicích kamer. To by mělo
přispět k větší bezpečnosti a menšímu
rušení automobilovou dopravou.
Již známe finanční prostředky
přidělené na tento rok na stavby ulic.
Vzhledem k loňskému lapsusu je to až
17 milionů. V první fázi začne stavba
chybějícího úseku ulice V pátém s termínem započetí snad již na jaře.
Ing. Karel Horníček

27. 11. 2015

Rada městské části schválila:
- rozpočtové úpravy MČ Praha –
Klánovice č. 36 – 42.
Rozpočtové opatření č. 36
Zvýšení rozpočtu městské části o částku
15 000 Kč z titulu přijatého daru od
Klánovice spolu o.p.s. na nákup knih
v místní knihovně. Rozpočet bude zvýšen
v kapitole 06 kultura oddíl 3314 – činnosti knihovnické, položka 5136 – nákup
knih. Rozpočtové opatření č.37 Úprava
rozpočtu v souvislosti s poskytnutím
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
hlavního města Prahy na dokrytí integrace
žáků na období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015
(mzdové náklady asistentů pedagoga) pro
základní školu. Poskytnutí této dotace
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Zprávy z jednání Rady městské části a zastupitelstva

18. 11. 2015

Rada městské části schválila:
- uzavření Smlouvy o spolupráci při spolupořádání akce „Pohádkový masopust“
uzavřenou mezi MČ Praha – Klánovice a o.p.s. Pohádkové Klánovice. MUDr.
Polák informoval členy rady, že je předsedou dozorčí rady společnosti
a zdrží se hlasování.
- uzavření Darovací smlouvy mezi MČ Praha Klánovice a Nadací pro obnovu
a rozvoj (Ing. Michal Voráček) na částku 10tis.Kč. Finanční prostředky jsou
účelově poskytnuty na údržbu javorů v ulici Bělečská.
- úhradu víceprací u akce Revitalizace aleje Hany Benešové ve výši 36 886 Kč bez
DPH za kladení veg. dlaždic, drobné dlažby a mlatového krytu dle změnového
hlášení o prodloužení termínu realizace stavby a úhradu víceprací u akce Revitalizace aleje Hany Benešové ve výši 99 688,76 Kč bez DPH za zemní práce.
- Rozpočtové opatření č. 33 – Zvýšení rozpočtu městské části o přijatou dotaci
z titulu obdrženého podílu na odvodu z výherních hracích přístrojů za 1. – 3.
čtvrtletí 2015 ve výši 228 000 Kč. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 10/104 dne 5. 11. 2015. Částka 57 000
Kč určená na sportovní výchovu mládeže bude poskytnuta Fotbalovému klubu
Klánovice jako spolufinancování umělého trávníku. Částka 57.000 Kč určená na
sport bude poskytnuta též Fotbalovému klubu Klánovice jako spolufinancování
umělého trávníku. Částka 114 000 Kč určená na kulturu, školství, zdravotnictví
a sociální oblast bude použita na profinancování příspěvku pro Farní charitu
Neratovice. Rozpočtové opatření č. 34 - Úprava rozpočtu v kapitole 05, oddíl 4351
– pečovatelská služba. Tato položka bude snížena o 114 000 Kč a bude profinancována z dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů za 1. - 3.
čtvrtletí roku 2015 dle rozpočtového opatření 33. Částka 114 000 Kč z této položky původního schváleného rozpočtu bude přesunuta do rezervy na výdaje
v kapitole 10. Rozpočtové opatření č. 35 - Úprava rozpočtu městské části ve výši
52 500 Kč. O tuto částku bude snížena rezerva na výdaje v kapitole 10 a bude
zvýšena v oddíle 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace položka 5222 – transfery spolkům. Tato částka bude poskytnuta fotbalovému klubu na dofinancování
úpravy trávníku.
- objednávku výchovného řezu 32 ks lip v ulici Slavětínská (starší stromy) za
cenu 25 300 Kč (není plátce DPH) od firmy: Lukáš Pilc, EXPPOINT, se sídlem
Čáslav, IČO 71259236.

schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne
22. 10. 2015 usnesením č. 10/3 ve výši 427,7
tis Kč. Úprava rozpočtu bude provedena
pod číslem dokladu 3064. Rozpočtové
opatření č. 38 Úprava rozpočtu v kapitole
06 – 3314 – knihovna takto:
Snížení položek:
5169 – nákup ostatních služeb o 9 000 Kč
5139 – nákup materiálu o 2 000 Kč
5194 – věcné dary o 1 000 Kč
Zvýšení položky 5137 – drobný majetek
o částku 12 000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 39. Úprava rozpočtu přesunem z kapitoly 10 – 6409 –
rezerva na výdaje – snížení rezervy z titulu
vrácené daně výši 45 200 Kč. O tuto částku
bude zvýšena výdajová položka 5169 – ostatní služby v kapitole zeleň. Rozpočtové
opatření č. 40. Úprava rozpočtu přesunem

z kapitoly 10 – 6409 – rezerva na výdaje –
snížení rezervy z titulu vrácené daně výši
57 700 Kč. O tuto částku bude zvýšena
výdajová položka 5166 – právní služby
v kapitole 09 – 6171 – místní správa.
Rozpočtové opatření č. 41. Zvýšení rozpočtu městské části o částku 10 000 Kč
z titulu přijatého daru od pana Michala
Voráčka na úpravu stromořadí v ulici
Bělečská. Rozpočet bude zvýšen v kapitole 02 zeleň, ostatní služby v oddíle
3745. Rozpočtové opatření č. 42. Úprava
rozpočtu v kapitole 02 – zeleň - vlastní
financování projektu „Revitalizace aleje
Hany Benešové“ v hodnotě 208.210,Kč. Rozpočet bude upraven v hodnotě
208,2 tis. Kč.
(Pokračování na str. 7)
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Otázky a odpovědi

Slovo šéfredaktora

V Klánovicích byl realizován zkušební provoz sběru hliníkových obalů
od nápojů. Jaké jsou výsledky tohoto zkušebního sběru? Bude obnoven
sběr těchto obalů?
Od 1. 5. 2013 probíhal na vytipovaných MČ pilotní projekt na sběr a svoz tzv.
kovových obalů, který byl ukončen 31. 12. 2014. V návaznosti byl předložen
návrh na pokračování a rozšíření sběru a svozu kovových obalů na území hl.
m. Prahy. Tento návrh však z legislativních důvodů nebyl Radou hl. m. Prahy
podpořen. Odbor OCP se pokoušel vypracovat několik variant sběru kovových
obalů na území hl. m. Prahy. Legislativně tento návrh neprošel, protože svoz
odpadů v Praze je smluvně zajištěn do 31. 7. 2016 tzv. jednacím řízením bez
uveřejnění, který však není standardním typem veřejné zakázky (jde o provizorium, ve kterém nelze rozšiřovat objem služeb). Není proto možné v současnosti sběr kovových obalů zajistit. Pevně věřím, že se sběr kovových obalů na
území hl. m. Prahy zavede od 1. 8. 2016. (Ing. Janda, odbor ochrany prostředí,
Magistrát hl. m. Prahy)

Nádraží, ostuda Klánovic

V ulici Aranžérská je více než patnáct alejových stromů ( jeřabin) suchých.
Počítá Úřad na jaře 2016 s jejich doplněním?
Výměnu uschlých jeřabin za nové stromy v Aranžérské má v rámci
náhradní výsadby předepsanou majitel pozemku na rohu ulic Kuchařská
a Aranžérská. Výsadba proběhne s největší pravděpodobností příští rok.
(Mgr. Klára Svobodová)
Co je nového v přípravě výstavby rodinných domků na Hornopočernicku?
Jednání s UBM nelze popsat zcela jednoznačně. Jestliže jednáme s jejich
architekty, je spolupráce příkladná. Pochopili, o co nám jde, a nyní máme
k projednání na zastupitelstvu návrh fyzického oddělení klánovické zástavby
od zástavby UBM prakticky pro auta neprostupným, 8–10 m širokým zeleným
pásem s výsadbou stromů a keřů. Druhá strana jsou soudní procesy. Klánovice
daly na jaře 2015 souhlas k připojení a napojení na vodovod a kanalizaci. Zároveň
nám byla uložena pokuta od magistrátu na podnět MZ ve výši 100 000 Kč za
obstrukce při žádosti o připojení a napojení v předcházejících letech. Proti
této maximální výši jsme podali soudní žalobu. Soudní spor o 6,5 milionu za
zmaření celé stavební investice, kterou podal kdysi UBM, ještě nezačal. Prakticky UBM uznalo, že nemůže být napojeno na Klánovickou uliční síť a spolu
s Horními Počernicemi se snaží o urychlení výstavby Klánovické spojky jako
jediné logické možnosti svého připojení. I díky tomuto tlaku bylo rozhodnuto,
že investorem této stavby bude Středočeský kraj s finančními příspěvky Prahy.
(starosta Ing. Horníček)
Proč bylo vysázeno v rámci projektu Revitalizace aleje Hany Benešové
v těsné blízkosti školy a dětského hřiště velké množství prudce jedovatého
tisu? Byla nevhodnost tohoto řešení projednávána na městské části? Jaké jsou
případné argumenty pro výsadbu? Jaké jsou možnosti napravení této situace?
Návrh úpravy zeleně v rámci projektu Revitalizace aleje Hany Benešové
pochází od paní Ing. Barbory Eismanové, autorizované architektky pro
krajinářskou architekturu.
Umístění tisů v parcích jsme konzultovali nejen s autorkou návrhu, ale
i s dalším krajinářským architektem Ing. Markem, který dozoroval některé
práce při revitalizaci zeleně v rámci projektu.
Dle jejich vyjádření nebezpečí z otravy nehrozí, neboť vysazené skupiny tisů
jsou určeny k pravidelnému sestříhávání a tvarování tak, aby fungovaly jako
pohlcovače prachu a hluku, ale aby zároveň neplodily (jedovaté je semeno
uvnitř červených bobulí), a tedy nebyly nebezpečné zejména pro malé děti.
(Mgr. Klára Svobodová)
Ptala se Marie Mikušová
Svoje dotazy posílejte prosím na: Majka.Mikusova@seznam.cz

Rekonstrukce úseku trati na Kolín
kolem Klánovic se blíží k závěru.
Na železniční stanici to už přestává
vypadat jako na staveništi a tisíce
lidí z Klánovic a okolí se už mohou
cítit při čekání na vlak poněkud
lépe. Hotové jsou protihlukové
bariéry, v novém podchodu se už
člověk nemusí bát, že by v případě
deště neprošel, a kdyby vlaky jezdily
spolehlivě a na čas, tak by si jeden
mohl říci, že jedenadvacáté století
dorazilo už konečně na železnici
už i v naší obci.
Bohužel
tomu
brání
zcela
neuspokojivý stav nádražní budovy,
který se nezměnil ani lety trvající rekonstrukcí a je ostudou jak
Klánovic, tak Českých drah a SŽDC,
bez ohledu na to, kdo z nich Černého
Petra v podobě vlastnických závazků
k nádražní budově má. Cestujícího
to v konečném důsledku opravdu
nezajímá a jak obec, tak obě organizace by měly lidem vlakem cestujícím zajistit alespoň minimální
komfort. Je skutečně na pováženou,
že v rámci rekonstrukce koridoru,
na kterou jen v Klánovicích a okolí
padly stovky milionů korun, se
nenašlo několik milionů alespoň
na základní rekonstrukci zanedbané budovy. Padly sice sliby, že
se tak stane následně. Ale lidé jako
já, kteří vlakem z Klánovic jezdí
desítky let a vidí jen zhoršující se
stav nádražní budovy i úpadek všech
služeb, které s ní kdysi byly spojeny,
tomu už moc nevěří.
Stav a využití nádražní budovy,
brány do Klánovic a místa, které
denně navštěvuje velká část obyvatel Klánovic, by měl být absolutní prioritou klánovické radnice.
V sousedních Úvalech je nádraží
místo s pekárnou, s prodejnou
novin, s čekárnou, kde se dá v teple
a důstojném prostředí čekat na vlak,
a i z vnějšku vypadá rekonstruovaná
budova důstojně.
A občan Klánovic, kterého nezajímají vlastnické poměry kolem
nádraží, ale výsledek, se bude
právem ptát, proč něco, co jde
v Úvalech, nejde v Klánovicích.
Luboš Palata
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Téma čísla: Proč a jak se kácí v Klánovickém lese

Klánovický les aneb skvělá rekreace na dřevěné plantáži
Chodívám často na procházky do lesa. Nepotkávám v něm sice tolik divočáků jako náš pan šéfredaktor, ale zato, když se
vrátím domů, manželka mě nechce pustit dovnitř, řka, že já sám vypadám jako to divoké prase. O letošním teplém prosinci
jsem skutečně s sebou do baráku pravidelně vlekl nánosy bahna, které se na mě nalepily na rozoraných cestách v okolí pasek.
Je toto opravdu ten vysněný Klánovický les, kde je křišťálová studánka, roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes? Pojďme se
podívat blíže na to, podle jakých pravidel se v lese hospodaří.
Lesy hospodářské a lesy
zvláštního určení
Lesní hospodaření se řídí Zákonem
o lese z roku 1995, který rozděluje lesy
do tří kategorií na lesy ochranné, zvláštního určení a hospodářské. Rozdíl
v péči o les hospodářský a les zvláštního
určení přitom může být dosti zásadní.
Hlavním účelem hospodářských porostů
je již od dob Marie Terezie (viz rámeček)
pěstování a těžba dřevní hmoty a ekonomický zisk, „sklizeň dřeva“. Setkáme se
zde s velkoplošným kácením, používáním
těžké mechaniky, vysazováním monokultur atd. Lesy zvláštního určení více
zohledňují i další funkce lesa. Do této kategorie spadá i Klánovický les o rozloze
cca tisíc hektarů. Jeho správci, kterými
jsou Lesy ČR (864 ha) a Lesy hl. m. Prahy
(132 ha), by v něm jako v příměstském lese
měli zohledňovat zvýšenou rekreační
funkci území a náležitě tomu přizpůsobit
své hospodaření. Mýtiny by měly být menší,
výsadba více rozvolněná, klestí po seči
odklizené, cesty průchozí a udržované. Na
území Klánovického lesa se také nachází
přírodní rezervace a památky, kde platí
další zpřísněná pravidla nejen pro lesníky,
ale i pro návštěvníky.
Péče o les
Péče o les je obnova, zajištění, ochrana,
výchova a těžba lesních porostů. Obnova
lesních porostů musí proběhnout do dvou
let od kácení. Vlastník lesa je povinen
zvyšovat odolnost lesa vhodnou druhovou
skladbou dřevin, což v nížinách znamená
navyšování podílu listnatých stromů,
jejichž zastoupení v ČR tvoří cca 25 %, zatímco u smrku 53 %.
Výchova a holoseč
Nové stromy se vysazují hustě, aby
jejich kmeny byly rovné a nezavětvené
a výchova lesa pak spočívá v prořezávkách
těchto houštin do požadované podoby.
Nepřipomíná to trochu naše školství?
Když se řekne holoseč, představuji si

smrtku, která ranním oparem kráčí lesem
a podtíná stromy jako morová rána.
Velikost seče nesmí přesáhnout 1 ha,
ovšem lze kácet i ekologicky šetrnějšími
způsoby, tzv. kotlíkovou těžbou na malých
prostorech či zcela výběrově. Tomuto
druhu péče se věnuje Polesí Klokočná (viz
Tip na výlet). Při odvozu kmenů nesmí
docházet
k nepřiměřenému
poškozování lesa a ostatních pozemků, tedy
i cest, což je formulace zákonná, leč velmi
vágní a musí se řešit na úrovni smluv
s těžařskými firmami. Nebudu ale asi
daleko od pravdy, když řeknu, že zanedbávání potěžební úpravy terénu je jedním
z největších nešvarů, který návštěvníci
lesníkům právem vyčítají.
Co se smí a nesmí dělat v lese
Obce se mohou vyjadřovat během
schvalovacího procesu k lesním hospodářským plánům, které detailně upravují, co se v lese bude dít v následujících
deseti letech. Nový LHP Lesů ČR platí pro
Klánovický les od roku 2012 a pro pražské
lesy od roku 2014. Oba plány byly Klánovicemi i Újezdem odborně připomínkovány
s důrazem zejména na ekologicky šetrný

přístup při zásazích do lesního porostu.
Při vstupu do lesa je potřeba vědět, že
i návštěvník je vázán zákonem danými
povinnostmi, které musí dodržovat.
Důležité je, že do lesa se vždy vstupuje
na vlastní nebezpečí. Výletník se nesmí
chovat hlučně, nesmí sbírat semena lesních dřevin a jmelí, nemůže jezdit do lesa
autem a kácet porost nebo vyzvedávat
sazenice. Co je pro Klánovice obzvlášť
důležité – návštěvník nesmí jezdit na kole,
na koni nebo na lyžích mimo lesní cesty.
V přírodních rezervacích a památkách
nesmí mimo cesty ani vstupovat. Na
druhou stranu návštěvník lesa může sbírat
lesní plody pro vlastní potřebu nebo sbírat
suché klestí, přičemž klestím se rozumí
větve do průměru 7 cm na silnější straně.
V dnešní době se již na les nepohlíží
jako na dřevěnou plantáž, ale jako na biotop velké ekologické hodnoty, zahrnující
značné množství aktérů, počínaje lesníky a konče rekreanty. Možná to zní
jako banalita, ale vědomí, že les tu není
pouze pro můj zájem, je dobrý předpoklad
ke vzájemnému pochopení a spolupráci,
která je pro udržitelnost lesa nezbytná.
Robert Zoulík
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Nejstaršímu stromu v Klánovickém lese je 250 let
Na hospodaření v našem lese jsme se zeptali Ing. Zdeňka Žáry, lesního správce Lesů České republiky, které obhospodařují
drtivou většinu Klánovického lesa.

Foto: KZ Radomír Kůla
Čím je Klánovický les a hospodaření
v něm výjimečné?
Jedná se o největší souvislý komplex lesních porostů na území Hlavního
města Prahy. Součástí komplexu je i řada
maloplošných chráněných území, pro
která jsou vyhotovena zvláštní pravidla –
Plány péče, upravující způsoby lesnického
hospodaření. Všechny lesní komplexy na
území města Prahy jsou vyhlášeny za lesy
zvláštního určení.
Jaký je průměrný věk stromů
v Klánovickém lese?
V Klánovickém lese jsou rovnoměrně
zastoupeny všechny věkové třídy, neboť
jedině tak lze zachovat funkční – trvale
udržitelný les pro příští generace.
Jaký strom je v lese nejstarší
a kde ho najdeme?
Nejstarší je 250letý dub, který je zároveň
vyhlášený za památný strom. Nachází
se ve Škvorecké oboře u cesty pod
bývalou hájovnou.
Jak velkou roční těžbu dřeva v něm
plánujete a kolik stovek či tisíc nových
stromů se v něm ročně vysází?
Těžební činnost upravuje Lesní hospodářský plán (LHP). Tento plán je
vypracován pro Lesní hospodářský
celek (LHC) Újezd nad Lesy o výměře
1100 ha, jehož platnost je datována od
1. 1. 2012 do 31. 12. 2021. Celkový objem
všech ročních těžeb na celém území
LHC se pohybuje ve výši cca 4000 m3.
V tomto objemu jsou zahrnuty veškeré

těžební aktivity – těžby výchovná,
mýtní i nahodilá.
Každoročně vysázíme v rámci umělé
obnovy lesních porostů 50–70 tisíc
kusů nových stromků. Obnova lesa však
neprobíhá pouze umělým způsobem
(vysazováním stromků na vytěžené
plochy), ale z velké části uplatňujeme
přirozenou obnovu lesních porostů, a to
pod mateřskými porosty nebo vedle nich.
Mění se postupně druhová skladba
Klánovického lesa? Stává se z něj
„listnatější les“?
V rámci LHC Újezd nad Lesy je plošný
podíl listnáčů dominantní a tvoří 55 %.
Jehličnaté porosty potom představují 45 %,
a to včetně jedle, která se v Klánovickém
lese uměle vysázela a prosperuje.
Používají se v Klánovickém lese při
těžbě ještě koně?
Bohužel koně nepoužíváme. V současné
době plné nejmodernější techniky již
zmizeli klasičtí „koňáci“, kteří se prací
v lese celoročně zabývali.
V kterém ročním období je těžba v lese
nejintenzivnější a jak by se tomu měli
návštěvníci přizpůsobit?
Dnešní doba a hlavně trh si žádá
rovnoměrné dodávky dřevní hmoty.
I přesto se snažíme realizovat z větší
části mýtní úmyslnou těžbu v době vegetačního klidu. Vzhledem ke skutečnosti,
že se nacházíme na území se značnou
návštěvností lesa, snažíme se brát ohled
i na momentální povětrnostní podmínky

nebo deštivé období, aby nedocházelo
k neúměrnému poškození lesní dopravní
sítě. Bohužel zimní období, kdy docházelo
v našich podmínkách k zámrzu půdy na
delší období, již takřka neznáme…
Pokud probíhá těžební činnost v lesním porostu, žádáme tímto návštěvníky,
aby nevstupovali na tato pracoviště.
Dochází zde k pádům stromů a pohybu
techniky, což může být pro běžného
návštěvníka nebezpečné.
Kolik kilometrů cest je každoročně opraveno a kolik do oprav
Lesy ČR investují?
Každoročně se provádějí běžné údržby
lesních cest, ale i větší investiční akce,
zaměřené na lesní dopravní síť. Lesy ČR,
s. p. do sféry oprav ročně investují v oblasti
Klánovického lesa cca 1 milion korun.
Co by z vašeho pohledu lesníka
Klánovickému lesu nejvíce prospělo,
aby zůstal tak kvalitním lesem,
jakým je dodnes?
Je důležité, aby si člověk více vážil
přírody, která je nezbytnou součástí jeho
života. Bohužel se stále více setkáváme
s arogancí moci ať už je to při záboru
nebo omezení lesních pozemků za účelem
velkolepých plánů výstavby silnic, parkovacích ploch, domů či celých satelitních
částí určených k bydlení nebo skladovacích prostor. Na druhé straně se ale
setkáváme často s tzv. „ochránci lesa“, kteří
nemají elementární znalosti o věcech, do
kterých hovoří.
Luboš Palata
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Hydepark
Rozpočet Klánovic na rok 2016
V lednu a únoru vrcholí více než
půlroční práce na přípravě asi nejdůležitějšího materiálu z pohledu hospodaření a řízení městské části – totiž
našeho rozpočtu. Za ODS/KP jsme koaličním partnerům představili náš podrobně zpracovaný návrh racionálního
přebytkového rozpočtu. Přebytek ve

výši 2,5 mil. Kč navrhujeme ponechat
v Rezervním fondu na „horší časy“.
Při současné situaci na pražském magistrátu totiž nelze vůbec předvídat,
kolik peněz dostaneme z „velké“ radnice v příštích letech. Nechceme proto
letošní výjimečně vysoký příspěvek
(cca +6,9 mil. proti roku 2015) rovnou
celý prošustrovat. Jestliže bude situ-

ace i nadále příznivá, můžeme pak tyto
peníze kdykoli v budoucnosti využít na
investice v naší MČ. Pokud jde o investice letošní, počítáme v rozpočtu mj. s vybudováním závlahy fotbalového hřiště,
elektronickým zabezpečením hasičské
zbrojnice a zaplacením studie proveditelnosti SeniorCentra.
Ferdinand Polák (ODS)

Děti – budoucnost Klánovického lesa
O místa v klánovické MŠ je velký
zájem. Není divu! Je to otevřené, k dětem
i rodičům vstřícné zařízení umístěné
v krásné zahradě v blízkosti lesa. Možnosti,
které okolí dává, dokáže skvěle využít.
Nyní nově nabízí i tzv. „lesní třídu“, program, v němž se většina aktivit odehrává

venku. Děti si hrají a učí se téměř za
každého počasí v prostředí, které bylo po
staletí pro dětské hry přirozeným. Práce
s dětmi je propojována s ročním obdobím
a přizpůsobována aktuálnímu počasí. Jako
nutné zázemí dětem slouží nově postavený
ekologický altán na zahradě školky. Kromě
dalších pozitiv ovlivňujících zdravý vývoj

dětí je intenzivní kontakt s přírodou především ideálním počátkem ekologické
výchovy. Jsem si jistá, že děti, kterým les
nabídne nespočet her a dobrodružství,
na něj ani v dospělosti nedají dopustit
a budou jej chránit!
Štěpánka Čtrnáctá
(SPOLU pro Klánovice)

Krásné místo k životu
Klánovický les je to, co dělá z Klánovic
jedno z nejkrásnějších míst pro život
v Praze. To, že žijeme uprostřed největšího
souvislého lesa na území Prahy, je privilegium, které bychom měli aktivně využívat
a v rámci našich možností se o něj i starat.
Z dětství si pamatuji, že cesta z nádraží

směrem k Hornopočernicku vedla alejí
přes les a od vlaku se jí vždy valil proud
lidu. Také si pamatuji, že začátkem 60. let
nasbírat v lese kočárek klestí byla práce na
hodinu. Dnes je stav lesa ve znatelně horším
stavu, zejména kvůli zničeným cestám
a zaneseným potůčkům. Od nástupu do
funkce se snažím o zlepšení tohoto stavu,

ale spíše tlakem na jiné instituce. Například při rekonstrukci železničního koridoru
byl v procesu EIA stanoven přísný zákaz
staveništní dopravy lesem. Děkuji organizátorům tradičních jarních brigád úklidu
lesa a upozorňuji, že toto lze vlastní iniciativou provádět v kterékoli části Klánovic.
Karel Horníček (SPOLU pro Klánovice)

Pan Jindřich Lukáš (STAN Klánovice) a paní Marie Jágrová (Sdružení LES, Piráti, NK) příspěvek nezaslali

Z dopisů redakci

Kotlíková dotace pomůže i naší obci
Celá Česká republika se dlouhodobě
potýká se znečištěným ovzduším a Klánovice nejsou výjimkou, přičemž velkou
měrou se na něm podílí sektor lokálního
vytápění domácností. Ministerstvo životního prostředí přichází s další výzvou Operačního programu, s tzv. kotlíkovou dotací, která umožňuje tuto situaci změnit.
Látky, které způsobují vážné potíže
dýchacího ústrojí, jsou nejčastěji obsahem spalin ze zastaralých ručně
plněných uhelných kotlů v domácnostech. Takových kotlů je podle
odhadů MŽP přes 350 000 po celé
České republice. Cílem dotačního
programu je do roku 2020 vyměnit
minimálně 80 000 z nich. Nemálo
těchto kotlů je i v Klánovicích.
Předmětem podpory je výměna kotle
na tuhá paliva, který je hlavním zdro-

jem vytápění v rodinném domě, za jiný
podporovaný způsob získávání tepla.
Výměnu lze provést tedy i v případě, že
je v domě současně i jiný zdroj vytápění,
ale kotel na tuhá paliva je deklarován
jako ten hlavní. O dotaci lze zažádat nejen při výměně kotle na tuhá paliva za
kotel vyšší emisní třídy (dřevozplyňovací kotel na kusové dřevo, automatický
kotel na pelety a automatický kotel na
uhlí nebo jejich kombinace), ale zejména
při pořízení zcela jiné technologie
vytápění. Jedná se o tepelná čerpadla,
plynové kondenzační kotle a solárnětermické soustavy (pro přitápění nebo
přípravu teplé vody jako doplněk k jednomu ze tří typů uvedených výše). Při
procházce po zimních Klánovicích
je vcelku snadné rozpoznat, čím se
v kterém domě topí.

V této souvislosti je důležitá informace, že do konce roku 2016 je zákonem
nařízeno provést autorizovanou revizi
kotle na tuhá paliva a od ledna 2017 jsou
majitelé povinni na vyžádání tento
doklad o revizi předložit. Kontrolním orgánem přitom bude příslušný
obecní úřad. Za nedodržení zákona
jsou stanoveny pokuty v řádech desetitisíců. Máme tedy na vybranou:
dnes dostat peníze na nový kotel nebo
později platit sankce za používání
starého. Tak neváhejte - výměnou
kotle zhodnotíte svoji nemovitost,
a ještě uděláte hodně pro zdraví své
i svých spoluobčanů. Podrobnější informace získáte zdarma na telefonním
čísle 800 260 500 a nebo na internetu www.opzp.cz.
Šárka Volešová
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Zprávy z jednání Rady městské části a zastupitelstva
O uvedenou částku se sníží účel povinné
spoluúčasti na financování uznatelných
investičních výdajů projektu a bude profinancováno na účelu neuznatelných investičních výdajů. Vše proběhne na stejné položce, ve stejném oddíle, ve stejné kapitole
pouze s jiným účelovým znakem.
- vyřazení majetku MČ Praha – Klánovice
dle návrhu likvidační komise
- opravu bytu č. 2, Slavětínská 120, dle
nabídky firmy Podlahy Kutil, IČO 76660583,
se sídlem v Milovicích, za cenu 23 917 Kč bez
DPH. Jedná se o pojistnou událost
- objednání opravy CAS 32 Tatra 148
RZ AK 45-01 ve výši 27 900 Kč včetně DPH
u společnosti: Požární technika KOMET
s.r.o., Petra Bezruče 1031, Pečky, 289 11,
IČ: 18623255.
- přidělení bytu č. 3, Slavětínská 120 p.
Vladimíru Hokšárovi, bytem Unhošť za
cenu 3 500 Kč/měsíčně. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 12. 2015
do 31. 8. 2016. V případě, že by p. Hokšár
odmítl podepsat nájemní smlouvu na před-

mětný byt, rada schvaluje přidělení tohoto
bytu p. Květoslavovi Havránkovi, t. č. bytem
Klánovice, a to za totožných podmínek.
- mimořádnou odměnu pro ředitele PO
Masarykova ZŠ Praha – Klánovice a PO MŠ
V Žáčku Praha – Klánovice.
Rada městské části vydala příkaz
k vyhlášení inventarizace majetku MČ
Praha – Klánovice starostou MČ, ke
dni 31. 12. 2015.
Rada městské části se seznámila
s nabídkami „Výběrové řízení na projektanta – navýšení kapacity školní jídelny
ZŠ...“ ÚMČ obdržel 4 nabídky v cenovém
rozpětí 235 950 Kč – 559 000 Kč včetně DPH
a schválila zadání nabídce č. 1 – společnost
EKIS s.r.o., se sídlem Praha 9, IČO 18626084,
za cenu 235 950 Kč včetně DPH a záruční
lhůtou 60 měsíců.
Rada městské části souhlasila s konáním
prezentace SFŽP k programu „Zelená
úsporám – zateplování budov“ v zasedací
místnosti ÚMČ Praha – Klánovice.
Prezentace projektu je určena pro občany.

4. 12. 2015

8. 1. 2016

Rada městské části schválila:
- objednávku 6 ks svítilny SURVIVOR
LED pro JSDH Praha – Klánovice od
firmy Progres Servis Sibřina spol.
s r.o., IČO 00549142, DIČ CZ 00549142,
se sídlem Sibřina, za cenu celkem 31
800 Kč bez DPH.
- objednávku na nákup ochranných
pracovních prostředků proti tepelným
rizikům (ochranné oděvy) pro JSDH
Praha – Klánovice od firmy Vochoc s.r.o.,
IČO 64835138, DIČ CZ 64835138, se sídlem
Zbůch, za cenu celkem 186 074 Kč bez DPH.
- objednávku na nákup příslušenství
a servisních úkonů k IDP Drager - JSDH
Praha – Klánovice pro JSDH Praha
– Klánovice od firmy Drager Safety
s.r.o., IČO 26700778, DIČ CZ 26700778,
se sídlem Praha 10, za cenu celkem 39
324 Kč bez DPH.
Rada městské části neschválila žádost
MŠ Smíškov o sponzorský dar.
Rada městské části projednala žádost p. Vitaliye Andrishka o schválení
splátkového kalendáře, zrušení rozhodnutí o ukončení nájemního vztahu a souhlas s provozem jídelny
a trvá na úhradě pohledávky, která
je již předána společně s ukončením
nájemního vztahu právnímu zástupci
MČ Praha – Klánovice.

Rada městské části schválila:
- termíny jednání rady městské části
I. pololetí 2016 a termín jednání ZMČ.
návrh
likvidační
komise
na
vyřazení majetku:
1. Z veřejného prostranství vyřazení
- zvonek k mobilní zvonkohře .
2. Hala starosty Hanzala – nefunkční
mycí stroj již byl nahrazen.
Sportovní nářadí a náčiní
– švihadla, lana, sítě, medicinbaly
– byly pořízeny v roce 2005 – dnes
se jedná o věci poničené a užíváním znehodnocené.
1. Tělocvična Beseda - stoly a židle
ze sestavy pro sál v Besedě – dva kusy
stolů a 4 kusy židlí jsou poškozeny
a nevhodné k dalšímu používání.
Kovové tyče pro šplh z bezpečnostních důvodů již nebudou používány.
Pověřila zástupce starosty MUDr.
Ferdinanda Poláka, Ph.D. a tajemnici úřadu k zaslání výzvy AK Pavela
k úhradě exekuční částky za pozdní
dodání
informace
o
výsledku
a nabytí právní moci v předmětném soudním sporu.
- Schválila navýšení ceny za pronájmy
nebytových prostor a pozemků o výši
inflace ( 0,3 %), vyhlášené Českým statistickým úřadem ke dni 31. 12. 2015.

Informace úřadu
Městské části
Místní poplatek ze psů
Upozorňujeme, že místní poplatek
ze psů se platí do 31. března 2016.
Poplatek můžete zaplatit:
a) hotově v pokladně Úřadu MČ
Praha–Klánovice
b) na účet č. 2000707339/0800,
variabilní symbol 1341 a číslo popisné,
do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno majitele psa a ulici.
Výše poplatků
zůstává nezměněna, tj.
za psa chovaného
v bytovém domě – 1500 Kč
za druhého psa chovaného
v bytovém domě – 2250 Kč
(výše uvedené poplatky je možné
platit ve dvou splátkách – a to do
31. 3. 2016 a do 31. 8. 2016)
za psa chovaného v rodinném domě – 300 Kč
za druhého psa chovaného v rodinném domě – 600 Kč
za psa, jehož majitel pobírá
starobní, invalidní, sirotčí, vdovský
nebo vdovecký důchod, který je jeho
jediným příjmem – 200 Kč (platí též
pro majitele v bytovém domě).

22. 1. 2016

Rada městské části schválila:
- zaslání objednávky na opravu traktoru MT 0850 nakladač za cenu max.
30 000 Kč (kompletní oprava spojky včetně hlavního spojkového válce
a celková výměna elektroinstalace)
u společnosti Agromak ND s.r.o., se
sídlem Jeneč, IČO 49824309.
- pověřila zástupce starosty MUDr.
Ferdinanda Poláka, Ph.D. k jednání s MP
za MČ Praha – Klánovice, při konání
akce Pohádkový masopust.

19. 11. 2015

Zastupitelstvo MČ Praha – Klánovice
schválilo úpravy rozpočtu MČ Praha –
Klánovice, schválilo rozpočtové provizorium na rok 2016 a program podpory
sportovních, kulturních a volnočasových
aktivit na rok 2016. Zastupitelstvo jmenovalo komisi pro předložení návrhu na
rozdělení příspěvků.
Ivana Horská, tajemnice MČ
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Klánovický kaleidoskop
Masopust z pohádky
Pohádkový masopust pořádá už
podruhé 7. února od 12 hodin společnst
Pohádkové Klánovice, o.p.s. Na školní
dvůr se můžete přijít naobědvat již
od 12 hodin. Slavnostní zahájení je
plánováno na 12.30 a ve chvíli, kdy se
k nám přidá koňský povoz z mateřské
školy, můžeme vyrazit na obchůzku
klánovických domácností (cca 13,15–
14,15). V průvodu půjde Staročeská
kapela a chůdaři na vysokých nohách
a s obříma rukama! Po návratu na
školní dvůr se budou na pódiu střídat
masopustní rituály, k tanci i poslechu
zahraje Staročeská kapela a zabaví nás
soubor kejklířů Chůdadlo (pohádka
o drakovi a Ohňová show). Soutěž
o nejlepší masku tentokrát proběhne
v několika kategoriích – děti, dospělí
a KOLEKTIVNÍ MASKA! Chybět nebude ani tradiční velkolepá tombola.
Na střední školu do Klánovic?
Střední škola hotelnictví a gastronomie, Slavětínská 82, Klánovice
pořádá 11. února 2016 od 14.00 do
18.00 hod den otevřených dveří.
Nerozhodujte o budoucnosti svých
dětí pouze na základě internetových
prezentací škol nebo vzdálenosti
školy od bydliště a přijďte se na
vlastní oči přesvědčit o skutečných
kvalitách školy.
O týraných ženách
V sobotu 20. února se bude
v klánovickém Time Baru diskutovat
na palčivé téma. Mediálně známý bojovník za týrané ženy v domácnostech
Zdeněk Macura se ve spolupráci
s majitelkou podniku Naďou Vranou
rozhodl, že o tomto problému bude
hovořit před diváky a podělí se
s nimi o své i cizí příběhy. Beseda
to
bude
primárně
nezisková
a případný výtěžek se plánuje
darovat dětem z Dětského domova
v Klánovicích. Vystoupí na ní i zpěvák
Domenico Martucci.
Chcete informovat o vaší akci? Napište do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz

2016

Můžete se těšit

Další pecka v Besedě! Ve středu 24. února v 19.00 hodin
Kulturní centrum Nová Beseda přináší již
několik let do Klánovic kulturní akce nejvyšší kvality. Jmenujme namátkou loňské
divadelní představení předního českého
dramatika, scenáristy, režiséra a herce
Vlastimila Venclíka Domácí představení,
nebo předpremiéru dokumentárního
filmu Dopisy od Karla Čapka spojenou
s besedou s jeho scenáristou a režisérem
Ondřejem Kepkou. Tento rok bude zahájen opravdovou lahůdkou. Klánovické
publikum bude mít možnost přivítat
špičkového pianistu Ivo Kahánka.
Ivo Kahánek je považován za nejlepšího současného českého pianistu.
Získal celou řadu významných ocenění
na domácích i zahraničních soutěžích.
Ivo Kahánek spolupracuje pravidelně
s Českou filharmonií, má za sebou
úspěšná vystoupení s BBC Scottish Symphony Orchestra Glasgow, Orchestrem
WDR Kolín nad Rýnem, Filharmonií Essen a mnoha dalšími významnými tělesy.
Ivo Kahánek neúnavně rozšiřuje svoji bohatou diskografii, jeho nahrávky českých
i světových mistrů patří k absolutní
špičce. Účinkuje na pódiích celého světa,
jmenujme například jeho loňské japonské
turné s Filharmonií Brno. Ivo Kahánek je
umělec s obrovským záběrem. V loňském
roce se stal patronem Nadačního
fondu Harmonie.
Nadační fond Harmonie je součástí
celosvětového hnutí El Sistema. Tento
hudební projekt vznikl před čtyřiceti lety ve
Venezuele. Hlavní ideou El Sistemy je přesvědčení, že hudba má být dostupná pro

každé dítě. Během své existence El Sistema
expandovala do celého světa a od roku
2009 se díky Nadačnímu fondu Harmonie
začala rozvíjet i v České republice. Nadační
fond Harmonie působí v současnosti na
pražských základních školách Kořenského
v Praze 5 a Masarykova v Klánovicích. Děti
mají možnost navštěvovat smyčcový orchestr třikrát týdně. Zdokonalují se ve hře
na nástroj pod vedením profesionálních
lektorů, Nadační fond Harmonie poskytuje
každému žákovi bezplatně kvalitní nástroj
a nepožaduje žádné školné. Tento dnes
naprosto nevídaný přístup je však velice
finančně náročný. Jednou z cest získávání
prostředků je pořádání benefičních koncertů. Patron Nadačního fondu Harmonie,
Ivo Kahánek, uspořádal v prosinci loňského
roku koncert na podporu NFH v Betlémské
kapli. Koncert pro klánovické publikum
bude též věnován podpoře Nadačního
fondu Harmonie. Vstupné z koncertu
bude použito na nákup dalších hudebních
nástrojů a dalšího vybavení.
Srdečně vás zveme do Kulturního
centra Nová Beseda.
Na úvod zahraje několik skladeb orchestr Nadačního fondu Harmonie,
mistr Ivo Kahánek představí: W. A. Mozart: Sonáta C dur KV 330, L. Janáček:
Po zarostlém chodníčku 1. řada (vyběr),
F. Chopin: Fantasie – Impromptu cis moll
op. 66, Scherzo b moll op. 31.
Přijďte si vychutnat mistrovskou
hru Ivo Kahánka a zároveň podpořit
Nadační fond Harmonie.
Za DD Mgr. Alois Daněk
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Ze života Klánovic
Šachový stůl v KC Nová Beseda
Přijďte si zahrát šachy do KC Nová
Beseda. Nádherný šachový stůl, profesionální dřevěné šachové figury a turnajové digitální hodiny jsou vám k dispozici v kulturním centru Nová Beseda díky
klánovickému občanovi Martinu Burdovi
a jeho společnosti Sirius Investments,
která tuto šachovou nádheru v Nové
Besedě zasponzorovala.
Celý tým NADOSAH, o.p.s.

Z klánovické školy
Jak přišel internet

Informátor pro rok 2016
Výbor Místní organizace Svazu tělesně
postižených v Klánovicích pro své
členy připravil:
Každé pondělí pravidelné cvičení na
židlích od 16 hod. v Klubu.
Ozdravné masáže – Věra Vopinková –
dle telef. dohody (721872998)
Každé druhé pondělí v měsíci přednáška od 16 hod. v Klubu
Dva jednodenní výlety:
19. 4. 2016 úterý Hospital Kuks,
vč. Šporkovské hrobky a lékárny
odjezd v 8.00 hod. – záloha 50 Kč /na
výroční člen. schůzi/
17. 5. 2016 úterý, zámek Frýdlant,/
event. Libverda, Hejnice/, odjezd 7.30

hod., záloha 50 Kč /na výroč.čl.schůzi/.
Rekondiční ozdravný pobyt: 11. 6.–17.
6. 2016 Wellness hotel MAS, Sezimovo
Ústí, cena 3500 Kč, v ceně jsou již zahrnuty rekondiční procedury, odjezd
autobusem zajištěn
Ve spolupráci s MO STP Prosek:
rekondiční pobyt v pensionu KITTY,
Lučany n. Nisou 16. 7.–23. 7. 2016, cena
3890 Kč, doprava zajištěna
Výroční členská schůze se bude konat
22. 3. 2016 v místní hotelové škole,
pozvánky s přesným programem obdrží
každý člen domů.
Těšíme se bohatou účast na všech
uvedených akcích.
výbor MO STP, Klánovice

Tři králové vybrali v Klánovicích 2236 Kč
Charita Česká republika v prvních lednových dnech pořádala 16. ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka. Koledníci
obcházeli městy a vesnicemi po celé ČR.
Farní charita Neratovice tímto děkuje
všem, kdo vlídně přijal koledníky a přispěl
do jejich pokladniček.
Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas
ve prospěch pomoci druhým. Na Praze
21, Klánovice a okolí jsou to již tradičně
žáčci ze Základní školy z Libiše a jejich
vedoucí skupinky zaměstnankyně Farní

charity Neratovice paní vrchní sestra
Jana Francová.
Velké poděkování patří městské části
Praha 21 – Klánovice a jejich čelným představitelům za pomoc a podporu při konání
Tříkrálové sbírky.
V Klánovicích se podařilo získat 2236 Kč
z celkové částky 112 821 Kč.
Všem kdo k celkové sumě nasbírané
pro charitu jakkoli přispěl, ještě jednou
srdečně děkujeme.
Hana Jarská,
koordinátorka Tříkrálové sbírky
ve Farní charitě Neratovice

Nové pekařství
Od 1. února 2016 je otevřena prodejna pekařství Moravec v Klánovicích.
Prodejna je umístěna v komerční části
areálu Rezidence Klánovice a vstup do
ní je proti zastávce autobusu Bazar.
Pekařství Moravec bylo založeno v roce
1991 a sídlí v Horních Počernicích.
Firma má několik desítek zaměstnanců
a provozuje především v Praze 10
prodejen. Pekárna zajišťuje nepřetržitý
provoz, a proto garantuje závoz čer-

stvého pečiva do 45 minut. Do jejího
sortimentu patří běžné pečivo (housky,
rohlíky, bagety), chlebové výrobky,
cereální pečivo, sladké pečivo, listové
pečivo, koláče, koblihy a dia pečivo.
Tyto výrobky chce firma v Klánovicích
postupně představit všechny. Provozní
doba nové prodejny byla stanovena
v pracovné dny od 6.00 do 18.00 hod.
v sobotu a neděli od 7.00 do 15.00 resp.
od 8.00 do 14.00 hod.
Daniel Stangl

Milé děti,
budu vám vyprávět příběh
z dávných časů, kdy ještě neexistovaly žádné tablety, notebooky
nebo chytré mobily. Mobilní telefony tenkrát byly výhradně hloupé,
velké a tlusté a vlastnili je pouze
bohatí a významní lidé. Počítače
byly bachraté bedny, které neuměly
pořádně česky a kreslily ošklivé zubaté obrázky. O placatých
televizích či monitorech se ještě
nikomu ani nesnilo.
Ředitel klánovické školy seděl ve
své pravěké ředitelně, když tu se
ozvalo zaklepání a vstoupil neznámý
mladý muž. „Dobrý den, jsem inženýr Hejl a myslím, že byste měli
školu připojit na internet,“ prohlásil.
„Co je to ten internet?“ otázal se pan
ředitel inteligentně. „To je mezinárodní počítačová síť, můžete se
na ni připojit a komunikovat s celým
světem!“ vyprávěl pan Hejl nadšeně.
Pan ředitel nechápal, k čemu by to
mohlo být dobré, ale pan Hejl mluvil
a mluvil, až ho přesvědčil.
Tak se stalo, že o několik týdnů
později, dne 17. ledna 1996, byla zaregistrována doména zs-kl.cz, jejímž vlastníkem je klánovická škola.
Jde o jednu z nejdéle fungujících
domén v Česku, je třeba starší než
známý seznam.cz a další. Klánovická
škola byla zřejmě první českou základkou připojenou k internetu,
a jednou z prvních škol vůbec. Ze
začátku jsme byli připojeni tzv.
vytáčeným připojením (šílenost!),
které naštěstí brzy vystřídala na
tehdejší dobu luxusní pevná linka.
Postupně jsme přicházeli na to, že
internet ve škole je dobrá a užitečná
věc. Od začátku až do současnosti se nám o připojení stará
Ing. Luboš Čech, vedle Ing. Jiřího
Hejla druhý z „otců“ klánovického
školního internetu.
Dnes už si (nejen) výuku bez internetu skoro neumíme představit.
Je naprosto běžnou součástí našeho
života. A proč o tom píšu? Je to
přesně dvacet let!
Michal Černý, ředitel ZŠ Klánovice
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Ze života Klánovic
Stopa oslaví třicet let
Jak ten čas letí, oddíl Stopa je tu pro
děti z Klánovic a okolí již třicet let. Za
tu dobu se v našem oddíle vystřídaly
stovky dětí. Některé děti, které naše
činnost nezaujala, se oddílem jen
mihly. Řada dětí k nám však chodila
celá léta, mnohdy celou dobu své
školní docházky na ZŠ Klánovice. Ty
nejvěrnější chodily i během svých
dalších studií a se skupinou dnes již
dospělých lidí se scházíme stále.
Za těch třicet let se však činnost
oddílu nezměnila, je zaměřena na
práci s dětmi a mládeží, mimoškolní
výchovu a vzdělávání v oblasti
obecné ekologie, poznávání přírody
a turistiku. Každý rok organizujeme
pro děti týdenní letní tábor, několik jednodenních výletů, dva až tři
víkendové výjezdy do přírody a další
činnost jako např. akci pro mateřskou
školu, pomoc při běhu Naděje, práci
v Klánovickém lese.
Naše činnost však i něco stojí,
proto si ji nedovedeme představit
bez pomoci donátorů. Prostřednictvím grantů je naše činnost podporována Městskou částí Praha
Klánovice, Magistrátem hlavního
města Prahy a ministerstvem školství.
Velkou pomoc pak získáváme od pana
Voráčka prostřednictvím Nadace pro
obnovu a rozvoj.
Třicet let existence oddílu si
už zaslouží malou oslavu. Proto
tímto zveme všechny bývalé členy
a příznivce oddílu na setkání, které
se uskuteční v autokempu Sedmihorky v termínu od 15. do 17. 4. 2016.
Při této příležitosti si zavzpomínáme
a popovídáme si o tom, co vše jsme
v rámci Stopy zažili. Předpokládáme,
že hlavní oslava se uskuteční v sobotu
odpoledne a večer u ohně v kempu.
Vzhledem k tomu, že nemáme
představu o tom, kolik lidí se akce
zúčastní, prosíme všechny zájemce
o to, aby si včas objednali ubytování
v autokempu a na akci si zajistili
jídlo včetně nějakých buřtíků k ohni.
Pokud víte o někom, kdo chodil do
Stopy a v Klánovicích již nebydlí, dejte
mu o naší akci vědět.
Na Vaši účast se těšíme,
Marie a Petr Macháčovi
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Hasiči informují

Statistika nuda je…
V loňském roce jsme vyjeli k celkem
71 případům. Z toho technická pomoc
41x (57,75 %), požár 12x (16,90 %), ZOČ
(ostatní činnost – zalévání stromků,
preventivně výchovná činnost apod.)
12x (16,90 %), pohotovost – na vlastní
zbrojnici i na stanicích HZS 5x (7,04 %)
a asistence 1x (1,41 %). Zde vidíte, že
hasičina není jen o požárech. Už delší
dobu nad požáry převyšuje technická
pomoc. V našich 41 případech to bylo
23x odstranění spadlého nebo pádem

hrozícího stromu, 10x likvidace obtížného hmyzu, 3x likvidace uniklých
provozních kapalin na komunikaci,
2x odstranění poškozené, pádem
hrozící střechy, 1x vyproštění vozidla,
1x vyhledávání pohřešované osoby a 1x
záchrana kočky uvízlé na stromě. Pro
někoho „jen“ čísla, ale pro nás je každý
výjezd prověřením našich schopností.
Nejdůležitějším faktem je, že se při
všech jmenovaných zásazích nikdo
z naší jednotky nezranil.

Zásahová činnost:
Dne 30. 11. 2015 byl jednotce opět
vyhlášen poplach přes KOPIS Praha.
Poplach byl vyhlášen novým svolávacím systémem Fireport, do kterého jsme nově zařadili i automatické
spuštění sirény v případě mimořádné
události. Poplach byl vyhlášen v 5.33.
Na místě zjištěn vyvrácený strom
v celé šíři komunikace (Medinská x
Lochenická). Strom byl zlikvidován
pomocí motorové pily, odklizen na
okraj komunikace a v 6.10 se jednotka
vrátila na svou základnu.

Začátek roku byl pro Klánovické hasiče
ve znamení zásahu. Dne 2. 1. 2016 v 16.57
vyhlásil KOPIS HZS hl.m. Prahy jednotce
poplach na výjezd na požár nízké budovy
v ulici Na Třebešíně v pražských Strašnicích. Jednotka vyjela s CAS 32 Tatra
a DA Nissan v počtu 1+6. Na základnu se
vrátila v 22.45.
Dne 19. 1. 2016 v 12.48 vyhlásil KOPIS
HZS hl.m. Prahy jednotce poplach na
požár lisu do pražské Vinoře. Jednotka
vyjela s CAS 32 Tatra v počtu 1+1. Na základnu se vrátila v 18.30.
Radek Čihula
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Zázrak v obchoďáku?

Z klánovického sportu
Druhé patro klánovického „obchoďáku“
jako by bylo zakleté. Od dob, kdy tu za
komunismu fungoval jakýsi malý obchodní
dům, se tu vystřídalo mnoho nájemců.
Teď se zdá, že se v patře nad klánovickou
samoobsluhou mohlo konečně podařit vybudovat něco smyslupného a důstojného.
Na počátku tohoto roku se tu otevřela
posilovna, pojatá skutečně velkolepě
a nabízející vedle klasického posilování
i mnoho dalších aktivit, s tréninkem bojových sportů na prvním místě.
Zatím ale působí jakoby téměř utajeně,
žádný nápis, žádná otevírací doba, jen

dveře do budovy otevřené nezvykle v době,
kdy je samoobsluha zavřená.
Když však seberete odvahu a vyjdete po
schodech nahoru, překvapí vás moderně
a téměř luxusně zařízené prostory, které
se chlubí těmi nejlepšími posilovacími
stroji. Jak tvrdí web Fitness Klánovice, je tu
„veliké množství nejrůznějšího vybavení,
od nejmodernějšího cardio vybavení,
po pravý Strongman v té nejvyšší kvalitě od Rogue Fitness USA.“ Velice luxusní je otevírací doba každý den od 7 do 23
hodin a přijatelné poplatky za členství –
1150 Kč měsíčně.

Posilovna nabízí „vysokýkomfort akrásné
zázemí, provoněné a klimatizované sály,
šatny, prostorné sprchy a solária Ergoline“.
Velice zajímavě vypadá nabídka
doplňkových aktivit, od již zmíněného
výcviku bojových umění až po kondiční
tréninky a programy pro děti. Můžete si
tu i kondičně zaboxovat i s profesionálním
mistrem světa WBF Tomášem Adámkem,
což vypadá opravdu přitažlivě. Zdá se, že
druhé patro obchoďáku by se mohlo stát
další výkladní skříní Klánovic. Brzy si to za
vás vyzkoušíme v plném provozu.
Luboš Palata

placená inzerce

Nově otevřený TIME BAR

(bývalý nonstop)
12-13 .2. Valentýský víkend
s welcome drinkem i pro nezadané
20.2. setkání s VIP osobnostmi
Z. Macurou a hrabětem D. Martucci
vstup zdarma

 603 934 058

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

ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. RICHARD MINDŽÁK
Tel. 775263322
Přijímáme nové pacienty
Oplanská 2665, Újezd nad Lesy
www.zubniujezd.cz
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RESTAURACE KUDY KAM BĚCHOVICE, DO ŘÍČAN 442.

Tímto si Vás dovolujeme pozvat na níže uvedené akce u nás v restauraci
Kudy Kam. Přijďte ochutnat naše speciality a zavítat s degustačními
menu do jiných zemí. Více informací Vám rádi podáme na telefonu
+420 725 004 522 či na emailu restaurace.KK@email.cz
www.kudykamrestaurace.cz
14.2.2015 SVÁTEK SVATÉHO VALENTINA
(nutná rezervace na telefonu +420 725 004 522)
Drůbeží consomé s játrovými knedlíčky     35,- Kč
Svíčková Wellington s gratinovaným brambůrkem a demiglase     325,- Kč
Kachní prsíčka SOUS – VIDE  podávaná na pyré ze sladkých brambor
s balsamicovou redukcí     235,- Kč
Tiramisu     55,- Kč
Cena celého menu v tomto složení pro dvě osoby 699,-Kč + malý dárek
27.2.2016 ITALSKÉ DEGUSTAČNÍ MENU 349,- Kč
(nutná rezervace na telefonu +420 725 004 522)
Bruschetta s rajčaty a mozzarelou
Minestrone
Tagliatelle aglio olio
Telecí ossobuco se šafránový risottem
Domácí tiramisu s malinami
19.3.2016 FRANCOUZSKÉ DEGUSTAČNÍ MENU 349,- Kč
(nutná rezervace na telefonu +420 725 004 522)
Cibulová polévka s krutony
Jemná paštika z kachních jater Foie Grais s omáčkou
z červeného vína s toustovým chlebem
Hovězí květová špička po burgundsku, domácí chléb
Obrácený ovocný koláč
23.4.2016 ČESKÉ DEGUSTAČNÍ MENU DLE MAGDALENY
DOBROMILY RETTIGOVÉ     319,- Kč
(nutná rezervace na telefonu +420 725 004 522)
Staročeská bramboračka v chlebovém bochníčku
Škvarková pomazánka s čerstvým chlebem
Pečené švestičky ve slanince
Jehněčí kotletky na rozmarýnu s bramborou ve slupce plněnou špekem,
cibulí a zakysanou smetanou
Hruštičky v županu přelité ořechovým medem
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Každá žena může být
svěží
krásná
sebevědomá

VYPADAT A CÍTIT SE LÉPE
je tak snadné
 Bezbolestná liposukce
 Omlazení pleti
 Masáže
 Bělení zubů
 Solárium

Objednejte se
na bezplatnou
vstupní konzultaci

ZUBNÍ ORDINACE
PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
KOMPLEXNÍ DENTÁLNÍ PÉČE
PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY
ESTETICKÉ VÝPLNĚ
PROTETIKA, IMPLANTÁTY, CHIRURGIE
DENTÁLNÍ HYGIENA
OŠETŘUJEME CELOU RODINU

www.rajzdravekrasy.cz
tel. 723113626,
Holšická 1348, Praha 21, Újezd nad Lesy

SLAVĚTÍNSKÁ 68, PRAHA 9 KLÁNOVICE
WWW.PROSMILE.CZ

TEL: 725 885 691
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Pohádkové Klánovice o.p.s., MČ Praha-Klánovice a ZŠ Klánovice vás srdečně zvou na
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CO SE BUDE DÍT?

KDY A KDE?

Staročeská zabíjačka (čerstvé jitrničky, jelita,

2. Pohádkový masopust se koná

polévka, guláš), pivo, koláče, vdolky, svařené

v neděli 7. února 2016
12.00—16.00
na dvoře ZŠ Klánovice

víno, nealko, rej a průvod maškar, soutěž
o nejlepší individuální a kolektivní masku,
kejklíři a chůdaři Chůdadlo, ohňová show,
Staročeská kapela, tombola a další.

Přijďte v maskách! Do průvodu
vezměte řehtačky, trumpetky,
bubínky. Vstupné dobrovolné!

PohadkovyMasopust_2016_plakat_297x420_tisk.indd 1

Více informací na
www.pohadkoveklanovice.cz

1/6/16 2:14 PM
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cena 2.999.000,-Kč

PRODEJ – zasíťovaný stavební
pozemek o výměře 910 m2,
ul. Manželů Starých, Šestajovice.

cena 3.067.900,-Kč

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

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky
v centru
Újezda nad Lesy, Klánovic
a Šestajovic

Prodej zasíťovaných stavebních pozemků 500–1200 m2
na výstavbu RD v Šestajovicích

cena 2.287.500,-Kč

www.pozemkysestajovice.cz

V nabídce nově dva stavební pozemky o výměrách
910 a 933 m2.
Nová nabídka pozemků již brzy!

PRODEJ – zasíťovaný stavební
pozemek o výměře 1523 m2, Slepá ul.,
Kozojedy, okres Praha - východ

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Bc. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Makléř roku 2014 v REMAX Horizont
Makléř roku 2014 – region Praha
2. místo za rok 2014 mezi 1400 makléři RE/MAX ČR

& 603 280 220

marketa.vecernikova@re-max.cz
cena 6.852.000,-Kč

PRODEJ - luxus. byt 3+1, 100 m2 + balkon 21 m2, parkovací stání, Rezidence
Klánovice, Ke kostelíčku, P 9 – Klánovice
cena 2.990,-Kč/m2

zdirad.pekarek@re-max.cz
www.zdiradpekarek.cz
cena 5.645.000,-Kč

cena 6.376.000,-Kč

PRODEJ – luxusní byt 3+kk/B/garážové
stání, 2.NP, 98 m2 + balkon 15 m2, Rezidence
Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice

PRODEJ – luxusní byt 3+kk, 83 m2,
parkovací stání, 2.NP, Rezidence Klánovice,
ul. Ke kostelíčku, Praha 9 – Klánovice

cena 2.990,-Kč/m2

Doprodej posledních 11-ti zasíťovaných stavebních pozemků
880 – 1300 m2 z úspěšného projektu ve Stránčické ul., Všestary,
okres Praha - východ.

cena 2.990,-Kč/m2
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PODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z 200 druhů
vinylkorkových,korkových,vinylových,laminátových
a dřevěných podlah včetně příslušenství.
zaměření,kalkulace,pokládka na klíč
VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO :
PO – PÁ 8.00 - 16.00
po tel. domluvě otevřeno do 20.h včetně soboty a neděle

tel. 777 002 913

e-mail: info@domex.cz

Domex Prag sr.o ,Kojická 1242,Praha 9,Újezd nad Lesy
www.domex.cz

OUTLET BANDOLERA
Přijme prodavačku pro
prodejnu Praha – Klánovice.
Nástup ihned.
Informace na telefonu: 777 284 424

STAVEBNÍ PRÁCE

Celkové rekonstrukce a drobné opravy, dlažby, obklady, koupelny na klíč,
sádrokartony, oplocení, zateplení,
malířské, bourací a výkopové práce
604690317

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KLÁNOVICE
Přijme pracovníka na DPP na roznášku
Klánovického zpravodaje.
Nástup od března 2016.
Informace u tajemnice ÚMČ p. Horské,
tel.: 281960216
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Stránka 1

PRODÁVEJTE S NÁMI !
alter Ego spol. s r.o.
www.alterego.century21.cz
Centrum Blatov,
alterego@century21.cz
Oplanská 2614
tel.: 725 293 655
Praha 9 - Újezd nad lesy

Ing. Petr Sýkora, jednatel

Naše služby:
 prodej a pronájem nemovitostí
 výkup nemovitostí
 technická a ekonomická správa nemovitostí
 zpracování odborného posouzení tržní ceny nemovitost
 financování nákupu nemovitosti
NEPRODávali JSTE S Námi !

NEPRODali JSTE ?
218 prodaných nemovitostí
207 pronajatých nemovitostí
780 aktivních klientů
180 nabízených nemovitostí

císlo 2 |
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KVALITNÍ, RYCHLÉ,
KOREKTNÍ,
REALITNÍ SLUŽBY
zajistím ve Vaší lokalitě, kterou mám ráda, dobře ji znám a ve
které s Vámi naše rodina žije již pátou generaci.
Díky svým dlouhodobým zkušenostem na poli realit a působení
v silné mezinárodní síti Vám mohu nabídnout poctivý servis:





poradím Vám při koupi, prodeji či pronájmu Vaší nemovitosti
určím prodejní cenu pomocí srovnávací tržní analýzy
zajistím pro Vás tzv. „Home Staging“, profesionální
úpravu a nafocení Vaší nemovitosti, aby se lépe prodala
nabízím za doporučení klienta 15% z provize z uskutečněného obchodu

Ing. Jarmila Dubová
makléřka z Klánovic

724 221 948
jarmila.dubova@century21.cz
Kancelář:
Century 21 Ideal
Korunní 313/13, Praha 2
www.ideal.century21.cz

2016
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PROGRAM únor 2016

… VÝSTAVA MĚSÍCE
„THE TAP TAP NAČERNO“
Smysl pro černý humor je specificky česká vlastnost a prochází napříč celou
naší společností. Zasmějte se společně s námi nad putovní charitativní výstavou
vtipů o lidech s hendikepem. Všechny vybrané vtipy prošly tvrdou cenzurou
členů kapely The Tap Tap, nejtemnější odstín černé legrace je tedy opravdu
spolehlivě zaručen. Výstava potrvá do konce února.
…KONCERT
11. 2. čtvrtek, 19:30 KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK v měsíci

BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi. Aparatura je
zajištěna, stačí si přinést svůj hudební nástroj - kytaru, basu, saxofon, foukací
harmoniku či bubenické paličky. Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!
24. 2. středa, 19:30
IVO KAHÁNEK V BESEDĚ
Benefiční koncert Ivo Kahánka, který je považován za nejlepšího současného
českého pianistu, na podporu Nadačního fondu Harmonie. Program koncertu
není zatím znám, ale zcela jistě na úvod uslyšíte několik skladeb smyčcového
Orchestru NF Harmonie, dětí ze ZŠ Kořenského v Praze 5 a ZŚ v Klánovicích.
Ivo Kahánek pravidelně spolupracuje s Českou filharmonií, s BBC Scottish
Symphony Orchestra Glasgow, Orchestrem WDR Kolín nad Rýnem, Filharmonií
Essen, Symfonickým orchestrem Hlavního města Prahy FOK, Symfonickým
orchestrem Českého rozhlasu, Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Brno
a mnoha jinými.
Vstupné: 240,- Kč
… AKCE PRO DĚTI
Kino
28. 2. neděle, 16:00
BELLA A SEBASTIÁN 2
Volné pokračování příběhu chlapce a jeho psa. Fr/2015/dobrodružný/97 min/v
českém znění Režie: Ch. Duguay
Hrají: F. Bossuet, T. Karyo, M. Chatellier, T. Neuvic
Vstupné: 130,- / 110,- Kč

17. 2. středa, 20:00
MRZOUT
Myslíte si, že Váš dědeček je zapšklý morous? Po zhlédnutí tohoto filmu si
možná uvědomíte, že je to vlastně docela milý dědoušek. Komedie o nevrlém
starci, který se vydává do města, aby v rodině svého syna rozpoutal menší
osobní peklo. Finsko/2014/komedie/113 min/s českými titulky
Režie: D. Karukoski
Hrají: A. Litja, P. Frey, M. Perankoski, I. Forss, V. Drevitski
Vstupné: 130,- / 110,- Kč
22. 2. pondělí, 20:00
RODINNÝ FILM
Karel Roden a Vanda Hybnerová vévodí tomuto dramatu, na jehož počátku
manželé se psem vyrazí na plavbu oceánem. Doma nechají dvě nedospělé děti,
jež si užívají svobody naplno, než zažijí hrozící tragédii a navíc strach o rodiče,
jejichž loď se za bouře převrátila.
ČR/2015/drama/95 min
Režie: O. Omerzu
Hrají: K. Roden, V. Hybnerová, J. Boková, M. Pechlát, D. Kadlec
Vstupné: 130,- / 110,- Kč
26. 2. pátek, 20:00
DECIBELY LÁSKY
Hudebně taneční, rodinný, romantický příběh tří dvojic zcela rozdílného věku, s
důrazem na hudbu Michala Davida, nejen původní, ale i nově zkomponovanou,
doplněnou písničkami Joe Cockera, Westlife, Barry Whitea, Seala, H. Lewise.
ČR/2016/komedie, muzikál/85 min/v českém znění
Režie: M. Halík
Hrají: R. Hrušínský nejml., L. Potměšil, F. Cíl, J. Čvančarová, L. Vondráčková,
B. Polívka
Vstupné: 130,- / 110,- Kč
... PŘEDNÁŠKY A VEŘEJNÁ ČTENÍ
23. 2. úterý, 19:30
HOVORY NA VIDRHOLCI
Další talk show Hovory na Vidrholci známého novináře Luboše Palaty se
třemi hosty, novinářem Pavlem Šafrem, básníkem Jaroslavem Holoubkem,
klánovickým místostarostou Ferdinandem Polákem a s hudebním doprovodem
blues rockové kapely Frenchise.
Vstupné: 40,- Kč

… FILMOVÝ KLUB
1. 2. pondělí, 20.00
ZTRACENI V MNICHOVĚ
Film Petra Zelenky (Knoflíkáři, Karamazovi, Samotáři), k němuž si napsal námět
i scénář a v němž se, jak už název napovídá, dotýká jednoho významného dějinného traumatu tohoto národa. ČR/2015/komedie, drama, psychologický/105
min
Režie: P. Zelenka
Hrají: M. Myšička, M. Taclík, T. Bambušek, J. Plodková, M. Di Fonzo Bo, J.
Schneiderová
Vstupné: 110,- / 90,- Kč (pro členy Filmklubu)

25. 2. čtvrtek, 19:30
MERA PEAK 2015
Pokračování vyprávění zážitků a film ze své další cesty do Himálaje 2015,
tentokrát o cestě na hranici 6.500 m, na Mera Peak.
Na povídání s Vámi se těší: Jan Coufal, Jan Martin, Michal Novák a Radim
Voženílek
Vstupné: dobrovolné

… KINO

… KURZY NEJEN PRO KLUKY

3. 2. středa, 20.00
SÁZKA NA NEJISTOTU
Příběh netradičních finančních investorů, kteří dokázali odvážnými operacemi
a vlastní předvídavostí vydělat v průběhu bankovní krize ohromující množství
peněz. V hlavních rolích uvidíte Ch. Balea a B. Pitta. USA/2015/drama/130 min/
nevhodné mládeži do 15 let/s českými titulky
Režie: A. McKay
Hrají: Ch. Bale, R. Gosling, S. Carell, M. Tomei, B. Pitt
Vstupné: 130,- / 110,- Kč

KAŽDÁ STŘEDA do června 2016
17:00-18:00
Lektor: Adam-David Hutchinson
Cena celého kurzu: 1.500,- Kč

10. 2. středa, 20:00
ZDE HAROLD
Čerstvě zkrachovalý podnikatel v oblasti prodeje nábytku Harold vyráží do
Švédska unést toho, kdo podle něj zapříčinil jeho bankrot - samotného zakladatele IKEA Ingvara Kamprada. Ten si však svůj únos začne nečekaně užívat.
Norsko/2015/komedie/87 min/s českými titulky Režie: G. Vikene
Hrají: B. Granath, O. Heggdai, F. Ketter
Vstupné: 130,- / 110,- Kč

MODERNÍ YOYOVÁNÍ

…KURZY
SOCIAL CLUB - poklábosení
v angličtině
Od 19:30 začátečníci a mírně pokročilí, od 20:30 středně pokročilí a pokročilí.
Vstupné: 120,- Kč / 60 min a jeden drink na baru
16. 2. úterý, 19:30 a 20:30

BĚH A CHŮZE S BESEDOU - sledujte naše webové stránky
Každá sobota 8:00
Ranní běh s Besedou
Každá neděle 18:30
Chůze s Besedou
Každá středa 19:00
Běh s Besedou

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. 1, 2: 4. 2. 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,
zpravodaj@praha-klanovice.cz. Příjem inzerce: Úřad MČ, tel. 281 961 201, e-mail: urad@prahaklanovice.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. 3. 2016. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1350 výtisků. Klánovickým
občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Žijí v Klánovicích
Vladimír Přibáň
Pamatuji si jedno pozdní léto, kdy
jsem si jako přistěhovalec z centra
Prahy zvykala na zdejší značně
omezenou obchodní síť a trápili nás
komáři. Nechtěla jsem kvůli hubicímu prostředku jet až na Černý
Most, a tak jsem sháněla ve všech
blízkých obchůdcích a nikde nic.
Dokonce ani v Lidlu a Penny neměli
ani repelent – komárů bylo tehdy
opravdu hodně, tak asi bylo všechno
vykoupeno. Pak mi nějaká kamarádka
poradila: „A Přibáně jsi zkusila? Tam
mají všechno!“ Najít tuto drogerii
mi chvíli trvalo, ale kamarádka měla
pravdu, měli mnoho druhů hubicích
prostředků na komáry. Podobně
je to třeba i s obaly na učebnice
a sešity do školy.
Vladimír Přibáň provozuje od roku
1991 nejstarší soukromý porevoluční
obchod v Klánovicích. Před tím
pracoval ve Výzkumném ústavu
v Běchovicích, po sametové revoluci
však o tuto práci přišel a rozhodl
se podnikat. Napadlo ho, že potraviny bude prodávat každý a že do
Klánovic by se hodily domácí potřeby,
přes které se dostal až k drogerii.
Zpočátku mu pomáhali jeho rodiče
a jak se obchod postupně rozšiřoval,
začal zaměstnávat i dvě milé dámy,
které ho provázejí v podstatě celých
dlouhých teď už i více než dvacet let.
V roce 1996 rozšířil svůj sortiment
i o bazénovou chemii, což také byla
svého času skoro novinka. Mezi jeho
koníčky patří hlavně zahrada, kterou
– až jednou přijde čas zaslouženého
odpočinku – hodlá pořádně zvelebit.
Dále se stará o svého bílého špicla
a taky rád cestuje.
Pan Přibáň se narodil v Klánovicích,
které miluje a trápí ho, když
nevzkvétají tak, jak by si představoval. On sám se k jejich rozkvětu připojil minimálně svými
službami našim občanům.
Vytkla bych mu jen malou drobnost:
přestože je to velmi milý a vstřícný
člověk, nemá rád fotoaparát. Tedy
jeho fotku u medailonku nyní nenajdete, musíte ho a jeho obchod
v Libřické ulici navštívit osobně. ;-)
Jana Jochová

2016

Tip na výlet

Naučná stezka Klokočná, lesní laboratoř
Hospodaření ve zdejších lesních
porostech musí ujít ještě dalekou cestu,
pokud chce dojít k přírodě bližším postupům péče o les. O to větší dík patří
Lesům ČR v polesí Klokočná za vybudování jakési lesní experimentální
laboratoře, v níž zkoušejí pro studijní
účely ekologicky udržitelné hospodaření
a nabízejí turistům, aby se s ním mohli
seznámit na naučné stezce opatřené informačními panely. Princip je vlastně
jednoduchý: rostou zde odrůdy, kterým
zdejší klimatické prostředí vyhovuje,
a stromy se pak kácejí výběrově, po jednotlivých skupinách. Nevznikají tak žádné
velké holé plochy. Obnova lesa je samovolná, ze semen. Přírodním výběrem
zůstanou nejodolnější jedinci. Tento
způsob hospodaření je však podstatně nákladnější a technicky i odborně náročnější.
Náš výlet do budoucnosti zahájíme v obci
Tehov, která se nachází kousek za Říčany.
Vydáme se po zelené značce směrem ke
kutnohorské silnici, odbočíme na modrou,
která nás dovede k hájovně Vojkov. Kousek

před ní zahýbá doprava žlutá značka, na
níž asi po sto metrech nalezneme první
informační panely naučné stezky, jejíž
trasa je pak už velmi jednoduchá, protože
vede prakticky po téže asfaltové cestě až
k rozcestí Jedlice. Na deseti zastávkách se
dozvíme téměř vše o rozdílech mezi holosečným kácením dle věkové struktury
a bezpasečným způsobem hospodaření,
ale například i o významu těžby dřeva pro
pěstování lesa nebo o přirozené obnově
lesních porostů. Odpočinout si můžete
v některém ze dvou altánů, které na stezce
najdete. Zelená značka nás z rozcestí Jedlice dovede zpět do Tehova. Celý výlet měří
6,5 km, samotná naučná stezka asi 3 km.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Autentická Indie v Dolních Počernicích
Jel jsem před pár týdny do dolnopočernické Billy, když jsem na světelné křižovatce
pár stovek metrů před ní uviděl na jednom domě velkou reklamu, která zvala
do autentické indické restaurace Rang
De Basanti v Dolních Počernicích. Trochu
jsem váhal, jestli to může být pravda, ale
pak jsem vzal rodinu na „průzkum bojem“.
Vyplatilo se. V nenápadném domku
kousek od zámku se skutečně skrývá
kousek skutečné Indie, s tím nejlepším,
co indická kuchyně nabízí. Autentické do
té míry, že se tu lépe domluvíte anglicky
než česky, protože obsluha i kuchaři jsou
rodilí Indové, ale tento drobný nedostatek
vyváží milá rodinná obsluha, která se zajímá o vaše přání a pocity v míře, na niž
v Praze narazíte většinou jen v luxusních restauracích.
To se vám v Dolních Počernicích nestane,
byť o víkendech, kdy není k dispozici levné
polední menu, vás jídlo s přílohou vyjde
na dvě stě až tři sta korun. Kvalita su-

rovin, velikost porcí, i skutečně autentická
chuť tomu odpovídá. Autentické jsou i nápoje, jako například z Indie dovážené pivo,
jogurtové nápoje, nebo pravý indický čaj,
slazený a podávaný s mlékem.
Dát si tu můžete vlastně cokoli, co najdete na jídelním lístku. Skvělé pálivé kuřecí
Chicken Vindaloo, jehněčí s kešů oříšky
a šafránovou omáčkou Lamb Korma, nebo
různá masa pečená na tandoori. Neprohloupíte, ani když si dáte na závěr dezert,
tvarohové knedlíčky Gulabjamun. Jen
musíte trochu počkat, o víkendech se
otevírá až v jednu. Takže neváhejte, Indie
je z Klánovic na dosah. Na kole, pěšky, nebo
dvě zastávky vlakem.
Luboš Palata
Rang De Basanti
Národních hrdinů 28, Dolní Počernice.
Ověřeno denně 11–23 hodin,
o víkendech od 13 hodin.
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