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Vzpomínka na tulipány letošního krátkého jara, které rovnou přešlo v léto
Foto KZ – Michaela Purnoch
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KLÁNOVICKÉ RESTAURACE KDYSI A DNES JAK DÁL S PARKOVIŠTĚM?
ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

NOVÉ HŘIŠTĚ NA PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

ÚŘAD SE PŘEDSTAVUJE

EVROPSKÁ MEDAILISTKA Z KLÁNOVIC

POHÁDKOVÉ KLÁNOVICE

RECENZE BAZARU
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Slovo starosty

Zprávy z Rady městské části

Nadstandardní kvalita téměř všeho v MŠ

Vážení spoluobčané,
květen byl v Klánovicích opět
společensky velmi pestrý. Kromě
mnoha již tradičních akcí byla
slavnostně otevřena také dvě zcela nová
sportoviště – fitpark a beachvolejbalové
hřiště. Obě jsou přístupná zdarma,
a tak se těším, že budou hojně
využívána a pomohou rozšířit řady
klánovických sportovců. Ve věci
rekonstrukce Českobrodské ulice
došlo k několika důležitým událostem,
o kterých píšu v samostatném článku.
Po úspěšném jednání na pražském
magistrátu se nám podařilo získat
dodatečnou dotaci ve výši 2,3 mil. Kč
na rekonstrukci střechy sportovní
haly, která se bude realizovat
o prázdninách. Do střechy tak už
nebude zatékat a zlepší se i klimatické
vlastnosti uvnitř haly. Na základě
naší reklamace provedla firma AVE
opravu žlutého chodníku v aleji Hany
Benešové, kde byl nerovný povrch
a špatné spádování, kvůli čemuž se zde
po dešti dělaly velké louže. V květnu
také proběhly rozsáhlé rekonstrukce
a opravy místních komunikací, které
řídíme sami a o kterých podrobněji
píše ve svém článku radní pro
dopravu Robert Zoulík. Snažíme se
jít s dobou, a proto zde volíme takové
moderní technologie, které dávají
předpoklad dlouhodobě dobrému
stavu. Na třech místech v Klánovicích
– u pošty, u Bazaru a u autobusové
zastávky Všestarská – jsme pro Vás
místo starých a ostudně vypadajících
nainstalovali nové veřejné vývěsky.
A co nás čeká v červnu? Magistrát
už snad konečně zahájí pokračování
„svých“ rekonstrukcí – nejsevernější
část ulice Blešnovské, ulici
Sendražickou, Lovčickou a východní
část ulice K Rukavičkárně. Zde
vznikne i nová zastávka autobusu
ve směru k nádraží. Vše by mělo být
hotovo do konce podzimu. Ze spousty
zajímavých společenských akcí se já
osobně nejvíc těším na vítání nových
klánovických občánků.
Všem Vám přeji krásný červen, snad
i s trochou toho letního deštíku.
Ferdinand Polák

Minulý měsíc jsme obdrželi zprávu

v lesní třídě a nadstandardními

České školní inspekce o kontrole v naší

výsledky v enviromentální sféře. Mohu

školce. Konstatuje výborné klima

pokračovat přes kvalitní finanční

v celém kolektivu, materiální podmínky

podmínky, rozšíření o tři třídy,

ke vzdělávání na nadstandardní

inovativní metody vzdělávání. Zpráva

úrovni. Pestrou a obohacující

má čtyři strany pochval. Takovéto

spolupráci s rodiči a dalšími

hodnocení vždy zřizovatele potěší. Velký

partnery školy, vysokou kvalitu

dík patří odcházejícímu řediteli Žákovi

řízení i vzdělávání. Chválou nešetří

a celému jeho kolektivu.
Jana Martinová

ohledně inspirativního vzdělávání

Rekonstrukce a opravy komunikací
Níže naleznete přehled ulic, kde v tomto
roce provádíme jejich rekonstrukce.
Technologie, kterou se rekonstrukce
provádí, je tzv. recyklace zastudena.
Současný podklad vozovky se vyfrézuje,
smíchá s pojivem (RoudCem), znovu
nanese, zaválcuje a na tuto vrstvu se
položí asfalt. Životnost je cca 10–15 let.
• Chudoměřická
(Všestarská–Krňovická)
• Chatařská celá
• V Trninách (úsek
V Cestkách–Volšovská)
• Slatinská (úsek
Volšovská–Jeníkovická)
• Třebechovická celá
• Chudoměřická, úsek
Slatinská–Krňovická
• Volšovská, úsek Slatinská–Želkovická

• Smidarská, úsek Slavětínská–
Malá Smidarská.
• Dále budou opraveny pomocí
asfaltových záplat tyto ulice:
• Rodovská – úsek Slatinská–Krňovická
• Všestarská – křižovatka u Samosu
(úsek Lovčická–Výravská)
• Černilovská – výtluky
v okolí Nepasického nám. a v úseku
Výravská–Krňovická.
• Slatinská – výtluk u Rodovské.
Vedle toho reklamujeme ulici
Želkovickou v úseku Jeníkovická –
V Cestkách. Pokračovat budou po úpravě
projektové dokumentace magistrální
rekonstrukce v ulicích: Blešnovská,
Lovčická, Sendražická a K Rukavičkárně.
Robert Zoulík, radní pro dopravu

Rada městské části v květnu
• Schválila zpracování a podání žádosti
o poskytnutí finanční podpory pro
zajištění nákupu elektromobilu, který
umožní nahradit dosavadní zastaralý
vozový park úřadu městské části pro
účel údržby městské části.
• Souhlasila s úhradou členského
příspěvku v rámci vstupu do
členství sdružení tajemníků
městských a obecních úřadů ČR za
účelem možnosti dalšího rozvoje
a modernizace úřadu.
• Schválila žádost o dotaci na zřízení
veřejné vysokorychlostní
Wi-Fi sítě ve vybraných veřejných
lokalitách městské části.

• Schválila změnu organizačního
řádu úřadu městské části v rámci
realizace záměru zvýšit efektivitu
úřadu při provádění činností
spojených s údržbou zeleně na území
městské části Praha–Klánovice,
a tímto rozhodnutím bylo vytvořeno
pracovní místo spolufinancované
ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu.
• Souhlasila s financováním
činností pro akci „letní kino v roce
2018“ a zajištěním technického
zabezpečení této společenské akce
úřadem městské části.
Stanislav Herman, tajemník MČ
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Klánovice na kolech
Nedávno jsem se vrátila z Německa
a z Holandska, kde člověka praští
do očí počet lidí na kolech v ulicích
malých i větších měst. Kolo zde zůstalo
každodenním rovnocenným dopravním
prostředkem. V Klánovicích voláme po
cyklostezkách jako důvodu, že se jezdí
málo na kolech. Není to spíše omluva za
vlastní pohodlnost?
O víkendu jsou Klánovice plné
cyklistů. Je tedy navýsost zřejmé, že
Klánovice jsou stvořené pro cyklisty.
Na otázku, zda je v Klánovicích pro
cyklisty bezpečno, již bylo odpovězeno
v jednom z předchozích KZ. Je bezpečno
i bez cyklostezek, protože ve vedlejších
ulicích je omezená rychlost a minimální
provoz. A že nejsou cyklostezky?
S tím se musíme smířit. Na budování
cyklostezek není v Klánovicích prostor.
Zatímco o víkendech jsou Klánovice
plné kol, ve všední den kola téměř
nevidět. Do restaurací, do obchodů,
na poštu, do knihovny, do fitka,
k lékaři či do lékárny se na kole
prostě nejede nebo velice zřídka.

Auto se stalo tím nejoblíbenějším
dopravním prostředkem!!
Úřadu je vyčítáno, že tuto vynikající
kolovou výhodu Klánovic málo
podporuje a málo propaguje. A tak jsme
se s Gábinou Šmerdovou z Nové Besedy
spolu s Úřadem domluvily, že bychom
každodenní používání kol v Klánovicích
mohly více propagovat. Oslovily jsme
Jakuba Oubrechta a ten nafotografoval
většinu situací, kam na kole můžeme
dojet. Fotografie graficky zpracovala
firma Czech Promotion group Honzy
Coufala, též Klánovičáka. Výsledkem
budou plakáty, které rozmístíme
po Klánovicích a současně z nich
uděláme v červnu výstavu „Klánovice
na kolech“ v čekárně klánovického
nádraží. Jestli se Klánovičtí nechají
inspirovat naší propagací, je už na
nich. Každopádně si myslím, že jízda
na kole je něco náramně příjemného
a uklidňujícího. A také nezapomeňte,
že v autě Vaše postava nezíská na kráse,
ale na kole ano!
Marie Mikušová, radní MČ

Otázky a odpovědi
Dostavba školy prý měla stát 25 milionů korun, ale stojí 60 milionů?
Nevím, odkud se vzala fáma o 25 milionech korun. Bylo by krásné dokázat
postavit takovou stavbu za tyto peníze. Vznik celého projektu a zejména jeho
napojení na stávající budovu, byl poměrně náročný. Kvůli jednání s hygienou
a dalšími institucemi je výsledná podoba přístavby kompromisem mezi požadavky
a potřebami školy, podmínkami příslušných úřadů a technickými a prostorovými
parametry, které pozemek kolem školy a původní stavba nabídly.
Dostavba budovy byla vysoutěžena za 39 045 371 Kč vč. DPH, výstavba a vybavení
nové kuchyně a jídelny za 14 264 014 Kč vč. DPH, vybavení prostor školy za 1 534 340 Kč
vč. DPH. Průběh celého procesu od výběrových řízení po vyúčtování vede a na
transparentnost a dodržení zákonných podmínek dohlíží odborná firma.
Všechny smlouvy jsou zveřejněny na webu MČ, veškeré finance pocházejí z dotací
pražského magistrátu a evropských peněz.
Bc. Klára Svobodová, radní MČ Praha – Klánovice
Jak to bude letos s letním kinem?
Letos jsme se bohužel pro Kinobus DP ukázali zřejmě příliš malí. Ale podařilo
se předjednat náhradní variantu v podobě Kinematografu bratří Čadíků.
Tento rok na začátek září, v příštích letech pak budou Klánovice zahrnuty do
srpnového programu. Díky podpoře ÚMČ se tedy i letos podaří pokračovat v už
myslím hezké tradici.
Luboš Palata
Otázky i za vás pokládal Luboš Palata. Svoje podněty a tipy na otázky zasílejte prosím na:
kzsefredaktor@seznam.cz.

Slovo šéfredaktora
Zlatá doba
Klánovice slaví sto čtyřicet let
a můžeme s trochou hrdosti říci, že
ty současné jsou možná ty druhé
nejlepší po relativně krátkém období
mezi první a druhou světovou válkou.
S dodatkem, že většina z nás, co nyní
v Klánovicích žijeme a bydlíme, se má
v mnoha ohledech dokonce mnohem
lépe než jejich tehdejší meziváleční
obyvatelé a návštěvníci. Vidět je
to například na četnosti a kvalitě
našich restauračních zařízení, jež už
dosahují v mnoha ohledech opravdu
prvorepublikových měřítek.
To, co ale dnešním Klánovicím
oproti tomu zlatému věku chybí, je
velká, nebo chcete-li dlouhodobá
vize. Vize, jak z Klánovic, unikátního
městského sídla uprostřed lesa,
udělat něco více než jen poměrně
hezkou okrajovou čtvrť Prahy. Chybí
nám tu prostě nějaký další Rudolf
Utěšil, člověk, který ve dvacátých
letech vydupal ze země klánovické
lázně a z Klánovic lázně udělal.
V Klánovicích se toho samozřejmě
mnoho staví, opravuje, komunikace
se lepší tak, že už ve většině obce
nepotřebujete ani v zimě terénní
automobil, ale nějakou skutečnou
vizi aby člověk pohledal. Vizi,
k níž se budeme blížit sice pomalu,
malými krůčky, ale přesto bude
mít nějaký cíl.
Pokud je v něčem odkaz 140. výročí
Klánovic, pak je to právě v tomto.
My, kteří dnes žijeme v Klánovicích,
máme na to, pozdvihnout toto
kouzelné místo v něco nebývalého,
nejen v rámci Prahy, ale i celého
Česka. Dosáhnout toho, aby se
o naší době mluvilo jako o druhé
„zlaté době“ Klánovic, která si s tou
meziválečnou nezadala.
Možná k tomu není třeba hned
obnovovat lázně. Ale vsadit na tři
slova, která byla a dodnes jsou
základem toho, že se v Klánovicích
dobře žije. Les, klid a pořádek.
Luboš Palata

císlo 6 | 2018

4

140 let Klánovic: Klánovické restaurace – návrat do zlatých časů?
Klánovice za první republiky žily výletníky od jara do podzimu.
Se spoluautorem knih Klánovice na starých pohlednicích a Klánovice na starých fotografiích Jindřichem Lukášem jsme
si povídali o tom, jak to s restauracemi a hospodami vypadalo ve zlatých dobách Klánovic, za první republiky a těsně po
druhé světové válce.
Počet restaurací, kaváren, hospůdek,
kde se dá v Klánovicích popít
a většinou i pojíst, už překročil desítku.
Blížíme se alespoň v tomto zlatým
časům Klánovic z doby meziválečného
Československa?
Nevím, jestli se vracíme do zlatých
časů, ale výrazně se to lepší. Během těch
minulých let se to protřídilo, mnoho
lidí dnes upřednostňuje kvalitu a rádi
si přijdou posedět do prima prostředí
a rádi si za to připlatí. Například
to, co vzniklo v Bazaru, mě velmi
mile překvapilo.
Když zavzpomínáme na meziválečné
Klánovice, které teď slaví 140
let od svého vzniku, co bylo tím
nejnoblesnějším místem, kde se tehdy
dalo jít na slavnostní oběd nebo večeři?
V tehdejší době byl zvyk, že
o víkendu šla rodina ve svátečních
šatech na oběd, což byla věc, kterou
zdejší restaurace velmi dobře
zvládaly. K noblesnímu podniku
měla zřejmě nejblíže Francouzská
restaurace v lázních, ale to už ani
generace současných nejstarších
pamětníků nepamatuje.
Jaké byly prvorepublikové, nebo
ještě v prvních letech po válce
mezi klánovickými restauracemi
ty dobré adresy?
Když přijeli výletníci, tak šli buď na
újezdskou stranu ke Smolíkům, nebo
na klánovickou k Evženovi Dašovi.
Ten měl vše – od kiosku přes fajnovou
restauraci až po ubytování. Pak se šlo
dál a tam, kde je dnes učiliště, měl svůj
podnik pan Kolařík.
Další byl Olymp, kde byla klasická
česká kuchyně. Dalším podnikem bylo
U Patočků, kde je dnešní budova pošty.
Beseda v té době nebyla úplně
restaurace, ale spíš taková pivnice, kam
se spíš chodilo klábosit. Po přístavbě
dnešní tělocvičny Okrašlovacím
spolkem začala Beseda fungovat i jako
taneční sál, kde se hrálo i divadlo.
A další byla tedy ona zmíněná
Francouzská restaurace. Kde v rámci
těch lázní byla?

Restaurace Bazar, nejnovější přírůstek mezi top klánovické gastronomické adresy
Foto KZ - Jakub Oubrecht
V prostorech za kinosálem. Jak
v kinosálu, tak ve Francouzské
restauraci se scházeli členové
Autoklubu, jehož sídlo nechal pan Utěšil
postavit v Opletalově ulici.
A na golf do restaurace
se tehdy chodilo?
To myslím nebylo tak úplně pro
veřejnost, ale spíše pro členy a mělo to
spíše formu bufetu než restaurace.
V době první republiky bylo po
Klánovicích výrazně více možností
ubytování, než je dnes. Kde byl
takový největší hotel. Tam kde je
dnešní učiliště?
Ano, ten byl asi největší. Ale ony
to nebyly tak úplně hotely. Největší
penzionát v budově dnešní školy,
tedy domu s číslem popisným 1.
Tam se pronajímaly pokojíky nebo
dvoupokojové apartmány. To vlastnil
druhý klánovický starosta Josef Líbal,
kterému tehdy patřila velká část
centra Klánovic.
Tehdy se do Klánovic jezdilo z Prahy
hodně na „letní byty“. Znamenalo
to, že v zimě tady byl mnohem větší
klid, čemuž odpovídal i provoz
v restauracích a hotýlcích?
Ano, bylo to tak. V zimě sem přijíždělo
opravdu výrazně méně návštěvníků.
Vím to z vlastní rodinné zkušenosti.
V roce 1935 tu moje prababička nechala

postavit pro mého otce dům, aby se
sem od dubna dalo jezdit na letní byt.
Ale pak přišla druhá světová válka a až
během ní začal být problém držet si dvě
nemovitosti. Po válce už tady většina lidí
bydlela celoročně.
A to se i v tom meziválečném
sezonním provozu místní restaurace
a hotýlky, včetně lázní, uživily?
Ano, za tu sezonu zdejší živnostníci
vydělali na celý rok a pronájem bytů
a hostinských pokojů jim vytvořil
rezervu na překlenutí zimy. Ta šesti,
sedmiměsíční sezona vydělala na
celoroční provoz. Na Riviéru si na
to neušetřili, takže mimo sezonu se
spíš něco dostavovalo, opravovalo
a vylepšovalo.
Kdy bylo, pokud jde o klánovické
restaurace a hospůdky, nejhůř?
V padesátých letech, po komunistickém
puči v únoru 1948?
V padesátých letech, kdy bylo laciné
pivo, se chodilo hodně do hospody. A to
trvalo i dál, ještě v osmdesátých letech
bylo v Olympu dvě stě roztočených
půllitrů piva, a když si ho člověk nedržel,
tak už pivo nedostal. Protože tam sedělo
dvě stě lidí a každý měl půllitr piva. To už
dnes zní jako pohádka.
Takže prostě za komunismu spíš
něž na jídlo se chodilo do restaurací
a hospod na pivo?
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Určitě. Beseda byla třeba čtyřka,
Olymp, Dašovi, to byly trojky, byť
tam se i vařilo.
Mnoho z věcí, o nichž jsme se
bavili, se dá najít ve tvých dvou
knihách o Klánovicích. Dají
se ještě koupit?
Té novější modré mám ještě asi
dvacet kusů. První díl, tedy ta zelená
kniha, která se vytiskla v počtu 1500
výtisků, tak je už vyprodaná.
A nechystá se ke 140. výročí
Klánovic nějaký dotisk?
Přemlouvají mě k tomu. Za pár
let uvidíme, ale teď se mi zdá
současný trh nasycený.
Luboš Palata

Restaurace Olymp
Repro Klánovice ve starých pohlednicích

Stručný průvodce klánovickou gastronomií
Začít můžeme hned na nádraží. Bistro
Bazar je novou luxusní adresou na
kvalitní snídani či svačinu. Do Smolíku
se dá jít na dobré pivo a za trochu
trampskou atmosférou, U Dašů najdete
slušný český standard. Kousek po trati
je Hospoda u Lesa, to správné posezení
pod korunami stromů, kde máte k pivu
i co zakousnout.
Na Slavětínské – Olymp se po změně
majitelů a divoké kombinaci s vietnamskou
kuchyní stále hledá. Naopak Babiččina
beseda se našla a udržuje si hodně vysoký
standard i směr. Podobné je to s cukrárnou
u Hájků, vyšší ceny, skvělá kvalita. Ale své
místo má i „lidová“ cukrárna na Bazaru,

stejně jako už několikátý pokus na rohu
Bělečské a Slavětínské, který zkouší štěstí
pod názvem Bistro Yoon. Různými akcemi
se snaží přilákat klientelu Time bar, jediný
„noční podnik“ Klánovic. Na kávu můžete
ale i do Nové Besedy, kde to můžete spojit
i s trochou kultury, nebo na tenisové kurty.
Novým gastronomickým
a společenským majákem Klánovic
se stala restaurace Bazar, která
vznikla z rekonstrukce nejznámějšího
klánovického prvorepublikového obchodu.
Už teď brzy po otevření se stala podnikem,
který je „in“, tak je třeba mu držet
palce, aby to tak zůstalo. (Viz recenze na
poslední stránce).

Gastronomická poušť není ale ani na
dvou nejodlehlejších koncích Klánovic.
Vysoký standard si udržuje na Počernicku
autenticky řecká Restaurace Samos, jež
stojí za cestu i vzdálenějším výletníkům.
Hladoví neodejdete ani od koupaliště
a fotbalového hřiště, kde najdete klasickou
českou minutkovou restauraci U Křížků,
občerstvení v letních dnech je i na
vedlejším koupališti.
Sečteno a podtrženo, pokud jde o místní
restaurace, určitě stojí za to si jen tak vyjít
a něco ze zmíněných tipů zkusit. Jediné, co
je třeba doporučit, je předem se podívat,
zda je zrovna otevřeno.
Luboš Palata

l et KL ANOVIC

100 let CR

rok 1934 nově dokončená Masarykova škola

rok 2018 současný park u Masarykovy školy

Srdečně vás zveme na slavnostní zahájení výstavy

140.výročí založení Klánovic v pondelí 4.6.2018 v19hod
v KC Nová Beseda (Slavětínská 120, Praha 9-Klánovice)
Výstava potrvá do 30.6.2018

Během vernisáže výstavy bude promítnut unikátní dobový dokument z Klánovic a uskuteční se vzpomínání pamětníků.
Touto výstavou se otevírá sled letošních oslav významných výročí Klánovic a naší republiky.
POŘADATEL: Klánovice spolu o.p.s AUTOR VÝSTAVY: Denisa Brédová/Prenghyová
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Ze života Klánovic
Jak se přijímá
do mateřské školy
V květnu pořádala mateřská škola
v Klánovicích přijímací řízení.
Jak je na tom školka s kapacitou?
Řeší problém fiktivního trvalého
bydliště, kdy si rodiče přihlásí místo
bydliště jen kvůli získání místa?
Ptali jsme se ředitele klánovické
školky Matěje Žáka.
Kolik jste měli letos zájemců
o zápis do školky? Kolik
z nich jste přijali?
Na přijímacím řízení jsme měli 66
dětí a přijali jsme jich 52. Existuje
tedy mírný převis uchazečů.
Podle čeho jste mezi
zájemci vybírali?
O přijetí rozhodují de facto jen
dvě kritéria. Prvním je trvalý pobyt
v Klánovicích a druhým je věk dítěte.
Existuje problém s fiktivní
adresou trvalého bydliště jen kvůli
přijetí do školy či školky. Jak často
se s tím setkáváte a snažili už jste se
tuto situaci nějak řešit?
Samozřejmě, tohle funguje už
delší dobu. Odhaduji, že asi pětina
dětí v Klánovicích reálně nebydlí.
Podmínky ale formálně splňují.
V minulosti, když byl starostou ještě
pan Soukup, jsme zkoušeli problém
řešit. Z magistrátu nám ale bylo
řečeno, že děti přijmout musíme.
Problém je i v tom, že kontrola
v domácnosti pořádně proběhnout
nemůže. Vyřešili jsme to však tím, že
jsme navýšili kapacitu.
Ta je tedy teď dostatečná?
Ano, všechny děti od tří let jsme
vzali. Vzali jsme dokonce i děti
nad zákonný rámec.
Mimochodem, využiju této
příležitosti a zeptám se, zda se
vás nějak dotklo nové nařízení
o ochraně osobních údajů známé
pod zkratkou GDPR?
Nově musíme platit pověřence
na ochranu osobních údajů. Co
se týká ostatních věcí, většinu už
jsme splňovali v minulosti. Některá
pravidla se musela upravit. Změny
byly i na stránkách. Ve výsledku
to tedy pro nás znamená jen
administrativní a finanční zátěž.
Otázky pokládal Michael Bouška

Hydepark

Klánovická MŠ
MŠ v Klánovicích má štěstí na své
ředitele i celý pedagogický sbor.
Po šesti letech v čele této instituce
odchází ředitel Matěj Žák, a tak se sluší
stručně připomenout, co se v tomto
období podařilo. Vznikly dvě nové
třídy, anglická a tzv. lesní třída, která
má své zázemí v jurtovém domečku na
zahradě školky. Za podpory radnice
se podařilo vedle již zmíněné jurty
vybudovat velmi pěknou, dřevem
obloženou přístavbu k původní budově
s novou prostornou třídou. Na zahradě
mateřské školky vzniklo nové hřiště

pro malé děti. MŠ v Klánovicích má
proto jako jedna z mála obcí zcela
vyhovující kapacitu a nenastávají zde
problémy s odmítáním dětí při zápise.
Sto procent dětí z rodin s trvalým
bydlištěm v obci je do MŠ přijato,
někdy i v mladším věku než tři roky.
Pravidelné zprávy školní inspekce
nešetří na adresu klánovické MŠ
chválou. Věřím, že v tomto trendu bude
naše MŠ pokračovat a panu řediteli
Matěji Žákovi patří velký dík.
Robert Zoulík, Spolu pro Klánovice

Nesnesitelná lehkost utrácení
Vedení hlavního města navýšilo základní
roční dotace městským částem. Do
Klánovic tak jde letos 20 milionů Kč.
Optimismus však mírně nahlodává
způsob, jakým současná Rada (SPOLU +
ODS) s těmito financemi nakládá. Hned
8 milionů zhltne provoz zastupitelstva
a samotného úřadu (tj. bez venkovních
aktivit). Dále např. rekonstrukce
a opravy vnitřních prostor radnice
loni stály 1,58 mil. Kč. Nápadně drahé
a často nadbytečné bývají i poradenské
služby – výběr nového tajemníka za 60
tis., k zobousměrnění ulice u tenisu za
106 tis., k seniordomu za 229 tis. Kč aj.

Odměny zastupitelů byly opět zvýšeny
na strop možného. Např. neuvolněná
místostarostka J. Martinová tak od února
pobírá 30 412 Kč měsíčně. Za tímto
navýšením i většinou dalších nákladných
transakcí najdeme současného starostu.
Všechny uvedené náklady jdou na
vrub tzv. vlastních prostředků MČ,
které nejsou účelově vázány. Lze je
tedy šetřit nebo využít smysluplněji.
Nynější štědrost Prahy totiž nemusí mít
dlouhého trvání a lehkomyslně utracené
peníze mohou citelně chybět v dalších
letech… (Kráceno KZ)
Zorka Starčevičová, Čas na změnu.

Další oslovení zastupitelé příspěvek nedodali.

Z dopisů redakci

Existence rady městské části má svůj význam
Dovolím si nesouhlasit s bývalým panem
starostou Ing. Hrabalem, který ve svém
příspěvku poněkud populisticky navrhuje
nižší počet zastupitelů bez ustavení rady.
Když ovšem není ustavena rada, má
veškeré její poměrně široké kompetence
jediná osoba – starosta. Zásadní
problém je pak v tom, že rozhodnutí
starosty s kompetencemi rady nejsou
nijak dokumentována. Oproti tomu
z každého zasedání rady je pořizován
a zveřejňován zápis, rovněž usnesení
rady mají vždy písemnou a veřejnou
podobu. Takový model samosprávy je
pak zcela transparentní jak pro ostatní

členy zastupitelstva, tak i pro občany.
Stačí si přečíst zápisy a snadno zjistíme,
o čem a jak bylo mezi zasedáními celého
zastupitelstva jednáno a rozhodováno.
Rozhoduje-li sám starosta, takovou
možnost nemáme a s rozhodnutími pak
lze i různě neprůhledně manipulovat
(antidatovat, apod.). A že mohou někdy
rozhodnout pouze tři radní? Pořád lepší
občas tři a se zápisem, než celé volební
období jeden bez zápisu! Náklady na větší
počet zastupitelů rozpočet jistě unese
a transparentnost a možnost veřejné
kontroly za to rozhodně stojí.
Petr Šafránek
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Zprávy z Úřadu městské části

Představení zaměstnanců úřadu městské části
Červnové vydání zpravodaje je další příležitostí k představení práce kolegyň, které
jsou pracovnicemi Odboru správního a Kanceláře starosty. Také s činností těchto
útvarů úřadu městské části bychom chtěli občany Klánovic seznámit.
Ferdinand Polák, starosta

Odbor správní ÚMČ
Odbor zabezpečuje chod agend v přenesené i samostatné působnosti, ale zároveň
vykonává také činnosti tzv. vnitřních záležitostí úřadu, jako například mzdové
účetnictví nebo správu smluv. Kolektiv správního odboru tvoří dvě milé kolegyně,
jejichž pracovní náplň bych vám rád v následujícím textu přiblížil.
Alena Janoušková, janouskova@praha-klanovice.cz, tel. 734 570 989
má na starost vše co souvisí s kácením stromů rostoucích pouze mimo les
v Klánovicích. Vede tedy správní řízení o povolení pokácení stromů a zpracovává
stanoviska k ohlášení kácení stromů. Eviduje poplatky za zábory veřejného
prostranství a v této souvislosti také přijímá žádosti a vyzývá občany, aby učinili
ohlášení v případě, kdy zábor není ohlášen. Obdobně zabezpečuje také činnosti
spojené s výběrem poplatků za psy a také eviduje místní poplatky z ubytovací
kapacity. Paní Janoušková se také spolupodílí na plánování termínů a organizaci
přistavování kontejnerů na bioodpad.
Alena Slezáková, slezakova@praha-klanovice.cz, tel. 605 272 431
zajišťuje jednu z činností přenesených státem na městskou část, tedy veškerou
agendu související s evidencí obyvatel: přihlašování k trvalému pobytu, správní
řízení o rušení trvalého pobytu, ukončení trvalého pobytu na území ČR,
poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel. Zajišťuje legalizaci
a vidimaci tj. ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně
podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Paní Slezáková také vkládá smlouvy
do registru smluv, vyřizuje pojistné události, je tajemnicí přestupkové komise
a zajišťuje kompletní činnost podatelny za úřad městské části.

Kancelář starosty
Veronika Hausnerová, hausnerova@praha-klanovice.cz, tel. 603 425 258
je asistentkou starosty městské části, proto mezi její hlavní činnosti patří
vedení agendy kanceláře starosty včetně přípravy podkladů pro pracovní jednání
starosty. Neodmyslitelnou součástí její náplně je organizace schůzek a příprava
jednání zastupitelstva městské části. Paní Hausnerová dále organizuje společenské
a slavnostní akce městské části např. vítání občánků, setkávání a osobní
gratulace seniorům – jubilantům, ale také spravuje stránky městské části na
profilu sociální sítě.
Stanislav Herman, tajemník

Kontejnery
Kontejnery na objemný odpad
v MČ Praha–Klánovice
budou přistaveny
od 9.00 hod. do 13.00 hod.,
a to ve dnech a na místech:
v sobotu 9. 6. 2018
roh Medinské a Smiřické (u bytových domů)
roh Kuchařské a Aranžerské (u separovaného odpadu)

Jubilanti
Červen 2018
Božena Cónová
Stanislava Chaloupková
Magdalena Kořínková
Jiří Štrasmajr
Ivan Janeček
Václav Tichý
Vlasta Štěpová
Božena Průchová
Jarmila Procházková
Věra Špačková
Anna Čípová
Mária Beranová
Erna Kolátorová
Václav Chudý
František Fischer
Všem oslavencům gratulujeme!

Novinky z Českobrodské
Ministerstvo dopravy dalo zapravdu
Klánovicím a na základě našeho odvolání
zrušilo rozhodnutí MHMP o povolení
uzavírky Českobrodské ulice a nařízení
objízdné trasy (vedené mj. právě přes
Klánovice). Pevně věřím, že magistrát,
který nyní musí vydat rozhodnutí
nové a správné, pochopí, že se
s Klánovicemi musí seriózně bavit, musí
se přestat chovat arogantně a nejednat
jen z pozice síly.
Když už byla bez řádného projednání
s dotčenými městskými částmi
rekonstrukce vůbec spuštěna, snažíme
se, aby její dopady na naše obyvatele byly
co nejmenší. Společným úsilím starostů
Klánovic, Běchovic, Koloděj a dalších
se podařilo domluvit se zhotovitelem
(firma Porr) změnu harmonogramu
spočívající ve zkrácení uzavírky. Provoz
na Českobrodské bude uzavřen nebo
omezen do konce října t. r., poté
obnoven, a následně znovu uzavřen až
o letních prázdninách 2019.
Další komplikací je částečné zbourání
dálničního mostu (na D11) a z toho
důvodu zavedení kyvadlové dopravy
mezi Šestajovicemi a kruhovým
objezdem na silnici II/611. Tím se od
28. 5. mění objízdné trasy v této oblasti
takto: ve směru na Prahu pojedete
z Klánovic přes kruhový objezd
v Šestajovicích do Jiren a zde na dálnici
D11. Směr od Zelenče/Horních Počernic
do Klánovic je veden po stávající
trase (po silnici III/33310 okolo Billy),
kde však bude zaveden výše uvedený
kyvadlový provoz. Počítejte zde tedy
s kolonami a zdržením.
Sledujte, prosím, aktuální informace
na našem webu a Facebooku, protože
situace s uzavírkou a objízdnými trasami
se bohužel mění „každým okamžikem“.
Ferdinand Polák
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Událost měsíce

Výstava k výročí Klánovic
Slavnostní zahájení výstavy 140.
výročí založení Klánovic v pondělí
4. 6. 2018 v19 hod. v KC Nová Beseda
(Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice)
Výstava potrvá do 30. 6. 2018.
Vítání občánků
V pátek 8. června od 17 hod.
se uskuteční první letošní vítání
občánků. Akce se uskuteční
v prostorách mateřské školy V Žáčku,
malé klánovické obyvatele přivítá pan
starosta Ferdinand Polák a o program
se postarají děti z mateřského školy.
Den pro život v Újezdě
Spolek Újezd nad Lesy: krajina pro
život, z. s. pořádá v sobotu 9. června
2018 od 13 hodin v Újezdě nad Lesy,
Rohožník (u Rákosníčkova hřiště)
Den pro život pod záštitou hl. m.
Prahy – primátorky Adriany Krnáčové
a radního Libora Hadravy. Nenechte si
ujít od 13 hodin skupinu Maxíci, výcvik
vojáků, bojové umění MUSADO, ruční
zbraně z výzbroje Armády ČR včetně
odstřelovacích pušek, slaňování
se psy, výsuvný hasičský žebřík –
Městská policie Praha spolu s Hasiči
hl. m. Prahy, obranu proti útočícímu
psu a mnoho dalších zajímavých akcí.
Paleček a Jahelka v Nové Besedě
20. 6. je v KC Nová Beseda koncert,
dokonce dvojkoncert, Ivo Jahelka
a Miroslav Paleček. Pořad sestává ze
dvou samostatných částí, každá trvá
cca hodinu. Paleček zazpívá kromě
svých osobitých autorských skladeb
i legendární songy Osvobozeného
divadla ze svého alba Ježkárny.
Sestavil Luboš Palata. Chcete
informovat o své akci? Napište
do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz.

Foto: Pohádkový les je hlavně svátek dětí
Foto PK

Devátý Pohádkový les je za námi…
Je neděle 27. května odpoledne a před
chvílí se zavřely brány již 9. ročníku
klánovického Pohádkového lesa. Bylo
horko a bylo to opět náročné! To, co
je pro návštěvníky akce čirá zábava,
znamená pro pořadatele hromadu
práce. Vždyť bylo třeba odbavit 700
dětí a jejich rodiče během cca 3 hodin!
Většina dobrovolníků vám upřímně
přizná, že si hrábli téměř na dno svých
sil a mají toho takzvaně „plné kecky“.
Jak tedy vypadá Pohádkový les ze
strany pořadatelů? Nebudu vás nudit
tím, co vše je třeba zařídit již týdny
a měsíce před akcí. Nejkritičtější je asi
část, kdy se tabulka stanovišť začne
postupně zaplňovat konkrétními
jmény – a věřte, že samo od sebe se
to nestane... Jak se akce blíží, ladíme
kostýmy, pečeme dobroty, nakupujeme
materiál a děláme vše pro to, aby šlo vše
hladce a bez zbytečných zádrhelů.
A pak přijde den D, kdy si zhruba 80
(nejen) klánovických dětí a dospělých
v neděli přivstane a buď se převléknou

do pohádkových kostýmů, nebo se
chopí jiné potřebné práce. Někdo
staví stany, jiný rozváží odměny na
lesní stanoviště, další se chopí obsluhy
v pohádkové kavárně či výtvarných
dílnách, maluje dětem na obličej, atd.
– prostě práce je téměř tolik jako na
příslovečném kostele...
A výsledek? Podle prvních ohlasů
si i letos návštěvníci Pohádkový les
a doprovodný program moc užili.
Možná k tomu přispěla i skutečnost,
že se nám cíleně podařilo snížit počet
návštěvníků, a tak bylo vše trochu
více na pohodu. Nejvíce nás však
těší, že se v Klánovicích a okolí ještě
stále najde dost dětí i dospělých,
kteří i za cenu vlastního dočasného
nepohodlí vstanou z postele a bez
nároku na odměnu pomůžou připravit
krásný zážitek pro úplně cizí rodiny.
A to není vůbec málo. Za pořadatele
akce (Pohádkové Klánovice o.p.s.)
jim moc děkuji!
Lucie Poláková
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Událost měsíce

Parkování v Klánovicích
Koncem května se v KC Nová
Beseda konala diskuse o parkování
v Klánovicích, kterou uspořádal pan
starosta Polák. Besedy se zúčastnilo
asi 50 zejména klánovických občanů,
mezi nimiž výrazně převažovali
odpůrci záměru na vybudování
parkoviště v ulici U Trativodu. Opačný
„tábor“ zastupovali prakticky pouze
radní naší MČ, pan starosta Hrdlic
ze Šestajovic a další dva občané
této obce. Besedu zahájil náš pan
starosta prezentací, v níž ze svého
pohledu shrnul hlavní čtyři problémy
s parkováním v naší obci. Parkování
v okolí železniční zastávky, parkování
u školy a školky, problematika
vyhrazených parkovacích stání
a nelegální parkování na zelených
pásech a lesních pozemcích.
Pan starosta podrobně rozebral
uvedená čtyři témata, největší
pozornost věnoval tématu
nejvýbušnějšímu, a tím je parkování
u železniční zastávky. Jeho obhajoba
navyšování počtu parkovacích míst
u nádraží namísto lesa se, jak se dalo
očekávat, setkala se značným odporem
přítomné veřejnosti. Ta argumentovala
zejména tím, že by Klánovice měly
bránit svou výjimečnost klidné čtvrti

Forman a dvojkoncert
sloužící k rezidenčnímu bydlení
a neřešit problémy okolních obcí
a že před rozhodnutím o posuzování
pozemku U Trativodu měla být vedena
širší diskuse o řešení parkování
v Klánovicích se zvážením více variant.
Občany byly uvedeny i příklady
obdobných obcí západní Evropy, které
upřednostňují hromadnou dopravu
a chrání si životní prostředí. Starosta
vysvětloval, že podle jeho názoru
je navýšení počtu parkovacích míst
u nádraží nezbytné, neboť současná
situace je neúnosná.
Přítomní občané argumentovali
tím, že místo kácení lesa pro výstavbu
parkoviště, by se radnice měla snažit
o omezení individuální automobilové
dopravy, která čím dál víc zatěžuje celé
Klánovice. Diskuse byla dlouhá a snad
i plodná. V závěru pana starostu zaujal
nápad jednoho z občanů na vybudování
odstavného parkoviště mimo obec (na
obecních pozemcích mezi Klánovicemi
a Šestajovicemi) a zřízení kyvadlové
dopravy k nádraží a slíbil, že se jím
bude vážně zabývat. Starostou bylo
také přislíbeno, že na základě výsledků
prováděné studie budou všechna pro
a proti znovu pečlivě zvážena.
Za KZ Štěpánka Čtrnáctá

Ze života školy

Ježíškova vnoučata
Dne 25. 4. jsme jeli na výlet do Hořic.
Jeli jsme tam konkrétně navštívit pana
Stanislava Golla. Byli jsme ho navštívit,
protože jsme mu přispěli v rámci
projektu Ježíškova vnoučata částkou
6000 Kč, aby mohl jet na léčebný
pobyt. Bydlí v tzv. Domově bez bariér
už přes padesát let. Vyrobili jsme
pro něj leporela, každý sám o sobě.
Vyprávěl nám o sobě. Pak jsme ho vzali
do „sochařského parku“, kde jsme si
asi deset minut pohráli. Dál jsme šli
na kopec sv. Gotharda. Tam jsme pana
Golla zanechali na jeho mechanickém
vozíku, v jeho tlačení jsme se střídali.

Můžete se těšit

My jsme si šli koupit hořické trubičky.
Víme od pana Golla jejich příběh,
pocházejí z Francie. Pak jsme se vrátili
pro pana Golla a odvezli jsme ho zpátky
do jeho domova. Rozloučil se s námi
a dal nám dárek. Asi už tušíte, co to
bylo? Ano, byly to hořické trubičky.
Mně se výlet líbil. Paní učitelka se tři
týdny předtím dozvěděla, že nepoteče
voda. A tak jsme se rozhodli pro tento
výlet. Myslím, že jsme panu Gollovi
udělali velkou radost a slíbili jsme si, že
mu napíšeme pohled z prázdnin a on
nám taky napíše.
František Hruška, 3. A ZŠ Klánovice

V rámci již osmého Ladies night si
ve čtvrtek 7. 6., dámy, nenechte ujít
hvězdně obsazenou „holčičkovskou“
komedii s pro tuto příležitost trefným
názvem Dámský klub, začátek
je naplánován po letním tržišti,
překvapení a tombole na 21.15 hod.
Ať už jste četli, či nikoli, knižní
předlohu Miloše Urbana, přijďte ve
středu 13. 6. posoudit režijní debut
Ondřeje Havelky Hastrman. Hlavně
Karel Dobrý je v hlavní roli více než
dobrý, svou neobvyklou stylizaci
má po celý večer nejen pevně pod
kontrolou, ale navíc ji obohacuje o dva
prvky, z knihy jinde nepřenosné,
mystérium a ironii.
V rámci filmového klubu se KC
11. 6. rozhodlo uctít památku nedávno
zesnulého Miloše Formana filmem
Hoří, má panenko, a to promítnutím
této hořké komedie o naší trapnosti na
„pětatřicítce“. Přijďte si zavzpomínat na
tohoto oscarového režiséra a dát si na
jeho počest skleničku něčeho dobrého.
I v tomto měsíci 20. 6. je zařazen
koncert, dokonce dvojkoncert,
Ivo Jahelka a Miroslav Paleček.
Pořad sestává ze dvou samostatných
částí, každá trvá cca hodinu. Paleček
zazpívá kromě svých osobitých
autorských skladeb i legendární
songy Osvobozeného divadla ze svého
alba Ježkárny a snad i vy propadnete
kouzlu jejich neotřelých slov, humoru,
melodické rozkošatěnosti a hravosti
stejně jako on, když je slyšel poprvé.
Folkový písničkář Ivo Jahelka zazpívá
veselé příhody ze soudních spisů,
kterými nás baví už více než čtyřicet
let. Nedávno zaujal například písní
o kauze Čapí hnízdo. Věříme, že jeho
písničky, které zpívá lidem proto, aby
je neopouštěl humor a měli možnost
upřímně se zasmát, rozesmějí i vás.
Milí rodičové a prarodičové, než
se nám děti rozutečou na prázdniny,
zaskočte spolu s nimi poslední
červnový pátek náležitě oslavit konec
dalšího tak rychle uběhnuvšího
školního roku. Pro děti je připraveno
bohaté sportovní vyžití, včetně
horolezecké stěny. Kapela Party
Leaders, neboli rozjížděči mejdanů,
má pro vás přichystaný repertoár,
který rozproudí vaše taneční
kreace na maximum.
Po letních kulturních prázdninách
se na vás zase v září těší vaše
KC Nová Beseda.
Zorka Starčevičová
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Ze života Klánovic

Nový fitpark v Medinské ulici

Nový fitpark v Medinské
Foto ÚMČ
V pátek 11. 5. byl za účasti náměstka
primátorky hlavního města Prahy
Petra Dolínka v Medinské ulici
slavnostně otevřen nový fitpark. Na
ploše 180 m2 jsou umístěny čtyři
cvičební stanice a dvě dráhy pro

člunkový běh. Jako podklad byla
zvolena dřevěná štěpka. Zhruba
dvě třetiny nákladů byly pokryty
z účelové finanční dotace MHMP,
zbytek z rozpočtu Klánovic. Již první
dny ukázaly, že o cvičení v této nové

venkovní „tělocvičně“ je hlavně
mezi mládeží velký zájem. Fitpark je
zdarma volně přístupný veřejnosti
a je samozřejmě k dispozici i základní
škole pro hodiny tělocviku.
Ferdinand Polák

se dozvěděly, proč knihovny vznikají,
kolik knih je v knihovně, jak jsou
řazeny a jak se k nim máme správně
chovat. Seznámily se s pojmy ilustrátor,
spisovatel, nakladatel. Paní knihovnice
přečetla dětem ukázky z knížek různých
žánrů. Dávala dětem hádanky a děti
s radostí hádaly a odpovídaly na dané

otázky a úkoly. Na závěr si mohly samy
prohlédnout zajímavé knížky, které byly
paní knihovnicí připravené na stole.
Celý program korespondoval s naším
právě „probíraným“ tématem sedlák.
Děkujeme tímto celé knihovně.
Za děti z naší školky napsala
Kateřina Rákosníková

Noc s Andersenem
Číst je velké dobrodružství, tvrdí
známý dětský psycholog Václav Mertin.
A proto se naše školka, po již proběhlé
školkové Noci s Andersenem, rozhodla
navštívit místní knihovnu v Klánovicích.
Přivítala nás paní knihovnice Marcela
Treščáková, která si pro všechny naše
třídy připravila zajímavý program. Děti

Na chvíli zahradníkem
Na konci května děti a rodiče z MŠ Klánovice
sázeli kytičky do truhlíků kolem sportovní
haly u základní školy. Dobrovolná akce
proběhla v rámci projektu Rodina spolu,
která již druhým rokem běží ve školce. Celou
akci zaštítil městský úřad v Klánovicích
a proběhla pod odborným dohledem paní
Táni Čulejové ze zahradnictví Caragana.
Výsledná práce je opravdu vidět a děti z ní
mají náležitou radost!
Dana Stolínová
Foto Jana Černá
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Ze života Klánovic

Děti z klánovického sboru Claireton Chorale
bouraly v O2 areně Zeď
V Praze vystoupil 27. 4 a 28. 4. ve
dvou koncertech slavný člen skupiny
Pink Floyd Roger Waters. Dvakrát
vyprodaná O2 arena neaplaudovala
pouze jemu, ale i dětem z Claireton
Chorale Světlany Tvrzické, které byly
výraznou součástí koncertu – podle
některých recenzentů nejsilnějšího
momentu vystoupení Rogera Waterse.
Vystoupení dětí bylo součástí písně
„Another brick in the wall“, kdy děti
ve vězeňských úborech s kuklami na
hlavách postupně pomáhaly ke gradaci

jedné z nejslavnějších písní Pink
Floyd. Během písně se děti symbolicky
osvobozují z uvěznění systému a jejich
strnulost oranžových vězeňských
mundúrú se postupně mění v taneční
vystoupení v černých tričkách
s nápisem RESIST.
Byl to pravdu zážitek, na který
bouřlivě reagovala celá hala a děti
byly za své vystoupení odměněny
mohutným potleskem, který si za svůj
profesionální výkon určitě zasloužily.
Kristina Sudreová

Hasiči informují
Čestná stráž a Běh naděje
Dne 8. 5. 2018 zajistili hasiči
čestnou stráž u památníčku
padlých u kostelíčka.
Dne 20. 5. se spolu s Během
naděje otevřela klánovická hasičská
zbrojnice u příležitosti Dne
otevřených dveří. V prostorách
garáže si lidé mohli prohlédnout
obleky, v nichž hasiči zasahují,
knihy o klánovických hasičích, jejich
kroniku i pamětní knihu.
Na nástěnkách byly důležité
informace i fotografie. Návštěvníci
si mohli odnést pohledy místních
hasičů. Dále si mohli prohlédnout
a hlavně prolézt veškerou
dostupnou techniku.
V rámci této akce předvedli mladí
Soptíci požární útok. Bylo krásné
vidět, co se za půl roku stačili naučit.
Myslím, že akce se povedla a určitě
v ní hodláme pokračovat.
Hasiči, tak jako již tradičně,
pomáhali zajišťovat bezpečnost
závodníků na trati závodu.
Radek Čihula

Zásah v Hostivaři

Foto: Claireton Chorale

MO STP informuje
Koncem dubna se nám velice vydařil
rekondiční pobyt v Sezimově Ústí.
Přálo nám hezké počas,í a tak jsme
mohli absolvovat různé pěší výlety do
okolí a samozřejmě i do Tábora. Část
našich členů navštívila otevřenou
Benešovu vilu, jiní zase odjeli na
výlet do Jindřichova Hradce. Díky
finanční podpoře Klánovického Atria,
a hlavně grantu MČ Klánovice, se
mohli ozdravného pobytu zúčastnit
všichni zájemci.
V polovině května jsme vyslechli
v klubu poslední jarní přednášku –
po roce nás opět navštívil filmový
historik dr. Pavel Taussig. Seznámil nás
s obsahem své nové knihy, která je opět

o filmových hercích, a nikomu nevadilo,
že se přednáška protáhla. Už se vlastně
těšíme, až přijde znovu.
Hned zkraje května jsme začali
s procházkami kolem Klánovic,
poslední úterý, tj. 29. 5. 2018, uděláme
výpravu do Strahovského kláštera,
týden potom pojedeme do Stromovky.
S výlety hodláme pokračovat i během
celého léta, přesný rozpis bude
vždy včas oznámen.
Nyní na jaře máme před sebou ještě
dva jednodenní autobusové výlety –
zámek Kačina, Kutná Hora, potom
Litoměřice a zámek Ploskovice. Věříme,
že se nám oba výlety vydaří.
Za výbor Olga Paplhamová

Dne 6. 5. 2018 v 23. 02 vyslalo Operační
středisko jednotku k požáru do ulice
Aranžerské. Jednotka vyjela s CAS
16 Iveco v počtu 1+3. Na místě zjištěn
požár dřeva a porostu o rozměrech
cca 2 x 3m. Jednotka pomocí 1C
proudu požár likvidovala. Na místo
zásahu přijela jednotka HZS Praha ze
stanice Strašnice.
Dne 8. 5. 2018 v 15.27 je opět
jednotka SDH Klánovice povolána
k požáru, tentokrát do pražské
Hostivaře. Dle pokynů OPIS na místo
vyjíždí CAS 32 Tatra 148 v osádce
1+1, část jednotky 1+5 zůstává jako
záloha na vlastní stanici. Ve 22.15 je
část jednotky ze stanice rozpuštěna.
V 0,30 proběhlo střídání v osádce
CAS 32. Na základnu se jednotka
vrátila ve 3,18.
Dne 13. 5. 2018 na základě
oznámení občana vyjíždí jednotka
s CAS 16 Iveco 1+3 do ulice Smiřické
k padlému stromu. Na místě zjištěn
pád stromu na komunikaci. Jednotka
provedla jeho odstranění a v 20,22 se
vrací na základnu.
Pavel Jaroš
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Z klánovického sportu

Beach volejbal
v Klánovicích
Pro všechny příznivce beach volejbalu
bylo v sobotu 19. 5. 2018 v areálu
fotbalového klubu Klánovice slavnostně
otevřeno nové beachvolejbalové hřiště,
které bylo vybudováno za finanční
podpory Nadace ČEZ a naší městské
části. Na otevření byli kromě starosty
Klánovic Ferdinanda Poláka a místních
beachvolejbalových nadšenců v čele
s Honzou Hrubým (hlavním strůjcem
realizace hřiště) přítomni i šéf amatérské
volejbalové ligy Alexandr Mráz
a šestinásobný mistr republiky ve volejbalu
Michal Sukuba (velmi dobře se zhostil
role rozhodčího). Exhibiční zahajovací
utkání odehrály: mistryně Evropy do
18 let Martina Maixnerová a Marie Sára
Štochlová, proti nimž se na druhou stranu
kurtu postavili Jindra Zavadil (mistr

republiky do 18 let) a trenér Pavel Krč. Tito
volejbaloví profesionálové předvedli více
než padesátičlenné skupině volejbalových
nadšenců, kteří se zahájení provozu
hřiště zúčastnili, perfektní hru nad
vysokou sítí. V napínavém a vyrovnaném
utkání zvítězily nakonec obě mladé
nadějné volejbalistky, a to v poměru 2:1
na sety. Aktéři utkání po ukončeném
klání vyslovili pochvalná slova na adresu
všech, kteří se přičinili o výstavbu tohoto
beachvolejbalového hřiště, které podle
jejich slov snese nejpřísnější měřítka
srovnání a jeho umístění v blízkosti
vzrostlých stromů označili za úchvatné

placená inzerce

I.P.R. Real Estate
Ing. Kateřina Černá

724 646 572, www.ipr-real.cz

PRODÁNO pozemek 1764 m2

PRODÁNO, pozemek 1000 m2

Pro naše klienty hledáme další pozemky a rodinné domy
v Klánovicích a okolí.

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

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965

prostředí korespondující s přátelským
duchem beach volejbal a vůbec celých
Klánovic. V dalším průběhu akce se do
hry zapojily i místní amatérské dvojice,
které s neméně stejným zápalem pro hru,
jaký předvedli profesionálové, ukázaly
svoje umění hry na „bílém písku“. Bylo
to příjemně strávené odpoledne a velmi
jsem se bavil. Hřiště se stává součástí
fotbalového areálu, jako jeho multifunkční
rozšíření a je pro další příznivce tohoto
sportu dostupné zdarma po dohodě se
správcem areálu.
Slavomír Jaroš
Foto Kristýna Jarošová
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KOMPLETNÍ PÉČE
O PSY
VŠECH VELIKOSTÍ

Objednání na
tel.č. 603 286 876,
email: salon.sixi@gmail.cz,
www.salon-sixi.cz
Rohožnická 261, Újezd nad Lesy
VO hut. materiálem v Praze 9 přijme

ŘIDIČE-SKLADNÍKA
Pož. profesní ŘP-C, karta řidiče,
výhodou VZV, jeř,., palič, vazač. průkaz,
Tel: 731 545 839, knourek@technimat.cz

Nově otevřeNá prodejNa

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

599,-

gRILOVÁNÍ

od 6

90

299,-

původně: 1 199,-

333,původně: 666,-

1 199,původně: 1 999,-

baZéNy

129,-

původně: 359,-

199,původně: 239,-

1 199,původně: 1 999,-

+ samolepky

původně: 169,-

199,-

původně: 259,-

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

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

69 90

původně: 89,90

165,původně: 329,-

54 90

329,-

+ bazénová

filtrace

999,-

původně: 1 999,-

původně: 799,Při odevzdání slevového kupónu
na prodejně, získáte slevu
na nákup těchto produktů.
Při registraci do věrnostního
programu BANQUET CLUB
získáte slevu na další nákupy ve výši 3%

slevy až

-50%

(tato sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží). Slevy se nedají sčítat.

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

VILADOMY DOUBRAVČICE – BYDLENÍ V ZAHRADÁCH

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

Horizont
Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Ing. Markéta Večerníková

722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

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

603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
p

NO
RODÁ

PRODEJ – hezký mezonetový byt
3+kk/B/G, 62 m2, Hrádková ul.,
Praha 9 – Újezd n.L.

zdirad.pekarek@re-max.cz

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

cena 13.900.000,-Kč

PRODEJ - luxusní RD 5+1/2G, podlahová plocha 310 m2, pozemek 1434 m2,
Ježovická ul., Praha 9 - Koloděje

www.zdiradpekarek.cz

cena 2.190.000,-Kč

PRODEJ - nově vybudovaný atelier
(k bydlení), 2+kk, 43 m2 + sklepní kóje,
Mstětická ul., Zeleneč
cena 12.900.000,-Kč

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

PRODEJ – unikátní vila pro bydlení i podnikání
s vnitřním bazénem a hudebním, natáčecím a dabingovým studiem, dvojgaráž a umělecký ateliér,
užitná plocha 448 m2, pozemek 782 m2,
Janáčkova ul., Šestajovice
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PROGRAM červen 2018

Výstava měsíce
140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLÁNOVIC
Klánovice spolu o.p.s. ve spolupráci s klánovickou graﬁčkou Deni-

18. 6. pondělí, 20:00 - Kino

sou Brédovou připravila výstavu k letošnímu 140. výročí založení

a galantní partner. Španělsko, Bulharsko/2017/životopisný, krimi,

Klánovic. Slavnostní zahájení výstavy se koná v pondělí 4. 6. od
19:00. Výstava potrvá do konce června.
4. 6. pondělí, 19:30 - Kino

K výročí 140 let od založení Klánovic uvádíme ojedinělou ﬁlmovou
kroniku Klánovic zachycující významné události v období od 13.
května 1945 do 28. září 1947. Přijďte se podívat, jak moc se naše
čtvrť za desítky let změnila. Rozeznáte na ﬁlmových záběrech místa,
po kterých denně chodíte? Po skončení dokumentu můžete zůstat na
besedu s pamětníky. Československo/١٩٤٧Režie: J. Suchánek
LADIES NIGHT

8. ročník populární akce pro ženy Ladies’ night. I tentokrát bude její
součástí tržiště, ﬁreshow, tombola a ﬁlm pro ženy - komedie DÁMSKÝ KLUB. Rezervace vstupenek nutná!
11. 6. pondělí, 20:00 - Filmový klub

drama/123 min/s českými titulky Režie: F. L. de Aranoa Hrají: P. Cruz,

20. 6. středa, 19:30
DVOJKONCERT IVO JAHELKA a MIROSLAV PALEČEK
Již podruhé zavítají se svým vynikajícím programem na pódium do
Nové Besedy. Po společném úvodním bloku koncertu se v první části
představí Miroslav PALEČEK – polovina ze známé dvojice Paleček a
Janík, která patří k legendám českého folku. V originální interpretaci
zazpívá nejen oblíbené JEŽKÁRNY - písně V+W+J, ale i řadu svých
osobitých autorských skladeb. Písničkám již tradičně nechybí melodičnost, nevtíravost a nadhled. V druhé části pořadu pobaví Ivo
JAHELKA, který je známý jako „zpívající právník“, svými zhudebněnými soudničkami, baladami ze života a perličkami přímo ze soudních
síní a předsíní.

HOŘÍ, MÁ PANENKO

K uctění památky nedávno zesnulého Miloše Formana uvádíme jeho
kultovní ﬁlm. Film navíc budeme znovu promítat z 35mm kinoﬁlmu. Nenechte si tuto ﬁlmovou událost ujít! Přijďte na Formana na
pětatřicítce! Pozor, pro diváky máme připravené malé překvapení.
Československo, Itálie/1967/71 min
12. 6. úterý, 19:30 - Přednáška

Brutální, bezohledný, živočišný narkobaron, ale také milující otec

J. Bardem, P. Sarsgaard, D. Valenica

KLÁNOVICE JDOU KUPŘEDU

7. 6. čtvrtek, 18:00 - Akce

ESCOBAR

DÁMSKÝ KLUB

25. 6. pondělí, 20:00 - Kino

Inspiraci občas potkáte na těch nejnepravděpodobnějších místech.
Třeba v knižním klubu. To zjistí i čtyři celoživotní přítelkyně (Keaton,
Fonda). Po přečtení knihy 50 odstínů šedi se rozhodnou radikálně
změnit své stereotypní životy. USA/2018/komedie /s českými titulky

TRVALÁ REALIZACE

Jednoho dne se žák přestal snažit a dosáhl osvícení. Přednáší:
Vlasta Červ
13. 6. středa, 20:00 - Kino

HASTRAMAN

Režijní debut Ondřeje Havelky podle stejnojmenného románu Miloše Urbana (oceněného Magnesií Litera). Česko/2018/romantický,

SOCIAL CLUB

26. 6. úterý, 19:00 - Kurzy
Poklábosení v angličtině
29. 6. pátek, 15:00 - Zahradní slavnost

HURÁ NA PRÁZDNINY!!!

Přijďte s námi opět oslavit konec školního roku! Můžete se těšit na
kapelu PÁRTY LEADERS, lezeckou stěnu pro všechny věkové ka-

thriller/100 min

tegorie, lanové překážky pro nejmenší a grilování.

14. 6. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý čtvrtek v měsíci!

BĚH S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky

Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se

Amatérské cyklistické vyjížďky

spřízněnými dušemi bluesové standardy.

Sledujte naše webové stránky

BLUE JAM SESSION

OKOLO KLÁNOVIC

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, hlavnímu městu Praha a MČ Praha 21 za pomoc
a ﬁnanční podporu hudebních, ﬁlmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz

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: 1. 6. 2018. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Michael Bouška, Jana Jochová, Veronika Gotthardt,
Zorka Starčevičová, Pavla Fischerová, Radomír Kůla, Štěpánka Čtrnáctá, Matěj Nejedlý, Daniel Stangl, korektura Ludmila Palatová. 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. Registrační číslo
MK ČR E 12804. Následující uzávěrka čísla: 20. 6. 2018. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1400 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma,
ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Žijí v Klánovicích

Tip na výlet

Uhlířské Janovice a cyklovýlet krajinou Posázaví

Eliška Klučinová

Řada klánovických rodičů důvěrně zná
atletický oddíl pro mládež, který již léta
funguje v Újezdě nad lesy. Prošla jím
i klánovická rodačka, vrcholová atletka,
členka reprezentačního družstva,
studentka UK FTVS, vícebojařka Eliška
Klučinová. Jako dítě prý byla extrémně
soutěživý typ, proto není překvapivé,
že její sportovní příprava pokračovala
na osmiletém kladenském sportovním
gymnáziu. Zatímco v Újezdě se
trénovalo 2–3x týdně, v Kladně byly
každodenní ranní i odpolední tréninky.
Prakticky od této doby se Eliška věnuje
hlavně sportu. Atletice podřizuje skoro
všechno – stravování, odpočinek,
spánek… Někdy musí jít stranou
i osobní život. Sedmiboj (a jeho halová
varianta pětiboj) je atletická disciplína,
která se skládá z běhu na 100 metrů
překážek, skoku do výšky, vrhu koulí,
běhu na 200 metrů, skoku dalekého,
hodu oštěpem a běhu na 800 metrů.
Vyžaduje tedy velkou všestrannost.
Eliška v něm dosáhla řady úspěchů.
Z posledních např. bronz na
halovém ME v roce 2015 a čtvrté
místo na letošním MS v Birmighamu
(obojí pětiboj).
Tahle sympatická mladá dáma, která
díky sportu také hodně cestuje, žije
střídavě na Strahově a v Klánovicích.
Klánovice jsou pro ni především
místem odpočinku a setkávání
s rodinou. Zmiňuje, že nikde se
„neodpojí“ tak dokonale, jako při
houbaření v Klánovickém lese nebo
při práci na zahradě, kde si pěstuje
bylinky a květiny.
Elišku baví kromě atletiky zimní
sporty, cestování, volejbal nebo práce
s dětmi, které by se jednou ráda
profesionálně věnovala. Eliška je zatím
svobodná, ale rodinu určitě plánuje.
Předtím by si však ráda ještě splnila
některé sportovní sny – ještě jednou se
kvalifikovat na olympijské hry (Tokio
2020), zlepšit hodnoty svých českých
rekordů nebo získat další medaili na
mezinárodních závodech.
Štěpánka Čtrnáctá

Tam, kde se kolínská rovina zvolna
začíná zvedat a přechází do malebné
krajiny Posázaví, leží město Uhlířské
Janovice. Zajímavé památky naleznete
v blízkém okolí rozsáhlého náměstí.
Barokní kostel se nalézá přímo v centru
a v jeho interiéru si můžete prohlédnut
fresky Josefa Kramolína, známého
pozdně barokního umělce, který se
proslavil malbou iluzivních oltářů.
Kousek pod kostelem stojí románskogotický kostelík sv. Jiljí, nejstarší
památka ve městě. Vejdeme-li do jedné
z bočních ulic (Zdravotní), ocitneme se
v bývalé židovské čtvrti s dochovanou
synagogou. Ta připomíná svým lehce
orientálním stylem a bílo-modrým
řešením fasády spíše pravoslavný
kostelík na řeckém ostrově.
Krajina jižně od Uhlířských Janovic
je diametrálně odlišná od té na sever.
Ladně se vlní, a vytváří tak travnatá
údolíčka střežená zalesněnými vrchy.
A právě touto krajinou podnikneme
druhý jarní cyklovýlet. Z Janovic
po cyklostezce 0106 dojedeme do
Sudějova s poutním barokním areálem
a léčivým pramenem. Cyklotrasa 0121
nás povede přes obec se sympatickým

jménem Pivnisko do městečka
Čestín s mohutným kostelem a také
s restaurací, kde můžeme dát průchod
svým chutím nabytým po cestě. Trasa
s číslem 0122 bude naším průvodcem
do města Rataje nad Sázavou. Pod
náměstím stojí nad údolím hrad
Pirkštejn, jehož hradním pánem je
Ondřej Kobza, v horní části náměstí
shlíží dolů zámek s barokními arkádami
a dochovaným renesančním křídlem.
Zpět do Janovic pojedeme po silnici
a následně cyklotrase 0106. Trasa měří
cca 50 km, budete unaveni a krásou
krajiny překvapeni.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Restaurace Bazar
Po časově a zajisté i finančně náročné
rekonstrukci bývalé prodejny Bazar se
toto místo přeměnilo v designově krásnou
restauraci v italském stylu, která potěší
nejen interiérové fajnšmekry, ale i ty,
kteří si potrpí na kvalitní jídlo připravené
z prvotřídních surovin.
Místo jsme navštívili už vícekrát
a vždy jsme byli spokojeni: obsluha milá,
pozorná, naše otázky k jídelnímu lístku
objasní, pokud něco neví, zjistí a dá vědět.
V plném provozu je restaurace v tomto
momentě sotva týden, některé drobnosti
se ještě dolaďují.
Restaurace nabízí kromě pizzy také
středomořské rybí pokrmy, steaky
z kvalitního masa nebo pokrmy
z mezinárodní kuchyně. Kromě jídel
z jídelníčku je zde k mání také denní
nabídka za přiměřenou cenu 220 Kč.
Protože je krásný slunečný den,
posazujeme se na terasu. Objednáváme
si hamburger s hranolkami z jídelního
lístku (290 Kč) a z denní nabídky volíme
toskánskou luštěninovou polévku
minestrone a vepřovou panenku
s bramborovou kaší.

Zatímco čekáme na jídlo, obsluha
nám přinese na stůl domácí chléb
s česnekovým dipem a v bylinkách
nakládané olivy. Polévku hodnotíme velice
kladně, nechybějí v ní olivy ani čerstvé
bylinky. Hamburger je namlet nahrubo
z kvalitního hovězího masa, propečený
ve svém středu dorůžova tak, jak se
patří. Houska odhadujeme domácí. Také
vepřová panenka je perfektně připravena
i okořeněna, příjemně překvapila.
Na zakončení objednáváme
dezert v podobě tvarohového krému
s ibiškovým extraktem, malinami
a borůvkami, oceňujeme nejen jeho chuť,
ale i kreativitu.
Cenově patří Bazar k těm dražším, ale
také nejlepším restauracím v okolí.
Veronika a Frank Gotthardtovi
Restaurace BAZAR Klánovice
Slavětínská 173, Klánovice
po–pá 7–23, so–ne 8–23
tel. 244 400 396

    

