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K L Á N O V I C K Ý

Bude v Klánovicích nuda?
Nudistická pláž na místním koupališti by se hodila, mokré plavky odporně
studí. A jak je to s tou „opravdickou” nudou v naší obci? Zmapovali jsme místní
restaurační zařízení, hospody a hospůdky, lesní hřiště a cukrárny. Les nám naštěstí zůstal v podobě, na níž jsme zvyklí a tak je možno bez obav zajít i na dětské hřiště poblíž Placin v západní části lesa anebo na druhou stranu Klánovic na
hřiště u lesní silničky vedoucí z Klánovic do Úval.
Řecká restaurace Samos nabízí iluzi cesty lodí po moři včetně dětského hřiště,
posedět můžeme jako bozi v Olympu, užívat si čerstvý vzduch v Hospodě u lesa,
milovníci fotbalu zajdou do hospůdky K club či posedí u stolku na sousedním
koupališti, hospůdka U Jonáše zase připomíná jeden z mnoha biblických příběhů. Může se zajít na kus řeči do Besedy či k Dašům, kde se taktéž nachází
pískoviště pro menší děti. Většina restaurací nabízí v letních dnech velmi příjemné posezení na zahrádce. Milovníci umění si prohlédnou krásné dřevěné
sochy, mohou hledat neotřelé nápady v „krabičce umění“/Artboxu anebo hned
naproti v kavárně Beseda zajít na výstavu, zatvrzelí abstinenti navštíví zdejší
cukrárnu Junior.
Jak vidno, Klánovice jsou příjemné místo pro žití a i proto lákají výletníky, auta
mohou nechat doma a přijet na kolech, nebo MHD, procházka nebo projížďka
kolmo lesem každého osvěží.
Radomír Kůla






Foto: R. Kůla

CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ
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Jak jsme Vám již v minulých číslech avizovali, tak sportovní kluby
byly úspěšné a obdržely dotaci
na svůj rozvoj. Fotbalisty tak čeká
vybudování fotbalového hřiště a tenisti zahájili opravu kurtu.
V posledních dnech měsíce června jsme se maximálně snažili o navýšení kapacity mateřské školky.
Do uzávěrky tohoto čísla bohužel
není jasné, zda se nám podaří kapacitu navýšit na 119 již od září tohoto roku. Při této příležitosti musím konstatovat, že výzva k solidaritě zůstala nevyslyšena. Proto si
Vás dovolím vyzvat k solidaritě
ještě jednou a poprosit Vás o zaslání
finanční podpory pro navýšení kapacity mateřské školky, číslo účtu:
21233-2000707339/0800, VS: 119.
S přáním hezkého léta.
Petr Soukup

Chtěli bychom
znát váš názor!

Tištěný zpravodaj?
Rychlý web?
Nebo obojí?
S přihlédnutím k aktuálnímu vývoji moderních technologií a jejich vlivu
na svět médií musíme konstatovat, že
se blíží doba, kdy bude nutné odpovědět na otázku, zda omezené finanční prostředky z rozpočtu naší
městské části investovat do rozvoje tradičního tištěného KZ či raději do moderních internetových stránek. Proto se
na Vás znovu obracíme s jednoduchým dotazem: Co je pro Vás komfortnější – informace ve formě tištěného zpravodaje (10 vydání za
rok) nebo informace na průběžně
aktualizovaném webu? Odpovědi
zasílejte na ÚMČ Praha-Klánovice,
pište na e-mail urad@praha-klanovice.cz, případně telefonujte na číslo 281
960 216.
Těšíme se na Vaše reakce!
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ
Jiří Karban, člen Rady MČ
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Informace z jednání Rady MČ

Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,

strana

Rada MČ Praha-Klánovice („RMČ“)
zasedala ve dnech 29. 5., 12. 6.
a 20. 6., další jednání bylo naplánováno na středu 3. července.
RMČ mj. schválila:
• úpravy rozpočtu: například částka 82 400 Kč (podíl na odvodu
z výherních hracích přístrojů
za 3. čtvrtletí roku 2012) bude
rovným dílem rozdělena mezi
FK Klánovice a Místní knihovnu,
• navýšení rozpočtu o přijaté dary
ve výši 8 tis. Kč, přičemž 6 tis. je určeno společnosti Nadosah na program „Vítejte ve světě hudby“ a 2 tis.
byly věnovány Sboru dobrovolných
hasičů na pořádání akce „Zábavné
odpoledne s hasiči“,
• mimořádné odměny pro ředitele
Masarykovy základní školy a pro
ředitele Mateřské školy, v obou
případech se finanční částka rovná
jednomu měsíčnímu platu dle platného platového výměru,
• v rámci akce „Průkaz energetické
náročnosti budov“ uzavření smlouvy s firmou EnergyPlan, cena realizace: 57 200 Kč vč. DPH,
• uzavření smlouvy se společností

BOZP-PO s.r.o. na komplexní aktualizaci zajištění služeb požární
ochrany a bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, částka 7 500 Kč
bez DPH (vstupní audit, dokumentace PO a BOZP),
• změnu v personálním složení Redakční rady („RR“) Klánovického
zpravodaje: odvolán byl Giuseppe
Maiello, zvolen Robert Zoulík,
• úkol pro RR: připravit vhodnou komunikační strategii pro záměr vybudování Senior centra v Klánovicích,
• vyjádření nesouhlasu s vybudováním herny v Kunčické ulici, důvod:
blízkost školských zařízení,
• záštitu MČ nad zářijovou akcí „Veletrh kroužků“ (koná se 4.9. v Hale
starosty Hanzala) a uzavření smlouvy o spolupořadatelství mezi MČ
Praha-Klánovice a o.p.s. Klánovice
Spolu,
• zveřejnění záměru pronajmout
pozemek současného zahradnictví v sousedství KC Beseda,
Chcete se dozvědět více? Kompletní
zápisy a usnesení z jednání RMČ najdete na internetu: www.praha-klanovice.cz, sekce „volené orgány“.
Jiří Karban

Co, kdy, v kolik, kde???
Kdy
31. 08. 2013
od 15:00

Kdo, kde
Ing. V. Hoffmann,
NADOSAH, o.p.s.,
KC Nová Beseda
Slavětínská 120

Co
3. Ročník
Klánovického hudebního
Mini Festivalu

Připravované akce v dalších měsících

04. 09. 2013
16:00-18:00

Klánovice SPOLU, o.p.s.
Masarykova ŽŠ,
MČ Praha-Klánovice
SPORTOVNÍ HALA
V soudním čp. 1000

04. 09. 2013 - MČ Praha Klánovice,
01.12.2013
Tomáš Hradecký
16:00-18:00
ÚMČ, U Besedy 300
06. 10. 2013
15:00

NADOSAH, o.p.s.
KC Beseda,
Slavětínská 120

3. KLÁNOVICKÝ VELETRH KROUŽKŮ
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
45 VYSTAVOVATELŮ Vás seznámí
s více jak 100 ZÁJMOVÝMI KROUŽKY
a nabídne řadu dalších aktivit
pro DĚTI, MLÁDEŽ i DOSPĚLÉ.
Výstava fotografií Tomáše Hradeckého.
Vernisáž 4. 9. 2013 od 18 hodin.
Avon pochod
- celosvětová akce vyjadřující podporu ženám
s rakovinou prsu a jejich rodinám.

Akce mimo Klánovice
14. 09. 2013
7:00 -19:00

Modelklub Klánovice
Letiště
Hořice Domoslavice

Mistrovství ČR - volné modely
kat. F1, A, B, C
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Jubilanti

Zprávy ze zastupitelstva
Klánovické zastupitelstvo se k jednání sešlo 19. června, omluveni
byli Ing.Kubíček a Ing. Voleš.
Z projednávaných bodů vybíráme:
• po prázdninách začne instalace
orientačních čísel ve vybraných
ulicích v zelenobílé barevné kombinaci
• ZMČ schválilo stavy na účtech
ke konci roku 2012 a závěrečný
účet MČ.

dá náklady v řádu desítek tisíc Kč.
• Provozovatel nákupního střediska,
společnost CPI, a.s., požádal o odkoupení pozemku pod stavbou
a sousedního dvora (celkem cca
1800 m2). ZMČ souhlasí se zveřejněním záměru prodeje za cenu
12 tis. Kč/m2.

• ZMČ schválilo výsledek hospodaření základní a mateřské školy
za rok 2012

• ZMČ vyjádřilo podporu stavbě tzv.
Klánovické spojky (propojení
na D11) za podmínek, že bude
předtím zprovozněn obchvat Běchovic a Újezda n L., přeložka Jirny-Úvaly, obchvat Horních Počernic
a nájezd na D11 (tzv. Beránka)

• Letošní rozpočet MČ byl navýšen
o 1 886 tis. Kč na 15 058
tis. Kč, př ičemž financování
z výsledku minulých let bylo navýšeno o 697 tis. Kč na 3 697
tis. Kč.

• ZMČ schválilo návrh obecně závazné vyhlášky o provozování loterií
a podobných her (herní automaty)
s podmínkou, že na území Klánovic nebude provozování uvedených
aktivit povoleno.

• Zástupci firmy UBM předložili upravený návrh na výstavbu na katastru Horních Počernic při hranici s
Klánovicemi. Po dobu výstavby by
měl být znemožněn průjezd z této
lokality přes Klánovice. MČ Klánovice nechá připravit právní rozbor
smlouvy předložené investorem,
projedná příště

• ZMČ podpořilo záměr vedení Dětského domova na výstavbu tzv.
startovacích bytů

• Dr. Maiello pozval na jednání ředitele ZŠ kvůli ceně, za kterou jsou
pronajímány učebny jazykové škole Delta School. Finanční výbor dříve doporučil zvýšení ceny, které by
mohlo vést k odchodu Delta
School ze ZŠ. Starosta uvedl, že
stanovení ceny je v kompetenci ředitele ZŠ.

• Do Kontrolního výboru při ZMČ
byli zvoleni dr. Maiello, Ing. Král
a p. Lukáš
• Mgr. J. Karban nebyl zvolen zástupcem starosty
Jednání skončilo krátce před půlnocí.
Tomáš Ruda

V červenci oslaví své narozeniny
Josef Tichý
Olga Baumrukerová
Vladimír Klomínek
Jana Mikušová
Marie Žížalová
Jana Tomsová
Jiří Kárník
Josef Špicar
Věra Kadlecová
Vladimír Staroba
Zdeněk Koucký
Rosalie Řeháková
Jiří Kolátor
Václav Kadlec
V srpnu oslaví své narozeniny
Božena Svačinová
Božena Křemenová
Jana Holatová
Helena Řeháková
Marie Hlavničková
Gert Weinmann
Vilemína Vajgrtová
František Horák
Milena Březinová
Ivan Slezák
Všem oslavencům gratulujeme

• MUDr. Polák přednesl zprávu o činnosti komise pro Senior centrum –
komise připravila tři varianty (denní stacionář a dvě lůžkové s různou
kapacitou), uvedla, že MČ by zřejmě nezvládla provoz centra financovat. Bude zjištěn zájem občanů
Klánovic o služby senior centra
včetně finančních podmínek.
• Vzhledem ke změně zákonů bude
třeba vypracovat energetický audit
budov užívaných MČ, což si vyžá-
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Restaurace Samos, foto: R. Kůla
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Co nabízejí Klánovice o prázdninách

Naučná stezka Klánovickým lesem
Naučnou stezku v Klánovickém lese
vybudovala ZO ČSOP Stopa Klánovice. Stezku jsme postupně rozšiřovali
a upravovali její trasu až do současného stavu uvedeného na připojené
mapce. Délka trasy je cca 12,5 km, její
začátek i konec je u vlakového nádraží
Praha Klánovice. Stezka vede převážně po turisticky značených cestách, pouze na lokalitu Žák je udělána samostatně značená odbočka
z červené turistické značky. Druhá
odbočka začíná u dětského sportoviště a vede směrem ke škole v Klánovicích. Stezku doporučujeme procházet ve směru od nádraží k Žáku a
dále, protože výše uvedené odbočky
jsou značeny jednosměrně.
Naučná stezka popisuje historii
Klánovického lesa, jeho faunu a floru,
zaniklé vesnice na území lesa (Slavětice, Hol, Žáky, Lhotu nad Úvalem)
a historii okolního osídlení (Jirny, Šestajovice, Újezd nad Lesy a Úvaly).
Naučná stezka byla vybudována
v roce 1995 s 10 zastávkami. Počet
zastávek jsme postupně zvyšovali až
na současných 17, kdy zastávka č. 15
je dětské sportoviště. Protože jsme
nové zastávky umisťovali mezi stáva-

Lesní hřiště na cestě do Úval, foto: R. Kůla
jící, nejdou čísle zastávek na trase na- Nadace pro obnovu a rozvoj. Tato nadučné stezky po sobě. V současné ace hradila a v současnosti hradí
době Klub českých turistů doplňuje na- veškeré finanční náklady spojené s vyučnou stezku jejich profesionálními budování, rozšiřováním a údržbou. Jen
směrovkami. O naučné stezce jsme údržba stezky (opravy rozbitých a povydali již 4 informační brožury, v sou- ničených prvků) spotřebuje každočasné době připravujeme pro 4. vy- ročně nemalé prostředky.
dání dotisk s novou mapkou trasy, ktePodrobné informace o naučné
rou jsme změnili.
stezce Klánovickým lesem lze najít na
Naučná stezka Klánovickým le- našich internetových stránkách
sem by nemohla existovat bez pod- www.stopa-csop.cz.
pory pana Michala Voráčka a jeho
Petr Macháč
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Klánovický
okruh
Výlet nás zavede do rozsáhlého
lesního prostoru Klánovického lesa.
Výchozím bodem naší cesty bude železniční zastávka Praha – Klánovice.
Držet se budeme nejdříve cyklotrasy
8100 (Pražské kolo). Hlavní cesty (turistické) jsou zpevněné, ostatní nezpevněné, nicméně průjezdné. Během
cesty najdeme velmi zajímavá lesní
společenstva, která místy připomínají severskou březovou tajgu, jinde se
střídají dubové porosty se smrky, modříny a borovicemi. Přímo u lesa je několik restaurací, v lese pak i dobře
upravená dětská hřiště. My se vydáme 150 m za posledním domem doleva přes Staroklánovickou ulici (zde
pozor) a po zelené značce pokračujeme do hloubi lesa. Na rozcestí s červenou značkou zatočíme vlevo a po
červené dojedeme k místu, kde červená značka zahýbá vlevo. My se zde
dáme naopak vpravo a po asi 1,5 km
dlouhém přímém úseku nás bude
křížit značka zelená, kterou využijeme
a pokračujeme po ní vlevo až k železniční trati, kterou podjedeme. Hned
za tratí se dáme doleva po červené.
Podél trati dorazíme zpět do Klánovic.
Nedaleko výchozího místa se vydáme
po cyklotrase 8100 uličkami malebných Klánovic.
Milovníci architektury mohou obdivovat dnešní podobu lesní obce, kterou po roce 1878 počal budovat obchodník s nemovitostmi Václav Klán.

Hospoda u lesa, foto: R. Kůla
Ten zakoupil v r. 1874 od knížete Li- herných klasických vil dnes v Klánochtensteina a od dvora v Jirnech po- vicích najdeme i výstřelky moderní arzemky, které pak vykácel a rozprodal chitektury, které ovšem všechny japro stavbu prvních osmnácti usedlostí. koby spojuje láska k přírodě, která je
Podnikatelsky to byl velmi prozíravý zde opravdu na dosah.
plán, pozemky se rychle zhodnocovaly
U golfového hřiště se přidržíme
hlavně díky nově vystavěné železni- modré značky, kterou využijeme při
ci, na které se Václavu Klánovi poda- průjezdu západní částí lesa. Kolem sařilo vyjednat zřízení nové železniční moty Nové Dvory se dostáváme k ulizastávky. Na začátku první světové ci Ve Žlíbku v místní části Xaverov, kde
války tak již v obci stálo 90 vil, 7 res- zatočíme vpravo a společně s cykotaurací a velký pension. Klánovice se trasou 14 podjedeme dálnici D11
rychle staly nejoblíbenější vilovou a vjedeme do Horních Počernic. Zde
čtvrtí v pražském okolí.
je možné putování ukončit a po dobOsada se dále rozvíjela, došlo ře značených cyklotrasách ulicemi H.
i na úpravu blízkého lesa, byly zbu- Počernic dojet ke zdejší železniční stadovány krásné moderní lázně (dnes již nici. Pokud se rozhodneme pokračozbourané) a na konci 30. let byla za- vat dále, uhneme při okraji H. Počerhájena výstavba golfového komplexu. nic vpravo do ulice K Berance, kde se
V té době byly Klánovice velmi oblí- napojíme na cyklotrasu 8100, které se
beným výletním místem pro praž- budeme držet zpět přes dálnici D11.
skou smetánku a mnozí lidé se do Klá- Hned za dálnicí se nachází areál
novic stěhovali nastálo. Vedle nád- Tvrze Hummer, což je stálý přírodní
zábavní park ve středověkém stylu. Po
jeho nezbytné návštěvě se po cyklotrase 8100 vrátíme zpět do Klánovic,
k výchozímu bodu našeho výletu.
Klarisa Milerová

Klánovice očima
Tomáše Hradeckého
Zveme Vás na výstavu fotografií
Tomáše Hradeckého do prostor
Úřadu městské části Praha-Klánovice, U Besedy 300.
Vernisáž: 4. 9. 2013 od 18 hodin.
Petr Soukup
STOPA, foto: R. Kůla
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Slovo zastupitele
Mnoho lidí se mne ptá na personální změny na klánovické radnici. Pokusím se nastínit svůj subjektivní pohled na tuto záležitost.
2 roky fungovala rada za účasti 2 zástupců ODS (včetně starosty), 2 zástupců Spolu pro Klánovice a 1 zástupce sdružení Čas na změnu (Strana Zelených). Tato
spolupráce přinesla Klánovicím mnohé –
oprava školy, školky, oprava silnic, řešení situace kolem koupaliště, oprava podlahy sportovní haly, oprava střechy KC
Beseda, digitalizace kina, vypracování
dopravních generelů. Léta neřešené problémy se pohnuly dopředu.
Strana zelených se svým 1 zástupcem
v Radě MČ se začala cítit ohrožena novým
volebním uskupením Spolu, a začala vymýšlet jak dosavadní fungující složení radnice zničit. Dle scénáře vytvořeného panem Kubíčkem (ČSSD) byla odvolána paní
místostarostka Martinová (SPK). Potřebné
hlasy dodaly ČSSD, TOP 09 a Strana Zelených. Kolega paní Martinové pan Voleš
poté zcela logicky odstoupil.
Do Rady MČ byl zvolen zástupce
ČSSD a TOP 09. Zástupci ODS – tedy já
a pan starosta Soukup jsme měli v této
chvíli 2 možnosti – odstoupit a nepodílet
se dále za těchto podmínek na vedení obce
nebo zůstat a pokusit se dále pracovat. Odstoupení by znamenalo změnu na postu
starosty. Rozhodli jsme se tedy pokračovat v načaté práci. Hodnocení tohoto
kroku nechť provedou naši voliči.
4 měsíce po těchto manévrech odstoupila z rady paní Starčevičová, jejíž strana veškeré tyto změny iniciovala.
Nechci tímto konstatováním napadat
nové členy rady. Jejich zájem podílet se na
vedení obce je legitimní. Způsob realizace těchto změn, odvolání paní místostarostky Martinové na základě smyšlených
důvodů, ale přinesl zásadní škody na mezilidských vztazích.
Je na nás, voličích, aby nás v budoucnu nezastupovali lidé, kteří hledají v komunální politice uspokojení své touhy po
„moci“ a vlastní ješitnosti a místo práce
pro obec vymýšlejí nejrůznější strategie jak
a koho odvolat. Je na nás, abychom nevolili lidi, kteří zde mají své ekonomické
zájmy a chtějí jen „tahat za nitky“.
Ne každý z nás má dostatek času se věnovat věcem obecním, ale minimálně
jednu věc této obci a lidem, kteří pro ni
chtějí pracovat, dlužíme – skutečný zájem
o to, koho budeme volit. Nejde přeci o ambice jednotlivých stran, jde o naše společné
Klánovice.
Martina Petráčková
Vaše zastupitelka
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Zprávy z úřadu

Rada městské části schválila zakoupení a instalaci dětského pískoviště na Hornopočernicko. Věříme, že i tento nevelký doplněk udělá našim nejmenším radost.
Autor: Antonín Rezek

Klánovický zpravodaj
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Stalo se…

III. ročník, středa 4. září 2013, 16 – 18 hod
První týden po prázdninách se bude v
Klánovicích opět konat Veletrh kroužků.
Jedná se o prezentační odpoledne volnočasových aktivit pro děti a dospělé,
které pořádá nezisková organizace Klánovice SPOLU o.p.s. ve spolupráci se
základní a mateřskou školou. Vlastní veletrh se bude odehrávat v Hale starosty
Hanzala, ale doprovázet jej bude i řada
akcí, které návštěvník nalezne na přilehlém prostranství. Vedle již tradičních
kroužků pro děti a mládež, jako je např.
výuka cizích jazyků a různé sportovní
aktivity, bude na veletrhu k vidění i nabídka cvičení pro dospělé, rehabilitací,
masáží, logopedie, doučování a volných
míst v okolních mateřských školách. Je
přihlášeno 45 organizací s nabídkou více
než 100 aktivit pro děti i dospělé. Letos
bychom také rádi představili možnosti
různých aktivit pro důchodce. Někteří vystavovatelé mají připravena i živá vystoupení s ukázkami své činnosti. Veletrh

bude mít také bohatý venkovní doprovodný program! Návštěvníci budou mít
možnost zdarma si vyzkoušet jízdu
na elektrokolech, bude zde připravena
ukázka policejní a požární techniky, policie uspořádá pro děti jízdu zručnosti
na kole a zábavnou formou jim přiblíží
dopravní předpisy. Děti se na odpoledni
dozví, jak pomoci poraněným zvířátkům
a neohrozit přitom své zdraví. Cyklistům
pan Wágner zdarma prohlédne jejich
kola před školní sezónou, tak je vezměte
s sebou. Celá akce má dobročinný charakter a výtěžek z dobrovolného vstupného a tomboly (hlavní cena – zapůjčení auta Opel na víkend s plnou nádrží,
celkem je připraveno více než 100 cen,
velice děkujeme rodině Hrbáčových)
bude věnován na zařízení školy. Pokud
na akci chcete prezentovat Vaši dovednost, napište nám na email: volesovi@volny.cz.
Ing. Šárka Volešová, Ph.D.

II. ročník Sochání
pro Hedviku
II. ročník sochařského sympozia
Sochání pro Hedviku se stal minulostí. Na náměstí Hedviky Vilgusové
po něm zůstaly čtyři díla sochařů
P. Fridricha, D. Janoucha, M. Kuzici
a J. Genzera.
Tématem letošního sympozia bylo
"Legrace v pohádkách". Samy posuďte, jak se s ním umělci popasovali.
Letos nás dost potrápila nepřízeň počasí. Rádi bychom touto cestou poděkovali tajemnici ÚMČ p. Horské,
která nám operativně pomohla alespoň s částečným zastřešením sochařů před úporným deštěm. Jak se
později během povodní ukázalo,
mohlo být i hůř.
Děkujeme všem partnerům a sponzorům, zejména ÚMČ Klánovice, Lesům ČR, ZŠ Klánovice a firmě ZISTA
s nadějí, že nám i do budoucna zachovají přízeň a budou se i v příštích
letech podílet na dalších ročnících.
Velký dík patří i drobným dárcům a patronům soch. Velmi nás potěšilo, že socha z letošního sympozia si již našla
svého patrona – je jím p. ing. Losert
a finančně přispěla i p. Dusilová. I další
sochy si hledají své patrony, kteří finančně přispějí na jejich vznik. Proto
bychom Vás rádi i touto cestou požádali o podporu tohoto projektu. Číslo
účtu 51-1069300217/0100. Předem
děkujeme.
Romana Kubíčková & Karel Vilgus
Klánovické fórum, nadační fond

Klánovický zpravodaj

Otázka měsíce
Jak jste spokojeni
s restauračními službami
v Klánovicích?
Žádná extraliga, spíš jen „divize“. Restauraci, kam by se
často sjížděli lidé z okolí, tady
nemáme. Pokud bych měl zajít
na večeři, zarezervoval bych si
stůl U Dašů nebo v Samosu.
Kdyby za mnou přijel nějaký kamarád z mládí (bývalý hipík
nebo punker), s radostí bych ho
– kvůli atmosféře - pozval na
pivo do Olympu. Jinak s rozpaky
sleduji provoz restaurace Nová
Beseda. Pomůže ji neviditelná
ruka trhu?
Jiří Karban, TOP 09
Městská část pronajímá dvě restaurace. Besedu na Slavětínské
ulici a dále restauraci K – klub na
fotbalovém hřišti. Klánovice
vlastní i KC Besedu, ve které je
provozována kavárna. Úplný výčet dokončuje pozemek pod restaurací Samos. Můžeme tak částečně ovlivnit kvalitu služeb. Děláme vše proto, aby kvalita a
kvantita byla pro Vás zachována
a měli jsme na výběr kam si zajít dát něco dobrého.
ODS
Nezdařilé handle.
Naše nynější zastupitelstvo
mělo nejprve dvě místostarostky, pak jednu, nyní žádnou a
nikdo patrný rozdíl nepociťujeme. Zastupitelstvu se právě
nezdařila volba zástupce/zástupců starosty. Díky této neschopnosti ale ušetříme desetitisíce a možná, že díky tomu
zcela nerozebereme 10 mil. určených na dům seniorů z prodeje Švestkovy vily. Bohužel prezentovat schopnost na úkor této
akce, to se daří.
Ladislav Hrabal, OK
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Závěr školního roku v MŠ
byl plný akcí
Spolek přátel klánovické školky
(SPKŠ) jako každoročně uspořádal
s končícím školním rokem dvě zajímavé události pro děti a jejich rodiče.
23. května se konal již 3. ročník ochutnávkové akce pod pohádkovým názvem Hrnečku, vař. Jejím cílem je
představit dětem i jejich rodičům netradiční suroviny a chutě a dokázat, že
zdravé znamená i dobré. Počasí se na
dvě hodiny konání akce umoudřilo a
všichni se mohli pustit do ochutnávání dobrot, jakými byly bulgur s ovocem
a mandlemi, cizrnová polévka, exotické ovoce, čerstvě lisované šťávy
nebo dokonce tradiční drožďová pomazánka. Všechny děti, které prošly
stanoviště a na každém aspoň malinko
ochutnaly, se na konci mohly těšit na
malou sladkou odměnu. O výrobu
všech pochoutek se postaral kolektiv
zaměstnanců školní jídelny v čele
s paní Danou Radinovou. Klára Svobodová, organizátorka Českého farmářského trhu v Klánovicích, se postarala o čerstvé suroviny přímo od farmářů. Pan Roman Hrdlic z obchodu U
kaluže pak zajistil exotické ovoce.
Skoro stovka malých strávníků se

svým doprovodem odcházelo domů
s plnými bříšky a dobrou náladou.
19. června pak proběhlo rozloučení s letošními předškoláky, kteří si to
po prázdninách zamíří do školních lavic. 39 dětí dostalo diplom, medaili
a hadrového pejska Arona, který děti
provázel v aktivitách školky celý rok,
a bylo pasováno na školáky. Zahradní slavnost doprovodila kapela Maxim
Turbulenc, která se předškolákům
i všem ostatním dětem náramně zamlouvala. Na zahradě bylo možné díky
ochotě paní Dany Radinové a jejího
týmu ze školní jídelny a díky členkám
SPKŠ zakoupit vynikající občerstvení
–domácí vafle, muffiny, párek v rohlíku nebo populární popcorn. Finanční
výtěžek celé akce byl věnován na rozšíření mateřské školky v příštím roce
o jednu třídu.
SPKŠ přeje všem dětem a jejich rodičům z klánovické mateřské školky
krásné prázdniny a těšíme se na viděnou v novém školním roce. Stále vítáme nové zájemce o členství ve Výboru SPKŠ. Více informací na webových stránkách MŠ Klánovice.
Za SPKŠ Míla Pražáková

cukrárna Juniorm, foto: R. Kůla

Klánovický zpravodaj

7-8

XXII. ročník

9

Model klub
Klánovice

Spolky

Hasiči informují
Začátek června byl i pro klánovické hasiče ve znamení zásahů a pohotovosti.
1. 6. v 18:21 vyjížděla jednotka, na základě žádosti Policie ČR, k likvidaci
padlého stromu do ulice Staroklánovické.
Další výjezd byl na základě OPIS
hl.m. Prahy již 2. 6. 2013 v 5:17 do ulice Lovčické k padlému stromu. Poté již
jednotka vyjížděla na pomoc občanům,
a to: 7:34 čerpání Mechovka 513
a 808, 11:11 Štamberk 86, 12:10 padlý strom Mechovka 458, 14:15 spadlý strom Mechovka V Soudním, 14:21
čerpání podchodu pod železniční tratí. Kromě zásahů byla v 6:05 vyhlášena jednotce pohotovost na zbrojnici. Ukončena byla ve 20:50.

strana

3. 6. od 11:12 do 4. 6. do 0:20 byla
opět jednotka, na základě rozhodnutí operačního střediska do pohotovosti
na zbrojnici. Mimo to jednotka vyjížděla
na čerpání podchodu v 10:30,
ve 12:49 čerpání ulice Utěšilovy, 15:20
padlý strom Mechovka 458, čerpání
dětské ordinace Šlechtitelská 97
v 18:30, 19:30 ul. Dohalická.
4. 6. v 14:25 čerpání ulice Utěšilova.
Dne 9. 6. v 16:30 byla opět jednotka OPISem uvedena do pohotovosti
na zbrojnici. Pohotovost byla ukončena 10. 6. v 8:00 hodin.
Dne 15. 6. v 13:58 byla jednotka odstranit vyvrácené stromy z lesní cesty souběžné s tratí a ulicí Habrovskou,
naproti čp. 414.

Hasiči nabízejí
Výjezdová jednotka SDH Klánovice přijme mezi sebe nové členy. Naše jednotka vyjíždí k zásahům nejen v rámci Městské části Klánovice, ale i celé Prahy, a to
na požáry i různé technické zásahy. Účastníme se různých celopražských cvičení. Pokud má někdo zájem stačí, aby mu bylo víc jak 18 let, byl zdravotně způsobilý a hlavně spolehlivý. Podrobnější informace na www.sdhklanovice.estranky.cz nebo ať nás kontaktuje na SDH.Klanovice@seznam.cz.
Jednotka se schází každou sobotu od 9:00 hodin ve Zbrojnici, Medinská 999.

Náš klub leteckého modelářství
pod vedením Miloslava Fišery pořádal 11.-12. 5. dvě soutěže Českého poháru v kat. volných modelů F1A, B, C, na letišti v Hořicích
Domoslavicích.
První soutěž se létala v sobotu
o putovní pohár MČ Prahy Klánovice a zúčastnilo se jí 58 soutěžících z celé republiky,z našeho modelklubu Klánovice dva soutěžící.
Druhá soutěž se létala v neděli
a té se zúčastnilo 44 soutěžících.
Obě soutěže organizačně podpořily rodiny Hojných, Dvořákova,
Zoulíkova a Fišerova.
Putovní pohár byl pořízen s přispěním MČ Klánovice.
Přes proměnlivé počasí se obě
soutěže vydařily. Byla to generálka
na mistrovství republiky, které modelklub Klánovice pořádá v září
2013.

Hasiči zvou
Jak již se stalo tradicí, pořádá Sbor dobrovolných hasičů Klánovice ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HASIČI, které se koná v sobotu dne 21. září 2013 od 14.00 hodin
v okolí Haly starosty Hanzala. Na co se můžete těšit: výstava hasičské techniky,
skákací hrad, soutěže pro děti a jejich doprovod, ukázka činnost psovodů, dopravní
hřiště apod. Akci finančně podpořil Úřad Městské části Praha – Klánovice.

Za modelklub Klánovice
Miloslav Fišera

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Zásah hasičů při povodních, foto: Bc. Jaroš

Velitel JSDH
Stanislav Huser

603 578 405

Zástupce velitele
Pavel Jaroš

607 551 670

Strojník
Milan Šup

607 603 814

Strojník
Lukáš Tvrdý

605 143 621

Starosta SDH
Václav Musil

602 333 860

Klánovický zpravodaj

Pejkař pejskařům
Dne 22. 4. došlo při venčení
mého malého Yorkšíra k jeho napadení volně pobíhajícím vlčákem bez košíku a bez vodítka.
Stalo se tak poblíže Nepasického náměstí. Jeho pán jel opodál na kole. Vlčákovi jsem musel
vlastnoručně rozevřít mordu
a pejska osvobodit. Byl pokousán na hřbetě a do dvou dnů
i přes návštěvu dvou veterinářů,
zemřel. Pána jsem se snažil vypátrat sám, protože po incidentu
jsem spěchal k veterináři a neměl ani pomyšlení diskutovat
o adrese a co by kdyby. Navíc
jsem tohoto člověka občas předtím už vídával. S lékařskou zprávou jdu nyní na PČR abych nahlásil poškození cizí věci
(Yorkshir byl čistokrevný a stál
Kč 12.000,-) neznámým pachatelem. Jedná se samozřejmě
o zvíře, nikoli věc a vy, kteří své
miláčky máte rádi, víte, jaká je to
po tolika letech bolestivá ztráta.
Hlavně proto, že za nic nemohl
a zabila ho nezodpovědnost majitele jiného psa. Proto prosím,
abyste si všichni uvědomili, kteří
chodíte s velkými psy na volno a
bez košíku, že v čelistech vašich
miláčků může skončit malé dítě.
Vás pes je ale hodný, ten by to
jistě neudělal. Jen do té doby,
kdy to nedej bože udělá, jak se
to již tolikrát stalo. Pokud tedy
tohoto člověka znáte, prosím informujte mě.
Spojení je v redakci. Mluvil jsem
ještě s místní policií o tomto
problému. Bylo mi sděleno, že
volně pobíhajících psů bez košíků je velice mnoho a tak jen
občas pána napomenou, když
ho uvidí. Výsledek takového napomenutí je patrný. Takže co?
Budeme čekat, až na takovou
aroganci a lhostejnost opravdu
doplatí něčí dítě?
Kontakt na pisatele je v redakci.
Hezký den.
Ing. Petr David
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Svaz tělesně postižených v Klánovicích
Hned začátkem června jsme odjeli
na rekondiční pobyt do Spáleného Poříčí. Ujeli jsme povodním. Ve Spáleném
Pořící jsme ze začátku pouze trošku
zmokli, ale většinu týdne nám počasí
přálo. Již cestou tam a pak každé odpoledne.
Ráno se každý poctivě zúčastňoval
všech ozdravných procedur a cvičení.
Měli jsem i pěkné výlety. Navštívili jsme
zámek Kozel a opravený areál špejcharu. Poseděli jsme v meditační zahradě p.Hrušky u Plzně, prošli jsme Rokycany a Plzeň. Úspěch měla i návštěva
podniku Bohemia Sekt ve Starém
Plzenci. Hezké odpoledne jsme zažili
v domově důchodců v Mirošově, o takovém areálu si musíme nechat jen
zdát. Ne všichni účastníci všechny výlety absolvovali - buď z důvodů fyzické
kondice nebo i finančních. Všechny tyto

akce jsme si hradili sami. Pobyt se nám
vydařil, s ubytováním a stravou byl,
myslím, každý spokojen.
Nyní se můžeme těšit na další rekondiční pobyt, a to v září v Třeboni.
Tento pobyt jsme mohli zajistit pouze
díky podpoře a sponzorskému daru
Nadace pro obnovu a rozvoj Michala
Voráčka, bez jeho pomoci bychom realizaci tohoto pobytu již finančně nezvládli. Za tuto pomoc velice děkujeme.
Na závěr bych chtěla popřát všem
hezké léto, a abychom nezaháleli, budeme opět chodit na krátké výlety po
našem okolí. Bude to vždy v úterý cca
ve 13 hod., a to 9. 7. 2013, 23. 7. 2013,
6. 8. 2013, 20. 8. 2013. Přesný rozpis
bude vyvěšen a nástěnce.
V září začneme v pondělí 16. 9.
po návratu z Třeboně.
O. Paplhamová

Restaurace_Olymp, foto R. Kůla

Pokousal Vás pes?
Způsobil Vám cizí pes škodu?
Pokud Vás napadne cizí pes anebo Vám způsobí škodu je nutné nejprve zjistit
majitele psa. Pes je dle českého práva věcí, za kterou odpovídá její vlastník. Pes
by měl být dle vyhlášky označen, např. tzv. psí známkou, podle které lze zjistit
vlastníka psa. V případě, že se jedná o volně pobíhajícího psa, neváhejte kontaktovat polici. Pokud dojde k poranění je bezpodmínečně nutné zjistit, zda byl
pes řádně očkován a opětovně nechat psa veterinárně vyšetřit. V případě poranění je nutné ránu ošetřit desinfekčními prostředky a navštívit lékaře.
Obecně lze doporučit při každém incidentu zavolat Policii ČR či Městskou
policii. Nezvládnutí psa je hodnoceno jako přestupek. Opakované nezvládnutí psa může být posouzeno i jako trestný čin.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
Policie ČR: 158,
Městská policie 156 nebo 222 025 751-2.
Alena Janoušková

Klánovický zpravodaj
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placená inzerce

INZERUJTE I VY
v Klánovickém zpravodaji!
Tel.: 281 960 216
e-mail: urad@praha-klanovice.cz
Komerční inzerce mimo KZ tj. na plakátovacích
plochách obce bude zpoplatněna.
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Hledám spolehlivou paní
na úklid rodinného domu

v Klánovicích od července 2013.

Kontakt: 602 360 234

OSOBNÍ TRENÉR
Nabízím specializovaný trénink pro každého u Vás
doma.
Pro dospělé je tu funkční trénink, posilování vlastní
váhou těla a zdravotně zaměřený trénink.
Děti se mohou naučit základy bojových umění jako
např. box, kickbox, karate, capoeira.
Možnost v čestině a angličtině.
Paul Bielak tel.: 608 108 884 www.budocraft.com

KONTEJNERY KRÁL
s uť • o dpa d • p ís e k • š t ě r k • z e m i na • kůr a
př e v oz s t r o jů • t e r é n ní úp r av y • n akl ada č

V í t K R Á L , Š e s t a j o v i c e , v i t k r a l @ v o l n y. c z

602 260 264
KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921
Nemáte čas na svého psa?
Nezvládáte ho?

KLÁNOVICKÁ MINIŠKOLKA
PRO PSY A VÝCVIK PSŮ.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo tel. 775 975 977.

Stavař hledá pronájem domku

(min.3+1) se zahradou,garáží (kolnou),
pozemkem cca 200 m2, dlouhodobě.
Nemovitost může být i v "podprůměrném"
stavu. Cena nájemného do 12. *s. CZK/měsíc.

Pavel Laš
tel. č. 776 188 586
www.remeslopraha.webnode.cz

NUMEROLOGICKÉ KONZULTACE!
Chcete zjistit příčinu vašich problémů? Chcete návod
pro vaše rozhodování? Nevíte, jak se dostat
z pracovních potíží? Chcete se vyznat sami v sobě?
Poraďte se s numeroložkou při osobním setkání.
Najdeme společné řešení. Cena: 890 Kč/hod.
Kontakt: 602 533 984,
www.NáhodaNeexistuje.cz

info@nahodaneexistuje.cz
Ve vilkách 512, Šestajovice

HLEDÁ SE KOCOUREK KRISTIÁN!!!!!!!
Ve čtvrtek 27. 6. 2013 večer se z domu na Krňovické ulici
č. 985 ztratil třináctiměsíční kocourek Kristián. Má lesklou
černou srst s nepatrnou bílou náprsenkou (jen několik bílých
chloupků), mírně uslzená očička a malé lysinky na zadních
nožičkách. Není zvyklý pobývat venku mimo dům. Prosím,
uvidíte-li jej, nebo pokud se u Vás zabydlel, zavolejte nám.
Děkuji za pochopení
Hana Pohanová, 603 459 069

PRONÁJEM BYTU
Pronajmu byt 1+1 (37 m2)
v rod. domě v Šestajovicích.
Zařízený, předzahrádka, vlastní
vchod, 2 min. od MHD.
Tel. 724 237 811

ŽEHLENÍ

VAŠE PRÁDLO VYZVEDNU,
VYŽEHLÍM A PŘIVEZU
(Úvaly, Klánovice, Šestajovice, Jirny,
Újezd nad Lesy, Květnice, Koloděje)

Telefon: 702 582 470
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ZLATO PRO RADOST

Vlastnit či darovat zlatou cihlu je snem snad
každého.
Přestože se zdá, že jde v případě zlaté cihly
o sen neuskutečnitelný, opak je pravdou.
Protože zlaté cihličky nemusí vážit kilo a stát
milion. I třeba ty několikagramové zlaté slitky
mají svoji cenu a jsou skvělou ochranou Vašich
prostředků i v nejisté době. Nebo dokonalým
dárkem, který zároveň ohromí i potěší.
A kolik stojí zlato? Gramový slitek koupíte
ve speciálním obchodě odpřibližně 1 250
korun. Vše o možnos* koupě
zlata najdete na

www.zlatoproradost.cz

KRÁLOVSTVÍ SLASTNÉHO NICNEDĚLÁNÍ

Úchvatná lehátka i další nábytek a doplňky pro náročné
nabízí portál www.wellnesslehatka.cz. Jde o produkty rakouských specialistů, kteří při výrobě lehátek pro interiéry i exteriéry používají jedinečné nano-technologie. Lehátka jsou na českém trhu zcela unikátní a využívají geniální mechanické nápady. Do lehátek se stačí slastně položit a chcete-li, nepatrným pohybem těla se můžete příjemně houpat. Na zakázku dle přání klienta vyráběná lehátka můžete mít v celé řadě barevných variací. Díky preciznímu provedení se mohou stát rovněž designovým vybavením Vašeho domu či bytu.
Více na www.wellnesslehatka.cz.
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AKVATERM PROJEKT s.r.o.

Provozovna Praha 9 – Klánovice

NABÍZÍME:
• Projekty vytápění
(plynové, tepelná čerpadla,
solární kolektory)
• Vypracování PENBů
• Energetické posudky
• Energetické audity
Kontakt: Jiří Prózr
Telefon: 603 260 644
www.akvaterm-projekt.cz

Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

Stálá služba:
602 429 913, 606 784 088
tel/fax.: 321 622 488

Zajišťujeme převozy a rozloučení
zesnulých v Praze a okolí
za přijatelné ceny.

AU T O D O P R AVA
NONSTOP
M I L A N P E T RU Ž Á L E K

❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

odvoz kontejnery
sutě. odpad, písky, drtě
recykláty, tříděná zemina
přeprava materiálu
avia, liaz, tatra, iveco
zemní a výkopové práce
smluvní ceny

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.cz
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PROGRAM
červenec a srpen 2013
KC Nová Beseda
Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice |
tel: +420 608 418 494 | www.kcnovabeseda.cz

Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za přízeň, kterou věnujete programům KC Nová Beseda v Klánovicích. Naše
přání je, aby si každý měl možnost vybrat z programu něco zajímavého a bylo Vám u nás
dobře.
Od září pro Vás máme opět připravenou rozmanitou nabídku kulturních, vzdělávacích i volnočasových akcí. Již v průběhu léta najdete na našich webových stránkách www.kcnovabeseda.cz informace, co se chystá a na co se můžete těšit.
Dále koncem prázdnin spustíme zcela nový rezervační systém, díky kterému Vám nabídneme pohodlný předprodej vstupenek s možností výběru konkrétního místa v sále.
Přejeme všem krásné prázdniny a příjemně strávený čas dovolených!
Těšíme se v září opět na viděnou!
Dovolujeme si upozornit, že vzhledem k dovoleným dochází i v kavárně v období července a srpna ke změně otevíracích hodin: PO-NE: 14:00-21:00
REZERVACE A INFORMACE: www.kcnovabeseda.cz, tel: 608 418 494 (každý všední den mezi 10. a 13. hodinou)
nebo e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Děkujeme Městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu
koncertů a divadelních představení pro děti i dospělé.

Restaurace Nová Beseda, foto R. Kůla
KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ. Vydává Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, tel.: 281 960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Šéfredaktor Petr Soukup.
Členové redakční rady KZ: Pavla Fischerová, Radomír Kůla, Robert Zoulík, Zorka Starčevičová, Tomáš Ruda, Jiří Karban, Jan Ludvík. Kontakt: zpravodaj@prahaklanovice.cz. Příjem inzerce: úřad MČ, tel: 281 961 201, email: urad@praha-klanovice.cz. Výtvarný návrh hlavičky a grafické úpravy: akad. mal. Jan Jiskra.
Grafická úprava: Pavlína Zemanová. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce.
Fotografie, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Sazba a tisk BETIS s.r.o., Praha-Běchovice, tel. 604 817 600. Registrační číslo MK ČR E 12804.
Následující uzávěrka čísla: 15. 8. 2013. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1300 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.

Klánovický zpravodaj

placená inzerce

7-8

XXII. ročník

strana

16

