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I Klánovicím jako by se toto horké a suché léto mraky vyhýbaly.
Foto KZ – Michaela Purnoch
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Slovo starosty

Zprávy z Rady městské části

Rada Městské části Praha – Klánovice:

Vážení Klánovičáci,
prázdniny jsou za námi a začíná
nový školní rok. Tentokrát pro
Klánovice opravdu přelomový.
Mateřská školka má novou ředitelku
a základní škola šest nových tříd,
kuchyni, jídelnu a další prostory.
Stavba ve svém výsledku v mnohém
předčila naše očekávání a skoro lituji,
že už nejsem školou povinný. Nové
a zrekonstruované prostory MŠ i ZŠ
si budete moci sami prohlédnout
na Dni otevřených dveří, na který Vás
spolu s řediteli obou škol srdečně zvu.
Prohlídka nové školní jídelny může být
zajímavá i pro seniory, protože kapacita
nové školní kuchyně umožní kvalitní
a cenově dostupné stravování také
jim. Se zahájením tohoto programu
počítáme v průběhu podzimu.
S úspěšným dokončením a kolaudací
základní školy však stavební rozvoj
v Klánovicích nekončí, jen se přesune
jinam. U nádraží bude postaveno osm
nových cykloboxů, pokračují opravy
a rekonstrukce komunikací, projektuje
se nový víceúčelový areál na rohu
Šlechtitelské a Vodojemské ulice.
Firmě AVE se snad konečně (napotřetí!)
povede kvalitně položit žlutý asfalt
v aleji Hany Benešové mezi Votavovou
a Lochenickou ulicí. Předchozí dvě
provedení jsme totiž právě kvůli kvalitě
provedení odmítli převzít resp.
úspěšně reklamovali.
Slavnostní otevření ZŠ (3. 9.)
nebude jedinou významnou událostí,
která nás v září čeká. V neděli 16. 9.
proběhnou oslavy 140. výročí založení
Klánovic spojené s oslavami 100. výročí
vzniku republiky, v pátek 21. 9. si zase
připomeneme, že před 80. lety v době
mobilizace sídlil v naší základní škole
hlavní štáb Československé armády.
Z lokálních zářijových akcí zmíním
třeba vítání občánků, Klánovický
hudební minifestival nebo fotbalový
turnaj O pohár naší městské části.
Září v Klánovicích bude tedy opravdu
stát za to. Užijte si ho!
Ferdinand Polák

• schválila uzavření smlouvy se stavební
firmou Geosan Group a. s. na stavební
akci „Rekonstrukce klánovických
komunikací 2018 – 2. část“,
• schválila uzavření smlouvy o spolupráci
s obecně prospěšnou společností
Klánovice spolu o.p.s. na akci „Veletrh
kroužků 2018“, která se bude konat
dne 5. 9. 2018,
• schválila a vydala Pravidla pro
užívání veřejného prostranství
městské části Praha – Klánovice
za účelem krátkodobého umístění

filmové techniky a zařízení, která
zajistí lepší informovanost občanů
o natáčecích akcích a zároveň
přinesou do rozpočtu městské
části více finančních prostředků
za pronájem,
• schválila uzavření smlouvy o dodávce
energií a plynu za výhodnější
ceny dodávek oproti cenám
současných dodavatelů při úspoře
téměř 200 000 Kč.
Stanislav Herman, tajemník
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Slovo nového šéfredaktora
Milí čtenáři,
jako nově pověřený šéfredaktor bych chtěl poděkovat Luboši Palatovi za práci,
kterou přípravě Klánovického zpravodaje věnoval. Jsem rád, že se zpravodaj stal
pod jeho vedením relevantním zdrojem informací pro klánovické občany.
V současné koncepci budu v příštích měsících pokračovat. Úlohou zpravodaje
je nabízet informace o dění v naší městské části. Důležitá je i diskuse o tématech,
která se nás všech dotýkají. Debata však nesmí vyústit do osobních útoků, ale musí
být střetem věcných argumentů.
Chci také poděkovat všem členům redakce za práci, kterou ve svém volném čase
odvádějí, těším se na další spolupráci. Zároveň využiji tuto příležitost i pro hledání
nových členů redakce. Zájemci mě mohou kontaktovat na e-mailu kzsefredaktor@
seznam.cz. Rád dám prostor komukoli, kdo bude mít zájem na informování o dění
v Klánovicích.
Michael Bouška, pověřený šéfredaktor KZ

Otázky a odpovědi
Kulturní centrum Nová Beseda je o prázdninách, kdy je v Klánovicích možná
ještě větší ruch než v normálním roce, zavřeno a to včetně kavárny a zahradního
posezení? Jak je ÚMČ s tímto stavem spokojeno a chystá se pro příští roky změna?
Současná smlouva s provozovatelem toto umožňuje. V loňském roce jsme ale této
prázdninové odstávky využili k celkové rekonstrukci kinosálu včetně kompletní
výměny sedaček. Udělalo se také nové pódium a vylepšil prostor před ním. To by
nešlo dělat za provozu. Jednáme nyní s vedením Nadosah, aby od příštího léta již
byla v letních měsících kavárna včetně zahrady v provozu i o prázdninách.
Ferdinand Polák
Do pražských voleb jde jedna z velkých politických stran s plánem na vytvoření
„modré zóny“ parkování pro rezidenty pro celou Prahu. Vyřešilo by to i problém
s parkováním u klánovického nádraží?
Jedna velká parkovací zóna pro celou Prahu je zcela jistě správné řešení, které by
s parkováním v centrální Praze pomohlo i většině Klánovičáků. Specifickou situaci
u našeho nádraží by to však vyřešilo pouze částečně. Sice bychom eliminovali
Středočechy, ale např. řidiči z Újezda či Koloděj by zde nadále mohli parkovat zcela
volně. Nicméně lepší něco než nic.
Ferdinand Polák
V polovině srpna se uzavřely kandidátky pro obecní volby v Klánovicích.
Jaká uskupení kandidují a kdy se volby budou konat?
Registrační úřad, Úřad městské části Praha – Klánovice obdržel kandidátní listinu
celkem od čtyř volebních stran: Občanská demokratická strana, HLAS KLÁNOVIC,
sdružení KDU-ČSL, ČSSD a nezávislých kandidátů, Čas na změnu, Sdružení
nezávislých kandidátů, LES a Pirátů, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ.
Volby se budou konat v pátek 5. 10. 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
6. 10. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Místem konání jsou dvě volební místnosti (třídy)
v Masarykově základní škole.
Stanislav Herman
Otázky i za vás pokládal Luboš Palata. Svoje podněty a tipy na otázky zasílejte prosím na:
kzsefredaktor@seznam.cz.
V minulém čísle KZ vypadlo z dopisu na podporu Jany Martinové na str. 13 při zlomu
jméno Michala Fuchse za FK Klánovice. Panu Fuchsovi i čtenářům se omlouváme.
L.P.

Poslední slovo
Děkuji, děkuji,
děkuji
Děkuji za to, že jsem mohl tolik
let dělat šéfredaktora našeho
Klánovického zpravodaje. Byla to
báječná zkušenost, která i mně,
člověku s více než čtvrt století
dlouhou praxí, mnoho dala. Děkuji
všem, kteří mi v tom ty dlouhé
roky pomáhali články, fotkami,
nápady, bez nich by to nešlo. Děkuji
za všechny ty desítky redakčních
sezení, z nichž se stalo časem hezké
povídání, setkání přátel, na které
jsem se těšil.
Děkuji oběma posledním
starostům i radním za toleranci,
pomoc a někdy i velkorysost,
která je prostě potřeba, pokud
mají být noviny novinami, a ne jen
radničním věstníkem, ale živým
a otevřeným zdrojem informací
a názorů. Děkuji za možnost psát
do Klánovických novin to, co jsem
si skutečně myslel, byť to někdy byl
úplný opak toho, jak se na některé
věci dívalo vedení úřadu.
Děkuji nejen za sebe partě lidí
kolem Spolu pro Klánovice za osm
let velké práce, kterou odvedli pro
Klánovice, pro nás všechny. Loučím
se s nimi se slovy, že mě mrzí,
že z té naší klánovické politiky
po dvou volebních obdobích
odchází, protože tu budou citelně
chybět. I díky mnoha z nich byla
práce šéfredaktora milou součástí
mého života posledních let. A věřím
a doufám, že i když mizí z naší
obecní politiky, nemizí z veřejného
prostoru naší obce.
Z opačného důvodu, než mí mnozí
přátelé ze Spolu pro Klánovice,
se s vámi tímto sloupkem loučím
já. Kandiduji jako lídr kandidátky
Hlasu Klánovic na starostu. Takže
je možné, že se s vaší pomocí
spolu budeme, na jiných místech
Klánovického zpravodaje, po volbách
znovu potkávat. Děkuji.
Svému nástupci na místě
šéfredaktora Michaelu Bouškovi
přeji vše dobré.
Váš Luboš Palata
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Téma čísla: Malé klánovické lázně – Městské Lázně Mšeno

Foto: Městské lázně Mšeno jsou dnes
chráněnou kulturní památkou.
Foto KZ – Luboš Palata

V malém městě na kraji Kokořínska stojí dodnes zmenšená
kopie zmizelých klánovických lázní. Dnes památkově chráněná.
Je hezké sobotní prázdninové poledne. U bazénu je prvních několik návštěvníků, další se pomalu trousí. „Odkud jste?“ ptá
se paní u vstupu do hlavní budovy Městských lázní, a když řekneme, že z Klánovic, tak hned ví. „To je tam, kde stály ty lázně,
podle kterých se postavily ty naše,“ usmívá se a dodává, že návštěvníky z Klánovic mívají v Mšenu poměrně často. Místní,
dnes památkově chráněný areál, je kopií jen menší části klánovickéh areálu, chybí tu jak obdoba klánovické Francouzské
restaurace,tak tanečního sálu, a vznikl také o něco později, až na počátku třicátých let.
„Když jste z těch Klánovic, tak se pojďte podívat
na naši původní koupelnu,“ říká paní a hrdě ukazuje vanu
i s původními prvorepublikovými kohoutky. „To jsme tady
museli zachovat kvůli památkářům,“ dodává.
I když oficiálně je architekt lázní ve Mšenu, které jsou
dnes považovány za skvost architektury ve stylu artdeco,
vypadá to tak, že buď je projektoval stejný člověk jako lázně
v Klánovicích, nebo někdo prostě do Klánovic dojel a některé
věci do detailů okopíroval. Je to vidět například na fontánách
u hlavního vstupu do bazénu, které slouží zároveň jako

chrliče vody, na oknech, kde poznáváte ten samý typ okenic,
který byl použit v Klánovicích, nebo na většině stále ještě
zachovaného prvorepublikového nábytku.
Zachovaly se tu i původní nápisy, světla, obložení stropu.
Uprostřed areálu, který slouží jako šatny, hygienické
zázemí bazénu a občas se tu v hlavním sále i tančí, je malý
skromný bufet, který ale splní to, co od podobného zařízení
na koupališti očekáváte, a to za velmi slušné ceny.
Idylickou atmosféru doplňují pískové chodníky a krásná
květinová výzdoba i pěkné okolí, městské lázně jsou vlastně
uprostřed pískovcových skalních stěn, ostatně, kousek odsud
začíná jedna z nejkrásnějších partií Kokořínska.
Ve skalách pramení i voda v bazénu, do níž se zřejmě
nemusí přidávat chlór, nebo ho alespoň při koupání ve vodě
necítíte. Zvolna se od mělčiny k víc než dvoumetrové
hloubce svažující modře natřený bazén má původní obložení
z červených cihel, z prvorepublikové podoby mu chybí jen
dřevěná dětská skluzavka, opět podle fotografií nachlup
stejná, jako byla v Klánovicích.
Město Mšeno, které s 1400 obyvateli nemá ani
polovinu obyvatel, co Klánovice, si dobře uvědomuje,
jaký skvost v Městských lázních mají a pečlivě dodržují
ustanovení památkové ochrany, kterou lázně dostaly
na konci osmdesátých let. V době, kdy u nás v Klánovicích
do zarostlého areálu zdejších lázní přijely bagry
a buldozery, aby dokončily dílo zkázy lázní, které teď
mohly být v učebnicích architektury dvacátého století ještě
na čestnějším místě než jejich malá kopie ze Mšena.
Luboš Palata
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Kopie Klánovic se dostala do architektonických sborníků
V severozápadní části města,
u rybníka Blížka. – Komplex městských
lázní s otevřeným koupalištěm postaven
podle projektu zatím neznámého
architekta (podle použitých detailů
snad žák architekta Jana Kotěry –
Jindřich Freiwald, Čeněk Vořech nebo
František Janda). – Koupaliště ve stylu
art deco (českého dekorativismu) se
skládá z přízemní dřevěné budovy lázní
s restaurací a kabinami, dvou věžovitých
fontán s kulatými osvětlovacími tělesy,
bazénu a brouzdaliště. Typické barevné
rozlišení jednotlivých částí areálu.
Hlavní je žlutá, předstupující, prosklená
střední část budovy s restauračním
sálem a přistavěnou bílou prosklenou

apsidou, obě kryty vlastní stříškou
vínové barvy. Apsida sloužila také
jako pódium pro hudební vystoupení.
Po pravé i levé straně budovy čtyři
bílé kóje. Čtyři nalevo sloužily jako
převlekové kabinky, tři napravo jako
vanové lázně, ve čtvrté je dnes sídlo
plavčíka. Venkovní obdélný bazén
o rozměrech 50 x 18 m je modrý,
olemován vínovou barvou, na severní
straně uprostřed přerušen vstupním
schodištěm se dvěma stupňovitými
rondokubistickými fontánami
čtvercového půdorysu. Fontány jsou
cihlové, výrazně vínové, nádržky
a lemy kontrastně bílé. Na vrcholu
zakončeny kulatými osvětlovacími

Z klánovických lázní zbylo
to nejdůležitější – voda
Přestože z hlavního areálu lázní dnes nic nebylo,
byl na počátku 90. let rozparcelován, několik drobných
pozůstatků najít můžeme. Je to nejen Centrální budova
lázní, dnes rekonstruovaná, a drobná stavba garáží
a původní plot v ulici v Koutku.
To podstatné, co nemohly zničit ani bagry a buldozery, je ale
voda, která se do lázeňského areálu čerpala z artézského vrtu,
který nechal majitel lázní Rudolf Utěšil vyvrtat a jejíž mohutný
pramen stačil pro napájení celého areálu.
Tak jako se zapomnělo na lázně, zapomnělo se i na tento
pramen, o léčivých kvalitách jeho vody se sice tradují
v Klánovicích historky, ale nikdo se tím nejméně od druhé
světové války seriózně nezabýval.
(lup)

tělesy. Východní část bazénu určena pro
plavce, západní část je pro děti, dříve
sem ústila unikátní dřevěná skluzavka
s točitým schodištěm. Původní
písečné pláže okolo bazénu jsou dnes
zatravněny. V západní části areálu lázní
umístěno modré dětské brouzdaliště
s trychtýřovitým sklonem. – Městské
lázně se dodnes dochovaly v původním
stavu bez výraznějších stavebních
úprav, od roku 1987 prohlášeny
chráněnou kulturní památkou.
HAVLOVÁ, Ester, JUNEK, Jiří,
KOUKALOVÁ, Šárka, LUKEŠ, Zdeněk.
100 staveb: moderní architektura
Středočeského kraje. Vyd. 1. Praha:
Titanik, 2006, s. 160.
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Hydepark

Co je potřeba, aby městská část fungovala?
Schopné vedení správy a samosprávy,
dovednost získávat peníze,
připravenost a realizace smysluplných
projektů, naslouchání potřeb občanů,
vize, motivace… To vše bylo součástí
našeho volebního programu.
Profesionální úřad – jeden z nejtvrdších
oříšků. Dlouho se i přes nesmírné
úsilí nedařilo podle našich představ.
V posledním roce se na nás usmálo
štěstí. Přijali jsme několik nových
pracovníků v čele s tajemníkem a náš
úřad se profesionálním stal. Zajistit
finanční prostředky nám šlo velmi dobře.
Na maximum jsme využili magistrátní,
ministerské či evropské dotace a fondy.
Bohužel z minulého období nebylo moc
na co navazovat, čas a dotační podmínky

na nás tvrdě tlačily, ale poprali jsme se
s tím a realizovali množství významných
projektů – opravili kulturní centrum
Beseda, sportovní halu, značnou část
silnic a chodníků, dostavěli základní
a mateřskou školu, revitalizovali zeleň
a parky, vybudovali nová sportoviště
i dětské hřiště, docílili úprav v okolí
nádraží a vybudování stání pro kola
a cykloboxů. To vše z peněz získaných nad
limit standardních finančních příspěvků
od magistrátu. Další peníze jsou zajištěny
na finišující projekty multifunkčního
sportoviště, dětského hřiště a nového
parku, běží žádosti, díky nimž bude
modernizován úklid Klánovic, kultivováno
centrum, vybaveny třídy ve škole i školce,
… Snažili jsme se, aby po nás nejen něco

zůstalo, ale bylo také v čem pokračovat.
Moci se opřít o profesionální úřad,
mít připravené projekty a v předstihu
zajištěné finanční zdroje.
V nadcházejících volbách naše uskupení
nekandiduje. Těšíme se ale, že svou energii
a úsilí napneme směrem k občanským
aktivitám, ze kterých naše kandidátka
před osmi lety vznikla. Věříme, že po nás
bude na co navazovat a že jsme svou prací
nastavili kormidlo správným směrem.
Děkujeme za vaši dosavadní podporu.
Za Spolu pro Klánovice Jana
Martinová a Klára Svobodová
Další oslovení zastupitelé
příspěvek nedodali.

Z dopisů redakci
Rytíři v Klánovicích mají mobily
Poslední sobotu v červenci jsem byla
pozvána ke známé. Bylo to po mnoha
letech. Klimatizovaný vlak z Prahy
do Klánovic jsem vystřídala na jedinou
zastávku jízdou autobusem. Vystoupila
jsem a mladý spolucestující muž se
nabídl, že pro mne vyhledá směr mé
adresy na internetu a ochotně mne
nasměroval k mému cíli.

V pravé poledne bylo vše ztichlé
a já obdivovala upravené domy se
zahradami. Když jsem došla na roh ulic
Hulické a Sudějovické, snažila jsem se
zorientovat a váhala, kam dál mám jít.
Zastavil řidič v bílém osobním autě
a nabídl mi pomoc při hledání adresy.
Byla jsem překvapena opakovanou
nabídkou rytířské pomoci a zároveň
neklidná, že si neumím poradit

sama, že se neorientuji a hlavně, že
přijdu se zpožděním. Nakonec se má
známá ukázala před domem, ne příliš
daleko od křižovatky. Ve spěchu jsem
se jen rozloučila, a myslím, že ani
nepoděkovala. Mrzí mé selhání.
Vážený a milý pane, přijměte mé
upřímné poděkování za pomoc.
Anna Svobodová
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Zprávy z Úřadu městské části

Rekonstrukce klánovických komunikací
V průběhu prázdnin probíhaly
další rozsáhlé opravy a rekonstrukce
klánovických komunikací. Část z nich
je již hotova, část bude pokračovat
i v podzimních měsících. Do poloviny
září by měly být dokončeny práce
ve Smidarské, Trávnické, Vodojemské
a Srnečkově ulici, ve kterých se nově
cyklisté i řidiči konečně dočkají
asfaltového povrchu. Nejpozději
do konce října pak bude hotova také
celková oprava Želkovické ulice v úseku
od Jeníkovické po ulici V Cestkách. Zde
se zčásti jedná o reklamaci v minulosti
nekvalitně provedených prací, zčásti
pak o technologicky lepší a nové opravy.
Na začátku školního roku bude
zahájena celková rekonstrukce ulice
K Rukavičkárně, a to v úseku mezi
Sendražickou a Slavětínskou, kde
(podobně jako v Blešnovské, Lovčické
a Sendražické) bude provedena nejen
rekonstrukce povrchu komunikace,
ale rovněž pokládka nové dešťové
kanalizace pod vozovkou. Konečně se

také dočkáme chybějící autobusové
zastávky u Voňkovy ulice. Uzavírka ulice
K Rukavičkárně si samozřejmě vyžádá
přechodnou změnu trasy autobusu 212,
který bude opravovaný úsek objíždět
ulicemi Karla Křížka a Krovovou.
Do konce letošního roku by pak
měly být kompletně dokončeny
celkové rekonstrukce také Blešnovské
(úsek Smržovská – Lovčická),
Sendražické (úsek Lovčická
– K Rukavičkárně) a Lovčické ulice
(úsek Slavětínská – Karla Křížka).
Jsem si vědom, že dopravní omezení
a případné další nepříjemnosti
nezbytně spojené s uvedenými
opravami a rekonstrukcemi mohou
dočasně zkomplikovat dopravu
a bydlení v uvedených ulicích. Prosím
vás v této věci o trpělivost a pochopení.
Zoufalý stav našich komunikací ale
takto rozsáhlé zásahy skutečně nutně
vyžaduje.
Ferdinand Polák

Nové cykloboxy u nádraží
V průběhu září by mělo být u nádraží
postaveno osm nových uzamykatelných
cykloboxů, jejichž instalaci se nám
podařilo vyjednat s Magistrátem hl.
města Prahy. Umístěny budou vedle již
stávajících cykloboxů. Předpokládáme,
že k pronajmutí budou od října tohoto
roku, a to na dobu určitou do 31. 12.
2019. Cena za pronájem činí 100 Kč
za měsíc, přičemž nájemné se platí
předem na celé smluvní období. Žádost

o pronájem cykloboxu je možné do
20. 9. 2018 podat osobně v podatelně
Úřadu MČ, zaslat poštou na adresu
Úřadu MČ nebo poslat mailem
na adresu urad@praha-klanovice.
cz. Přednost mají zájemci s trvalým
bydlištěm v Klánovicích. V případě
převisu poptávky budou nájemci
vybráni losem za účasti veřejnosti.
Ferdinand Polák

Víceúčelový areál Vodojemská
Protože Klánovicím chybí nějaký
víceúčelový či rodinný prostor, kde by
si mohly hrát děti, vyřádit se teenageři,
zasportovat dospělí či posedět senioři,
rozhodli jsme se takový areál vybudovat
na pozemku naší městské části na rohu
Šlechtitelské a Vodojemské ulice. Jedná
se o pozemek, který je roky téměř
nevyužívaný a zanedbávaný, pouze
občas pronajímaný jako deponie pro
stavební firmy či jako přechodné
úložiště obecního majetku.
Na základě debaty s pořadateli
místních sportovních a společenských
akcí, ředitelem školy, rodiči
i samotnou mládeží jsme podrobněji
nadefinovali požadavky na tento nový
areál – měl by obsahovat oplocené
multifunkční hřiště (fotbálek, volejbal,
basketbal, florbal a další), parkourové
prvky, hřiště pro menší i větší děti

a místo k posezení či sloužící jako
prostor pro zázemí při pořádání
různých akcí. Základním požadavkem
je též dostatek parkovacích míst pro
auta i kola a zachování kvalitních
vzrostlých stromů.
Na jaře se nám podařilo
na rekultivaci tohoto pozemku
a vybudování zde víceúčelového
sportoviště získat magistrátní
dotaci ve výši 4 milionů korun.
Obratem jsme pozemek nechali
vyčistit, opravit oplocení a nechali si
vypracovat tři studie možné podoby
nového areálu. Nyní se již zpracovává
podrobný projekt, následně budeme
soutěžit zhotovitele. Samotná
výstavba a uvedení do provozu je
naplánována na rok 2019.
Ferdinand Polák

Jubilanti
Září 2018
Jiří Šustr
Bohuslava Nejedlá
Jan Kouba
Stanislava Růžičková
Jiří Hakl
Petr Svačina
Irena Černá
Václav Mencl
Zdeňka Žebrová
Zdeňka Sucharová
Alena Vlková
Ludmila Košatová
František Skořepa
Václav Tvrzický
Miroslava Šimíková
Eva Brýdlová
Ludmila Šimčíková
Všem oslavencům gratulujeme!

Kontejnery
na objemný odpad
Ov MČ Praha – Klánovice budou
přistaveny v sobotu 15. 9. 2018 od 9.00
hod. do 13.00 hod.
v ul. Všestarská (křižovatka s ul.
Krovova za restaurací SAMOS
u transformátoru) a Přimské nám.

Smuteční oznámení
Paní Anna Jilichová, roz. Ilková,
zemřela dne 10. 8. 2018.
Kdo ji znal, ať zachová vzpomínku.
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Klánovický kaleidoskop
Veletrh
Už osmý veletrh kroužků se koná
5. září 2018, 15.00 až 18.30 hod.
u sportovní haly ZŠ Masarykova.
Odpoledne s našimi hasiči
V sobotu 8. 9. od 14.00 hodin se
u Haly starosty Hanzala uskuteční
již tradiční Zábavné odpoledne
s hasiči. Všechny vás srdečně
zveme!!!

Můžete se těšit

Slavný Kinematograf bratří Čadíků
zavítá do Klánovic

Minifestival
V sobotu 8. 9. od 15.00 se před
KC Nová Beseda koná Klánovický
hudební minifestival
Letní kino
Od 12.–15. 9. se můžete před
ZŠ Masarykova těšit na v pořadí
třetí ročník Letního kina,
tentokrát v produkci slavného
Kinematografu bratří Čadíků.
Vítání občánků
V pátek 14. 9. v 17 hod. se v prostorách
mateřské školky V Žáčku
uskuteční druhé letošní Vítání
občánků. Malé klánovické
obyvatele přivítá pan starosta,
o program se jako již tradičně
postarají děti z mateřské školky.
Fotbalový turnaj o pohár MČ
V sobotu 15. 8. se na fotbalovém
hřišti v Klánovicích uskuteční
pod záštitou starosty Ferdinanda
Poláka 3. ročník turnaje O pohár
MČ Praha – Klánovice. Přijďte
povzbudit mladé klánovické
fotbalisty (ročníky narození
2008–2009) v jejich snaze
o obhajobu vítězství.
Oslavy 140 let Klánovic a 100 let
Československa
se konají v neděli 16. 9. 2018
od 15.00 u kostelíku Nanebevzetí
Panny Marie v Klánovicích.
Les plný zvířátek.
Jedná se o lesní trasu, na které
připraví naše děti různé
jednoduché úkoly z oblasti
poznávání přírody a ekologie pro
nejmenší děti z mateřských škol.
Děti pak budou po absolvování
stezky čekat drobné odměny.
Akce se uskuteční v neděli 7. října
od 14 do 16 hodin na našem lesním
dětském hřišti u lesní silničky
vedoucí směrem k objektu městské
policie.
Sestavil Luboš Palata. Chcete
informovat o své akci? Napište
do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz

Kinematograf bratří Čadíků objíždí letní Česko už před dvacet pět let. Foto archiv
Pro někoho končí léto s koncem
prázdnin, ale v Klánovicích tomu tak
letos nebude. Do Klánovic totiž ještě
12. září zavítá na čtyři večery Letní
kino. Kinobus Dopravních podniků
nám dal letos košem, se zdůvodněním, že je před volbami a prý už
v prosinci měli termíny rozebrány.
Dobrou zprávou je, že – jak říká pan
Josef Čadík – místo „pražské kopie“
bude v Klánovicích skutečný originál, na který je pan Čadík a jeho
tým náležitě hrdý. Jeho Kinematograf má sedm tras pro celém Česku
a jak tvrdí, pokud budeme spokojeni,
mohou k nám jezdit každý rok. A to
i v prázdninových termínech.
Protože Kinematograf, který obráží
Česko už od roku 1992, není dotován
z magistrátních ani jiných peněz, má
trochu skromnější aranžmá. Bratři
Čadíkové a jejich spolupracovníci
s sebou nevozí lavice ani občerstvení.
ÚMČ, díky jehož podpoře se mohou
čtyři představení konat, zapůjčí i asi
padesátku plastových židlí, ale protože je možné, že se nás před plátnem
sejde víc, bude fajn, když si přinesete

pro jistotu i židle nebo křesílka vlastní. Což platí i o občerstvení a nějaké
té lahvince, u naší nedospělé mládeže
bych prosil nealko. A když si to, co
si přinesete i odnesete, bude to fajn,
usnadníte úklid. Toalety u kina i odpadkové koše ale samozřejmě budou.
A jenom pro jistotu, místo je stejné
jako v minulých letech – na parkovišti
u školy.
Ve dnech blížících se polovině září
může být už večer trochu zima, i když
při letošním počasí kdo ví. Dobrou
zprávou je, že promítat se může v tuto
dobu začít už kolem osmé večer, takže
kino nebude přesahovat přes desátou
hodinu a rušit spánek lidem v okolí.
Z nabídky filmů, u Čadíků tradičně
českých, jsme požádali o tituly Bajkeři, Špunti na vodě, Hurvínek a kouzelné muzeum a Anděl páně 2.
Doufám, že se na třetím ročníku
klánovického letního kina uvidíme
v co nejhojnějším počtu a že se takto
hezky rozloučíme s letošním nebývalým létem.
Luboš Palata

císlo 9 | 2018

9

Ze života Klánovic

Stopa na konci školního roku 2018
Oddíl Stopa ukončil školní rok
2017/18 dvěma významnými akcemi.
Především to byl tajný výlet, který
jsme uskutečnili v termínu 16.–17.
června. Děti z oddílu, které získaly
dostatek bodů v celoroční hře, měly
možnost se tohoto výletu zúčastnit.
Jako vždy děti předem nevěděly, kam
se pojede. To se dovídaly až postupně
během samotného výletu. Vlak je
dovezl do Řečan, odkud jsme došli
do hřebčína v Kladrubech. Po prohlídce
jsme se odpoledne s dětmi vydali pěšky
do vlastního cíle výletu – pronajaté
budovy na břehu již nepoužívaného
písáku u vesničky Pamětník. Děti zde
spaly pod širákem a celou noc hlídaly
tábor. Vlajku se jim však nepovedlo
uhlídat a druhý den dopoledne strávily
hledáním lístků se šiframi v okolí
budovy, které je navedly k místu, kde
byla vlajka ukryta. Po jednoduchém
obědě jsme se zabalili a vydali se
s dětmi do nedalekého Chlumce nad
Cidlinou a vlakem dojeli do Klánovic.
Výletu se zúčastnilo dvacet dětí a čtyři
dospělé osoby.

Další akcí, která je každoročním
završením činnosti oddílu, byl
tábor. Letos jsme měli zamluvený
pobyt v penzionu Rošáda
v Kunžaku nedaleko Jindřichova
Hradce. Na týdenní tábor vyrazilo
jednadvacet dětí a sedm dospělých,
kteří zajišťovali vedení čtyř družin
dětí a chod tábora. S dětmi jsme
prochodili celé okolí Kunžaku se
zdejšími přírodními památkami.
Děti tak měly možnost poznat velkou
část oblasti s názvem Česká Kanada.
Na táboře jsme pro děti připravili
celotáborovou hru zaměřenou
na zlatou horečku na Aljašce. Plněním
jednotlivých aktivit na výletech
a při další činnosti (hry a soutěže)
se jednotlivé družiny postupně
posouvaly k vyvrcholení tábora
v podobě nálezu zlata v blízkém
potoce nazývaném Struha a poté
k nalezení pokladu u Čertova kamene.
Táborem děti provázely postavy
indiánů a zlatokopů v autentických
kostýmech. Za přípravu tábora
děkujeme především Davidu

Trojanovi, který se zasloužil o to,
že děti měly celý týden vrchovatě
naplněný smysluplnými aktivitami.
Zda po našem odjezdu z Kunžaku tady
skutečně propukla zlatá horečka, nám
není známo.
Snažíme se pro děti připravovat
pestrou činnost, na vše jsou ale
potřeba prostředky, které zpřístupní
naše akce i dětem ze sociálně slabších
rodin. Proto děkujeme touto cestou
našim sponzorům, bez jejichž pomoci
bychom nemohli připravovat tak
rozmanitou činnost pro všechny děti,
které mají zájem pracovat v oddíle.
Jedná se o městskou část Praha –
Klánovice dále pak o pana Michala
Voráčka, který nám již od roku 1995
sponzoruje údržbu naučné stezky
Klánovickým lesem a též přispívá
na činnost dětského oddílu. Finanční
prostředky na činnost získáváme
i od Magistrátu hl. města Prahy
a MŠMT.
Petr Macháč, vedoucí oddílu Stopa
(kráceno KZ)
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Ze života Klánovic

Skrytá elegance klánovické školy
V rekordně krátkém čase jednoho roku
byla realizována přístavba a modernizace
školy v rozsahu, jehož význam lze
srovnávat jen s dostavbou severního
křídla v 50. letech. Nová, dřevem obložená
budova přiléhá z vnitřní strany k jednomu
křídlu školy, a nenarušuje tak její původní
ráz. Naopak, toto řešení umožnilo
zdůraznit a přiznat jinakost této nové
stavby. Hned zkraje patří poděkování
řediteli školy a celému učitelskému sboru
za trpělivost a náročnou organizaci,
díky níž nemusely být školní aktivity
nijak významně omezeny. Finanční
prostředky na projekt získala Rada MČ
díky úspěšným žádostem o mimořádné
finanční prostředky Magistrátu a o dotaci
z programu EU Praha – pól růstu.
Co přístavba přinese našim dětem:
Skončilo čtyřleté období, kdy kvůli malé
kapacitě budovy bylo nutné pronajímat
prostory ve vzdálené hotelové škole.
Skončil složitý přesun dětí přes rušnou
silnici na obědy, na kroužky, do tělocvičny
a do družiny. Bezpečnost školáků zajišťují
i nové kamery u vstupů do budovy.
Žáci i pedagogové se budou
společně setkávat v jedné budově
i v okolním exteriéru, což přinese
nejen organizační výhody, ale i pozitiva
sociální a psychologická. Areál nabývá
podoby žákovského kampusu i díky
rekonstruovanému nádvoří, z něhož byly
odstraněny nadbytečné prvky.
Nové prostory a modernizace
staré části
V přístavbě vzniklo šest zcela nových
učeben vybavených moderním nábytkem

Školní přístavba. Foto JM

a pomůckami, rekuperací vzduchu
a velkými okny do dvora. Místnosti jsou
barevně sladěny a každá třída má tak svůj
jedinečný kolorit. Dále přibyly dva kabinety
a na každém podlaží sociální zázemí.
Většina současných prostor prošla
důkladnou renovací, opravily se podlahy,
třídy byly nově vymalovány a dveře
v každém patře barevně sjednoceny.
Masarykova základní škola je jedna
z mála v ČR, která má všechny učebny
vybavené optickými kabely a interaktivní
tabulí. I stará část budovy tak po renovaci
získala moderní design.
Kuchyň a jídelna
Přízemí pod novou budovou bylo
propojeno s původní kuchyní a jídelnou,
čímž vznikl velký prostor pro zcela nové
gastronomické zázemí školy. Moderní
kuchyň je opatřena novým zařízením,
chladicími a mrazicími boxy, sklady,
výdejním pultem umožňujícím pohodlný
výběr obědů, včetně dietních jídel a salátů
ze salátového baru.
Ve škole bude možné připravit
dostatečný počet jídel, a skončí
tak dlouhá léta udělovaná výjimka
od státních hygienických orgánů. V plánu
je naopak možnost poskytovat stravování
pro klánovické seniory.
Jídelna, rozkládající se na téměř
dvojnásobné ploše než byla ta původní, má
nové vkusné stoly, nápojový pult i bufet.
Pokud se chcete přesvědčit na vlastní
oči a posoudit nově nabytou eleganci
klánovické školy, přijďte na Den otevřených
dveří dne 20. září od 15.00 do 18.00 hod.
Jana Martinová

Nová jídelna školy. Foto JM

Klánovické krimi
Lupiči svázali ženu a ukradli
jí cennosti z domu
V červenci vnikli dva muži
k důchodkyni do domu. Pachatelé
ženu svázali a následně prohledali
dům, ze kterého si nakonec
odnesli šperky v hodnotě několika
desítek tisíc korun. Důchodkyni
se po několika hodinách podařilo
dostat ze svázání a zavolat si pomoc.
Pachatelé byli při přepadení
maskovaní kuklami, na sobě měli
černé kombinézy a na rukou
rukavice. „K popisu lze tedy uvést
pouze to, že to byli muži ve věku
do 30 let, vysocí asi 175 cm a měli
hubené postavy. Na nohou měl
jeden černobílé a druhý tyrkysové
kropenaté tenisky. Oba hovořili
s ruskojazyčným přízvukem,“
uvedl mluvčí policie Jan Daněk.
Případ je prošetřován jako loupež
a porušování domovní svobody,
za což v případě dopadení
a odsouzení hrozí až deset let vězení.
Podvodníci se vetřeli
seniorovi do domu
Začátkem srpna oslovili na ulici
dva zatím neznámí pachatelé
důchodce z Klánovic. Nabízeli
mu levnější elektřinu. Seniora
následně začali přesvědčovat, že
musí zkontrolovat stav elektrických
měřičů a zároveň vyplatit přeplatek
za elektřinu. Na zahradě rodinného
domu pachatelka poškozeného
zabavila a vyptávala se ho na různé
věci z jeho života. Mezitím se její
komplic dostal do domu a prohledal
ho. Z domu však nic neodcizili.
„Případ je prošetřovaný pro trestné
činy porušování domovní svobody
a krádež ve stádiu pokusu, za což
v případě dopadení a odsouzení
hrozí až dvě léta odnětí svobody,“
uvedl mluvčí policie Jan Daněk.
Při prošetřování se podařilo
sestavit i přibližnou podobiznu
jednoho z pachatelů. Ta je
dostupná na webu policie a MČ
Praha – Klánovice. Energetické
společnosti zároveň varují své
klienty, aby se nenechali napálit
podvodníky. Přeplatky totiž nikdy
nevracejí jejich obchodní zástupci
v hotovosti v místě bydliště.
Michael Bouška
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Srdečně vás zveme na oslavu

l et KL ANOVIC

100 let CR

v neděli 16. 9. 2018 od 15:00

u kostelíku Nanebevzetí Panny Marie v Klánovicích
(při nepříznivém počasí v Hale starosty Hanzala)

Program:
15:00
15:15
15:30
16:00
16:00–18:00
16:30–17:00

Slavnostní zahájení
Klánovický pěvecký sbor SborKlan
Loutkové divadlo Basta - fidli
Komentovaná prohlídka kostela
Nanebevzetí Panny Marie
Sunny Swing Orchestra
Taneční skupina Swing Busters

Doprovodný Program:
- kuličkový turnaj
- prvorepublikové taneční hodiny
- jízda historickou aerovkou
- flašinetářka
- vzácná prvorepubliková návštěva
- tradiční prvorepublikové občerstvení

100 let je krásné,
kulaté výročí, pojďme jej oslavit
společně! Budeme rádi, pokud přijdete v dobovém oblečení a přispějete tak k vytvoření atmosféry
První republiky. Účastníci v dobovém kostýmu budou odměněni.
Akci pořádá MČ Praha Klánovice ve spolupráci s NADOSAH, o.p.s. Více informací na:
www.praha-klanovice.cz nebo www.kcnovabeseda.cz.
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Ze života Klánovic

Svaz tělesně postižených
Během letních měsíců jsme
se scházeli pravidelně ve čtvrtek –
v klubu – na pondělní cvičení bylo
příliš horko. Rovněž jsme letos v létě
omezili vycházky, většinou se nás
sešlo tak pouze několik, prošli jsme
se pouze v klánovickém lese a závěr
byl v restauraci Samos. Nejdelší výlet

byl do Stromovky, kde jsme prohlédli
nové rybníky, fontány a plné trávníky
lidí, kteří se koupali. Na závěr jsme
vyzkoušeli přívoz přes vodu a zahradou
u Trojského zámku jsme došli
k autobusu a dojeli MHD domů.
Na závěr přidáváme program
na měsíc září: Od 2.–7. 9. 2018 jedeme

na rekondiční pobyt na Šumavu
– na Špičák. Hned v pondělí 10. 9.
po návratu začínáme s pravidelným
cvičením od 16 hod, dále každý čtvrtek
pokračuje posezení od 13 hod., v úterý
18. 9. 2018 bude vycházka – sraz ve 13
hod. u školy.
Olga Paplhamová

Z dopisů redakci
Klánovická spojka – plánovaná
výstavba – je nyní ve fázi schválení
Technicko-ekonomické studie
(zpracování 08/2017-05/2018), která
slouží jako podklad pro vypracování
EIA (vliv stavby na životní prostředí).
Dle této studie začne výstavba již
v roce 2022, bez toho, aby byla splněna
podmínka ÚP obce Šestajovice –
stavba spojky až po výstavbě vnějšího
okruhu Prahy (Říčany–Úvaly–Brandýs
n. L.). V současné studii existují dvě
varianty vedení Klánovické spojky, a to
„Pražská“ a „Šestajovická“. Pražská
varianta podporovaná MČ Klánovice
navrhuje nezachovat ulici Trojmezní

v Šestajovicích a výrazně zasáhne
do rázu ulice Úprkova. Vliv však může
mít na celé území Klánovic a Šestajovic
jako silnice 2. třídy a přivaděč
z dálnice D11, a to tranzitní dopravou,
zastavěním polí mezi Šestajovicemi,
Klánovicemi a Horními Počernicemi,
hlukem na obyvatele, změnou
krajinného rázu atd. V připomínkách
k návrhu Metropolitního plánu hl. m.
Prahy nebyla ze strany MČ tato stavba
vůbec rozporována.
Klánovická spojka je oproti
Urbanistické studii Klánovice–sever
(2008) výrazně posunuta k obytné
zástavbě Šestajovic a zároveň na tomto

poli dle schválených připomínek MČ
Klánovice k návrhu Metropolitního
plánu hl. m. Prahy požadují Klánovice
vytvoření občansko-veřejné
vybavenosti. Celá rozvojová plocha
na polích mezi Šestajovicemi a ulicemi
Smidarskou až Boušovou v Klánovicích
má cca 190 000 m². Zásadní námitku
však podala MČ Klánovice proti
výstavbě na Hornopočernicku (projekt
UBM) jejíž plocha má 121 000 m².
Zajímejme se, co se v našem okolí děje.
Šestajovice pro Život, z. s.
(kráceno KZ)

V čísle 7–8 Otázek a odpovědí
Klánovického zpravodaje jsme byli
spolu s Petrem Soukupem uvedeni jako
zastánci výstavby budoucí Klánovické
spojky, a tím se lišíme od většiny
současných radních. Ve skutečnosti
je to mnohem komplikovanější. Jen co
se týká mé osoby, původně jsem měl
z této stavby obavy, které vyplývaly
z nedostatečné kapacity širší dopravní
sítě v našem vzdálenějším okolí. Obával
jsem se instinktivně, že by tato stavba
mohla sloužit i k jiné dopravě, než pro

kterou je určena, a mohla stáhnout
na sebe i část okružní dopravy
ve východní části Prahy. Proto jsem
po značném úsilí před léty zajistil
zpracování podrobného dopravního
modelu širšího okolí Klánovic v řadě
scénářů postupného zprovoznění
klíčových velkých dálničních
a silničních staveb a pochopitelně
i s existencí a bez Klánovické spojky.
Model byl zpracován v software PTV
VISUM, který je celosvětovým etalonem
dopravního modelování. Při bližším

prostudování jednotlivých scénářů bylo
nade vši pochybnost mj. potvrzeno, že
existence Klánovické spojky nebude
mít naprosto žádný vliv na zvýšení
intenzity dopravy na průjezdu
Klánovicemi. Tedy složitější dopravní
stavby se v posledních třiceti letech již
nenavrhují a nedimenzují na základě
intuice, ale jsou takto pečlivě
podloženy velmi přesnými znalostmi
o jejich budoucím dopadu…
Karel Horníček
(kráceno KZ)

Dobrý den,
ráda bych reagovala na propagaci
„Klánovice na kolech“ Prohlédla jsem
si výstavu na nádraží i četla zpravodaj.
Plně využíváme já i manžel kolo
po Klánovicích od jara až do podzimu
po Klánovicích, Šestajovicích i Újezdě.
Autobus jen když prší a je nevlídné
počasí. Auto už vůbec ne.
Jelikož je zde plno nesmyslných
zákazů a jednosměrných ulic, tímto
mě tyto značky nutí kličkovat mezi
ulicemi. Zásadně totiž nechci jezdit

po hlavní Slavětínské.
Dávám příklady: 1) Jedu z Přimského
náměstí k lékaři nebo do lékárny.
Projedu Mechovkou, a abych jela přímo
Smiřickou na hlavní Slavětínskou
a přímo k lékaři. Bohužel brání mi v tom
zákaz vjezdu.
2/ Opět z Přimského náměstí
do cukrárny jedu ulicí V Koutku, zahnu
do ulice Ke Znaku, opět neprojedu
přímo k cukrárně…
Co se zamyslet a k těmto značkám
použít dodatkové tabulky, které jsem

viděla a nafotila na Moravě, když jsme
jezdili po okolí Olomouce. Myslím,
že i pro návštěvníky Klánovic bude
jednodušší jezdit bočními ulicemi
přímo, a ne kličkovat po jednosměrkách
a zákazech.
Toto jsou moje osobní zkušenosti
na kole po Klánovicích.
Přeji příjemné letní dny na kolech.
Lída Poláková
(kráceno KZ)
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Hasiči informují

Prázdniny u klánovických hasičů
O prázdninách jsme absolvovali dvě
stáže. V každé z nich jsme vykonávali
službu společně s profesionálními
kolegy ze směny C na HS 10 Satalice.
Každá stáž trvala 12 hodin. Při první
z nich jsme si prohlédli umístění
věcí v autech našich kolegů. Došlo
i na výjezd k požáru. Jednotka
zasahovat nemusela, cestou k případu

byla odvolána. Druhá stáž proběhla
bez výjezdu. Vyzkoušeli jsme si na ní
obsluhu hasičského žebříku s výškou
30 metrů. Odpoledne došlo i na výcvik
v protichemickém obleku. Moc za to
kolegům ze satalické stanice děkujeme
a těšíme se na další spolupráci.
Radek Čihula
– preventista a člen jednotky

Hasiči v protichemickém obleku
Foto: SDH

Co se o prázdninách u hasičů událo:
Letošní prázdniny byly pro klánovické
hasiče, přes vysoké teploty a sucho,
relativně klidné.
Jednotka se dne 30. 6. 2018 zúčastnila
stáže na hasičské stanici č.10 Satalice.
V průběhu stáže v 10.16 byla společně
s kolegy s HZS vyslána ke kouři z bytu
do ulice Novovysočanské. Cestou
k zásahu je odvolána zpět.
V sobotu 7. 7. v 8.28 je jednotka vyslána
k požáru pařezu do ulice Mechovka.
Po upřesnění na místě se jednalo o požár
pařezu cca 150m v lese v prodloužení
ulice Habrovské. Jednotka provedla
likvidaci požáru pomocí vody z cisterny.
Na místo byla vyslána i jednotka HZS ze
stanice Satalice.

Dne 18. 7. v 14.26 vyjíždí jednotka
na základě žádosti občana do ulice
Bydžovské k odstranění nalomené
větve nad komunikací. Větev byla
pomocí motorové pily a požární plošiny
odstraněna.
27. 7. je jednotka v 18.23 povolána
k odstranění bodavého hmyzu
do restaurace Olymp.
31. 7. ve 22.03 Operační středisko vysílá
jednotku do Dolních Počernic ke kouři
z lesa. Na místo míří také jednotky
SDH Běchovice a Dubeč, společně
s profesionály ze Satalic. Na místě požár
nenalezen, jednalo se o planý poplach.
Jednotka se na základnu vrátila v 23.11.
Ve dnech 2. 8., 7. 8. a 18. 8. byla

jednotka požádána místními rybáři
o provzdušnění rybníku na Placinách.
Jednotka vodu v rybnících provzdušnila,
a přispěla tím k záchraně ryb.
22. 8. v 18.49 vyjela jednotka
k odstranění bodavého hmyzu do ulice
Votavova.
Pavel Jaroš – velitel jednotky

Pozvánka
Dovolujeme si všechny občany
a děti pozvat na již tradiční Zábavné
odpoledne s hasiči, konané dne
8. 9. 2018 od 14.00 hodin
v okolí Haly starosty Hanzala,.

Z klánovického sportu

Tenis, nejrušnější sportoviště klánovického léta
Přes léto, zvláště pokud je parné
jako to letošní, nebývá na sportovištích
zrovna plno. Na klánovickém tenise to
ale o prázdninách naopak žije víc, než
kdy jindy. Desítky dětí se tu po celé
prázdniny střídají na příměstském
táboře TK Tola, který pro malé tenisty
připravila skupina zkušených trenérů
v čele s prvoligovým hráčem Pardubic
Ondřejem Tomiškou a Filipem Lažou.
Stejně jako oni mají i všichni další
vedoucí příměstského tenisového
tábora trenérské licence a mnozí z nich
jsou velmi úspěšnými hráči a hráčkami.
„Velkou část tvoří naše děti, které
chodí přes rok do našich tenisových
kurzů, ale máme tu i děti, které jsou
na prázdninách u babiček a dědečků
v Klánovicích, nebo k nám dojíždějí
na tento příměstský tábor z Prahy,“
říká trenérka Martina Šanderová.
Po pět prázdninových týdnů

od devíti ráno do pěti odpoledne
se tenisová omladina věnovala
nejen bílému sportu, ale pobyt
na kurtech kombinovala i s návštěvou
klánovického bazénu nebo výpravami
do lesa. Obědy pro děti byly zajištěny
v Babiččině Besedě.
Výhodou klánovického tenisového
příměstského tábora je velká flexibilita,
kdy děti mohly přijít jen třeba na jeden
den, týden, nebo i déle. „Mnoho dětí
si prostě přijde vyzkoušet, jestli by je
tenis bavil, a na to je tento tábor úplně
ideální,“ uvádí Martina Šanderová.
Vedle tohoto tábora pořádá TK Tola
ještě týdenní tenisový tábor v hezkém
prostřední Železných hor v Třemošnici,
kam ale jezdí především závodní hráči
žákovských kategorií klánovického
tenisového oddílu.
Lze jen doufat, že z tenisového
příměstského tábora se co nejvíce

dětí u tenisu uchytí, a posílí tak řady
klánovického tenisového oddílu, který
svojí tradicí i kvalitou a atmosférou
svých kurtů patří ke klenotům
klánovického sportu.
Luboš Palata

Ukončení jednoho z týdenních turnusů
příměstského tenisového tábora
Foto: TK Tola
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Sklad hutního materiálu v Praze 9 přijme

ŘIDIČE-SKLADNÍKA
Pož. profesní ŘP-C, karta řidiče, výhodou VZV, jeř.,
palič, vazač. průkaz, mzda 30 - 40 tis. Kč/měs.Tel: 731
545 839, knourek@technimat.cz

Poliklinika v Úvalech přijme
zubní lékaře, fyzioterapeuty(ky)
na plný případně částečný úvazek
Nabízíme motivační
platové ohodnocení,
podporu vzdělávání a dalšího růstu,
nástup možný ihned.
Ordinace jsou kompletně vybaveny
moderními přístroji a materiály.
Kontaktní osoba: Lenka Veselá
Tel.: 602 141 183
E-mail: lena.vesela@seznam.cz

Dne 1.8.2018 nás navždy
opustila po dlouhé nemoci
p. Marie Laňarová ve věku
90 let. Dlouhodobě pracovala jako zdravotní sestra pro
děti i dospělé na středisku
v Újezdu nad Lesy.
Za truchlící rodinu J. Štička

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

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965

Epimeleia a Terapeutické skupiny pro děti a dospělé
Epimeleia je centrem psychoterapeutického poradenství a koučinku.
Název spolku vychází z řeckého slova, jehož význam je péče o duši a tělo. K naplnění tohoto účelu jsme
otevřeli dětskou terapeutickou skupinu (s prvky sportu a her). Pod vedením profesionálního psychoterapeuta, life coache a sportovního trenéra, se děti prostřednictvím pohybových her a rozhovorů nad různými
tématy, učí lépe komunikovat, vyjadřovat své emoce, zpracovávat případné psychické obtíže a řešit konfliktní
situace. Během skupin zažíváme spoustu legrace, ale také přemýšlení nad vážnějšími tématy, které děti
trápí. Dětská skupina se schází pondělky 18-19h.
Zajímá vás jak skupiny probíhají? Přijďte si pro osobní zkušenost na dny otevřených dveří 13. 9. 2018 v 18 h
do haly v Zelenči (Bezručova 515) nebo 24. 9. 2018 v 18 h do klubovny tenisového klubu Horní Počernice (Otovická 2865/109). Účast je nutná potvrdit předem.
Nezapomínáme ani na dospělé. Také pro ně je otevřena zážitkově-terapeutická skupina. Zájemce zveme
24.9. od 19.30h na ukázkovou hodinu (Lochenická 228, 190 14). Účast je nutná potvrdit předem.
Více o nás a našich aktivitách naleznete na www.epimeleia.cz
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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
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PROGRAM září 2018
... jsme NADOSAH
vlAĎKA Kennett: „in my element” - výstava měsíce
Putovní výstava fotograﬁí z Nového Zélandu, jejichž autorkou je
Vlaďka Kennett. Seznámíte se s unikátními přírodními scenériemi
a divočinou Nového Zélandu, tak jak jej vidí autorka, která žije
na Jižním ostrově. Výstava potrvá do konce září.
3. 9. pondělí, 20:00 - Filmový klub
tísŇové volÁní - Vary v Besedě! Film, který byl uveden
na letošním festivalu Karlovy Vary v sekci Jiný pohled a který
zároveň vyhrál cenu diváků na festivalu Sundance. Lahůdka
pro milovníky severské krimi! Dánsko/2018/thriller/85 min/
nevhodný mládeži do 12 let/s českými titulky
8. 9. sobota, 15:00-22:00 - Koncert
KlÁnovicKÝ hUDeBní miniFestivAl - Přijďte
na tradiční a již 8. ročník Klánovického hudebního
minifestivalu. Na venkovním podiu vystoupí: hudební
skupiny Quarter21 (blues, rhythm&amp;soul), Surround
(grunge), Juicy Freak (funk, R&amp;B), Dobré ráno blues
band (blues), písničkářka Marley Wildthing a další. Těšit se
můžete na výborné grilování po celou dobu festivalu.
9. 9. neděle, 16:00 - Kino pro děti
ÚŽAsŇÁKovi 2 - Návrat oblíbené rodiny superhrdinů.
USA/2018/animovaný, akční, dobrodružný/118 min
10. 9. pondělí, 20:00 - Kino
chAtA nA pRoDeJ - Pečlivě vygradovaná komedie,
jejíž hrdinové divákovi nejednou připomenou postavy ze
scénářů Jaroslava Papouška, se sympatickým nadhledem
přibližuje český fenomén chatařství. (MFF Karlovy Vary)
Česko/2018/komedie, drama/77 min
13. 9. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý čtvrtek v měsíci!
BlUes JAm session - Blues Jam Session je akce pro
všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi
bluesové standardy.
14. 9. pátek, 19:30 - přednáška
novÝ ZélAnD v nové BeseDĚ - Povídání s Vlaďkou
Kennett a Jardou Duškem.
16. 9. neděle od 15:00,
Slavnost v Klánovicích u kostelíka Nanebevzetí Panny Marie
100. vÝRočí vZniKU česKoslovensKé RepUBliKy
A 140. vÝRočí vZniKU KlÁnovic. Pořádá MČ Praha
Klánovice ve spolupráci s NADOSAH, o.p.s.

17. 9. pondělí, 20:00 - Kino
ÚsmĚvy smUtnÝch mUŽŮ - Film režiséra D. Svátka
podle stejnojmenné autobiograﬁcké knihy Josefa Formánka.
Osudy čtyř chlápků se protnou, když se potkají při
nelehkém úkolu — zbavit se závislosti. Česko/2018/drama,
komedie/92 min/nevhodný mládeži do 15 let
19. 9. středa, 20:00 - Kino
mAmmA miA! heRe We Go AGAin - Pokračování úspěšného
muzikálu opět s hvězdným obsazením (Streep, Brosnan, Firth,
Seyfried) za doprovodu nestárnoucích hitů ABBY. USA/2018/
muzikál, romantický, komedie /114 min/s českými titulky
20. 9. čtvrtek, 19:30 - Divadlo
smlUvní vZtAhy - Mike Bartlett je považován
za nejlepšího anglického dramatika současnosti. Dvě
skvělé herečky nás zavedou do kanceláří světa velkého
byznysu. Stejně jako úsměv v jejich tvářích se ale může
i jejich příběh odehrát v kancelářích podniků, které důvěrně
známe. Hrají: Dana Černá, Jana Stryková
23. 9. neděle, 16:00 a 24. 9. pondělí,
10:00 - Divadlo pro děti
KospRD A telecí - Kosprd je kluk, který by byl raději
s tatínkem celé dny v dílně, než chodil do školky. Taky proto
každý den leží v šatničce na zemi a řve. Telecí je malá holka,
kterou jedinou to nevyvádí z míry. A tak se z nich stanou
nejlepší kamarádi. Hraje: Divadlo Prima den
24. 9. pondělí, 20:00 - Kino
všechno BUDe - Road movie za něž získal Olmo Omerzu
na letošním karlovarském festivalu cenu za režii. Česko,
Slovinsko, Polsko, Slovensko/2018/road movie, drama,
komedie/85 min/nevhodný do 12 let
25. 9. úterý, 19:00 - Kurzy
sociAl clUB - Poklábosení v angličtině
26. 9. středa, 20:00 - Kino
mission: impossiBle – FAlloUt - Tom Cruise znovu
v akci jako všehoschopný agent Ethan Hunt! USA/2018/akční,
dobrodružný /147 min/s českými titulky/nevhodný do 12 let
BĚh s BeseDoU - Sledujte naše webové stránky.
oKolo KlÁnovic - amatérské cyklistické vyjížďky
- Sledujte naše webové stránky.

Změna programu je vyhrazena / sledujte naše webové stránky www.kcnovabeseda.cz.
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz,
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
Kino KAvÁRnA je otevřena Po-Pá 10:00-13:00 a 16:00-22:00, 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.
KC Nová Beseda, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice | tel: +420 245 019 061| www.kcnovabeseda.cz
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Žijí v Klánovicích

Tip na výlet

Dymokurka

Aneta Štěpánková
Mladá, krásná, inteligentní
a odvážná. I tak by se dala ve zkratce
popsat tato rodačka z Mělníka, která
se do Klánovic přistěhovala se svým
manželem Tomášem před třemi roky.
Stárnoucí tatínek jí předal pomyslné
žezlo k řízení rodinné firmy v době,
kdy jí bylo pouhých dvaadvacet let.
Firma RUPA působí v oblasti výroby
tyčinek a její produkty jsou k nalezení
snad v každém obchodě – například
v Globusu, Albertu či Tescu. Kromě
vlastních tyčinek vyrábí firma také
tyčinky dalších privátních značek.
Anetě dělá radost, že se firma pod
jejím vedením dobře rozvíjí, což
přikládá i faktu, že je obklopena těmi
správnými lidmi.
Kromě RUPy má Aneta na starost
také marketing a eventy v další její
rodinné firmě, kterou je autosalon
Auto Štěpánek, autorizovaný
prodejce a poskytovatel servisu
pro vozidla Škoda.
Jestli si už teď říkáte, jak to všechno
stíhá, doplním snad už jen to, že
vedle práce Aneta ještě dálkově
studuje vysokou školu zaměřenou
na podnikání a finance, kterou plánuje
dokončit na konci příštího semestru.
Ve volném čase, kterého už tak
moc nezbývá, se Aneta věnuje
svému manželovi a také svým
dvěma psíkům japonského plemene
Shiba-inu, se kterými chodí ráda
na procházky do blízkého lesa.
Baví ji jóga, kterou praktikuje teď už
převážně doma, studium cizích jazyků
(Aneta mluví kromě obligátní angličtiny
také italsky, německy, a učí se rusky).
K italštině má blízko díky rodinným
vazbám na Itálii, kde pobývala
od útlého dětství. Další nový koníček je
na obzoru – Aneta se chystá na cestu
do Portugalska, kde by se chtěla věnovat
surfování. Budeme jí přát ty správné
vlny a spoustu zábavy!
Veronika Gotthardt

Blíží se podzim a na polích
vyrostou vysoké valy sklizené
cukrové řepy. Pak velká nákladní
auta odvezou řepu do cukrovarů.
Sláva českého cukrovarnictví je ale
už dávno minulostí a rozmach tohoto
zemědělsko-průmyslového odvětví
na počátku 20. století si připomínáme
jen v muzeích (např. Dobrovice u Mladé
Boleslavi). V dnešním tipu na výlet se
ale vypravíme do Činěvsi, obci ležící
severně od Poděbrad u silnice na Jičín.
Sklizená řepa se dříve nesvážela
náklaďáky, ale po malých úzkokolejných
tratích, tzv. drážkách. V Polabí bylo
takových řepařských drážek hned
několik (v Kolíně se dokonce podařilo
jednu zprovoznit jako turistickou
atrakci) a jedna z nich svážela řepu
do cukrovaru v Dymokurech. Objekt
cukrovaru je dnes v dezolátním stavu,
ale milovníkům urbexu jej doporučuji
s opatrností navštívit. Úzkokolejka
do Dymokur, tzv. Dymokurka, vedla
také přes Činěves a zdejší Společnost
Činěveské historie se rozhodla tuto
skutečnost připomenout expozicí
v muzeu zemědělských strojů

zbudovaném na statku pana Františka
Součka. První vláčky se po Dymokurce
rozjely v roce 1902 a po válce se
drážka rozrůstala, v době největší
slávy měřila 30 km a měla i svůj jízdní
řád. Z vlastních kolejí se do dnešních
dnů mnoho nedochovalo. Na kraji
Činěvsi se u silnice nachází v krátké
délce obnovené těleso úzkorozchodné
tratě, původní kolejnice byly odkryty
v areálu firmy Agroso. V krajině
ale zůstalo mnoho terénních valů
a zbytků drážních těles. Malou výpravu
po zaniklé Dymokurce můžeme
podniknout od obnovených kolejnic
k fotbalovému hřišti, kde se zachoval
i původní betonový mostek.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Na pohodový oběd k Pokličkám
Uděláte-li si výlet po středočeském kraji,
určitě si prohlédněte městečko Mšeno,
kde mají lázně podobné těm, které jsme
měli kdysi v Klánovicích. Mšeno, o němž
jsou první historické zmínky už z roku
1306, kdy bylo ještě obcí, má od roku 1991
opět status města. Poté, co si prohlédnete
lázně, hrázděné domy a historické jádro
s městskou památkovou zónou, na jídlo
se určitě zastavte v kouzelné restauraci
U Pokliček. Pohodový rodinný podnik
najdete v bývalém statku kousek od lázní.
Navenek staročeský statek je uvnitř
vybaven sympaticky strohým moderním
interiérem, který citlivě doplňuje
historický vnějšek budovy. Na dvorku se
dá sedět pod slunečníky na lavicích a myslí
tu i na děti – mají si tu kde hrát. Co se
týče nabídky, U Pokliček se najíte jako
u babičky – vaří se tu chutně podomácku

a ze sezonních surovin. V menu nechybějí
domácí polévky, placky naslano i nasladko
a hlavně úžasné domácí burgery pro
masožrouty i pro vegetariány. Zapíjet
můžete pivem nebo výbornými domácími
limonádami. Lehké zmatky vyrovnává
příjemná atmosféra, milá obsluha
a celková pohoda. A ještě jedna zajímavost
– všechna jídla na jídelním lístku mají
jednotnou cenu, a to dvoumístnou.

Ludmila Palatová
Restaurace U Pokliček
Romanovská 115
Mšeno
Otevřeno „skoro pořád“









