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Říjen byl bohatý na sportovní, kulturní i další akce. Jednou z nejpodařenějších
byl Klánovický půlmaraton, který vedle kvalitního závodu špičkových sportovců
přinesl skvělé zážitky i další téměř tisícovce účastníků, včetně napínavého
závodu nadšených dětí.
FOTO KZ – Radomír Kůla
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Slovo starosty
Stranou zájmu médií probíhá snaha starostů Prahy 1–57 o zvýšení
„příspěvků“ na jednoho obyvatele.
I když příjmy Prahy narostly mezi
lety 2009–2015 více než na dvojnásobek, příspěvek jednotlivým
MČ za tuto dobu přibližně stagnuje. Návrh na příští dva roky je
jeho zvýšení o 2 %. Při celkových
výdajích Prahy 54,5 miliardy se
ročně rozdělují MČ pouze neuvěřitelné 3,5 miliardy. Proto starostové
všech MČ požadují jeho zvýšení
z 2500 korun na občana minimálně na 2900 korun s tím, že optimální částka by byla 5000 korun.
Domníváme se, že většina činností
pro občany probíhá právě na úrovni městských částí a jejich financování by tomu mělo odpovídat.
V minulém zpravodaji jsem optimisticky vyjádřil přesvědčení, že
nám bude z plánovaných ulic postavena alespoň jednoduchá a krátká ulice V Pátém, kterou bude
uzavřena II. etapa. Nedávno jsem
se z magistrátu dozvěděl, že investor formálně chyboval při výběrovém řízení na zhotovitele a ani
tuto stavbu již nelze v tomto roce
očekávat. Je nám velmi líto, že nám
nebyl letos postaven ani metr očekávaných ulic. Požádal jsem tedy
alespoň o převedení celé částky
13 mil. z tohoto roku na rok 2016.
Je to pro nás nepříjemná situace,
ale koučovat vztahy mezi pražskou
investorskou organizací a magistrátem a zpět je děsivá věc.
Ing. Karel Horníček

RMČ 18. 9. 2015
RMČ schválila:
• provozní podmínky Deponie MČ Praha – Klánovice, ulice Smidarská
• zaslání objednávky na likvidaci pařezové hmoty (ulice Smidarská) firmě Vít Král, se sídlem Šestajovice,
IČO4472320. Cena za provedení
práce je stanovena částkou
22 500 Kč bez DPH
• úhradu za zemní práce spojené
s vybudováním dětského hřiště
na Nepasickém náměstí, Praha–
Klánovice, firmě Vít Král, se sídlem
Šestajovice, IČO4472320. Cena
za provedení práce je stanovena
částkou 30 000 Kč bez DPH.
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Zprávy z jednání Rady Městské části a zastupitelstva
RMČ s okamžitou platností a účinností
pověřila starostu MČ Praha – Klánovice k podpisu objednávek do výše
20 000 Kč bez DPH.

RMČ 25. 9. 2015
RMČ schválila:
• anketu pro zjištění názoru občanů
ohledně parkování u nádraží
• s okamžitou platností a účinností
„Pravidla pro podporu neziskových
organizací“
• zaslání objednávky na vánoční výzdobu
na období od 29. 11. 2015 do 2. 1. 2016
firmě ELTODO – CITELUM, s. r. o.,
se sídlem Praha 4, IČO 25751018
za cenu 40 370 Kč bez DPH.
• předložený návrh úprav rozpočtu MČ
• úhradu ve výši 208 694,75 Kč firmě
Vít Král, se sídlem Šestajovice,
IČO4472320 za zemní práce na Deponii Smidarská v souvislosti se
směnou pozemků
• uzavření smlouvy na opravu komunikací: ulice Smidarská v úseku
od Vodojemské do malé Smidarské
a ulice Slatinská v okolí křižovatky
s ulicí Jeníkovickou a cyklostezkou
s firmou Ondřej Adam, se sídlem Praha – Klánovice, IČO 74643380, který
jako jediný podal nabídku, za cenu
273 963 Kč včetně DPH
• užití znaku MČ Praha-Klánovice
na startovních číslech závodu Klánovický terénní půlmaraton.
RMČ projednala:
• žádost manželů Barešových o souhlas se zřízením čtyř parkovacích
míst u provozovny ANAHITA, Praha
– Klánovice. RMČ trvá na předložení souhlasu sousedů, dopravního inženýra kpt. Hovorky a zákres do
mapy. RMČ předává žádost k posouzení a předložení návrhu na řešení dopravní komisi
• žádost Ing. Pekárka o schválení
umístění reklamní plachty na plot
u základní školy na rohu ulic Smržovská a Slavětínská. RMČ žádost neschválila
RMČ neschválila:
• vypsání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – Senior centrum v předloženém znění.
RMČ jmenovala:
• Dr. Jiřího Beka členem komise pro životní prostředí.

RMČ se seznámila se zápisy z jednání
kontrolního výboru a dopravní komise.

RMČ 9. 10. 2015
RMČ schválila:
• revokaci usnesení č. 25/188/2015
ze dne 25. 9. 2015 a schválila zaslání
objednávky na vánoční výzdobu na období od 29. 11. 2015 do 2. 1. 2016 firmě ELTODO – CITELUM, s.r.o., se sídlem Praha 4, IČO 25751018 za cenu
41 042 Kč bez DPH
• zadání opravy vozidla CAS 25 Liaz
101 K dle cenové nabídky č. 15121
ze dne 30. 7. 2015 od firmy Progres
servis Sibřina, IČ: 00549142 se sídlem: Ke Kolodějům 163, Sibřina 250 84,
za částku 115 800 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem objednávky
• zakoupení a instalaci systému svolávání FIRE POTR pro jednotku
SDH Klánovice dle nabídky od společnosti FRP SERVICES, s.r.o.,
IČO 01541137, se sídlem Příbram,
za cenu 102 366 Kč včetně DPH
• úpravy rozpočtu
• žádost ČSOP Stopa Klánovice o dočasné umístění informační cedule s textem zastávky č. 1 naučné stezky u nádraží, na otočce autobusu s tím, že po
případné výzvě MČ Praha – Klánovice na odstranění nebo změnu bude
toto provedeno do jednoho měsíce
• darovací smlouvu uzavřenou mezi MČ
Praha – Klánovice a p. Davidem
Štrosem na částku ve výši 15 000 Kč,
kterou dárce daroval jako účelově vázaný dar do místní knihovny na nákup
zejména dětských knih a knih pro dospívající mládež
• uveřejnění nabídky na pronájem bytu
č. 3, o velikosti 29,68 m2 na adrese
Slavětínská 120, Praha – Klánovice
na Úřední desce. Žádosti mohou
uchazeči podávat do 25. 10. 2015.
Možnost nastěhování od 1. 11. 2015.
RMČ stanovila termín rozsvícení vánočního stromu u ZŠ na den 1. 12. 2015.
RMČ se seznámila s navrženým řešení UBM na oddělení zástavby realizované UBM od zástavby Klánovic
a žádá o stanovisko k tomuto návrhu
od komise výstavby. Dále rada předává
k projednání tento způsob oddělení
nové výstavby od zástavby Klánovic
zastupitelstvu městské části.
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RMČ pověřila zástupce starosty
MUDr. Ferdinanda Poláka, Ph.D. k jednání o zavedení zkušebního provozu
služby „Informování občanů MČ Praha-Klánovice pomocí SMS“.
RMČ Praha – Klánovice projednala žádost Ing. Martina Berana o souhlas se
stavebním záměrem: dělení pozemku
p. č. 1511 celková výměra pozemku
1681 m2, výsledkem dělení budou
dva pozemky o výměrách 840 m2.
RMČ po projednání a doporučujícím
stanovisku komise výstavby se stavebním záměrem souhlasí.
Novostavba RD na parcele 468/2 ulice Aranžérská x Nové Dvory. Komise
výstavby doporučuje, aby RMČ Praha
– Klánovice vydala souhlas s tímto stavebním záměrem za předpokladu dodržení všech zákonných požadavků.
V současné době je na pozemku objekt č. p. 501, který bude demolován
a na jeho místě vznikne nový objekt –
rodinný dům s těmito parametry: zastavěná plocha 296,3 m2, užitná plocha 374,1 m2. Parametry nového RD
jsou v souladu s územním plánem
a příslušnými zákony a vyhláškami.
RMČ Praha – Klánovice souhlasí se
stavebním záměrem: Novostavba RD
na parcele 468/2 ulice Aranžérská x
Nové Dvory dle předložené žádosti.
Na základě usnesení RMČ byl žada-
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tel vyzván k úhradě veškerých pohledávek ke dni 30. 9. 2015. Jelikož se
takto nestalo a byla uhrazena pouze
část dlužné částky, bylo zahájeno
jednání s právním zástupcem MČ ve
věci vymáhání pohledávky a ukončení nájemního vztahu. Jelikož se jedná
o stále se opakující jednání ze strany
nájemce, rozhodla rada tak, jak je uvedeno výše.
RMČ s ohledem na probíhající jednání
o ukončení nájemního vztahu a neuhrazených pohledávek nájemce vůči
MČ Praha – Klánovice, zamítá žádost
nájemce prodejny potravin „Bazar“
Vitalie Andrishka o změnu skladových prostor na jídelnu.
RMČ s ohledem na probíhající jednání
o ukončení nájemního vztahu a neuhrazených pohledávek nájemce vůči
MČ Praha – Klánovice, zamítá žádost
nájemce prodejny potravin „Bazar“
Vitalie Andrishka o prominutí úhrady
penále.
Starosta předložil členům RMČ nabídku společnosti UniCredit Group
na umístění bankomatu v Klánovicích.
Nabídka byla pro MČ Praha – Klánovice značně vysoká, a proto s ní
RMČ nesouhlasí a pověřuje starostu
opakovaným oslovením ostatních bankovních domů.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

Otázky a odpovědi
Některé děti z Klánovic se nedostaly do klánovické mateřské školky, i když je
známo, že ve školce jsou umístěné děti ze Šestajovic, protože mají trvalý
pobyt (v podstatě pouze formální) v Klánovicích např. u prarodičů. Na všechny
děti umístěné ve školce dává ÚMČ Klánovice finanční podporu, tedy i na šestajovické. Lze nějakým způsobem vyloučit při výběru dětí do školky tento nešvar, který upřednostňuje šestajovické děti před klánovickými?
Pokud by mi někdo dal nějaký účinný nástroj, rád ho použiji, ale již před dvěma
roky jsme se s paní Petráčkovou pokusili tento nešvar vyhubit. Bohužel jsme i přes
zapojení policie dopadli jak sedláci u Chlumce. Dokazování faktického bydliště je
totiž právně velmi obtížné, a po prohraném sporu, kde se jednalo o evidentní případ, jsme tento boj vzdali. Slabou útěchou snad bude, že díky velkému úsilí tohoto i minulého zastupitelstva se nám podařilo rozšířit mateřskou školu tak, že
letos mohly nastoupit všechny děti přihlášené k trvalému pobytu v Klánovicích,
které dosáhly do 31. 8. 2015 tří let. (ředitel mateřské školky Mgr. Žák)
Z Klánovic zmizel bankomat. Jaký je důvod jeho odstranění a bude nainstalován nový?
Po pokusu o vykradení bankomatu spol. Euronet, umístěného v kadeřnictví, nám
tato společnost sdělila, že s bankomaty v Klánovicích končí. Následně jsem oslovil
všechny bankovní společnosti s nulovým výsledkem. Nedávno jsme však dostali oficiální nabídku od UniCredit bank, ale s tak vysokým paušálem pro Klánovice, že
rada tento návrh jednomyslně zamítla. Budu tedy znovu oslovovat všechny bankovní
společnosti spolu s nabídkou umístit jej v prodejně Včela. (starosta Ing. Horníček)
pokračování na str. 6

strana

3

Slovo šéfredaktora

Poločas rozpadu
Na pražském magistrátu se po roce
od voleb rozpadá vládnoucí koalice
a je možné, že než vyjde další číslo Klánovického zpravodaje, může
ve svém úřadě skončit i první primátorka českého hlavního města
Adriana Krnáčová. Dobře to není
a nebude: pokud česká metropole
něco nepotřebuje, tak nestabilitu
a střídání primátorů po roce či dvou,
jak jsme tomu poslední roky svědky. Ve velké Praze jsme my voliči navíc rozdali karty při volbách velmi
složitě a vytvoření nějaké nové
funkční konstelace je ve hvězdách.
V Praze jde ale i o velké peníze, nejen o ty, které jsou v rozpočtu, ale
i o zájmy developerů, kteří v minulých letech až příliš často dominovaly nad zájmem veřejným. A také
proto Praha v kvalitě života tak zaostává před nedalekou Vídní, byť
ve své kráse rakouské hlavní město nepochybně předčí.
Poločas rozpadu ale nenastává zřejmě jen v politice celopražské, ale i na
městských částech, když v sousedním Újezdě nad Lesy se vládnoucí koalice prakticky rozpadla
a starosta Zdeněk Růžička z před rokem vítězného ANO se pokouší
sestavit nové většinové spojenectví.
Také u nás v Klánovicích se v příštích dnech sejdou na jednání tři uskupení, která dnes vládnou. Bylo by
v zájmu Klánovic, kdyby současné
rozepře, pramenící podle menších
koaličních partnerů z příliš dominantního postavení Spolu pro Klánovice, skončily smírem. A to v té podobě, že by nejen Spolu pro Klánovice, ale i její koaliční partneři, tedy
Klánovická pravice a Hlas Klánovic,
dostali možnost k realizaci klíčových
bodů ze svých programů.Tak aby se
v Klánovicích mohlo začít pracovat
na chybějícím Domově seniorů, Záchranářském centru, nebo aby se
urychlila rekonstrukce uliční sítě.
Od Spolu pro Klánovice to vyžaduje velkorysost jasných vítězů voleb,
od jejich koaličních partnerů pak
trpělivost a také diplomatické schopnosti. Smír po pouhém roce koalice
by byl Klánovicím ku prospěchu.
Luboš Palata
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Téma měsíce:

Klánovický les je výjimečnou archeologickou lokalitou
Archeolog Mgr. Michal Beránek se svými pracemi o vesnici Hol v Klánovickém lese výrazně zasloužil o růst
povědomí o okolí Klánovic jako o významné archeologické lokalitě. Beránek, který dnes působí v Muzeu
Cheb, uvádí, že na území Klánovického lesa byly hned tři zaniklé středověké vesnice a že se především
kvůli vesnici Hol jedná o archeologickou lokalitu celostátního, či dokonce evropského významu.
Luboš Palata
V čem je archeologická lokalita vých vesnic zaniklo v patnáctém sto- Ten byl v místech, kde je dnes u silnivesnice Hol, která leží v lese na vý- letí po velké konjunktuře za doby Kar- ce na Kolín retranslační stanice.
chod od Klánovic, tak významná, že la IV. poměrně hodně, ale to, že na roz- Byla vesnice Hol na svoji dobu bose dostala až do Archeologického díl od jiných se do ní už lidé nevrátili. hatou vesnicí?
atlasu České republiky?
Stala se vesnice Hol výjimečně za- Myslím si, že úplně ne. Byla to stanJsou to povrchové stopy, které za- chovalou i proto, že byla dlouhou dardní vesnice, lišila se ale jednotlivá
chycují původní tvar vesnice. To, že si dobu na dně dnes už zrušeného hospodářství mezi sebou. Jedno z nich
ji mohou prohlédnout i běžní lidé rybníka?
bylo jasně nejbohatší, lze uvažovat
a něco tam mohou vidět. To ji dělá uni- Určitě ano. Výstavba rybníka, tedy o tom, že to možná byla i rychta.
kátní, takovýchto středověkých vesnic hlavně hráze, sice část té vesnice poZajímavý je i zánik vesnice Hol,
v České republice ani po Evropě moc ničila, ale na druhou stranu, to, že větkterý nebyl zřejmě násilný, ale že zanení.
šina z ní pak byla na dně rybníka, po- nikla prostě tím, že se z ní lidé odVy jste při své práci o vesnici Hol mohlo jejímu zachování.
stěhovali jinam?
zjistil, že se nejedná o vesnici, kte- Dá se na základě zachovalých zbytAno, pravděpodobně byla opuštěna řírá by, jak se domnívali mnozí vaši ků domů říci, kolik lidí v ní v tom
zeně. Nasvědčují tomu dvě skutečpředchůdci, zanikla za třicetileté čtrnáctém století žilo?
nosti. V archeologickém výzkumu
války, ale jde o vesnici gotickou, jež
To je sice dost těžká otázka, ale naše jsme nezachytili žádnou výraznou dezanikla už ve čtrnáctém století, a i to
odhady jsou mezi sto až stočtyřiceti lid- strukční vrstvu, která by ukazovala na
ji dělá unikátní?
požár nebo něco podobného. Zároveň
mi.
Poprvé je zmiňována roku 1346, tak- Ve vesnici Hol se sice zachovaly zá- i další nálezy jsou všechno jen zlomže vznikla zřejmě někdy v průběhu klady domů, ale pokud vím, nenašla se kovitý materiál, což ukazuje, že vesnice
nebyla opuštěna v panice. Také chačtrnáctého století a zaniká po husit- tam žádná církevní stavba.
ských válkách. Naposledy je zmiňo- Ve vesnici kostel nebyl, obyvatelé rakter zástavby ukazuje na to, že dována roku 1437 a to jako pustá. Výji- Holu zřejmě přináleželi ke kostelu šlo k postupnému opuštění této lokamečné na Holu není, že zanikl, tako- svatého Václava ve Lhotě nad Úvalem. lity lidmi, některé rodiny odešly dříve
a jiné později.
Takže teorie, že lidé odešli na lepší pole někam do Polabí, je reálná?
Ano, je reálná. Během husitských válek a po nich došlo k úbytku obyvatel,
takže na lepších půdách bylo volno,
takže tam ti lidé odešli.
Je Klánovický les archeologicky
významnou lokalitou?

Zbytky vesnice Hol se nacházejí na východ od Štamberku. Vidět zde kvetoucí středověkou vesnici vyžaduje značnou představivost.
FOTO KZ – Radomír Kůla

Už tím, že se tam nachází tato vesnice, určitě archeologicky významnou lokalitou je. Navíc, když vezmeme plochu celého Klánovického
lesa, tak se tam nacházejí celkem tři
zaniklé středověké vesnice, takže
středověk tam zanechal výrazné
stopy.
A jedná se tedy o Lhotu nad Úvalem
a Slavětice?
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Ano, Slavětice, které se nacházejí
přímo v katastru Klánovic, v lokalitě
Nové Dvory. A druhá je ona Lhota nad
Úvalem, které se někdy říkalo i Vidrholec.
Lokalita zaniklé vesnice Slavětice je
chráněnou archeologickou lokalitou. Co si pod tím máme představit?
Je to místo, kde je archeologickým výzkumem doložená tvrz. Výzkum tam
byl provedený v padesátých letech.
A ochrana tohoto místa je vyhlášena
proto, aby ji ochránila před nějakým
případným stavebním zásahem i proto, že je to na území Prahy také výjimečná lokalita.
Území, kde je dnes Klánovický les,
asi ale ve středověku vypadalo jinak: byla tu pole, rybníky, louky,
byla to smíšená krajina?
Ani ne smíšená, ale opravdu především kulturní krajina. Byly tu hlavně
pole, louky a vesnice. Les tu byl, ale
nevypadal vůbec jako dnes, byl to spíše takový rozvolněný porost, kde bylo
možné pást dobytek a hospodářská
zvířata.
Můžeme tedy říci, že podmínky k zemědělství tu už v té době nebyly
dobré?
Ano, tak tomu je. Půdy, které jsou
v Klánovickém lese, jsou ze zemědělského hlediska velice špatné
a prakticky nevýnosné a nezkultur-
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nitelné. To je základní důvod, proč
tam na rozdíl od jiných míst v okolí
Prahy vznikl les a proč tam vznikly
později i ony dva velké rybníky. Protože mít tam les a rybníky bylo pro
šlechtické majitele výhodnější než
tam mít vesnici, která zkomírá. Les
proto vznikl v těchto místech do jisté míry uměle. A do 19. století nebyl
les místem, kam se normálně chodilo. I to pomohlo dochovat i ony archeologické památky do dnešních
dnů.
Ke Klánovickému lesu, kterému se
také říkalo Vidrholec, se také vážou
pověsti o místních loupežnících, či
pohádka Zvířátka a Petrovští. Co je
na tom z vašeho hlediska historika
pravdy?
Historicky doložitelné to je. Mluvíme ale
až o 15., 16. a 17. století, kdy už byl les
podobný tomu, jak ho známe dnes.
Historicky doložená je přítomnost lupičů v Klánovickém lese především zápisy o polovojenských akcích vrchnosti proti lapkům na silnici z Prahy na Kolín. Lichtensteinové, kterým Klánovický les po třicetileté válce patřil, či
měšťané z Českého Brodu podnikli
proti lupičům několik zdokumentovaných akcí.
Myslíte si, že by se dal v Klánovickém lese najít loupežnický poklad?
Ne, to nepředpokládám.

Mezi na první pohled nejviditelnější pozůstatky vesnice Hol
patří zbytky gotických studní.
FOTO KZ – Radomír Kůla
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Klánovický les jsou
pražské Pompeje
Říkáme tomu místu Žák, ale měli
bychom mu říkat Hol. Přesně tak
se jmenovala gotická vesnice, která se nacházela v místech, kde
později vznikl rozsáhlý, dnes už vypuštěný rybník. „Díky vynikajícímu
stavu dochování se jedná o nejautentičtěji dochovanou památku
z období gotiky na území hlavního
města Prahy,“ píše se v Archeologickém atlasu Čech, vydaném Akademií věd v nakladatelství Akademie. V heslu, které v knize zabírá
celé čtyři strany, se uvádí, že za své
znovuobjevení vděčí ves studentům
archeologie z Univerzity Karlovy
v Praze. Hol se dokonce stala součástí seriálu „Zmizelé adresy“, který odvysílala Česká televize.
Náves vesnice měla půdorys
90 krát 470 metrů a její osou byl
Horoušanský potok. Z vesnice se
dochovaly nejen základy domů, ale
také dvě studny. Pokud se trochu
soustředíte, můžete pozůstatky
vesnice navštívit nedaleko Štamberku. Pozoruhodné podle archeologů je, že typ domu, takzvaný trojprostorový, se ve středních
Čechách zachoval až do 19. století
v podobě, kterou můžeme vidět
ve vesnici Hol.
Stojí jistě za zamyšlení, zda by nebylo vhodné obnovit, upřesnit
a rozšířit značení a turistické informace, které na místě bývalé
vesnice, stále mylně nazývané
Žák, dnes jsou. Třeba i ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, jejíž
někteří studenti, v čele s Michalem
Beránkem, publikovali o vesnici
Hol i o Klánovickém lese jako pozoruhodné archeologické lokalitě
velice kvalitní práce.
Podobně nemacešsky by se obec
měla postavit i k základům tvrze
Slavětice nedaleko Placin, které
jsou dokonce archeologicky chráněnou lokalitou, a pokusit se klánovickým občanům i návštěvníkům
Klánovic tuto lokalitu představit
a lépe zpřístupnit. Spolu se zaniklou vsí Lhota nad Úvalem tvoří
v Klánovickém lese nebývalý komplex, který jistě stojí za to, aby nebyl opomenut.
Luboš Palata
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Hydepark
Školní kuchyně a jídelna v novém
Letos na jaře byla vypracována hmotová studie na
intenzifikaci kuchyně a jídelny základní školy.
Ta přestává stačit náporu dětí ze „silných“ ročníků,
které nyní do školy přicházejí.
Ukázalo se, že současné prostory mají při vhodných úpravách potenciál k navýšení kapacity.
Ta se zvýší na 650 strávníků tím, že současný prostor se zvětší vybouráním některých stěn a zrušením kanceláře. Zvýší se počet míst k sezení
a dlouhé fronty by mohly zmizet. Kuchyni se zlepší
organizace výdeje, sklízení a mytí nádobí, a tím
obslouží více dětí v kratší době. Přibude nová kancelář vedoucí jídelny, zmodernizují se interiéry jídelny i akustika celého prostoru. Koncem roku
bychom měli mít zažádáno o příslušná povolení
k přestavbě. Financování je celé zajištěno z Magistrátu hl. města.
Jana Martinová, Spolu pro Klánovice

Podchod
Není to tak dlouho, co jsme na tomto místě mohli číst smutný
povzdech Pavly Fišerové nad stavem nádražního podchodu.
Osobně neznám člověka, který by se k tomuto povzdechu nepřidal a kterému by nevadilo či by mu naopak imponovalo „tvoření“ zřejmě ne zcela příčetných jedinců, které nejspíš dráždí
každý nový a čistý povrch a mají potřebu na něj vykřičet prakticky jakýkoli nesmysl... Co mě ale na celé věci zamrzelo nejvíc,
že tihle tvorové nemají úctu ani k tvorbě jiných lidí, v našem případě dětí ze základních škol Klánovic a Újezdu. Ty totiž podchod před jeho otevřením krásně vyzdobily. V rámci Spolu pro
Klánovice jsme proto zorganizovali malou, záměrně utajenou
brigádu, velkoplošné malby opravili, jak nejlépe jsme uměli, domluvili zvýšený dozor v podchodu (zejména v nočních hodinách) s městskou policií a nechali podchod opatřit antigraffiti
nátěrem, aby bylo příště možné malby jednoduše a bez poškození očistit. A třeba žádné příště ani nebude. Třeba už se
„umělci“ vyřádili, řekli svoje a dají pokoj. To bych si vážně přála.
Klára Svobodová, SPK

Zastupitelé Zdeněk Rychtařík, Stanislav Huser a Jindřich Lukáš své příspěvky nedodali.
Vážení čtenáři, rozhodli jsme se udělat z Hydeparku opravdové místo pro volné sdělování názorů našich zastupitelů. Proto se na této stránce budete v každém KZ setkávat s názory zastupitelů, které nejsou s výjimkou daného rozměru ničím omezovány.V každém čísle dostane prostor pět zastupitelů vybíraných podle klíče, aby se
na každého dostalo jednou za tři čísla KZ a zároveň byla rovnoměrně zastoupena všechna politická uskupení,
která se v Klánovicích probojovala do zastupitelstva.Věříme, že tato otevřená forma diskuse bude plně využita k civilizované konverzaci. Názory zde publikované nevyjadřují stanovisko KZ.
Luboš Palata, šéfredaktor
pokračování ze str. 3
Klánovická knihovna má 800 aktivních čtenářů, využívá ji tedy každý
čtvrtý občan. Přesto má nevyhovující prostory, je přeplněná a čtenářsky nekomfortní na rozdíl od jiných
malých městských částí Prahy, kde
v posledních deseti letech vyrostly
moderní krásné knihovny. Kdy se
klánovická čtenářská obec dočká
nové moderní knihovny?
Všichni zastupitelé chápeme, že vybudování větší a kapacitnější knihovny je
pro Klánovice jedna z hlavních priorit.
Problémem (kromě získání peněz) je
nutnost umístit budovu nové knihovny
do centra Klánovic a blízko školy. Původně zvažované místo zahradnictví
bylo letos krásně a nákladně upraveno
a musíme se tedy obrátit jinam. Možným řešením je přesunout hasičské
budovy na okraj obce do těsné blízkosti
hlavní komunikace jako optimální centrum IZS i pro širší okolí. Pro knihovnu
by se potom otevřelo krásné místo
v centru obce. To je ale vize spíše vzdálenější budoucnosti. Prozatím musíme

některé knihy již skladovat i na úřadu
MČ. O naší snaze svědčí i připravovaná
výstava studentů architektury na toto
téma v Nové Besedě.
(starosta Ing. Horníček)
Doba přechodu cestujících od vlaků
přijíždějících z Prahy na autobus
č. 261 (ve směru do Klánovic) je
v několika případech pouhé 4 minuty. Pokud je malé zpoždění vlaku,
nemohou cestující autobus této
linky stihnout. Je možné požádat
ROPID, aby autobusy vyčkaly na
cestující přijíždějící z Prahy?
Jeden z volebních slibů byla lepší synchronizace příjezdů a odjezdů autobusů 261, 262 a 303 s příjezdy
a odjezdy vlaků. Toto jsem díky osobním kontaktům provedl někdy začátkem prosince i s ohledem na nový
jízdní řád. Dle slibu ROPIDu by primární synchronizace těchto linek měla
být na tyto časy. Samozřejmě již nelze
chtít po ROPID to, aby podobně čekaly
na zpožděný příjezd nebo odjezd vlaků

s ohledem na nutnost striktního dodržování svých jízdních řádů. Mj. ani
nemají informaci o očekávané době
zpoždění atd. (starosta Ing. Horníček)
Ti, kdo stavěli před více než deseti
lety v Klánovicích, si pamatují, že
stavební úřad v Újezdě nad Lesy vyžadoval, aby zastavěná plocha pozemku byla pouze 30 % z celkové
plochy pozemku. Platí tento požadavek i nadále?
Zastavěnou plochu pozemku řeší
platný územní plán Prahy. V územním
plánu jsou přesně specifikovány požadavky na zastavěnou plochu pozemku.
MČ Praha – Klánovice je územním plánem rozdělena do několika oblastí, kde
je procento zastavěné plochy různé
např.: 20 %, 30 % atd. Nelze paušalizovat, že Klánovice mají maximální možnou zastavěnost pozemku např.: 30 %.
(Ing. A. Rezek)
Ptala se Marie Mikušová
Svoje dotazy posílejte prosím na:
Majka.Mikusova@seznam.cz

Klánovický zpravodaj

11

X X I V. r o č n í k

strana

7

Úřad městské části informuje.

Výsledek ankety o regulaci parkování u nádraží
Poté, co nám magistrát sdělil, že jediný možný způsob regulace parkování u nádraží nám povolí zřízení zóny placeného stání, jsme považovali za
nutné zeptat se obyvatel bydlících ve vytipované oblasti, zda budou s tímto způsobem souhlasit. Dostali jsme se do situace, pro kterou byl v roce 2012
navržen zpracovaný Generel dopravy v klidu.
Anketa se týkala pouze oblasti navržené pro připravovanou modrou zónu,
tj. ohraničenou ulicemi Medinská, Votavova a Kuchařská. Anketní lístky byly
rozdány do 84 nemovitostí a zpět se nám vrátilo 33 (39 %) vyplněných anketních lístků. V anketě hlasovali téměř výhradně obyvatelé západní části
Klánovic. 11 hlasů (33 %) bylo pro vybudování modré zóny a 20 lístků (61 %)
bylo proti tomuto záměru.
Budeme ve snaze o řešení tohoto problému pokračovat a v lednu bychom
rádi uspořádali v kině besedu s občany, na kterou pozveme špičkového odborníka na parkování – autora zmíněného generelu.
Ing. Karel Horníček, starosta MČ

Klánovická alej Hany Benešové v novém.
O tom, jak zatím největší investiční akce
posledních let dopadla, vás budeme
informovat v prosincovém čísle.
FOTO KZ – Luboš Palata

Píše nám starosta Šestajovic

KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD
budou přistaveny

Marie Mikušová zaslala jménem KZ dotaz starostovi sousedních Šestajovic.
Parkování aut kolem nádraží Klánovice využívají ze 75 % mimoklánovičtí, z nichž mnozí jsou obyvateli Šestajovic. ÚMČ Klánovice zajistil před lety linku midibusu do vzdálenějších částí Klánovic, aby se tak snížil počet parkujících aut u nádraží. Zvažuje obecní úřad v Šestajovicích podobné zavedení autobusové linky (midibus) do vzdálenějších
míst Vaší obce, který by využívali Šestajovičtí jako dopravu na nádraží Klánovice, a tím
snížili počet parkujících aut kolem nádraží?

v sobotu 21. 11. 2015

Zde je jeho odpověď:
O zřízení „šestajovického“ autobusu uvažovalo vedení obce již před několika lety. Myšlenka byla zřídit linku, která by kyvadlově jezdila mezi nádražím Klánovice a nádražím
Zeleneč, případně by také obsluhovala části obce, které jsou vzdálenější od stávajících autobusových zastávek. Po finanční analýze se však ukázalo, že tato linka je z ekonomického hlediska zcela nerealizovatelná.
Samozřejmě neekonomický je i provoz klánovického minibusu, ale zde je třeba si jasně uvědomit rozdíl mezi financováním hromadné dopravy v Klánovicích a v Šestajovicích. Klánovice neplatí tento autobus ze svého rozpočtu, ale hradí ho město Praha.
Na rozdíl od Šestajovic, které by takový spoj musely hradit ze svého rozpočtu.
Nabízí se otázka, proč si Praha může dovolit neekonomické spoje, a okolní obce nikoli? Důvod je jednoduchý. Podle návrhu rozpočtového určení daní, podle kterého se
rozdělují peníze ze státního rozpočtu jednotlivým městům a obcím, dostane Praha tento rok na jednoho obyvatele podle předpokladu 29 200 Kč. Zatímco Šestajovice a další obce pouze 8300 Kč. Tedy Praha dostává 3,5krát více peněz ze státního rozpočtu
na občana než většina měst a obcí v republice. Pak si může dovolit, na rozdíl od ostatních obcí, pro ostatní ekonomicky nemyslitelné výdaje.
Pokud se vrátíme k řešení situace kolem parkování u nádraží mimoklánovickými občany, pak je tedy třeba hledat jiné východisko. Bohužel nemám informace, na čem se
„zasekl“ projekt parkovacího domu u nádraží na újezdské straně nádraží, který podle
mých informací byl tehdejší starostkou MČ Újezd nad lesy paní Vlásenkovou podporován a údajně by na něj i město Praha dalo finance. Jistě by také alespoň malou měrou pomohla i podpora cyklodopravy ze strany Českých drah. Ta šla v minulosti co se
týče klánovického nádraží, spíše opačným směrem. Zatímco v minulosti na nádraží fungovala úschovna kol, která byla hojně využívána, dnes ČD tuto službu nenabízí.
Jedno z navrhovaných řešení, kterým je zřízení rezidenčních parkovacích zón v okolí nádraží, nevidím jako přínosné. Problém se prostě pouze „posune pod okna“ jiným
klánovickým občanům. A nic se nevyřeší. Je nutné otevřeně přiznat, že jedině zajištění dostatku parkovacích míst v blízkosti nádraží přinese řešení problému, aniž by se
přesouval dál. Je to jistě úkol nelehký, ale leží zde již mnoho let a další čekání jen zhorší budoucí situaci.
Roman Hrdlic, starosta – Šestajovice

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU

od 9.00 hod. do 13.00 hod.
a Přimském náměstí
a ve Všestarské ulici
(křižovatka s ulicí Krovova za restaurací SAMOS u transformátoru).

u základní školy se uskuteční
1. 12. 2015. v 17 hodin.

Jubilanti
V listopadu slaví narozeniny:
Marie Hudcová
Eliška Rejfková
Hana Říhová
Pavel Bach
Jaroslav Nedvěd
Michal Krátký
Marie Dvořáková
Karel Hrabal
Jiří Lahoda
Arnošta Turková
Vladislav Šereda
Jiří Waňura
Stanislav Havel
Jaroslav Brzický
Jaroslava Vanderková
Všem oslavencům gratulujeme!
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Klánovický kaleidoskop
Beseda o knihách
Místní organizace svazu tělesně postižených Klánovic pořádá v pondělí 9. 11. od 16 hod. ve svém klubu
přednášku s pracovnicí klánovické
knihovny.
Ve škole se nemusí mluvit jen česky
Soukromá česko–anglická škola
a školka Klánovice pořádá 12. 11.
od 14 hod. zápis pro školní rok
2016/2017. Znalost angličtiny u dětí
není podmínkou. Děti se mohou těšit na dvojjazyčné vyučování a rodilé mluvčí, kteří jim ukážou, že angličtina i učení může být zábavné.
Předvánoční Ladies night
Zapomeňte na předvánoční stres
v přeplněných obchodech a přijďte
nakoupit všechny dárky ve čtvrtek
26.11. od 18 hod. na vánoční tržiště
do KC Nová Beseda. Těšit se můžete
i na bohatou tombolu, zimní módní
přehlídku a filmovou komedii Bez kalhot XXL.
Děti dětem
V sobotu 28. 11. vystoupí Klánovický dětský sbor Claireton Chorale
na tradičním vánočním koncertu Děti
dětem, který pořádá Petr Horáček
pro podporu handicapovaných dětí
a dětí z DD. Akce začíná v 16 hod.
v Písecké bráně u Pražského hradu.
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Herecká narozeninová oslava Jana Kačera
Klánovická Nová Beseda posledních několik let velkoryse nabízí zdarma
našim dětem z Dětského domova Klánovice kvalitní kulturní vyžití. Měli jsme
možnost zhlédnout mnoho zajímavých filmových projekcí, pravidelně jsme
zváni na vernisáže, přednášky a koncerty. Naše děti se naučily této možnosti
využívat a samy si vyhledávají v programu zajímavé kulturní akce. Jejich poslední volbou bylo divadelní představení předního českého dramatika, scenáristy, režiséra a herce Vlastimila Venclíka Domácí představení, které Nová
Beseda uváděla.
Byli jsme plni očekávání, jak toto dílo v podstatě místního rodáka, narodil se
v nedalekých Kyjích, uchopí téma důležitosti umění v dnešní konzumní společnosti. Navíc obsazení bylo vskutku hvězdné, na pódiu jsme viděli vedle
Niny Divíškové a Táni Fišerové jubilanta Jana Kačera. Herecké legendy byly
doplněny legendami hudebními, protože jen stěží lze jinak nazvat Stamicovo
kvarteto.
Scéna byla pojata velice střídmě, jen dlouhý stůl a čtyři notové stojany. I tato
minimální výprava nám umožnila vcítit se do děje, kdy se v obývacím pokoji
rozehrál nesmírně zajímavý konflikt mezi jednotlivými protagonisty. Před námi
na jevišti běžel příběh plný lhostejnosti, nenaplněné lásky, citové otupělosti,
kulturního snobismu a mnoha dalších pocitů, citů a vášní. Rozehrál se dialog
mezi pragmatickým a idealistickým houslistou, matkou toužící po jednoduchém krásnu a platonicky zamilovaným sousedem. Otec s přízemně požitkářským dědečkem nastavovali zrcadlo nám všem, pro které je plný talíř
přednější než plná duše. Všichni protagonisté nám svým uměleckým mistrovstvím umožnili se na malou chvíli zamyslet především nad námi samými.
A ptát se, co je v našich životech opravdu důležité.
Z představení jsme odcházeli nadšeni. Výborné herecké a hudební výkony
nám poskytly mnoho témat k zamyšlení, měli jsme možnost být u oslavy
79. narozenin Jana Kačera, a především jsme strávili další kouzelný večer
s naší oblíbenou Klánovickou Besedou. Touto cestou bychom velice rádi
upřímně poděkovali provozovatelkám a doufáme, že podobných večerů bude
ještě mnoho.
Za DD Klánovice, Mgr. Alex Daněk

Vánoční strom
Vánoční strom se před Masarykovou
školou rozsvítí 1. prosince v pět hodin odpoledne.
Hovory na Vidrholci
Nová talkshow novináře Luboše Palaty. V příjemném prostředí kavárny
v Nové Besedě bude ve středu
2. prosince v 19 hodin řeč jak o zkušenostech dobrovolníků při zvládání uprchlické krize na Blakáně, o tom,
jak je dnes těžké se stát úspěšným
muzikantem, i o radniční krizi v Újezdu nad Lesy, která se Klánovic bezprostředně dotýká. Přátelské úsměvné posezení u kávy, piva, či
vína doplní příjemná blues rocková
hudba.
Olga Karásková

8

Domácí představení ve hvězdném obsazení. Foto NB

Klánovický zpravodaj

11

X X I V. r o č n í k
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Závody dětí se bojovností a nasazením vyrovnaly soupeření dospělých.
FOTO KZ – Radomír Kůla

Ani závody se psy nebyly žádnou procházkou,
ale tvrdým zápolením. FOTO TPZ

Tolik běžců Klánovický les ještě asi nezažil. FOTO TPZ
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Klánovický
půlmaraton
Skvělé ohlasy na první ročník Klánovického půlmaratonu, který se běžel v neděli 25. října 2015, povzbuzují organizátory do dalších akcí
plánovaných v roce 2016. „Byla by
škoda se nezúčastnit,“ hodnotili Klánovický půlmaraton běžci.
Závod nabídl výborné sportovní výkony nejen v podání vítězů Pavla Dymáka a Radky Churáňové, ale i stovek dalších. Trasu v krásném Klánovickém lese, zdobenou pestrou paletou podzimních barev, se vydaly
zdolat stovky běžců nejen z České
republiky. Součástí hlavního terénního půlmaratonu byla také 10km
trať, 5km canicross (běh se psem)
a dětské závody.
Kapacita závodu byla naplněna týden
před startem, což je na první ročník
skvělý úspěch. Radost měli organizátoři také z toho, že 41 % účastníků byly ženy. Do všech závodů se přihlásilo 962 běžců.
Koláče místo medailí
Běžci Klánovickému půlmaratonu
chválili hlavně organizaci, zejména
občerstvovací stanice s nadšenými
občerstvovači a specialitu Klánovického půlmaratonu.Tou byly buchty,
koláče a štrúdl, který pro běžce napekli studenti klánovické hotelové
školy, a setkali se s ohromným úspěchem. Také zázemí ve sportovní
hale, ve které se mohli závodníci
nejen ohřát, ale také převléknout
a osprchovat.V neposlední řadě byli
nadšen krásnou trasou, která vedla
ze 100 % Klánovickým lesem.
Do akce bylo zapojeno mnoho obyvatel Klánovic – jednu občerstvovací stanici zajistilo Nadosah, další
pak Pohádkové Klánovice, v cíli bylo
pro účastníky připraveno 1000 buchet
od hotelové školy Klánovice.
Za organizátory mohu prohlásit:
„Jsme nadšení z průběhu celého závodu, a zejména z ohlasů, které
nám chodí od účastníků i partnerů
závodu. Určitě je to motivace do organizace dalších závodů, které chystáme v příštím roce.“
Ondřej Brouček, ředitel závodu

Klánovický zpravodaj

Žáci píší

Naše lesní škola Hájenka

11

X X I V. r o č n í k

strana

10

Ze života Klánovic

Rybářské závody pro děti na Placinách

Naše škola Hájenka je uprostřed lesa.
Máme dvě místnosti, které si v zimě vytápíme dřevem. Je nás tu dohromady
sedm dětí a dvě paní učitelky.
Na zahradě nám rostou ovocné stromy, takže si jejich plody můžeme natrhat k svačině. :-) Hodně chodíme na
procházky a chováme se k přírodě
ohleduplně. Učíme se i hraním, tak je
tu i velká zábava. Ráno se sejdeme
v 8:30 a společně sedíme v kruhu
a zpíváme písničku, kterou jsme si
složili. Potom si vyprávíme dobrodružství, která jsme zažili, nebo na co
se těšíme, ale také co nás mrzí a co bychom chtěli třeba změnit. Když máme
práci hotovou, jdeme si zazpívat ukončovací píseň a povídáme si, co se nám
ten den líbilo. Potom máme oběd a po
obědě si každý zvlášť píšeme deníček
Naši rybáři uspořádali 24. 10. na Placinách už tradiční závody pro děti.
o tom, co jsme ten den dělali nového.
Děti mohly v rybníce chytit kapra, ale i plotice, cejna nebo okouna.
Ve třídě je nás méně, tak máme i více
Připraveny byly ceny pro každého i bohaté občerstvení.
času na hravé učení.
FOTO KZ – Radomír Kůla
Chodíme do divadla, a potom z toho
děláme referáty a prvňáčci nám k tomu kreslí obrázky. Projekty děláme dohromady, ale když máme matematiku
a český jazyk, tak jsme rozděleni podle tříd. Sousedíme
se školkou a také si společně hrajeme.V listopadu budeme
vyrábět dárečky na vánoční trh. Vyrábění a kreslení, to mě
moc baví, proto se na to moc těším. Moc se mi tu líbí, protože nemusíme jen sedět v lavicích, ale můžeme být více
v pohybu.To je zábava. Trochu mi tu chybí stejně stará kamarádka čtvrťačka, tak se moc těším, až se k nám někdo
další přidá. Jednu sobotu v měsíci máme vždy nějakou akci,
tak si s námi přijďte užít velkou zábavu.
Těším se na vás.
Kateřina Fryšová, 4. třída

MO Svazu tělesně postižených
Po návratu z rekondičního pobytu jsme opět pokračovali
vycházkami kolem Klánovic, s ohledem na podzimní počasí jsme vypustili celodenní výlet do Poděbrad a prošli
jsme místní les – jak do Jiren, tak i na Rohožník.
Velký úspěch měla v klubu přednáška dr. Walterové – na
téma neurologie a nemoci mozku. Skoro nám nestačily
židle. V listopadu máme změnu tématu – upustíme od nemocí, tentokráte nás navštíví pracovnice naší knihovny.
Na závěr našich podzimních akcí plánujeme pravidelné
adventní setkání našich členů, a to 8. prosince v místní
hotelové škole.
Pozvánky s programem obdrží každý člen domů. Těšíme
se na bohatou účast našich členů, jak při pondělních cvičeních, na přednáškách, tak i při vánočním setkání.
Za MO Olga Paplhamová

Klánovický zpravodaj
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Klánovický sport

Nejdůležitější akce z posledních měsíců
V poklidnou sobotu 22. 8. jsme byli v 19.52 vyzváni k výjezdu požáru ve skladu
v areálu ČKD. Jednotka vyjela s CAS 25 a CAS 32 v počtu 1+8. Všem nám bylo
jasné, že to nebude jednoduchý zásah. Dým z požáru byl vidět už ze Šestajovic.
Po příjezdu na místo jsme byli velitelem zásahu určeni k doplňování vodou. To jsme
prováděli pomocí savic z místní nepoužívané ochlazovací nádrže pomocí CAS 25
Liaz a kyvadlovým způsobem z ulice Kolbenova CAS 32 Tatra 148. V celém areálu
totiž nebyl ani jeden funkční hydrant. Dále nám byl přidělen i jeden z úseků k hašení. Požár jsme hasili až do sedmé hodiny ranní, kdy nás střídala další jednotka.
Na základnu jsme se vrátili 23. 8. v 8.06. Důležité je, že všechny složky, které se
události zúčastnily, se v pořádku vrátily domů.
Další srpnový zásah nedal na sebe dlouho čekat. Dne 30. 8. 2015 v 13.05 vysílá Operační středisko HZS jednotku k požáru louky do ulice Novosibřinské v Újezdě nad
Lesy. Na místě byl zjištěn požár lesa. Jednotka spolu s Jednotkami HZS Prahy, dobrovolnými jednotkami SDH Újezd nad Lesy, Čakovice, Úvaly a Jirny hasí požár a zajišťuje dodávku vody od zbrojnice v Újezdě nad Lesy. Na základnu se vrací v 15.01.
Dne 19. 9. 2015 byla jednota požádána o účast na oslavách 120. výročí vzniku SDH
Letňany. Jednotka se akce zúčastnila technikou CAS 32 Tatra 148 a DA Nissan. Účast
na oslavách kolegů končí ve 13.20, kdy OPIS HZS Praha vysílá jednotku k požáru
lesa do ulice U Trativodu. Hlášena jsou tři ohniska požáru. K případu vyjíždí CAS 25
Liaz ze zbrojnice a CAS 32 Tatra s DA Nissan z Letňan. Bohužel je místo požáru
špatně ohlášeno a jednotky ho na uvedené adrese nenašli. Požár ale skutečně je, a to
na újezdské straně cca 150 m od lesní cesty na Úvaly. Na místě jednotka HZS Praha,
a JSDH Klánovice a Kolovraty. V 14.25 se jednotka vrací na základnu.
Dne 3. 10. v 16.07 je jednotka požádána zástupcem Lesů ČR k likvidaci požáru
hrabanky v lese (pokračování ulice V Soudním). Zasahují jednotkla SDH Klánovice, Koloděje a HZS Praha. Tentýž den v 17.45 jednotka vyjíždí do ulice Habrovská k likvidaci nepovoleného ohniště v lese. Na základnu se vrací v 18.23.
Dne 5. 10. v 15.02 vysílá operační středisko HZS jednotku na požár hrabanky do ulice
U Trativodu směr Úvaly. Požár byl nalezen na újezdské straně za Štamberkem.
Na místě kromě naší jednotky ještě dvě družstva HZS Praha.
Zatím posledním výjezdem byl požár osobního automobilu v ulici Smidarská dne
6. 10. v 17.45. Jednotka spolu s jednotkou ZS Praha požár likvidovala.
Jednotce patří velké díky za jejich nasazení a obětavost.
Za zmínku stojí, že za období 1. 1.–21. 10. 2015 má jednotka SDH Klánovice na svém
kontě 66 zásahů.
Více na http://www.sdhklanovice.estranky.cz či https://www.facebook.com/SDH-Klánovice
Radek Čihula, Preventista SDH

Stolní tenis zahajuje další sezonu
Právě nastávající sezonu zahajujeme se
šesti družstvy dospělých a dvěma družstvy mládeže. Dospělí hrají své mistrovské
soutěže ve dvou 1. třídách, dále máme
2. třídu, dvě 4. třídy a 6. třídu. Předpokládáme, že alespoň jedna 1. třída postoupí
do divize, ve které jsme se v loňské sezoně
neudrželi. Mládež máme přihlášenou
do kategorií mladšího žactva a dorostu.
Mladší žáci již odehráli kvalifikační turnaj
v Modřanech, ve skupině skončili na třetím místě, když je dělil jeden vítězný zápas
od postupu mezi pražskou elitu v této kategorii. Dorost se prvního kvalifikačního turnaje nezúčastnil, a tak automaticky „spadl“
do 2. třídy pražského přeboru. Naše oddíly
mládeže po skončení loňské sezony opustilo 6 hráčů. Někteří si pletli oddíl stolního
tenisu s kroužkem, další pak na sobě nechtěli pracovat, přešli na jiné sporty nebo
nechali stolního tenisu úplně. Náš oddíl se
dlouhodobě věnuje práci s mládeží a patří v Praze mezi nejlepší. O to více nás
mrzí, že někteří mladí perspektivní hráči
náš oddíl opustili. V nastávající sezoně
jsme však přijali několik nejmladších žáků,
začátečníků, se kterými budeme nadále
pracovat. Mají o pinčes zájem a tak, pokud
budou pilně trénovat, mohli by již příští rok
nastupovat ve svých kategoriích v mistrovských soutěžích.Mládeži se věnují dva
trenéři, trénujeme 3x týdně (pondělí, středa, pátek,) vždy od 16.00 do 18.00 hod.
Oddíl i nadále přijímá do svých řad chlapce začátečníky, ročníky 2005 a mladší.
Hráč by měl být především pohybově
nadaný a tréninky pravidelně navštěvovat.
Milé děti, těšíme se na vás v herně.
Jiří Lacman
předseda oddílu a trenér mládeže

Poděkování
Jak jsme informovali, jednotka
SDH Klánovice byla vyslána dne
4. srpna na mezikrajovou výpomoc
při likvidaci požáru pole a lesa
o rozloze cca 100 ha. Jednalo se
o jeden z největších požárů letošního suchého léta a pro naši jednotku o jeden z nejvzdálenějších
zásahů. Proto jsme byli mile překvapeni, když nám byl doručen děkovný dopis od starostky obce
Chrášťany u Rakovníka.
Bc. Pavel Jaroš,
velitel JSDH Klánovice
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Naši hasiči při likvidaci požáru ČKD, který byl jedním z největších
v Praze za mnoho posledních let. FOTO – JSDH Klánovice
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ÚKLIDOVÁ FIRMA
Mgr. Jaroslav Šafařík
• Úklid RD, bytů, zahrad
• mytí oken, podlah
• žehlení
• stroj. čištění koberců
– mokrou metodou,
• sekání trávy, sběr listí.
Čistá a bezpečná domácnost od nás

Objednávejte na tel.:
723 703 968
e-mail:
info@ostrahauklid.cz

www.ostrahauklid.cz

Velký výběr vinylových, laminátových
a dřevěných podlah včetně příslušenství.
Renovace, nivelace, pokládka

Klánovický zpravodaj
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placená inzerce

KONTEJNERY KRÁL

KOMINICTVÍ NĚMEC

suť • odpad • písek • štěrk • zemina • kůra
převoz strojů • terénní úpravy • nakladač

Čištění, revize, opravy

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264

CHOVATELSKÉ POTŘEBY
Klánovice, V pátém 502
OTEVŘENO
Pondělí-Pátek 16.00-19.00 hod
Sobota
9.00-12.00 hod
TEL. 721 763 987

JUDr. Hana Korkeila,
samostatná advokátka

poskytuje právní služby zejména v oblas, práva
občanského, pracovního, správního, práva nemovitos-,
soudní vymáhání pohledávek, sepisování smluv včetně
ověřování podpisů a to nově na adrese:
Jirny, Samota 24, tel: 602 441 958
email: hana.korkeila@seznam.cz

Nově otevřený TIME BAR
(bývalý nonstop)
Bar s velkou nabídkou
nápojů (106 druhů), koktejlů.
Hamburger menu od 89 Kč
po celou noc (dle otevíracích
hodin) i na objednávku
na tel 603 934 058

Šipky.
Soukromé akce, večírky.
Pá- So music párty
NE-ČT 18-02 ?
Pá-SO 18-04 ?

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.

telefon: 775 132 921
PRO VAŠE PSY: MINIŠKOLKA (hlídání psů v domácím
prostředí), VÝCVIK (základní pro všechna plemena,
specializovaný pro retrievery: OVVR, PZ, VZ…),
KRMIVA (Artemis, Marp, Happy dog, Platinum),
POTŘEBY (zejména pro lovecký výcvik),
VÝCVIKOVÉ OBOJKY (DogTrace) a další.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo mobil: 775 975 977.

ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. RICHARD MINDŽÁK
Tel. 775263322
Přijímáme nové pacienty
Oplanská 2665, Újezd nad Lesy

Klánovický zpravodaj
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placená inzerce

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

k
k
k
k
k
k
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

stavební firma

NORTHTECH s.r.o.
*
*
*
*
*
*
*

rodinná firma s dlouholetou tradicí
kvalitní práce vlastními zaměstnanci
vyučenými v příslušném oboru
realizace staveb na klíč
pasivní domy, nízkoenergetické domy,
kryté soukromé bazény
rekonstrukce rodinných domů
rekonstrukce plochých střech,
balkonů a teras
zateplení rodinných domů, chodníčky, ploty

Včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti.

KVALITA JE U NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ
Kancelář:
Dohalická ul. 1043, 190 14 Praha 9 – Klánovice
tel.: 286 588 963, mob. tel.: 603 413 180
e-mail: northtech@northtech.cz

www.northtech.cz

Klánovický zpravodaj
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PROGRAM listopad 2015
KC Nová Beseda | Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice, www.kcnovabeseda.cz
Rezervace a informace:
e-mail: info@kcnovabeseda.cz, tel: 245 019 061
Rezervované vstupenky lze vyzvednout každý den
v otevíracích hodinách kavárny KC Nová Beseda
ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA
VÝSTAVA MĚSÍCE
KRAJINA V OBRAZECH
Zveme Vás na další výstavu výtvarnice a lektorky Zdenky Hoškové.
Můžete se těšit na nové malířské a kresebné práce, kterými se autorka
reálnou i abstraktní formou dotýká stále přítomnou a nikdy dost
obdivovanou přírodou. Doprovodný program. Hudba a zpěv Markéta a
Drahuška Kráčmarovy a MC Luis de Fuméz. Výstava je prodejní.
Vernisáž výstavy se koná v úterý 3. 11. v 19:00. Výstava trvá celý měsíc.

Bon, J. B. Dale, B. Kingsley. Vstupné: 130,- / 110,- Kč

AKCE MĚSÍCE
26. 11. čtvrtek, 18:00
LADIES NIGHT
Tentokrát na téma Vánoce v pohodě! Zapomeňte na předvánoční stres
v přeplněných obchodech a přijďte nakoupit všechny dárky na vánoční
tržiště do KC Nová Beseda. Nabídka dárků bude opravdu veliká! Chybět
nebude ani oblíbená módní přehlídka, bohatá tombola a filmová
komedie Bez kalhot XXL. REZERVACE NUTNÁ!. Vstupné: 150,- Kč

18. 11. středa, 20:00 SPECTRE
Daniel Craig je zpět jako Agent 007 v nové, v pořadí již 24. Bondovce.
VB, USA / 2015 / akční, dobrodružný, krimi /nevhodný mládeži do 15 let
Režie: S. Mendes Hrají: D. Craig, B. Whishaw, R. Fiennes, N. Harris, L.
Seydoux. Vstupné: 130,- / 110,- Kč

KONCERT
BLUES JAM SESSION
12. 11. čtvrtek, 19:30 KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK v měsíci
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.
Aparatura je zajištěna, stačí si přinést svůj hudební nástroj - kytaru,
basu, saxofon, foukací harmoniku či bubenické paličky. Zpěváci
a zpěvačky jsou vítáni!

23. 11. pondělí, 20:00 STEVE JOBS
Životopisný film o výjimečném vizionáři, zakladateli firmy Apple. USA /
2015 / drama, životopisný / 122 min. Režie: D. Boyle. Hrají: M. Fassbender,
K. Winslet, S. Rogen, K. Waterston. Vstupné: 130,- / 110,- Kč

19.11.čtvrtek, 19:30 JIŘÍ SCHMITZER - RECITÁL
Jiří Schmitzer je jedním z nejvýraznějších českých písničkářů.
V republice snad není hudebního fandy, který by neznal jeho „songy“
jako Bynďa, Japonec, Máte na to?, Hrdlo prdlo… Jeho koncerty jsou
vždy velkým zážitkem a jsou zajímavé mimo jiné i proto, že jsou
neočekávaně očekávatelné. Vstupné 290,- / 260,- Kč
29. 11. neděle, 20:00 PŘÍLEŽITOSTNÉ SDRUŽENÍ PĚVCŮ
Dovolujeme si Vás pozvat do atmosféry adventu za doprovodu
netradičních melodií a zpěvu. Malý radostný koncert složený z písní,
které mám rád, v nezvyklých úpravách. Těším se na Vás: Vlasta Červ
AKCE PRO DĚTI
Kino
22. 11. neděle, 16:00
JO NESBO: DOKTOR PROCTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK
Rodinná komedie podle bestselleru Jo Nesba. Norsko / 2014 / rodinný
/ 87 min. Režie: A. Frohlich. Hrají: E. Noraker, M. Ottesen, A. Antonsen
Vstupné: 130,- / 110,- Kč
Divadlo ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
8. 11. neděle, 16:00 a 9. 11. pondělí, 9:00 a 10:30
Rodinná pohádka Jiřího Chalupy a Jaromíra Klempíře pro děti s mnoha
písničkami a krásnými loutkami. Děti dostanou krátkou lekci ze správné
mluvy od Jana Přeučila, zatančí si na plese, děvčátka si zahrají na
sudičky, všichni společně pomohou hodnému zahradníkovi, aby přemohl
stoletý spánek i nebezpečné trní. Pohádka je plná krásných písniček od
hudebního skladatele Jaromíra Klempíře. Hraje: Jan Přeučil a Eva
Hrušková. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
FILMOVÝ KLUB
2. 11. pondělí, 20:00
TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS LETÍCÍ KOMETY
Celovečerní dokumentární film vypráví o Filipu Topolovi, skladateli,
textaři, klavíristovi a zpěvákovi skupiny Psí vojáci, jehož tvorba zasáhla
tři generace. ČR / 2015 / dokumentární / 101 min / mládeži přístupný.
Režie: F. Kučera. Hrají: J. Topol, F. Topol, J. Topol, D. Skála. Vstupné:
110,- / 90,- Kč (pouze pro členy Filmklubu)
KINO
4. 11. středa, 20:00
CELEBRITY s.r.o.
Komedie pojednávající o tom, co se děje v zákulisí natáčení jednoho
nekonečného TV seriálu. ČR /2015 / komedie / 103 min / mládeži
přístupný Režie: M. Šmídmajer Hrají: J. Mádl, M. Horváthová,
F. Kaňkovský, V. Cibulková, Z. Bydžovská. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
9. 11. pondělí, 20:00 MUŽ NA LANĚ
Biografický film o francouzském provazochodci Philippu Petitovi, jenž
v roce 1974 přešel po laně zavěšeném mezi oběma věžemi World Trade
Center. USA / 2015 / drama, životopisný, dobrodružný / 123 min /
mládeži přístupný Režie: R. Zemeckis Hrají: J. Gordon –Levitt, Ch. Le

11. 11. středa, 20:00 DOKONALÝ ŠÉF
Známý šéfkuchař (Bradley Cooper) se snaží dát dohromady tým pro
nejlepší restauraci na světě. USA / 2015 / komedie, drama / nevhodný
mládeži do 12 let. Režie: J. Wells Hrají: B. Cooper, U. Thurman, E.
Thomson, D. Bruhl, O. Sy. Vstupné: 130,- / 110,- Kč

25. 11. středa, 20:00 U MOŘE
Brad Pitt a Angelina Jolie jako manželský pár tentokrát i na filmovém
plátně. USA / 2015 / drama, romantický / nevhodný mládeži do 12 let
Režie: A. Jolie Hrají: M. B. Pitt, A. Jolie, M. Laurent, M. Poupaud. Vstupné:
130,- / 110,- Kč
30. 11. pondělí, 20:00 GANGSTER KA: AFRIČAN
Pokračování příběhu R. Krejčíře. ČR / 2015 / krimi, drama, thriller /
nevhodný mládeži do 12 let Režie: J. Pachl. Hrají: H. Čermák, P. Bjelac,
F. Čapka, V. Svátková, B. Caspe
PŘEDNÁŠKY A VEŘEJNÁ ČTENÍ
24. 11. úterý, 19:30 ROZŠÍŘENÉ STAVY VĚDOMÍ A PRÁCE S NIMI
Komunikovat, otevřít se, naladit se, vnímat, uvědomovat si, to všechno
jsou možná synonyma pro jedno a totéž, být vzhůru, tady a teď, na
tomto místě, v tomto těle. Zabývejme se společně rozšiřováním těchto
člověku daných darů. Přednáší: Vlasta Červ. Vstupné: 100,- Kč
KURZY NEJEN PRO KLUKY MODERNÍ YOYOVÁNÍ
KAŽDÁ STŘEDA do ledna 2016 17:00-18:00
Hlavním cílem kurzu je seznámit děti s moderní podobou yoya a ukázat,
že už se nejedná pouze o hračku, ale o smysluplné trávení volného
času, které zlepšuje představivost, kreativitu a pomáhá poznávat nové
lidi. Lektor: Adam-David Hutchinson Cena celého kurzu: 1.500,- Kč
KURZY 24. 11. úterý, 19:30 a 20:30
SOCIAL CLUB - poklábosení v angličtině
Potřebujete své anglické sebevědomí ukotvit, posílit nebo jen podpořit?
Máte pocit, že nejste stále dost dobří a že Vám "něco" chybí? Přijďte se
přesvědčit, že se domluvíte, a vyzkoušet si anglickou konverzaci
"nanečisto" s Monikou. Monika bude jako mentor, facilitátor a živý
slovník, korekce výslovnosti, poradce.
Od 19:30 začátečníci a mírně pokročilí, od 20:30 středně pokročilí
a pokročilí. Vstupné: 120,- Kč / 60 min a jeden drink na baru
BĚH S BESEDOU - sledujte naše webové stránky
Každá sobota 8:00
Ranní běh s Besedou
Každá neděle 18:30
Chůze s Besedou
Každá středa 19:00
Běh s Besedou
KAVÁRNA Beseda Café s dětským koutkem je otevřena
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00,
So 14:00-22:00 a Ne 14:00-20:00.
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Klánovický zpravodaj

Bydlí v Klánovicích

Alex Daněk
Už jste si všimli, jak
po Klánovicích najednou chodí tolik
dětí s futrály na zádech? Tak za to
může on! Sympatický
a charismatický vychovatel z dětského
domova. Alex mu říkají, i když ve skutečnosti se jmenuje Alois a na tohle
své jméno je náležitě hrdý. A jako má
dvě jména, tak i jeho život má dva výrazné směry, které se mu v poslední době daří geniálně propojovat.
Narodil se před pětačtyřiceti lety v Kroměříži, dětství však prožil v Českém
Krumlově, kde ho otec poslal do Základní umělecké školy, aby, až uteče
přes hranice na svobodný Západ, se
tam mohl živit hraním na cello. Hranice
padly, takže utíkat nebylo třeba, ale
violoncello mu už nějak vydrželo.Vystudoval konzervatoř v Kroměříži
a následně ještě v roce 1995 absolvoval i Janáčkovu akademii v Brně.
Jeho hudební kariéra se začala slibně rozvíjet, působil i v Talichově
orchestru. Těžko říct, co bylo přesně
důvodem odejít z Čech – každopádně Alois odešel, a tak se z něj stal
Alex. Deset let žil v USA a v Británii.
V roce 2007 se vrátil do Čech, ale naskočit zpět do hudebního světa už
moc nešlo, a tak se dostal do Klánovic na místo vychovatele v dětském
domově. Zde se stará a někdy i vaří
pro šest dětí z jedné rodinné skupinky. Z jeho vychovatelské pozice také
vznikla potřeba doplnit si pedagogické vzdělání. Takže ještě vystudoval
speciální pedagogiku v Olomouci.
Muzikanta však v sobě nezapře ani
jako vychovatel. Hudbou se snaží na
děti působit, otvírat jim nové obzory.
Bere je na koncerty a na operu, pak se
i sám seznamuje s unikátním hudebně-výchovným projektem El Systema, který v podobně smyčcového
orchestru přivádí i k nám do Klánovic.
Nově se rozvíjející orchestr sleduje teď
i svýma dvojitě odbornýma očima
a vlastně si na něm připravuje ještě
i doktorát, tentokrát na katedře hudební
výchovy v Ostravě. Jeho cílem je, aby
hudba pomáhala, spojovala a měnila
životy dětí k lepšímu.
Jana Jochová
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Tip na výlet

Hradba slovanského hradiště,
která vám vyrazí dech
Kousek před Mladou Boleslaví se nachází Přírodní park Chlum. Jedná se
o zvlněnou krajinu pokrytou dubovo-habrovými lesy, jejichž rozmanitost a krása vytváří protiváhu plochým střechám areálu Škodovky, usazenému na druhé straně dálnice. Turista, který nepropadá objevitelskému nadšení při četbě
informací o výskytu hmyzu či tvaru šišek v dané lokalitě, by měl v případě naučné stezky v Chlumu udělat výjimku a projít si celý její okruh. Tabule obsahují jak přírodovědnou část, vyvedenou velmi interaktivně, a určenou proto hlavně dětem, tak část archeologicko-historickou, kterou ocení zejména dospělí.
Přírodní park Chlum je totiž jednou z nejzajímavějších archeologických lokalit na našem území. Stezka vás kromě několika vyhlídek a menších archeologických nalezišť dovede k tzv. Švédským šancím, na travnatý ostroh, kde se
rozkládá mohutný, 7 metrů vysoký val. Je tak neobvykle rozlehlý, až působí mezi
okolními poli nepatřičným dojmem. O to víc vám vyrazí dech, když se projdete
po jeho hřebeni a uvědomíte si, že kráčíte po místě kontinuálně osídleném
od mladší doby kamenné, že zde sídlili Keltové, Germáni a nakonec Slované,
kteří zde v 9. století zbudovali tuto ochrannou hradbu. Původně bývala hradba opatřena dřevěnými palisádami a kamennou přizdívkou, takže do dnešních
dnů se dochovala jen její výplň a i ta byla částečně rozvezena do okolních polí. Nepřehlédnutelný je také zbytek vodního příkopu
na vnější straně valu. Na výchozí bod naučné
stezky se dostanete autem po R10, sjedete na 39. kilometru a po chvíli odbočíte vlevo do vsi Nepřevázka. Okruh měří 7,5 km.
Foto archiv KZ
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Asie kousek od Masaryčky
Jdete z divadla, ale nastoupit na vlak do Klánovic se vám hned nechce. Nemáte rezervovaný ani stůl a před výplatou vám na kontě nezbývá zase moc
peněz, ale chcete hezký večer s partnerkou nějak důstojně zakončit. V případě, že máte rádi exotickou kuchyni, je pro vás restaurace Coa hned vedle
Kotvy dobrou volbou.
Tato restaurace mezinárodního řetězce, jehož další restaurace najdete třeba
ve Frankfurtu nad Mohanem, Berlíně a dalších německých městech, přivezla
do Prahy dobrou kvalitu za rozumnou cenu. Příjemný interiér, kvalitní obsluha
a velice rychle připravené jídlo, mající svoji inspiraci v převážně thajské kuchyni, to jsou hlavní přednosti této gastronomické adresy.
Určitě neprohloupíte, když si například ke kachnímu kari dáte thajské pivo
Sinha. Ostrosti pokrmů se bát nemusíte, i tři papričky se dají zvládnout. Ceny
jsou poměrně příznivé, thajské červené kari s husou pořídíte za 260 korun
včetně rýžové přílohy, smažené nudle začínají na 125 korunách a ono thajské pivo vás přijde třetinka na 69 korun. Ovšem půllitr staropramene pořídíte
už za 49 korun. Pouze nealkoholické nápoje jsou zbytečně drahé – sedmička
minerálky za 75 korun je opravdu trochu moc. Za stejnou cenu je lepší dát
přednost například domácí melounové nebo zázvorové limonádě či nápoji
coa, což je lassi z manga nebo kokosu a maracuji. Díky rychlé obsluze můžete po hodině vyrazit na vlak, aniž byste měli pocit, že jste spěchali. A že se
ten večer opravdu vydařil.
HHHHI
Luboš Palata¨
Coa Praha, Revoluční 1, Praha 1.
otevřeno denně 12–22 hodin.

