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Do Klánovic už brzy přijde jaro. Foto: Radomír Kůla
Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč

Rozpočet 2019

Zprůchodnění lesních cest

Za co Klánovice nejvíce utrácejí?

Oslavy dne Klánovic

Jaké jsou příjmy Klánovic?

Novinky v KC Beseda

Kolik stojí činnost úřadu?

Zakládací listina Klánovic
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Pozdrav starostky

Zprávy z rady městské části
Rada městské části Praha - Klánovice:

skutečnostech: Hodnocené území je

• souhlasila s přijetím nadačního

na severu ohraničeno ul. V Soudním

příspěvku ve výši 249 000 Kč

– cca. 1 km od ŽST., 2. Objednávka

od Nadace ČEZ na projekt „Vybavení

obsahuje veškeré analýzy, které

třídy pro nejmenší“ pro příspěvkovou

jsou potřebné pro hl. m. Prahu

organizaci Mateřská škola Klánovice.

v případě realizace zóny placeného

Třída slouží pro celodenní pobyt dětí
ve věku 2,5–3,5 roku. Z nadačního
Milí spoluobčané,
dovoluji si Vám touto formou předat
několik informací týkajících se dopravy.
V březnu by se měly opět rozběhnout
práce na nedokončených komunikacích v rámci etapy 0003 a následně by
se mělo pokračovat v rekonstrukci ulic
v bloku mezi Všestarskou, K Rukavičkárně, Slavětínskou a Lovčickou. Při
této příležitosti připravujeme schůzku
s projektantem, aby představil občanům dokumentaci této fáze výstavby.
I letos chceme opravit další komunikace, k jejichž rekonstrukci se Magistrát
dostane až za mnoho let. Jako první
ulici Šlechtitelskou, kterou nám Magistrát přislíbil spolufinancovat. I nás trápí neutěšená situace kolem železniční
zastávky. Bohužel jsme zcela zbytečně
ztratili čas, ale i nemalé finance za studii
na vybudování parkoviště v ulici U Trativodu. Dosud nám nikdo z minulého
vedení rozumně nevysvětlil, proč
jsme tuto studii zadali, aniž bychom
si nejprve ověřili, bude-li vlastník pozemku (Magistrát) s výstavbou souhlasit. Současná rada si je vědoma, že bez
koordinace s Magistrátem a spolupráce
s odborníky na dopravu se nám situaci
vyřešit nepodaří. Z jednání s Magistrátem vzešlo doporučení, abychom
několik let starý generel dopravy v klidu
nechali stejnou firmou zaktualizovat.
Studie je zatím zadána na bezprostřední
okolí zastávky, ale s ohledem na výsledek a na naše finanční možnosti bude
zřejmě rozšířena i na další problémové
ulice. S návrhy, které generel přinese,
seznámíme veřejnost na besedě s občany. Od půlky února je ve všední dny
(6–20 hod.) uzavřen průjezd Českobrodskou ulicí Běchovicemi. Městská
policie proto posílila kontrolu průjezdu
nákladních vozů Slavětínskou ulicí, ale
žádné přestupky neeviduje. Na jaře nás
ještě čeká generální oprava ulice Revoluční v Šestajovicích. Chtěli bychom vás
při této příležitosti požádat o trpělivost,
odměnou nám za to bude, že stav připomínající spíše tankodrom než silnici se
změní na tichý, hladký povrch.
Příjemné prožití měsíce
března Vám přeje
Zorka Starčevičová

příspěvku bude pořízen nábytek
odpovídající této věkové kategorii
s ohledem na potřeby dětí.
• Schválila přijetí finančního daru městské
části ve výši 6000Kč od společnosti
Klánovické atrium, s. r. o., pro účely
nákupu dopravního značení,
• Schválila podpis objednávky

stání, 3. analýzy jsou doplněné
o anketní dopravní průzkum, který
by měl odlišit vozidla místních
od „přespolních“, 4. celá studie bude
ukončená projednáním na úrovni
MČ, kde bude rozhodnuto, zda MČ
přistoupí k procesu zón placeného
stání, či bude definováno jiné
regulativní opatření, 5. na toto

na zpracování aktualizace generelu

rozhodnutí pak může navazovat

dopravy v klidu v městské části Praha

druhá samostatná etapa – zpracování

– Klánovice. Objednávka spočívá

projektu organizace dopravy v klidu.
Stanislav Herman,

v aktualizaci analyzovaného území
v roce 2012, a to v následujících

tajemník úřadu MČ

Kde vzít na kulturu
Na kulturu a kulturní akce nedávají
Klánovice zrovna málo, zvláště pokud se

nedostatku financí v grantové výzvě,“
napsala mi paní radní z Magistrátu.

do toho započítá provoz naší knihovny,

V příjmech obce vydělíme pro KC Nová

který nás stojí ročně víc než milion.

Beseda část peněz z loterií, ale víme, že

Statisíce korun jdou z rozpočtu různými

to není zdaleka tolik, o kolik bylo pro KC

formami i na provoz KC Nová Beseda,

Nová Beseda na Magistrátu žádáno.

která je právem naší chloubou a unikátem

Pro příští rok musíme a budeme

v širokém dalekém okolí. Problémem je,

na Magistrátu daleko intenzivněji lobovat.

že někde na magistrátě spadlo v minulých

A musíme také rozšířit povědomí o akcích

letech do kolonky „lokálních zařízení“ a už

KC Nová Beseda za hranicemi naší

podruhé za sebou se na něj v rozpočtu

městské části. I pro klánovickou kulturu

Hlavního města Prahy nedostalo.

však platí základní problém našeho

Napsal jsem nové radní hlavního města

rozpočtu. Tím není jeho rozdělování, ale

paní Haně Třeštíkové, řediteli odboru

jeho nedostatečná výše, především velmi

kultury, ale zdá se, že pro letošní rok

malý objem vlastních trvalých zdrojů.

s tím už nepůjde nic dělat. „Je mi velice

Luboš Palata,

líto nastalé situace a jsem si vědoma

radní pro kulturu a sociální věci
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Multifunkční hřiště Vodojemská
V minulém čísle 1–2 KZ jste byli se-

do souladu s územním plánem. Pro-

známeni s krátkou historií vznikajícího

tože se poněkud změnily předpisy, bu-

multifunkčního hřiště v ulici Vodojem-

deme muset projekt aktualizovat, aby

ská. V současné době je na 25. února 2019 na 17.00 hod. svoláno jednání
s panem Janem Dudrem, projektantem
multifunkčního sportoviště, abychom

byl v souladu s těmito předpisy. Také
se musí stanovit časový harmonogram
realizace tohoto multifunkčního hři-

si vzájemně vysvětlili stanoviska a do-

ště. Tolik krátce o stavu prací na tomto

hodli se na dalším postupu. Ta úskalí

hřišti.

se dotýkají mj. toho, jak dát projekt

Jiří Bek, místostarosta

Otázky a odpovědi
Grantový program týkající se finanční podpory neziskovek při organizování sportovních či jinak zajímavých akcí v Klánovicích nebyl
schválen na prosincovém zastupitelstvu 2018. Přesto se bude konat
Pohádkový masopust. Jakým způsobem pokryjete náklady na tuto akci,
když kvůli neschválení grantového programu nedostanete finanční
podporu pro tuto akci?
Na žádnou akci naší neziskovky Pohádkové Klánovice o. p. s. jsme nikdy
městskou část Klánovice nežádali
o grant ani jinou finanční podporu,
proto se nás na rozdíl od mnoha jiných subjektů zpoždění grantového
programu nijak negativně nedotýká.
Naše akce pořádáme vlastními silami za pomoci řady dobrovolníků,
všichni zcela bez nároku na odměnu.
Náklady pokrýváme ze sponzorských
příspěvků, které si sami seženeme,
a dále z výtěžku vlastních aktivit
jako jsou tombola, prodej občerstvení či vlastních rukodělných výrobků a z dobrovolného vstupného.
Konkrétně Pohádkový masopust sice
probíhá pod symbolickou záštitou
ÚMČ, díky které neplatíme pronájem školního dvora či inzerci v KZ,
nicméně veškeré další náklady (největšími položkami jsou kapela a divadlo) hradíme z vlastních zdrojů.
Lucie Poláková, Pohádkové Klánovice o. p. s.
Podle KZ 12/2018 a KZ 1–2/2019 není

zřejmé, zda je finanční situace ÚMČ
Klánovice „zdravá“, či naopak beznadějně špatná. Místostarosta Jiří
Bek v úvodníku KZ 1–2 píše, že stav
provozního účtu úřadu k 31. 10. 2018
byl -477 000 Kč. Robert Zoulík uvádí
ve svém článku stav základního účtu
(4 193 342 Kč) a účtu VHČ (4 052 369 Kč)
ke 30. listopadu 2018. V následujícím
článku radní Petr Soukup zavádí termín hotovost (cash flow) bez bližšího vysvětlení, o jaký účet se jedná.
Stav financí lze podle něj posuzovat
podle úhlu pohledu buď jako „sklenice poloplná, anebo poloprázdná“.
Úplně beznadějnou informaci o finanční situaci obce podává paní starostka Starčevičová v KZ 12/2018, kde
sděluje: „Teď jsme tedy bez peněz.“
Může kompetentní pracovník úřadu sdělit, jaký byl stav základního
účtu a účtu VHČ ke dnům 31. 10. 2018,
30. 11. 2018 a 31. 12. 2018
V hlavní činnosti se jedná o „základní
běžný účet“ (ZBÚ), ve vedlejší činnosti
se jedná o „běžný účet VHČ“ (VHČ).
Stavy k 31. 10 byly: ZBÚ 5 443 818,72 Kč,
VHČ 4 021 566,30 Kč.
Stavy k 30. 11. byly: ZBÚ 4 013 673,71 Kč,
VHČ 4 100 862,30 Kč.
Stavy k 31. 12. byly: ZBÚ 14 995 855,98 Kč,
VHČ 2 107 287,46 Kč.
Anna Hermanová
Otázky i za vás pokládala Marie
Mikušová. Své otázky posílejte na email kzsefredaktor@seznam.cz

Slovo šéfredaktora
Milí čtenáři,
počínaje tímto číslem lehce měníme způsob tvorby zpravodaje. Chtěl
bych vám prostřednictvím tohoto
textu změnu vysvětlit. Považuji to
ostatně za svou povinnost, neboť důvěra čtenářů je pro celou redakci KZ
tím nejdůležitějším.
V únoru jsme se spolu s paní
starostkou Zorkou Starčevičovou
a panem místostarostou Bekem sešli, abychom si navzájem řekli představy o zpravodaji. Na schůzce zazněl
z jejich strany požadavek na to, aby
byla jasně oddělena fakta od názorů.
Společně jsme došli k závěru, že
zpravodaji v podstatě chybí funkce
editora, který by upozornil například
na chybu v čísle. Dohodli jsme se
tedy, že zpravodajské články půjdou
pro kontrolu případných faktických
chyb přes úřad, konkrétně tajemníka,
který články přepošle dalším pracovníkům ke konzultaci. Ti následně
mají možnost navrhovat změny nepřesností. Celý tento proces probíhá v režimu návrhu změn. Úřad tak
nikdy nezasahuje do článků přímo.
Eventuální změny pak šéfredaktor
projedná s autorem daného článku.
Zdůrazňuji, že se tento proces
ověřování týká pouze fakt ve zpravodajských článcích. To může být například číslo. V žádném případě se
kontrola netýká názorů. Nikdo nebude nikdy určovat, který názor se zveřejní, a který nikoliv. V žádném případě tak nejde o cenzuru.
Mým cílem je, aby Klánovický
zpravodaj poskytoval přesné a relevantní informace pro občany
Klánovic a okolí. Doufám, že se nám
společně bude dařit tuto roli plnit.
V případě jakýchkoliv otázek či připomínek jsem k dispozici na e-mailové
adrese kzsefredaktor@seznam.cz.
Zároveň bych chtěl toto místo využít ještě pro poděkování celé redakci
zpravodaje. Ač se to na první pohled
nemusí zdát, psaní článků i do lokálního
média vyžaduje mnoho práce. Redaktoři píší zpravodaj ve svém volném čase
a zaslouží si za to nejen mé poděkování.
Příjemné čtení přeje
Michael Bouška
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Téma čísla: Rozpočet na rok 2019
Zastupitelstvo schválilo na svém
posledním zasedání rozpočet
na rok 2019. Výdaje rozpočtu činí
necelých 28 milionů korun. Nejvíce
Klánovice zaplatí za chod úřadu
a zastupitelstva. Dohromady

9,5 milionu korun. Do silnic mají jít
z rozpočtu 3 miliony korun. Městská
část také plánuje 800 000 korun
na nákup elektromobilu a 600 000
na rekonstrukci kadeřnictví.
Největší část příjmu tvoří dotace

od Magistrátu. Rozpočet je také
financovaný částkou 2,6 milionu
korun z přebytku z minulých
let. Klánovický zpravodaj přináší
k letošnímu rozpočtu podrobnou
grafiku.

Rezerva celkem 806 tis. Kč

Příjmy Výdaje

Ostatní celkem 1,3 mil. Kč
Požární ochrana 496 tis. Kč
Ostatní 793 tis. Kč

Kultura celkem 2 mil. Kč

Financování z
přebytku z
minulých let

Knihovna 1,1 mil. Kč
Ostatní 844 tis. Kč

Školství

celkem 5,75 mil. Kč
Základní škola 4,3 mil. Kč
Mateřská škola 1,45 mil. Kč

Silnice, vzhled obce celkem 8,3 mil. Kč
Péče o vzhled obce a zeleně 4,7 mil. Kč

Dotace
Magistrátu

včetně 800 tis. Kč na nákup elektromobilu

Silnice 3 mil. Kč
Rekonstrukce kadeřnictví 600 tis. Kč

Úřad a zastupitelstvo celkem 9,5 mil. Kč
Činnost místní správy 7,5 mil. Kč
Odměny zastupitelů 2 mil. Kč

včetně sociálního a zdravotního pojištění

Ostatní
Daňové příjmy

25,08
mil. Kč příjmy
Grafika: Michael Bouška

+

2,57
mil. Kč financování
z přebytku z minulých let

=

27,65
mil. Kč výdaje

Údaje zaokrouhleny. Podrobný rozpis rozpočtu je dostupný na webu MČ.
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Klánovický despota
Původní význam slova despotés
znamená v řečtině „hospodář“,
v současném slova smyslu se jedná
o tyrana. Naskýtá se otázka,
není-li koalice tyranizována projekty
předchozího hospodáře nucená
k jejich uskutečňování, přestože
není přesvědčena o jejich účelnosti
a hospodárnosti. Na lednovém
zasedání ZMČ byl schválen rozpočet
na rok 2019, na první pohled nepůsobí
úsporně, ale jakoby rozhazovačně.
Byl schválen nákup nové „multikáry“
s tím, že stávající dosloužila, dále
rekonstrukce kadeřnictví ve výši
600 000 korun, tedy investice na více
let. Ostatní výdaje jsou více nebo
méně určené. Zvyšují se mzdy, tím
i povinné odvody (sociální a zdravotní
pojištění). Seškrtat výdaje by nebylo
tak těžké, obtížnější je prostředky
vynakládat účelně. Dobrá hospodyňka
pro pírko přes plot skočí, a tak se již
starostka nad podrobným rozpisem
výdajů zamýšlela, kde by se dalo
něco ušetřit, snad v příštím rozpočtu
na rok 2020, ale výdaje jsou do značné
míry dané. Rozpočet je k nahlédnutí
na úřední desce, hezky přehledně
v tabulkách, jak v celkových, úhrnných
částkách, tak i jednotlivé položky.
Každý člověk se může podívat a sám
posoudit plánované příjmy i výdaje,
žádné zvláštní vzdělání není potřeba.
„ Je to jako v rodině“ – nechal se
na lednovém zasedání zastupitelstva
slyšet bývalý starosta, nyní zastupitel
Polák – nemůže se utrácet, aby se
pak nezjistilo, že „není ani na jídlo“.
Zlatá slova, do kamene je vytesat!
Před komunálními volbami loni
na podzim se v Klánovicích nevídaným
tempem opravovaly ulice, minulý
starosta chtěl voličům předvést, že
je muž na svém místě, před voliči
vypínal prsa, kdo by tomu odolal.
Dopadlo to ale jinak a koalice
„zdědila“ projekt, včetně stavebního
povolení, který stál 1,2 milionu.
Jedná se o investici na stavbu zázemí
pro fotbalisty asi za 40 milionů,
jen tak pro srovnání, přístavba
školy stála asi 65 milionů. Milion
sem, milion tam, minulý starosta
např. také hodlal zaplatit více než
milion za „Vypracování projektové

Rozpočet pohledem ODS

dokumentace – parkoviště v ulici
U Trativodu“, přestože dotyčný
pozemek obec nemá svěřený
do správy, Magistrát projekt
parkoviště zamítl, vyhozeno do větru
tedy bylo „jen“ 423 500 Kč. Bylo tedy
předchozí vedení obce tak šetrné,
jak se snaží tvrdit? Stačí nahlédnout
do účetnictví, podrobnější rozbor
přesahuje možnosti tohoto textu.
Oněch 40 milionů nemáme, musí
se sehnat z Magistrátu, starostka
s radními je tak postavena před
hotovou věc, nechce-li, aby byly
peníze za projekt opět vyhozeny
do větru. Zvažuje se také výstavba
hřiště na pozemku Kavris, okolo této
věci se ježí dost otazníků, dotaci
ve výši 5 milionů již MČ obdržela,
ale pokud se celý projekt dotáhne
do konce, kolik bude stát provoz,
budou to účelně vynaložené peníze?
Neví se, jak bude hřiště skutečně
využíváno, od školních zařízení
i centra Klánovic je poměrně
vzdálené. Slovo ekonomie vzniklo
ze složeniny řeckých slov oikos/
domácnost a nómos/zákon. Klánovice
jsou naše domácnost, občané by
se měli formou veřejných diskusí
setkání - vyjadřovat – jakým
zákonem se bude obec řídit. Jde-li
o peníze, neznám bratra, v rozpočtu
o peníze jde, nenechme se nikým se
zbytnělým egem vodit za nos. Je-li řeč
o penězích, nelze opomenout KZ, je
přece také placen z veřejných peněz.
Tisk je hlídacím psem demokracie,
bude KZ ustrašeným psíkem, anebo
hlídacím psem, byť „jen“ místním?
Není malých rolí, jsou pouze malí
herci. Je čas na změnu, je nezbytné
zvážit, uvědomit si, co Klánovice
činí Klánovicemi, čím je naše obec
přitažlivá. Jsou to megalomanské
stavby a obludnosti typu stavby
vedle Olympu anebo zeleň, stromy,
které stále ještě jsou pro Klánovice
charakteristické?

Radomír Kůla

Koalice ČAS-HLAS-STAN připravila návrh rozpočtu Klánovic na rok
2019 s příjmy: 25 080 000 Kč a výdaji: 27 650 000 Kč. Rozdíl mezi příjmy
a výdaji („schodek“) ve výši 2,57 mil. Kč
má být krytý z přebytku hospodaření
předchozího vedení naší městské
části (tj. ke konci roku 2018 celkem
více než 7 mil. Kč). Rozpočtové výhledy na roky 2020–2024 přitom připravila koalice jako vyrovnané (příjmy a výdaje ve výši: cca 25 mil. Kč).
Zde vidím zjevný rozpor, který předpokládá opětovný pokles výdajů
ve výši těžko uvěřitelné.
ODS měla s koaličním návrhem
rozpočtu zásadní problém, především z důvodů vysokého a do budoucna již nekrytelného rozdílu
příjmů a výdajů. Zatímco předchozí
koalice hospodařila v letech 2017
a 2018 s vyrovnanými rozpočty, ta
současná rezignovala na efektivní
hospodaření a výrazně navýšila
provozní (tedy neinvestiční) výdaje.
Zdůvodnila to mj. nárůstem mezd.
I v dalších kapitolách rozpočtu
jsou líbivě zdůvodněné nárůsty výdajů, které jsou však bez prokázání schopnosti navýšit příjmy (např.
pomocí dotací) jen těžko obhajitelné. Příkladem je kapitola Kultura, kde je téměř do koruny jen slepě
překopírován rozpočet z roku 2018.
Přitom právě v kultuře byl rok 2018
z pohledu nákladů ojedinělý (oslavy
140. výročí založení Klánovic
a 100. výročí vzniku Československa) a tyto výdaje se nebudou
opakovat. Stejně tak lze vzít pod
lupu všechny kapitoly rozpočtu.
ODS byla připravena podpořit
rozpočet skutečně vyrovnaný, případně se schodkem maximálně
1,4 mil. Kč, což by byl součet investic
do nákupu elektromobilu na údržbu
zeleně (800 tis. Kč) a rekonstrukce
pronajímaných nebytových prostor
(600 tis. Kč). Tento alternativní
návrh ODS připravila i položkově
a zastupitelstvu jej předložila. Bohužel pro něj hlasovala jen sama.
Klánovice tedy budou tento rok žít
z finanční rezervy vytvořené za minulého vedení radnice.
Slavomír Jaroš
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Hydepark
Moji mysl baví hrát mentální hry.
Představovat si, co by bylo, kdyby.
Jednu takovou hru hrála moje mysl
po posledním zasedání zastupitelstva.
Víte, ta mysl má jednu vlastnost
– nezodpovídá se realitě, takže si
může představovat, co chce. A tak
si představovala, jaké by to asi bylo,
kdybychom dokázali oddělit myšlenku,

názor od jejich autora. Oprostit se
od toho, KDO je nositelem myšlenky
a dokázali se soustředit jen na myšlenku
samotnou. Na to, jestli ta myšlenka
náhodou nemá něco do sebe. Jak by
takové zastupitelstvo vypadalo pak?
Hlasovali bychom stejně jako doteď?
Zvu vás tedy – pojďte se se mnou
vydat na cestu nepohodlného učení.

Nepohodlného v tom, že budeme
přijímat výzvy ve formě nutnosti se
zamyslet nad myšlenkou, konceptem
našeho názorového protivníka, ať
už je jím kdokoli. Uvidíme tak snad
svět, ve kterém se lidé budou snažit
více pochopit ty, se kterými tak
hluboce nesouhlasí.
Veronika Gotthardt

Rozpočet je i o příjmech,
nejen o výdajích

jejímu sociálnímu složení ani odhadované
daňové výtěžnosti. V minulých letech
žily Klánovice obrazně řečeno také
z neschopnosti předchozího vedení
Prahy zahájit velké infrastrukturní
stavby. I proto zbývalo Praze na investice
v městských částech a je dobře, že toho
Klánovice částečně dokázaly využít. Nové
vedení Magistrátu to opakovat nechce

a peníze z rozpočtu půjdou hlavně
na zásadní infrastrukturní projekty, které
Praha jako celek potřebuje. Klánovice
čekají „suché roky“, kdy získat velké
objemy dotací bude těžší. Je proto načase
se zamyslet nad příjmovou částí rozpočtu,
nad tím, co pro trvale plnější obecní kasu
můžeme udělat my sami.
Luboš Palata

hospodaření ke konci roku 2018 byl
více než 7 mil. Kč. Kauza „ROZPOČET
2019“ – úplná rezignace na snahu
o vyrovnané hospodaření, schválení
„schodkového rozpočtu“. Pro pobavení
– schodek ve výši cca 2,6 mil. bude
krytý z přebytku hospodaření minulých
let aneb z oné „prázdné kasy“. Kauza
„GRANTY“ – několik let skvěle fungující
systém grantů zrušen, poprvé za deset
let nebyla v prosinci vypsána grantová

soutěž na další rok. Místo toho až 31. 1.
2019 schválen tzv. „dotační“ program,
bohužel plný věcných i formálních
chyb. Kauza „MULTIFUNKČNÍ
HŘIŠTĚ“ – neschopnost dotáhnout
do konce připravený a finančně
zajištěný projekt. Tato neschopnost
pak maskována smyšlenými tvrzeními
„proč to nejde“. A tak by bylo možné
pokračovat dál a dál…
Ferdinand Polák

Schodkový rozpočet Klánovic na rok
2019 není dobře. Za sebe mohu jen
dodat, že je to poslední schodkový
rozpočet, pro který jsem zvedl ruku.
Hlavní problém klánovického rozpočtu
však není ve výdajích, ale v příjmech. Ty
neodpovídají významu naší městské části,

Co zatím dokázalo nové
vedení Klánovic?
Rudo-zelená koalice v čele se
starostkou Starčevičovou vládne
Klánovicím 120 dní. Výsledky jsou
zatím naprosto tristní. S ohledem
na omezený rozsah článku uveďme jen
pár příkladů: Kauza „PRÁZDNÁ KASA“
– nepravdivá tvrzení a mediální masáž
o tom, že předchozí vedení za sebou
zanechalo dluhy. Realita? Přebytek

Z dopisů redakci
Devítkový rok před deseti lety
Druhá část, první viz KZ 1–2.
Mého uvolnění, odvolání z funkce
starosty v lednu 2009, využil tehdejší
ministr školství pan Ondřej Liška
k několika osobním jednáním
v rámci záměru zavedení dopravní
výchovy do škol. Šlo o konzultace
v návaznosti na mou profesi soudního
znalce v oboru dopravy, vzhledem
k neuspokojivému stavu na našich
silnicích. Silniční provoz v průměru
představuje celostátně stále téměř
dva usmrcené denně a k tomu
desítky těžkých nehod. Snížit
tuto krutou daň viděl pan ministr
v posílení prevence předchozím
postupným seznamováním s dopravní
problematikou již předvýchovou,

a to již na školách buď výukou, nebo
alespoň zvýšeným počtem příkladů
z této oblasti v předmětech fyzika
a matematika.
Přitom nedodržování povolené
rychlosti a rychlosti přiměřené
(zastavit na vzdálenost na kterou
řidič dohlédne) některými řidiči při
jejich každodenních jízdách se pak
navíc, jak se říká, vrývá pod kůži
a takovýto „nadhled“ k pravidlům
pak mnohdy aplikují i v jiném svém
občanském konání.
V rámci tohoto záměru jsme se
tehdy nejprve dohodli na praktickém
zkušebním ověření. Pan ministr mi
konkrétně předal dopis (s datem
17. 4. 2009 „Prevence mládeže před
riziky silničního provozu“), kterým

jsem se měl obrátit na některého
z ředitelů základních škol, který by
s takovýmto záměrem ověření výuky
na jeho škole souhlasil. Oslovil jsem
tehdy nejprve ředitele naší základní
školy v Klánovicích pana Černého,
který velmi operativně tento záměr
akceptoval. Takže jsem v roce 2009
v měsících květnu a červnu vždy
v pátek dvě hodiny týdně (zdarma)
s žáky deváté třídy probíral souvislosti
se vznikem dopravních nehod.
Nebylo to samozřejmě na známky,
ale za přítomnosti učitele fyziky.
Dokončení v KZ 4, neboť omezeno
možností 1800 znaků.
Ladislav Hrabal
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Rekonstrukce komunikací
Od 18. února 2019 bude zahájeno
dokončení opravy Českobrodské
silnice v Běchovicích mezi
označením 13 km (start závodu
Běchovice–Praha) a nově opraveným
přemostěním Běchovického potoka
v délce cca 250 metrů. Oprava má
trvat do 30. června 2019 a bude řízena
kyvadlově semaforem. Objízdná trasa

je určena ulicí Ve žlíbku na Horní Počernice, přes Klánovice mohou jet
pouze auta přesahující výšku 3,4 m
do celkové hmotnosti 6 t. Omezení
hmotnosti respektuje stávající omezení zákazu vjezdu nákladních aut
nad 6 t na naše komunikace, takže
by nemělo dojít k navýšení provozu na Slavětínské ulici. Šestajovice

zároveň plánují opravu Revoluční ul.,
takže dojde k omezení průjezdnosti
ve směru ke kruhovému objezdu
Horní Počernice–Zeleneč–Nehvizdy.
I zde bude doprava řízena kyvadlově
semaforem. O přesném termínu této
opravy vás budeme informovat.
Jiří Bek, místostarosta

KC Nová Beseda v roce 2019 více nadosah
Nezisková organizace NADOSAH,
o. p. s. provozuje KC Nová Beseda
již od roku 2012. Za tu dobu v kině
i přilehlé kavárně proběhly stovky
různých divadelních, koncertních
představení, filmů, přednášek
a výstav. Čím se inspirují při tvorbě
programu a kam chodí na nové
nápady, na to jsem se ptal Romany
Voženílkové. Rozhovor se ale
rychle stočil od minulosti k nově
připravovaným pořadům:
„ Jedna z nejnovějších akcí
letošního roku je PubQuiz,“ říká
jedna ze zakladatelek Nadosah o.p.s.
„Na podzim za námi přišla klánovická
spoluobčanka Tereza Beranová s tím,
že se zdejší prostor k hospodskému
kvízu přímo nabízí a ráda by tuto
vědomostní hru u nás zavedla. Jedná
se o celosvětový projekt, který se
zrodil v 70. letech minulého století
ve Velké Británii.“
A jakým způsobem PubQuiz probíhá?
„Organizace a moderování je
v režii manželů Beranových, kteří
tuto hru hráli několik let v centru
Prahy. Princip je jednoduchý.
V kavárně se na plátně promítají
otázky z různých okruhů a vy na ně
písemně odpovídáte. Organizátoři
průběžně vaše odpovědi hodnotí.
Každý tým má své jméno a může mít
maximálně šest hráčů. Svůj tým je
potřeba vždy předem na akci přihlásit
přes facebookové stránky. PubQuiz
se koná každé druhé úterý v měsíci
a vstupné je 60 Kč.“
V březnu také rozjíždíte novou
pravidelnou akci Večer s Hvězdou,
jejímž prvním hostem bude režisér
Zdeněk Troška. Mottem této události
je věta: „Každý člověk má svoji hvězdu.

A jenom na nás je, jak rozzáříme
oblohu“. To nepůsobí, že by se mělo
jednat o humoristický pořad.
„Večer s Hvězdou je náš nový
pořad, jehož cílem je přinášet pohodu
a smích, ale také poznání, poučení
a překvapení. U zrodu „večerů“ stojí
paní Marianne, které zemřela mladá,
již dospělá dcera a zjištění, že u nás
v republice neexistuje žádná podpora
pro rodiče, kteří přijdou o potomka.
Následovalo založení nadace
Verunčino světýlko, která si klade
za cíl pomáhat lidem v podobných
situacích. A právě této nadaci bude
věnována část výtěžku z Večeru
s Hvězdou. Každý měsíc v Besedě
přivítáme známé osobnosti, tedy
Hvězdy ze světa kultury, sportu či
jiných oblastí společenského života.“

hodin odpoledne budeme promítat
pro seniory film za zvýhodněné
vstupné šedesát korun. Samozřejmě
může přijít i kdokoli jiný za standardní
cenu lístku. Máme již za sebou první
únorové promítání a musím s velkou
radostí říci, že zájem byl velký
a z Besedy odcházeli šťastní, spokojení
a naladění senioři. Program máme
do června hotový, budeme promítat
Po čem muži touží, Bohemian
Rhapsody, Toman, Ženy v běhu.“
Osobně se moc těším na divadelní
představení Pan Theodor Mundstock
v podání herce a hebraisty Achaba
Heidlera z Činoherního studia
v Ústí nad Labem. Snaha přilákat
do Klánovic takto známé a časově
vytížené interprety a divadelní spolky
mne opravdu překvapila…
Opravdu dlouho jsme na tom
pracovali, v divadelní sekci programu
KC zavádíme nově hostování
špičkových divadelních souborů z celé
ČR. Vedle již zmíněného Mundstocka
máme na podzim domluvené
představení Nebe? v podání
brněnského divadla MALÉhRY.
Ráda bych ještě zmínila dvě

Aktuálně lze na webových
stránkách KC Nová Beseda vidět
i nový projekt BioSenior. Zní to
trochu jako titul Viewegova románu
Biomanželka, budete pořádat kurzy
zdravého stravování?
„Ne, to ne, ale není to špatný nápad.
Předpona bio je od slova biograf.
Každý druhý čtvrtek v měsíci od dvou

připravované technické novinky, a to
modernizaci webových stránek, kde
bude možné nakupovat vstupenky
na všechna představení přímo přes
internet a možnost platby v KC
i kavárně kreditními kartami. Přijďte,
těšíme se na vás.
Ptal se Robert Zoulík
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OSLAVY DNE KLÁNOVIC

MČ Praha – Klánovice vás zve na oslavy Dne Klánovic, kterými si připomínáme 141. výročí
ode dne, kdy bylo 22. března 1878 Václavu Klánovi povoleno založení naší obce.

SOBOTA 23. 3.

• PROGRAM •

14.00–16.00 Komentovaná procházka po Klánovicích s akreditovanou
průvodkyní Marií Hátleovou aneb Co možná o Klánovicích nevíte. Sraz u ÚMČ.

NEDĚLE 24. 3.
10.30 Přímluvná mše za klánovické občany v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Komponovaný večer v Kulturním Centru Nová Beseda.
17.00–17.45 Představení nalezené zakládací listiny Klánovic a dalších
historických dokumentů, beseda o prvních desítkách let Klánovic.
17.45–18.30 Klánovický spisovatel Jan Nejedlý přečte ukázky ze svých knih
a provede vás vtipy minulých desetiletí.
18.30–20.00 Filmové dědictví, které se zachránilo v Klánovicích. Promítání
digitalizované podoby komedie „Hej-rup!“ Voskovce a Wericha, která se
zachovala díky rodině Batovců uschovaná v jejich klánovické vile.
Předfilm: Klánovice v historických filmových týdenících
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Deponie MČ
StéPraha
výročí– Klánovice
Úřad MČ by vás chtěl informovat
o zahájení provozu deponie MČ
Praha-Klánovice, Smidarská ulice.
Otevření je plánováno na pondělí
18. března 2019.
Provozní doba v měsících březen–
říjen bude ve dnech pondělí a pátek
15.00–18.00 hod.,
v sobotu 9.00–12.00 hod.
Deponie je určena k uložení
posekané trávy, listí a dřevní hmoty
– větví. Deponii mohou využívat
občané s trvalým pobytem v městské
části Praha – Klánovice nebo vlastníci
nemovitosti v k. ú. Klánovice.

Pracovníci obsluhy deponie
mají právo vyžadovat prokázání
místa trvalého pobytu dokladem
totožnosti nebo prokázání vlastnictví
nemovitosti výpisem z katastru
nemovitostí.
Ukládaný materiál musí být tříděn
zvlášť na posekanou trávu – listí,
dřevní hmotu – větve a uložen
na vyhrazená místa (tráva, listí –
kontejnery, větve do prostoru dle
pokynu obsluhy). V prostorách
deponie je zákaz odkládání jiných
materiálů.
Magdaléna Jandová

Jubilanti
Březen 2019
aťána Železná
Milada Zvoníčková
František Novotný
Věnceslava Nováková
Béďa Hammerschmied
Josef Duffek
Karel Huth
Eva Buchmannová
Ludmila Koutová
Jaroslav Mlejnek
Všem oslavencům gratulujeme!

Stav výstavby nových domů v Klánovicích
Vážení spoluobčané, rád bych vás
informoval o postoji členů Rady MČ
k problematice výstavby nových
vil v Klánovicích. Všichni víme,
že Klánovice mají svůj specifický
charakter, který začíná jejich
založením a následující zástavbou
na přelomu 19. a 20. století, ještě
za časů c. a k. monarchie RakouskaUherska. Obrovský rozvoj Klánovic
ale nastává v meziválečném období
první republiky, kdy se Klánovice
stávají rezidenční čtvrtí vilového
charakteru s poměrně velkými
stavebními parcelami. Toto období
je provázeno pod vedením stavitele
Utěšila i vznikem komplexu budov
lázeňského charakteru, vč. procedur
a volnočasových koncertních aktivit.
Přichází období po skončení
2. světové války, únor 1948, a tím
i změna podmínek existence tehdejší
střední třídy. Individuální výstavba
a zahradní charakter Klánovic je
na volných pozemcích zastavěn

činžovními domy poplatnými
architektuře konce 50. let 20. století
v socialistickém společenském zřízení.
V počátku 60. let vzniká i komplex
Středního odborného učiliště:
kuchař – číšník. I přes tyto objekty,
které velmi narušují původní zástavbu,
si ale Klánovice udržují charakter
prvorepublikové rezidenční čtvrtě.
Na začátku 70. let se Klánovice stávají
součástí Prahy a spadají pod Magistrát
hl. m. Prahy. Se změnou režimu v roce
1989 nastává i změna v našich osobních
životech, otevírají se možnosti
soukromého podnikání a slovo privátní
již nemá ten dehonestující přívlastek:
parazit. Otevírají se i možnosti
nejen osobní, privátní výstavby pro
vlastní potřebu, ale legálními jsou
projekty developerských společností
se svými projekty bytových domů.
Tím se dostávám k podstatě tohoto
sdělení, současní členové Rady MČ
a jsem přesvědčen, že i zbývající
zastupitelé, zastávají nesouhlas

s jakoukoliv „megalomanskou“
představou výstavby velkých bytových
objektů. V současné době probíhají
jednání Rady, resp. zastupitelům bude
předložen k vyjádření projekt výstavby
rodinného domu o třech bytových
jednotkách na rohu ulice Slavětínská
– Dobřenická. Dalším projektem
předloženým Radě a zastupitelům
ke schválení je pozemek u Všestarské
ulice, na kterém mají vzniknout 2 +
2 dvojdomy, každý o dvou bytových
jednotkách.
Vážení spoluobčané, ujišťuji vás,
že současné vedení MČ Klánovice
považuje za svoji prioritu uchovat
rezidenční charakter Klánovic i pro
generaci našich dětí, a vyvíjí pro to
veškerou svoji činnost. Samozřejmě,
že zachování charakteru vilové
zástavby Klánovic, která odpovídá
současnému vnímání moderní
architektury se zachováním prvků
individualismu, je naším cílem.
Jiří Bek, místostarosta

Místní poplatek ze psů
Upozorňujeme, že místní poplatek ze
psů se platí do 31. března 2019. Poplatek
můžete zaplatit:
v hotovosti v pokladně Úřadu MČ
Praha-Klánovice

na účet č. 2000707339/0800, variabilní
symbol 1341 a číslo popisné, do zprávy
pro příjemce uveďte příjmení a jméno
majitele psa a ulici.
Úhradu místního poplatku ze psů

na účet je třeba zaslat tak, aby částka
byla připsána do 31. 3. 2019.
Výše poplatků zůstává nezměněna.
Alena Janoušková
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Pátrání po zakládací listině Klánovic
Na začátku byla, přiznávám, naštvanost. Datum našich loňských oslav
zářijových 140 let Klánovic a 100 let
Československa, které nekorespondovalo ani se založením republiky,
a jak se ukázalo, ani s dostupnými
údaji o založení Klánovic. Zato hezky
zapadalo do předvolební kampaně…
Na druhé straně to bylo ale hezké,
ba i důstojné, a docela se to vyvedlo,
i ten Masaryk přijel.
Zatímco u republiky bylo pro nás
Čechy jasné datum 28. října, kdy
v roce 1918 byla vyhlášena (Slováci
ho letos slavili jako výročí Martinské deklarace o dva dny později),
u založení Klánovic se jednalo pouze

o domněnku. Pravda, podloženou
Wikipedií, která je dnes už brána
za relevantní zdroj informací, ale
nikoli bezchybný. A ta uváděla jako
den, kdy bylo vydáno rozhodnutí
o povolení založení Klánovic,
22. březen 1878.
Poklad v Národním archivu
V říjnu jsem začal doktorské studium historie, a tak jsem se rozhodl,
že si vyzkouším fungování našeho
Národního archivu a pokusím se
zakládací listinu najít. Po Novém roce
jsem sepsal žádost a na konci ledna
mi přišla odpověď, která mě potěšila. „Po provedené rešerši ve fondu
Českého místodržitelství a Zem-

Ofocená úvodní strana možné zakládací listiny Klánovic

ského výboru jsem nalezl dvě signatury, které se tohoto tématu týkají
a které Vám připravím do badatelny
NA (Chodovec). Jen Vás musím upozornit, že jde z větší části o úřední korespondenci mezi místodržitelstvím
a okresním hejtmanstvím v Karlíně,
je proto německy a psána kurentem,“
napsal mi pan archivář Martin Klecanský na konci ledna.
Po několika dnech jsem do archivu dorazil. Dostal jsme bílé rukavice, v nichž
se archiváliemi listuje, a pln očekávání
jsem usedl v badatelně ke stolu.
Velmi brzy bylo jasné, že mám
z pohledu Klánovic v rukou skutečný
poklad. Složka obsahovala desítky stran korespondence nejen mezi
Václavem Klánem, místodržitelstvím
a okresním hejtmanstvím v tehdy ještě
samostatném Karlíně z doby po roce
1875 do počátku osmdesátých let předminulého století, ale i několik dopisů
ze sousedních Šestajovic. České písmo
bylo, s trochou obtíží čitelné s tím
německým to bylo, i při mé slušné
znalosti němčiny, o dost horší. Vše
ale ukazovalo na to, že listina, ve formě povolovacího dopisu hejtmanství
v Karlíně, ve složce skutečně je. Souhlasilo číslování, datum i část textu,
kterou jsem rozluštil.
Přijďte se na listinu podívat
Mobilem ofocený text jsem poslal
na germanistiku Univerzity Karlovy,
kde mi potvrdili, že se s největší pravděpodobností skutečně jedná o zakládací dokument, na nějž se mnohé
další odvolávají. Nechal jsem vyrobit
faksimile a elektronické kopie těchto
vzácných listin, s nimiž se budete moci
na oslavách Dne Klánovic 23–24. března
seznámit a do té doby bude proveden
odborný překlad. Pátrání ale ještě nekončí, další listiny jsou zřejmě i ve fondu Okresní správa politická Karlín
v Archivu hlavního města Prahy.
K nějakému kulatému výročí by bylo
pak možné vydat vše v jedné publikaci.
Dalším bodem historického pátrání je
klánovická vila, která byla letním sídlem prezidenta Emila Háchy. Ale o tom
někdy příště nebo přímo na oslavách
v KC Nová Beseda, či sobotní historické
procházce s průvodkyní. Budu se těšit
na setkání s vámi.
Luboš Palata
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Úklid Klánovic
Hlavním jarním úklidovým dnem
bude sobota 6. dubna 2019 od 10
hodin. Klánovice se letos zapojují
do dobrovolnické úklidové akce, která
probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky a nepořádek.
V Klánovicích bude úklid odpadů
probíhat na dvou místech, která se
nacházejí u lesní cesty kopírující ulici V Trninách, v západní části
Klánovického lesa. První černá
skládka je na GPS: 50.09773, 14.65518
a druhá na GPS: 50.09748, 14.65173.
Zájemci mohou černé skládky sle-

dovat na www.zmapujto.cz.
Dobrovolníci se sejdou v sobotu
6. dubna v 10 hodin na rohu ulice
Všestarská a V Trninách, kde jim
organizátorka úklidu, Zdeňka Bubeníková, rozdá rukavice a pytle na sběr
odpadů. Společně se vydáme po lesní
cestě k první černé skládce. Část
dobrovolníků pak bude pokračovat
k druhé černé skládce. Předpokládáme, že úklid potrvá cca dvě hodiny, tak
už v poledne budete doma na oběd.
Největší podíl na celé akci budete
mít rozhodně vy – naši dobrovolníci,
neboť jen díky vám je možné úkli-

dovku úspěšně uskutečnit ve větším
rozsahu. Dobrovolníci, registrujte
se prosím na www.uklidmecesko.cz/
zapojitse/dobrovolnik/, obec Praha –
Klánovice. Jedině tak budeme vědět,
kolik pracovních pomůcek připravit.
V případě nepříznivého počasí
bude na webu městské části informace o změně termínu. Registrovaní
dobrovolníci dostanou informaci
e-mailem.
Těšíme se na vás!
Zdeňka Bubeníková

Z dopisů redakci
Kdysi se mne zeptala kamarádka,
zda jsem už viděla velice hezky
upravenou paní na Slavětínské ulici,
která sbírá odhozené plastové lahve
či jiné odpadky. Tehdy jsem musila
odpovědět negativně, ale po určité
době jsem tuto dámu potkala. Zastavila

jsem se s ní, představila se a tehdy
jako radní jsem jí moc děkovala, že
tímto způsobem pomáhá Klánovicím.
Je to paní Miroslava Šimíková s milým
úsměvem na tváři, která se zcela
samozřejmě stará o klánovický pořádek.
Vždy na cestě do Včely, když si veze

i vozík na nákup, využije této cesty,
a co jiní odhodí, paní Šimíková sebere.
Má Klánovice ráda a to, co činí, je
pouze důkazem, že jí nejsou Klánovice
lhostejné. Paní Šimíková, moc děkuji
za všechny Klánovičáky.
Marie Mikušová
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Zprůchodnění lesních cest
Klánovický les byl v únoru letošního roku zasypán nebývalým množstvím sněhu. Děti se z bohaté nadílky bezmezně
radovaly, ale slabší stromy se pod tíhou sněhu ohnuly, nebo
zátěž nevydržely a zlomily se. Tak se bohužel stalo, že na některých frekventovaných místech jsou značené turistické cesty
neprůchodné. Také po žluté cestě vedoucí do Jiren se k dětské-

mu lesnímu hřišti u asfaltové cesty nedostanete. Komise pro
životní prostředí se tedy urgentně obrátila na Lesy ČR s apelem
na odstranění spadlých a nebezpečných stromů ze značených
cest. Naší žádosti bylo vyhověno a do konce února by žlutá
cesta měla být opět zprůchodněna.
Zdeňka Bubeníková

Neprůchodné úseky
cest v Klánovickém lese.
Foto: Zdeňka Bubeníková

KC Nová Beseda podporuje „VERUNČINO SVĚTÝLKO“.
Kulturní centrum Nová Beseda jako
první veřejně podporuje projekt „VERUNČINO SVĚTÝLKO“. Proč vůbec vznikl a jakou dobrou věc přináší, na to nám
odpovídala jeho autorka a zakladatelka.
Paní Mariano, co je vlastně „Verumčino Světýlko“?
„Verunčino světýlko“ je pojmenování

čehosi nepopsatelně čistého a krásného. Světýlko, které v našem hmotném
světě zanechala moje milovaná dcera
Veronika. Bylo jí osumadvacet let, když
zemřela.
Promiňte, ale jak může matka tohle
zvládnout?
Chce zemřít taky… nechce bez svého

dítěte dál žít… a někdy to bohužel nezvládne.
Vy jste ale dokázal přežít.
… Přežít… ano…věděla jsem, že musím.
Pro svého dospělého syna. Vnímala jsem,
že přestože ztrátou sestry také nepředstavitelně trpí, je nesmírně statečný
a snaží se mě zvednout a pomoci mi jít dál.
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Ve vašem případě tomu tak bylo
doslova.
Ano. Bezprostředně po ztrátě Verunky jsem od páteře ochrnula na pravé
chodidlo. Ztratila jsem rovnováhu,
reflex na achilovce a nedokázala bez
opory ani stát, natož chodit.
Co na to lékaři?
Říkali, že je to problém páteře a psychosomatiky. Když jsem odmítla brát
antidepresiva, nabídli mi invalidní vozík.
Vidím ale vedle vás jenom opřenou
hůlku, takže chodíte?
Věděla jsem tenkrát, že to nesmím
vzdát, protože ani Verunka by nikdy
nic bez boje nevzdala. Rvala jsem se
s osudem. Pomáhal mi syn, partner,
tatínek. Koupila jsem chodicí pás a začala
nutit mozek, aby postupně zapojil moje
atrofované svaly a aby si nohy vzpomněly,
jak se vlastně chodí. A věřím, že jednou
budu zase i běhat a jezdit na kole.
Máte obrovskou vůli a teď vzniká
váš projekt „Verunčino světýlko“. Co je
jeho posláním?
Aby se maminky, které ztratily
dospělé dítě, mohly vypovídat, sdílet
svoje pocity s někým, kdo prožil to

samé a kdo jim opravdu porozumí. Aby
se ty maminky i přes obrovskou bolest
vrátily do života. Nikdy, opravdu nikdy
totiž žádná maminka tu skutečnost
nepřijme, nepochopí. Jediné, co může,
je naučit se s tím faktem žít.
Předpokládala jsem, že je v takových případech o maminky odborně postaráno.
Není. Psychiatr mi tenkrát řekl, že to
chce čas, antidepresiva jen otupují a ať si
vyhledám nějakou podpůrnou skupinu.
Našla jsem dvě. Jedna měla přeplněnou
kapacitu na půl roku dopředu a druhá
(v soukromém a velmi drahém zařízení)
na tom byla stejně. Musela jsem si zase
pomoci sama. Pracovala jsem – s pomocí
partnera, začala se pomaličku otevírat
světu a zjišťovala, že vedle svých nejbližších mám i úžasné přátele.
A teď chcete pomáhat druhým.
Chci pomáhat podobně postiženým maminkám. Dítě je navždy
dítě. Zemře-li dospělé dítě, po vlastní
zkušenosti zcela otevřeně říkám, že se
naše společnost touhle problematikou
téměř nezabývá.
Jste na začátku cesty. Jaký je cíl?

Postupně v Praze a celé republice zřizovat centra, ve kterých se nešťastným
maminkám a jejich rodinám budou
věnovat lidé jako já. Chci proškolené
sociální pracovníky a samozřejmě chci
spolupracovat s nejlepšími psychiatry
a psychology. Mám opravdu hodně plánů.
Na to ale potřebujete sehnat
spoustu peněz.
To je jasné. A hodné, ochotné lidi,
kteří empaticky udělají pro druhého
člověka víc, než musí. Takové jsem
našla v „Klánovické Besedě“. Romanu
Voženílkovou a Gabrielu Šmerdovou,
které můj projekt přijaly okamžitě,
vřele a upřímně. Hned jsme společně
začaly vymýšlet kulturní program,
který lidi pobaví, potěší a zároveň
část výtěžku ze vstupného půjde
na projekt „Verunčino světýlko“.
A přidávají se další a další.
A můžu se i já nějak zapojit a pomáhat ?
Samozřejmě, každá pomoc
na složité cestě se cení a díky za ni.
A nebojte, už vždycky bude svítit
„Verunčino světýlko“.
Otázky pokládala
Iva Uchytilová

Poslední výzva cestujícím s Pohádkovým Masopustem 2019
Pro ty, co si KZ nečtou v elektronické podobě a nechávají si jej
k ranní sobotní či nedělní kávě, hlásím, že je ještě čas nastoupit do Pohádkového Masopustu 2019, který
odjíždí ze stanice Klánovice, nástupiště u školy v 12.00 hodin v neděli
3. března 2019.
Letošní, již 5. ročník, si opět nebere
za úkol nic menšího než sbližování
obyvatel Klánovic, a to jak těch, kteří
jej poctí pouhou svou návštěvou, tak
i těch, kteří svou dobrovolnou prací
přispívají k tomu, aby se Masopust
mohl uskutečnit, a činí tak pouze pro
vlastní dobrý pocit, protože jedinou
hmotnou kompenzací za jejich obětavou práci jsou spokojení návštěvníci.
Pořadatele samozřejmě těší, že si
mnoho Klánovičáků s předstihem
samo chystá kostýmy na masopust,
a to často i kostýmy rodinné či
týmové. Pokud jde o občerstvení
připravené pro návštěvníky, stálicí
jsou perníčky, masopustní mrkvový
koláč, smažené vdolky s tvarohem
a povidly a samozřejmě chleba se
sádlem a cibulí. Nechybí řezník
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s poctivými zabijačkovými specialitami a dobré pivo.
Jedním z pilířů je masopustní průvod maškar, který
tradičně navštíví tři klánovické domácnosti + dětský
domov. Všude hospodyně, či kuchařky napečou koláčky
pro účastníky průvodu, zatančí si s medvědem, pohostí
dospělé návštěvníky panáčkem něčeho ostřejšího a jde
se dál. Za pět let pořádání se takto zapojilo již patnáct
klánovických domácností a návštěva dětského domova je
každoročním zlatým hřebem, neboť jejich dvojctihodné
koláčky jsou prostě nepřekonatelné.
Pohádkový Masopust 2019, který pořádá nezisková
organizace Pohádkové Klánovice o. p. s., probíhá pod
symbolickou záštitou ÚMČ, díky které se neplatí pronájem školního dvora ani inzerce v KZ. Veškeré další náklady (např. kapela a divadlo) si hradí z vlastních zdrojů.
Tímto bych chtěl závěrem poděkovat pořadatelům v čele
s Lucií Polákovou, že nám tento krásný zážitek opět
připravili.
Slavomír Jaroš

Mladí hasiči

Pár řádek o kolektivu Mladý Hasič Soptíci Klánovice za rok 2018
V současné době má kolektiv
Mladých hasičů Soptíci Klánovice
třicet dětí. Vzhledem k věku
a množství jsou děti rozdělené
na Plamínky (3–5 let) a Soptíky (6–11
let). O děti se starají čtyři vedoucí,
další členové sboru vypomáhají
a do práce se zapojili i dva instruktoři
(členové sboru mezi 15 a 18 lety).
Scházíme se pravidelně každé úterý
od 16.30 do 18.00 hodin kromě
prázdnin, v prostorách hasičské
zbrojnice, na hřišti u haly či
na Přímském náměstí. Letos jsme se
takto sešli jedenačtyřicetkrát.
Není to jenom o úterních schůzkách.
Celkem jsme uspořádali dva výlety
do přírody (zaniklá vesnice HOL,
rozhledna v Úvalech), návštěvu muzea
(výtopna Zlíchov) a hasičárny (HZS
hl. m. Prahy, centrála). Dále jsme
zorganizovali jednodenní, dvoudenní
(vždy u SDH Koloděje) a týdenní
soustředění (Černošice).
Děti také předvedly ukázky či útoky
v Klánovicích na Dni otevřených dveří
a Zábavném odpoledni s hasiči či na akci
v Kolodějích. Jednalo se o ukázku
požárního útoku na hořící domeček se
záchranou a poskytnutí první pomoci.
Také jsme společně s rodiči dětí
poseděli a pokecali u opékání buřtíků,
např. na soustředění v Kolodějích,
po výletě u naší hasičské zbrojnice či

na ukončení školního roku. A na konci
roku na vánoční besídce.
V rámci úterní schůzky jsme navštívili
oddělení psovodů Městské policie
v Klánovickém lese.
Na Hasičské loučce v Kolodějích
a na Přímském náměstí jsme s SDH
Koloděje a SDH Šestajovice potrénovali
nejenom v požárním útoku.
Ať je to úterní schůzka, výlet či
soustředění, je potřeba skloubit několik
věcí – hasičinu, fyzickou odolnost,
vzájemné poznávání se, učení se
slušnému chování k přírodě, na ulici,
k lidem i k sobě navzájem v kolektivu.
Na kroužku řešíme mimo jiné různá
nebezpečí – jak mezi dětmi, kdy nějaké

vybočuje a jiné je v ústraní, tak ve světě
dospělých, např. jde o to, aby každému
cizímu na ulici jen tak nevěřily.
Kroužek je financován sborem, MČ
(grant), z příspěvků za dítě a podařilo
se získat grant od společnosti Čeps a.
s. Nakoupilo se oblečení, přilby, hadice,
rozdělovače, proudnice, materiály
na výuku, také nějaké dobroty
na odměny atd.
Poděkování patří všem, kdo
se na činnosti kroužku podílejí,
za vynikající práci (organizační činnosti,
výuka, finance, zázemí) – vedoucím,
dětem, rodičům, sboru, MČ a okolním
sborům, sponzorům.
kolektiv Mladý hasič
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Hasiči informují
V souvislosti s přívalem sněhu dne
4. 2. 2019 vyjela jednotka v 7.57 na základě
žádosti občana do ulice Blešnovské, kde
byl zlomený strom přes komunikaci.

Jednotka strom odstranila a v 8.21 se
vrátila na základnu. Ve stejný den v 16.07
byla jednotka požádána o odstranění
sněhu z přístřešků, hrozících pádem

na seniorku v ulici Malšovické. Jednotka
na místě sníh odstranila a v 16.46 se
vrátila na základnu.
Pavel Jaroš

Za panem Miroslavem Jarolímem
Mnozí klánovičtí občané již
zaznamenali tuto smutnou zprávu
– v prosinci zemřel ve věku 85 let

plemene Plymutky, s nimiž získal

Stanovisko většiny obyvatel se

četná ocenění na výstavách drůbeže.

vyvíjelo od počáteční směsi nostalgie

Po revoluci 1989 se pan Jarolím

a zvědavosti až k rozhodnému

pan Miroslav Jarolím. Pan Jarolím

zapojil do obecního dění v Klánovicích

zamítnutí projektu v referendu.

byl klánovickým rodákem, chodil

a v prvních svobodných volbách se

Mnozí občané přispěli k záchraně

tu do obecné i měšťanské školy.

stal členem zastupitelstva. Vždy

klánovického lesa svou účastí

Po studiu na strojní průmyslovce

podporoval zachování přírodního rázu

na manifestacích, přípravou besed

v Praze pracoval jako konstruktér

Klánovic, bránil je před podezřelými

a setkání i v článcích do místního

ve Výzkumném ústavu transportních

developerskými projekty a různými

tisku – a pan Jarolím mezi nimi

zařízení. Vždy se zajímal o dění v obci,

„neprůhlednými“ praktikami.

zaujímal nepřehlédnutelné místo.

určitý čas promítal v klánovickém

Své kritické názory publikoval

kině, dlouhou dobu působil jako

i na stránkách Klánovických novin

Klánovického zpravodaje rozloučit

předseda místní pobočky Svazu

a později Zpravodaje.

s člověkem, kterému nebylo lhostejné,

chovatelů drobného zvířectva.

Zkouškou občanské společnosti

Chovatelství bylo jeho velkou zálibou,

v Klánovicích byly události okolo

zaměřoval se zejména na chov slepic

plánované obnovy golfového areálu.

Chtěl bych se na stránkách

v jaké obci žije, a poděkovat mu
za jeho práci.
Tomáš Ruda

Místní organizace STP
V únoru jsme zorganizovali v klubu
další pravidelnou přednášku, navštívily
nás pracovnice Charity Neratovice. Skvěle
nás informovaly o celé šíři jejich činnosti,
o všech možnostech a obsahu jejich péče.
Rovněž nás informovaly o pomoci při
podávání žádostí o „příspěvek na péči“.
Celá přednáška se velice líbila

a všechny účastníky zaujala.
V únoru se rozdaly přihlášky na rekondiční pobyty, vyplněné se odevzdávají zároveň s úhradou na pobyt
v Medlově v pondělí 18. března 2019
ve 13 hod. v klubu.
Výroční členská schůze se koná
v úterý19. března 2019 ve školní jíInzerce

delně místní hotelové školy. Pozvánky
zároveň s Informátorem obdrží každý
do schránky.
Další důležitá akce – v březnu je
slavnostní každoroční odpoledne
Charity Neratovice v Libiši, a to
ve čtvrtek 21. 3. 2019.
Olga Paplhamová

císlo 3 | 2019

16

AKREDITACE
MŠMT

SOUKROMÁ MŠ S BILINGVNÍM PROGRAMEM
Í

 Přijímáme děti od 2,5 do 6 let – 6 let zkušeností
 Individuální a laskavý přístup k dětem - maximálně 13 dětí ve třídě
 Kvalitně propracovaný vzdělávací program podporující logické
myšlení a rozvoj kognitivních funkcí dítěte
 Každodenní angličtina formou simulace bilingvní rodiny
 Každodenní příprava předškoláků
 1x týdně odborná logopedická prevence
 Využití moderní didaktické techniky – interaktivních tabulí
 Kvalifikovaní zkušení pedagogové
 15:00 - 16:00 hod. odpolední kroužky v ceně školného – tvoření,
sportovní všestrannost, rytmika a tanec, věda je zábava
 16:00 – 17:00 hod. nadstandardní kroužky – balet, zpěv, sportovní
všestrannost, keramika
 Kvalitní strava – program „Skutečně zdravá jídelna“
 Příměstský tábor pro děti 3 – 8 let – červenec a srpen – tematické
týdny (i pro děti nezapsané k trvalé docházce)
OTEVŘENO OD 7:00 – 18:00 HODIN

OD ZÁŘÍ 2019 V JIRNECH – NAVRÁTILOVA 69
KDYKOLIV SE NA NÁS PŘIJĎTE PODÍVAT DO POBOČKY V ÚVALECH

ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE A JEHO SPOKOJENOST
JSOU PRO NÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

císlo 3 | 2019
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http://www.viladomydoubravcice.cz

ceny od 4.397.000,-Kč

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

Horizont
Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Ing. markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

makléř roku 2014 a 2015 RemAX Horizont
makléř roku 2014 a 2015 – region Praha
makléř roku 2015 RemAX ČR

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
cena 35.000,-Kč měsíčně + poplatky

PROnájem – ŘRD 5+kk/G, podlahová plocha 220 m2, zahrada 189 m2,
Poříčská ul., Praha 9 -Újezd n. L.
a
pron

j at o

PROnájem – 4 poloviny dvojdomků
(novostavby) s vlastním pozemkem,
podlahová plocha RD 80 m2, Habrová
a Jabloňová ul., Nehvizdy

zdirad.pekarek@re-max.cz

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí
cena 2.850,-Kč/m2

PRODej – stavební pozemek pro
komerční účely, 5.000 m2, Poděbradská ul.
u kruhového objezdu, Šestajovice

www.zdiradpekarek.cz
9.900 Kč/měsíc + energie + odstupné

PROnájem – přenechání pronájmu
zavedeného fitness studia, 136 m2,
Bobkova ul., Praha 9 – Černý Most
cena 28.000,-Kč měsíčně
+ poplatky

PROnájem – ŘRD 4+kk/parkovací stání,
podlahová plocha 101 m2, zahrada 312 m2,
Podlužanská ul., Praha 9-Újezd n.L.

18
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PROGRAM březen 2019
... jsme NADOSAH
MARTIN VÍTEK - ZRCADLENÍ - Výstava měsíce
Přijďte navštívit výstavu fotografií Martina Vítka - Zrcadlení
tváří v rukou a rukou ve tvářích, zrcadlení lidských osudů
a životních postojů, zrcadlení našich energií. Výstava je
prodejní a potrvá do konce března.
4. 3. pondělí, 20:00 - Filmový klub
KAFARNAUM - Příběh dvanáctiletého chlapce, který zažaluje
své rodiče za to, že mu dali život, je strhující výpovědí o životě
nejchudších ve slumech současného Libanonu. Snímek vyhrál
cenu poroty v Cannes a je nominován na Oscara v sekci Nejlepší zahraniční film. Libanon/Francie/USA, 2018, 120 min/s
českými titulky
7. 3. středa, 19:30 - Cestovatelský stand-up
TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA - Vážně nevážné povídání
o tom, jak dva kluci vyrazili na pivo do Ruska. S lahváčem
v ruce ujeli vlakem od Finského zálivu k Japonskému moři
přes 10 000 kilometrů, cestou navštívili mnoho zajímavých
míst a nechali se okouzlit krásou Bajkalu.
6. 3. středa, 20:00 - Kino
ŽENY V BĚHU - Komedie o radostech a strastech toho, když
se jedna nesportovní rodina rozhodne zaběhnout maraton.
Česko/komedie /93 min
10. 3. neděle, 16:00 - Kino
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 - Další dobrodružství Škyťáka
a jeho okřídleného parťáka Bezzubky. USA/2019/animovaný,
dobrodružný, fantasy, komedie/104 min/v českém znění
12. 3. úterý, 19:30 - PubQuiz neboli hospodský kvíz
POZOR! Každé druhé úterý v měsíci!!! PubQuiz neboli hospodský kvíz je vědomostní týmová hra oblíbená po celém
světě. O co jde? Vědět více než soupeř a dokázat, že si
stále něco pamatujete ze školních lavic! Přijďte si zahrát
a vyzkoušet netradiční hru na party!
13. 3. středa, 19:30 - Divadlo
PAN THEODOR MUNDSTOCK - Krásné divadelní představení Činoherního studia Ústí nad Labem. Slavná románová
prvotina Ladislava Fukse o osudu jednoho Žida v době protektorátu. Hraje: Jaroslav Achab Haidler
14. 3. čtvrtek, 14:00 - Bio Senior
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ - Po zběsilém flámu se Karel (Jiří
Langmajer) probouzí jako žena (Anna Polívková). Česko/2018/
komedie/95 min
Zvýhodněné vstupné pro seniory 60 Kč
14. 3. 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.

18. 3. pondělí, 20:00 - Kino
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI? - Pokračování úspěšné
komedie. Francie/2019/komedie/98 min/s titulky
19. 3. úterý, 19:00 - Přednáška
ISLAND - Fascinující země plná přírodních krás, fenoménů
a kontrastů. Jednou oživlým peklem, jindy rájem na Zemi.
Na putování po Islandu Vás zve Tomáš Hájek.
20. 3. středa, 20:00 - Kino
ZELENÁ KNIHA - Film podle skutečného příběhu
o černošském pianistovi a jeho bílém bodyguardovi z 60.
let. Horký kandidát na největší sbírku letošních Oscarů!
USA/2019/drama, komedie, road movie/130 min/s titulky
21. 3. čtvrtek, 19:30 - Koncert
LENKA NOVÁ & PETR MALÁSEK - VE DVOU TOUR - Osobitá zpěvačka s nezaměnitelným sametovým altem Lenka
Nová navázala spolupráci s klavíristou Petrem Maláskem.
V rámci turné VE DVOU TOUR navštíví také Klánovice.
25. 3. pondělí, 20:00 - Kino
SKLENĚNÝ POKOJ - Film podle stejnojmenného románu
Simona Mawera volně inspirovaného osudy majitelů brněnské
vily Tugendhat. Česko, Slovensko/2019/drama/98 min
27. 3. středa, 20:00 - Kino
ROMA - Zatím nejosobnější projekt oscarového režiséra
a scenáristy Alfonsa Cuaróna (Gravitace, Potomci lidí, Mexická jízda). Film Roma, sleduje dívku Cleo, která pracuje
v domácnosti středostavovské rodiny ve čtvrti Roma
v Mexico City. Mexiko/2018/drama/135 min/s titulky
28. 3. čtvrtek, 19:30 - Akce
VEČER S HVĚZDOU - Zahajovací večer pravidelného
pořadu “Večer s Hvězdou”, který přináší pohodu, smích,
možná i poučení a překvapení. Prvním vzácným hostem je
pan režisér Zdeněk Troška. Část výtěžku ze vstupného bude
věnována na projekt “Verunčino světýlko”.
29. 3. pátek, 19:30 - Divadlo
TOHLE NENÍ MARYŠA - Poněkud netradiční hra na motivy
Aloise a Viléma Mrštíků o lásce, tvrdohlavosti, hamižnosti
a o hlouposti, která ničí lidské osudy. Zasmějete se, ale bude
Vás i mrazit. Režie: Josef Škarka
1. 4. pondělí, 19:30 - KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránky
Amatérské cyklistické vyjížďky oKOLO KLÁNOVIC
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 13:00-22:00, So ZAVŘENO, 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

KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze – Klánovicích. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, tel. 281 960 216,
IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 3. 2019: 1. 3. 2019. Šéfredaktor Michael Bouška. RR: Veronika Gotthardt, Slavomír Jaroš, Alena Kolovrátková,
Radomír Kůla, Štěpánka Čtrnáctá, Robert Zoulík, Marie Mikušová. Korektura Ludmila Palatová. Kontakt: kzsefredaktor@seznam.cz. Příjem inzerce: Úřad MČ,
tel. 281 961 201, e-mail: urad@praha-klanovice.cz. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory
redakce a mohou být kráceny. Fotografie, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Registrační číslo MK ČR E 12804. následující uzávěrka čísla: 15. 3. 2019.
Periodicita: 10x ročně. Náklad 1400 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Žijí v Klánovicích

Tip na výlet

Doubravka, Kon-Tiki mezi rozhlednami

Elena Sonenshine není sice pravým
Klánovičákem, ale Klánovice si užívá
plnými doušky. Už více než deset let tráví
volný čas v klánovické zahradě, kterou
kdysi založil botanik pan Holub. Zahrada
je tak trochu divoká a splňuje její potřebu
pobývat v přírodě, ve které jako děcko
vyrůstala v Brně. Možná si mnozí z nás
vzpomenou na jazzový koncert v Besedě,
kde svým hlasem a svou bezprostředností
obohatila milovníky jazzu. Elena jako
malá zpívala dětské písničky v kroužku
LŠU, ale protože nechtěla jako teenager
pokračovat ve sboru, nadlouho se
odmlčela. Až v dospělosti, kdy už
pracovala v Praze jako sociální pracovnice,
a když začala s kamarádkou navštěvovat
Big Band Ferdinanda Havlíka, uviděla
svou budoucnost v jazzovém zpěvu.
Swing byl a je to, v čem se cítí ve své
kůži a co ji oslovuje a uspokojuje. Své
hudební vzdělání získala na konzervatoři
Jaroslava Ježka. Profesním zlomem byla
pro Elenu možnost studovat jazzový zpěv
na Berklee College of Music v americkém
Bostonu, v čemž jí byl nápomocný
manžel Michael Sonenshine. Stipendium
získala na základě nahrávek s Felixem
Slováčkem. Svá první vystoupení jako
jazzová zpěvačka absolvovala v pražských
jazzových klubech. Potom následovala
vystoupení nejenom v Česku, ale též
ve Švýcarsku, později v USA a dalších
zemích. Kritiky je hodnocena jako
jazzová špička s hlasem jedinečného
rozsahu, která svým temperamentem
připomíná Ellu Fitzgerald a já bych dodala
že jiskra jejího vystoupení si nezadá
s jejím jménem Elena ani s příjmením
Sonenshine. Více než dvacet let zpívá
se svou kapelou Jocose Jazz, která hraje
především vlastní skladby, proložené
klasickými skladbami v originálním
aranžmá a jazzové verze lidových písní.
Jazz je srdeční záležitost a ti, co jazzu
propadli, mají možnost slyšet a užít si
jazz s Elenou nejčastěji v Jazz Clubu
Reduta či Jazz Docku. Určitě bychom i my
Klánovičtí rádi uvítali Elenu Sonenshine
opět v Besedě.

Marie Mikušová

Pokud se vydáte na výlet
na rozhlednu, většinou půjdete
spletitými cestami do kopce,
na kterém se tyčí věž rovná jako svíce.
Po monotónním výšlapu do schodů,
který si zpestřujeme jejich počítáním, je
nám odměnou rozhled na krásy okolní
krajiny. Výlet na rozhlednu Doubravka
je ve všem úplně opačný! Je to přímá
cesta ke spletité rozhledně s výhledem
na Černý Most. Přes Klánovický les
a Xaverovský háj dojdeme do Dolních
Počernic. Za hřbitovem se zastavíme
v geologickém parku a po hrázi
rybníka Pískovna, z jehož hladiny ční
strašidelná vysušená torza stromů, se
dostaneme na cestu, po které přijdeme
do tzv. suchého poldru Svépravického
potoka. Ten byl revitalizován
a přeměněn na meandrující koryto
s tůněmi. Dřevěný chodník nás zavede
pod návrší, kde se nachází cíl naší
cesty. Rozhledna Doubravka vypadá
jako tři ztroskotavší, do sebe zaklesnuté
vzducholodě, jejichž doutníkovité tvary,
ručně spletené z akátových kmínků,
tvoří opěrnou trojnožku, na kterou je
posazena vyhlídka. Shora je zavěšený
laťový tubus schodiště, jehož zdolávání

připomíná výstup do strážního koše
v praskajícím ráhnoví korábu. V době
kovových konstrukcí a skleněných fasád
je tento návrat k přírodním materiálům
a ruční práci očišťujícím a působivým
zážitkem. Tato experimentální stavba
pochází z dílny architekta Martina
Rajniše a otevřena byla v létě 2018.
Výlet ukončíme sestupem do Kyjí,
projdeme okolo kostela sv. Bartoloměje
na železniční zastávku odkud se
svezeme vlakem zpět do Klánovic.
Robert Zoulík

Restaurace Běchovický dvůr
Restaurace Běchovický dvůr
byla otevřena v létě 2018 v nově
zrekonstruovaném areálu Staré pošty,
která se nachází v samém centru
Běchovic. Restaurace je dobře dostupná
pro cyklisty i pěší turisty. Naleznete zde
zahrádku s výhledem na celé nádvoří,
které je zdobeno sochami červených
poštovních koní. Interiér má klenuté
stropy, členitý prostor, pohodlné sezení
a krb. K dispozici je i dětský koutek
v samostatné místnosti. Restaurace
nabízí osvědčenou kombinaci
mezinárodní kuchyně s poctivou českou
kuchyní. Domácí hovězí vývar chutnal
jako od babičky. Čerstvé pappardelle
byly vynikající a musím vyzdvihnout
nadstandardní ochotu šéfkuchaře
vyjít mi vstříc a připravit smetanovou

omáčku dle mého přání, mimo nabídku
na jídelním lístku. Steak na grilu
je možné zkombinovat s různými
přílohami. Teplý čokoládový fondant
s vanilkovou zmrzlinou a višňovou
omáčkou byl přesně takový, jaký má
být. Celkově kvalitu připravovaného
jídla hodnotím jako velmi vysokou.
Pro pivní fajnšmekry je zde i tzv. čtvrtá
pípa, na které čepují piva z malých
pivovarů. Běchovický dvůr je ideální
volbou na rodinné i pracovní večeře.
V letním období musí být na nádvoří,
které je zcela odstíněné od hlavní
silnice, velmi příjemné posezení, sama
se tam určitě zastavím! Cenově se
restaurace pohybuje v pásmu průměru.
Ivana Zoulíková

