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V tomto
čísle najdete:
- Taizé v Klánovicích
- Rozhovor se starostou
- Co projednávala Rada MČ
- Kauza železniční zastávka
- Hvězdy v Besedě: Kačer,
Englichová, Přeučil
- Školáci na lyžáku
- Hasiči hlásí
- Spolková činnost
- Změny v Mateřském centru
- Klánovický stolní tenis
- Dan Vali
- Legendární pizza

CENA VE VOLNÉM
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Kousek světového setkání mládeže
Taizé se konal i v Klánovicích
Na přelomu roku Praha hostila setkání mladých Taizé, v jehož rámci přijelo téměř
25 000 lidí z celého světa. I Klánovice se připojily k 105 hostitelským společenstvím
a ve spolupráci s Kolodějemi, Újezdem a okolními obcemi jste otevřeli své domovy
150 mládežníkům od Kolumbie přes celou Evropu až po Zambii. Patří vám za to
obrovský dík. Zvláště bych chtěl poděkovat panu řediteli Školy COOP Mgr. Miloši
Procházkovi za velkorysou podporu a poskytnutí zázemí, bez kterého bychom těžko
mohli účastníkům nabídnout takové pohodlí. Dále děkuji panu starostovi Ing. Karlu
Horníčkovi za vstřícný postoj a nabídnutí pomoci a také vám všem, kteří jste akci
různým způsobem podpořili. Celkem 27 rodin přijalo poutníky, další hrstka byla
ubytovaná ve školce (tímto děkuji Mgr. Matěji Žákovi); mnoho z vás připravilo
občerstvení, jiní přispěli finančně, někteří ochotně po nocích rozváželi účastníky
poztrácené po okolí ve sněhové vánici (všichni přežili) a další pozvali poutníky
zespolečného ubytování na novoroční oběd. Velké díky patří i členům organizačního
týmu, kteří přípravě věnovali mnoho času a úsilí. Vy všichni jste přispěli k nádherné
a skutečně vánoční atmosféře naděje.
Pro mě je setkání Taizé místem, kde se stavějí mosty, překonávají řeky, které nás
rozdělují, a hledají se cesty k novému přátelství. Cesty, kde si člověk uvědomí, že
v rozdílnosti se skrývá krása a zároveň, že toho máme tolik společného. A nejde jen
o setkání lidí z různých národů napříč světem, ale také o setkání lidí, kteří to k sobě
často mají jen pár set metrů.
Těchto nezapomenutelných pět dní mi připomnělo velmi důležitou věc, kterou jsem
ve shonu života tak trochu poztrácel. Jedná se o jeden ze základních kamenů naší
židokřesťanské Evropské kultury: Láska je naší zbraní.
Do nového roku nám všem přeji, ať se ji nebojíme používat.
Za místní organizační tým,
Patrik Lindr







Na pražském setkání, na němž se podílely i Klánovice, přijeli mladí lidé doslova
z celého světa. Foto Patrik Lindr

Klánovický zpravodaj

Slovo starosty

1-2

X X I V. r o č n í k

strana

2

Z historie Klánovic

Vážení spoluobčané,
začátek nového roku je pro nás
všechny doba bilancování a nových předsevzetí. To se týká i naší
práce na Městském úřadě, v radě
i v zastupitelstvu. Jistě víte, že jsme
nastoupili do našich funkcí s předsevzetím to dobré zachovat a to, co
lze, vylepšit nebo alespoň pokusit
se o to. V některých případech se
nám to daří a někdy je to otáčení
plujícího parníku obtížné a pomalé. Občas nacházíme cestou i kostlivce, spíše z období předminulého zastupitelstva, které jsme nečekali.
Některé věci se nám již začínají
dařit, jako například uveřejňování
objednávek a smluv na našem
webu, dokončení alternativního
projektu výstavby ulic Lovčické
a Blešnovské, kterou se (po základním schválení) budeme snažit představit občanům, dále pokračování na projektu organizace
parkování u nádraží a lokální
opravy nejrozbitější ulice v Klánovicích. Některé drobnosti, které se nám podařily, jsou pro veřejnost tak drobné, že skoro ani
nepatří do zpravodaje, ale jen
namátkou zastavení jízd náklaďáků v lese v souvislosti s výstavbou železničního koridoru,
dohoda s ROPIDem o korekci
návaznosti autobusových linek
na příjezdy a odjezdy vlaků nebo
vyřešení nedávných problémů
s kanalizací v MŠ.
Něco jde naopak velmi ztuha
a pociťujeme, že jsme limitováni
systémem, ve kterém žijeme. I tak
se budeme snažit. Určitým signálem je pro nás i to, že jednání
rady jsou relativně krátká a věcná. A dřívější striktní dělení na
koalici a opozici se zdá v této
chvíli překonané. Pokud budete
mít pocit, že Vám můžeme v rozumných mezích pomoci nebo Vy
můžete pomoci nám, kontaktuje
nás prosím. Vždy Vám nevyhovíme, ale budeme s Vámi slušně
jednat.
V Klánovicích 15. 1. 2014
ing. Karel Horníček

Klánovická železniční zastávka na pohlednici ještě z dob Rakousko-Uherské monarchie
přibližně před sto lety. Foto archiv KZ

Zprávy z jednání Rady městské
části Praha-Klánovice
Rada městské části (RMČ) se sešla ke svému jednání 12. 12. 2014, 19. 12. 2014
a 9. 1. 2015. Na svých zasedáních projednávala:
12. 12. 2014
- schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
- rozhodla o zahájení jednání ve věci vyjmutí bytu v majetku MČ v ul. Medinská
z bytového fondu
- opakovaně zveřejnila záměr pronájmu zahradnictví
- souhlasila se žádostí mateřského centra o vyhrazení parkovacího místa
- schválila provedení zámkové dlažby v ul. Plačická
- jednala o smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku (sochání)
- projednala a nesouhlasila s dodatečným povolením dlážděné komunikace
v ul. Dobřenická
19. 12. 2014
- schválila úpravy rozpočtu MČ
- schválila žádost společnosti NADOSAH o.p.s. o spolupořadatelství při konání turnaje ve footbagu s mezinárodní účastí
- schválila darovací smlouvy pro MŠ Praha-Klánovice
- schválila termíny jednání RMČ a ZMČ na I. pololetí 2015
- schválila opravu bytu v ul. Slavětínská
9. 1. 2015
- schválila změnu platové třídy pro ředitele MŠ
- schválila pronájem nebytových prostor v ul. Slavětínská
- jmenovala šéfredaktora Klánovického zpravodaje
- nedoporučila kladné vyřízení žádosti – dělení pozemků
- schválila uzavření smlouvy o spolupráci – Tři pro zdraví
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice: 16. 12. 2014
- schválilo úpravy rozpočtu MČ Praha-Klánovice
- schválilo Rozpočtové provizorium MČ Praha-Klánovice na rok 2015
- schválilo Grantový program MČ Praha-Klánovice na rok 2015
- schválilo Statut Klánovického zpravodaje
Více se dočtete na www stránkách MČ Praha-Klánovice.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ
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Slovo šéfredaktora

Poděkování lesu

Upozorňujeme, že místní poplatek ze psů
se platí do 31. března 2015.

Charita Česká republika v prvních lednových dnech pořádala 15. ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka. Koledníci obcházeli městy a vesnicemi po celé
České republice.
Farní charita Neratovice je zapojena do tohoto projektu již od začátku, a to
od roku 2001. Sbírka je určena, stejně jako v jiných lokalitách na území České
republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Farní charita Neratovice tímto děkuje všem, kdo vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček.
Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas
ve prospěch pomoci druhým. Na Praze 21, Klánovicích a okolí, jsou to již tradičně žáčci ze Základní školy z Libiše a jejich vedoucí skupinky, zaměstnankyně Farní charity Neratovice paní vrchní sestra Iva Svitáková.
Velké poděkování patří městské části Praha 21 – Klánovice a jejich čelním
představitelům za pomoc a podporu při konání Tříkrálové sbírky.
V Klánovicích se podařilo získat 2 232 Kč z celkové částky 107 375 Kč.
Všem, kdo k celkové sumě nasbírané pro charitu jakkoli přispěli, ještě jednou
srdečně děkujeme.

Po mnoha letech jsem svoji podzimní dovolenou trávil doma v Klánovicích. A vůbec jsem nelitoval.
S naší labradorkou Sárou jsme si
užili nádherný slunečný týden, který byl ale především houbovými
žněmi. Domu jsme nosili plné košíky hub, včetně pravých hřibů,
nádherných voňavých podborováků, hromad klouzků, ba dokonce i na překrásné, ale velmi vzácné hřiby kováře došlo.
Z hub se doma vařily smaženice,
houbové guláše, obalovalo se, sušilo... Po pár dnech se už někteří
hub méně chtiví členové rodiny
modlili, aby ty houbařské orgie už
konečně skončily. Pravda, po návratu do práce polevily, ale hub
jsem i při každé další návštěvě lesa
ten loňský podzim našem nevídaně. Jednou dokonce při čekání
na vlak, pár metrů od nástupiště.
Posledního podborováka, který
skončil v bramboračce, pak až
těsně před Vánocemi.
Ale všechno má svůj konec a zima,
která musela přijít, nakonec přišla.
Sněžilo ale zatím jenom pár dní
a kdo ví, kolik do konce zimy ještě sněžit bude. Místo hub teď po
lese nacházím jen spoustu různého odpadu. Plechovky od piva,
PET lahve, krabičky cigaret
a spoustu dalšího odpadu, který
v lese nemá co dělat. A do kapsy
bundy si místo síťovky na houby
dávám tašku na odpad, který pak
cestou z lesa vyhodím do nejbližšího koše, nebo donesu až domů
do popelnice.
Venčení psa mi uteče skoro stejně
rychle, jako když jsem na podzim
hledal houby. Těch pár shýbnutí mi
nic neudělá a kromě procházky
na čerstvém vzduchu dostane má
návštěva lesa ještě další, užitečný
rozměr. Po těch houbařských hodech loňského podzimu mám prostě tak trochu pocit, že to tomu našemu lesu dlužím. A že si to ode
mě zaslouží. Pokud se budete
chtít přidat, náš klánovický les se
určitě zlobit nebude.

Hana Jarská, Koordinátorka Tříkrálové sbírky ve Farní charitě Neratovice.

Váš Luboš Palata

Poplatek můžete zaplatit:
a) v hotovosti v pokladně
Úřadu MČ Praha-Klánovice
b) na účet č. 2000707339/0800,
variabilní symbol 1341 a číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno majitele psa a ulici.
Výše poplatků zůstává nezměněna, tj.
za psa chovaného v bytovém domě

– 1 500 Kč

za druhého psa chovaného v bytovém domě
(výše uvedené poplatky je možné platit ve dvou splátkách
– a to do 31. 3. 2015 a do 31. 8. 2015)

– 2 250 Kč

za psa chovaného v rodinném domě

– 300 Kč

za druhého psa chovaného v rodinném domě

– 600 Kč

za psa, jehož majitel pobírá starobní, invalidní, sirotčí, vdovský
nebo vdovecký důchod, který je jeho jediným příjmem
(platí též pro majitele v bytovém domě).

– 200 Kč

Oprava budovy železniční
zastávky už letos
Jsme rádi, když vám můžeme sdělit i příznivou zprávu. Podle sdělení kompetentního pracovníka SŽDC Správy budov a bytového hospodářství – je letos
v plánu oprava budovy železniční zastávky Praha-Klánovice. Podrobnosti této
plánované opravy Vám sdělíme po jejich obdržení.
Ing. Karel Horníček, starosta

Tříkrálová sbírka 2015
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„Klánovice mého dětství, to byla idyla“
Klánovického starostu Ing. Karla Horníčka (60) můžete většinou potkat někde u Placin na procházce se psy.
Spolu se ženou mají chovatelskou stanici labradorských retrívrů. Nový klánovický starosta nemá s Klánovicemi
nějaké dalekosáhlé, ale velice racionální plány, co by na radnici rád dokázal. Hlavně mu jde ale o udržení toho,
aby Klánovice nadále zůstaly dobrým „místem pro život“.
Jak vás vlastně napadlo
kandidovat na starostu?
Poté, co jsem si tu postavil
vlastníma rukama dům a na
začátku devadesátých let
jsem se sem přestěhoval,
tak jsem najednou zjistil, že
klánovický úřad se chová
v některých případech iracionálně. A z hlediska profesí, kterými jsem se tehdy
živil, což bylo dopravní inženýrství a životní prostředí ve
vztahu k dopravě, jsem zjistil, že věci, které se tu dějí,
se nedějí tak, jak by se dít
měly.
První v čem jsem se začal angažovat jsou nyní vyrůstající protihlukové stěny kolem železničního koridoru. Původní projekt byl naprosto nedostatečný, protihlukové
stěny Klánovice vůbec nechránily, takže jsem postupně
začal tlačit na investora, aby to dal do pořádku. Tento boj
trvá prakticky až do současnosti, kdy se s nimi hádám, že
některé stěny jsou postaveny špatně.
Také jsem se angažoval v ochraně Klánovického lesa
a potom na projektech silnic, které se tu dělaly. Protože
jsem vystudovaný dopravní inženýr, tak jsem zjistil, že silnice jak se tu projektují, jsou naprosto děsné z hlediska
toho, jak by to mělo správně vypadat.
Kvůli tomu jsem se spojoval s různými kolegy, kteří tu žijí,
a v určité době jsem se stal členem dopravní komise...
Toto všechno se dá dělat při zaměstnání. Jak se ale člověk rozhodne, že ve svém zaměstnání skončí a půjde
dělat starostu, nebo to aspoň zkusí?
Já jsem původně o místu starosty nepřemýšlel, myslel
jsem, že budu nadále jen spolupracovat ve svém oboru.
Ale na mého zaměstnavatele Ředitelství silnic a dálnic
dolehly loni politické změny a já jsem se najednou ocitl
na zcela marginálním místě, kde jsem neměl smysluplnou práci. Tak jsem svolil, že budu kandidovat za Spolu
pro Klánovice na prvním místě. A protože se blížím důchodovému věku, tak jsem se rozhodl, že odejdu ze své
dosavadní profesní kariéry a budu dělat čtyři roky starostu. Ne z nějakých zištných důvodů, ale proto, abych
byl něčemu prospěšnému užitečný.
Co byste chtěl jako starosta za čtyři roky v Klánovicích
dokázat?
Já bych toho chtěl spoustu. Ale člověk, který do toho trochu
vidí, chápe, že jako jednotlivec toho ve svých rukou mnoho
nemá. Je svázán tím, že jsme obcí s omezeným rozpočtem,

všechny projekty se schvalují
v Újezdu nad Lesy, financovaní jsme z Magistrátu, takže
není v těch velkých rozhodnutích zcela svéprávný. A jen pomalu to může posunovat
nějakým směrem.
Takže já jsem si ani nikdy nekladl nějaké cíle, co by mělo
být. Protože ať je to výstavba
silnic, ať je to parkování
u nádraží, dostavba koridoru
– všechno to jsou věci, ve
kterých můžeme jen tak
mírně korigovat směr, aby se
při nich nedělaly chyby a odstraňovaly nedostatky.
Z těch větších projektů tu je výstavba Domu seniorů, dostavba mateřské školky... dají se v těch příštích letech alespoň začít?
Dům seniorů jsem nechal plně na místostarostovi doktoru
Polákovi, protože na něj nemám nějaký vyhraněný názor.
Své rodiče jsem nedával do domova seniorů a spíše myslím, že je to otázka jiných lidí. Proto se budu společně
s kolegy snažit uhlídat, aby na tom Klánovice neprodělaly
nějakou závratnou částku.
Z těch věcí, které tu před námi stojí, je buď výrazné rozšíření, nebo výstavba knihovny, dostavba školy, jako zcela
zásadní vidím opravu věcí, které nebyly postaveny zcela
korektně v případě školy i školky. Jak škola, tak školka
mají dnes tak dobrou pověst, že stahují děti z okolí,
a proto je stále tlak, aby jejich kapacita narůstala.
Klánovice mají celostátní pověst obce, kde se daří dělat
referenda a některé věci zastavovat. Pokud jde o klíčovou
věc současnosti, kterou je zabránění výstavby na Hornopočernicku, je to věc, kde taháme za delší konec a kde
opět jako v případě golfu můžeme vyhrát?
Nejsem si vůbec jistý. Bohužel obě referenda byla o tom,
že jsme se bránili před nějakým tlakem na naše základní
zájmy. Takže to nejsou referenda vítězná, ale referenda,
kde se něčemu bráníme. A to Hornopočernicko má podobný význam jako golf.
Mít za sebou dvě referenda, a obě úspěšná, je ale
opravdu něco v rámci celé republiky výjimečného, a je to
ukázka toho, že v těch základních zájmech se tu dokážou lidi spojit a vzepřít.
Vy říkáte, že není vůbec jisté, zda se snahou zastavit výstavbu na Hornopočernicku uspějeme. Je tam možný nějaký kompromis, že tam něco vznikne a Klánovicím to
prospěje?
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Že by to Klánovicím prospělo, to si neumím představit.
Kompromis je možný, ale zcela nepřijatelná je pro nás
z napojení sítí otázka komunikací. Pokud by to vzniklo
v poloze oddělené od Klánovic, bylo to napojeno na
spojku mezi Klánovicemi a křižovatku Beranka a směřovalo to děti do školy a mateřské školy v Počernicích,
tak by ta výstavba zásadně nevadila, protože by
vlastně okraj Klánovic oddělila od dálnice a v budoucnu i vysokorychlostní železnice. Klíčové je ale
právě ono dopravní připojení, a to by byl jediný přijatelný kompromis.
Vy jste do Klánovic jezdil už jako malý kluk v šedesátých
letech na dědovu chatu. Jaké tehdy Klánovice byly?
Byla to taková idylka. Jediná prodejna byl Bazar, kam
jsem jezdil na kole nakupovat. Koupat jsme se jezdili
do rybníka ve Svépravicích. Na chatě jsme topili dřívím,
které jsme sbírali do kočárku a trvalo nám nejméně hodinu, než jsme ho nasbírali, zatímco dnes bych to měl
za pět minut, protože les dnes vypadá úplně jinak. Na Počernicku byly tehdy ještě chaty a obrovská, v pískovci vysekaná jáma, kam se vyvážel odpad. Dnes tam stojí
rodinné domky. Železnice sem jezdila téměř jako dnes,
a už tehdy to bylo atraktivní místo.
Zažil jste ještě alespoň v částečném provozu klánovické
lázně?
Jako malý chlapec jsem tam chodil do kina, viděl jsem
tam film „800 mil po Amazonce“, ale jinak jsem je funkční
nezažil.
A měly by Klánovice přemýšlet o obnově lázní?
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Já mám pocit, že se slovem lázně už se tolik nehýří. To by
se asi musely udělat zkoušky zdejších podzemních vod,
zda mají léčebnou kvalitu. Z hlediska rozvoje Klánovic je
to ale už uzavřená kapitola, protože Klánovice dosáhly
svých katastrálních hranic a nemají se kam rozvíjet. Klánovice už jsou jen místo pro život.
Vaším velkým koníčkem jsou psi. Je tu soužití pejskařů
a těch ostatních v Klánovicích bez problémů?
Já tu žádný problém nevidím. Každý druhý člověk v Klánovicích má psa. Nás díky tomu, že máme psy, nikdy nevykradli. Mít psa je z mého hlediska projev určité kultury
a takového britského způsobu života, který si lidé v Klánovicích mohou dovolit.
To, co mě mrzí je, že někteří majitelé psů je v lese vypouštějí a nechávají je štvát srny, což pro lesní zvěř končí
často tragicky.
Dá se s tím něco dělat?
I po policejní stránce obtížně, je to na lidech.
Vrátím se na začátek, kdy jste říkal, že starostování je pro
vás nová kapitola profesního života. Chtěl byste u ní zůstat až do té penze, nebo se chcete ještě někdy vrátit
ke své práci?
V poslední době jsem se věnoval posuzování vlivu dopravních staveb na životní prostředí. A to mohu dělat i samostatně a klidně i doma a k tomu se mohu vrátit kdykoli.
Ale protože mi už teď bylo šedesát, tak předpokládám, že
pokud mě neodvolají, tak v této funkci vydržím až přes
důchodový věk.
Luboš Palata

Klánovické lázně: Taneční parket byl přímo v bazénu, kde se střídavě ponořoval a zase vynořoval.
Tančilo se v plavkách a k tomu v altánku hráli černoši džez (zdroj:https://cs.wikipedia.org),
viz http://www.prahaneznama.cz/praha-9/klanovice/lazenske-letovisko-klanovice/
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Hydepark
Otázka měsíce: Jak byste zajistili do ukončení výstavby nového podchodu důstojný příchod a odchod od vlaku?
Pokud se večer vracíme do Klánovic vlakem, kritický
úsek pro každého chodce je mezi koncem nástupiště
a vchodem do podchodu. Po řadě telefonátů s místním
stavbyvedoucím panem Šantavým jsme po počáteční
hrůze chůze v rozježděném bahně dosáhli stavu, kdy je
po levé straně vybudován z jemného štěrku alespoň
úzký zvýšený chodníček podél plotu, který není pojížděn nákladní dopravou. Víme, že pro nikoho to není
stav, který jsme před započetím stavby očekávali, ale
ochota k pravidelné údržbě ze strany zhotovitele je
velmi omezená.
Pravidelně poukazujeme na jednotlivé chyby a nedostatky,
z nichž za nejděsivější považuji rozježdění některých cest
v lese staveništní dopravou. Přitom jakýkoliv pohyb v lese
měl zhotovitel již stanoviskem EIA přísně zakázaný.
V tomto případě pomohl až zásah městské policie.
Koho tato problematika více zajímá, najde detaily na
h t t p : / / w w w. p r a h a - k l a n o v i c e . c z / m e s t s k a cast/informace-z-obce/doprava-1/rekonstrukcekoridoru/
Ing. Karel Horníček, Spolu pro Klánovice

Předem nutno říci, že nový podchod měl být v provozu
od října loňského roku. Zpoždění nastalo z důvodu špatně
provedené izolace proti tlakové vodě. Dodavatel slibuje otevření nového podchodu v květnu t.r.. Situace mohla být
horší. Původní návrh investora spočíval v zachování současného podchodu a jeho rekonstrukci vložením nového
tubusu. Tento návrh spočíval v rozsáhlých výkopech, které
by zasáhly parkování na otočce a vedly by k omezení MHD.
Velkým negativem byla výluka podchodu po dobu rekonstrukce. Přeprava cestujících měla být organizována autobusy, a nebo cestující měli přecházet přes úzký chodník
silničního mostu, na který měly být vybudovány provizorní
dřevěné schody.
I když současný stav není dokonalý, jsme přesvědčeni, že
byla zvolena lepší varianta, za kterou vděčíme komisi pro
nový podchod ve složení doc. Turek, Ing. Trojan, Ing. Rod
a Ing. Soukup. Pro zlepšení kultury cestování doporučujeme, aby úřad MČ po investorovi požadoval: zprovoznit
osvětlení podchodu, každodenní odčerpávání spodní vody
a pravidelnou úpravu přístupových cest.
STAN Klánovice

Důstojný příchod a odchod znamená umožnit lidem
důstojné chování. To je však obtížné, kloužete-li se
v blátě potmě mezi desítkami podobně postižených.
Podle webových stránek firmy ELTODO je v hlavním
městě 135 000 světelných bodů, ale jako na potvoru
žádný z nich mezi nástupištěm a otočkou autobusu
ve Staroklánovické.
To však do jara těžko vyřešíme. V tuto chvíli proto navrhujeme mezi nástupištěm a podchodem udělat zpevněný a nejlépe vyvýšený provizorní chodníček, po
kterém bude chůze bezpečná a jejímž následkem nebude potřeba každodenního kompletního čištění obuvi.
Pokud jde o samotný podchod, základem je kvalitní provizorní zastřešení, aby schody zůstaly bez sněhu
a ledu. Všechna tato opatření musí na své náklady provést stavební firma, neboť zdržení stavby je jednoznačně její chybou. Pan starosta, který má toto ve své
kompetenci, vede podle našich informací se stavební
firmou intenzivní jednání.
Karel Loucký, Klánovická pravice

Bohužel termín otevření nového podchodu investor
znovu přesunul, tentokrát na květen 2015. Doufejme, že
již tento termín nebude znovu odložen. Vždy je třeba nepříjemnostem předcházet než je zpětně spravovat. Otázkou je, jestli naše městská část měla možnost zdárný
průběh stavby ovlivnit, sledovat a vyžadovat dodržování
termínů a zda svých možností případně plně využila.
Teď můžeme vymýšlet nejrůznější řešení důstojného
přístupu na nádraží od minimalistických v podobě zpevnění přístupové cesty tak, abychom se nebrodili v blátě
a kalužích, zajištění stálého osvětlení cesty i podchodu
v nočních hodinách, pravidelné odčerpávání vody
z podchodu, přes vybílení či jeho barevné vymalování
až po nejrůznější kompenzace újmy v podobě podávání
teplých i studených nápojů, vyhrávání muziky, nasazení
nosičů zavazadel, leštičů bot… fantazii se zřejmě meze
nekladou. Na začátek by snad postačilo vyjednat, aby
investor tentokrát termín otevření podchodu dodržel
a zajistil alespoň ta minimalistická řešení.
Mgr. Zorka Starčevičová, Čas na změnu

Odpověď na otázku měsíce není jednoduchá. Problémový přístup a odchod od vlaků k podchodu je na újezdské
straně, z toho plynou jen omezené možnosti MČ Klánovice. Další překážkou je fakt, že se jedná o stavbu a prostor
staveniště, kde má povinnost zajistit bezpečný průchod cestujícím dodavatel stavby. Kontrolním úřadem je investor
stavby Správa železniční dopravní cesty na problém upozorňován.
O problému se na klánovické radnici ví a při kontrolních dnech se na tyto nedostatky poukazuje. S ohledem na skutečnost, že náprava je zjednávána pomalu, je zřejmě nejvyšší čas se obrátit na úřad, který vydal povolení ke stavbě
a stanovil pro stavbu podmínky – a tím je Drážní správní úřad. A trvat na tom, aby byl zajištěn důstojný výstup a nástup do vlaků, včetně cesty podchodem a průchod jeho okolí. Je to povinností dodavatele stavby.
Za Hlas Klánovic
Bc. Pavel Jaroš
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Zprávy z ÚMČ

Malá novoroční statistika
Vážení čtenáři,
slavnostními přípitky jsme přivítali rok 2015 a opět, tak jako v loňském roce se k nám dostávají informace, že tento
rok bude lepší než rok 2014. Snažme se tedy i my, kteří nemáme nadpřirozené schopnosti vidění do budoucnosti, přispět sami k tomu, aby byl lepší. Jak se říká: „Peníze jsou až na prvním místě“, přesto přispění k lepšímu prostředí,
ve kterém žijeme, můžeme ovlivnit slušným chováním vůči ostatním, nabídnutím pomoci, když je někdo v nouzi
a pomoc opravdu potřebuje, všímavostí vůči svému okolí a ne lhostejností a nezájmem o to, co se kolem nás děje.
Stejně jako na začátku každého roku si dovolím malou rekapitulaci roku 2014 v Klánovicích.

Občané a občánci Klánovic:
• v roce 2014 se v Klánovicích narodilo 21 dětí
(o 10 méně než v roce 2013),
z toho 11 dívek a 10 chlapců.
Šťastným rodičům blahopřejeme
a dětičkám přejeme hodně zdraví
a hojnosti, štěstí a spokojenosti.
• v roce 2014 se do Klánovic přihlásilo k trvalému pobytu 157 občanů (o 6 méně než v roce 2013).
• v roce 2014 se z Klánovic odstěhovalo 76 občanů
(o 2 více než v roce 2013).
• v roce 2014 zemřelo v Klánovicích 34 občanů
(o 11 více než v roce 2013),
z toho 24 žen a 10 mužů
• ke dni 31. 12. 2014 bylo v Klánovicích přihlášeno k pobytu 3390
obyvatel, z toho 1740 žen a 1650
mužů.

Zeleň, odpady, psi:
• v roce 2014 bylo podáno 12 žádostí o pokácení stromů, z toho
3 z důvodu výstavby. Z toho o povolení pokácení 51 stromů. Povoleno bylo pokácení 34 stromů,
17 žádostí bylo zamítnuto. Náhradní výsadba byla uložena
v počtu 32 stromů, 130 bm živého
plotu a 3 keře.
• v roce 2014 bylo svezeno cca
264 tun listí, tj. o 54 tun více než
v roce 2013. Nevyvážíme jen listí
z veřejných prostranství, ale i listí
ze zahrad, které majitelé vyvezou
mimo svůj pozemek.

Další poplatky:
• lázeňský a rekreační – 2613750 Kč
(o 255,50 Kč méně než v r. 2014)
• ubytovací – 171 144 Kč
(o 56 434 Kč více než v r. 2014)
• zábor veřejného prostranství
– 153 592 Kč

•

•

•

•

•

•

(o 30 840 Kč více než v roce
2014)
správní – 42 880 Kč
(o 15 460 Kč méně než v roce
2014)
pronájmy bytových a ostatních
prostor
–
sportovní
hala
876 192 Kč (o 18 866 Kč více než
v roce 2014).
tělocvična Beseda 162 255 Kč
(o 16 860 Kč více než v roce
2014).
nebytové prostory 770 467 Kč
(o 89 782 Kč více než v roce
2014).
byty 995 177 Kč
(o 65 465 Kč méně než v roce
2014).
pozemky 821 834 Kč
(o 4 444 Kč méně než v roce
2014).

Klánovický zpravodaj
V roce 2014 jsme za tisk, šéfredaktora a roznášku KZ uhradili
267 400 Kč (o 52 293 Kč více než
v roce 2014) a za inzerci vyfakturovali 212 841 Kč (o 18 231 Kč více
než v roce 2014).

Stavební akce v roce 2014:
V roce 2014 realizovala MČ PrahaKlánovice několik významných projektů, které přispěly ke zkvalitnění
života v Klánovicích.
V druhém pololetí roku 2014 byl
zrealizován projekt dotace na akci
„Svoz bioodpadu Praha-Klánovice“.
Výsledkem projektu je získání dotace 3 000 000 Kč na nákup technologie svozu bioodpadu a zřízení
sběrných míst. Na konci roku 2014
byl projekt dofinancován a dokončen dodáním technologie svozu bioodpadu (vozidlo s kontejnerovou
nástavbou, kontejnery, vysavač
listí).

Během roku 2014 proběhla oprava
střešních plášťů na objektech ZŠ
Masarykova MČ Praha-Klánovice.
Oprava střešních plášťů se týkala
části střechy na objektu Smržovská 1
a terasy na objektu Slavětínská 200.
Dále byla realizována oprava interiéru tělocvičny Beseda. V rámci této
opravy byla provedena kompletní
oprava elektroinstalace a výměna
osvětlovacích těles za úspornější.
Oprava interiéru obsahovala repasi
parketové podlahy, malířské a natěračské práce. V roce 2014 byla také
opravena střecha nad prostorem kavárny KC Beseda včetně kompletní
opravy světlíku.
V roce 2014 probíhaly opravy
a údržba na všech objektech
ve správě MČ Praha-Klánovice.
Realizace plánovaných akcí je
závislá na finančních možnostech
MČ Praha-Klánovice a na úspěchu
žádostí o dotace. Žádosti jsou
podávány průběžně nejen na SFŽP,
ale i na MHMP a dalších subjektech.
Ivana Horská
tajemnice ÚMČ

Jubilanti
V únoru slaví své narozeniny:
Anna Vokřálová
Milan Vosáhlo
Leo Hýža
Jaromír Karský
Alena Beková
Olga Horáková
Milena Potyšová
Eva Zámišová
Pavel Křemen
Všem oslavencům gratulujeme!
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Jan Kačer alias rytíř Armin v Klánovicích
V pondělí 19. ledna 2015 proběhl v kulturním stánku pražské čtvrti Klánovice, v Nové Besedě, zajímavý
večer, kterého se zúčastnila živá legenda mezi českými herci, Jan Kačer. Diskusi s hercem předcházelo
promítání filmu režiséra Františka Vláčila Údolí včel, který, vedle jeho kultovní Markety Lazarové, také
z roku 1967, patří ke klenotům české kinematografie. Scénář k filmu napsal Vláčil společně s Vladimírem
Kőrnerem a Jan Kačer v něm získal jednu z ústředních rolí, rytíře Armina von Heide, vedle Petra Čepka,
který ztvárnil ve filmu hlavní postavu, Ondřeje.
Historický příběh plný drsných reálií
13. století se odehrává v jednom
klášteře řádu německých rytířů na
pobřeží Baltského moře. Silný
příběh o lidské věrnosti vlastnímu
srdci a víře za cenu velké osobní
oběti, a nejen osobní, měl nakonec
uspokojivé rozuzlení, které se
ovšem – hercovými slovy – za
totality u nás z filmu vystřihlo, aby
celkové vyznění bylo poplatné době
a odsuzovalo církev a řády.
Po promítání filmu následovalo
Kačerovo vyprávění z natáčení
tohoto filmu i líčení, jak se k této pro
něj osudové roli vlastně dostal,
i jeho osobní vyznání, že role rytíře
Armina byla pro jeho život klíčová:
celý další život se dle svých slov
snažil být sám takovým rytířem
pevných zásad a postojů a čistého
srdce. Hezké bylo i jeho vyznání
manželce Nině Divíškové. Na dotaz
pana Vilguse, co Kačer a ženy
a jestli to není pro něj problém, žít
tolik let s jednou ženou, herec
odpověděl: „Přišel jsem na to, že
jsem žil s několika ‚Divíškovejma‘.
placená inzerce

Nabízím výuku ruš8ny.
Pro mládež i dospělé,

pro ﬁrmy a obchodní styk.
Pomohu s přípravou
na maturitu

či přijímací řízení.

Zajis9m překlad do ruš8ny
a z ruš8ny.

Mgr. Linhartová,

mobil 603 428 639

První byla naivka, měla sedmnáct
osmnáct let, byla z Brna, mluvila
altem, a když jsem ji pozval do
hospody, tak chtěla kompot a hósku.
Nenáviděla každého, kdo kouřil.
A kdo pil, to byl alkoholik. Pak to
byla novomanželka v krásných
šatičkách. Pak přišla nádherná
maminka, která se starala o dvě,
později o tři děti, potom zase teta, to
když se starala i o jiné, pak byla
matróna, to když se děti začaly
vdávat, a teď je bába. Tak s těmito
ženskými jsem žil. Furt je to ta
samá, ale v podstatě furt jiná,“ říkal.
„Nina jednou řekla, že manželství je
o tom, že když jsem jednou něco
slíbil, tak že to splním. A s životem
taky. A pokud jste dostal život,
musíte vědět, že jste ho dostal se
vším všudy. To znamená s radost-

mi, s trápením i se smrtí. Čili
naříkat, že je vám sedmdesát, že
jste starej a všechno vás bolí, to je
porušení smlouvy. Předtím jste
dostal sedmdesát let na to, abyste
se radoval. A pak za to zaplatíte tím,
že se změníte v popel a pohnojíte
kedlubny.“
Pro posluchače a diváky byla beseda mimořádně zajímavá a živá,
vyprávění chvílemi humorné i vážné.
Nakonec došlo i na diskusi s diváky,
které herec svým mimořádně sympatickým vyprávěním okouzlil. Patronát nad tímto kulturním počinem,
který proběhl v rámci série akcí nazvaných Sochání pro Hedviku, měl
pan Karel Vilgus, který je také autorem celé akce.
Ludmila Palatová,
autorka je editorkou časopisu Story
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Pozvání na koncert

Každoročně v předprázdninovém období se v Klánovicích koná sympozium Sochání pro Hedviku věnované
památce výtvarnice paní Hedviky Vilgusové, ilustrátorky pohádkových knížek. Před očima diváků umělci tvoří ze dřeva sochy dvojího druhu – jednak pohádkové bytosti, jednak artefakty, věnované památce osobností
z kultury, které podstoupily boj s rakovinou. Tyto sochy by organizátoři chtěli postupně umisťovat do stromořadí
lip na Slavětínské ulici.
Pro podporu materiálního zajištění sympozia vystupují v průběhu roku v KC Nová Beseda umělci – vesměs
přátelé a známí Karla Vilguse, manžela paní Vilgusové, kteří věnují svůj honorář za vystoupení na podporu sympozia. Podíl ze vstupného poukážou na stejný účel také provozovatelé KC.
Letos jsme již v lednu v Klánovicích přivítali herce a režiséra Jana Kačera, v únoru si vyslechneme koncert
harfenistky Kateřiny Englichové a mezzosopranistky Karoliny Bubleové Berkové a u příležitosti zahájení sympozia, které se bude konat od 3. do 7. června 2015, vystoupí herec Petr Nárožný.
Kateřina Englichová, přední česká harfenistka, již hrála
v koncertních sálech od Sydney v Austrálii přes španělskou Barcelonu po nejvýznamnější hudební síně v USA
včetně Carnegie Hall v New Yorku. V klánovické Besedě
předvede své umění spolu se svou hvězdnou přítelkyní,
mezzosopranistkou Karolínou Bubleovou Berkovou. Vystoupení obou umělkyň proběhne v rámci „Opožděné vernisáže“ černobílých fotografií Ivana Englicha. Při této
příležitosti jsme požádali paní Englichovou o krátký rozhovor pro Klánovický zpravodaj.
Titul vašeho koncertu Opožděná vernisáž se váže k výstavě fotografií vašeho tatínka z divadla Semafor, která se
v Besedě koná od 5. ledna do konce února. Co pro vás
znamená Semafor?
K Semaforu jsem měla od dětství velmi blízko a určitě mě
ovlivnil – Jiří Šlitr byl vynikající písničkář a Jiří Suchý –

spíš než textař – je pro mě básník. Semaforská tvorba
představuje zdroj pro celé období naší populární hudby.
S hudbou jste měla možnost poznat mnohé cizí země
a národy – pokusila byste se o srovnání posluchačů v jednotlivých částech světa?
Nikoho asi nepřekvapí, že se mezi návštěvníky koncertů
odrážejí obecně známé rysy jednotlivých národů – třeba
v Itálii jsou diváci spontánnější, v severských zemích zase
distingovanější. V Japonsku měli posluchači před ústy
roušky – ne snad, že by se báli o své zdraví, ale jejich
ohleduplnost jim tak velí, aby nenakazili druhé.
Jaký program jste si pro klánovické posluchače připravily?
Spíš než velký koncert čeká diváky klubový večer s průvodním slovem. Předneseme například díla Antonína
Dvořáka, moravské lidové písně ve zpracování Leoše Janáčka nebo Písně k loutně od Petra Ebena. Spolu s Karolinou navazujeme na staré tradice, kdy harfy byly
menších rozměrů a harfenistky a minnesengři putovali
od města k městu s cílem potěšit lidi, umožnit jim na chvíli
zapomenout na všední starosti.
Co byste na závěr vzkázala návštěvníkům koncertu?
I když si to vždycky neuvědomujeme, jsme stále obklopeni uměním. Kdybychom ho neměli, chybělo by nám.
A nebojte se: s vážnou hudbou to někdy jde i docela nevážně!
Děkuji za rozhovor a těším se na vaše vystoupení.
Ptal se Tomáš Ruda

Kateřina Englichová

Karolína Bubleová Berková
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Mistr mluveného slova
Dne 19. února 2015 přivítáme v KC Nová
Beseda
další
významnou
hereckou
osobnost, divadelního a filmového herce,
dabéra a vysokoškolského pedagoga pana
Jana Přeučila.
Pane Přeučile, do Klánovic přijedete s Gogolovou hrou
Bláznovy zápisky. Tato hra se ve vašem repertoáru objevila již podruhé. Poprvé jste v ní účinkoval
v roce 1969, tenkrát hru režíroval Jaroslav Gillar. Jak
vznikla myšlenka ztvárnění tohoto slavného Gogolova
díla v podání jednoho herce?
Před pětačtyřiceti lety tuto hru v Holandsku objevila kolegyně Monika Švábová a režisér Gillar pro mne upravil. Tenkrát se tak často divadlo jednoho herce
nedělalo, takže to byl opravdu úspěch.
V Bláznových zápiscích hrajete Ivanoviče Popriščina,
postavu zcela vyšinutou mimo zákony normálního
myšlení. Jak se v současném ztvárnění pomateného
úředníčka odrazila vaše celoživotní zkušenost? Vnímáte rozdíl mezi vaším tehdejším ztvárněním a tím,
jak Popriščina hrajete dnes?
V současnosti ještě víc tato hra ukazuje na společenské poměry, tenkrát jsem musel jen zlehka našlapovat,
ale v tom roce 1969 toho ještě hodně prošlo, v textu je
spousta kritických poznámek na „vyšší“ místa, hra je
aktuální stále. On ten Popriščin není jenom vyšinutý,
on je i oběť, a to se s vyšším věkem hraje lépe. I když
se tak necítím.
Jste nesmírně činorodý člověk, kromě divadla máte
mnoho dalších aktivit, dabujete, učíte, jste lektorem rétoriky, se svojí manželkou Evou Hruškovou hrajete pro
děti loutkové divadlo, a to zdaleka není vše. Čemu se
v současné době věnujete nejraději?
Rád natáčím filmy či televizní inscenace, ale mým nejoblíbenějším prostředím je určitě jeviště. Hraji ve Studiu Ypsilon, s Divadelní společností Háta, s Evou

placená inzerce

představení pro děti. Ale vystupujeme i v domovech
seniorů na různých místech naší republiky.
Prozradíte nám, kde berete svoji neutuchající energii?
Jak radím frekventantům mých kurzů rétoriky: každý si
musí vytvořit systém, jak si energii udržet. V první řadě
je štěstí, když svou práci máte jako koníčka. A pak je
nutné poslouchat tělo. To moje se chce neustále hýbat,
tak mu to musím poskytnout. Chodím plavat, při představení mám také hodně pohybu... Kdybych si sednul,
tak to by byl konec.
Jaká je Vaše životní filozofie? Máte nějaké svoje krédo,
kterým se v životě řídíte?
Největší štěstí je vnímat krásu všedního dne.
Gabriela Šmerdová
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Žáci píší o škole

Spolky

Místní organizace Svazu tělesně postižených
v Klánovicích pro své členy připravila:
CVIČENÍ: každé PO od 16 hod. /na židlích v Klubu STP/
DIVADLA: dle možnosti 1x měsíčně – pro členy vstupné 50 %
MASÁŽE: podle dohody s rehabilitační masérkou Věrou Vopinkovou
pro důchodce cena 200 Kč cca za 1 hod. /tel. 721 872 998/
VÝLETY:

19. 5. 2015 ÚT – 1 den Pelhřimov – Žirovnice /s průvodcem/
9. 6. 2015 ÚT – 1 den Mariánská Týnice /s průvodcem/
Přihlášky na oba výlety na výroční členské schůzi se zálohou 50 Kč na výlet.
REKONDICE:
Štikov u Nové Paky 5. 9. – 13. 9. 2015 – cena cca do 3 000 Kč – pobyt bude
zaměřen na cvičení, ozdravné procedury, vycházky. Doprava zajištěna objednaným autobusem. Předběžné přihlášky se zálohou 1000 Kč se vybírají
v PO 9. 3. 2015 ve 14 hod. v Klubu.
Úštěk
1. 8. – 8. 8. 2015 – ve spolupráci s MO Prosek, zajištěna doprava autobusem
/cena cca 4000 Kč/. Přihlášky rovněž se zálohou 1000 Kč 9. 3. 2015 v Klubu.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE se koná v úterý 17. 3. 2015
přesný program s místem konání obdrží každý člen domů.
DALŠÍ AKCE /půldenní pěší výlety, návštěva muzeí apod./ budou vždy včas oznámeny v naší vývěsní skříňce u stanice autobusů a na nástěnce v Klubu. Podle
možnosti budeme všechny naše akce uveřejňovat v Klánovickém zpravodaji.
Za výbor MO STP: Paplhamová

Změny v Mateřském centru
Klánovice, ulice Ke Znaku
Od ledna 2015 byla v mateřském centru otevřena Školička
Šikulka pro děti od 2 – 6 let.
Kapacita školičky je 12 dětí, snažíme se o harmonický rozvoj dětí, nenásilné
začlenění dětí do kolektivu, snažíme se získat důvěru a pocit bezpečí, učíme
se sebeobsluze, chodíme na procházky, navštěvujeme divadlo.
Mateřské centrum se svojí nabídkou chce zůstat otevřené i pro děti, které nenavštěvují žádné předškolní zařízení a také rodičům s dětmi. Rodiče mohou
děti přivést i třeba jen na některou aktivitu, např.
v pondělí
od 10.15 h jóga pro děti (3 – 6 let),
v úterý
od 9.30 h
volná herna,
od 10.15 h zpívánky s kytarou (od 18 měsíců),
od 15.16 h doučování angličtiny,
od 17 h
angličtina pro děti (od 5 let),
ve středu
od 8 do 9 h výtvarné tvoření,
v pátek
od 10.15 h cvičení pro děti, případně rodiče s dětmi
(od 18 měsíců).
Rodiče s dětmi také mohou využít naše prostory k dětské oslavě či párty, je
třeba si však čas rezervovat.
Informace o MC získáte na tel. 604 315 231
nebo na j.dlaskova@email.cz, případně na www.mcsikulka.webz.cz.
Těšíme se na nové zájemce o školičku i nové aktivity.

Lyžák
Od 10. do 17. ledna 2015 jsem byl
se sedmáky na lyžařském výcviku
v Peci pod Sněžkou. Z Prahy jsme
odjížděli v desetistupňových teplotách. Když jsme dorazili na
místo, v Peci byla obleva. Bylo zataženo a tálo. S několika kamarády jsem byl určen nakládat zavazadla a lyže a vůbec všechno
do rolby, kterou jsme následně
odjeli, zatímco se ostatní plahočili do kopce za námi po svých.
Dorazili jsme do hotelu Hnědý Vrch,
který se nachází u největší sjezdovky v Peci. Nebyl to ve skutečnosti
hotel, ale horská chata, na pokojích
nebyla televize a wi-fi jen u recepce. A kuchyně taky nic moc.
Poté, co jsme vyložili a rolba odjela,
jsme odpočívali, než přišli ostatní.
Zbytek dne jsme strávili aklimatizací. Druhý den nás na sjezdovce
rozdělili do družstev podle lyžařských zkušeností. Počasí bylo úplně jiné než předchozí den, bylo lehce pod nulou a sněžilo. Dopoledne
jsme se rozježďovali. Každý den
jsme lyžovali od devíti do dvanácti hodin a odpoledne od dvou
do čtyř. Třetí den jsme šli na výlet
do Chaty na rozcestí. Celou cestu
tam jsme se museli prošlapat hlubokým sněhem. Nahoře nás ale
čekala odměna v podobě výborné
kuchyně, kde jsme si mohli
do 120 korun objednat, cokoli jsme
chtěli. Vařili tam skvěle na rozdíl od
chaty, kde jsme bydleli. Uprostřed
týdne jsme také jeli do Janských
Lázní, protože tam platil stejný
skipas. Chtěli jsme využít možnost
si zalyžovat také jinde než v Peci.
Jeli jsme skibusem, jen první dvě
družstva.
V Janských Lázních je jedna sjezdovka druhá nejdelší v Česku, ale
ostatní byly slabší. Další dny se teploty pohybovaly okolo nuly, chvílemi sněžilo, chvílemi tálo. Pátý den
byly závody ve slalomu na oficiální závodní dráze. Celý týden jsme
si parádně užili, protože učitelé se
chovali úplně jinak než ve škole
a byla s nimi mnohem větší legrace. Pochopili jsme, že učitelé jsou
taky jenom lidi.
David Chuchma, 8.A
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Co nového u hasičů

Vánoční turnaje
mládeže a dospělých

Prosinec se nesl v duchu Vánoc a u Klánovických
hasičů i ve znamení technických zásahů.

17. prosince jsme pro naše hráče v kategoriích mládeže uspořádali v Hale starosty Hanzala
Vánoční turnaj.
Zúčastnilo se ho celkem 11 hráčů. Vítězem v kategorii mladších žáků se stal
Daniel Grisa, druhý skončil Vašek Hodík a na třetím místě se umístil Tomáš
Garček.V kategorii starších žáků a dorostu zvítězil Martin Ščuka, druhý skončil Jonáš Zoulík a třetí pak Petr Sajdl.
Utkání se hrála na tři vítězné sety.
Všichni zúčastnění hráči dostali drobné
sladkosti, vítězové pak ještě věcné
ceny od sponzora. Trenéry Jirku Duška
a Jirku Lacmana potěšila solidní úroveň
turnaje a ještě více pak velký zájem rodičů o hru svých ratolestí.

Dne 13. 12. v 9.39 vyjela jednotka s CAS 25 Liaz a CAS 32 Tatra na základě
požadavku Městské policie do ulice Boušova k znečištěné komunikaci. Jednotka vyjela v počtu 1+9 a na místě provedla očištění komunikace tlakovou
vodou od cisteren. V 10.40 se vrátila na základnu.
Den před Štědrým dnem 23. 12. v 8.35 vyjela jednotka s CAS 25 Liaz v počtu
1+4 na základě požadavku MČ Klánovice do ulice Lovčické k likvidaci uniklé
ropné látky. Jednotka pomocí sorbentu uniklou látku likvidovala. Na místo byla
vyslána jednotka HZS, na místě nezasahovala. Na základnu se vrátila v 9.42.

22. prosince se uskutečnil
Vánoční turnaj dospělých
Zúčastnilo se ho 14 hráčů. Hrálo se ve
třech skupinách, na dva vítězné sety.
Vítězem se stal Jarda Chvojka, který
zvítězil ve všech utkáních. Na druhém
místě skončil Míla Kuba a třetí pak Petr
Hanzal. Vítěz obdržel věcnou tekutou
cenu, o kterou se po předání rozdělil se
svými spoluhráči. Skvělé odpoledne
jsme pak zakončili v Olympu, kde jsme
probrali, jak právě uplynulou polovinu
soutěží, tak i přípravu na závěrečná
utkání v našich soutěžích. Po určité
době jsme konstatovali, že by neměl být
problém porazit všechny soupeře. Jen
jim to musíme dát na vědomí.
Zapsal J. Lac

Druhý lednový víkend nám větrné počasí přiválo
3 zásahy.
V sobotu 10. 1. 2015 v 15.50 vyjela jednotka na základě žádosti Městské policie s CAS 25 v počtu 1+5 k odstranění padlého stromu v ulici Holekova.
V 16.05 se vrátila na základnu. Další výjezd byl jednotce vyhlášen v 16.56
OPISem do ulice Slavětínské na vyvrácený strom hrozící pádem. Jednotka vyjela s CAS 25 v počtu 1+5. Na místo se dostavila jednotka HZS hl. m. Prahy
stanice Satalice s výškovou technikou, pomocí které byl strom likvidován. Jednotka se vrátila na základnu v 18.25.
Hned následující den, v neděli 11. 1., byla jednotka vyslána OPISem k nalomenému stromu do ulice Medinské. Jednotka vyjela s CAS 25 v počtu 1+8
v 10.21 na místo události. Po provedeném průzkumu byla na místo vyžádána
výšková technika HZS hl. m. Prahy a Policie ČR. Pomocí výškové techniky byl
strom likvidován a jednotka se v 12.14 vrátila na základnu.
Následky silného větru likvidovali Klánovičtí hasiči i v neděli 18. 1. 2015, kdy
byli požádáni o pomoc s nalomeným stromem. O pomoc požádal občan v ulici
Aranžérské. Jednotka vyjela s CAS 25 a DA Nissan v počtu 1+5 na místo
události. Pomocí žebříku, navijáku a pily byl strom odstraněn a jednotka se
v 15.26 vrátila na základnu.
Kromě výše uvedených ostrých výjezdů jednotka prováděla i výcvik. V sobotu
17. 1. se členové jednotky věnovali výcviku ve vyprošťování vozidla pomocí
navijáku a vázacích prostředků.
Radek Čihula a Lukáš Tvrdý

STAVEBNÍ PRÁCE

placená inzerce

CELKOVÉ REKONSTRUKCE
I DROBNÉ OPRAVY,

DLAŽBY, SÁDROKARTONY,
OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ,

MALÍŘSKÉ, BOURACÍ PRÁCE,
HODINOVÝ MANŽEL

NYNÍ MIMOSEZÓNNÍ SLEVY

604 690 317

Klánovičtí hasiči při jednom ze zásahů. Foto archiv JSDH
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placená inzerce

CHOVATELSKÉ POTŘEBY

KOMINICTVÍ NĚMEC

Klánovice, V pátém 502
OTEVŘENO
Pondělí-Pátek 16.00-19.00 hod
Sobota
9.00-12.00 hod

Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921

TEL. 721 763 987
Psychoterapii a psychologické poradenství
v ob9žných životních situacích a v případě
psychických problémů nabízí psycholog.
PhDr. I. Waidingerová, Újezd nad Lesy, Kynická
2607, Praha 9, Tel. 603 804 895
e-mail: iveta.w@centrum.cz. Více na
www.psychologickeporadenstvi.blogspot.cz

TENISOVÝ ODDÍL KLÁNOVICE
HLEDÁ OD DUBNA 2015
SPRÁVCE TENISOVÝCH KURTŮ
S MOŽNOSTÍ PROVOZOVÁNÍ
OBČERSTVENÍ
INFO NA TEL. +420 603 198 611

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

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany, řezání, obrábění, ohýbání,
posilovací stroje
e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472
608 880 102
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.
Kadeřník Roman děkuje všem svým
zákaznicím, z Prahy východ a okolí
a pro větší zájem oznamuje novou
otevírací dobu kadeřnického salónu
Šeﬂ- hairstyle 7 dní v týdnu.
Salon v Úvalech u Prahy - Přišimasy
(Praha - východ)

Otevřeno 7 dní v týdnu
Otevírací doba: 9.00 - 21.00
Tel. 604 589 584
www.seﬂ-hairstyle.com
r.seﬂ@post.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
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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

e-shop pro psy a kočky
Výběr kvalitních produktů pro Vaše mazlíčky
Krmivo, pamlsky, pelíšky, obojky, hračky
Objednávky nad 500 Kč rozvoz zdarma

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

Možnost osobního odběru v Šestajovicích
info@vymazleno.cz, tel.: 604 230 194

www.vymazleno.cz
Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

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

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

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.cz
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Velký výběr vinylových, laminátových
a dřevěných podlah včetně příslušenství.
Renovace, nivelace, pokládka
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PROGRAM únor 2015
KC Nová Beseda | Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice
www.kcnovabeseda.cz
Rezervace a informace:
e-mail: info@kcnovabeseda.cz,
tel: 245 019 061
(každý všední den mezi 10. a 13. hodinou)

-

ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA

Výstava měsíce
IVAN ENGLICH: Fotografie 1946-2000
Černobílá fotografie minulého století okořeněná snímky z prvého desetiletí divadla
Semafor. Vernisáž proběhne překvapivě 10. 2. v 19:30 jako „opožděná vernisáž“,
při příležitosti koncertu přední české harfenistky Kateřiny Englichové
a mezzosopranistky Karoliny Bubleové Berkové. Již nyní jste srdečně zváni.
Výstava potrvá do konce února.
2. 2. pondělí, 20:00
FILMOVÝ KLUB
OKNO DO DVORA
Jeden z vrcholů filmové tvorby Alfreda Hitchcocka je stejně strhující cestou
za odhalením vraždy jako mistrovskou studií voyeurismu, který s hlavním hrdinou
sdílí každý z fascinovaných diváků. /1954/thriller/112 min/mládeži přístupný
od 12 let/české titulky Režie: A. Htichcock Hrají: J. Stewart, G. Kellyová, W. Corey,
T. Ritterová. Vstupné: 110,- / 90,- Kč (pouze pro členy Filmklubu)
4. 2. středa, 20:00
KINO
KÓD ENIGMY
Příběh matematického génia, který díky svému úžasnému talentu pomohl zkrátit
2. světovou válku a zachránil tak tisíce lidských životů. GB, USA/2014/drama, thriller,
životopisný/114 min/mládeži přístupný od 12 let/české titulky Režie: M. Tyldum
Hrají: B. Cumberbatch, K. Knightley, M. Goode, M. Strong. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
5. 2. čtvrtek, 19:30 TENTOKRÁT 1. ČTVRTEK v měsíci
KONCERT
BLUES JAM SESSION
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!
8. 2. neděle, 16:00
AKCE PRO DĚTI
KINO
VELKÁ ŠESTKA
Komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů. USA/2014/animovaný,
akční, rodinný/108 min/přístupný/v českém znění. Režie: D. Hall, Ch. Williams Dabing:
K. Halbich, O. Havel, L. Županič, T. Vilhemová. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
9. 2. pondělí, 20:00
KINO
NEZLOMNÝ
Příběh sleduje život Louise Zamperiniho, olympijského běžce, který byl zajat
japonskými silami během druhé světové války. USA/2014/životopisný, drama,
válečný/137 min/nevhodný mládeži do 12 let/s českými titulky Režie: A. Jolie
Hrají: J. O`Connel, D. Gleeson, G. Hedlund, J. Courtney. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
10. 2. úterý, 19:30
KONCERT + „OPOŽDĚNÁ VERNISÁŽ“
KATEŘINA ENGLICHOVÁ A KAROLINA BUBLEOVÁ BERKOVÁ
Koncert přední české harfenistky Kateřiny Englichové a mezzosopranistky Karoliny
Bubleové Berkové. Tento koncert je také „opožděnou vernisáží“ výstavy fotografií Ivana
Englicha. Vernisáž uvede a průvodní slovo koncertem bude mít biochemik, předseda
České akademie věd v letech 2005-2009 a starý skaut Prof. RNDr. Václav Pačes
DRSc. dr.h.c. Obě umělkyně se vzdaly honorářů a ty společně s penězi ze vstupného
budou věnovány na IV. ročník Sochání pro Hedviku. Vstupné: 200,- VIP / 180,- Kč
11. 2. středa, 20:00
KINO
BABOVŘESKY 3
Další
pokračování
divácky
úspěšné
komedie
Zdeňka
Trošky.
ČR/2014/komedie/103 min/přístupný/v českém znění Režie: Z. Troška
Hrají: V. Žilková, L. Vondráčková, L. Langmajer, P. Kikinčuk. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
16. 2. pondělí, 20:00
KINO
MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD
Obchodník s uměním, Charles Mortdecai (v podání Johnnyho Deppa), získá informace
o ukradeném obrazu, který rozhodně musí získat. Malba totiž údajně obsahuje tajný
kód, který nálezci poskytne přístup k ukrytému nacistickému pokladu.
USA/2015/komedie, akční/97 min/přístupný od 12 let/s českými titulky Režie: D. Koepp
Hrají: J. Depp, E. McGregor, G. Paltrow, O. Munn, A. Piazza. Vstupné: 130,- / 110,- Kč.
17. 2. úterý, 19:30
PŘEDNÁŠKY A VEŘEJNÁ ČTENÍ
CESTA POD EVEREST
Přátelské vyprávění zážitků z cesty pod Mount Everest. Na přednášce se Vám
pokusíme co nejvíce přiblížit kulturu a atmosféru života, kterého jsme byli na chvíli
součástí. Zároveň se můžete těšit na promítání krátkého filmu a fotografií.
Na povídání s Vámi se těší Honza Martin a Radim Voženílek. Vstupné: dobrovolné

18. 2. středa, 20:00
KINO
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Adaptace bestselleru popisující erotický vztah mladé studentky se zámožným
mužem, který má zvláštní erotické choutky. USA/2015/drama, romantický
/124 min/přístupný od 15 let/české titulky Režie S. Taylor-Johnson
Hrají: J. Dornan, D. Johnson, Jennifer Ehle, R. Ora. Jednotné vstupné: 130,- Kč
19. 2. čtvrtek, 19:30
DIVADLO
BLÁZNOVY ZÁPISKY
Bláznovy zápisky na malé ploše shrnují to nejlepší z Gogola. Hra o životě
ministerského, nešťastně zamilovaného úředníka, který pomaten uvěří, že rozumí
psí řeči a stává se ve svých snech španělským králem, je plná emočně vypjatých
situací a zvratů, podobenství, úvah nad smysly a nesmysly existence a někdy až
sisyfovského snažení o překonání nepřekonatelného. Účinkuje: Jan Přeučil, mistr
mluveného slova. Vstupné: 280,- VIP / 250,- Kč
20. 2. pátek, 18:00
BESEDA
Arnošt Vašíček ZÁHADY A TAJEMSTVÍ NAŠÍ PLANETY
Beseda s autorem řady knih o tajemnu a televizních seriálů Ďáblova lest, Ztracená
brána, Strážce duší a Planeta záhad. Nevysvětlitelné archeologické nálezy,
podivné úkazy a paranormální jevy naznačují, že minulost naší planety je daleko
tajemnější než si vůbec dovedeme představit. Arnošt Vašíček představí
nejzajímavější objevy ze svých cest. Besedu doplňuje promítání unikátních
videozáznamů. Vstupné: 150,- Kč
22. 2. neděle, 16:00 00 a 23. 2. pondělí, 10:00
DIVADLO
MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA
Poetická pohádka s písničkami, která vás zavede do zasněžené staré Prahy. Když přijde
zima a napadne sníh, je to skvělá příležitost pro dětské zimní radovánky i stavění
sněhuláků, kteří oživnou. A co se ale stane se sněhuláky, až v předjaří začne hřát sluníčko
a sníh začne tát? Hraje: Divadlo Matěje Kopeckého Praha. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
23. 2. pondělí, 20:00
KINO
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
Předlohou tohoto skvěle obsazeného filmu je populární komiks a jeho filmového
zpracování se ujal oceňovaný Matthew Vaughn (Kick Ass, X-men: První třída).
V hlavní roli uvidíte Colina Firtha. GB/2015/akční, krimi, komedie/
129 min/přístupný od 15 let/české titulky Režie: M. Vaughn Hrají: C. Firth,
T. Egerton, S. L. Jacskon, M. Strong, M. Caine. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
24. 2. úterý, 19:30 a 20:30
KURZ
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
KURZY NEJEN PRO KLUKY
KAŽDÁ STŘEDA do června 2015 MODERNÍ YOYOVÁNÍ
17:00-18:00, 1. hodina - středa 4. 2.
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.
KAŽDÝ ČTVRTEK do června 2015 FOOTBAG (hakisak)
16:00-17:00, 1. hodina - čtvrtek 5. 2.
Footbag též známý pod názvem Hakisak je mladým freestyle sportem, při kterém
předvádíte s malým míčkem všemožné triky za použití celého těla, ale především
nohou. Naučíte se všechny základní techniky kopů a zastavení. Lektor: Vojtěch
Janoušek Cena celého kurzu: 1.500,- Kč

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz Změna programu je vyhrazena
KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem je otevřena Po-Pá 15:00-22:00, So-Ne 14:00-22:00
Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu
divadelních představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů.
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Tip na výlet

Krásné vyhlídky v okolí Mnichovic

Dan Vali
Dnes třiačtyřicetiletý Dan Vali sice už do
Klánovic jezdí jen za příbuznými, ale stále ho lze považovat tak trochu za místního, přinejmenším rodáka. Jeho skupina Maxim Turbulenc, kterou založil
v Klánovicích v roce 1994, měla základ
v přátelství dvou spolužáků z klánovické základní školy Danem Valim a Petrem
Panochou, k nimž se přidal jako třetí člen
kapely Pavel Vohnout, zvaný Kyklop.
Vali a Panocha, kteří spolu chodili i na
hodiny klavíru, spolu s Vohnoutem nahrávají v roce 1995 první nahrávky a vydávají se oslovit vydavatelské firmy.
Podepisují smlouvu s vydavatelskou
firmou Monitor Emi a už první pilotní singl s cover verzí hitu Michala Tučného
„Báječný chlap“ má úspěch a poté následuje první deska „Turbulence Dance“.
S trochu podbízivými, ale vtipně pojatými
a částečně i na děti zaměřenými úpravami známých písniček nachází Maxim
Turbulenc díru na trhu a slaví fenomenální úspěch. Obří postavy všech tří členů skupiny zaujmou také na první pohled a jejich koncerty mají fantastickou
atmosféru. Kdo si jednou zatancoval na
jejich „Jede jede mašinka...“, ten na to
do smrti nezapomene.
Natáčejí celkem jedenáct alb, za které
získávají osm zlatých, čtyři platinové
a jednu dvouplatinovou desku a jednu
zlatou desku dokonce i v zahraničí. Celkem prodají neuvěřitelných půl milionu
nosičů se svými písničkami, dvakrát
jsou nominováni na ceny Akademie populární hudby a ve Zlatém slavíku se čtyřikrát umisťují v první desítce. Kritici je
v lásce nemají, ale hlavně děti je milují.
Po deseti letech odchází ze skupiny
Petr Panocha a nahradí ho dvoumetrový Petr Novák. Přestože mají Maxim Turbulenc i Dan Vali asi dobu největší slávy
z sebou, stále neúnavně koncertují a chodí na ně i ti, kteří je před už skoro dvaceti lety poslouchali jako děti. Zatím posledním albem, pod kterým je podepsán
Dan Vali, se jmenuje Zpívá celá rodina.
Luboš Palata

Kousek za Říčanami směrem na jihovýchod se krajina začíná nápadně
zvedat a vlnit, až se zdá, že jsme se předčasně ocitli na Českomoravské
vrchovině. Zdejší kopce vytvářejí reliéf dobře známý z obrázků Josefa
Lady, který odsud pocházel. V zimách bohatých na sníh tu lze běhat na
upravovaných lyžařských tratích či využít sjezdařský areál nad Mnichovicemi. A právě zde zahájíme náš výlet po naučné stezce „Krásné vyhlídky“.
Stezka začíná u nádraží, ale napojit se na ni můžeme také kousek od svažitého náměstí, na jehož horním konci stojí bokem natočený barokní kostel. Kvůli této orientaci je boční průčelí velmi zdobné a vytváří dojem
hlavního vchodu do svatostánku. Po žluté značce dojdeme podél Struhařovského potoka k Zittově mlýnu, nově zrekonstruované lidové stavbě, stojící pod zaniklým rybníkem Koloděj. Cesta stoupá polem k obci Klokočná,
známé mimo jiné vyhlášenou staročeskou restaurací „U koně“. Naučná
stezka nás dále vede vpravo, územím, kde živelně dochází k metamorfóze
chatové oblasti na satelitní městečko. Za obcí Struhařov, kde si prohlédneme zachovalou původní náves s rybníkem a kovárnou, se opět vnoříme
do přírodní scenérie, mineme pozůstatky několika rybníků, které tu založili mniši z Mnichovic (!), a vydáme se po cestě nově osázené stromořadím dubů a javorů.
Zde se také nachází
jedna z nejkrásnějších
vyhlídek na jižní panorama kopcovitého kraje.
Stará úvozová cesta
nás dovede zpět do
Mnichovic. Stezka je
dlouhá cca 10 km
a slouží i jako lyžařská
trať.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Ta naše pizza
Už je to přes jedenáct let, kdy se na Starokolínské ulici v Újezdu nad Lesy
otevřela provozovna Pizza do krabice, pobočka podobného podniku, který
už v té době fungoval v Říčanech u Prahy. Přestože od té doby dostala
konkurenci v mnoha různých podnicích, zůstává především pro rodiče školáků a náctiletých tento jednoduchý podnik pojmem. A prosba: „Tati, dojeď
do Újezda pro pizzu, už jsme ji dlouho neměli,“ je jednou z nejčastějších,
kterou můžete v klánovických domácnostech slyšet. A pokud není doplněná nějakým nečekaným dovětkem, všichni dobře vědí, kam zamířit,
přestože i v Újezdu nad Lesy vyrostla tomuto podniku konkurence. Pizza
do krabice je troufám si říci světově ojedinělá. Zvláštním, velmi vysokým
poměrem ingrediencí, chutí těsta, vlažnou teplotou, za které se jí, když ji
dovezete autem z Újezda nad Lesy. Ke stabilním hitům patří podle personálu kuřecí Pollo nebo špenátová s plátky anglické slaniny. Receptury si
nehrají na „pravé italské“, ale jsou poctivé a chuťově výjimečné. I když zavírají v osm večer, udělají vám pizzu, i když si ji objednáte za dvě minuty
osm. Sortiment se pořád rozšiřuje, až na dnešní čtyřicítku nabízených
druhů. Ceny od 74 do 156 korun plus pět korun za krabici nejsou nejnižší,
ale kvalita jim odpovídá.
HHHHI
Luboš Palata

