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Klánovice během druhé poloviny dubna doslova rozkvetly před očima
Foto KZ – Michaela Purnoch
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Slovo starosty

Zprávy z Rady městské části

Úprava přechodů pro chodce
V loňském roce byla provedena úprava
přechodu pro chodce u KC Nová Beseda
tak, aby přechod mohli bezpečně
a pohodlně používat také vozíčkáři
a další hendikepovaní občané. Protože
se tato úprava velmi osvědčila, rozhodla
Rada MČ o realizaci stejných úprav

i na dalších přechodech v Klánovicích.
Jedná se o úpravu dalších čtyř
přechodů pro chodce na Slavětínské
ulici – u střední hotelové školy,
u samoobsluhy UB, u restaurace Olymp
a u restaurace Bazar.
Ferdinand Polák

Pohádkové čarodějnice
Milí spoluobčané,
máme za sebou první měsíc
uzávěrky Českobrodské ulice v Újezdě
a Běchovicích. Cesta autem do Prahy
se tak při současně realizované opravě
dálnice D11 stala zvláště v ranních
hodinách testem našich nervů.
Ředitelství silnic a dálnic navíc na
příští měsíce naplánovalo bourání části
dálničního mostu mezi Šestajovicemi
a silnicí č. 611 (tzv. stará Poděbradská)
a uzávěr exitu 8 ( Jirny) z dálnice D11
(ve směru z Prahy). Je nepochopitelné,
že investoři a realizátoři takto velkých
staveb spolu nekomunikují a stavby
nekoordinují. Na základě iniciativy
starostů Běchovic, Klánovic a dalších
městských částí se nyní jedná
o změnách harmonogramu uvedených
staveb a úpravě vedení objízdných
tras. O novinkách Vás budu informovat
na webu naší MČ, na Facebooku
a v dalším čísle KZ.
Udály se ale i příjemnější věci –
např. setkání seniorů jubilantů na
naší radnici, den otevřených dveří
v mateřské školce nebo dlouho
očekávané otevření restaurace Bazar.
V dubnu došlo také k zásadní změně
na úřadu naší městské části. Na základě
výsledku výběrového řízení jsem
jmenoval do funkce tajemníka úřadu
pana Mgr. Ing. Stanislava Hermana.
Jedním z hlavních úkolů nového
tajemníka v nadcházejících měsících
bude napravení alespoň hlavních
pochybení jeho předchůdkyně, se
kterou jsme se rozloučili v únoru.
Představení pana Hermana přineseme
v jednom z příštích čísel KZ.
V květnu nás čeká už tradiční
smršť kulturních, sportovních
a společenských akcí – uvedu alespoň
některé: setkání u příležitosti výročí
konce války (8. 5.), slavnostní otevření
nového fitparku v Medinské ulici
(11. 5.) a nového hřiště pro plážový
volejbal v areálu FK (19. 5.), cyklistický
závod Klánovický Mini Adventure (13. 5.),
Běh naděje (20. 5.), Pivo se starostou
(23. 5.), Beseda o parkování v Klánovicích
(24. 5.) nebo Pohádkový les (27. 5.). Všem
Vám přeji krásný májový čas a těším se
na setkání na některé z uvedených akcí.
Ferdinand Polák

Rada MČ i letos uvolnila finanční
prostředky z kapitoly kultura na
uspořádání Čarodějnic. Vzhledem
k velmi omezenému počtu pracovníků
ÚMČ k organizaci akce opět oslovila
a přizvala Pohádkové Klánovice o.p.s.
Z prostředků MČ bylo uhrazeno
dřevo a stavba pagody, mobilní
WC, pódium, hudební vystoupení,

pojištění. Doprovodný program pro
děti, bosoviště, firewalking, odměny,
občerstvení, veškerá propagace, ale
zejména organizační zabezpečení
zajistila o. p. s. Děkujeme technickým
pracovníkům MČ a Pohádkové
Klánovice o. p. s. za spolupráci při
pořádání této komunitní akce.
Klára Svobodová

Provizorní opravy komunikací pokračují
RMČ schválila smlouvu s firmou
Geosan na opravy klánovických
komunikací v roce 2018. Opravy
se budou provádět technologií
recyklace zastudena, po zkušenostech
z předchozího roku pomocí jiného
pojiva než je běžně používaný
cement, a to plastifikátoru RoadCem
(technologie PowerCem), který je
vhodný pro stabilizaci i jílovitého

podloží, které máme v Klánovicích.
Všechny rekonstruované ulice
budou mít na povrchu asfaltovou
obrusnou vrstvu. Opravy se budou
týkat ulic Slatinská, V Trninách,
Chudoměřická, Volšovská a Smidarská.
Zároveň jsme vyčlenili finance i na
odvodnění v ulicích Zádražanská,
Chudoměřická a Trávnická.
Robert Zoulík, radní pro dopravu

Zprávy z RMČ
• Schválila uzavření smlouvy na stavební akci „Oprava klánovických
komunikací v roce 2018“,
• schválila úpravu přechodů pro invalidní spoluobčany v ulici Slavětínská,
• schválila uzavření smlouvy, jejíž plnění se vztahuje k interiérovému vybavení
nové přístavby klánovické základní školy,
• schválila uzavření nájemní smlouvy o pronájmu pozemků, a tím zajistila
parkování pro návštěvníky akce Pohádkový les 2018,
• jmenovala členy výběrové komise v rámci konkursního řízení na ředitele/
ředitelku mateřské školy.

Nové hřiště pro plážový volejbal
V loňském roce bylo v areálu FK Klánovice V Jehličině vybudováno zcela nové
hřiště pro plážový volejbal. Výstavbu hřiště finančně podpořila Nadace ČEZ,
která na projekt přispěla částkou téměř 500 000 Kč. Ostatní prostředky uvolnila
ze svého rozpočtu MČ Praha - Klánovice. Hřiště bude uvedeno do provozu nyní
na jaře, slavnostní zahájení je naplánováno na sobotu 19. května, kdy zde bude
sehrán kvalitně obsazený exhibiční turnaj.
Ferdinand Polák
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Otázky a odpovědi
Jak může MÚ Klánovice ovlivnit výstavbu bytových domů v Klánovicích?
Prakticky nijak. Důvodem je skutečnost, že nová výstavba bytových domů podél
Slavětínské odpovídá limitům výstavby podle územního plánu platného již od
roku 2000. Jeho projednání bylo veřejné a proběhlo v letech 1998 a 1999. Tehdejší
zastupitelé Klánovic byli s řešením, které územní plán do území Klánovic přináší,
pravděpodobně spokojeni, protože plochy, kde je možno stavět mimo jiné i bytové
domy, v jeho konečné podobě zůstaly. V současnosti tak řešíme tento problém
s dvacetiletým prodlením. O tom, že se zde můžou stavět bytové domy, všichni
vědět museli, je to zcela jednoznačně a srozumitelně v územním plánu popsáno.
Nicméně žijeme v přítomnosti, a ne v minulosti, a proto se alespoň maximálně
snažíme ovlivnit podobu, a především velikost navrhovaných staveb, tak, aby co
nejvíc respektovaly charakter Klánovic. Snažíme se jednat s investory a přesvědčit
je k co největší obezřetnosti jednotlivých projektů, aby dopady na zelené Klánovice
byly co nejmenší. My uplatňujeme připomínky v zájmu Klánovic a investoři
bytových domů zase právo stavět, tak jim to umožňuje územní plán. Že naše
pozice v těchto jednáních není z nejvýhodnějších, vím, a proto je nutno věnovat
čas a energii k připomínkování nově připraveného Metropolitního plánu, který má
stávající územní plán brzy nahradit.
Pavel Vorlíček
předseda Komise výstavby MČ Praha – Klánovice
V předcházejícím čísle KZ bylo sděleno, že se budou opravovat lesní cesty
v Klánovickém lese. Je už znám konkrétní termín?
Vzhledem k tomu, že Klánovický les je ve vlastnictví dvou organizací - Lesy ČR
a Lesy Praha, není snadné domluvit opravy lesních cest, které jsou ve správě
MČ Klánovice, protože těžbu provádějí kolem cest obě organizace. Nakonec
bylo přislíbeno, že Lesy ČR opraví v květnu 2018 lesní cestu navazující na ulici
Všestarskou až k rybníkům na Placinách. Lesní cestu navazující na ulici Nové dvory
opraví Lesy Praha v červnu 2018, ale pouze v úseku, kde se kolem cesty nachází les
Prahy. Tato část lesní cesty je nejvíce poškozená. Rozježděnou cestu kolem Placin
opravili klánovičtí rybáři štěrkem dodaným MČ Klánovice. Dále bylo domluveno
s firmou GEOSAN, která provádí rekonstrukci ulice Blešnovská, že upraví vjezd na
lesní cestu, který tato organizace při rekonstrukci ulice zdevastovala a v současné
době se stále nenachází v odpovídajícím stavu. Firma GEOSAN vyrovná povrch
vjezdu na lesní cestu a zaveze štěrkem odpovídající velikosti.
Marie Mikušová
Lze na trávnících podél silnic vybudovat parkovací stání?
Nelze. Jednalo by se o nepovolený zábor veřejného prostranství a dopravní
přestupek. Jedná se o majetek ve správě MČ, a pokud někdo má úmysl na travnatém
pruhu vybudovat parkovací stání, musí podat žádost na úřad. V částech Klánovic,
kde jsou dokončeny magistrátní rekonstrukce, je podoba komunikace fixně daná,
v místech, která na opravy teprve čekají, dochází k tomu, že si lidé před svými ploty
taková parkovací místa bez povolení vytvářejí. Úřad tyto případy mapuje a vyzývá
dotyčné k jejich odstranění. Klánovická uliční síť má svůj urbanistický charakter
a k němu patří souvislé zelené pásy. Pokud někdo potřebuje mít k soukromému
účelu více parkovací míst, může si je zřídit na svém vlastním pozemku. Výjimku
mohou mít obec rozvíjející činnosti jako je lékař, restaurace, kulturní zařízení
apod. V minulosti schválená parkovací místa v zelených pásech v tuto chvíli ale
redukovat nebudeme.
Robert Zoulík, radní pro dopravu
Otázky i za vás pokládal Luboš Palata. Svoje podněty a tipy na otázky
zasílejte prosím na:
kzsefredaktor@seznam.cz

Slovo šéfredaktora
Les lze uklízet každý den
Přiznám se bez mučení, zase jsem
to nestihl. Myslím tím úklid lesa.
Dopisoval jsem diplomku svého
studia aplikované etiky na Katolické
teologické fakultě Karlovy univerzity
a měl jsem opravdu co dělat, abych ji
po dubnových víkendech při plném
pracovním nasazení dopsal. A tak
jsem, jako velká většina z nás, onen
organizovaný úklid nestihl.
Ale není všem dnům konec. Les
totiž může každý z nás uklízet celý
rok, nebo alespoň tu část z něj,
kdy není lesní půda pod sněhem.
Stačí k tomu málo, vzít si do kapsy
při procházce lesem nějaký pytlík
nebo tašku a teď, kdy ještě většina
hub neroste, místo hub sbírat
v lese odpadky. Není to tak idylická
činnost, jako když najdete voňavý
hříbek nebo babku, ale je to činnost
velmi podobná, zlepšující zrak,
pozornost, ohebnost těla a lesu
nepochybně prospívající.
Protože množství pitomců, kteří
pokládají za normální, že vypitou
plechovku od piva, krabici od džusu,
igelitový pytlík, nebo krabičku
od cigaret v lese prostě odhodí,
neklesá, ale bohužel stoupá, musí
stoupat i množství nás, kteří to po
nich uklidníme.
Samozřejmě, že to dělat nemusíme,
ale udělat to můžeme. Bez větší
námahy, velké časové i finanční újmy,
bez nějakého speciálního náčiní.
Prostě ty odpadky po těch lidechčuňatech my lidé-nečuňata uklidíme.
Protože, když to neuděláme my, tak
to za nás nikdo jiný neudělá.
Samozřejmě to neřeší všechno,
vedle lidí-čuňat jsou i občanédobytkové, kteří jsou i dnes schopni
do lesa odvézt starou ledničku,
pneumatiky a podobný sajrat.
V jejich případě platí, že pokud je
přistihneme, měli bychom to rovnou
hlásit na úřad, policii a při té jejich
dobytčině si je nafotit. Nemilosrdně.
Není to udávání, je to obrana. Obrana
našeho lesa, který si naši obranu
a ochranu zaslouží. Každý den.
Luboš Palata
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Téma čísla: Klánovice cyklistické?
Je krásné víkendové dubnové odpoledne. Po Klánovicích se pohybují desítky, možná stovky cyklistů. Rodiny s dětmi, páry,
celé skupiny výletníků. Někteří jedou po silnici, jiní po chodnících, mnozí to střídají. Cyklistický semafor u školy je jen pro
okrasu. Na rozdíl od hojně využívaných stojanů různě po obci. Na to, zda je s takovým stavem radnice spokojena, jsme se
zeptali radního pro dopravu Roberta Zoulíka.
Existuje něco jako plán městské části
na vytvoření sítě bezpečných cyklotras
v Klánovicích, který by spojoval
hlavní body v obci, koupaliště, hřiště,
školu, nádraží, nákupní středisko
a Klánovice napojila na cyklotrasy
v okolních obcích?
Propojit koupaliště, školu, nákupní
středisko a nádraží sítí cyklotras je
určitě chvályhodná představa, ale
trochu mi to připomíná snahu vydláždit
chodníky v parku a určovat kudy se
bude chodit, místo toho, aby se počkalo,
kde si sami lidé vytvoří pěšinky, které
jim vyhovují. Myslím, že v rozvolněné
a zklidněné zástavbě Klánovic lze
všechny výše zmíněné body bezpečně
propojit na základě zdravého rozumu.
Nebylo by lepší, kdyby děti mohly
bezpečně jezdil do školy na kole, než
současný stav, kdy se svážejí auty?
Obec může být nápomocna
vytvořením podmínek pro individuální
volbu jednotlivců. Škola má
nadstandardní úschovnu kol na čipy,
jejíž kapacita bude po rekonstrukci
ještě navýšena, školka úspěšně motivuje
rodiče s dětmi dopravou na kolech
nejen nabídkou cyklostojanů, ale
i výchovou malých dětí k cyklistice na
malém dopravním hřišti vybudovaném
na zahradě školky. Postranními
klánovickými ulicemi lze bezpečně dojet
do škol i na jiná důležitá místa v obci.
V původním záměru nového chodníku
alejí na Slavětínské byla kombinovaná
cyklostezka s chodníkem. Proč se tento
záměr zatím neuskutečnil?
V záměru rekonstrukce chodníku
na Slavětínské nebyla kombinovaná
cyklotrasa s chodníkem. Jednalo
se o dotaci na opravu stávajícího
chodníku z fondů EU. Budování
cyklostezek je řízeno zcela jinými
pravidly a na Slavětínské není vhodné
ani možné. Je to nebezpečné rušné
místo protínané frekventovanými
kolmými ulicemi. Každý cyklista
pojede logicky zklidněnými bočními
ulicemi, Mechovkou, Medinskou,
Aranžerskou, Blešnovskou. Pokud
vedou cyklostezky obcí, vždy jsou

Cyklosemafor u školy. Od nikud nikam.
Foto KZ – Luboš Palata
posunuty mimo centrální komunikaci.
Příkladem budiž Horní Počernice,
Hloubětín nebo Vysočany.
K čemu je torzo cyklokřižovatky
u školy a počítá se s budoucím
využitím cyklosemaforů?
Inteligentní semafor je jeden
z výsledků projektu Bezpečně do
škol a jeho financování plně hradil
Magistrát. Při jeho zřizování byly ze
strany PČR vzneseny námitky, které
neumožnily cyklisty do křižovatky
zapojit. Zařízení ale určitě není torzo
a oproti původnímu stavu je velkým
bezpečnostním přínosem pro děti.
Reguluje rychlost na Slavětínské,
umožňuje dětem bezpečný přechod
mezi oběma objekty školy po volbě
tlačítkem, preferuje výjezdy autobusů.
Proč vede cyklostezka okrajem
Klánovic, a ne středem obce, aby
přivedla cyklisty do místních obchodů,
restaurací, cukráren a kaváren?
Z důvodu bezpečnosti. Nezbývá než
věřit, že žíznivý a hladový cyklista
vyhledá 200 m vzdálenou restauraci
či cukrárnu sám.

Jedním z velkých zlepšení jsou
stojany a boxy na kola u nádraží.
Jak jsou využívány a podařilo se
zabránit krádežím kol?
Stojany jsou hojně využívány, a to
i v zimním období. Po počátečním
pomalém rozjezdu jsou v pronájmu
i všechny cykloboxy a poptávka nyní
převyšuje nabídku. MČ proto zažádala
o navýšení jejich počtu. V roce 2014
bylo ukradeno deset jízdních kol
a v roce 2017 byl zaznamenán jen jeden
případ. Trend je i díky kamerovému
systému pozitivní.
Měla by radnice usilovat o to, aby
se vrátila situace, kdy bylo v ulicích
Klánovic mnohem víc kol než aut?
Radnice může cyklodopravu
podporovat v konkrétních případech,
o kterých byla řeč výše, a tím – snad –
redukovat počty aut vezoucích děti do
škol, jedoucích na nákupy nebo ráno
na nádraží. Důležitá je i školní výchova
a veřejné akce. MČ má v plánu tento
rok uspořádat propagační akci na
podporu cyklistiky.
Luboš Palata
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Klánovická cukrárna je o hezkých jarních víkendech doslova obsypána cyklisty
Foto KZ – Luboš Palata

Potenciál Klánovic pro cyklisty je nevyužitý
Cyklistická doprava má v okrajových
městských částech velký potenciál.
Ten však z velké části není využit. Na
stav cyklistické dopravy v Klánovicích
a celém hlavním městě jsme se ptali
spoluzakladatele webu Prahounakole.
cz a také aktivního člena iniciativy
Auto*Mat Vratislava Fillera.
Při pohledu na mapu může připadat
mnohým cyklistům značení zmatečné
a nepřehledné. Například z Klánovic
vedou cyklostezky s označením A50,
8100 nebo HP-KL. „Používá se nový
celoměstský systém značení, které
začíná písmenem A, tedy například
A50. HP-KL je staré označení. Pak
ještě existují trasy od Klubu českých
turistů. V Praze existuje také snaha
rozumně napojit na cyklostezky
ve Středočeském kraji,“ popisuje
aktuální stav značení Vratislav Filler.
V některých případech existují
ještě alternativní vedení trasy.
V Klánovicích se jedná například
o trasy A50 a A500, které spojují stejná
místa, avšak mají jiné trasování.
Cyklostezka z Klánovic do Horních
Počernic je v současnosti jedna
z mála kvalitních tras v našem okolí.
„V budoucnu by měla být v lese ve směru
do centra vedena nová cyklostezka A258.
Její povrch a jiné parametry závisí na
projektu,“ uvedl Filler.

Vzhledem k rozpočtu okrajových
městských částí není samozřejmě
jednoduché najít peníze na stavbu tras
pro cyklisty. Podle Fillera je pro městské
části nejjednodušší, když najdou na svém
území vhodnou trasu pro celoměstskou
cyklostezku. Tu pak může financovat
magistrát. V Praze byla podle jeho slov
ještě před několika lety nouze o projekty,
které mají zlepšit cyklistickou dopravu
v hlavním městě. „Letos se prostaví
sto milionů korun, což je v porovnání
s minulými lety nejvyšší částka,“ popisuje
investice magistrátu Vratislav Filler.
Ke zlepšení cyklistické dopravy
pomáhají i menší projekty.
V Klánovicích to například znamenalo
přeznačení některých cyklotras tak, aby
byly pro cyklisty přehlednější. Podle
Fillera už je však většina jednoduchých
kroků hotová. V Praze tak existují
mnohá kritická místa, které je ale
obtížnější vyřešit.
V minulých letech byly na nádraží
instalovány nové stojany na kola
a uzamykatelné cykloboxy, u kterých
jsou instalovány i kamery. Podle
Fillera jsou právě kola vhodným
dopravním prostředkem na
ujetí „poslední míle“ od městské
hromadné dopravy. Naopak sdílení
kol by podle jeho slov v Klánovicích
spíše nefungovalo. „Bikesharing

potřebuje na uživení několik výpůjček
denně. Při dojíždění ráno ve směru
k nádraží a odpoledne opačným
směrem by pravděpodobně sdílení
kol nefungovalo dobře,“ řekl Filler.
Naopak v centru by sdílení kol mělo
fungovat dobře. Magistrát vydal
zásady, podle kterých by různí
poskytovatelé bikesharingu měli
fungovat. Magistrát navíc chce, aby
poskytovatelé mohli v budoucnu
spolupracovat s dopravním podnikem.
Kolo by tak bylo možné půjčit za malý
poplatek na Lítačku.
I když je vzhledem k podzimním
komunálním volbám těžké odhadnout,
jakým směrem se cyklistická doprava
ve východní části Prahy bude vyvíjet,
existují plány, podle kterých by bylo
možné dojet na kole z Klánovic až do
centra po pohodlných cyklostezkách bez
nutnosti jízdy přes rušné komunikace.
Podle Fillera je cílem vytvořit souvislou
cyklostezku z Horních Počernic přes
Černý Most, Hloubětín až do Libně.
Pokud by se povedlo i pokračování, bylo
by možné dojet až k hlavnímu nádraží.
Filler uvádí, že optimistický odhad
na dostavbu této cyklotrasy je deset
let. Reálně však předpokládá zhruba
patnáct až dvacet let. V současné době
probíhá projektování a studie.
Michael Bouška
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Hydepark

Žádné obavy
Podpoře cyklistiky se věnuji od roku

kole i pro jejich uschování u nás velmi

Menší děti a senioři, pohybující se po

2009, kdy jsem zajistila finance

nadstandardní. Máme nové stojany

obci na kolech po chodnících, jsou

projektu Bezpečné cesty do školy. Tento

a cykloboxy. Od Šestajovic je měřič

tolerováni a vnímáni spíše pozitivně.

úspěšný projekt přinesl úschovnu na

rychlosti, v květnu bude osazen další při

kola do školy, inteligentní semafor

vjezdu do Újezdu. Loni a zatím ani letos

cyklopruhů a cyklostezek prostě

a rekonstrukci křižovatky u školy

nebyl na našem nádraží hlášen ani jeden

naše obec v intervilánu nemá. Právě

v hodnotě přes milion korun. Dle

případ krádeže kola. Cyklovybavenost

cyklodopravu rozvolněnou do celé obce

vyjádření odborníků z dopravní

(stojany, jedinečné cykloboxy)

považují odborníci za ideální.

fakulty ČVUT, kteří spolupracovali na

a bezpečnost (kamery) klánovického

Jana Martinová

projektu, jsou podmínky na jízdu na

nádraží magistrát používá jako vzor.

Spolu pro Klánovice

„Osudové osmičky“ hýbou českou, ale

okamžiky se sluší patřičně uctít. Ve

republiky. Ale hlavně si už teď udělejte

i klánovickou historií. Nikomu jistě

spolupráci s místními uskupeními

velký puntík v kalendáři na neděli

neuniklo letošní sté výročí založení

proto vzniká už velmi konkrétní

16. září. Podrobný program hlavní

republiky. Nás Klánovičáků, rodilých

podoba průběžných oslav. Začátkem

slavnosti bude k dispozici v některém

i „naplavených“, se však týká ještě jedno.

června se můžete těšit na zahájení

z následujících KZ. Každopádně pokud

Letos je to sto čtyřicet let, co Václav

výstavy věnované historii Klánovic,

byste třeba ten den chtěli být styloví,

Klán založil Klánovice, tehdy osadu,

v září uvidíte unikátní dobové filmy

máte ještě spoustu času opatřit si

později lázeňské místo pro pražskou

vztahující se jak k první republice,

dobové doplňky či oblečení.

smetánku, dnes městskou část.

tak ke Klánovicím, u příležitosti

Naši městskou část. Takové důležité

28. října pak vysadíme místní Lípu

Parametry pro vybudování profi

Klára Svobodová
Spolu pro Klánovice

Další oslovení zastupitelé Zdeněk Rychtařík, Stanislav Huser, Jindřich Lukáš příspěvky nedodali.

Z dopisů redakci

Pohled zdola k počtu zastupitelů
Naše zastupitelstvo je v současné
době patnáctičlenné. Respektive doby
starosty Hanzala, kdy počet zastupitelů
jsme měli téměř jen poloviční, a přitom
se výrazně více konalo, jsou minulostí.
Přitom např. v sousedních Šestajovicích
se samostatnou působností a s téměř
shodným počtem obyvatel mají dnes
13 zastupitelů, v Újezdu nad Lesy
s cca trojnásobným počtem obyvatel
a s rozšířenou pravomocí mají 17 atd.
A jaké množství zastupitelů budeme mít
v následujícím čtyřletém období? O tom
si nám naši zastupitelé před volbami
zase zahlasují.
Je realitou, že zastupitel obecně za
svého působení se vyjadřuje a hlasuje

o podnětech, otázkách, z různých
oborů, ve kterých všech nemůže být
vždy dostatečně fundovaný, především
odborně obeznámený.
Proto zodpovědnější zastupitelstva
využívají konzultací a názorů pravidelně
konaných odborných komisí, ve
kterých zasedají občané, kteří se
speciálně v příslušném oboru více
pohybují a rozhodnutí zastupitelů
mají pak i reálnou, zdůvodněnější,
váhu. Přitom pro takovýto efektivní
přístup pak ale není žádoucí tak
početného zastupitelstva, kterým
dnes překypujeme. Vzhledem k počtu
obyvatel (přes 3000) by nám stačilo
zastupitelů 11, mj. pak za úspory

i několika desítek tisíc korun za
volební období. Patnáct zastupitelů
umožňuje sice ustavení Rady, což
však k transparentnosti rozhodování
nemusí vždy přispívat, zejména když se
pak mnohdy rozhodování nepřínosně
zužuje na pouze tři došlé radní, jak
dokladují zápisy konkrétně z roku 2017
č.1, 4, 5, 6, 7, 10, a naše zastupitelstvo to
soudružsky toleruje.
V návaznosti i na tyto argumenty
patřím k těm, kdo zastávají názor, že
současný stav našeho zastupitelstva
v rozsahu mandelu je přehnaný,
a v rozporu tak se slibem zastupitele
o vykonávání funkce v zájmu občanů.
Ladislav Hrabal
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Zprávy z Úřadu městské části

Jubilanti

Představení zaměstnanců úřadu městské části
V minulém čísle KZ jsme vám představili pracovnice Odboru výstavby, dopravy
a životního prostředí a jejich práci. Stále se chceme jako úřad přibližovat vám
občanům, a proto bychom vás nyní blíže seznámili také s prací dalšího, neméně
důležitého Odboru ekonomického.
Ferdinand Polák, starosta

Odbor ekonomický ÚMČ
V odboru, který zabezpečuje
činnosti od řízení samotného cashflow městské části přes standardní
finanční operace, pracují v současné
době dvě profesně velice zkušené
kolegyně. Rád bych pro bližší
seznámení s jejich činnostmi uvedl ty
hlavní, které tvoří každodenní náplň
práce těchto spolupracovnic.
Ing. Anna Hermanová, hermanova@
praha-klanovice.cz, tel.: 604 205 360
je vedoucí Odboru ekonomického. Její
práce zahrnuje tvorbu rozpočtů, dohlíží
na hospodaření v průběhu účetního
(kalendářního) roku, kontroluje vedení
účetnictví. Komunikuje s orgány
státní správy, například s finančním
úřadem, správcem daně nebo auditory.
Mimo tyto činnosti, které plynou
z podstaty řídicí pozice, také zpracovává
finanční operace, řeší záležitosti
související s evidencí majetku, daňových
přiznání městské části a je tajemnicí
finančního výboru.

Zuzana Prokopová, prokopova@
praha-klanovice.cz, tel.: 604 205 360
je hlavní účetní úřadu městské
části. Má na starost veškerou činnost
související s fakturací, tedy jejich
evidenci, vystavování, reklamaci
a v neposlední řadě také kontrolu
úhrad. Mezi další činnosti patří také
zpracování agendy dokladových
inventur a předpisů nájmů v objektech
ve vlastnictví městské části.
Protože se snažíme, aby náš
tým fungoval efektivně, kolegyně
z ekonomického odboru se vzájemně
doplňují ve svých náplních, například
v činnosti v rámci zpracování daňových
přiznání. Odbor také zajišťuje
přijímání a shromažďování inzerce do
Klánovického zpravodaje.
Podněty ze strany našich občanů
vnímáme jako náměty pro případná
zlepšení nebo úkoly k řešení. Proto se na
nás v případě potřeby neváhejte obrátit.
Stanislav Herman, tajemník

Jubilanti Květen 2018
Stanislava Bartušková
Margita Hájková
Dušan Zvara
Alexandra Mikulová
Václav Musil
Vladimír Škarda
Alena Vnoučková
Jiří Šmakal
Jaroslava Podubecká
Petr Sidak
Marie Bezděková
Alexandra Ratajová
Radoslav Hovorka
Jaroslava Podzimková
Ladislav Peczár
František Vokoun
Roswitha Janošová
Helena Strohschneiderová
Všem oslavencům gratulujeme!

Kontejnery

Kontejnery na objemný odpad v MČ
Praha – Klánovice
budou přistaveny v sobotu od
9.00 hod. Do 13.00 hod, a to ve
dnech a na místech:
26. 5. 2018
Všestarská ul. (křižovatka s ul.
Krovova za restaurací SAMOS
u transformátoru)
Přimské nám.
9. 6. 2018
Medinská x Smiřická
(u bytových domů)
Kuchařská x Aranžerská
(u separovaného odpadu)
23. 6. 2018
Přimské nám.
Všestarská ul. (křižovatka s ul.
Krovova za restaurací SAMOS
u transformátoru)

Změna doby umisťování kontejnerů na zelený odpad
MČ Klánovice získala v roce 2014 v rámci projektu Svoz
bioodpadu Praha Klánovice pět kontejnerů na zelený odpad.
V roce 2017 zakoupila další kontejner. Kontejnery byly
původně určeny pouze na trávu a listí a byly vyváženy dvakrát
týdně, což bylo naprosto dostačující. Po určitou dobu bylo
dovoleno ukládat i menší větvě. Bohužel se v kontejnerech
začaly objevovat velké větve, dokonce i části pokácených
stromů. Na podzim 2017 bylo povoleno ukládat do kontejnerů
opět pouze trávu a listí. Bohužel se tento požadavek
nenaplňuje a v současné době se opět v kontejnerech objevují
větve a kolem kontejnerů se nachází odpad různého druhu
– viz přiložené foto. Navíc do kontejnerů odkládají během
týdne posekanou trávu i firmy poskytující zahradnické
služby. Sama jsem se s jednou takovou firmou u kontejneru
setkala. Z uvedených důvodů MČ Klánovice rozhodla změnit
dobu přistavení kontejnerů, a to následovně: od 4. května
2018 bude každý pátek přivezen kontejner na určená místa
a po víkendu v pondělí odvezen. Klánovičtí občané včetně
chatařů můžou dále využívat deponii v pondělí a v pátek od

Kontejnery na zelený odpad
Foto ÚMČ
15 hodin do 18 hodin a každou sobotu od 9 hodin do 12 hodin.
(U chatařů je nutné kromě občanského průkazu předložit list
vlastnictví nemovitosti).
Marie Mikušová
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Klánovický kaleidoskop
Připomínka konce války
V úterý 8. 5. v 18 hod. proběhne
u klánovického památníku v parku
za kostelíčkem vzpomínkové setkání
u příležitosti 73. výročí konce
2. světové války.
Závody v lese
V neděli 13. května poskytne
Klánovický les nejeden zajímavý
zážitek. Zážitkový závod dvojic zvaný
Klánovický MiniAdventure, při němž
je třeba plnit nejrůznější úkoly, nabízí
skvělou zábavu i sportovní výkon.
Závodí dospělé dvojice i kategorie
rodičů s dětmi.
Běh naděje a Bazar knih
V neděli 20. 5. od 8 do 11.30 hod.
pořádá místní knihovna jako součást
Běhu naděje tradiční Bazar knih.
Stejně jako každý rok si můžete u školy
vybrat ze spousty zajímavých knížek
a koupit si je za úžasných 10 Kč.
Na pivo se starostou
Ve středu 23. 5. od 18 do 20 hod.
můžete přijít do restaurace U Křížků
(v areálu FK) na Pivo se starostou.
Využijte příležitosti se neformálně
na cokoli zeptat, prodiskutovat
zajímavé podněty nebo si třeba jen na
něco postěžovat.
Beseda se spisovatelem
22. 5. úterý, 19.30. Setkání se
spisovatelem a historikem Vlastimilem
Vondruškou není klasickou besedou,
není to ani přednáška, ale jak
sám říká, jde o one-man-show,
v němž se pokouší zábavně vyprávět
o životě, své literární tvorbě a také
o životě našich předků.
O parkování v Besedě
Ve čtvrtek 24. 5. 2018 od 18 hod. se
v KC Nová Beseda koná veřejná debata
na téma Parkování v Klánovicích.
Pasování čtenářů
V úterý 29. 5. proběhne v místní
knihovně již jedenácté Pasování
prvňáků na čtenáře. Jako každoročně
přijede rytíř Knihoslav z Klánovického
lesa, poslechne si, jak děti umějí číst,
odmění je a pasuje na čtenáře. 1. A v 16,
1. B v 17 a 1. C v 18 hodin.
Sestavil Luboš Palata. Chcete
informovat o své akci? Napište
do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz

Události měsíce

Úklid lesa

Na úklid lesa přišli klánovičtí i šestajovičtí občané i občánci
Foto Marie Mikušová
Stejně jako loni jsme se sešli 14. dubna
2018 na úklid lesa. Sešlo se nás 21
dospělých a 6 dětí. Půl klánovických
a půl šestajovických. Většina z nich byli
Běžouni (běžecký spolek). Čistili jsme
v podstatě divokou skládku, kterou
v lese nedaleko Všestarské ulice za léta
vytvořili hlavně místní chataři. Z nich
nepřišel na úklid ani jeden. Sebrali jsme

33 pytlů plných plastu a skla, 2 pytle
eternitu a dvě velké hromady železného
šrotu. Celkem se uklidilo z klánovického
lesa asi 900 kg odpadu. Moc děkujeme
za pomoc lesu všem zúčastněným ze
Šestajovic a z Klánovic a též za odvoz
nasbíraného odpadu pracovníkům
údržby MČ Klánovice.
Marie Mikušová

Načeva a Pavlíček v Nové Besedě
Na konci dubna jsme měli příležitost přivítat v Kulturním centru Nová Beseda
alternativní zpěvačku a herečku divadla Sklep Moniku Načevu, která spolu
s obdivovaným kytarovým mágem Michalem Pavlíčkem okouzlila a oslnila
zaplněný sál svými skladbami z alb „Možnosti tu sou...“ a „Mami“.
Využili jsme této příležitosti a položili zpěvačce několik otázek, na které
odpovídala s příjemně vyzařujícím zaujetím.
Jak se vám líbilo v Klánovicích?
Atmosféra byla od počátku, hned jak
jsme přijeli, velmi příjemná, všichni byli
milí a naladění na náš koncert. Velice
mile mě překvapilo, jak publikum citlivě
reagovalo, se zaujetím mi zpříjemňovalo
každou písničku, byl to silný zážitek,
jako bychom byli všichni součástí
jednoho tělesa. Ne na všech koncertech
jsem diváky od začátku takto přijata.
Dobrá akustika a ozvučení sehrály také
svou kladnou roli. Po dlouhé době se
mi také zde stalo, že jsem po koncertě
dostala květiny. Mile mě to dojalo.
Který text písně z vašeho repertoáru
je váš nejoblíbenější?
Všechny písně mám moc ráda, ale
pokud bych měla uvést jen jednu, tak
je to píseň Místo, ke které mám osobní
vztah pro zážitek s ní spjatý.
Měla jste příležitost se i porozhlédnout
po Klánovicích?

Bohužel ne, protože Michal chodí
na koncerty maximálně deset minut
předem. Miluji přírodu, ptáky, les…
Klánovice jsou krásně zelené, je
to hezké místo.
Využíváte nějak při koncertech své
herecké zkušenosti?
Nejsem klasická herečka, neumím
ztvárnit takovou tu hamletovskou
roli, vždy do svých hereckých rolí
promítám svoji osobnost a roli se
otvírám. Nesmírně mi to pomáhá
i při koncertování, zachovávám si
koncentraci a odbourávám trému,
nevadí mi reflektory.
I při krátkém posezení s Monikou
Načevou jsme měli možnost zachytit
její klid, vyrovnanost a pokoru a ještě
dlouho cítit příjemnou energii této
zajímavé a inspirativní ženy.
Zorka Starčevičová
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Můžete se těšit

Ze života Klánovic

Pozvánka na dětské rybářské závody

Semínkovna
Vážení spoluobčané,
na adrese Libčanská 938 na
Přimském náměstí právě vzniká
semínkovna. Hlavní myšlenkou
semínkoven je shromažďování
semínek z domácí produkce
a jejich následná distribuce mezi
zájemce. Najdete zde schránku, do
které můžete vložit přebytek osiva
či rozšířit své semínkové portfolio
o pár nových kousků. Zastavte

Co chystají na měsíc květen vyznavači
Petrova cechu? Přijměte pozvání
na již tradiční akci Místní skupiny
Českého rybářského svazu. V sobotu
26. května od deváté hodiny ranní
proběhnou na Placinách dětské
rybářské závody pro registrovanou
i neregistrovanou mládež. Na tuto
akci jsou přizvány i děti z dětského
domova a z Klokánku. Rybářské
potřeby budou všem zájemcům
zapůjčeny. Začátek je naplánován
na devátou ráno, registrace
závodníků začíná od půl osmé. Ať
máte chuť se zapojit či jen přihlížet,
jste srdečně zváni.
Pro závodící bude po dobu závodů
zajištěno občerstvení zdarma. Budou
podávány uzeniny přímo z udírny a jiné
dobroty. Každý účastník si bude moci
odnést dvě z vlastnoručně ulovených

ryb. Nejlepší tři závodníci obdrží poháry
a hodnotné ceny, drobná pozornost je
připravena pro každého z účastníků.
Rád bych poděkoval ÚMČ Praha –
Klánovice a ÚMČ Praha 3 jménem naší
MS ČRS za udělené granty. Finanční
prostředky budou využity na podporu
našeho závodního družstva i pro
nákup cen na závody.
A co je ještě nového u klánovických
rybářů? V měsíci dubnu se uskutečnily
dvě hojně navštívené brigády, na
kterých se udělal velký kus práce.
ÚMČ poskytl štěrk na opravu cest
kolem Placin, poškozených těžkou
technikou Lesů ČR při těžbě dřeva.
Došlo i na opravu vodotečí a jinou
drobnou údržbu. Rád bych touto cestou
poděkoval všem zúčastněným členům.
Richard Hladík, předseda MS ČRS
a výbor MS ČRS Praha – Klánovice

se zde a před vchodem najdete
bedničku s osivem. Semínkovny
jsou místem, kde mezi sebou
mohou zahradníci bezplatně sdílet
osivo ze svých zahrádek. Osivo by
mělo být výhradně v biokvalitě,
tedy nemořené a z chemicky
neošetřovaných rostlin. Může jít
o výsledek domácího semenaření.
Semínka jsou nabízena zdarma
v malých dávkách a pouze
pro osobní spotřebu. Protože
teď začínáme, bude nejprve,
během této sezony, potřeba naši
schránku naplnit. Doufám ale, že
už příští rok z ní bude osivo pro
svou zahrádku čerpat nejeden
Klánovičák. V dnešní době převládá

Běh naděje tentokrát i s ukázkami činnosti
místní organizace hasičů

osivo tzv. hybridních rostlin

Zveme vás na jedenáctý ročník charitativního Běhu naděje, který pořádá
Masarykova ZŠ a Místní úřad Klánovice v neděli 20. 5. 2018.
Tratě dlouhé 1000–4000 m jsou vhodné pro běžce, chodce, rodiče s kočárky
či cyklisty (trasa 10 000 m). Čeká na vás běh či procházka Klánovickým lesem,
občerstvení, doprovodný program, hudební doprovod, nebude chybět ani oblíbený
knižní bazar pořádaný klánovickou knihovnou.
Novinkou bude i ukázka aktivit a techniky dobrovolných hasičů z místní
organizace SDH.
Veškerý výtěžek z Běhu bude předán na výzkum a léčbu rakoviny. Celostátní
výtěžek 500 000 Kč byl v loňském roce předán dětské hematologii a onkologii
Motol. Na našem běhu bylo vybráno více než 25 000 Kč, což je trvale jeden
z nejvyšších republikových příspěvků.
Zápisy začínají od 8.30 hodin na parkovišti před sportovní halou u ZŠ Klánovice,
samotné běhy od 10 hodin.
Za přípravný výbor
Jolana Fuchsová

hybridní, což znamená, že se

(označených obvykle F1).
Běžně dostupná semena rajčat,
okurek či paprik jsou rovněž
v první sezoně můžeme těšit
z bohaté úrody, ovšem sezona
další přinese spíše zklamání
než čerstvou zeleninu. Z tohoto
důvodu nejsou semena hybridních
rostlin pro semínkovnu vhodná.
Jde nám hlavně o zachování
původních druhů.
Doufám, že naši iniciativu
podpoříte a přijdete se na naši
semínkovnu podívat.
Šárka Volešová (tel. 602 200 707)
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Ze života Klánovic

Sochání s Hedvikou bude letos trochu jiné
Sedmý ročník Sochání pro Hedviku
bude poněkud netradiční. Již delší
dobu posouváme projekt směrem
k tvoření menšího počtu soch,
avšak z kvalitnějších a trvanlivějších
materiálů, vyhodnocujeme kvalitu
již instalovaných soch a zvažujeme
i realizujeme potřebné relokace
některých soch. Hlavní aktivitou roku
2018 bude instalace sochy na počest
paní Hedviky Vilgusové. Vytvoření
sochy z kamene v kombinaci s imitací
bronzu jsme zadali panu Milanu
Kuzicovi. Pro Klánovice vytvořil již
Ducha klánovického dubu před školou
a také Červenou Karkulku. Umístění
nové sochy musíme ještě projednat
s představiteli naší MČ. Doufáme, že
umístění této sochy, mj. u příležitosti
desetiletého výročí úmrtí paní
Hedviky, a to na klánovickém
náměstí, po ní pojmenovaném, bude
úspěšnou tečkou za první sedmiletou
fází projektu sochání. Věříme, že
se klánovickým občanům bude
nová socha líbit.
Poděkování Jaroslavu Duškovi
19. ledna 2018 vystoupil již
podruhé, benefičně na podporu
Sochání pro Hedviku, v klánovické
Besedě, herec, improvizátor,
divadelní režisér, moderátor,

libretista a scenárista Jaroslav
Dušek. V naprosto volném diskusním
formátu „Setkání s…“ se opět cítil
jako ryba ve vodě. Stejné sympatie,
které on prokazuje Klánovicím
svými nezištnými vystoupeními,
si zřetelně získal u klánovického
publika. Jím prezentované životní
názory Klánovičtí doslova „žerou“,
a to takovým způsobem, že si i lidé
dosud imunní vůči jeho svérázné
filozofi říkají, že na tom asi něco
bude. Rádi bychom panu Duškovi
poděkovali za to, že přijal pozvání
pana Vilguse do Klánovic, podpořil
sochání, a především dal klánovickým
občanům svůj nejcennější dar.
Dar krátkého a inspirativního
setkání s jeho mimořádnou
osobností. Děkujeme.
Pocta Vladimíru Dlouhému
Tvorba sochy věnované památce
herce Vladimíra Dlouhého a jeho
výrazné dětské roli ve filmu Už zase
skáču přes kaluže – český film režiséra
Karla Kachyni z roku 1970 natočený
podle námětu ze stejnojmenné novely
Alana Marshalla – je dalším důležitým
projektem letošního roku. Socha bude
umístěna na Slavětínské ulici.

Rozloučení s panem Losertem
Se značným zpožděním jsme se
dozvěděli o skonu pana Jaroslava
Loserta, bývalého starosty Klánovic.
Pan Losert byl vždy fanouškem
kulturního dění v Klánovicích.
Byl prvním nadšeným a věrným
návštěvníkem KC Beseda, když jsme jej
v roce 2006 (znovu po několika letech)
společně s obcí obnovovali. Stejně
tak podporoval projekt sochání. Byl
jedním z nejdůležitějších finančních
dárců. Miloval lidi a miloval Klánovice.
Děkujeme mu za vše pozitivní, co pro
Klánovice udělal.
Hudba Hradní stráže a PČR opět?
Po úžasném zážitku z loňského
benefičního koncertu tohoto tělesa
v Klánovicích jsme začali jednat
o dalším vystoupení. Věříme, že se
podaří další koncert domluvit. Držte
nám (i sobě) palce.
Poškozená socha
Sochu Červené Karkulky umístěné
v rohu na náměstí Hedviky Vilgusové
poblíž dětského hřiště někdo úmyslně
vyviklal a poškodil. Jsme z toho
zklamáni. Sochu jsme odstranili
a budeme ji zpětně instalovat. Budeme
však hledat jiné místo…
Petr Kubíček, Klánovické fórum

Děti v domácím vězení
Když jsme byli děti, rodiče nás posílali
z domu se slovy „jdi lítat ven“, čímž sami
sobě dopřávali cenné chvilky a nám
dětem svobodu, která nás naučila víc,
než si zpětně možná uvědomujeme.
Venku se odehrávaly důležité věci –
vytvářela se přátelství, procvičovaly se
komunikační dovednosti, zdokonalovaly
se fyzické schopnosti, řešily se konflikty
bez dozoru dospělých. Děti se spoléhaly
na vlastní řešení problémů, a přebíraly
tak zodpovědnost samy za sebe, jindy
zase našla uplatnění týmová spolupráce.
Do dospělosti tak děti získávaly
zkušenosti a trénovaly si situace, které
později využily.
A jak se věci mají dnes u nás
v Klánovicích? Většina rodičů se, zdá se,

shodne na tom, že by děti měly trávit
venku více času, ale neví si moc rady
s tím, jak to zařídit. Máme zde dětská
hřiště a sportoviště, kde se děti můžou
vyběhat, ale moc se zde nevidí courající
skupinky dětí, které si samy určují, kam
se půjde a jak a co se bude hrát, do jaké
kaluže se skočí, na který strom se vyleze.
Zrovna tak i společná cesta pěšky
do školy není dětem příliš známá.
Snad je to i tím, že některé ulice
nemají chodníky a ne všichni řidiči
vědí nebo dokonce dodržují omezení
rychlosti na 20 či 30 km/h. Přitom
právě zvýšený provoz na silnicích bývá
jedním z nejzásadnějších argumentů
rodičů, proč se bojí nechat děti
chodit ven samotné.

Někteří rodiče nechávají venku
samotné až ve chvíli, kdy dětem svěří
mobil. Je ale k zamyšlení, do jaké míry
je dítě s mobilem opravdu dítě bez
dozoru rodiče.
Jak bychom mohli vytvořit prostředí,
které by bylo přátelštější pro samotné
děti? Míst, kde by si děti vyhrály,
zde nemáme málo, počínaje lesem,
přes ulici až k různým hřištím,
nebezpečím číhajícím na naše děti
se ale zdáme být hlavně my sami.
Zkusme být ohleduplnější, až zase
příště pojedeme obrněni v našich
autech, třeba tak i rodiče najdou
v sobě více odvahy nechat děti občas
běhat venku samotné.
Veronika Gotthardt
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MO STP informuje
V dubnu jsme měli v klubu
přednášku na téma Životní prostředí
a jeho ochrana, o tomto tématu nám
zasvěceně povídala Zorka Starčevičová,
a protože se dá povídat o všech
problémech s tím spojených dlouho,
slíbila nám návštěvu ještě jednou na
podzim. V květnu máme podle plánu
ještě přednášku dr. P. Taussiga, na
kterého se velmi těšíme.
Po návratu z rekondičního pobytu
v Sezimově Ústí začneme hned zkraje
května s vycházkami. Přesný rozpis
obdrží zájemci domů do schránky,
jinak bude k dispozici v klubu a na

Vzpomínka
nástěnce u autobusu. Začínáme hned
2. 5. 2018, pro změnu ve středu. Sraz ve
13 hod. u školy, pokračujeme 9. 5. atd.
podle rozpisu. V pondělí 14. 5. 2018 od
13 hod. se vybírá úhrada na rekondiční
pobyt na Šumavě. V úterý 22. 5. 2018
jedeme na jednodenní výlet na zámek
Kačina a do Kutné Hory, potom další
výlet je 12. 6. 2018 do Litoměřic a na
Plockovice. Na oba výlety se odjíždí
v 8.00 z obvyklých zastávek autobusu.
Těšíme se na bohatou účast při naší
jarní činnosti.
Za výbor Olga Paplhamová

Knihy mimo žebříček
Dvoudílná kniha Alexandra Solženicyna

byla bez židovského podílu poloviční,

– 200 let pospolu – Dějiny rusko-

nicméně i vysoký personální podíl

židovských vztahů (1795–1995) je

židovských revolucionářů nepřinesl

třeba číst s trochu větší opatrností

tomuto etniku v minulém století

a zřetelem k tomu, že autor ji psal

u prostého lidu velkou oblibu. V těchto

z pohledu velkoruského, na který jsme

knihách lze postupně objevovat příčiny

v Česku trochu citlivější. Nicméně, co

a peripetie soužití obou národů, včetně

do faktografie a originality pohledu,

některých bizarních pokusů vrchnosti

rozhodně stojí za to si je kriticky přečíst.

o jeho nápravy.
Karel Horníček

Je zřejmé, že ruská kultura a věda by

Z dopisů redakci

Starosta má být informován
Některé zprávy z klánovické radnice

starosta o této záležitosti nevěděl

překvapí. Sdělení o tom, že „nebyla

ještě v době jarních prázdnin. Přitom

informována“ o plánované objížďce

přípravné práce spojené s rekonstrukcí

Běchovic (uzavřených na 17 měsíců)

probíhaly v Běchovicích již od listopadu

přes Klánovice ale nelze přejít bez
alespoň krátké reakce. Na našem úřadě
jsem coby místostarosta působil 11 let
(1998–2009) a nedovedu si představit,
že by se něco podobného přihodilo
tehdejším starostům O. Hanzalovi,
J. Losertovi nebo L. Hrabalovi. Pokud se
starosta věnuje dostatečně zodpovědně
své práci pro Klánovice, nemůže se stát,
že mu – bez jeho vědomí – Magistrát

a jejich starostou je pan Martan,
spolustraník z ODS. Tato rekonstrukce
byla dlouhodobě plánována a minimálně
neoficiálně – v politické rovině – bylo
možné se o ní dozvědět s nejméně
půlročním předstihem a včas zahájit
vhodné protikroky…
Vždy jsme se s kolegy v zastupitelstvu
snažili omezovat tranzitní dopravu

(TSK) naplánuje hlavní objízdnou

Klánovicemi a chránit jejich

trasu uzavírky na silnici I. třídy Kolín–

ovzduší. Škoda, že se nyní v tomto

Praha naší Slavětínskou ulicí. Podle

směru takto nedaří.

facebookového vyjádření současný

David Dušek

Mnozí čtenáři budou zřejmě
překvapeni stejně jako já, když se tu
smutnou zprávu dozvědí: před několika
týdny zemřel pan Ing. Jaroslav Losert,
bývalý klánovický starosta.
Každý víkend někdy okolo roku
1980 mohli Klánovičtí, pracující po
ránu na svých zahrádkách, slyšet
známý hlas: „Vážení občané, přejeme
vám dobrý den. Posloucháte hlášení
místního rozhlasu…“. Po čase jsem si
hlas spojil s mužem menší postavy,
kterého jsem vídal chodit s velkou
aktovkou od klánovického nádraží. Pan
Losert byl starý mládenec, v domku
na rozhraní Klánovic a Šestajovic
bydlel sám a pracoval na ČVUT – jeho
specializací byla příprava didaktických
filmů, již během svých studií
pracoval brigádnicky jako promítač
v klánovickém kině.
Krátce po listopadové revoluci byl
na shromáždění občanů navržen do
rekonstruovaného MNV. V prvních
svobodných volbách na podzim 1990
a dále i v letech 1994, 2002 a 2006
pak byl zvolen do klánovického
zastupitelstva. Po smrti starosty
Hanzala v r. 2005 nastoupil na jeho
místo – stejně tak i v dalším volebním
období po odvolání starosty Hrabala.
Své působení chápal jako službu,
a i když jeho druhé „starostování“ mají
asi mnozí spojeno s kontroverzními
událostmi okolo záměru budování
golfového areálu, jsem si jistý, že se
rozhodoval podle svého svědomí,
nikoli z maskovaných kariérních nebo
zištných pohnutek. Nesl svou kůži na
trh, zatímco jiní v pozadí manipulovali
a za problematické projekty nikdy
nepřijali odpovědnost.
Pan Losert býval také členem
redakční rady našeho Zpravodaje.
V roce 2000 se v něm rozloučil se
svým učitelem a bývalým ředitelem
klánovické školy, panem Karlem
Matějkou, mj. tímto citátem J. W.
Goetha: „Být kladivem zdá se všem
žádoucnější a slavnější než být
kovadlinou. Ale kolik síly je třeba,
vydržet ty opakované údery!?“ Zdá se
mi, že ta slova vystihují přesně i životní
cestu pana Jaroslava Loserta.
Tomáš Ruda
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Oslavy 140. výročí založení Klánovic
V roce 2018 budeme slavit dvě významná
výročí. Nejenže na tento rok připadá
100 let od vzniku naší republiky, ale
také uplyne 140 let od založení Klánovic.
Klánovická grafička Denisa Brédová
je autorkou výše zobrazeného loga,
které propojuje obě tato významná
data a jeho podoba nás bude provázet
sérií kulturních akcí a setkání
připravovaných MČ ve spolupráci
s místními spolky a občany. Oslavy
zahájíme již příští měsíc 4. června, kdy
bude v KC Beseda otevřena výstava
nazvaná „140 let založení Klánovic“,
kterou pořádá nezisková organizace

Klánovice spolu o. p. s. Autorkou
výstavy je také Denisa. Z podkladů
klánovického rodáka Jindry Lukáše
a dalších klánovických občanů připravila
originálně pojatou kolekci fotografií
na trvanlivých bannerech, která se
koncem měsíce přesune do plenéru
a bude ještě řadu týdnů oživovat veřejný
prostor. Po slavnostním zahájení
výstavy v 19.00 hodin bude následovat
promítání unikátního filmového snímku
z historie Klánovic a poutavé vyprávění
pamětníků. Provozovatel KC Nová
Beseda Nadosah o. p. s. promítne v září
obnovený snímek „T.G.M. Osvoboditel“

od Věry Chytilové a němý dobový film
o Vlastovi Burianovi, jak ho neznáte,
doprovázený živou hudbou. Dalšími
body oslav budou projížďka historickými
automobily, swingová kapela, vystoupení
klánovických pěveckých sborů,
loutkové divadlo, turnaje a mnohá další
překvapení, která vám určitě zpříjemní
odpoledne dne 16. září v parku u kostela
Nanebevzetí Panny Marie.
Letní oslavy budou zakončeny
28. října 2018 položením květin
u pomníku obětem světových válek
a vysazením Lípy republiky.
Jana Martinová

Z dopisů redakci

Necháme si z Klánovic udělat sídliště?
Také jste si všimli, že za posledních
deset let se nám postupně Klánovice
začínají měnit? Z krásné vilové čtvrti
se postupně stává domková čtvrť ve
stylu spíše hlava na hlavě. Tam, kde
kdysi byla jedna vila ve velké zahradě
s parkovou úpravou, se dneska tísní
tři domky, kolem každého zbývá metr
zahrady a na něm jsou místo vzrostlých
stromů natěsnány zakrslé dřeviny.
Podařilo se nám společnými silami
zachránit les, přestože to vypadalo ze
začátku jako předem prohraná bitva, ale
přesto jsou denně v Klánovicích slyšet
motorové pily. Kácí se v zahradách
i v lesních parcelách, stromy opět
musí ustoupit betonu a developerům,
například tři viladomy s „vilagarážemi“
na lesní parcele na rohu ulic Kuchařská
a Aranžerská. Je sice hezké, že za každý
pokácený strom se nějaké musí vysázet
jinde, jenže každý vzrostlý strom má
svou hodnotu právě tam, kde je, a ne
tam, kde možná jednou za třicet let
vyroste, anebo taky nevyroste…

Alarmujícím faktem však je, že
se v Klánovicích začínají stavět, na
původních parcelách pro jednu vilu,
bytové domy! Konkrétně ve Slavětínské
ulici vedle restaurace Olymp. Ještě
nedávno zde stál historický plot, téměř
stoletý, sjednocující celkem tři parcely.
Malý starý domeček téměř nikdo neznal,
protože byl již po desetiletí zarostlý
náletovými dřevinami, ale také několika
vzrostlými stříbrnými smrky a jedlemi.
Už jen pamětníci si vzpomínají na
zahradu plnou růží s jezírkem leknínů
uprostřed a starou paní, která stříhala
růže do proutěného košíku. Dnes poušť.
Zítra dva obrovské bytové domy, místo
zahrady parkovací stání. Už druhý
komplex bytových domů po „úspěšném“
projektu Bazar. To vše na hlavní silnici
lemované alejí Hany Benešové, která
má být Klánovickou chloubou. Není
to přece jen škoda? Podle vyjádření
Úřadu městské části Praha - Klánovice,
mají schvalovací komise jen omezené
pravomoci a rozsah projektu se prý

podařilo zmenšit. Hmm, děkujeme.
Naštěstí se najdou i osvícenější
projekty, třeba hned naproti Olympu,
jsou to sice samé „kostky“, ale ctí
zásadu jednoho rodinného domu
v jedné zahradě. Na závěr stojí za to
ještě zmínit rekonstrukci Švestkovy
vily v ulici V Pátém, ta se mimořádně
povedla, je úžasné, že někomu stojí za
to takhle krásnou starou vilu zachovat
a zrekonstruovat, i když by bylo
mnohem jednodušší a levnější ji srovnat
se zemí a postavit místo ní domek
v pasivním standardu…
Existuje něco, čím může pomoci
každý z nás? Snad jen, neprodávejme
své milované nemovitosti developerům,
kteří je používají jen k vlastnímu
obohacení, ale zkusme si najít kupce,
který má opravdový zájem prožít svůj
život v krásném prostředí s úctou
k danému místu a stavitelům, kteří nám
tu zanechali svůj odkaz v podobě domů,
které dnes již nikdo nepostaví.
Ing. Zuzana Krbcová Lisá, Ph.D.
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Z dopisů redakci

Parkování v Klánovicích je možné vyřešit
Často máme sklon věci spíše
komplikovat a zdůvodňovat co a proč
nejde. Přitom komplexní a technicky
nejjednodušší, a proto nejlevnější
řešení se samo nabízí. Stačí inspirace
ve vnitřní Praze a uvědomit si, že
žijeme v 21. století.
Položme si otázku: Chceme
zachovat současný charakter obce
jako unikátní bydlení v lesoparku
a nechceme intravilán obce přeměnit
na velkokapacitní parkoviště pro
okolní, živelně se rozrůstající
satelity? Když ty navíc svůj problém
nedostatečné infrastruktury
řeší na náš úkor a parkováním
v naší obci ničí základní hodnoty
životního prostředí?
Výstavba jakéhokoli parkoviště
u nádraží je nesmyslem, jak již
bylo publikováno v minulém čísle
zpravodaje. Neřeší nic a je nákladné.
Stejně jako kácení jakéhokoli porostu,
který tvoří i třeba malou membránu
mezí tratí a obytným prostorem, ale
je zároveň biokoridorem pro četné
druhy rostlin i zvířat, třebaže jde jen
o ruderální společenstva. Zohyzdění
obce dalším dopravním značením už
nechci ani zmiňovat.
Stačí dvě značky
Postačí dvě cedule na obou vjezdech
do obce, kde se návštěvník dozví,
že parkování v obci (v celé obci – tj.
oblasti, do které vjíždí, je regulováno –
v obci je možno na veřejných místech
zaparkovat na 30 minut bezúplatně.
jinak v celé obci parkování podléhá
poplatku dle místa zaparkování).
Vhodné by bylo doplnění, že důvodem
regulace je ochrana životního prostředí
(kromě regulace se v zimě nesolí). Plus
informace, že pokud návštěvník má
zájem v obci parkovat, je potřeba se
obrátit na příslušné internetové stránky
(nejlépe obecní), kde se dozví všechny
informace, a pokud má zájem o časté
parkování v obci, tak si může stáhnout
aplikaci pro mobilní telefon), anebo
volat telefonní číslo úřadu.
Obecní úřad využitím příslušné
aplikace pak může jednoduše
a flexibilně regulovat cenu za parkování
v jednotlivých oblastech – v konkrétních
ulicích. Parkující se z aplikace dozví,
jaká je výše parkovného v ulici, ve

které se chystá zaparkovat. Například
v okolí nádraží bude parkování
nejdražší a směrem k centru obce
se může snižovat. V nekonfliktních
okrajových zónách může být relativně
nejnižší. Parkující, pokud se rozhodne
zaparkovat, zaplatí jednoduše přes
mobilní aplikaci. Nebo předem přes
web obce. Pokud by snad opravdu
někteří starší občané nebyli s to zaplatit
některou ze současných technologií,
stále by zde byla možnost zaplatit
na úřadě městské části. Součástí
registrace k parkování je registrační
značka vozidla a předplacená doba.
Pak je možno kontrolovat zaparkovaná
vozidla jednoduše přenosným
skenerem (i aplikací).
Parkovné všude
Jednoduchými skenery může být
dovybaveno i vozidlo a zaparkovaná auta
je možno kontrolovat z tohoto jedoucího
vozidla. Pokud vozidlo nebude mít
parkovné zaplaceno, obdrží majitel
vyrozumění o příslušné pokutě (jako
je tomu u překročené rychlosti apod.).
Náklady na monitorování situace by
neměly být nijak závratné (nejsme tak
velká obec) a situace by se brzy zklidnila
a postačila by namátková kontrola.
Ulice bez regulace, kde by se parkovné
neplatilo, bych nedoporučoval. Bylo by
to jen matoucí a pro rezidenty zbytečné,
protože ti se jednoduše zaregistrují na
úřadě Městské části nebo přes web nebo
mobilní aplikaci, rovněž s uvedením
registrační značky vozidla, tak, aby
mohli parkovat kdekoli bezúplatně.
Aby nedocházelo k neoprávněným
registracím, je možno zvolit jednoduchý
klíč, kdy každý rezident, který má v obci
trvalé bydliště (kromě přihlášených na
úřadě), smí zaregistrovat jedno vozidlo,
nejvýš však dvě vozidla na nemovitost,
byt nebo nájemní bytovou jednotku.
(tzn. registrace dle klíče registrační
značka, jméno, adresa) Firmy, které mají
pracoviště v nemovitosti a potřebují
více aut, by mohly například registrovat
dvě vozidla na adresu a případné další
registrovat s parkováním před firmou
(v konkrétní ulici), popřípadě za úplatu
v celé obci. Podobně živnostníci, kteří
by svým návštěvníkům (dle registrace
do příslušné kapacity živnostenských
prostor – třeba restaurace s 20 místy

u stolu 10 přenosných registrací
k zaparkování nebo podobně) jednoduše
předali na kartičce přenosnou
registraci k zaparkování, kterou by
návštěvník umístil na viditelné místo
ve svém voze. Přenosné registrace
by byly platné jen před nebo
v blízkých ulicích. (Tedy na veřejných
místech, nikoli na soukromých nebo
vyhrazených parkovištích.) Věřím, že
by živnostníci nakonec velmi ocenili
i rozšíření možnosti zaparkování svých
zákazníků. Ti, kteří dnes obec využívají
jen jako celodenní parkoviště, jim
nepřinášejí vůbec nic.
Peníze na cyklostezky
Obec by takto mohla jednoduše
operativně řešit nejen parkování
u nádraží a s tím spojené zahlcení obce
zaparkovanými vozy od nádraží až ke
škole, ale i parkování na jiných místech,
kdekoli v obci. Například nevhodné
parkování na okrajích lesa, které se
rozmáhá a podobně.
Přínosy tohoto jednoduchého a určitě
nejlevnějšího řešení jednoznačně
přispějí ke stabilizaci situace a udržení
přírodního rázu naší obce. Současní
parkující jsou víceméně z okolí
a po počátečních rozpacích budou
vědět, že parkování je zpoplatněno
a kontrolováno a zvolí k zaparkování
vhodnější lokality. Rezidenti si
oddechnou, budou moci zaparkovat
i poblíž nádraží (nikoli všude, ne na
vyznačených místech – žluté pruhy).
Peníze na původně zamýšlená řešení,
jako je kácení, budování parkoviště,
dopravní značení, se budou moci napřít
na vybudování bezpečných cyklostezek
jak k nádraží, tak ke škole.
Jedinou drobnou zátěží pro rezidenty
by byla nutnost zaregistrovat (kromě
vlastní registrace) aktuálně přes aplikaci
nebo web (popř. na úřadě MČ), anebo
stejným způsobem předem, návštěvy,
které nebudou parkovat na jejich
soukromém pozemku. Samozřejmě
s tím, že pokud by se registrace
z nějakých důvodů nepodařila a vozidlo
by bylo zjištěno jako neoprávněně
zaparkované, pak by bylo možno to
jednoduše na úřadě dodatečně nahlásit.
Ivan Prokopič
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Hasiči informují

Soptíci se představují
Kroužek vznikl na podzim loňského roku,
kdy jsme se ho po delším odhodlávání
rozhodli založit. Začalo to náborem
dětí na veletrhu kroužku, „Zábavným
odpolednem s hasiči“, či návštěvou
2. třídy základní školy. Začaly se nám hlásit
děti, ale i dospělí, kteří do toho měli chuť
jít s námi. A tak 1. 1. 2018 vznikl kroužek
mladých hasičů – Soptíci Klánovice.
Scházíme se každé úterý (ctíme prázdniny
a dny pracovního klidu) od 16 do 17.30
v prostorách zbrojnice. Kromě tahání
proudů probíráme s malými Soptíky první
pomoc, vázaní uzlů, lezení, nauku o hoření,
jeho procesu, třídy požáru a hasiva, jak
správně volat na tísňovou linku. Dále
procházíme zásahová vozidla, kde se
děti učí poznávat nové nářadí, agregáty,
technické prostředky a jejich uložení.
Probíráme, výstroj a výzbroj hasičů a další
jejich speciální obleky. Je naším snem
občas udělat nějaký sobotní výlet a se
spřátelenými sbory v okolí udělat nějaký
závod v požárním útoku. K Soptíkům

uvítáme i další nové děti, jak chlapce,
tak i dívky, a to od 6 let. Nebráníme se
ani dětem mladším, které by mohly
Soptíky spolu s rodiči navštěvovat třeba
jako přípravku.
Kroužek je nějak finančně náročný.
Nákup oblečení, hadic, armatur, terčů
a dalších jiných věcí k nauce něco stojí.
Na kroužku se momentálně podílí sbor
a městská část. Dále je možno využít
financování z Městského sdružení
hasičů Praha, někdy bývá možnost
grantu z Ministerstva školství. To bude
možno až příští rok. A jak nám poradili
kolegové z okolních sborů, je možno
využít sponzorů. Doufáme, že nám
též bude nápomocen úřad, a to jak
finančně, tak i morálně.
V neděli 20. 5. 2018 od 8 do 12 hodin
poprvé pořádáme „Den otevřených dveří“.
V tento den se koná i „Běh naděje“. Moc
rádi vás uvidíme.
Tomáš Zamazal, vedoucí kroužku

Trocha z prevence
Hořlavé látky dělíme na nehořlavé
(kámen, cihla, ocel; vlivem vysoké teploty
ale mění svoje vlastnosti a nejčastěji
snižují své nosnosti), nesnadno hořlavé
(PVC, heraklit) a látky hořlavé (dřevo,
benzin, seno).
Především podle skupenství byly hořlavé
látky rozděleny do tříd požárů:
Třída A – požáry pevných látek
(papír, textil dřevo)
Třída B – požáry kapalin
(benzin, barvy, dehet)
Třída C – požáry plynů (acetylen,
vodík, metan, propan)
Třída D – požáry lehkých kovů
(hliník, hořčík)
Třída E – požáry elektrických
zařízení do 1000 V
Třída F – požáry jedlých olejů a tuků
Na každém hasicím přístroji je
piktogramem vyznačeno, na jaký typ
požáru je určen.
Radek Čihula, preventista SDH

placená inzerce

Sladké domácí dobroty, které si zamilujete.

Nabíjí Vás, když jsou klienti spokojení?
Pak pro Vás na pobočce Klánovice máme pozici:

Klientský pracovník
Nabízíme pestrou práci. Budete pomáhat klientům s odesláním pošty, vyplácet
poukázky a důchody, vydávat zásilky. Usnadníte klientům život nabídkou služeb
partnerů České pošty nebo můžete potěšit doplňkovým zbožím.

Proč si vybrat právě nás?
•
•
•
•

Můžete nastoupit i bez praxe – vše potřebné Vás naučíme.
Pokud Vás to bude bavit, naučíme Vás být i šéfem.
Už po roce práce u nás dostanete smlouvu na neurčito.
Máme pro Vás i benefity (zkrácenou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené
a příspěvek na ni, stravenky, příspěvky na sportovní a kulturní akce a další).
• Na termínu nástupu se dohodneme.

Jirny

objednavky@wakeybakey.cz

wakeybakey.cz

Rindová Martina – vedoucí pošty
Pište: rindova.martina@cpost.cz
Volejte: 954 313 931
Ver. 01/2016
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3900 000079

Nejširší sortiment ucelených řad nádobí
nylonové
kuchyňské náčiní

Culinaria Grey
Cenová nabídka platí od 27. 4. do 30. 6. 2018

plastové nádobí

Culinaria

Při odevzdání slevového kupónu
na prodejně, získáte slevu 20%
na nákup produktů z těchto kolekcí.

2 933900 000079

ceny odKč

59,90

-20%

nepřilnavé nádobí

Granite Grey

ceny odKč

12,-

ceny odKč

varné sklo
předního českého výrobce

99,-

tradiční a poctivé,
české smaltové nádobí

ceny odKč

ceny odKč

51,90

Při registraci do věrnostního programu BANQUET CLUB získáte slevu na další nákupy ve výši
(tato sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží). Slevy se nedají sčítat.
Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

369,-

3%

Prodejna BANQUET l Revoluční 1412, 25092 Šestajovice
Otevírací doba: Po-Ne 8:30 – 19:00 hod.
Platí do vyprodání zásob.
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Lucie Dlabačová
Slavětínská 9
190 14 Praha 9
Klánovice
Po - Pá: 9:00 - 18:00
So: 9:00 - 15:00
Ne: 9:00 - 15:00
+420 737 481 293
obchod@kvetinylucka.cz
www.kvetinylucka.cz
facebook: Květiny Lucka Klánovice

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

klavír, kytara (akustická i elektrická), rychlokurz klavíru pro dospělé
➢ učíme se hrát pro vlastní potěšení, písničky si sami vybíráte
➢ první 2 hodiny nezávazné, koncertujeme 2x za rok
➢ v učebně nebo u Vás doma, výuka je individuální
UČEBNA: Bělečská 36 (Studio Yoon)
PŘIHLAŠOVÁNÍ: e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262
DOPORUČUJEME PŘIHLÁSIT SE V KVĚTNU

www.pavelhokr.cz



Prodej a servis jízdních kol, doplňků,
cyklistického oblečení a bot
GIANT


PREMIUM

SUPERIOR

Děkujeme za Vaší věrnost a i přes ztíženou
dopravní situaci platí běžná otvírací doba.







Starokolínská 2707,
WƌĂŚĂϵͲÚjezd nad Lesy, 190 16
Ϯϴϭϵϳϯϲϯϲ
ŬŽůĂǁĂŐŶĞƌ͘Đǌ
ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŬŽůĂǁĂŐŶĞƌ
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Pohádkový les
pro děti od 2 do 8 let

Neděle 27. května 2018
Start od 9 do 12 hod.
Fotbalové hřiště v Klánovicích
Více info na www.pohadkoveklanovice.cz
Pořadatelem jsou Pohádkové Klánovice o. p. s.

PohadkovyLes_2018_inzerce_210x297_CMYK.indd 1

24/04/2018 15:55

císlo 5 | 2018

18

GROUND FLOOR

FIRST FLOOR

cena 12.990.000,-Kč
PRODEJ – unikátní vila pro bydlení i podnikání s vnitřním bazénem
a hudebním, natáčecím a dabingovým studiem, dvojgaráž a umělecký ateliér, užitná plocha 448 m2, pozemek 782 m2, Janáčkova ul.,
Šestajovice

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
re

ace
zerv

PRODEJ – hezký mezonetový byt
3+kk/B/G, 62 m2, Hrádková ul.,
Praha 9 – Újezd n.L.

zdirad.pekarek@re-max.cz

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí
cena 8.490.000,-Kč

cena 13.900.000,-Kč

www.zdiradpekarek.cz

cena 2.190.000,-Kč

PRODEJ - nově vybudovaný atelier
(k bydlení), 2+kk, 43 m2 + sklepní kóje,
Mstětická ul., Zeleneč

Poslední stavební
pozemky v projektu
v Kolodějích:
www.kolodeje-pozemky.cz

PRODEJ - luxusní RD 5+1/2G, podlahová plocha 310 m2, pozemek 1434 m2,
Ježovická ul., Praha 9 - Koloděje

PRODEJ - PRODEJ – stavební pozemek
v proluce mezi Všestarskou a Malšovickou ul.,
1062 m2, Praha 9 – Klánovice
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PROGRAM květen 2018

Výstava měsíce

MOJE LÁSKY OBRAZY

SETKÁNÍ S VLASTIMILEM VONDRUŠKOU

Výstava Taťjany Macholdové a její obrazy jsou prodchnuty pozitivní

Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou není

city, přírodu i abstrakci. Vernisáž, kterou zahájí Ester Janečková, se

man-show, v němž se pokouší zábavně vyprávět o životě a své literární

energií a neutuchajícím zájmem o lidský život, mezilidské vztahy a
uskuteční ve čtvrtek 17. 5. od 19:00, na trubku zahraje Saša Skutil.
2. 5. středa, 20:00 - Kino

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBINGEM

Pro velký úspěch a nadšení diváků opakujeme! Dle našeho názoru

nejlepší snímek roku! USA, VB/2017/drama, krimi/115 min/s českými
titulky

9. 5. středa, 20:00 - Kino

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

Česká komedie od tvůrce Jak se zbavit nevěsty a Hodinový manžel.
Česko/2018/komedie/89 min

tvorbě.

25. 5. pátek, 18:00 - Akce

SVÁTEK SOUSEDŮ

Již tradiční sousedské setkání, při kterém Vám bude k tanci i poslechu

hrát živá hudba, budete si moci zahrát pétanque či vyzkoušet nové
deskové hry (včetně dětí). Vašim dětem pustíme na ukrácení chvilky i
hezkou ﬁlmovou pohádku.

25. 5. pátek, 19:30 - Kino pro děti na svátek sousedů

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ

Norská pohádka podle skandinávské mytologie s prvky fantasy.
Norsko/2017/rodinný, fantasy, dobrodružný, pohádka/104 min/v

10. 5. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý čtvrtek v měsíci!

BLUES JAM SESSION

Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se
spřízněnými dušemi bluesové standardy.
14. 5. pondělí, 20:00 - Filmový klub

klasickou besedou, není to ani přednáška, ale jak sám říká, jde o one-

ŠVÉD V ŽIGULÍKU

Režijní debut novináře Petra Horkého Švéd v žigulíku sleduje pokus

o znovuzrození slavné ruské automobilky Avtovaz pod vedením

českém znění

27. 5. neděle, 18:00 - Kino

SOLO: STAR WARS STORY

Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie

ve ﬁlmu Solo: Star Wars Story, zbrusu novém dobrodružství
nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. USA/2018/akční, dobrodružný, sciﬁ, fantasy/v českém znění

švédského krizového manažera Bo Inge Anderssona

28. 5. pondělí, 20:00 - Kino

15. 5. úterý, 19:30 - Přednáška

životopisný/102 min/s českými titulky

DUCHOVNÍ ZKOUŠKY

Jdeme cestou, která bez zkoušek nedává smysl. Přednáší: Vlasta Červ
16. 5. středa, 20:00 - Kino

OPERACE ENTEBBE

Operace Entebbe je politický thriller inspirovaný skutečnými událostmi
z roku 1976 o únosu letu Air France na cestě z Tel Avivu do Paříže. USA,
VB/2018/krimi, drama, thriller/107 min/s českými titulky
21. 5. pondělí, 20:00 - Kino

BRATŘI LUMIÉROVÉ

Snímek vracející se k počátkům ﬁlmového průmyslu vám představí

zhruba stovku restaurovaných ﬁlmů od světoznámých hitů po zapadlé
skvosty. Fr/2017/dokumentární /87 min/s českými titulky
22. 5. úterý, 19:30 - Přednáška

Životopisný

ﬁlm

o

životě

Gauguina

na

Tahiti.

GAUGUIN

Francie/2017/

29. 5. úterý, 19:00 - Kurzy

SOCIAL CLUB

30. 5. středa, 20:00 - Kino

ZTRATILI JSME STALINA

Poklábosení v angličtině

Když 5. března 1953 zemřel Stalin, v řadách jeho nejbližších propukla
naprostá panika. Co se dělo dál, domýšlí komedie Ztratili jsme Stalina.
VB, Francie, Belgie/2017/komedie, drama, s českými titulky
BĚH S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky
každý čtvrtek od 17:00

Amatérské cyklistické vyjížďky OKOLO KLÁNOVIC

Změna programu je vyhrazena
KAVÁRNA Beseda Café s dětským koutkem je otevřena Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-20:00.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha a MČ Praha 21 za pomoc
a ﬁnanční podporu hudebních, ﬁlmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@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. 5: 3. 5. 2018. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Michael Bouška, Jana Jochová, Veronika Gotthardt,
Zorka Starčevičová, Pavla Fischerová, Radomír Kůla, Štěpánka Čtrnáctá, Matěj Nejedlý, Daniel Stangl, 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
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Žijí v Klánovicích

Tip na výlet

Nenechte kola zahálet v Kuchyňce

Jiří Lacman

Sehnat pana Lacmana nebylo vůbec
jednoduché. Má totiž stále napilno.
A to se těšil, jak bude mít v penzi čas
na všechny svoje koníčky, kterých
je požehnaně. Největší jeho láskou
je ale už 55 let stolní tenis. Začal ho
hrát v 15 letech, kdy skončil s hokejem
a závodní dráhu ukončil teprve vloni,
tedy v 69 letech! Smutně sděluje, že
ho začala zlobit kolena (jedno má už
dávno titanové) a na re-operaci už
se mu nechtělo. Stolnímu tenisu se
ale věnuje dál. Vede oddíl, trénuje
mládež (to už od roku 1970). Za ty
roky spolu s kolegy probudili nadšení
pro stolní tenis v desítkách dětí,
některé z nich postupně posílily
řady dospělých.
Současný předseda oddílu se svěřil,
že ne vždy bylo jednoduché oddíl
udržet. Přece jen se jedná o sport,
který není tak populární (a tudíž ani
finančně podporovaný), jako třeba
hokej nebo fotbal. Zrovna z loňské
sezony má ale pan Lacman radost.
Byla velmi úspěšná. A družstvo
v 1. třídě skončilo dokonce druhé,
což opravňuje hráče zahrát si
kvalifikaci o postup do divize!
Nadšení, radost ze života a zjevný
životní optimismus je vlastně to,
co mne u tohohle šarmantního
čerstvého sedmdesátníka zaujalo
asi nejvíc. Najednou máte pocit, že
mluvíte s někým, kdo je minimálně
o generaci mladší, a ta radost se
na vás přenáší.
Pan Lacman pochází z Ústí nad
Labem. Do Klánovic se přistěhoval
za svou ženou, s níž oslaví v příštím
roce zlatou svatbu. Mají dvě děti a pět
vnoučat. Oba pracovali jako spojoví
mechanici. Práce ho bavila, což je
patrné z toho, že kromě 1,5 roku
stráveného na místním národním
výboru jí zůstal věrný celý život.
Štěpánka Čtrnáctá

S teplými jarními dny přichází čas
dofouknout pneumatiky, promazat
řetěz a vyrazit na kole do přírody. Je to
také čas na vzpomínku na legendárního
klánovického cyklistu pana Jiřího
Suchánka, od jehož smrti letos v únoru
uplynulo šest let. Vypůjčil jsem si
proto titulek „nenechme kola zahálet“,
kterým vždy uváděl své články s tipy
na cyklovýlety. Naše trasa povede na
severozápad od Klánovic, směrem kam se
tak často na kolech nevydáváme. O to větší
překvapení nás ale čekají. První destinací
jsou Radonice, kam lze dojet buď přes
Zeleneč, nebo přes Horní Počernice.
Pokračujeme přes malebnou Vinoř
na zámek Ctěnice, kde si můžeme dát
kávu a prohlédnout si s citem opravené
nádvoří i okolní komplex budov. Ze Ctěnic
nás cyklotrasa 8100 dovede k prvnímu
velkému překvapení výletu. Rozsáhlý
pozdně barokní zámek Měšice, který
představuje jednu z nejzajímavějších
realizací své doby v Čechách. Na zdobné
fasádě budovy se rozhodně nešetřilo,
takže výsledný dojem při pohledu
z přilehlého anglického parku, je
skutečně ohromující.

Zámek patřil rodině Nosticů a deset let
zde žil Josef Dobrovský, který u šlechticů
sloužil jako vychovatel. Pokračujeme po
žluté značce okolo rybníků a vpravo po
silnici do obce Sluhy a Nový Brázdim.
Vyvedeme kola na nedaleký kopec
Kuchyňka, vyhlídkové místo a malebnou
přírodní památku s uceleným souborem
luk, remízků, vrcholové stepi a skalních
vývěrů. Trochu jiný svět na vás dýchne
na těchto středočeských Galapágách
(Stvořitelově kuchyňce), které kdysi
bývaly ostrovem v druhohorním
moři a dodnes zde naleznete četné
zkameněliny živočichů a vzácnou
izolovanou flóru a faunu. Zpět do Klánovic
se dostaneme přes Jenštejn a Svémyslice.
Trasa má cca 50 km.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Závan asijské kuchyně v sousedství
V sousedních Šestajovicích při výjezdu
směrem na Horní Počernice byla
nedávno otevřena restaurace s asijskou
kuchyní a suši – „Asian Wok“. Je součástí
nového nákupního minikomplexu
společně s různými dalšími obchody.
Restaurace je zařízena jednoduše, ba
přímo spartánsky. Akvárium u vchodu
není součástí menu, ale jinak vám
obsluha nabídne „dle známých obrázků“
celou paletu kuřecího, kachního,
vepřového a hovězího masa s různými
přílohami. Navíc si zde můžete
objednat jednotlivé kousky, nebo
cenově zvýhodněné sety suši. Všechna
námi objednaná jídla byla z čerstvých
ingrediencí a chutnala přesně tak,
jak jsme očekávali, u suši bych jen
doporučil lépe dochutit rýži.
Příprava jídel je velmi svižná
vzhledem k obratnosti rodilých
kuchařů. Případné zájemce o kulinářský
zážitek jistě nabízený sortiment
neohromí, ale musíme si uvědomit, že
se v podstatě jedná o něco kultivovanější
způsob rychlého občerstvení, s nímž se
již většina z nás více či méně setkala.

Provozovatel této restaurace si jistě
nevytkl za cíl zisk michelinské hvězdy
za gastronomii, ale obsluha je příjemná
a částečnou jazykovou bariéru pomáhá
zbourat očíslování jídel, jejichž kvalita
a cena jsou velmi dobré.
Na jídlo se zde můžete zastavit
prakticky kdykoli, protože otevírací
doba nabízí celý sortiment jídel již
od časného dopoledne do soumraku
po celý týden. A v případě potřeby
vám zabalí jídlo do krabičky s sebou.
Na závěr lze říci, že pokud hledáte
rychlé zahnání hladu a nemáte
chuť na klasickou kuchyni, pizzu, či
bagetu, tak v Asian Wok najdete, co
váš žaludek potřebuje. A to rychle
a za rozumnou cenu.
Slávek Jaroš
Asian Wok – Asijská kuchyně a Sushi
Obchodní centrum Šestajovice
Revoluční 1412

    

