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Klánovické koupaliště, které nenabízí zdaleka jen koupání, je jednou
z velkých předností obce. O něm a o dalších možnostech na koupání
v okolí Klánovic je téma tohoto čísla.
FOTO KZ Radomír Kůla
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pomalu začínáme vstupovat do trochu hektické stavební sezony. Přístavba školy, stavba jurty v mateřské škole, revitalizace aleje Hany
Benešové a řada další menších
akcí si vyžádá někdy i Vaši trpělivost, ale doufáme, že zkvalitní
náš život.
Jednou z drobnějších staveb bude
i malé dětské hřiště na našem volném pozemku u Nepasického náměstí. Díky laskavosti soukromého sponzora, který poskytne hrací prvky „Tomovy parky“, zde
při součinnosti MČ a místních obyvatel vznikne soubor několika nových atrakcí pro malé děti. Tento
okraj Klánovic postrádal možnost
kolektivního hraní pro děti a tato
akce by měla tento deficit napravit.
Hezké prázdniny Vám přeje.
Ing. Karel Horníček
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Zprávy z jednání Rady Městské části

Rada Městské části zasedala dne 2. 6. a 12. 6. 2015.
Řešeny byly následující body:
2. 6. 2015 rada

• schválila vypsání výběrového řízení na JURTU pro mateřskou školu. Její
realizací dojde k navýšení kapacity MŠ o 11 dětí. V této souvislosti bylo též
schváleno navýšení kapacity dětí o 11, a to od školního roku 2015/2016.
Na MŠMT byla odeslána žádost, včetně všech příloh a podkladů,
o schválení navýšení kapacity.
• byla odeslána poptávka a schválena objednávka na úpravu zeleně – ošetření
50 javorů a 5 lip v ulicích Slatinská, Dohalická a Úprkova.V současné době byla
objednávka pozastavena a bude opakovaně řešena na jednání rady.
• schválila vypsání výběrového řízení na tiskárnu pro tisk klánovického zpravodaje a jmenovala výběrovou komisi. Byly obeslány 4 tiskárny. Termín
podání přihlášek byl stanoven do 22. 6. 2015 do 10 hodin. Ve stejný den zasedá výběrová komise, která rozhodne o vítězné tiskárně.
• schválila přidělení bytu v ul. Slavětínská a v případě neuzavření smlouvy
schválila zveřejnění záměru pronájmu bytu. Občanka Klánovic projevila zájem o přidělení bytu, který vzápětí odvolala. ÚMČ zveřejnil záměr pronájmu
bytu. Do dnešního dne evidujeme žádost jednoho zájemce, který požádal
o prohlídku bytu.
• schválila termín jednání zastupitelstva městské části na 23. 6. 2015.
• schválila vypsání výzvy k podání nabídky pro veřejnou zakázku „Oplocení
pozemku a vjezdová vrata“ v části ulice Smidarská. Předmětný pozemek má
MČ ve svém vlastnictví na základě směnné smlouvy.
• schválila snížení pracovního úvazku na ÚMČ, odbor výstavby. Současná praOMLUVA
covnice ukončila pracovní poměr a byla vypsána výzva na obsazení místa
Klánovický zpravodaj mylně inforreferenta
odboru výstavby s pracovním úvazkem 20 hodin týdně.
moval čtenáře o tom, že STAN Klá• schválila vypsání poptávkového řízení na provedení opravy okapu na objektu
novice stále nedoplnil počet svých
šaten fotbalového klubu. V současné době přijímáme nabídky.
zastupitelů, neboť tato pravomoc je
• opravu bytu Medinská s firmou Coplet Servis CZ, která jako jediná reagodle zákona o hl. m. Praze svěřena
vala na poptávku. Byt bude připraven jako zázemí pro děti z MŠ, které buRadě MČ Praha-Klánovice.
dou od nového školního roku přijaty do třídy – JURTA.
• vydala kladné stanovisko k dělení pozemků v ul. Krovova.
• souhlasila s konáním Caniscrosových závodů – běh se psem. Závody se konají dne 28. 9. 2015 a pořadatel je povinen zajistit podmínky pro bezpečnost na komunikacích, zejména v ul. Habrovská a Mechovka, bude zajištěn průjezd do lesa pro SDH a IZS.
• souhlasila se zakoupením vybavení vozidel SDH Klánovice.
• uložila svolat schůzku se zájemci o odprodej pozemků, pod a okolo prodejny potravin Včela, s firmou CPI Reality a. s.
se členy rady. Schůzka proběhla a zmíněná žádost bude projednána na veřejném zasedání ZMČ dne 23. 6. 2015.
• zamítla žádost o zřízení letní zahrádky před restaurací TIME BAR.
• Schválila zadání projektové dokumentace dopravního značení k omezení parkování u nádraží dle usnesení ZMČ
ze 16. 12. 2013.

12. 6. 2015 Rada MČ
• projednala a nesouhlasí se žádostí
o prodej pozemku v majetku MČ
v Holekově ul.
• schválila úpravy rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci pro ZŠ
od MHMP v rámci projektu specifické primární prevence „Zdravé
město Praha 2015 – I. program pro
školy a školská zařízení“ a úpravu
na úhradu doporučující zprávu
k výstavbě Domu seniorů.

• schválila výzvu k podání nabídky
na zakázku „Administrace výběrového řízení projektu a administrace
projektu Revitalizace aleje Hany
Benešové“ a firmy, které budou
obeslány.
• schválila instalaci ochranné sítě
u školního hřiště x technického
dvora ÚMČ. Celkový náklad na zakoupení sítě a souvisejících prvků
je ve výši cca 10 000 Kč, realizaci
provedou zaměstnanci ÚMČ.
• schválila uzavření smlouvy o spo-

lupráci se společností Nadosah
o.p.s. v rámci konání akce „AVON
pochod“, který se koná dne
6. 9. 2015.
• schválila uzavření smlouvy o spolupráci se společností Nadosah
o.p.s. v rámci konání akce „Hurá
na prázdniny“, která se koná dne
26. 6. 2015.
• schválila výplaty odměn pro ředitele PO.
• schválila uzavření smlouvy o spo-
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lupráci s Jindřichem Lukášem
v rámci pořádání akce „OKOLO VIDRHOLCE“ – jízda historických vozidel.
• projednala dlužné nájemné za užívání NP a rozhodla o postupu
úhrady pohledávky.
• schválila program jednání ZMČ
dne 23. 6. 2015.
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Veškeré zápisy a usnesení jsou zveřejněny na www stránkách MČ Praha
– Klánovice po jejich podpisu ověřovateli. Smlouvy jsou zveřejněny
na www stránkách MČ Praha – Klánovice po jejich podpisu oběma
smluvními stranami.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

Otázky a odpovědi
Jaká je frekvence a náplň úklidu stanic autobusů č. 261, 303
a 262 v ulicích Klánovic?
Odpovídá Ivana Horská:
Zastávky se uklízí dvakrát týdně pracovníky údržby ÚMČ. Jedná se zejména
o vysypání košů a úklid jejich okolí. Úklid závěsných košů, které jsou umístěny
na některých zastávkách zajišťuje firma Ipodec.
Starosta Ing. Horníček zmínil v KZ 1–2, že SŽDC Správa budov a bytového hospodářství přislíbila opravu nádražní budovy ještě v tomto roce.
Je už známo něco konkrétního?
Odpovídá Petr Horníček:
Jedná se o vlastníka ČD – Správa budov. Podle posledních informací by
oprava budovy měla probíhat již o prázdninách.
Pracovní aktivity na klánovickém nádraží utichly. Starý podchod je částečně zasypán, nový podchod není ještě zcela dokončen, stejně jako přilehlé plochy náležející k nádraží nejsou upravené. Kdy mohou cestující
očekávat finální dokončení celého klánovického nádraží?
Odpovídá Petr Horníček:
Harmonogram některých postupů je pro nás také záhadou. Nicméně po zasypání podchodu očekáváme prodloužení protihlukové stěny v tomto prostoru.
Zároveň stále poukazujeme na chyby v konstrukcích protihlukových stěn, kde
nejviditelnější jsou mezery pod několika z nich.
Zdi nového podchodu nádraží jsou vyzdobeny kresbami žáků klánovické školy a újezdské školy. Přesto se už objevily na zdech výtvory
sprejerů. Uvažuje ÚMČ Klánovice o umístění kamer do nového podchodu, aby se předešlo aktivitám sprejerů?
Odpovídá Petr Horníček:
I postavy na rampách pro vstup do podchodu byly součástí výzdoby, dle mého
názoru moc hezké. Již toto pojetí úpravy podchodu bylo součástí ochrany
proti sprejerům. Podchod není ve vlastnictví naší MČ. Perspektivně bychom
raději umístili několik kamer na opravenou budovu pro ochranu kol v připravovaných stojanech.
Při vjezdu do Klánovic směrem od Šestajovic byla v mírné zatáčce
na pravé straně vozovky kdysi instalovaná svodidla – v současné době
už dosti nevzhledná. Jsou tato svodidla z hlediska dopravní bezpečnosti
nutná? Pokud ne, uvažuje ÚMČ Klánovice o jejich odstranění?
Odpovídá Petr Horníček:
Jedná se o svodidla, která jsou umístěna v místech, kde se napojuje ul Šlechtitelská na ul. Slavětínskou a dle starousedlíků byla instalována jako bezpečnostní prvek. Jedná se o aktivitu TSK na základě opakovaných nehod.
Ptala se Marie Mikušová
Svoje dotazy posílejte prosím na: Majka.Mikusova@seznam.cz.
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Slovo šéfredaktora

Nuda v Klánovicích
Mám takový sen. Aby v létě v Klánovicích nebyla nuda. Vím, že
spousta Klánovičáků na léto někam
odjede, k moři, do hor, pod stan
k nějakému rybníku, nebo prostě
poznávat svět. Nemuseli bychom,
Klánovice jsou samy o sobě místem
pro trávení prázdnin, vždyť ne nadarmo vznikly kdysi jako letovisko.
Vedle nás, kteří tu přes prázdniny
nějaký ten týden zůstáváme, protože
tolik dovolené, aby někam odjel
na dva měsíce, člověk většinou
nemá, přijíždí stále do Klánovic
mnoho lidí, kteří tu prázdniny tráví.
Děti přijíždějí za klánovickými babičkami a dědečky, je tu pořád nejen v Klánovicích, ale i v okolí dost
chat, kemp se zaplní desítkami přívěsů, obytných aut a stanů, do Klánovic zavítají výletníci z Prahy.
Prostě troufám si tvrdit, že celkový
počet lidí, kteří se v Klánovicích pohybují, se o prázdninách zase tak
moc nezmenší, možná, že dokonce naopak. Jen je tu, když naše kulturní centrum na dva měsíce zavře,
tak trochu nuda.
Mám takový sen, co by se s tím
dalo dělat. Uprostřed Klánovic,
na místě, kam se chodí sáňkovat
a pálit čarodějnice, máme vlastně
takové krásné přírodní hlediště.
Hlediště, ke kterému by stačilo postavit plátno, a měli bychom najednou svoje vlastní klánovické letní
kino. Mohl by sem jednou týdně zajíždět pražský Kinobus, nebo něco
podobného. Kdyby se promítaly filmy s titulky, nebo filmy kreslené, tak
věřím, že by si sem cestu našli i turisté z kempu, mezi nimiž převažují
cizinci. Věřím, že pokud by se podařilo dodržovat nepříliš noční promítací časy a vymyslelo se nějaké
menší odškodné, tak by klánovické
letní kino nemuselo narazit ani u lidí,
kteří ve zmíněné lokalitě bydlí a kteří by to mohli vzít ne jako obtěžování, ale jako výhodu, že to
do „kina“ mají pár kroků.
Tento rok to už nestihneme, ale ten
příští bychom to mohli společně
zkusit naplánovat a zařídit. Co říkáte?
Váš Luboš Palata
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Téma měsíce:

Klánovické koupaliště
aneb kam v létě za koupáním
Je červen, jaro se blíží ke svému
vrcholu a panuje pěkné vedro, jak to
letos vypadá na klánovickém koupališti? Před jistým časem si KZ kladl
otázku, bude-li tam nuda. Není a asi
nebude, ke slunění se nabízí pěkný
trávník od bazénů oddělený živým
plotem anebo menší plocha bezprostředně u vody pokrytá betonovými
dlaždicemi. Prolézačky a skluzavky
pro menší, pro větší trampolíny a hřiště pro plážový volejbal, i tak by bylo
co zlepšovat, třeba stojanů pro kola by
mohlo být více. Vstupné se platí v občerstvení, kde prodej obstarávají us-

měvavá, příjemná mladá děvčata,
prostor se stolky je opatřen vzdušným
zastřešením chránícím nejen před nenadálým deštěm, ale i před palčivým letním žárem. Škoda jen, že
před sedmou hodinou podvečerní
zazní ostrý hvizd píšťalky a malí i velcí jsou nemilosrdně vykázáni z vody,
protože provoz koupaliště v 19.00 hod
končí. Touto dobou v létě slunce už
jen příjemně hřeje, nepraží jako přes
den, kdy člověk často s úlevou vyhledává stín. Návštěvník by ještě rád
hodinku pobyl, užil si podvečerní pohody. Proč jsou koupající se tak ráz-

ně vystrnaděni, příliš nechápu, protože hosté z kempu se mohou jít
koupat, kdy chtějí. Děje se tak kvůli
bezpečnosti, na niž dohlíží plavčík?
Během celého odpoledne jsem
po něm očima pátral. Měl jeho úlohu
zastávat postarší oblečený pán podřimující v křesílku u hlubšího bazénu
anebo snad o kousek dál si také v křesílkách hovící dvě korpulentnější, živě
spolu diskutující, ne zrovna mladé
dámy? Nechtěl bych se ocitnout v roli
tonoucího, asi by mě nikdo nezachránil.
Radomír Kůla

Klánovické koupaliště je ideální především pro rodiny s malými dětmi. Foto KZ – Radomír Kůla
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Když ne do Klánovic, kam jinam?
A jakou má zdejší koupaliště konkurenci? O týden později, první letní
den, kdy KZ zkoumal možnosti v blízkosti Klánovic, moc na koupání nebyl. Slunce se střídalo s dešťovými
přeháňkami, teplota vzduchu 17 °C,
kam se poděla vedra, jež byla o týden dříve. Koupaliště v sousedních
Úvalech bylo zavřené, ale i zpovzdálí
od brány byly vidět dva olezlé, navíc
vypuštěné bazény. Ani zbytek areálu
nevzbuzoval žádné velké nadšení,
omšelé boudy s oprýskanými nápisy
„Občerstvení“ a nevelký prostor s neposekanou trávou. Ne, sem určitě ne.
Tak tedy vzhůru do přírody. Dolnopočernický rybník, který je takřka
za humny, ke koupání nijak zvlášť
neláká. Je to rybník se vším všudy,
tedy s nemnoha bahnitými vstupy
do nepříliš průhledné vody. Rušná,
hlučící železniční trať, silniční výpadovka na Kolín a přes rybník vedoucí
městská dálnice rekreanty toužící
po klidu spíš odrazují, než přitahují.
Další nejbližší možnost představuje
až písečník na okraji Čelákovic směr
Lázně Toušeň. Je to krásný kousek
přírody, místními nazývaný „Malvíny“, ostrůvky ponechané zde bě-

hem těžby písku, jim připomínají britské Falklandy, podle Argentinců Malvíny. Nemohl jsem si nevzpomenout
na Klánovický les, jemuž hrozilo vykácení a následná komercializace.
Na Malvínách se místní sice koupou,
ale oficiálně je to zakázané a řekl
bych, že je to dobře. Místní se mohou
koupat v Labi anebo v jeho mrtvém
rameni zvaném Grádo a Malvíny by
se mohly stát rájem vodních ptáků,
kouskem znovu obnovené přírody.
Dále tímto směrem se těsně za Starou Boleslaví nacházejí tzv. Probošťská jezera s vodními atrakcemi,
stánky s občerstvením, prostě vším,
čeho jsou zatím Malvíny / Falklandy
ušetřeny. Poměrně úzkou silnicí lze
pokračovat o kousek dál do Lhoty,
jež se autem musí projet a za vesnicí
doprava k místnímu známému jezeru, na velikánském parkoviště se
místo vždy najde. Cyklisté mohou,
pokud nejeli již ze Staré Boleslavi
přímo lesem, k jezeru odbočit ve vsi.
Začátkem léta je tady čistá voda,
v srpnu už je to horší. Pláže jsou kolem dokola, na západním břehu je
pěkná nudistická pláž, často nestydatě okupovaná textiláky.

Jezero u české duny
Jinou možností je vyrazit z Klánovic
po staré poděbradské přes Nehvizdy
do Ostré, kde se dá také navštívit
místní botanická zahrada anebo pokračovat ještě o pár kilometrů dál
k jezeru do Sadské. Je to přece jen
kousek dál od Prahy a ne tak známé
jako Lhota, nudistická pláž ale nechybí. Místní zajímavostí je písečný
přesyp, od jezera je to kousek cesty
lesem, procházkou tam a zpátky se
dá pobyt u vody trošku zpestřit. Není
to žádná hora rozžhaveného písku
jako někde na Sahaře, ale jakýsi
menší kopeček v lesíku, řídce porostlý vyzáblými borovicemi, živin ani
vody v písku moc není. Podobný přírodní útvar se nachází až v jižních
Čechách v povodí Lužnice u obce
Vlkov.
Všechna zmíněná přírodní koupaliště jsou dosažitelná i na kole, většinou po cyklostezkách. Rodiny
s malými dětmi, a nejen ony, asi ale
dají v letních vedrech přednost
autu.

Jezera Malvíny u Toušně jsou i na pohled krásná. Foto KZ – Radomír Kůla

Radomír Kůla
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Hydepark
Miliony pro Klánovice
Možnost využití peněz EU na území Prahy je velmi omezené. Letos v únoru se taková příležitost vyskytla. V programu Konkurenceschopnost byla vypsaná mimořádná
výzva na revitalizaci zelených ploch a parků. S maximálním nasazením jsme během několika týdnů připravili
ve spolupráci se stavebními a zahradními architekty projekt, sepsali žádost a sehnali více než dvacet příloh.
Bylo to dost obtížné, ale ve vrácení vložené energie
jsem doufala. Kvalitní projekt, rychlost podání a preciznost zpracování přinesla úspěch. V náročném schvalovacím procesu jsme obstáli, získali hodně bodů a dotaci
ve výši 92,5 % celkových nákladů. Budeme mít nové povrchy parkovišť, vjezdů a chodníků na Slavětínské
a parkové úpravy před školou.
Vše navrhli talentovaní odborníci, kteří byli za podobné
realizace oceněni. Nyní vysoutěžíme realizátora a co
nejdříve se začne. Vše musí být hotovo do listopadu.
Projekt je k nahlédnutí na úřadě, plánujeme i jeho veřejné představení. Děkujeme za trpělivost při dočasných
omezení.
Jana Martinová, SPK

V Klánovicích stále řešíme péči o životní prostředí, většinu energie však věnujeme centru MČ. Neměli bychom
ale zapomínat na odlehlejší části Klánovic a především
na les. Sice nám „neříká pane“, zato ho hojně využíváme k relaxaci a někteří bohužel k odkládání odpadu.
Spolu s ředitelem naší ZŠ se podařilo ve čtvrtek 11. 6.
zorganizovat malou brigádu v lese na Počernicku. Očekávala jsem pár znuděných školáků, toužících se v lese
někam „zašít“. K mému překvapení přišlo více než dvacet dětí, které se ochotně vrhly na vymezený prostor
a uklízely jak divé. Děti navíc samy od sebe v lese našly
a vyčistily další místo. Posbírali jsme toho spoustu
a občas nevycházeli z údivu. Nevěřili byste, v jak dobré
kondici zůstaly třeba pytlíky od mléka, stáří cca 30 let –
je dobré vidět na vlastní oči, proč bychom měli třídit
odpad. Dík patří nejen řediteli ZŠ, ale hlavně učitelkám
Zelené, Luxové a Králové, dobrovolníkům, a zejména
dětem, kterým bych dala jedničku s hvězdičkou a ještě
dvakrát podtrženou.
Klára Svobodová, SPK

Omlouváme se paní Haně Votavové za uveřejnění nepravdy v KZ č. 5.
I přes naši snahu se nepodařilo sjednat nápravu, a proto volíme tuto formu.
STAN Klánovice
Pavla Fischerová, Jindřich Lukáš, Petr Soukup
Zastupitelé Zdeněk Rychtařík a Stanislav Huser své příspěvky nedodali.
Vážení čtenáři, rozhodli jsme se udělat z Hydeparku opravdové místo pro volné sdělování názorů našich zastupitelů.
Proto se na této stránce budete v každém KZ setkávat s názory zastupitelů, které nejsou s výjimkou daného rozměru
ničím omezovány. V každém čísle dostane prostor pět zastupitelů vybíraných podle klíče, aby se na každého dostalo
jednou za tři čísla KZ a zároveň byla rovnoměrně zastoupena všechna politická uskupení, která se v Klánovicích probojovala do zastupitelstva.Věříme, že tato otevřená forma diskuse bude plně využita k civilizované konverzaci. Názory
zde publikované nevyjadřují stanovisko KZ.
Luboš Palata, šéfredaktor

Z úřadu Městské části

Možnost regulace parkování v ulicích u nádraží
Jedním z problémů, který bychom
rádi vyřešili, je používání klánovických ulic u železniční zastávky jako parkoviště park + ride, využívané především cestujícími z jiných obcí. Řadu let
se snažíme pro tento problém navrhnout technické řešení, nicméně žádné z nich se nám prozatím nepodařilo prosadit.
V této štafetě se snažíme pokračovat
a v posledních dnech se otevírá na Ma-

gistrátu možnost pro řešení, se kterým
jsme mimochodem začínali, tj. kombinace modrých zón s menším prostorem pro parkovací automaty.
Modrá zóna by samozřejmě nezasahovala celé území Klánovic, ale prozatím asi plochu od zastávky ČD po ohraničení ulicemi Kuchařská – Votavova.
Ten, kdo si chce příslušný projekt prohlédnout,
najde jej na našich webových stránkách –
http://www.praha-klanovice.cz/mestska-

cast/informace-z-obce/doprava-1/generelydopravy/generel-dopravy-v-klidu/
Toto řešení má samozřejmě také svoje nedostatky. Modré zóny jsou samozřejmě placené, pro jedno místní vozidlo snesitelných 700 Kč ročně, ale pro
další vozidla již cena rychle stoupá a je
již velmi progresivní pro vozidla používaná k podnikání.
(http://praha.eu/public/49/fd/aa/159913
_4_zps_praha1_mapa.pdf)
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Vybudování modré zóny by stálo naši
MČ jednorázově značné prostředky,
které by se postupně vracely do rozpočtu MČ z výnosů, dále by se výnosy z parkování dělily napůl mezi Prahu a Klánovice.
Budeme o této variantě dále aktivně jed-
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nat, ale potřebujeme od obyvatel Klánovic, a především od postižené nejjižnější části, vyjádření, zda s podobným
řešením rámcově souhlasí.To nám můžete, nejlépe e-mailem, poslat, na adresu starosta@praha-klanovice.cz.
starosta Ing. Karel Horníček

Změny v provozu vlaků o prázdninách
Během letních prázdnin, v období snížené poptávky cestujících, proběhnou
rozhodující práce na modernizaci traťového úseku Praha–Běchovice–Úvaly,
které povedou k významnému omezení provozu osobních vlaků. Během července a srpna budou probíhat práce v mezistaničním úseku Praha–Běchovice–Úvaly, kde budou postupně rekonstruovány všechny tři traťové koleje
za pomoci speciálního sanačního stroje. Oproti původním plánům navíc se
do souběhu s touto výlukou dostalo i omezení provozu na viaduktu Výmola
v Úvalech a ve stanici Úvaly, kde se nepodařilo dokončit práce v původně plánovaném termínu 29. 6. a omezení provozu zde bude prodlouženo minimálně
do 17. 8. 2015.
Z toho důvodu bude na trati 011 Praha–Kolín omezen provoz vlaků končících/výchozích v Úvalech, které budou, jak již bylo avizováno dříve, zkráceny
pouze do úseku Praha Masarykovo nádraží – Praha-Běchovice a ve směru
do Prahy budou některé tyto vlaky vedeny v mírně upravených časových polohách.
Dne 30. 6. 2015 tak končí platnost stávajícího výlukového jízdního řádu, platného na tratích 011, 012 a 060 od 2. 3. 2015. Nový výlukový jízdní řád trati 011
(viz příloha) bude platit od 1. 7. 2015 pravděpodobně až do konce srpna,
vyjma období 25. 7.–7. 8. 2015, kdy bude vydán další výlukový jízdní řád.
Jízdní řád pro toto období ještě provozovatel dráhy SŽDC nevydal, podle průběhu projednání se předpokládá, že provoz osobních vlaků by měl zůstat
v zásadě shodný, jako ve zbytku prázdnin, spěšné vlaky budou v období
od 25. 7. do 7. 8. zrušeny.
Od 1. 9. 2015, pokud na stavbě nedojde opět k narušení harmonogramu, se
předběžně očekává, že jízdní řád osobních a spěšných vlaků se vrátí do pravidelného stavu, byť budou nadále probíhat práce především na pražském
zhlaví stanice Úvaly a dále v 2. traťové koleji z Úval do Běchovic (kolej
ve směru Praha).
S pozdravem
Ing. Filip Drápal
tiskový mluvčí
vedoucí odboru marketingu Ropid
(kráceno KZ)

Sdělení ÚMČ

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Barvy, baterie všech druhů, včetně olověných akumulátorů, čisticí prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky,
lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky můžete odkládat obsluze sběrového vozidla
11. 8. 2015 (úterý) na těchto místech:
ul. Votavova (u nákupního střediska)
17,40 hod. – 18,00 hod.
ul. Krovova (u pizzerie SAMOS)
18,10 hod. – 18,30 hod.
ul. Šlechtitelská (křižovatka s ul. Libčanská)
18,40 hod. – 19,00 hod.
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Jubilanti
V červenci slaví narozeniny:
Daniel Stangl
Marie Strádalová
Marie Žížalová
Michal Pavlata
Božena Daďourová
Helena Šeredová
Boris Procházka
Jana Gábová
Jiří Hejtmánek
Jitka Hurychová
Vladimír Štuller
Marta Strnadová
V srpnu slaví narozeniny:
Marie Haklová
Jana Koláříková
František Juránek
Miroslava Dušková
František Lounek
Alois Lukáš
Jana Havlová
Gert Weinmann
Marta Nováková
Jana Burocková
Miroslav Kopřiva
Michael Jílek
Všem oslavencům gratulujeme!

Během letních prázdnin bude kavárna s venkovním posezením pod
slunečníky a kaštany otevřená.
Kulturní centrum má tzv. divadelní
prázdniny.
Letní otevírací doba Beseda Café:
Po-ne 15:00-21:00
Opět se na Vás těšíme na čtvrtém
ročníku Klánovického hudebního minifestivalu, který se uskuteční v sobotu 29. srpna od 15:00 do 23:00
na zahradě KC Nová Beseda (v případě nepřízně počasí v sále KC Nová
Beseda).
První neděli v září si nenechte ujít již
3. ročník AVON pochodu v Klánovicích
AVON proti rakovině prsu 6. 9. od 14:00.
Více informací na:
http://kcnovabeseda.cz/program

Klánovický zpravodaj
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Klánovický kaleidoskop
Klánovický hudební minifestival
So 29. 8. 2015 v 15.00
Již pátý ročník Klánovického hudebního
minifestivalu se uskuteční v sobotu
29.8.od 16.00 do 22.00 v KC Nová Beseda. Festival bude letos zaměřený na
skupiny z Klánovic a okolí. Vystoupí
Q 21, Forty Two, Frenchise, Tango
Jazz Band, KMČ a Dominik Kučera.
Poezie, grafiky i hudba v jednom
večeru
1. září od 19.00 proběhne v Nové Besedě večer, který bude zároveň křtem
knihy i vernisáží nové výstavy grafik
básníka, výtvarníka a novináře Luboše Palaty. Autorské čtení a vernisáž doprovodí dívčí duo Joska a Kiki, na after party zahraje kapela Frenchise.
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Událost měsíce

Sochání pro Hedviku
Nezaměnitelná vůně čerstvého opracovaného dřeva, ostré, hořko-kyselé,
ocet připomínající tóny příjemně vyvažují směsici těžké omamné vůně
ptačího zobu a lipového květu. Z mohutných dubových kmenů se pod rukama sochařů pomalu vynořují sochy. Michelangelo Buonarotti v románu
Karla Schulze „Kámen a bolest“ totiž prozradil, jak se věci mají. Socha je
v bloku kamene, kmenu stromu schovaná, postačí pouze hmotu, slupku,
jež ji zakrývá, osekat. Jak jednoduché. V jednom z kmenů klánovických
dubů byl ukryt Boras – bůh severního větru, v dalším Svatý Florián a v posledním Ledové srdce.
kráceno KZ
Radoslav Kůla

Knihovna o prázdninách
V průběhu prázdnin bude výpůjční
doba knihovny stejná jako po celý rok
s výjimkou sobot, během kterých
bude stejně jako v minulých letech
uzavřena. Z důvodu malování a dovolené bude mít knihovna zcela zavřeno i od 27. 7. do 7. 8.
Veletrh kroužků
Již popáté se 2. září od 16 do 18 hodin uskuteční u základní školy Klánovický veletrhu kroužků a volnočasových aktivit nejen pro děti, ale i dospělé. Případní zájemci, kteří by
chtěli prezentovat svou činnost na
této akci, se mohou stále hlásit organizátorům prostřednictvím mailu
volesovi@volny.cz.
Hasiči slaví!
Sbor dobrovolných hasičů Klánovice oslaví 5. 9. 85. výročí vzniku SDH
Klánovice. Program oslavy zahájí
spanilá jízda hasičské techniky, která povede ulicemi Klánovic a svůj cíl
bude mít u Haly starosty Hanzala,
kde si občané budou moci veškerou
techniku prohlédnout.
Krásný úsměv
V rámci doprovodného programu
při Avon Pochodu můžete v neděli
6. 9. od 14 h v prostoru základní školy navštívit Stan zdravých zoubků,
ve kterém si pod vedením dentální
hygienistky budete moci nejen vy, ale
i vaše děti nacvičit čištění zubů klasickým kartáčkem, mezizubními pomůckami a solo kartáčkem.
Olga Karásková

Foto Radoslav Kůla

Poděkování
Sochání pro Hedviku 2015, IV. ročník sochařského sympozia Sochání pro
Hedviku, se stal minulostí. Letos vznikly tři krásné sochy: Boreás – bůh
severního větru od pana Jiřího Genzera, Svatý Florián od pana Vladimíra
Matouška a Ledové srdce od pana Petra Fidricha Rádi bychou touto
cestou poděkovali za shovívavost a trpělivost všem obyvatelům Klánovic
z blízkého okolí místa konání a doufáme, že ruchem pil a brusek příliš
neutrpěla pohoda jejich domova. Za vstřícnost děkujeme všem partnerům
a sponzorům, zejména ÚMČ Klánovice, Lesům ČR, ZŠ Klánovice a firmě
ZISTA, o.p.s. Nadosah a KC Nová Beseda. Velký dík patří všem dárcům,
patronům soch i těm, kteří si zakoupili litografie, a tím přispěli na Sochání
pro Hedviku. Děkujeme opět i panu Jaroslavu Losertovi – bývalému
starostovi Klánovic – za finanční a morální podporu tohoto projektu.
Petr Kubíček
Klánovické fórum
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Můžete se těšit

Avon pochod v ulicích Klánovic

Již potřetí se první zářijovou neděli (6. 9.) „převléknou“ Klánovice do růžového,
aby v rámci Avon Pochodu podpořily ženy, kterým jejich životy zkřížila rakovina
prsu! Začátek bohatého programu pro celou rodinu začíná ve 14 hodin. Samotný pochod plný solidarity, lásky a naděje odstartuje tradičně od KC Nová Beseda v 15 hodin. Na co se můžeme letos těšit, prozradily pořadatelky z
neziskové organizace NADOSAH, o.p.s.
KC Nová Beseda mají lidé spojené především s kulturou, proč jste se rozhodly pořádat právě Avon Pochod?
Zpočátku jsme se snažily v rámci naší organizace přinést do Klánovic především
kulturu, ale postupem času jsme měly pocit, že chceme dát lidem víc než jen kino,
koncerty a výstavy. Začaly jsme přemýšlet o komunitních akcích, které v naší obci
dlouhodobě chyběly. Proto jsme přišly s nápadem uspořádat v Klánovicích Avon
Pochod proti rakovině prsu. Cílem pochodu je podpořit boj proti této zákeřné nemoci a dodat naději těm, kteří ji nejvíce potřebují. Jsme rády, že Avon Pochod je
největší charitativní akcí svého druhu v České republice i díky nám.
Loňský koncertTheTapTap na závěr pochodu byl opravdu úžasný, můžeme
s ním počítat i letos?
Rozhodně! Koncert s Danem Bártou si užili všichni členové kapely The Tap Tap
a zhodnotili ho na svém facebookovém profilu slovy, která mluví za vše: „Od teď
pochodujeme už jen s Avon Pochodem v Klánovicích, byl to náš nejnašlápnutější
koncert tohoto roku!“
Své akce stále zdokonalujete, čím nás překvapíte tentokrát?
Výrazný rozdíl proti minulým pochodům je především v tom, že tento rok budeme
pochodovat nejen za zdravá prsa, ale i za varlata. Důvodem je propojení
s Nadačním fondem Petra Koukala a jeho projektem STK pro chlapy. Pochod
přijedou opět podpořit herečky z představení Velký holky nepláčou Jana Šulcová,
Rozálie Víznerová, Vendulka Křížová a další, tentokrát také protagonisté z úspěšné
STAND-UP comedy Na stojáka Iva Pazderková a Karel Hynek. Pochodu se dále
zúčastní i několikanásobný mistr světa a Evropy ve freestyle footbagu Jan Weber.
„Pochodovat“ bude s foobagem na nohou, a pokusí se tak o světový rekord.
Před startem vystoupí klánovická kapela Frenchise, dětský pěvecký sbor Claireton
Chorale a děti z mateřského centra Šikulka. Samotný pochod povedou
roztleskávačky z Danceport a bubeníci Barrel Battery.
(nb)

Ze života Klánovic

Z pohádky do pohádky a zase zpátky
V Klánovicích a okolí už byste pomalu nenašli rodinu s malými dětmi, kde by ještě neslyšeli o zdejším Pohádkovém lese. Poslední květnovou neděli se totiž uskutečnil jeho
již šestý ročník! Krásnou pohádkovou neděli si tentokrát užilo přes 850 dětí a potvrdilo
se tak, že jde o jednu z největších akcí pro rodiny s malými dětmi v našem regionu.
A opět to stálo za to! Děti potkaly v lese staré známé pohádkové postavy v čele s králem Ferdinandem I., kterému se opět ztratily dcery – princezny Maruška a Ema.
Cesta k jejich nalezení vedla mimo jiné přes lanovou lávku, v „sedle“ dřevěného koníka či po kladině na lesním hřišti. Jak už to v pohádkách bývá, nakonec všechno
dobře dopadlo, děti princezny našly a ještě dostaly náruč zdravých dobrot. Kromě
toho si mohly ve výtvarných dílnách vyrobit třeba královskou korunu, z tomboly si odnést krásnou dětskou knížku a Pavlínka ze Zelenče dokonce pro svou rodinu vyhrála zapůjčení nového vozu Peugeot na celý víkend!
Tak jak Pohádkový les roste, zvyšuje se i jeho finanční náročnost. Pořadatelé nikdy
na tuto akci nežádali ani korunu z rozpočtu městské části, veškeré náklady hradí
ze sponzorských darů a vlastních prostředků. Pokud se podaří dát dohromady dostatek finančních i nefinančních darů také příští rok a přesvědčit zhruba 80 klánovických dětí a dospělých, aby nám znovu ve svém volném čase a zadarmo pomohli
celou akci organizačně zvládnout, jsme odhodláni v pořádání Pohádkového lesa
(a nyní už také Pohádkového masopustu) nadále pokračovat.
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Klánovice pochodují
nejen za ženy
O tom, jak se
člověku během pár minut otočí život
vzhůru nohama, ví úspěšný olympionik Petr Koukal své. Možná právě proto neváhal
spojit své jméno nejen s nadací
STK PRO CHLAPY, ale i s Avon Pochodem. Zeptali jsme se ho, proč si
vybral právě ten klánovický.
Proč se nadační fond Petra Koukala
a jeho projekt STK pro chlapy
propojil právě s Avon pochodem
v Klánovicích?
Již během mé první návštěvy Klánovic (Nová Beseda 2014 + badminton v místní škole) jsme s úžasnými dámami z Nové Besedy začali
vymýšlet, jak projekt STK PRO
CHLAPY v Klánovicích zpopularizovat. Slovo dalo slovo a řekli jsme si,
že těžko najdeme lepší příležitost než
Klánovický Avon Pochod, kde to spojení dává výborný smysl a věříme, že
naše snaha o popularizaci téma
mužského zdraví dopadne na tu nejúrodnější půdu! Věřím také, že toto
bude jen jedna z mnoha budoucích
společných akcí STK PRO CHLAPY,
Avonu a v neposlední řadě Klánovic.
Zúčastníš se osobně klánovického
pochodu?
To vše bude záležet na vývoji olympijské kvalifikace, která právě teď
probíhá.Věřím ale, že se to podaří
a dělám pro to úplné maximum.
Kvalifikace na OH 2016 v Riu je
tedy v plném proudu, jak se ti v ní
prozatím daří?
Kvalifikace je náročná především
v tom, že trvá dvanáct měsíců. Během této doby můžeme odehrát více
než třicet turnajů, nicméně do světového i olympijského žebříčku se
počítá vždy jen deset nejlepších výsledků každého z nás. Já plánuji
odehrát cca šestadvacet turnajů a věřím, že se na OH kvalifikuji i potřetí.
(nb)
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Žáci píší

Sbírka na Nepál 1.
V úterý máme volnou hodinu a povídali jsme si o Nepálu. Naše spolužačka měla zrovna referát na živelné
pohromy. Mluvila o zemětřesení. A aby
toho nebylo málo, dne 25. dubna 2015
bylo v Nepálu zemětřesení!!! A paní
učitelka řekla: „Nebudeme si tady
o tom přece jen tak povídat, pojďme
ten nápad zrealizovat!“
A tak jsme šli za panem ředitelem,
aby nám to schválil. Řekl, že se
máme obrátit na Člověka v tísni a dovolil nám to. Okamžitě to vyhlásil rozhlasem. Každý z nás vyrobil plakát.
A pak jsme je roznesli po obou školách. A u některých plakátů jsme popsali situaci v Nepálu. Většina dětí
a učitelů nám přinesla peníze.
Na konci května, když se sbírka uzavřela, jsme vybrali za celou naši školu
23 970 Kč a poslali to do organizace
Člověk v tísni. Doufáme, že jsme Nepálu aspoň trochu pomohli.
Lucie Kořínková, Julie Cimoradská
a Adéla Hlaváčková, třída 5. B

Sbírka na Nepál 2.
V Nepálu 25. dubna 2015 se stalo zemětřesení. Mnoho lidí zůstalo pod troskami domů, které se z toho zemětřesení
rozsypaly. Mnoho lidí se ještě nenašlo
a mnoho lidí jsou také mrtví.
Asi za dva dny, jsme se o tom bavili
ve třídě a padaly návrhy, jak jim pomoct.
Paní učitelka pak řekla: „Proč si o tom
jen povídat, pojďme to zrealizovat.“
Všichni s tím souhlasili. Paní učitelka
nám rozdala čtvrtky, na které jsme napsali, co se stalo, jak můžeme pomoc
a kam a kdy mají přinést peníze. Ale
nejdříve jsme potřebovali souhlas pana
ředitele. Poslali jsme tam dvě holky, aby
se ho zeptaly. Pan ředitel souhlasil. Paní
učitelka vybrala čtyři dvojice, které chodily po třídách, aby všichni žáci věděli,
co se stalo. Ten den to ještě pan ředitel
vyhlásil při zvonění.
Od té doby, co jsme to přednesli, nám
do třídy chodili dávat peníze. Děkujeme všem, kteří přispěli na Nepál.
Doufáme, že peníze, které jsme vybrali, Nepálu pomohou.
Rebeka Bánská, třída 5. B
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Držte nám při tom palce, a až třeba vaše vlastní dítě za rok přijde s tím, že by rádo
na Pohádkovém lese dělalo Vochomůrku, tak nám ho, prosím, půjčte! Sice se vám
nejspíš vrátí domů pořádně unavené, ale také si přinese dobrý pocit ze smysluplně
stráveného dne. Děkujeme!
Poděkování všem letošním pomocníkům najdete v inzertní části.
Za Pohádkové Klánovice o.p.s.
Ing. Lucie Poláková

Ze života Klánovic

Stopa ve školním roce 2014–2015
Oddíl Stopa má za sebou již 29. rok své činnosti.V průběhu školního roku děti plnily opět
úkoly celoroční hry. Za různé aktivity (hry, poznávání přírody, práce pro Klánovický les, topografie a orientace v přírodě) děti získávaly body. Zisk dostatečného počtu bodů znamenal, že dítě dostalo pozvánku na závěrečný tajný výlet. Podmínky hry jsou voleny tak,
aby děti, které se pravidelně zúčastňují činnosti, získaly dostatek bodů a na tento výlet
jely. Výlet se jmenuje tajný, protože předem nikdo neví, kam se pojede, je to vždy překvapení. Letos byl výlet tak tajný, že jsem ani já dopředu nevěděl, kam se pojede.
Cestu výletu se děti dovídají z dopisů, které postupně hledají. První dopis je vždy ukryt
na klánovickém nádraží a z něj děti zjistí, kam mají jet – cílovou zastávku.
Zde je schován další dopis, který je nasměruje dále.Trasa letošního tajného výletu vedla
ze Zadní Třebaně přes Karlštejn, Malou Ameriku, Bubovické vodopády až na Solvajovy
lomy, kde jsme se projeli malým vláčkem. Ze Svatého Jana pod Skalou jsme pak cestovali zpět do Prahy autobusem.
Tajný výlet není samozřejmě jediným výletem Stopy. Letos jsme s dětmi absolvovali dva
víkendové pobyty. Na podzim jsme byli v autokempu Sedmihorky, jarní výjezd jsme nasměrovali do Svratky, kde jsme byli ubytováni ve škole. Zde se dětem tak líbilo, že tam pojedeme příští rok na letní tábor. Škola nám nabídla prostorné třídy, cvičnou kuchyň pro
přípravu jídel, sprchy u moderní tělocvičny a venkovní prostory pro hry. Tato oblast navíc
nabízí řadu možností pro celodenní výlety do krásné přírody Žďárských vrchů. Dále jsme
byli s dětmi na třech jednodenních výletech.
Největším naším letošním úspěchem byla účast dětí z oddílu v pražském kole přírodovědné soutěže Zlatý list. Jak v kategorii mladších dětí (do 6. třídy ZŠ), tak v kategorii starších jsme získali třetí místa.
Tradiční závěrečnou akcí oddílu Stopa je týdenní letní tábor. Táborem vždy vrcholí naše
činnost. Letos máme zajištěn pobyt ve Strážném v Krkonoších. Na táborových pobytech
čekají děti výlety do okolních míst. Dále připravujeme pro děti celotáborovou hru, kde využijí znalosti přírody, práce s mapou, ale i další dovednosti získané během celoroční činnosti. Na děti samozřejmě čekají i hry a soutěže, ale i povinnosti – služba se každý den
stará o přípravu jídla na výlety a o úklid.
Činnost oddílu Stopa je finančně podporována řadou dárců, bez kterých by bylo těžké se
obejít. Prostřednictvím grantů je naše činnost podporována Městskou částí Praha Klánovice, Magistrátem hlavního města Prahy a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Velkou pomoc pak získáváme od Nadace pro obnovu a rozvoj pana Voráčka.Tato
nadace nám jednak hradí výdaje spojené s údržbou naučné stezky, jednak podporuje přímou činnost oddílu Stopa. Všem našim donátorům tímto děkujeme.
Petr Macháč, vedoucí oddílu Stopa

Svaz tělesně postižených:
Jarní činnost jsme zakončili výletem do Plzně a do kláštera v Mariánské Týnici,
i přes „zimní“ počasí se výlet vydařil. O prázdninách cvičení v klubu nepokračuje,
zahajujeme pouze letní vycházky, a to vždy v úterý – jednou za 14 dní. Začíná se
tedy 7. 7. 2015 – sraz ve 13 hod. u školy. Potom dále pravidelně, podrobnosti
budou uvedeny na nástěnce u autobusové zastávky.
V září začínáme cvičit v pondělí 14. 9. 2015 jako vždy v 16 hod.
Odjezd na rekondiční pobyt ve Štikově je v sobotu 5. 9. 2015 v 8.00 od místního
úřadu.
Hezké prožití celého léta přeje všem výbor MO STP
Olga Paplhamová

Klánovický zpravodaj

7-8

X X I V. r o č n í k

Klánovický fotbal

Přehled jarních výsledků
MUŽI
A-tým po odehrání těžkého zápasu s rivalem z Chaber, který skončil smolnou remízou 2:2, už v květnu jenom vítězil. Ďáblice, Vinoř, Union Žižkov a Satalice, to
vše s impozantním skóre 15:1. Muži směřují za postupem. Zřejmě nejdůležitější
zápas jara je čekal na hřišti druhého Xaverova, kde uhráli remízu 1:1.
STARŠÍ DOROST
Osmé místo a solidních 23 bodů zaručuje starším dorostencům klid na závěr sezony. V květnových utkáních se klukům bohužel tolik nedařilo a po vítězství nad
Pragou přišly tři porážky v řadě a mírný sešup tabulkou.
MLADŠÍ DOROST
Mnohem lepší výkony než na podzim podávají zřejmě již plně aklimatizovaní
mladší dorostenci v pražském přeboru. Poslední tři zápasy odehráli kluci
bez prohry a vydolovali z nich 5 bodů, díky čemuž se pomalu posouvají do klidných vod tabulky a je velmi pravděpodobné, že v Klánovicích uvidíme nejlepší
pražskou soutěž i v další sezoně!
MLADŠÍ ŽÁCI
K velkému zápasu o postup se schylovalo v kategorii mladších žáků. V pátek
29. 5. hráli o postup na hřišti druhého Chodova, který měl ovšem odehráno
o zápas méně. Naši ale prohráli 1:4. I kdyby se nakonec postoupit nepodařilo,
nelze mluvit o této sezoně jako o neúspěšné, vždyť mladší žáci nastříleli soupeřům už úctyhodných 123 gólů!
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Od minula se bilance starší přípravky nikterak nezměnila, talentovaný tým ji má
stále vyrovnanou, momentálně je to 9 vítězství a 9 porážek z 18 zápasů. Na jaře
musíme vypíchnout jeden unikátní výsledek – na hřišti Hájí dokázali kluci zvítězit 14:0.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Mladší přípravce se na jaře daří a po úvodní prohře s Ďáblicemi přišly tři výhry
v řadě, poslední v gólové přestřelce doma s Březiněvsí 7:4.
Matěj Nejedlý
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Hasiči informují
Sbor dobrovolných hasičů Klánovice ve spolupráci s Městskou částí Praha – Klánovice
vás zvou dne 5. 9. 2015
v okolí Haly starosty Hanzala
na oslavy

85. výročí
založení Sboru

PROGRAM:
9.00–9.30 – nájezd techniky
10.00 – zahájení
10.15 – spanilá jízdy Klánovicemi
– po trase:
V Soudním – Slavětínská – Šlechtitelská – konečná u koupaliště –
Šlechtitelská – Slavětínská – otočka
u nádraží – Slavětínská – V Soudním – kde bude technika vystavena
10.30 – zahájení soutěží pro děti
11.30 – ukázka psovodů
12.30 – ukázky hasičů SDH
14.00 – Slavnostní projevy hostů,
předání stuhy k praporu
SDH hasičů Klánovice
14.30 – ukázky psovodů
15.00 – ukázka požárního útoku
dětí
15.30 – ukázky zásahů hasičů
16.00 – losování vítězů dětských
soutěží a jejich ocenění
17.00 – zakončení oslav – výroba
pěny
Průběh dne bude doplněn vystoupeními paní Aleny Nejedlé
s dětmi, soutěžemi a různorodými ukázkami z činnosti hasičů
– vyproštění z vozidla, požár vozidla apod.
Po celý den bude pro děti připravena trampolína, skákací hrad
a dopravní hřiště apod.
V hasičské zbrojnici bude výstava
k historii hasičů v Klánovicích.
Součástí oslav bude již tradiční
„Zábavné odpoledne s hasiči“
Občerstvení zajištěno.

Závěrečná exhibice starší přípravky, kdy si zahrály děti společně s rodiči.
FOTO FCK

Klánovický zpravodaj
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placená inzerce

KONTEJNERY KRÁL

NĚMČINA

suť • odpad • písek • štěrk • zemina • kůra

Doučuji němčinu v Klánovicích
a okolí. Děti i dospělé.
email:
nemcinaklanovice@seznam.cz

převoz strojů • terénní úpravy • nakladač

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264

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

JUDr. Hana Korkeila,
samostatná advokátka

poskytuje právní služby zejména v oblas4 práva
občanského, pracovního, správního, práva nemovitos5,
soudní vymáhání pohledávek, sepisování smluv včetně
ověřování podpisů a to nově na adrese:
Jirny, Samota 24, tel: 602 441 958
email: hana.korkeila@seznam.cz

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

STAVEBNÍ PRÁCE

CELKOVÉ REKONSTRUKCE I DROBNÉ OPRAVY,
DLAŽBY, SÁDROKARTONY, OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ,
MALÍŘSKÉ, BOURACÍ PRÁCE, HODINOVÝ MANŽEL
NYNÍ MIMOSEZÓNNÍ SLEVY

604 690 317

tel: 723 80 22 11
KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921
PRO VAŠE PSY: MINIŠKOLKA (hlídání psů v domácím
prostředí), VÝCVIK (základní pro všechna plemena,
specializovaný pro retrievery: OVVR, PZ, VZ…),
KRMIVA (Artemis, Marp, Happy dog, Platinum),
POTŘEBY (zejména pro lovecký výcvik),
VÝCVIKOVÉ OBOJKY (DogTrace) a další.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo mobil: 775 975 977.

Klánovický zpravodaj

7-8

X X I V. r o č n í k

strana

13

placená inzerce

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

stavební firma

NORTHTECH s.r.o.
*
*

Přistupujte ke svému zdraví
celostně,
očistěte své tělo
od těžkých kovů
a chemických zátěží.

*
*
*
*
*

Biorezona,
V Pátém 226,
Praha - Klánovice
603 868 521

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

Včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti.

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

www.northtech.cz

Klánovický zpravodaj
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placená inzerce

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

k
k
k
k
k
k
k

odvoz kontejnery
sutě. odpad, písky, drtě
recykláty, tříděná zemina
přeprava materiálu
avia, liaz, tatra, iveco
zemní a výkopové práce
smluvní ceny

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.cz

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.

strana

14

Klánovický zpravodaj

placená inzerce

7-8

X X I V. r o č n í k

strana

15

Klánovický zpravodaj

placená inzerce

7-8

X X I V. r o č n í k

strana

16

Klánovický zpravodaj

neplacená inzerce

7-8

X X I V. r o č n í k

strana

17

Klánovický zpravodaj

placená inzerce

7-8

X X I V. r o č n í k

strana

18

Klánovický zpravodaj

7-8

X X I V. r o č n í k

strana

19

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. 6: 3. 7. 2015. Šéfredaktor Luboš Palata. Redakční rada: Jana Jochová, Radomír Kůla, Marie Mikušová, Robert Zoulík, Matěj Nejedlý,
Olga Karásková, Daniel Stangl, korektura Ludmila Palatová. Kontakt: zpravodaj@praha-klanovice.cz. Příjem inzerce: Úřad MČ, tel: 281 961 201, email: urad@praha-klanovice.cz.
Výtvarný návrh hlavičky a grafické úpravy: akad. mal. Jan Jiskra. Grafická úprava: Pavlína Zemanová. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné
příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce. Fotografie, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Sazba a tisk BETIS s.r.o., Praha-Běchovice, tel. 604 817 600. Registrační
číslo MK ČR E 12804. Následující uzávěrka čísla: 18. 8. 2015. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1350 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.

Klánovický zpravodaj

7-8

Bydlí v Klánovicích

MUDr. Bohumil Ždichynec, CSc.
„Vesmírný chaos duše
ztracený v chvění komor, blízkost dálky,
anděl napětí a vztlaku, rytmus pravdy,
symbol lásky…“. Málokterý lékař dokáže popsat srdce podobným způsobem jako Dr. Ždichynec, z jehož sbírky básní je tato citace.
„Jako lékař jsem zažil mnoho příběhů
a situací, často na hranici života
a smrti,“ říká tlumeným hlasem náš
přední internista. Odtud čerpá inspiraci ke své tvorbě. „Při veškeré vertikalizaci a specializaci oborů zapomínáme
na celostní pohled na člověka, a to je
myslím chyba,“ uvádí MUDr. Bohumil
Ždichynec (1942). Léta dětství a dospívání prožil v jihočeském Milevsku
a Písku. Je absolventem Lékařské fakulty UK v Praze. Pracoval v několika
nemocnicích jako lékař – internista
a pak primář oddělení. Byl vědeckým
pracovníkem ve Výzkumném ústavu
balneologickém v Karlových Varech
a později se zabýval problematikou rehabilitace cévních mozkových příhod
na pozici ředitele Ústavu pro cévní
choroby mozkové. Za průkopnické práce v této oblasti mu byla udělena národní cena České rehabilitační společnosti J. E. Purkyně. Po roce 1989 založil
v Praze klinicko-laboratorní zdravotní
centrum Bioregena, první svého druhu
v ČR, s dopravním laboratorním servisem pro terénní lékaře. Nyní je ambulantním specialistou na poliklinice v Praze 2. Snaha o syntetický přístup k vědě,
nemocným a životu dovedla Dr. Ždichynce i k umění. Je členem Obce spisovatelů, píše eseje, poezii, povídky, naučné knihy. Kniha „Chlamydie – skrytá
hrozba v těle“, pojednávající o zákeřné
bakterii parazitující uvnitř našich buněk,
se dočkala již druhého vydání.Velké oblibě čtenářů se těší i praktický průvodce „Lékařem sobě“, ve kterém autor zúročil své celoživotní zkušenosti internisty. V Klánovicích žije společně se
svojí manželkou – ženskou lékařkou
přes pětadvacet let. Mají jorkšírka, tři papoušky a akvarijní rybky. Letos vyjde meditativní kniha „Žízeň po životě“ a nyní
pracuje na knize esejů. Dr. Ždichynec je
jeden z mála lidí, kterým věda a umění
splývají v proud života: „Srdce je útěchou
mozku, mozek pamětí srdce…“, píše
v jedné ze svých básní.
Robert Zoulík
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Tip na výlet

Synagoga v Brandýse nad Labem,
Davidova hvězda spadlá z nebe
Když padá z nebe hvězda, máme vyslovit své přání. V minulém roce dopadlo na území naší republiky „Deset hvězd“, což je oficiální název programu revitalizace židovských památek, a kdo držel palce, aby se jejich
oprava povedla, tomu se jeho přání splnilo. Pro jednu z deseti unikátních
renovací byla vybrána i synagoga v nedalekém Brandýse nad Labem.
Sejdeme-li z náměstí dolů směrem na Neratovice, a dáme se v levotočivé zatáčce hlavní silnice doprava, ocitneme se v bývalé židovské čtvrti.
Jedním z domů, nikterak nápadným, je synagoga, která ve svém interiéru
ukrývá hlavní sál, který je opatřen empírovými dřevěnými galeriemi ve dvou
patrech nad sebou. Tento stavebně náročný plán byl inspirován Novou synagogou ve Vídni. V 50. letech byly galerie zničeny a sál přestropen na dvě
místnosti sloužící jako skladiště. Restaurování synagogy se opírá o dochované fotografie a archeologické nálezy původní výmalby. Uvnitř nalezneme stálou expozici o rabínském písemnictví a vzdělanosti, kde se například dozvíte, co to je Mišna, Talmud, midraš nebo sidur. Existence synagogy je v Brandýse doložena již v 16. století, jedná se tedy o staré a také
významné osídlení, vždyť v 19. století tvořilo židovské osazenstvo 8 %
obyvatel města. Nedaleko synagogy, napravo od hlavní silnice, se nachází i židovský hřbitov s velkým
množstvím zachovalých náhrobků, z nichž nejcennější jsou přes
čtyři sta let staré. Více informací
o této i ostatních renovovaných židovských památkách naleznete
Interiér obnovené synagogy.
na webu: 10hvezd.cz.
Foto KZ Robert Zoulík
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Jadran v Úvalech
Tu hospůdku nenajdete na žádných internetových stránkách, mapách, ani
v průvodcích. Musíte k ní prostě dojít, nebo se po ní poptat místních.
Téměř dokonale ukrytá u tenisových kurtů a fotbalového hřiště v Úvalech,
je hospůdka Dalmacia Grill zcela nefalšovanou jadranskou restaurací
s domácí kuchyní, která vám připomene blížící se, nebo nedávno skončené prázdniny u moře v Chorvatsku. Nejde o žádnou napodobeninu, ale
o kuchyni Ozrenka Duspara, který prostě dělá jídla, která se ve své domovině dokonale naučil. Mezi jídly jednoznačně kralují domácí čevápy,
ať už ve splitském, banjaluckém, nebo v chorvatském provedení.
Já osobně dávám přednost bosenské variantě, která v sobě má i u nás nezvyklé skopové. Podobně autentická je i zdejší pleskavica, sardinky, grundle
či grilovaná makrela, nebo pražma. K chorvatským jídlům jsou k dostání
i chorvatská vína, a to za bezkonkurenční ceny, na lístku jsou i jadranské
aperitivy a destiláty. Mají ale i točenou plzeň či Kozla, sympatická je i točená Pardubická malinovka pět korun za deci. Sedět se dá v létě na zahrádce u kurtů, zařízení uvnitř hospůdky je trochu strohé, ale neurazí.
Luboš Palata
Dalmacia Grill, Gutha-Jarkovského 698, Úvaly
Otevřeno každý den od 13 do 22 hodin
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