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Pozdrav starostky

Milí spoluobčané,
ačkoliv tradičně tato rubrika začíná
pozitivně, chtěla bych vás tentokrát
informovat o situaci, která mě poněkud znepokojuje: Rada hlavního
města Prahy doporučila ke schválení
návrh na pořízení změny územního
plánu na území mezi Klánovicemi
a Šestajovicemi pro výstavbu tzv.
Klánovické spojky. A to navzdory
tomu, že se klánovické zastupitelstvo jednomyslně proti této změně
usneslo, i navzdory tomu, že jsem
na jednání Rady hl. m. P. osobně
vystoupila a připomněla, že není
v zájmu naší obce, ani v zájmu
samotného hlavního města, uvedenou změnu provést. Když k tomu
připomeneme, že v novém Metropolitním plánu se počítá s výstavbou
rychlodráhy, která má vést v těsné blízkosti Klánovic, můžeme se
právem obávat, že v horizontu několika let přestane být naše obec oázou
klidu. Je to vážný problém a řešení
není pouze v rukách delegovaných
politiků, jako jsem já nebo kolegové
zastupitelé, ale nás všech v Klánovicích i v Praze. Celé mi to připomíná
podobnou situaci, jakou jsme zažili
před 14 lety, kdy jsme stáli před otázkou les versus golf. V této souvislosti
mohu sdělit pozitivní zprávu: bývalí
investoři z Forest Golfu úspěšně
dokončili svůj projekt ve Vinoři.
Není daleko od nás, aby tam zavítali
i klánovičtí hráči golfu.
Z květnových událostí bych vás
ráda pozvala na připomenutí konce
2. sv. války krátkou vzpomínkou
na padlé 8. května v 17 hodin před
památníkem osvobození a ve čtvrtek
30. května na 2. benefiční koncert
Hudby Hradní stráže a Policie ČR
s Michalem Pavlíčkem.
Krásný máj vám přeje
Zorka Starčevičová

Zprávy z rady městské části
Rada městské části Praha - Klánovice:
• vybrala zhotovitele na provádění
pravidelného sečení travnatých
ploch o celkové výměře cca 12 000 m2
včetně odvozu posekané hmoty
a úklidu po seči na vybraných
plochách na území městské části
Praha-Klánovice,
• schválila podání žádosti
na Magistrát hl. města Prahy
o mimořádnou účelovou dotaci
na údržbu zeleně městské části
v rozsahu arboristických prací
a rekultivace zeleně,
• schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě
o pronájmu pozemku pro
cyklostojany a cykloboxy
u klánovické železniční zastávky
se státní organizací Správa
železniční dopravní cesty. Tímto
dodatkem je rozšířena plocha
pronajatá městské části pro účely

umístění osmi nových cykloboxů,
o které městská část požádala
Magistrát hl. města Prahy.
Instalace cykloboxů by měla být
dokončena koncem měsíce května,
• schválila přistoupení ke Smlouvě
o centralizovaném zadávání –
poskytnutí mobilních služeb hl.
městem Prahou. Tímto krokem
budou sníženy náklady na využití
mobilních služeb městskou částí
Praha-Klánovice,
• předala osvědčení zastupiteli
Ing. Michalovi Gabrielovi o tom, že se
stal členem zastupitelstva městské
části Praha v souladu s ustanovením
§ 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí
po rezignaci na funkci radního
a zastupitele Mgr. Luboše Palaty.
Stanislav Herman,
tajemník úřadu MČ

Poděkování
Dovolte nám touto cestou poděkovat
všem, kteří se první dubnovou sobotu
připojili k celorepublikové akci Ukliďme
svět, ukliďme Česko a přišli vyklízet

černé skládky v Klánovickém lese.
Velký dík také patří komisi životního
prostředí, která akci zorganizovala.
Rada MČ Praha-Klánovice

Pozvánka
Připomenutí památky obětí 2. světové války
Ve středu 8. května v 17 hodin v Den
vítězství si připomeneme památku obětí
2. světové války slavnostním kladením
věnců u památníku osvobození u kostela

Nanebevzetí Panny Marie. Všichni občané
jste srdečně zváni.

Rada MČ Praha-Klánovice.

Informace pro občany
Běh naděje opět i s ukázkami
činnosti místní organizace hasičů
Zveme vás na jedenáctý ročník
charitativního Běhu naděje, který
pořádá Masarykova ZŠ a Místní úřad
Klánovice v neděli 9. června 2019.
Tratě dlouhé 1 000 – 4 000 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
také 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 000Kč byl v loňském roce
předán dětské hematologii a onkologii
Motol. Na našem běhu bylo vybráno
téměř 24 000Kč, což je trvale jeden
z nejvyšších republikových příspěvků.
Zápisy začínají od 8.30 hodin
ve dvoře ZŠ Klánovice, samotné běhy
od 10 hodin.
Za přípravný výbor
Jolana Fuchsová
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Rekonstrukce komunikací v Klánovicích
Setkání se uskutečnilo 25. 4. 2019
od 18:00 hod v budově Střední školy
hotelnictví a gastronomie na Slavětínské
ul. Setkání se pod záštitou starostky
Mgr. Z. Starčevičové účastnili
i projektant Ing. Broukal a zástupce
investora Ing. Freimann. Setkání se
účastnili i další 4 zastupitelé a v publiku
bylo i 17 občanů, a to zejména obyvatelé
bydlících v dotčených komunikacích,
přičemž p. Ing. O. Šulc předal petici
podepsanou dalšími 50 občany. Na úvod
projektant Ing. Broukal seznámil
přítomné se stavem rekonstrukce
stávajících komunikací a zároveň
informoval o odložení generální
rekonstrukce ulice K Rukavičkárně,
podmínkou totiž bylo pokácení velkého
počtu vzrostlých stromů, s čímž
současné vedení Klánovic nesouhlasí.
Letošní rekonstrukce se týká části

ul. KROVOVA – úsek Slavětínská,
Sendražická; VOŇKOVA – úsek
K Rukavičkárně, Lovčická a KUNČICKÁ.
V průběhu večera se postupně
rozproudila oboustranná debata
a jednotlivé dotazy občanů postupně
přešly v oboustranný dialog, kdy
občané se ptali, dotazy byly velmi věcné
a převažovala snaha o přesvědčení jak
projektanta, tak investora, že současný
stav rekonstruované Sendražické ul.
občanům nevyhovuje, a tudíž hledejme
jiné řešení. Závěr setkání vyzněl
v příslib projektanta rozšířit počet
míst k stání v dotčených ulicích proti
návrhu obsaženém v projektu a vedení
obce přislíbilo pomoc při realizaci
projektových změn s projednáním
na příslušném oddělení dopravní
policie.
Jiří Bek, místostarosta

Otázky a odpovědi
V rozpočtu jsou na opravu ulic
vyčleněny 2 miliony Kč. Které ulice se
budou opravovat a jakou technologií?
V současné době pracovníci
OVDŽP ÚMČ mapují díry a výtluky
klánovických komunikací.
Výběrové řízení bude vypsáno ihned
po odsouhlasení seznamu navržených
komunikací k opravě RMČ PrahaKlánovice, kde budou zohledněny
i oprávněné podněty občanů. Součástí
výzvy bude i požadavek na odborné
posouzení stavu komunikací a navržení
nejvhodnější metody jejich oprav.
Jiří Bek, místostarosta
Jak to vypadá s bankomatem u nádraží?
Pro bankovní společnosti naše městská
část není dost atraktivní, vzhledem k naší
velikosti i ke skutečnosti, že v Újezdě nad
Lesy se nachází několik bankomatů a nově
je i v Šestajovicích. Společnost Euronet
Services, která v minulosti v Klánovicích
bankomat pro městskou část zdarma
provozovala, by bankomat opět zřídila s tím,
že by za něj městská část platila asi dvacet
tisíc ročně. Vzhledem k tomu, že v místních
obchodech, restauračních zařízeních
dokonce i u některých prodejců na trhu se
dá platit kartou, vyhodnotila rada městské
části takovouto nabídku jako nevýhodnou.
Zorka Starčevičová, starostka

Bude úřad MČ i v tomto roce poskytovat pro seniory slevové „plavenky“ na klánovickém koupališti
stejně jako minulý rok?
Dle informací, které jsme obdrželi
z úřadu MČ, pobíral v roce 2017
starosta Polák nesprávně stanovenou
měsíční odměnu, na což byla městská
část několikrát upozorněna. Vznikl
mu tak přeplatek (21.588 Kč v hrubých
mzdách), tedy bezdůvodné obohacení
a městské části vznikla tomu
odpovídající škoda. Namísto toho,
aby tento přeplatek bývalý starosta
bezodkladně vrátil, po několika
měsících se rozhodl věnovat městské
části účelový dar ve výši 17.200 Kč
za účelem podpory sportovní aktivity
seniorů. Z této částky bylo na tzv.
plavenky vyčerpáno 5.600 Kč (zbytek
převeden na dofinancování Fit
parku). V tomto ohledu tedy úřad
MČ nemůže ani nebude postupovat
totožně.
V současné době jednáme
s provozovateli koupaliště
o možnostech a podmínkách
zlevněného vstupného pro klánovické
seniory. O výsledku budeme
informovat.
Zorka Starčevičová, starostka

Slovo šéfredaktora
Milí čtenáři,
do zpravodaje se nám tentokrát sešlo opět mnoho článků. A mezi nimi
je hned několik pozvánek na zajímavé
akce, které se u nás a v okolí budou
konat. Je to pro mě jasný signál, že
„to v Klánovicích žije“. A to je dobře.
Jasně to ukazuje, že Klánovice nejsou
jen nějaká noclehárna pro lidi, kteří
dojíždí do centra Prahy za prací.
Dovolte mi se ještě v krátkosti vrátit k minulému číslu KZ. Pokud jste
sledovali jednání zastupitelstva či
sociální sítě, určitě jste zaznamenali
dění kolem jeho finálních korektur.
Úředníci na pokyn vedení MČ, byť
v dobré víře, využili ne příliš standardní postup a obrátili se se svými
požadavky přímo na tiskárnu. Měli
jsme tak v jednu dobu dvě verze
zpravodaje.
Mimo to, ještě dostala tiskárna pokyn, aby kromě šéfredaktora odsouhlasil odeslání zpravodaje do tisku
i pracovník úřadu. Bohužel se mnou
tento proces nikdo nekonzultoval
a dozvěděl jsem se o něm až v den,
kdy šel KZ do tisku. Téma zpravodaje
jsem proto otevřel na zastupitelstvu.
Výsledkem je, že jsme si s vedením
MČ celou záležitost vyjasnili a výroba KZ bude pokračovat i nadále podle
statutu KZ.
Celý problém má původ v jednom
z minulých čísel zpravodaje, ve kterém bohužel došlo i do finální verze
několik chyb. Ty vznikly v poslední
fázi, kdy nedošlo k zapracování všech
korektur, protože se několikrát měnilo i pořadí článků. Na základě toho
jsem udělal opatření, abychom si byli
jisti, že všechny korektury jsou do finální verze zaneseny.
V souvislosti s jednáním zastupitelstva odešla z KZ jeho korektorka
Ludmila Palatová. Tímto bych jí chtěl
poděkovat za spolupráci v často velmi napjatých časových termínech
a za její skvělou práci, kterou pro
Klánovice odváděla.
A za přízeň děkuji i vám, čtenářům
zpravodaje. Přeji vám příjemné čtení
a květen plný pohody.
Váš Michael Bouška
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„Přístavba školy se povedla,“ říká ředitel ZŠ Klánovice Michal Černý
Od září loňského
roku využívají děti
v klánovické ZŠ učebny
v nové přístavbě.
Rekonstrukcí prošla
i školní jídelna. Na to,
jak přístavbu hodnotí
ti, pro které je určena,
jak dopadl zápis do prvních ročníků,
a na co se mohou rodiče nejen prvňáčků
těšit, jsem se ptala pana ředitele
PaedDr. Michala Černého.
KZ: Jak po osmi měsících provozu
hodnotíte prostory nové přístavby?
Splnily Vaše očekávání?
Po stránce architektonické a stavební
se přístavba velmi povedla. Chvilku
trvalo, než začalo
správně fungovat
technické zařízení
a vybavení (např.
vzduchotechnika),
ale v této chvíli už vše
funguje. Samozřejmě
občas se najde nějaká
drobnost, ale vše se
obratem řeší v rámci
záruky – nejde o nic
zásadního. To, že
nám zkomplikovaly
život například
požadavky hasičů,
je bohužel dnes
normální u každé
novostavby.
KZ: Jak vnímají nové prostory děti
a učitelé?
Žádnou anketu jsme si nedělali, ale
jsem si skoro jist, že pozitivně. Mnozí se
totiž přístavby obávali a výsledek určitě
předčil očekávání.
KZ: Kromě nové školní jídelny mají
děti možnost nově využívat i školní bufet.
Kdo jej provozuje a je o něj z řad dětí
a zaměstnanců zájem?
Povedlo se nám to, co jsme chtěli
od začátku, ale nikdy to nevyšlo – bufet
provozují naše paní kuchařky. Zájem
určitě je.
KZ: Plánujete nějaké další výraznější
změny prostor ZŠ v průběhu blížících se
letních prázdnin?
V hlavní budově ne, na malé
budově by se mělo rekonstruovat
WC a adaptovat „cvičný byt“ (kde se
učí vaření, některé jazyky a probíhá
tam také zájmová činnost), aby lépe

vyhovoval potřebám výuky.
KZ: Jaká je v současné době kapacita
klánovické ZŠ?
630 dětí plus přípravná třída. Je to
naprostý strop, škola je spíše přeplněna.
Kolegové ředitelé mi obvykle nevěří, že se
sem vejde tolik dětí. Kéž by jednou počet
dětí ve spádové oblasti trochu poklesl,
ulevilo by se nám…
KZ: V dubnu proběhl zápis do prvních
ročníků. Můžete nám prozradit, kolik
se přihlásilo uchazečů a kolik prvňáčků
usedne od září do Vašich školních lavic?
K zápisu se přihlásilo 131 dětí, z toho
asi 15 si přišlo pouze pro odklad. Do tří
prvních tříd by mělo na základě zápisu
nastoupit 76 dětí (24 + 26 + 26).

KZ: Hlásily se k zápisu pouze
klánovické děti nebo byl zájem o studium na naší ZŠ i z okolních obcí?
O školu je odjakživa zájem i v okolí.
Dříve to bylo hlavně dobrou pověstí
a ochotou dělat „inkluzi“, i když se to
nemuselo. Dnes k tomu ještě přibyl náš
česko-anglický program.
KZ: Narůstá za poslední roky počet
přihlášených přespolních dětí?
Lehce to kolísá, ale je to zhruba
stejné. Možná by byl větší, kdyby nebylo
všeobecně známo, že mnoho přespolních
dětí se k nám nevejde.
KZ: Přijali jste pro školní rok
2019/2020 všechny přihlášené
klánovické děti?
Ano, vzali jsme všechny klánovické děti
i všechny sourozence našich stávajících
žáků. Zbylých 7 míst jsme dolosovali
z celkem 39 mimoklánovických zájemců.
KZ: Budou i pro příští školní rok
otevřeny tři třídy pro nové prvňáčky

včetně česko – anglické třídy?
Ano.
KZ: Bude otevřen i nultý ročník?
Určitě.
KZ: A jak je to s dětmi, které odchází
na víceletá gymnázia? Očekáváte, že
Vaše lavice opustí hodně dětí a plánujete
tato volná místa doplňovat o další nově
příchozí děti?
Vždy jsme to tak dělali, z ekonomických
i jiných důvodů. V tomto roce ale
dojde ke změně, poprvé budeme ze tří
paralelních pátých tříd vytvářet dvě
šesté. Tím pádem budeme potřebovat,
aby nějaké děti na ta gymnázia skutečně
odešly, a zároveň výrazně omezíme počet
nově přijímaných dětí do šestek.
KZ: Když už jsme
u těch čísel, kolik
tento školní rok ZŠ
zaměstnává učitelů,
asistentů a nepedagogických pracovníků?
Zaměstnáváme
46 učitelů (z toho 6
cizinců), 17 asistentů
a vychovatelů a 18
nepedagogů. Ne všichni
ale mají plný úvazek.
KZ: Podle jakého
klíče jsou přiřazování
asistenti do tříd? Je
v každé třídě asistent
pedagoga?
Od roku 2016 už o přidělení asistentů
nerozhoduje škola, ale pedagogickopsychologická poradna. Asistenti jsou
tedy tam, kam je napíše poradna či SPC.
Výjimkou jsou první třídy A a B (a možná
v budoucnu i C), kam dáváme asistenta
vždy. Můžeme si to zatím dovolit díky
velké naplněnosti tříd.
KZ: Na mnoha školách je problém
se šikanou. Vyskytuje se šikana i v naší
ZŠ a jak proti ní případně bojujete?
Pokud Vám bude nějaký ředitel bez
ohledu na typ školy tvrdit, že v jeho
škole se šikana nevyskytuje a vyskytnout
nemůže, je to buď lhář, nebo velmi
naivní člověk. Šikana se samozřejmě
čas od času objeví i u nás. Zakládáme
si na tom, že ji umíme poměrně rychle
rozpoznat a poměrně účinně léčit.
V obou případech zdůrazňuji slovo
„poměrně“. Učitelé musí být stále
ve střehu. Zrovna v tomto roce prošlo
celkem 24 našich pracovníků školením
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v rámci projektu „Minimalizace šikany“.
KZ: Matematika se v klánovické ZŠ
vyučuje podle metody Dr. Hejného.
Tato metoda má své příznivce i odpůrce. Učí se podle ní děti ve všech třídách
a po celou dobu školní docházky?
A plánujete tuto metodu výuky v ZŠ
zachovat i nadále?
Nejsme Hejného fanatičtí
obdivovatelé, uznáváme jeho kvality,
ale vidíme i slabiny. Učíme podle
jeho učebnic s kritickým odstupem,
abychom naučili matematiku i jiné
typy dětí než ty, kterým tato metoda
„sedí“. V současnosti pracujeme podle
těchto učebnic v 1. až 4. ročníku kromě
anglických tříd, učebnice pro 5. ročník
už se nám nelíbí a na 2. stupeň s touto
metodou nepočítáme.
KZ: Jak tuto metodu výuky přijali
rodiče?
Někteří flegmaticky, někteří nadšeně,
někteří s krajním odporem… Ale my už
podle této metody učíme deset let, takže
to pro nás není nic nového.
KZ: Školní děti se také zúčastnili
projektu „Ježíškova vnoučata“, jaký
byl zájem o tento projekt ze strany dětí
a kolik seniorů děti o Vánocích potěšily?
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V tomto případě nešlo o aktivitu školy
jako celku, ale o aktivitu některých učitelů
a jejich žáků. Přesný počet potěšených
seniorů tak bohužel neznám. Samozřejmě
mám z této aktivity radost.
KZ: Na školních webových stránkách
mě zaujal školní časopis Šneknoviny.
Vznikl z iniciativy dětí? Mají děti pro tuto
činnost ze strany školy podporu?
Školní časopis má u nás tradici už
od roku 1994. Nejdřív se jmenoval
Suchar, pak Časopejsek a nyní
Šneknoviny. Redakci řídí paní
učitelka Jolana Fuchsová. Časopis
vznikl z iniciativy učitelů, ale dětští
členové redakce v ní pracují naprosto
dobrovolně a všechno vymýšlí sami,
paní učitelka jim pouze pomáhá jako
jakýsi konzultant.
KZ: Ve škole funguje i školní parlament. Jak vlastně funguje a mohou děti
opravdu o něčem rozhodovat?
Školní parlament samozřejmě nemůže
rozhodovat o věcech, o kterých ze
zákona rozhoduje ředitel. Přesto má svůj
smysl – zastupuje žáky jako rovnocenný
partner vedení školy. Návrhy parlamentu
se seriózně zabýváme a na mnohé jsme
přistoupili. Parlament se také vyjadřuje

k opatřením přijatým pedagogickou
radou a má právo na vysvětlení našich
kroků. Členové parlamentu jsou zároveň
jakýmisi prostředníky mezi žáky
a učiteli, a to oběma směry.
KZ: V únoru proběhla ve škole akce,
kdy děti neměly povolené používání mobilních telefonů v rámci výuky. S jakým
ohlasem se tato akce setkala a plánujete
do budoucna zákaz používání telefonů
pro děti v rámci výuky?
Zákaz mobilů v hodinách už u nás platí
dlouho. Každý učitel může dětem mobily
ve své hodině z výukových důvodů
povolit, pak ale nese zodpovědnost
za jejich případné zneužití. V únoru
byly ovšem mobily zkušebně zakázané
i o přestávkách. Protože se to osvědčilo,
platí nyní zákaz mobilů v naší škole
už natrvalo, samozřejmě zase existují
pravidla, za kterých mobil použít lze.
Tohle téma je ale tak složité, že by vydalo
na samostatný článek. Jen dodám, že
jsme se napřed zeptali rodičů formou
ankety a 79,8% se jich vyslovilo pro zákaz.
KZ: V současné době je jedním z největších klánovických projektů výstavba
multifunkčního hřiště, k jehož studii jste
se jako ředitel ZŠ také vyjadřoval. Domníváte se, že toto hřiště děti upřednostní před vysedáváním u počítačů a jiných
moderních technologií?
Hřiště je určitě dobrá věc. Jenže
i když bude sebedokonalejší, děti mu
dají přednost pouze tehdy, budou-li
samy chtít. Mnohem víc než o vybavení
tu jde o výchovu, a to jak ve škole nebo
v zájmových kroužcích, tak hlavně
v rodinách.
KZ: Děkuji panu řediteli, že si našel čas na rozhovor a přeji mnoho
spokojených žáků a rodičů i do budoucích let.
Alena Kolovrátková
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Školní kuchyně a jídelna. Přepnuto na turbo
„Chtěla bych si ještě pořídit šokér…“, říká
vedoucí školní jídelny paní Eva Fričová.
Nabízím sám sebe, protože stojím uprostřed
toho všeho kuchyňského vybavení naprosto
šokován. Dozvídám se ale, že šokér je
zařízení na rychlé zmrazování potravin,
čímž se v potravinách eliminuje množení
škodlivých mikroorganismů. Pokud jde
o vybavení kuchyně, je to asi jediná věc,
kterou paní Fričová postrádá. Zejména
v porovnání s původní kuchyní, kdy musela
mít škola dlouhá léta výjimku od hygieniků,
připomíná dnešní zázemí přípravy obědů
spíš ocelové město od Julese Verna. U stropu
výkonná vzduchotechnika, pod ní velké
sporáky, konvektomaty, mrazící boxy,
kontinuální mycí linka a další přístroje,
u nichž si ani neodvažuji hádat, k čemu
slouží. Vedoucí školní jídelny paní Eva Fričová
se v gastronomii pohybuje celý život a má
bohaté zkušenosti z pražských hotelů, kde
pracovala pod vedením Zdeňka Pohlreicha.
Nepřekvapí proto její jasná představa o tom,
jak by měla školní kuchyně fungovat. Oceňuje
prostornost vlastní jídelny, kde se pohybuje
hodně lidí, výdejní pult by jí ale vyhovoval
spíš dlouhý a více otevřený. Celkové náklady
na vnitřní vybavení školní kuchyně činily
11,5 milionu korun a její kapacita je cca 700
jídel denně. V současné době vaří pro 640
strávníků a nabízí se proto otázka, zda by
nešlo poskytovat služby i klánovickým

důchodcům. V nabídce jsou dvě jídla, první
více tradiční, masité, druhé více zaměřené
na tzv. zdravou výživu. Z nedávno ukončené
ankety vyplynulo, že větší polovina ze 115

zeleninu či mléčné výrobky v chladící
vitríně a k pití 100% přírodní šťávy, mléko,
pitnou vodu obohacenou magnesiem
a ošetřenou nově pořízeným nanofiltrem.

Konvektomaty ve školní kuchyni. Foto: Robert Zoulík
školáků, kteří se průzkumu účastnili, je
s jídelníčkem spokojena. Škola v současné
době plánuje pořídit z přebytku loňské
dotace ve výši 102 tisíc korun salátový bar,
čímž se nabídka jídel dále rozšíří. Školáci
i učitelé si ale už dnes mohou vybrat ovoce,

Pokud děti cestou do školy neutratí peníze
za kolu a brambůrky, mohou si ve zdejším
bufetu ráno k snídani či o velké přestávce
k svačině koupit sendviče, croissanty nebo
obložené housky.

Robert Zoulík

Z dopisů redakci
Čas života běží velmi rychle. Mladý
zestárne a další mladá generace nechápe
jeho nářky. Časem přichází choroby
a problémy. I já jsem poznal nemoc
a bolest. Ke všemu se mi mizerně chodí.
Ujdu pár kroků a rád si odpočinu. Vidím,
že v podobné situaci je mnoho našich
spoluobčanů. Jsou odkázáni na laskavost
své rodiny někam je odvést, třeba ku
kadeřnici, nebo na nákup. Tak sedí
doma, na zahradě a jsou v sociální izolaci.
Ke stáří tak přibude osamění a místy až
sociální smrt. Nikdo nepřijde na návštěvu,
kamarádům se chodí bídně i o holi
a berlích. Jak by mnozí uvítali procházku
s možností si sednout a odpočinout.
Ale kde. Laviček je málo a sedět
na podezdívce plotů také často nejde.
Jako bývalý zastupitel jsem před časem
navrhl vybavit obec lavičkami. Jistý kolega

zastupitel byl pohotově zlý a můj návrh
hodně zesměšnil. Kolegové zastupitelé
mne nepodpořili. A já jsem byl unavený
věčným hašteřením na schůzích.
Pamatuji jako kluk, že laviček bylo před
lety všude dost. Takové legračně staré.
Ve skutečnosti velmi půvabné.
Měly litinovou konstrukci a dřevěná
sedadla a opěrky zad. Po Klánovicích
byly betonové kvádry a na nich kovové
oblouky s názvem - Promenáda. I když
si to nechci přiznat, zestárnul jsem. Ta
doba, kdy jsem běhal a skákal po světě je
pryč. Belhám se a moje procházky jsou
čím dál kratší. Ku kamarádům jezdím
autem, tam sedíme, poklábosíme a zpátky
zase autem. Klánovice jsou krásné .
Elegantní vily , krásné zahrady. Milí lidé.
Kousek do centra Prahy. Jak rád jsem
se procházel po Klánovicích a kochal se

pohledem.
Žádám naše zastupitele, aby zvážili
moje lamentování a obec vybavili
lavičkami. Třeba s přispěním nás,občanů.
Viděl jsem v Anglii krásné lavičky. Mnohé
měly kovové štítky s textem - třeba tady
mne John poprvé políbil, nebo tady jsme
sedávali a těšili se pohledem na moře.
Nebo naše rodina má ráda naši obec.
Bylo by dobré, kdyby občané navrhli
umístění laviček. Sám jich třeba pár
koupím a navrhnu umístění . S velikou
radostí jsem sázel na obecním stromy.
Spoustu jich nějací blbové zničili, ale
několik jich přežilo. Když jdu kolem svých
stromů po ulici, těším se z nich. Tam bych
svoji lavičku s radostí dal. Doufám, že
moje slova nevyšumí do prostoru a budou
podpořena spoluobčany a akcí místního
zastupitelstva.
Jaroslav Brabenec
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Odpady
Informace ÚMČ k využívání oranžových kontejnerů
umístěných v ulicích Klánovic

Jubilanti
květen 2019
Jaroslava Dörflerová
Zdeněk Červenka
Ludmila Červenková
Vladimír Škarda
Blanka Kopytová
Marie Bezděková
Helena Kudličková
Stanislava Modráčková
Karel Zloch
Všem oslavencům gratulujeme!

Ve vybraných ulicích Klánovic je
umístěno 6 ks oranžových kontejnerů,
které provozuje MČ Praha-Klánovice.
Kontejnery jsou v lokalitách: ulice
V Trninách, Nepasické náměstí,
Blešnovská ulice, Kuchařská ulice
a 2x v ulici Mechovka. Kontejnery jsou
přistaveny vždy na víkend (vlastní
rozmístění probíhá během pátku,
odvezení během pondělí).
Kontejnery jsou k dispozici pro
občany Klánovic a to pouze pro
odkládání posekané trávy, shrabaného
listí a popřípadě naštěpkovaných větví

ze zahrad. Kontejnery neslouží pro
ukládání biodpadu vzniklého činností
zahradnických firem. Žádáme občany,
kteří využívají této možnosti zbavit se
rostlinných zbytků ze svých zahrad,
aby respektovali třídění a samotné
větve odváželi na deponii MČ v ulici
Smidarská (provozní doba: pondělí
a pátek 15 - 18 hodin, sobota 9 – 12
hodin).
ÚMČ děkuje za respektování těchto
pravidel.
Magdaléna Jandová, Odbor
výstavby, dopravy a ŽP ÚMČ

Poslední dopis
Byl nedělní večer. Po jednání Rady
MČ a pak Hlasu Klánovic jsem se
rozhodl rezignovat, jak z funkce
radního, tak s ohledem na můj rozdílný
názor na další postup s kolegy z Hlasu
i na místo zastupitele. V pondělí jsem
odnesl na radnici svoji rezignaci, ale
v těch posledních hodinách ve funkci
jsem napsal starostce i starostům
a starostkám okolních obcí dopis

s něčím, co nosím už dlouho v hlavě,
ale co jsem jako radní nestihl dokončit.
Dovoluji si tento dopis nyní, už jako
běžný občan Klánovic, dát na vědomí
i vám, svým spoluobčanům, protože
především na zájmu vás záleží, zda se
podaří plán v něm obsažený realizovat.
Ještě jednou vám všem děkuji za důvěru,
kterou jsem nechtěl zklamat a proto
jsem musel učinit to, co jsem učinil.

Oslavy výročí sto let Masarykovy jízdy
Vážené paní starostky, vážení páni
starostové,
na podzim tohoto roku uplyne sto let
od doby, kdy v našich obcích pobýval
prezident Tomáš Garrique Masaryk,
které si za své dočasné sídlo vybral

zámek v Kolodějích. Na něm v roce 1919
rodina Masaryků trávila také Vánoce.
Z tohoto zámku podnikal během
letních a podzimních měsíců prezident
proslulé vyjížďky na koních po okolí.
Za první republiky byly na místě těchto

vyjížděk, v Kolodějích, Újezdu nad Lesy,
Klánovicích, Úvalech a možná i Sibřině
či Květnici bronzové plakety, které tyto
vyjížďky připomínaly.
Chtěl bych Vás v roce stoletého
výročí požádat o zvážení oslav 28. října
v podobě hromadné vyjížďky na koních,
v čele s představitelem T.G.Masaryka,
který se objevil na mnoha oslavách 100.
let ČSR, například i v Klánovicích.
Stájí, jezdeckých klubů
a individuálních vlastníků koní je
v našem okolí celá řada a proto si
myslím, že by nebylo problém vytvořit
menší skupinu o počtu několika desítek
koní, která by celou trasu podle předem
připraveného plánu 28. října 2019
projela.
Jsem přesvědčen, že by to byla oslava
28. října, která by přitáhla pozornost
spoluobčanů, ale i zájem lidí ze širokého
okolí a nebyla by přitom finančně nijak
zvlášť náročná. Pokud by se na našem
pomezí Prahy a Středočeského kraje
zabydlela, mohla by se z ní stát krásná,
postupně se rozrůstající tradice.
Jde o to se brzy sejít, vytyčit trasu
(okruh 10-15 km), domluvit nijak časově
náročné uzavírky některých silnic, určit
časy oslav v místech zastávek, oslovit
společně jezdecké kluby a majitele
koní a společně najít a zafinancovat
jezdeckého představitele Masaryka
a nějaké další drobnosti. Začátek
a konec Masarykovy jízdy by měl být
u Kolodějského zámku.
Děkuji, že moji myšlenku zvážíte
a v případě zájmu jsem připraven se
k tématu v nedlouhé době sejít.
Luboš Palata
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Hydepark
Vážení a milí spoluobčané,
na posledním jednání zastupitelstva
se mimo jiné probírala i pochybení
v administraci zakázky rekonstrukce
místního kadeřnictví. Pokud Vás
zajímají fakta a chcete si udělat vlastní
názor na to, zda se opravdu jedná
o pochybení a jak jsou tato pochybení
závažná, doporučuji Vám sledovat zápisy

z kontrolního výboru (KV), ve kterých
najdete informace o tom, jak naše
rada a zastupitelstvo vykonávají svou
činnost. KV je orgánem zastupitelstva
obce, který kontroluje plnění všech
usnesení rady a zastupitelstva. Náš
kontrolní výbor má šest členů, kterými
jsou zástupci všech místních politických
uskupení a schází se jednou měsíčně.

Do posledního dubnového jednání
KV byla většina hlasování členů KV
jednomyslná. Zápisy z jednání KV jsou
k dispozici na adrese www.prahaklanovice.cz/urad/zastupitelstvo-1/
vybory/kontrolni-vybor/, případně
k nahlédnutí na místním úřadě. Přeji
Vám krásné májové dny!
Alena Kolovrátková

Dnešek je dobou slov. Nic
proti nim: nutně je potřebujeme
k domluvě. Dokonce i ve sporu
poslouží cestě dopředu, jde-li o věc,
nikoli o osočování, útok či výmluvy.
Ano, je tu velké pokušení: negativní
slovo získává snadněji pozornost. Ale
výrazy jako „zbytnělé ego“, „místní
mocipáni“, „dravý představitel“ či

dokonce „zlodějsko-mafiánská koalice“
(autentická vyjádření dohledatelná
na klánovickém webu) nás nikam
dopředu neposunou. Pravda, klánovičtí
zastupitelé nejsou vynálezci tohoto
zlozvyku. Všichni si vzpomeneme
na „spálenou zemi“ nebo „mobilizaci“
– a hlavně s odstupem všichni vidíme
jejich následky. Nezanášejme si

tuto nemoc do Klánovic. Stále platí
pravda, vyslovená před dvěma tisíci
lety: Poznáte je ne podle řeči, ale
podle ovoce. Přál bych nám všem,
a především zvoleným zastupitelům,
aby ovoce naší práce bylo shledáno
dobrým – i poté, co na naše slova si už
dávno nikdo nevzpomene.
Karel Loucký

Děsí mě lehkost, jakou se na klánovické
veřejné scéně … mlží. Kam to povede?
Bude to jako „za komoušů“, kdy si člověk
myslel něco jiného, než veřejně říkal?
Nechci moralizovat, všichni děláme věci,
o nichž víme, že je dělat nemáme, ale když
někdy z pohodlnosti zalžu, vymstí se mi
to. Před lety jsem v novinách četl krátkou

úvahu psychoterapeutky H. Klímové „Život
v pravdě lidé potřebují jako potravu“, svůj
příspěvek uzavřela slovy: „Absence života
v pravdě vede k nemoci – společnosti,
jedince, obou.“. Vrtá mi to hlavou. Není
klánovická politická scéna nemocná?
Paní Klímová vycházela ze své mnohaleté
psychoterapeutické praxe, dobře jsem

jí rozuměl a rozumím. Říkat pravdu je
pohodlné, nemusím nic vysvětlovat,
prostě to tak je, vlastně mluvím pravdu
z pohodlnosti. Říkat pravdu možná někdy
není až tak pohodlné, snadné, ale klid
v duši je k nezaplacení, dopřávejme si
tohoto klidu co nejvíce.
Radomír Kůla

Pozvánka

Jarní výlet do Českého Brodu
Vážení klánovičtí senioři,

pozvali na jarní výlet do Českého Brodu.

sokolovny, sestup do historických

dovolte, abychom Vás jménem obecně

Součástí půldenního programu bude

sklepních prostor pod náměstím a exkurze

prohlídka unikátní nově opravené

po nejvýznamnějších památkách tohoto

prospěšné společnosti Klánovice spolu

Výlet pro seniory

středověkého města. Připravili jsme pro

25. května 2019

v nedaleké Tuchorazi, kde pro nás místní

do Českého Brodu

13:00 Prohlídka unikátní sokolovny
14:30 Českobrodské podzemí
Posezení u kávy
15:30 Procházka po architektonických
skvostech města
17:00 Návštěva tvrze v Tuchorazi
Ochutnávka jablek a moštů

Vás i posezení u kávy s občerstvením.
Výlet zakončíme prohlídkou hradní věže

ovocnáři uspořádají ochutnávku svých
moštů a jablek. Doprava autobusem
tam i zpět je zajištěna, celá akce je
pro účastníky zdarma. Pojem senior je
ošemetný, někdo se cítí unavený ve dvaceti
a jiný je plný energie v osmdesáti. Přijďte
tedy všichni, kdo si chcete odpočinout

Sraz u Základní Masarykovy školy v Klánovicích ve 12:30
Zájemci o místa v autobusu se mohou hlásit u Aleny Nejedlé: nejeal@seznam.cz, 604 554 270

a zažít něco pěkného.
Jana Martinová a Robert Zoulík
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Životní prostředí

Úklid Klánovického lesa
Klánovice se letos zapojily
do dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“, která probíhala
na území celé České republiky. Měla
jsem zpočátku obavy, jestli v sobotu 6.
dubna přijdou vůbec nějací dobrovolníci
na úklid lesa, když jsou ve stejný termín
doplňující senátní volby a pořádá se
Pražský půlmaraton. Sešla se ale skvělá
parta 17 dospělých a 11 dětí, kteří se
odhodlaně vydali uklidit západní část
Klánovického lesa. Vzhledem k tomu, že
u lesní cesty kopírující ulici V Trninách
vznikly v minulosti ilegálně dvě černé
skládky, rozdělili jsme se na dvě skupiny
a začali sbírat vše, co do lesa rozhodně
nepatří. Igelity, plastové kelímky,
nádoby různých tvarů, skleněné lahve,
rozbité tabulové sklo a keramika rychle

plnily velké pytle. Některé odpady v nás
vyvolávaly nostalgické vzpomínky,
a to nejen na ceny potravin dávno
minulé. Kovové odpady jako trubky,
hrnce, pekáče, plechovky, pletiva jsme
vytřídili a ukládali na hromady zvlášť.
Za slunného počasí jsme do dvou
hodin nasbírali 42 pytlů odpadů a cca
300 kg kovu. Celkem jsme tak odhadem
nasbírali 1 100 kg odpadu.
Jedna členka KŽP se dvěma dětmi
šla dobrovolně uklidit kamenný
záhon a gabionovou zeď u nádraží
od nedopalků cigaret. Je opravdu
ostudné, jakým způsobem někteří naši
spoluobčané nedbají čistoty, natož
zákazu kouření na nádraží a nedopalky
místo do umístěných košů cvrnkají
do kamenného záhonu anebo típají

přímo o zeď, ze kterých se dají opravdu
těžko vydolovat. Za chvíli tak budeme
známi spíše pro naši vajglovou zeď
u nádraží než pro náš Klánovický les.
Při úklidu lesa jsem si opět uvědomila,
jak všechno záleží jen na nás. Já jsem
si už zvykla nosit při procházce lesem
plastový pytlík, do kterého sbírám
obaly, na které narazím. Nic by to
neudělalo ani vám, kdybyste sem tam
sebrali papírek od čokolády, které tam
zanechalo nějaké nezbedné děcko.
Větve, listí a tráva z vašich zahrad je také
odpad, tak ho prosím odvezte zdarma
na klánovickou deponii a ne do lesa. Je
to přece náš les a chceme ho mít krásný
a čistý, no ne?
Zdeňka Bubeníková, předsedkyně
Komise pro životní prostředí

Ploty v Klánovicích
Na poslední schůzce komise životního
prostředí, jejíž jsem členem, jsme
diskutovali též o plotech a jejich podobě.
To, že by se vysoké zdi místo průhledných
plotů neměly v Klánovicích vyskytovat,
bylo již v KZ několikrát sděleno. Přesto
se zdi i nadále objevují především u nově

příchozích občanů, kteří nerespektují
klánovickou kulturu otevřených
zahrad. Jsou ale mezi námi tací, kteří
si na průhledný plot zavěsí zelenou
neprůhlednou látku (stínící tkanina),
přestože jsou často v zahradě za plotem
vysázené thuje (např. viz obr). Proč tak lidé

činí? Chtějí být utajeni? Jsou uspokojeni
touto nevzhledností? Bohužel není
v moci úřadu tuto nevzhlednost nechat
zlikvidovat. Snad někteří uznají, že pohled
do otevřené zahrady je mnohem hezčí než
nevzhledná vyšisovaná látka.
Marie Mikušová, členka KŽP

Kontejnery na zelený odpad
Je jaro a znovu se objevily kontejnery
na zelený odpad, které se přistavují
v pátek na dobu víkendu, ale už ten
samý den večer bývají téměř přeplněné.
Obsahem jsou větve, stříhané thuje
či pařezy s kořeny místo listí či trávy,
pro které je kontejner určen. Slušně
jsem tyto lidi několikrát upozornila (ale
nejenom já, ale i lidé z okolí kontejnerů)
na ceduli, kde je uvedeno pouze

pro listí a trávu. Povětšinou se lidé
„načuří“ a počastují nás nepříjemnou
odpovědí. Kontejnery na zelený odpad
jsou častým tématem na komisi
životního prostředí. Skutečnost je
taková, že Klánovice dostaly kontejnery
v rámci evropského programu
životního prostředí, který má trvat
pět let. Program končí příští rok. A tak
na komisi diskutujeme, zda pokračovat

v tomto programu, který už nebude
povinný, když neukáznění lidé odkládají
objemný bioodpad do kontejnerů, místo
aby jej odvezli do klánovické deponie.
Odvoz a svoz přeplněných kontejnerů,
jehož obsah je někdy nutné odvézt
nadvakrát, je finančně i časově náročný
a klánovická údržba má mnoho dalších
potřebných povinností.
Marie Mikušová, členka KŽP

Sport

Do Klánovic za zážitky
V neděli 12. května nebude
v Klánovickém lese o dobrodružství nouze.
Zážitkový závod dvojic zvaný Klánovický
MiniAdventure, při němž se plní
nejrůznější úkoly, nabízí skvělou zábavu
i sportovní výkon. Závodí dospělé dvojice
i kategorie rodičů s dětmi.

Závod se koná v Klánovickém lese
a jeho blízkém okolí, dvojice závodníků se
pohybuje po trase na kole a jejím úkolem je
plnit různé úkoly, které jsou každý ročník
jiné. V minulosti to byla například jízda
na paddle boardech, lukostřelba, slalom
ve vypuštěném bazénu, jízda na kanoi

nebo překonání BMX trasy se skoro 40
kilovým pytlem písku na zádech. Jistá je
pouze úvodní disciplína – řezání polena.
Účastníci si sami určují svoji trasu
a pořadí plnění úkolů. Do cíle je třeba se
dostat v časovém limitu tří hodin.
Barbora Kalvach
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Hasiči informují
Prevence vzniku požáru
v domácnostech
Jednou z nejčastějších příčin vzniku
požáru v domácnostech (byt, RD, atd.)
je technická závada elektroinstalace.
Mnoho domácností je stále více
a více vybavována modernějšími,
ale i složitějšími elektronickými
zařízeními. Mnoho z těchto zařízení
je, na rozdíl od těch v minulosti, stále
pod napětím v tzv. pohotovostním
„stand-by“ režimu.
Jedná se například o televizi
na dálkové ovládání, DVD přehrávač,
domácí hi-fi, počítač, tiskárnu
a další. Do budoucna můžeme čekat
také rozšíření dálkově ovládaných
spotřebičů přes aplikace v mobilních
telefonech, jako například lednice,
pračky a tak dále. Nechceme
způsobovat paniku, ale se vzrůstajícím
počtem spotřebičů, které jsou
permanentně „pod proudem“,
statisticky vzrůstá i možnost
vzniku technické závady a možného
následného požáru. Proto je dobré
tyto spotřebiče, které nemusí být
v době naší nepřítomnosti (kdy jsme
v práci, na dovolené, atd.) nutně
připojené k elektrické síti, vypínat
(odpojit od zdroje).
Uživatelsky snadné je třeba použití
tzv. prodlužovacího kabelu se spínače.
Moderní prodlužovací kabely jsou
vybaveny dostatečným počtem zásuvek,
takže na jedno místo můžete zapojit
skutečně hodně elektrospotřebičů (ovšem
nesmíme překročit povolený příkon
prodlužovacího kabelu – například
použitím současně varné konvice,
kávovaru a mikrovlnné trouby). Pak
už je opatření jednoduché – když
odcházíte z domu nebo jdete spát,
jedním stisknutím všechny spotřebiče
vypnete. Konkrétně toto mohu použít

právě u TV včetně dalších připojených
multimediálních zařízení (DVD, Hi-Fi,
atd.), či PC sestavy, která dnes již často
obsahuje reproduktory, tiskárnu či třeba
virtuální herní zařízení. Nehledě na to,
že tímto úkonem ušetřím i nemalé peníze.
Při vzrůstajících cenách elektrické
energie a spotřebou jednotlivých
zařízeních ve stand-by režimu 1- 5W
(starší zařízení až 20W), může celkový
odběr dosáhnout přibližně 175kWh ročně,
což odpovídá cca 420,-Kč.
Samostatnou kapitolou je nabíjení
el. zařízení. V dnešní době se
v mobilech, tabletech, noteboocích,
elektronických cigaretách, ale
i nabíjecích svítilnách či zdrojích
pro letecké modely (např. drony),
nejčastěji používají Lithium-iontové
baterie (Li-Ion). Přes své nesporné
výhody oproti starším typům baterií,
mají i své nevýhody. Tento typ baterií
je citlivý na tzv. přebití, to znamená,
že jí nesvědčí, když je dále nabíjena
i po dosažení maximální kapacity
(taktéž i úplné vybíjení). Po nabití
by se baterie (zařízení) měla odpojit
a ne dále nabíjet. Při přebíjení
lithiových akumulátorů (v důsledku
poruchy na zabudovaném ochranném
obvodu), dochází v důsledku přeměny
elektrické energie na tepelnou
k vývinu tepla uvnitř článku. V případě
nedostatečného chlazení článku
dochází k nárůstu teploty a tím i tlaku
uvnitř článku. V důsledku nízké teploty
tání lithia dochází k jeho vypařování
(LiMn2O4) a po mechanickém protržení
obalu dochází na vzdušném kyslíku
ke vznícení horkých par lithia, popř.
k rozletění daných žhavých částí
a tím k možnému vzniku požáru. Tyto
baterie typu Li-Ion jsou nabité (dle
nabíječky a kapacity baterie) za cca
2 až 4 hodiny. Může být tedy chybou

nabíjet déle než je nutné. Toto většina
z nás právě dělá při pohodlném
nabíjení přes noc v době spánku, avšak
to nese s sebou právě tyto rizika.
Noční požáry jsou nebezpečné právě
s ohledem na spánek dotyčných osob.
S ohledem na silnou oxidační reakci
Lithia s kyslíkem, bychom se také měli
vyvarovat mechanického porušení
obalu baterie, či jeho styku s vodou.
Některé tyto případy, jako například
vznícení telefonu v kapse, jsou k vidění
na Youtube.
Další prevence je možná například
u notebooků. Když pracujeme
na notebooku celý den a nabíjecí
kabel máme stále připojený v síti, tak
preventivně můžeme vyjmout baterii.
Zamezíme tím neustálému dobíjení
baterie a tedy jejímu přehřátí. Baterii
opět vložíme, až když si notebook
bereme s sebou na cesty.
Taktéž je na zvážení velmi pohodlné
praní doma v pračce či použití myčky
na nádobí, zatím co jsme v práci. Je
příjemné, že tyto pracovní úkony se
odehrají za dobu mé nepřítomnosti,
ale i následný možný požár je tudíž
odhalen mnohem později, což je
jeden z negativních faktorů majících
přímý vliv na účinný zásah hasičských
jednotek. Nehledě na to, že mnoho
spotřebičů mají v návodu přímo
uvedeno, že jejich použití je povoleno
pouze za přítomnosti dospělé osoby.
Při takovém porušení musíme počítat
i s krácením případné pojistky ze
strany pojišťovny.
Nemá cenu být paranoidní, ale
prevence a obezřetnost je jistě
na místě.
Zdroj: Oddělení zjišťování příčin
vzniku požáru HZS hl.m. Prahy
a Oddělení dokumentace HZS hl.m.Prahy
Pavel Jaroš, SDH Klánovice

Noc kostelů
Vážení přátelé,
stalo se již tradicí zasvětit jeden
z květnových pátečních večerů otvírání
a zpřístupňování jinak často obtížně
přístupných kostelů a modliteben.
I letošní rok se k Noci kostelů naše farnost
připojuje; v pátek 24. května otevíráme

jak farní kostel sv. Petra a Pavla v Jirnech,
tak kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Klánovicích. Z programu vybíráme např.
v Jirnech konané pravidelné prohlídky
kostela a zvonice a možnost ztišení při
svíčkách; v klánovickém kostele pak
koncert NF Harmonie a SborKlanu,

komentovanou mši nanečisto a uměleckou
intervenci manželů Háblových.
Více informací, programy a další
zapojené kostely naleznete na www.
nockostelu.cz.
Těšíme se na vás!
David Trojan
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Něco k činnosti kroužku…
Kolektiv Mladý hasič je při SDH Praha
Klánovice. Historie SDH sahá do roku
1930, kdy byl 31. srpna sbor ustanoven.
Městské sdružení hasičů Praha
1.1.2018 zaregistrovalo jako nově vzniklý
kroužek Kolektiv Mladých hasičů Soptíci Klánovice. Tímto se navázalo
na léta 1982-1990, kdy zde byl kroužek
Mladý požárník Klánovice - Soptík. Vedl
ho pan Václav Musil.
Scházíme se každé úterý (16.30-18)
kromě prázdnin. Za nepříznivého
počasí jsme na hasičské zbrojnici.
Jinak jsme venku, na sportovním hřišti,
na louce či občas jedeme do lesa.
Každou schůzku si podle počtu dětí
rozdělíme do skupin. Základem je
fyzická příprava. Poté je nějaká teorie,
praxe, ale i povídání si o důležitých
věcech jako jsou vlastnosti, slušné
chování, různá nebezpečí, která na děti
mohou číhat a nezapomínáme ani
na ochranu přírody.
Cílem je vzbudit u dětí zájem
o pohyb a hasičinu, naučit se reagovat
v krizových situacích a zdokonalit
se nejen v oblasti požární ochrany.
Získávají nové dovednosti a znalosti
z požární ochrany (proč hoří,
třídy požáru, hasiva), jak správně
volat na tísňovou linku, složky IZS
(Integrovaný záchranný systém),
druhy zásahů, druhy sirén, evakuační

zavazadlo. Dále výstroj a výzbroj
hasiče a další speciální obleky hasičů.
Procházíme zásahová vozidla a děti
se učí poznávat agregáty, ženijní
nářadí, technické prostředky a jejich
využití. Učí se uzle, jak poskytnout
první pomoc, jak se chovat při požáru.
Trénují požární útok, postupně vedeme
Soptíky k základům požární taktiky (jak
zasahovat na požár).
Mezi vedoucími jsou hasiči a ředitelka
mateřské školky, kdy využíváme jejich
zkušenosti při výuce a vedení dětí. Při
práci s dětmi využíváme velké množství
obrazového materiálu, který nám mimo
jiné zdroje poskytuje také webový
server www.zachranny-kruh.cz nebo
webové stránky městského sdružení
hasičů. K výuce máme i různé pracovní
listy. Výuka probíhá také formou her,
aby děti danou problematiku lépe
pochopily. Občas děti dostanou písemný
a praktický test. K motivaci je potřeba
i nějaká sladká odměna. Jinak probíhá
celoroční bodovací systém, kde jsou
vyhlašována první tři místa v kategorii
mladších i starších dětí a na konci už je
nějaká větší odměna.
Jako další je potřeba dětem neustále
říkat, že to je kolektivní práce. Je tedy
potřeba děti učit práci v kolektivu, že
si musí pomáhat. Mladí hasiči jsou
vedeni ke spolupráci v týmu ostatních

dětí. Učí se poznávat sami sebe, své
kamarády, vzájemně si pomáhat,
získávat nové kamarády a přijmout je
do kolektivu. Dále si povídáme, jak se
máme chovat například na silnici, jestli
důvěřovat cizím lidem, když nás osloví
nebo na něco lákají. Kromě hasičiny
jsou mladí hasiči vedeni k poznávání
a ochraně přírody.
Vše probíhá úměrně věku.
U přípravky a nových dětí je náročnost
minimální, aby si děti postupně získaly
důvěru ke kroužku. Obecně není až tak
kladen důraz na rychlost, ale na kvalitu.
Je potřeba mladé hasiče správně
zaujmout, aby je všechny činnosti bavily
a tak si upevnili získané vědomosti
a do činnosti zapojili každého
člena týmu. Výcviky a následnými
soutěžemi získávají postupně fyzickou
a psychickou odolnost, obratnost,
odvahu a zdravé sebevědomí.
Občas s dětmi uděláme nějaký výlet
do přírody, navštívíme profesionální
hasičskou stanici, zazávodíme či
potrénujeme s okolními sbory.
Spolupráce s okolními sbory či
jinými ostatními spolky a sdruženími
je důležitá. Pořádáme víkendová
soustředění a v létě se sousedním
sborem pořádáme letní týdenní
soustředění.
Mladý hasič

Doba konzumu
Občas jezdím za kamarádkou
do Kouřimi. Teprve po poslední
návštěvě mi došlo, proč se mi tam tak
líbí. Není tam totiž žádný supermarket
ani parkoviště k němu. Všechno si
člověk koupí na náměstí. Je tu masna,
pekárna, cukrárna, drogerie, zelenina.
Přesně jako to bylo v Klánovicích, když
jsme sedli na kolo a zajeli si na nákup.
Teď nám tu zbyla jenom bývalá Včela
a prodejna U kaluže a U Jardy – zaplať
za to. Nikdo jiný tu už není, jak by
se asi uživil, když je za humny tolik
levnějších možností? V době, kdy
si už skoro všichni uvědomují, že
životní prostředí akorát zneužíváme
a ničíme, je postaven na bývalé orné
půdě nákupní komplex, z kterého při
větru létá ohromující množství plastů
stovky metrů daleko. Nepíši kde (modří

už vědí), je to jedno, jestli vedle nebo
jinde, průběh a výsledek je všude
stejný. Pokud není, zažádá se o vyjmutí
pozemku ze zemědělského půdního
fondu, provede se změna územního
plánu, a nakonec se vydá stavební
povolení. Ale proč? A pořád ještě
nemáme supermarketů a nákupních
komplexů dost? Tedy, statisticky určitě
ano: v roce 1997 nakoupilo potraviny
v malých obchodech 62 % obyvatel,
v roce 2017 10 %.
Nepamatuji se, že bychom bez nich
dřív umírali hlady. Dobu plastovou
jsme si stvořili sami svojí nenasytností,
jedeme jednou týdně do diskontu,
super nebo hypermarketu, kde máme
velký výběr levných potravin, které
aby dlouho vydržely a byly pohodlně
přenositelné jsou zabalené v plastu.

Taky k takovému nákupu samozřejmě
potřebujeme auto, takže ještě
vyprodukujeme nějaké to CO2. Ještě
si skočíme vedle koupit nějakou věc,
kterou vůbec nepotřebujeme, a protože
byla levná, tak nám není líto ji po pár
týdnech vyhodit. Taky na takovém
nákupu občas ulítnu a připadám si jako
konzumní otrok. V sobotu dopoledne
radši zase skočím do Včely, pokecám
se známými a pak vedle do zeleniny, je
to sice dražší, ale aspoň si koupím jen
to, co opravdu potřebuji, protože by
mi bylo líto nějaké přebytky vyhodit.
Nicméně, i ve Včele vám zabalí salám
nejdřív do igelitu a pak do papíru.
Naštěstí už mě znají a vědí, že pro mě
bez.
Zuzana Vyskočilová, členka Komise
pro životní prostředí
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Klánovické Sochání pro Hedviku – je vrchol skutečně za námi?
Sedmý rok sochání v Klánovicích
byl v zimě završen instalací sochy
na počest paní Hedviky Vilgusové
s názvem Hmota | Zrcadlení |
Energie. Doufáme, že se lidem
líbí. Práce dobrovolníků, kteří
tvorbu soch organizují, sbírají celý
rok peníze, sochy zaplatí, nechají
je nainstalovat a pak je darem
převedou na Klánovice, totiž získává
smysl teprve tím, že dostanou
pozitivní zpětnou vazbu. Všechny
sochy se nikdy nebudou líbit všem.
Ani to není nutné. Každá socha si
projde svým testem času, kdy se
její hodnota nějakým způsobem
vyjeví. I proto jsou sochy kotveny
tak, aby je bylo možno v budoucnu
odinstalovat či přesunovat. Stejné je
to při dožití materiálu, ze kterého
jsou sochy vytvořeny.
Loňský ročník byl určitým
předělem, kdy jsme vytvořili sochu,
která nemá, z estetického hlediska
i z hlediska hodnoty a trvanlivosti
materiálů, srovnání s doposud

instalovanými sochami.
Náklady sice přesáhly 100 000,- Kč,
ale zdroje jsme na ní získali od dárců
a také z výnosů vystoupení známých
osobností ve prospěch našeho
projektu – předloni koncert Hudby
Hradní stráže a PČR, vystoupení pana
Jiřího Suchého a Jitky Molavcové
v Besedě a dalšího z improvizovaných
diskusních večerů s Jaroslavem
Duškem, jenž patří k miláčkům
klánovického publika. Z našeho
pohledu nová socha představuje novou
dimenzi sochání. Musíme nyní vše
vyhodnotit a rozhodnout se, jak dál…
I proto je důležité nyní, předtím,
než společně s vedením Klánovic,
rozhodneme, o dalším směřování
projektu, získat další konstruktivní
zpětnou vazbu od klánovických
občanů. Napište nám svoje názory
na kuba@klanovickeforum.cz.
V letošním roce, doufáme,
přejdeme i na standardní režim
údržby soch. S paní starostkou jsme
se dohodli na tom, že každé jaro

se udělá společná obhlídka soch
a naplánuje se potřebná údržba.
Sochy Klánovice přijaly do vlastnictví
s tím, že se o jejich údržbu postarají,
což je velmi pozitivní posun v plnění
smluvních povinností městské části.
Jsme za to vděční. Případné podněty
k údržbě můžete směřovat buď nám,
nebo též na úřad. Tradiční červnové
sochání bude letos pokračovat
a počítáme s instalací jedné až
dvou soch. Více informací v příštím
zpravodaji.
Závěrem mi dovolte všechny
potěšit avízem dalšího koncertu
Hudby Hradní stráže a Policie České
republiky v klánovické hale. V jeho
rámci vystoupí i další mimořádná
osobnost české hudby – kytarová
legenda Michal Pavlíček. Vystoupí
též klánovický sbor Claireton
Chorale, jež s tímto tělesem již dříve
vystupoval. Udělejte si poznámku
ve svém kulturním kalendáři –
čtvrtek 30. května 2019 v 19.hodin.
Petr Kubíček

Benefiční koncert
Ve čtvrtek 30. května v 19 hodin
Klánovice čeká jedinečný kulturní
zážitek. Karel Vilgus, Klánovické
fórum a Městská část Praha Klánovice
pořádají na počest Hedviky Vilgusové
2. benefiční koncert. Těšíme se
na vystoupení klánovického dětského
pěveckého sboru Claireton Chorale
Světlany Tvrzické, Hudbu Hradní
stráže a Policie ČR, Šéfdirigent plk
Václav Blahunek, se sólisty Ivanou

Brožovou a Gabrielou Urbánkovou
a hostem - kytarovou legendou
Michalem Pavlíčkem. Hudba Hradní
stráže a Policie ČR je hudební těleso
s bohatou tradicí, které vzniklo
v roce 1945, navázalo na bohatou
tradici předválečných orchestrů
stejného zaměření sahající do hluboké
minulosti. Zajišťuje hudební doprovod
při všech státní ceremoniálech
na Pražském hradu, účinkuje v Evropě,

Americe i Asii.
Koncert se koná před Halou starosty
Hanzala, v případě nepřízně počasí
uvnitř, cena vstupenky 200,-Kč, děti
a mládež do 14 let zdarma (ke stání),
vstupenky si můžete zakoupit
a vyzvednout na Úřadu městské části
v ulici U Besedy 300 u paní Aleny
Janouškové, tel. 281 960 216, email:
janouskova@praha-klanovice.cz
Radomír Kůla

Místní organizace STP Klánovice
Podle plánu jsme v dubnu
pokračovali s menšími výlety kolem
Klánovic, navštívili jsme Koloděje,
počasí nám přálo, na vrchol místního
kopce jsme vylezli v tričku - byla
docela slušná viditelnost. Potom
jsme obešli opravené staré objekty
blízko zámku a po občerstvení
v místní pizzerii jsme dojeli domů.
Další týden byl plánovaný celodenní
výlet autobusem do Letohradu, kde

jsme navštívili muzeum řemesel. Jak
výstava, tak celý areál se nám velice
líbil a i celé město (náměstí a okolí
zámku a zámecké zahrady) jsou moc
pěkně opravené.
Po obědě jsme popojeli do Vamberka,
kde byla v plánu výstava krajek - místní
muzeum a vůbec všechny vystavěné
modely a díla na nás udělaly velký
dojem, Ocenili jsme jak práce starých
krajkářek, tak výrobky umělců mladších

až dnešních. V muzeu si také někteří
účastníci zakoupili pěkné maličkosti
na památku.
Celý výlet se nám vydařil, počasí bylo
bez chyby a tak teď máme před sebou
opět první vycházku „kolem Klánovic“
a pak celodenní výlet autobusem.do
Lubence a na zámek Chýše. Věříme, že
i tyto akce se nám podaří k všeobecné
spokojenosti.
za MO STP Paplhamová
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KLÁNOVICKÝ
MINI ADVENTURE

12. 5.

zážitkový závod dvojic

w w w . t r i p r o z d r a v i . c z / m i n i - a d v e n t u r e
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AKREDITACE
MŠMT

SOUKROMÁ MŠ S BILINGVNÍM PROGRAMEM
Í

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

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

ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE A JEHO SPOKOJENOST
JSOU PRO NÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

císlo 5 | 2019
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www.viladomydoubravcice.cz

ceny od 4.700.000 Kč

VILADOMY DOUBRAVČICE – BYDLENÍ V ZAHRADÁCH
Developerský projekt pěti dvojdomků s vlastními pozemky
(334 – 613 m2),
Doubravčice, ul. Na Močidlech, okr. Kolín).
K nastěhování v průběhu roku 2019.

Horizont
Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Makléř roku 2014 a 2015 REMAX Horizont
Makléř roku 2014 a 2015 – region Praha
Makléř roku 2015 REMAX ČR

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
cena 29.900 Kč měsíčně + poplatky

PRONÁJEM – ŘRD 5+kk/G, podlahová plocha 220 m2, zahrada 189 m2,
Poříčská ul., Praha 9 -Újezd n. L.
cena 100.000,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – výrobní a skladové prostory 1283 m2 + manipulační plocha,
Školská ul., Šestajovice

zdirad.pekarek@re-max.cz

Aktuálně pro naši
klientku sháníme ke
koupi byt 1+kk až 2+1
v Újezdě nad Lesy,
výhodou rychlá platba
bez úvěru.
cena 2.850 Kč/m2

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

www.zdiradpekarek.cz

10.000 Kč/měsíc + energie + odstupné

PRONÁJEM – přenechání pronájmu
zavedeného fitness studia, 136 m2,
Bobkova ul., Praha 9 – Černý Most
cena 4.200.000,-Kč

PRODEJ – kompletně zasíťovaný stavební
pozemek, ul. K Višňovce, Horoušany
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PRODEJ RODINNÉHO DOMU V OBCI ŠESTAJOVICE

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


PREMIUM

Exkluzivně Vám nabízíme k prodeji krásný, udržovaný,
cca 15 let starý, samostatně stojící rodinný dům o ploše
193 m2, s dvougaráží, se dvěma terasami, zahradou,
pozemkem o velikosti 1129 m2, situovaný v klidné části
obce Šestajovice, 300 m od Klánovického lesa, 900 m ke
Klánovickému koupališti, 15 min autem do Prahy na Černý
Most.
Dispozice:
1.NP: Zádveří, technická místnost s pračkou, umyvadlem
a sprchovým koutem, WC, chodba, spíž, kuchyně, jídelna,
obývací pokoj, sklad – dílna, dvougaráž, 2 terasy, příprava
na bazén.

SUPERIOR

2.NP: Chodba, šatna, 3 pokoje, koupelna, WC.






Starokolínská 2707,
WƌĂŚĂϵͲÚjezd nad Lesy, 190 16
Ϯϴϭϵϳϯϲϯϲ
ŬŽůĂǁĂŐŶĞƌ͘Đǌ
ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŬŽůĂǁĂŐŶĞƌ

Dětské rybářské závody a nábor nových členů
Vážení rybáři a občané,
na sobotu 25. května 2019 připravuje místní organizace Žižkov II. a místní skupina Klánovice opět
dětské rybářské závody a nábor nových členů pro
rybáře i nerybáře od 6 do 15 let.
Závody již tradičně proběhnou na rybníku Placiny od 9:00 hodin. Registrace bude probíhat
od 7:30 na hrázi rybníka nebo předem na tel. čísle
607 473 484 nebo emailem zizkov2@loska.cz. Ti
co budou zaregistrovaní předem, můžou dorazit až
8:40 hodin.
Na letošní závody si bude muset závodník zajistit
rybářské náčiní sám, k zapůjčení bude jen
v omezeném počtu. Krmení a návnada pro lov bude
zajištěna. Pro všechny závodníky bude připraveno
občerstvení. Doprovod a přihlížející budou mít
možnost si občerstvení zakoupit.
Závodníci budou mít možnost odnést si 2 vlastnoručně ulovené ryby dle rybářského řádu. Tři nejlepší
závodníci obdrží hodnotné ceny a drobná cena bude
připravena i pro ostatní závodníky.
Rádi bychom poděkovali za dotaci od MČ Klánovice,
díky které můžeme dětem přiblížit lov ryb udicí,
získat vztah k přírodě a k společným akcím.
Petrův zdar přeje místní organizace Žižkov II.
a místní skupina Klánovice.

Dům se nachází ve velmi klidné a vyhledávané lokalitě navazující na obec Klánovice – Praha 9, blízko
cyklo a in line stezky, příroda nadosah. Cca 10 min od domu se nachází autobusová zastávka s
pravidelnými spoji na metro „B“ Černý Most a vlakové nádraží Klánovice. V okolí je veškerá občanská
vybavenost. Možnost financování hypotečním úvěrem.
Kontakt:
Ing. Roman Oubrecht,
tel. 608 253 089,
email: info@proarching.cz
PROARCH inženýring, s.r.o.
Slavětínská 1072/68, Klánovice
190 14 Praha 9

IČ: 63978377

info@proarching.cz
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KADEŘNICTVÍ KLÁNOVICE
Slavětínská 128.

Rádi bychom vás informovali o pokračování rekonstrukce tradičního
klánovického kadeřnictví. Přestavba se pomalu blíží k závěru a kolektiv této
provozovny se již těší na vaši návštěvu.
Předpokládané zahájení je plánováno na 20.05.2019.
Nejdůležitější pro nás je spokojenost všech, kdo našich služeb využije. Věříme, že prostředí, ve kterém budete trávit čas pro vaši krásu, bude i příjemným místem k odpočinku.
Těšit se můžete na tyto služby:
Dámské kadeřnictví
Dětské kadeřnictví
Pánské kadeřnictví
Pedikúra
Nově také nejšetrnější profesionální prodlužování a zahušťování vlasů. Jedná se o šetrnou metodu spojů pomocí keratinu, používáme pouze pravé středoevropské vlasy.
Kolektiv klánovického kadeřnictví se vynasnaží, aby všichni, kdo využijí naše služby, byli vždy
spokojeni.
Martina Schreiberová a kolektiv kadeřnictví Klánovice.
Možnost objednání na tel.: 603 154 237

císlo 5 | 2019
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Dětský domov v Klánovicích hledá
kuchařku.
Nástup možný ihned.
Bližší informace na tel. 728 755 460
paní Gottwaldová
PEDIKÚRA

Tereza Sucháčková
su.tereza@seznam.cz / mobil: 724 526 849
Živonínská 1630, Újezd nad Lesy – Rohožník
Využijte možnosti docházky i k Vám domů.
Po dohodě i mimo lokalitu.
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
UČEBNA: Bělečská 36 (Studio Yoon)
PŘIHLAŠOVÁNÍ: e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262
DOPORUČUJEME PŘIHLÁSIT SE V KVĚTNU

www.pavelhokr.cz

císlo 5 | 2019

19

PROGRAM květen 2019

... jsme NADOSAH

IRENA PROCHÁZKOVÁ - V HLAVĚ - Výstava měsíce

15. 5. středa, 20:00 - Kino

Život přináší spoustu zážitků a vjemů, které člověku utkví v hlavě

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI? - Pokračování úspěšné komedie.

a transformují ho, ale každý je dává najevo jinou formou. Malířka Irena

Francie/2019/komedie/98 min/s titulky

Procházková zvolila cestu osobního vyjádření pomocí štětců olejový17. 5. pátek, 18:00 - Akce

mi barvami na plátno.
Výstava je prodejní a potrvá do konce května.

SVÁTEK SOUSEDŮ - Již tradiční sousedské setkání, při kterém Vám

6. 5. pondělí, 20:00 - Filmový klub

hudební legendy QUEEN. Budete si moci zahrát pétanque a Vašim

NIKDY NEODVRACEJ ZRAK - Drama o osvobozující síle umění a lidské tvořivosti. Příběh jeho hrdinů je inspirován skutečnými událostmi
i osobami (Gerhard Richter) a překlenuje tři éry německé historie.
Německo, Itálie/2018/drama, thriller, historický/188 min/s titulky
9. 5. čtvrtek, 14:00 - Bio Senior
TOMAN - Příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší
zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném
Československu, bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí
a zásadním úkolem. Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby.
Česko, Slovensko/2018/drama/145 min.
Zvýhodněné vstupné pro seniory 60 Kč
9. 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.
13. 5. pondělí, 20:00 - Kino
ZELENÁ KNIHA - Film podle skutečného příběhu o černošském
pianistovi a jeho bílém bodyguardovi z 60. let. Cena Oscar za nejlepší
film. USA/2019/drama, komedie, road movie/130 min/s titulky

bude k tanci i poslechu hrát živá hudba - akustický revival britské
dětem pustíme na ukrácení chvilky i hezký filmový příběh.
17. 5. pátek, 19:30 - Kino pro děti na svátek sousedů
MIA A BÍLÝ LEV - Lev jako domácí mazlíček a kamarád na celý život?
Proč ne. Velké přátelství Mii a jejího bílého lva musí ale čelit velkým
překážkám. Francie, Německo, JAR/2018/rodinný, dobrodružný/98 min
20. 5. pondělí, 20:00 - Kino
MONETOVY LEKNÍNY - MAGIE VODY A SVĚTLA - Fascinující putování po mistrovských dílech Clauda Moneta.
Itálie/2018/dokumentární /90 min/s titulky
22. 5. středa, 20:00 - Kino
PROBLÉMY PRVNÍHO SVĚTA - Povídkový film o starostech života
v bohaté, průmyslově rozvinuté společnosti, nad kterými by obyvatelé
třetího světa jen obraceli oči v sloup.
Česko, Izrael/2019/komedie, povídkový/68 min
29. 5. středa, 20:00 - Kino
BOLEST A SLÁVA - Film Pedra Almódovara s A. Banderase a P. Cruz.
Španělsko/2019/ drama/108 min/s českými titulky

14. 5. úterý, 19:30 - PubQuiz neboli hospodský kvíz

BĚH S BESEDOU

Každé druhé úterý v měsíci. PubQuiz neboli hospodský kvíz je

Sledujte naše webové stránky

vědomostní týmová hra oblíbená po celém světě. O co jde? Vědět
více než soupeř a dokázat, že si stále něco pamatujete ze školních

Amatérské cyklistické vyjížďky oKOLO KLÁNOVIC

lavic! Přijďte si zahrát a vyzkoušet netradiční hru na party!

Sledujte naše webové stránky

Změna programu je vyhrazena / sledujte naše webové stránky www.kcnovabeseda.cz.
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz,
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KINO KAVÁRNA je otevřena Po-Pá 13:00-22:00, So ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha a MČ Praha 21 za pomoc
a finanční podporu hudebních, filmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
KC Nová Beseda, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice | tel: +420 245 019 061| www.kcnovabeseda.cz

KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze – Klánovicích. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, tel. 281 960 216,
IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 5. 2019: 3. 5. 2019. Šéfredaktor Michael Bouška. RR: Veronika Gotthardt, Slavomír Jaroš, Alena Kolovrátková,
Radomír Kůla, Štěpánka Čtrnáctá, Robert Zoulík, Marie Mikušová. Korektura Ivana Zoulíková. Kontakt: kzsefredaktor@seznam.cz. Příjem inzerce: Úřad MČ,
tel. 281 961 201, e-mail: urad@praha-klanovice.cz. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory
redakce a mohou být kráceny. Fotografie, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Registrační číslo MK ČR E 12804. následující uzávěrka čísla: 17. 5. 2019.
Periodicita: 10 x ročně. Náklad 1400 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Žijí v Klánovicích

Tip na výlet

Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné roklině. Výlet údolím
Polepky

Jan Silovský
Jan Silovský není sice rodilým
Klánovičákem, ale žije zde s rodinou už
29 let a mnozí rodiče ho znají z místního
fotbalového klubu. Jan Silovský si vybral
fotbal už jako pětiletý kluk. Fotbalovou
kariéru začínal jako žák na Bohemce
a tomuto klubu zůstal jako fanoušek
věrný až dodnes. V roce 1989 byl členem
fotbalového týmu SK Český Brod, který
nejdříve soutěžil v přeboru, později
v divizi a nakonec kopal II. ligu. Později
přestoupil do Union Čelákovice a SK
Victoria Jirny. Když skončil ve fotbalových
soutěžích jako aktivní hráč, začal se
věnovat fotbalovému mládí jako trenér
v FK Klánovice, kde trénuje mladší
žáky ve věku 10 až 12 let. FK má týmy
ve všech věkových kategoriích mládeže
a v soutěžích se umísťují na předních
místech. Pouze starší žáci chybí,
protože ročník 2004 až 2006 byl velice
slabý ročník. Jan Silovský se věnuje
klánovickému fotbalu nejenom proto, že
zde žije a má fotbal rád, ale také proto,
že všichni trenéři v FK Klánovice tvoří
bezvadnou partu. Pracovat s dětmi je
velice záslužná práce náročná na čas,
ale pokud se jedná o dobré přátelské
zázemí klubu, člověk potom tuto aktivitu
bere jako odpočinek. Často nejde
jenom o tréninky, ale je důležité udržet
v pořádku i fotbalové zázemí. Před třemi
roky byl vybudován umělý trávník, kde
trénují děcka během zimy a v minulém
roce beach-volejbalové hřiště. Všechny
tyto technické vymoženosti potřebují
mnohdy opravit a v tom jsou všichni
dobrovolní trenéři spolu se správcem
nápomocni. Další pozitivum FK je, že
zde neexistuje rivalita běžná u jiných
sportů a přátelská atmosféra je naladěna
i s rodiči. Jan Silovský stejně jako všichni
trenéři včetně správce by rádi uvítali nové
technické zázemí FK Klánovice, což je
otázkou financí. Zda bude či nebude je
sice důležité, ale hlavní je, že děcka mají
možnost hrát fotbal a užít si pohybu pod
vedením výborných lidí klánovického
fotbalového klubu.

Marie Mikušová

Skály, údolí, vodopád, vysoký
viadukt…..to je scenérie, kterou by
u Kolína čekal málokdo. Výlet údolím
Polepky toho ale nabízí mnohem víc.
Východiskem 11 km dlouhé pěší túry je
obec Ratboř, kam nás z Kolína doveze
vlak. Na návsi se odpojíme od modré
značky vpravo, abychom si prohlédli
skutečný architektonický skvost.
V roce 1913 zde postavil Jan Kotěra pro
rodinu velkoobchodníka Mandelíka
zvláštní funkcionalistickou vilu (dnes
po citlivé rekonstrukci slouží jako
hotel), která, byť inspirovaná italským
klasicismem, působí těžkým až
pochmurným dojmem, daným celkovou
monumentálností stavby. Po návratu
na modrou značku sejdeme ovocnou
alejí k rybníku se zbytky starého mlýna.
Polní cesta se napojí na silničku, která
křižuje železniční trať. Po levé straně
vlak překonává údolí po 31 m vysokém
kamenném obloukovém viaduktu.
Pokud si jej budete chtít prohlédnout
zblízka, sejděte po neznačené cestě
dolů až pod mostní oblouky ke skalám
lemujícím Polepku. Značka nás vede

polní cestou nad nejvíce divokou částí
údolí. Nezapomeneme proto odbočit
vlevo na skalní lezeckou věž, odkud se
skýtá hezký výhled na tuto část rokliny.
Další významnou zastávkou výletu je
obec Pašinka. V místní tvrzi měl svůj
ateliér impresionistický malíř Václav
Radimský, jehož obrazy polabské krajiny
uhranou každého milovníka zdejšího
kraje. Pokračujeme podél říčky přes
obec Polepy, za níž na nás číhá další
překvapení. Polepka zde překonává
skalní práh a vytváří zde 4m vysoký
přírodní vodopád. Údolí se rozšiřuje,
tok Polepky lemují travnaté louky a my
zakončujeme výlet příchodem do Kolína.
Robert Zoulík

13. setkání klientů a přátel Farní charity Neratovice
Na společném jarním setkání
klientů Farní charity Neratovice
se ve čtvrtek 21. března sešlo přes
sto seniorů. V libišské sokolovně
si mohli užít připravený program,
vystoupení dětí z libišské základní
školy a mažoretek, které přijely
z obce Tišice. K tanci a poslechu
zahrálo Duo Regent z Odoleny
Vody, tvořeného Petrou Rézovou
a Vladimírem Koppem. S krátkými
zdravicemi vystoupili starosta
Neratovic Roman Kroužecký
a místostarostka Lenka Mrzílková,
starostka Obříství Jitka Zimová,
starostka Odoleny Vody Hana
Plecitá a místostarosta Prahy
Klánovic Jiří Bek. Tradicí setkání
se stalo vyhlášení „sestřičky“,
a „pečovatelky“ roku. Ocenění

letos obdržela sestřička Růžena
Kletečková ze střediska Odolena
Voda a pečovatelka Iveta Violová
z osobní asistence. Příjemné
společenské setkání pro všechny,
kteří rádi vyrazí do společnosti,
pobavit se, zatančit si, zazpívat si
a setkat se s přáteli, se po třinácté
povedlo. Děkujeme všem šikovným
a pilným organizátorům, kteří se
podíleli na úklidu a přípravě sálu
Sokolovny, dětem, mažoretkám,
hudbě a sponzorům, hostům
a návštěvníkům akce, kteří
přišli podpořit naši organizaci.
Poděkování patří i všem spřáteleným
městům a obcím, starostům
a místostarostům za podporu
v činnosti Farní charity Neratovice.
Lea Landová

