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S koncem srpna začíná i v Klánovicích houbařská sezona
Foto KZ – Michaela Purnoch
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PRIMÁTORKA V KLÁNOVICÍCH

KONCERT HUDBY HRADNÍ STRÁŽE A PČR

PŘÍSTAVBA ŠKOLKY A ŠKOLY

NOVÁ BESEDA JEŠTĚ NOVĚJŠÍ

LETNÍ KINO SE POVEDLO

MODELÁŘI MISTRY EVROPY

NOVÉ AUTOBUSOVÉ I VLAKOVÉ SPOJE

HASIČSKÝ DEN
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Slovo starosty

Zprávy z Rady městské části

Dopravní režim u základní školy

Vážení spoluobčané,
máme za sebou (nejen) stavebně
hektické prázdniny a čeká nás (nejen)
stavebně hektický školní rok. Díky
vyjednaným mimořádným dotacím
a grantům (nejen) z magistrátu
hlavního města byly tyto prázdniny
ve znamení stavařiny, a tak tomu
bude i v příštích měsících – mj.
pokračuje přístavba mateřské
školy a byla zahájena přístavba
školy základní (více informací na
str. 5), začala rekonstrukce střechy
sportovní haly a oprava dlouhodobě
ostudného stavu sociálního zařízení
v areálu fotbalového hřiště, byl
položen zcela nový asfaltový
povrch v části ulic V Trninách
a Všestarská a vyspravena alespoň
nejhorší místa v dalších čtyřech
ulicích. Všechny tyto stavební práce
proběhly či probíhají pod naším
vedením, organizací a kontrolou
a s výjimkou přístavby MŠ se nám
daří dodržovat plánované termíny.
V režii Magistrátu hl. města Prahy
pokračuje bohužel naopak s velkými
komplikacemi rekonstrukce ulice
Blešnovské, aktuálně se řeší změna
projektu. Je mi jasné, že mnohé ze
staveb vedou k určitému nepohodlí
obyvatel, nejvíce to v příštím roce
pocítí žáci a pedagogové v základní
škole. Prosím vás v této souvislosti
o shovívavost a trpělivost, protože
žádnou velkou stavbu nejde
realizovat bez dočasných omezení.
Výsledek ale vždy stojí za to, ať už jde
o školu, ulice nebo sportoviště.
V srpnu navštívila Klánovice
primátorka Adriana Krnáčová, se
kterou jsme probrali především
možnosti dalších investic do naší
městské části. Proběhl také druhý
ročník letního kina.
A co nás čeká v září? V prvé řadě
samozřejmě zahájení školního
roku s přivítáním nových školáků.
Dále předpokládáme zahájení
výstavby nového beachvolejbalového
hřiště a rozsáhlých oprav dalších
komunikací (v ceně přes 7 mil. Kč).
Těšíme se na tradiční veletrh
kroužků, vítání občánků, fotbalový
turnaj o pohár MČ a spoustu dalších
akcí. Přeji vám všem krásné září.
Ferdinand Polák

Kvůli zajištění větší přehlednosti
vozovky, a tím zvýšení bezpečnosti
školáků, jsme již na jaře v ulici
V Soudním zavedli ZÁKAZ ZASTAVENÍ
v úseku od semaforu ke zpomalovacímu
prahu s přechodem pro chodce, který
je určen k bezpečnému přesunu dětí
od školy do blízkého parku. Jedná se
o prvních cca 25 metrů ulice v Soudním,
označeno je to žlutou čarou. Je opravdu
potřeba, aby i vzrůstem malé děti byly
viděny a samy dobře viděly na auta
přijíždějící od semaforu. Protože zde již
v minulosti došlo kvůli zaparkovaným
autům k dopravním nehodám, má
městská policie pokyn zde parkující
bezohledné řidiče pokutovat. Naopak
v dalším úseku této ulice jsme pro

bezpečné a legální parkování vyznačili
nová parkovací místa.
V polovině prázdnin byla zahájena
přístavba základní školy, která vede
mj. k většímu pohybu aut v ulici
V Soudním. Protože by se velká nákladní
auta nevytočila v malých bočních
ulicích, mají stavaři dočasně povoleno
(za podmínky přísného zajištění
bezpečnosti vlastními pracovníky)
vyjíždět ze staveniště ulicí V Soudním
v protisměru – tedy od parkoviště
k semaforu. Podobně to mají již dlouho
při výjezdu těžké techniky povoleno
hasiči. Nebuďte tedy tímto případně
překvapeni a dbejte zde, prosím,
zvýšené opatrnosti.
Ferdinand Polák

Otevření bistra na nádraží a lahůdek v Bazaru
Dle vyjádření Ing. Tůmové ze
Správy železniční a dopravní cesty
se podařilo zatím pronajmout jen
nejmenší ze tří nabízených prostor
na klánovickém nádraží. Od září by
zde mělo být otevřeno nové bistro.
Vzhledem k nutnosti investic do dalších
dvou volných prostor se podpisy
smluv nezdařily. SŽDC tedy podnikne
opětovný pokus najít pronajímatele.

Do konce roku dojde také k otevření
nové prodejny lahůdek v objektu
Bazaru. Při probíhající rekonstrukci
vyšlo najevo mnoho skrytých „neduhů“
objektu. Do řešení bylo potřeba zapojit
stavební odbor Prahy 21. Během
prosince se můžete těšit na otevření
prodejny s lahůdkami a širokým
středomořským sortimentem potravin.
Jana Martinová

Jednání Rady městské části – 14. 7. 2017
• schválila přijetí nadačního příspěvku
pro MŠ Klánovice
• schválila přijetí finančního daru
pro MŠ Klánovice
• přijetí finančních darů
pro ZŠ Klánovice
• objednávky podepsané starostou za
první pololetí 2017
• vyhodnotila nabídky na
zahradní traktor
• vyhodnotila nabídky na opravu soc.

zázemí areálu FK Klánovice
• schválila přijetí nadačního příspěvku
na výstavbu kurtu pro plážový
volejbal v areálu FK Klánovice
• vypsání výzvy na výstavbu kurtu na
plážový volejbal
• smlouvy o uložení inženýrských sítí
• vícepráce na opravě bytu – Bazar
• objednávku dodání a položení
koberců v budově ÚMČ
• opravu hasičského vozidla LIAZ

Jednání Rady městské části – 24. 7. 2017
• schválila vypsání nové výzvy
na akci „Oprava klánovických
komunikací“ s termínem předložení
nabídek do 9. 8. 2017
• uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu vyřazeného majetku –
vozidla CAS Iveco Magirus 4x4 RZ
ABA 73 – 22 z majetku HZS hl. m.
Prahy pro potřeby jednotky SDH
Praha – Klánovice.
• „Dodatek č. 2“ ke smlouvě o nájmu
tržního místa (č. smlouvy H/31/2013/
Sl) se společností Dobrý trh s. r. o.
• „Dodatek č. 1“ ke smlouvě

•
•
•
•

o pronájmu nemovitosti občanské
vybavenosti, Slavětínská 173 –
bývalá prodejna Bazar (č. smlouvy
D/2/2017/Sl) se společností
Klánovické lahůdky s.r.o.
vypovězení smlouvy na zimní
údržbu se společností SP
Černý Most s.r.o.
vypsání výzvy na podání nabídky
na zimní údržbu místních
komunikací v Klánovicích
Organizační řád ÚMČ Praha –
Klánovice s účinností od 1. 8. 2017
objednávku služeb – výkon
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autorského dozoru na akci
„Klánovice – navýšení kapacity ZŠ“
od společnosti EKIS, spol. s r.o.,
IČ: 18626084, se sídlem Náchodská
2421, Praha 9, za cenu 500 Kč bez
DPH/hod. Fakturace bude probíhat
1x měsíčně, oproti odsouhlaseným
výkazům činnosti

• objednávku na 2 ks bus
přístřešků TUBO-N 2M bez
bočnic, RAL 7022, sklo včetně
kotevní sady, dopravy dle
nabídky, od společnosti Urbania
s.r.o., IČ: 26242826, se sídlem
Moravany, za celkovou cenu
135 795,40 Kč bez DPH.

Jednání Rady městské části – 10. 8. 2017
• schválila uzavření smlouvy na
úklidové práce se společností
Dama spol. s r.o., se sídlem Brno,
Špitálka 122/33, IČ 61508039, DIČ CZ
61508039, s účinností od 1. 9. 2017
za nabídnutou cenu 12 800 Kč
bez DPH/měsíc
• objednávku výměny podlahových
krytin včetně úpravy odkladu v 1.
a 2. n. p. budovy ÚMČ za cenu
celkem 154 437 Kč včetně DPH
u společnosti Podlahy Kutil s.r.o.,
IČ 04357345, se sídlem Na Pahorku
84, Milovice. V původní objednávce
a kalkulaci nebyl započten podklad
a vyrovnání podlah v budově ÚMČ.
• jmenovala likvidační komisi
• schválila uzavření „Smlouvy
o nájmu pozemku“ s manželi
Hovorkovými, bytem Praha –
Klánovice, na dobu určitou 5 let
s přednostním právem nájmu na
dalších 5 let, za cenu 5000 Kč/rok

• uzavření „Smlouvy o spolupráci“
při konání akce „Koncert
Hudby hradní stráže a PČR
v Praze– Klánovicích“
• rozpočtová opatření 23–26
• vypsání Výzvy na podání
nabídek na opravu cyklotrasy
Jeníkovická/Všestarská
• navýšení celkového limitu na
výkon autorského dozoru při akci
„Přístavba MŠ Klánovice“, který
provádí Ing. arch. Pavlík, na částku
130 000 Kč bez DPH
• zrušila platnost Sazebníku
úhrad za poskytování informací
dle zákona č. 106/1999Sb. v pl.
zn. přijatého RMČ dne 7. 4.
2017 a schválila nový Sazebník
s účinností ode dne 11. 8. 2017
• úbytkový seznam knih odepsaných
26. 6.–28. 7. 2017, 2017/4
Zpracovala Ivana Horská,
tajemnice ÚMČ

Otázky a odpovědi
Jaký byl důvod návštěvy paní primátorky Adriany Krnáčové 23. 8. v Klánovicích
a co ji podle vašeho názoru nejvíce zaujalo?
Paní primátorku jsem pozval částečně ze společenských a částečně z pracovních
důvodů. Jsem přesvědčen, že primátor(ka) má vidět a znát nejen centrum města,
ale také jeho okrajové městské části. I během samotné návštěvy jsem pak paní
primátorce zdůrazňoval, že i klánovičtí občané jsou občany Prahy, tedy jejího
města. Jsem navíc přesvědčen, že při prohlídce na místě může paní primátorka lépe
porozumět našim potřebám a je možné jí věci vysvětlit lépe než při standardním
jednání v kanceláři na magistrátu.
Na jakých zásadních investicích se magistrát v Klánovicích nyní podílí a co se
plánuje pro příští roky?
Magistrát sám financuje a realizuje kompletní rekonstrukci některých
komunikací (aktuálně ulice Blešnovská). V naší režii, ale s výraznou finanční
podporou magistrátu, nyní probíhá přístavba školy a školky, rekonstrukce
střechy sportovní haly a rozsáhlé opravy ulic na Hornopočernicku. V příštích
letech by to měla být výstavba nové budovy IZS, investice do sportovních areálů,
řešení parkování u nádraží a samozřejmě co nejrychlejší a nejrozsáhlejší opravy
a rekonstrukce dalších našich dlouhodobě zanedbávaných komunikací.
Odpovídal starosta Ferdinand Polák
Otázky i za vás pokládal Luboš Palata. Svoje podněty a tipy na otázky zasílejte prosím
na: kzsefredaktor@seznam.cz.
Fotoreportáž z návštěvy Adriany Krnáčové najdete uprostřed čísla KZ

Slovo šéfredaktora
Klánovice a Praha
Jsem z generace, která zažila že
Klánovice byly ještě jen Klánovice
a ne Praha – Klánovice. Byla tuhá
normalizace a nevím o tom, že by
se tehdy někdo nás místních zeptal,
zda chceme být Prahou, nebo zda
chceme zůstat Klánovicemi.
Nevím, jestli je to generační,
ale já pořád jezdím z Klánovic do
Prahy, čímž se samozřejmě myslí
centrum města, respektive to, co jako
město vypadá, protože Klánovice,
oddělené od mnoha dalších částí
Prahy loukami, lesy, ale bohužel také
dálnicemi a dálničními obchvaty
(sic!) Prahy, vypadají pro jakéhokoli
pozorovatele zvenčí jako k Praze
připojená vesnice, nebo chcete-li
výletní sídlo či lázně.
Bydlet v Praze je dnes z mnoha
ohledů terno. Nejbohatší město,
nejen Česka, ale i celé střední
Evropy, jedno z deseti turisty
nejnavštěvovanějších míst světa
a samozřejmě také metropole České
republiky. Otázkou samozřejmě je,
zda je to takové terno pro Klánovice.
Zda oko magistrátu až k nám na samý
konec Prahy, kterému se dá také
nehezky říkat periferie, dohlédne.
Zda všechna pravidla Prahy, která se
tu zavádějí, dávají v tak odlišné části
města smysl, zda tři tisíce lidí mají
tak v jeden a čtvrt milionovém městě
vůbec nějakou váhu.
Přestože se v posledních několika
letech mnohé změnilo k lepšímu,
troufám si tvrdit, že si Praha stále
ještě neuvědomila výjimečnost
Klánovic, že je stále ještě nezařadila
mezi mimořádné městské čtvrtě,
kterým by měla být věnována
i tomu odpovídající pozornost. Jako
jednomu z mála míst metropole, kde
je několik přírodních rezervací, čistý
vzduch, kde můžete jít na houby do
skutečného lesa a kde to zároveň
kulturně i sportovně žije. Uznáním
tohoto významu by podle mě bylo,
kdyby se na mapě hlavního města
objevila čtvrť s názvem Praha –
Lázně Klánovice.
Luboš Palata
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Téma čísla: Školka i škola se znovu rozšiřují

Rozhovor s ředitelem klánovické
mateřské školy Mgr. Matějem Žákem
o nové přístavbě mateřské školy.
Jak přispěje nová přístavba ke zlepšení
podmínek pro děti v mateřské škole?
Nejprve je potřeba informovat, že
od roku 2021 bude mít každá obec
(potažmo jí zřizovaná mateřská škola)
povinnost přijímat do mateřské školy
i dvouleté děti. Pro tyto děti bychom
zatím ve stávající mateřské škole třídu
neměli, protože stávající kapacita
školky nestačila ani na přijetí všech
tříletých dětí, které projevily o zářijový
termín přijetí zájem. Demografická
studie zpracovaná Evropskou unií
předpokládá ještě nárůst předškolní
populace a z těchto důvodů se přístavba
školky realizuje, aby i dvouleté děti
měly svou vlastní třídu. Všude se mluví
o tom, že kapacita školek je všude
dostačující. To je sice pravda, avšak
výjimkou jsou „prstence“ kolem Prahy,
kam se dlouhodobě stěhuje velké
množství obyvatel. Obec se rozhodnutím
o přístavbě školky připravuje správně
s předstihem na rok 2021, kdy jí vznikne

povinnost zajistit místa ve školce všem
dětem starším dvou let, které mají
v Klánovicích trvalý pobyt. Potřeba
navýšení kapacity školky v Klánovicích je
proto opravdu nutná.
Co chystáte v nových prostorách
pro svoje děti?
V těchto prostorách vznikne nová
třída. Chystáme se též vybudovat nové
samostatné hřiště pro dvouleté děti,
protože všechny stávající prvky na zahradě
jsou certifikované pro děti tříleté, a dokud
dítěti nejsou tři roky, tak oficiálně na
hřiště pro tříleté děti nesmí. Což je
trošku neštěstí, ale je potřeba vyhovět
stávající legislativě.
Je přístavba náhradou za „jurtu“?
To každopádně není! Naše školka je
specifická v tom, že si rodiče mohou
každý rok vybrat, do jakého typu třídy
zapíší svoje děti. A právě v jurtě je zázemí
pro třídu s lesní pedagogikou. V nové
přístavbě vznikne klasická třída. Dále
máme třídy: česko-anglickou, začít spolu,
tradiční třídu pro rodiče, kteří chtějí pro
své dítě konzervativní přístup, a třídu
pro předškoláky.

Probíhá stavba přístavby podle plánu?
Stavba je lehce ve skluzu, což ale u těchto
velkých projektů není věc neobvyklá.
Domnívám se ale, že to způsobily
komplikace s odstoupením od smlouvy
původního zhotovitele stavby a dále potom
nález neznámé jímky při výkopových
pracích, kdy investor s technickým
dozorem musel rozhodnout o dalším
postupu prací. Všichni doufáme, že do
poloviny listopadu bude stavba dokončena.
Zasáhne činnost na staveništi do
provozu mateřské školy?
Jelikož jsme začali již v květnu, tak
jsme si provoz souběžný se stavbou
již vyzkoušeli. Nejcitelnějším zásahem
bylo, že nám ubyly tři šatny a třída
předškoláků se musela vystěhovat
a máme z nich v současné době další
lesní třídu. Pomohli jsme si tím, že jsme
ve všech volných zákoutích stávající
školky udělali náhradní šatny. Je to
velice provizorní řešení a už se všichni
velmi těšíme, až budeme mít zase vlastní
šatny. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem rodičům, že jsou k tomuto
stavu tolerantní.

která skončila ve výběrovém řízení
na druhém místě. S touto společností
byla smlouva řádně podepsána
a následně začalo samotné provádění
stavby. Tyto právní komplikace se
společně s nálezem staré jímky pod
budovanými základy stavby výrazně
podepsaly na zdržení harmonogramu
prováděných stavebních prací.

V současné době probíhá na stavbě
čilý pracovní ruch, na což dohlížejí
zástupci MČ Klánovice. Provádějí
se pravidelné kontrolní dny na
staveništi, aby se předešlo případným
nesrovnalostem a komplikacím při
výstavbě. A naše děti se již mohou
těšit do nového!
Slavomír Jaroš

Závěrem slovo autora článku
Přístavba mateřské školy je
financována z prostředků MŠMT –
50 % a Magistrátu Hl. m. Prahy –
50 %. Výběrové řízení vyhrála a byla
jako zhotovitel vybrána společnost:
EUbuilding a.s. Tato společnost
však poté odmítla podepsat s MČ
Klánovice smlouvu o dílo, proto byla
oslovena společnost ACG Real s.r.o.,
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Zprávy z Úřadu městské části

Několik informací z přístavby mateřské školy
Přístavba mateřské školy probíhá
od jara a měla by skončit v průběhu
tohoto podzimu. Původní termín
bylo nutno prodloužit, protože při
výkopových pracích byla objevena
neznámá šachta a bylo třeba vyřešit
úpravu projektu tak, aby byla
bezpečně zajištěna statika objektu
a bezpečný odvod dešťových vod.

Protože jsme chtěli co nejméně kvůli
stavbě resp. staveništi omezovat
provoz školkové zahrady, umožnili
jsme stavařům umístit stavební
materiál a kontejner na travnatý
pás v ulici V Žáčku. Podmínkou
je řádné označení, zabezpečení
proti úrazu kolemjdoucích osob
a projíždějících automobilů a také

uvedení travnatých ploch po skončení
stavby do původního stavu. Provoz
školky bude od začátku školního roku
probíhat v podobném provizorním
režimu, jako tomu bylo v květnu
a červnu. Týká se to zejména
provozu šaten. Aktuální informace
najdete na Facebooku.
Ferdinand Polák, starosta

Dostavba školky už pokročila natolik, že se listopadový termín jeví jako reálný
Foto KZ – Slávek Jaroš

Přístavba školy potrvá skoro rok
Přístavba základní školy byla zahájena
31. 7., předpoklad ukončení celého díla
je o prázdninách příštího roku. Na
školním dvoře je ohraničené staveniště,
na které je z důvodu bezpečnosti
samozřejmě zakázaný vstup veřejnosti.
Klec na kola je přemístěna na školní
hřiště, přístup je připraven branou
za ředitelnou (od ulice Slavětínské)

a branou z parku za sportovní halou.
Klec však nemá plnou střechu, a kola
tedy nebudou chráněna proti dešti.
Výuka v celé škole bude minimálně do
jara probíhat bez zásadních omezení,
se stavaři je domluva, že hlučné práce
se nebudou provádět v dopoledních
hodinách. Školní jídelna bude dle
aktuálních předpokladů v provozu

zhruba do ledna, možná déle. Jednáme
o možnosti zajištění náhradního
stravování. Přístup do sportovní haly
bude umožněn po celou dobu výstavby.
Vývoj stavby můžete mj. sledovat na
našich facebookových stránkách,
o aktuálním dění budeme samozřejmě
informovat také v KZ.
Ferdinand Polák, starosta
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Hydepark

Dostavba školky má zdržení
Podporujeme rozšíření kapacity
MŠ. Projekt vybraný SPOLUODS v nás
však budí otázky od samého počátku.
Nejprve se rušily a znovu vypisovaly
poptávky na architektonické řešení.
Poté vedení neumělo odpovědět,
na základě kterých kritérií vybralo
vítěznou variantu. Rozhodla nejnižší
pořizovací cena, nejnižší provozní
náklady, anebo jiné neměřitelné
kritérium vzniklé tajnou dohodou
mezi SPOLU a ODS? Vedení nám

předložilo projekt, ve kterém chyběly
prostory šaten pro novou třídu. Dále
jsme poukazovali na zbytečná rizika
spojená s nástavbou na přístavek
z padesátých let. Částečně jsme uspěli,
šatny byly do návrhu doplněny. Čas
ukázal, že naše obavy nebyly liché.
Stavba nabírá zpoždění a viníkem je
statika. Víc nás mrzí, že stavba nebude
uživatelsky přívětivá. V nové budově
např. budou rodiče vodit své děti přes
tzv. špinavou zónu, tj. přezuté děti

budou chodit místem příchodu. I když
jsme na řadu nedostatků poukazovali,
projekt změněn nebyl. Věříme, že i přes
tyto neduhy se bude vašim dětem ve
školce líbit a že zhoršené podmínky
ze začátku školního roku budou brzo
zapomenuty. Současné vedení se
moc omlouvat neumí, a tak prosím
přijměte omluvu od nás…
Pavla Fischerová, Jindřich Lukáš,
Petr Soukup (STAN)
Kráceno KZ

Pozvánka na nebývalou kulturní událost
V neděli 10. září od 18 hodin v hale
starosty Hanzala proběhne dlouho
připravovaný benefiční koncert
Hudby Hradní stráže a Policie ČR při
příležitosti desátého výročí úmrtí
zastupitelky Hedviky Vilgusové. Vidět,
a především vyslechnout si naživo
čtyřicetičlenný orchestr je příležitost,
kterou Klánovice dosud nepoznaly.
Tito špičkoví interpreti nám zahrají

řadu skladeb z pokladů italské opery,
mimo jiné i z díla G. Verdiho a G.
Pucciniho, spolu s výběrem filmových
a populárních melodií. Kromě
nebývalého hudebního zážitku máme
možnost přispět i na realizaci dalších
sochařských objektů věnovaných
tvůrčím lidem, kteří se potkali
s rakovinou. Tentokrát se jedná
o Vl. Dlouhého, S. Freuda, P.

Skoumala, H. Vilgusovou a G.
Pucciniho. Klánovice se tak stanou
první obcí v ČR, kde bude instalován
sochařský objekt věnovaný tomuto
italskému umělci.
Věříme, že tento nedělní
podvečer ve vás zanechá hluboký
emocionální zážitek.
Marie Jágrová a Zorka Starčevičová
(Čas na změnu)

Na podzim začne rozsáhlá oprava
nejvíce zničených klánovických
komunikací, především na
Hornopočernicku, ale i jinde. Seznam
opravovaných úseků můžete nalézt
na stránkách ÚMČ. Po neblahých
zkušenostech s krátkou trvanlivostí
v minulosti prováděných oprav si nová
Rada MČ v lednu nechala vypracovat
komplexní materiál o stavu komunikací,
včetně návrhů možných oprav. Tato

pasportizace vedla ke změně filozofie
přístupu k opravám (před kompletní
rekonstrukcí prováděnou magistrátem).
Rada se rozhodla pro dražší technologii,
na niž se pokusí získat účelově vázanou
dotaci z MHMP. To se podařilo,
a bude tedy provedena tzv. recyklace
zastudena, kdy se z komunikace sejme
zhruba 20 cm stávajícího povrchu, ten
se semele, smíchá se štěrkem, vrátí se
zpět a zhutní. Následně se tato vrstva

překryje ještě asi 6 cm asfaltu. Tím
se zvýší životnost povrchu o několik
let. Pomoci by mělo také odvodnění
nejproblematičtějších úseků. Na základě
VŘ byla vybrána firma, která se pustí
do práce v polovině září. Při dobrém
počasí by mělo být vše dokončeno
do prosince 2017.
Štěpánka Čtrnáctá
(Spolu pro Klánovice)
Kráceno KZ

Víceletá gymnázia – ano či ne? A pokud ano, tak jak?
Víceletá gymnázia začala vznikat
v 90. letech minulého století. Cílem
bylo nabídnout lepší vzdělání
nadaným dětem. V té době (např.
s ohledem na tehdejší úroveň výuky
jazyků na základních školách) se tento
postup zdál logický a prospěšný.
Postupně však vznikalo víceletých
gymnázií stále více a nyní na ně
z některých ZŠ odchází až třetina

dětí. Zhruba od začátku tohoto
století se tak objevují snahy víceletá
gymnázia zrušit či výrazně omezit.
Mnoho rodičů se proto dnes ptá, jaká
je budoucnost víceletých gymnázií,
zda má jejich dítě zkoušet dělat na
tato gymnázia přijímací zkoušky a zda
je lepší gymnázium šestileté, nebo
osmileté. Nebo je lepší ponechat dítě
na základní škole? Protože si stejné

otázky kladou i mnozí klánovičtí
rodiče, rozhodli jsme se na toto
téma uspořádat odbornou debatu
a pozvat na ni ty nejpovolanější
odborníky. Pokud vás zajímají jejich
názory a doporučení, přijďte 5. října
večer do KC Nová Beseda. Lepší
příležitost těžko najdete.
Ferdinand Polák
(Klánovická pravice – ODS)

Do klánovické komunální politiky
jsem se dostala zcela neplánovaně.
Po krátké zkušenosti musím říct, že
je to práce zajímavá a určitě se při ní
člověk nenudí. Každopádně ale musí
překonat i nepříjemnosti. Myslela jsem
si, že generační změnou se vyloučí
klánovická nevraživost v místní politice
z předchozích let. Bohužel tomu tak
není, a tak mohu pouze konstatovat,
že jste-li v klánovické politice, musíte

být nad věcí, musíte se smířit s tím,
že získáte-li finance z různých dotací,
nemůžete od opozice očekávat
poděkování ani podporu zvednutím
ruky při hlasování pro daný projekt
např. pro rozšíření MŠ, musíte přijmout
i anonymy poslané české policii, musíte
opakovaně vysvětlovat již mnohokrát
vysvětlené, musíte přijmout jakoukoli
a často neoprávněnou kritiku v KZ.

A tak si kladu otázku: jde všem
zastupitelům opravdu o Klánovice?
Přesto si myslím, že naše současná
koaliční parta je dělná parta, že
naše práce není marná, a protože
máme Klánovice opravdu rádi,
věříme, že se nám podaří pro
Klánovice mnohé udělat.
Marie Mikušová
(Spolu pro Klánovice)
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Zprávy z Úřadu městské části

Klánovická spojka
Názvem Klánovická spojka je
nazývána možná komunikace mezi
Klánovicemi a dálnicí D11. Začínat by
měla na mimoúrovňové křižovatce
Beranka (cca 3 km D11, nyní zde nad
dálnicí vede cyklostezka) a končit na
Slavětínské ulici mezi Klánovicemi
a Šestajovicemi. Trasa spojky je
plánována částečně katastrem
Prahy (Klánovice, Horní Počernice)
a částečně katastrem Středočeského
kraje. Zastupitelstvo Klánovic na
návrh bývalého starosty Horníčka
v roce 2015 schválilo podnět na změnu
územního plánu, který posouval trasu
Klánovické spojky od Šestajovic blíže
ke Klánovicím, a navíc ji vedl přímo
přes soukromé pozemky, proti čemuž
se majitelé těchto pozemků celkem
logicky postavili. Zejména z tohoto
důvodu podnět nedoporučila příslušná
komise Rady hlavního města. Následně

došlo k jednání s majiteli soukromých
pozemků, kteří jsou sice ochotni na
části svých pozemků komunikaci
nechat postavit, ale v jiném místě a za
jiných podmínek. Toto by však bylo
v rozporu s výše uvedeným usnesením
zastupitelstva Klánovic z roku 2015.
Proto současné zastupitelstvo v červnu
t. r. předmětné usnesení revokovalo
a podnět na změnu územního plánu
stáhlo. Nyní se tedy bude opět jednat
o tom, zda vůbec a kde případně by
tato komunikace mohla vést. Její přínos
pro Klánovice je navíc velmi sporný.
Záleží zejména na její přesné podobě,
poloze a čase, kdy by měla vzniknout.
Riziko dalšího dopravního zatížení
Slavětínské ulice a celých Klánovic
je totiž nezpochybnitelné a je třeba
ho minimalizovat.
Ferdinand Polák, starosta

Odstraňování přerůstající zeleně
Z mnoha soukromých pozemků
přesahují větve a keře na komunikaci.
Vzhledem k zajištění bezpečné
průchodnosti a průjezdnosti
komunikací a chodníků si vás tímto
dovolujeme požádat o pravidelné
odstraňování přerůstající
zeleně z vašich pozemků. Tato zeleň
nebezpečně zasahuje do chodníků
a omezuje bezpečný pohyb chodců.
V nebezpečné situaci jsou tak
hlavně děti a senioři, kteří jsou nuceni
kvůli přerostlé zeleni vstupovat
do vozovky, kde jsou ohrožováni
projíždějícími vozidly.

Přesahující dřeviny a keře je nutné
ořezat tak, aby nezasahovaly svojí šíří
do průchodnosti chodníků, a nebránily
tak procházejícím v bezpečné chůzi,
a zároveň tak, aby byla dodržena
předepsaná podchodná výška pěší
komunikace, tj. 2,5 metru.
Odstranění dřevin či ořezání
přesahujících větví je nutné
provést odborným způsobem
tak, aby předmětné dřeviny
nezasahovaly nad komunikaci do
výšky 3,6 metru (podjezdná výška),
a tím byl vyloučen zdroj ohrožení
průjezdu komunikace.
Děkujeme za vstřícnost a pochopení.
ÚMČ Praha – Klánovice

Vážení čtenáři,
před časem jsem vyzýval k minianketě k jízdnímu řádu autobusu 262, nyní
212. Ozvalo se vás pouze několik. Všem přesto velmi děkuji. Většina ohlasů
byla směřována k možnosti změny návaznosti linky 212 na vlak na Masarykovo
nádraží linky S1 místo vlaku na Hlavní nádraží linky S7. Tato problematika
byla probírána s ROPIDem. Jak jste jistě zaznamenali v ranní špičce mezi 6 a 9
hodinou jezdí nyní autobus 4x za hodinu a obsluhuje tedy jak linku S7, tak linku
S1. Stejné opatření bylo zavedeno u autobusu 221 (dříve 261) od koupaliště. I tento
v ranní špičce jezdí ke Klánovickému nádraží 4x.
V odpoledních hodinách byla ROPIDem zvolena strategie prokládané
obslužnosti alespoň části trasy od nádraží směrem do Klánovic. Proto byly
jízdní řády nastaveny tak, že na vlaky z Masarykova nádraží (S1) navazuje
autobus 212 a na vlaky z Hlavního nádraží (S7) autobus 221. Jedinou nevýhodou
tak zřejmě zůstává návaznost linky 212 v odpoledních hodinách směrem do
Prahy pouze na linku S7 na Hlavní nádraží, ale to je skutečně z důvodu snahy
o proložení s autobusem 221, který má pak další návaznosti v Újezdě a dále až
směrem na Černý Most.
Myslím, že tato opatření povedou k vyššímu komfortu cestujících a zlepšení
dopravní obslužnosti v Klánovicích.
Ondřej Voleš, zastupitel MČ a předseda dopravní komise MČ

Kontejnery
na objemný odpad
v MČ Praha – Klánovice
budou přistaveny
v sobotu od 9.00 hod. do 13.00 hod.
23. 9. 2017 ve Všestarské ul.
(křižovatka s ul. Krovova za
restaurací SAMOS u transformátoru)
a na Přimské náměstí.
Kontejnery na listí a rostlinný
odpad budou přistaveny 30.9.2017
od 9 hod. do 12 hod. (sobota) na
roku ulic Lovčická a Malšovická a na
Přimském náměstí.

Jubilanti
Září
Karel Zámiš
Vlastimil Křeček
Helena Rousková
Miloš Štěp
Stanislav Hanák
Václav Mencl
Ludmila Košatová
Hana Hryzbilová
Jaroslav Vlasák
Všem oslavencům gratulujeme!

Informace od sousedů
Se zahájením školního roku
přichází pravidelně čas na Mladé
Běchovice. Letos to bude již 52.
ročník tohoto běžeckého závodu
pro děti od jednoho roku do 18 let.
Ty nejmenší čeká padesátimetrový
úsek na fotbalovém hřišti. Nejstarší
závodníci běží hned po zahájení
v 8.50 pět koleček, takže celkem
zdolají 1300 metrů. Přihlášky
přijímáme prostřednictvím
formuláře na www.mladebechovice.
cz do pátku 15. září 17.00 hodin.
Pokud přijdete až ráno, získáte číslo
také, ale nebudete se moci zúčastnit
naší tipovací soutěže o sportovní
kameru. Tu získá ten, komu se podaří
tipnout přesný počet závodníků, kteří
proběhnou cílem.
Pro milovníky Čtyřlístku budeme
mít opět zapůjčené kostýmy jejich
oblíbenců, se kterými se budou moci
vyfotit. Díky sponzorům a grantu
hl. m. Prahy čeká na závodníky
množství pěkných cen, medaile
a poháry. Vylosovaný závodník odjede
na kole od firmy IPEX.
Těšíme se na vás v sobotu
16. září při 52. ročníku závodu
Mladé Běchovice.
Jan Jech, ředitel závodu
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Klánovický kaleidoskop
Veletrh kroužků
V sobotu 7. září od 16 do 18 hodin
proběhne u ZŠ Masarykova tradiční
Veletrh kroužků, kde svoji nabídku
představí 45 vystavovatelů.

Událost měsíce

Letní kino znovu v Klánovicích

Velký koncert
V neděli 10. září od 18 hodin v hale
starosty Hanzala proběhne dlouho
připravovaný benefiční koncert
Hudby Hradní stráže a Policie ČR při
příležitosti desátého výročí úmrtí
ilustrátorky Hedviky Vilgusové.
Vítání občánků
V pátek 15. 9. 2017 od 17 hod. pořádá
naše městská část Vítání občánků,
tentokrát převážně dětí narozených
v první polovině letošního roku.
Akce se uskuteční v prostorách
mateřské školky V Žáčku, malé
klánovické obyvatele přivítá pan
starosta a o program se postarají děti
z Masarykovy základní školy.
Hasiči zvou
Dne 16. 9. 2017 od 14 hodin
pořádáme již tradiční „Zábavné
odpoledne s hasiči“, které letos
bude svým způsobem netradičním.
Pro děti jsou opět připraveny
disciplíny, po jejichž absolvování
získají medaile. K vidění bude ukázka
psovodů MP a ukázána hasičská
technika.V rámci dětského odpoledne
bude představena a hlavně pokřtěna
naše – vaše pořízená plošina.
Fotbalový turnaj
V neděli 24. 9. 2017 od 13 hod.
proběhne na místním fotbalovém
hřišti 2. ročník fotbalového turnaje
O pohár MČ Praha – Klánovice
v kategorii starší přípravka
(ročník narození 2007 a mladší).
Přijďte povzbudit klánovické
fotbalové naděje při obhajobě
loňského vítězství!
Debata o školství
Ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 19 hod.
se v KC Nová Beseda uskuteční
debata o školství na téma: „Víceletá
gymnázia – ano či ne, a pokud ano,
tak jak?“ Mluvit se bude určitě
i o dalších školských tématech.
Pozvání přijali mj. Andrea Výšková
(ředitelka osmiletého gymnázia
PORG Libeň), Martin Kašpar
(ředitel šestiletého gymnázia Na
Pražačce), Václav Klaus ml. (expert
na školství) a Michal Černý (ředitel
Masarykovy ZŠ Klánovice).
Sestavil Luboš Palata. Chcete
informovat o své akci? Napište
do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz

Počasí bylo příznivé a zájem diváků potěšující
Foto KZ – Luboš Palata
Čtyři srpnové večery, od 21.–24.
srpna, bylo u klánovické školy opět letní
kino. Kinobus Dopravního podniku,
který si přes velké množství zájmu
jiných městských částí vybral opět
za jednu ze svých zastávek po Praze
Klánovice, přivezl i tentokrát pestrou
a dobrou filmovou nabídku.
Od Knihy džunglí, která v pondělí
potěšila především rodiny s dětmi,
přes úterní komedii Bezva ženská na
krku, která ne nadarmo byla jedním
z nejúspěšnějších filmů loňského
roku, až po středeční filozofickou
sci-fi Příchozí a umělecký film Polina,
jenž byl pro filmové fajnšmekry
vyvrcholením čtyřdenního programu.
To, co potěšilo nejvíc, byl vedle
hezkého, byť v noci už trochu
chladného počasí zájem diváků,
kdy především v úterý si mnozí
museli domu pro židle a deky,
protože bylo víc než „vyprodáno“.
Pěknou atmosféru dotvářel stánek
s kvalitními klobáskami, dobrým
pivem i limonádami. I do kasičky
na dobročinné účely něco přibylo,

a nebýt trochy nepořádku po úterním
představení, dalo by se říci, že všechno
dopadlo takřka ideálně.
Hned na začátku ale museli zasahovat
naši hasiči, protože volné jističe ze
školy neutáhly promítání a Kinobus
zachránilo až připojení na elektřinu
z hasičárny, poskytnuté s rychlostí,
jako by se jednalo o skutečný výjezd
k požáru. Jen díky tomu mohlo začít
první představení načas, tedy v půl
deváté. Tento dřívější čas promítání se
osvědčil, a tak zkusíme přivézt Kinobus
v tomto termínu i příští rok.
Když jsme u promítání, které bylo pro
diváky zdarma, tak to by nebylo možné
bez významného finančního příspěvku
naší městské části, za který si dovoluji
jménem všech spokojených diváků
poděkovat. Stejně jako Dopravnímu
podniku hl.m. Prahy, který báječnou
akci Kinobus pořádá. Malé díky, stejně
jako loni, i Jakubovi Palatovi za návrh
a výrobu hezkých plakátů.
A spolu s vámi se odvážím doufat,
že se za rok na letňáku zase uvidíme.
Luboš Palata
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Můžete se těšit

Klánovice čeká koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR

Foto HH SPC
Je to doslova chlouba České
republiky, bez které se neobejde žádná
významná státní návštěva nebo velká
státní akce. Desátého září se představí
Hudba Hradní stráže a Policie ČR
v Klánovicích na mimořádném koncertu
před tělocvičnou starosty Hanzala,
v případě deště přímo v ní. O tom,
co do Klánovic v cyklu koncertu na
podporu Sochání pro Hedviku orchestr
doplněný několika operními hvězdami
přiveze, si KZ povídal s šéfdirigentem
plukovníkem Václavem Blahunkem.
„Do Klánovic přivezeme kombinovaný
repertoár, kterému někdy říkáme od
Bacha po Vlacha, který je sestaven
tak, aby si každý přišel v tom žánru
velkého dechového orchestru na své.
V Klánovicích ale představíme část
našeho projektu Velké italské árie, který
jsme na jaře tohoto roku připravili ve
spolupráci s italskou ambasádou, takže
zazní několik árií Giacoma Pucciniho
a vystoupí i několik českých operních

hvězd, v druhé části pak přijdou na
řadu populárnější skladby z četnických
a detektivních filmů.
Na jak velký orchestr se máme těšit?
Bude to taková čtyřicítka muzikantů,
což je celkem dobrá dechová palba.

Václav Blahunek

Jak dlouhé bude vaše vystoupení?
Zhruba hodinu a půl, plus možná
nějaké přídavky.
České dechové kapely jsou ve světě
slavné. Jezdíte i na zahraniční zájezdy?
Jezdíme, už toho sice není tolik, jako
v devadesátých letech, teď jezdíme
především do okolních států, ale také
například do Itálie.
Jak je to s mladými dobrými
muzikanty ve vašem oboru.
Je jich stále dostatek?
Dobrých muzikantů je stále dost, ale
bohužel výrazně ubylo orchestrů našeho
typu. Za posledních dvacet let bylo zrušeno
téměř dvacet vojenských hudeb. A dnes
zbýváme tři, armáda má dvě a pak je naše
hudba, která patří pod policii, ale děláme
i pro Kancelář prezidenta republiky.
Takže to je vlastně výjimečný
zážitek, takový velký orchestr,
jako je váš, vidět?
No, to máte pravdu. Je to tak.
Ptal se Luboš Palata
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Ze života Klánovic

Návštěva primátorky Adriany Krnáčové v Klánovicích

Foto KZ - Luboš Palata a Facebook
Po dlouhé době se ve středu 27. srpna mohli Klánovice těšit z návštěvy hlavy Magistrátu hlavního města Prahy. Primátorka
Adriana Krnáčová (ANO) navštívila nejen radnici, ale prohlédla si i fotbalové hřiště, nádraží, koupaliště, stavbu školy a školy, ale
na vlastní kůži si vyzkoušela i nevyhovující stav klánovických komunikací, na který slíbila z rozpočtu hlavního města přispět.
Průvodce jí dělal starosta Ferdinand Polák, který ji přivítal na radnici spolu s místostarostkou Janou Martinovou. Reportáž
o návštěvě odvysílala televize Praha, zprávu přinesla i ČTK.
(lup)
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Ze života Klánovic

Modelklub Klánovice p. s. slaví obrovský úspěch

Tým mistrů Evropy z Klánovic
Foto - Miroslav Fišera

Mistrovství Evropy juniorů 2017
- Makedonie Prilep - družstvo F1B
mistři Evropy a z něj skvělá zpráva pro
MK Klánovice p.s.. Letošního ročníku
mistrovství Evropy juniorů v leteckém
modelářství se zúčastnili za Českou
republiku dva reprezentanti z našich řad.
V kategorii F1B soutěžili Anna Fišerová

a Martin Fišera, družstvo doplnil Petr
Drobisz z MK Ostrava. Všichni tři
úspěšně hájili barvy České republiky,
Klánovic a Ostravy v daleké Makedonii
23.-29. 7. 2017 mezi konkurencí
17 států z celé Evropy. V soutěži družstev
obsadili naši reprezentanti senzační
1. místo a stali se mistry Evropy,

v jednotlivcích obsadil Petr Drobisz 6.
místo, Anna Fišerová 7. místo a Martin
Fišera 13. místo. Reprezentační výjezd
byl finančně podpořen městkou částí
Praha-Klánovice, firmou Lacnea a.s.
a Zelený domov s.r.o.
Za MK Klánovice p.s. Miloslav Fišera

Příběh nové Nové Besedy
Vše začalo loni na podzim, kdy MČ
Praha 9 obdržela účelovou investiční
dotaci Magistrátu hlavního města Prahy
na rekonstrukci KC Nová Beseda ve výši
750 000 Kč. Hlavním důvodem podání
žádosti o dotaci byl žalostný stav sedaček
v sále, které byly v Besedě již
16 let (dodány byly jako použité). Zub
času se podepsal i na staré dřevotřískové
podlaze, která se již rozpadala
a nebylo možné do ní sedačky ukotvit.
Nevyhovující bylo rovněž prověšené
a místy potrhané ostění. Spolu s těmito
úpravami bylo nezbytné vyměnit
i stávající podlahovou krytinu, původní
linoleum a starý koberec nahradil

v celém sále i na jevišti nový zátěžový
koberec. Na této investici se spolu
s magistrátem podílela MČ Praha 9
a NADOSAH, o.p.s., provozující již šestým
rokem KC Nová Beseda.
Finanční prostředky však nestačily na
to, aby se v sále a předsálí provedly další
úpravy, které byly z našeho pohledu
spolu s prováděnou rekonstrukcí logické
a v některých případech i nezbytné.
Proto jsme se rozhodli za využití
platformy Startovač.cz oslovit naše
návštěvníky a podporovatele.
(Pozn.: Startovač pomáhá
s financováním smysluplných
projektů a pracuje s modelem „vše,

nebo nic“. Buď projekt dosáhne (nebo
překročí) v určeném časovém limitu
požadovanou cílovou částku a poté
jsou peníze zaslány na účet zakladatele
projektu, anebo projekt na cílovou
částku v časovém limitu nedosáhne
(ať už třeba o pouhých pár stokorun),
v tom případě zakladatel projektu
nedostane nic a zaslané peníze se vrátí
jednotlivým startérům).
V dubnu jsme tedy spustili projekt
Příznivci Besedy sobě s cílovou částkou
240 000 Kč. V průběhu jednoho měsíce
se podařilo vybrat neuvěřitelných více
než 300 000 Kč a my mohly pokračovat
v další rekonstrukci.

A jak vypadá klánovické kulturní centrum dnes?
Je vymalováno, a to doslova! A k tomu
je provedeno mnoho dalších zásadních
úprav! Především se investovalo do
pohodlnějších sedaček v sále s vyššími
molitany a kvalitnější látkou, dále se
podařilo potáhnout kobercem část
ostění jako ochranu proti okopání
a poničení, pořídit bezpečný zasunovací
schůdek na jeviště, vyměnit ostění
na jevišti, zavěsit krásnou sametovou
červenou oponu, doplnit osvětlení sálu,

pořídit nové kryty topení, vymalovat
kavárnu a položit v ní nový kvalitní
zátěžový koberec.
Další úpravy, kterých si můžete
všimnout v našem parčíku, byly
realizovány díky podpoře MČ Praha 9.
Konkrétně jde o opravu venkovního
pódia a prostoru pod pódiem a natření
našeho krásného plotu.
Úprav a oprav je více, než jsme
doufali! A to hlavně díky vám, naši

milí příznivci! Ještě jednou velké
poděkování všem, kteří jste Besedu
podpořili a samozřejmě i MČ Praha 9.
Váš zájem o náš společný kulturák je
pro nás obrovskou motivací a zároveň
závazkem do dalších let a my věříme, že
vás nezklameme a budeme vás pořád
kvalitně „bavit“!
Gábina, Katka, Petra,
Romana a Zuzana
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Ze života Klánovic
Svaz tělesně
postižených informuje
Koncem června jsme absolvovali
ozdravný rekondiční pobyt
v Jizerských horách. Přálo nám
nejen počasí, ale i veškerý personál
dělal pro nás maximum, jídlo bez
chyb–nikdo nezhubl, ubytování
rovněž výborné. V rámci programu
byly dva autobusové výlety–do
Harrachova, kde zájemci navštívili
sklárnu fy Novosad, kdo chtěl,
došel na Mumlavský vodopád
a zbytek prošel celou hlavní „třídu“
a všechny místní butiky. Potom
jsme ještě jeli na Jizerku, kde jsme
se ve velkém vedru prošli udolím,
došli na pohár a na závěr na
zmrzlinu. Celá rekondice proběhla
bez závad–nikdo se nám nezranil,
nikdo neonemocněl.
Teď v létě chodíme dle plánu na
vycházky kolem Klánovic, chystáme
se na pravidelný výlet do Kerska
a eventuálně i do Poděbrad. Něco
si třeba necháme až na podzim.
Začátkem září odjíždíme na
pětidenní pobyt na Šumavu–na
Zadov. Věřím, že i tento pobyt
zvládneme hladce. Po návratu v září
začínáme s pravidelnou činností
hned v pondělí 11. 9. 2017, kdy bude
od 15 hod. výbor a od 16 hod. cvičení.
Olga Paplhamová

Klánovice získají nové noční spojení
Od 10. prosince bude do Klánovic
jezdit nový noční vlak. Z hlavního
nádraží bude odjíždět směr Kolín kolem
půl třetí, a to vždy v sobotu, neděli
a státní svátky. Cestující se budou moci
dostat v noci i směrem do centra, a to
kolem druhé hodiny.
Organizátor pražské dopravy ROPID
nyní jedná o zavedení návazného
nočního autobusu 916, který by
navazoval na noční vlak a pokračoval
až ke koupališti. „Zásadní pro vznik
takové linky bude dostatečný provozní
personál, který by byl v časných ranních
hodinách v Klánovicích k dispozici.
Vedeme jednání s dopravci OAD
Kolín a Stenbus, zda by tuto linku byli
ochotni od prosince provozně zajistit,“
popisuje jednání mluvčí organizace
ROPID Filip Drápal.
Noční vlaky však nebudou zavedeny

jen na trati Praha – Kolín. Budou
zavedeny i na ostatní páteřní tratě do
Středočeského kraje. Díky zavedení
těchto vlaků bude možná doprava i do
městských částí a okolních obcí, do
kterých v současnosti v noci nic nejezdí.
Původní plány rozšíření noční
dopravy počítaly s prodloužením
nočního autobusu 909 až do Klánovic,
avšak později došlo k úpravě
plánovaných změn a autobus bude
končit v Kolodějích.
ROPID má navíc na území Klánovic
v plánu několik změn. „Jedná se
o zavedení tří párů večerních spojů
na lince 212 a dále se snažíme získat
finanční prostředky pro zavedení
víkendového provozu téže linky,“
popisuje plánované změny Filip Drápal.
Michael Bouška

Klánovický ropeskipping opět slaví úspěchy
Již třetím rokem se sportovní oddíl
Astra Klánovice pod vedením Ivy
Antoňů věnuje kromě oblíbené moderní
gymnastiky také závodnímu skákání
přes švihadlo–tedy ropeskippingu.
Za tu dobu se nám podařilo vychovat
spoustu skvělých skokanů, kteří
obsazují medailové pozice na
celorepublikových soutěžích.
V květnu jsme se již počtvrté
zúčastnili mistrovství ČR v rychlostních
disciplínách, kde naše závodnice
obhájily loňská vítězství a vybojovaly dvě
zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou
medaili. Skvěle tak navázaly na úspěchy
v březnové freestylové soutěži, která
nám přinesla čtyři medailová umístění
(zlaté, dvě stříbrná a jedno bronzové).
Zúročili jsme tak nejen celoroční
intenzivní přípravu, ale také účast na

letních soustředěních a workshopech
s uznávanými zahraničními lektory.
Po prázdninách se vám
ropeskippingový oddíl opět předvede
svým vystoupením na veletrhu kroužků,
kde bude také jako vždy probíhat nábor
nových členů. Přestože momentálně
v oddíle trénují samé dívky, velmi
uvítáme i zájemce z řad chlapců ropeskipping je totiž původně mužský
sport, který nabízí velký potenciál pro
uplatnění silových dovedností.
Zcela unikátní výhodou mezi běžnými
sporty je skutečnost, že s dětmi mohou
v našem oddíle trénovat i rodiče–
ropeskipping je sport s obrovskou škálou
možností a kombinací, který vám umožní
zlepšit fyzickou kondici, a přitom trávit
čas s dětmi a opravdu se u toho bavit.
Petra Jeřábková

zákona 361/2000,Sb. se po chodníku
jezdit na kole nesmí!!!
Na druhé straně chápu, že provoz
na vozovce je zvláště pro děti a mládež
nebezpečný. Chodec by mohl
tolerovat jízdu po chodníku, ovšem
s maximální ohleduplností ze strany
cyklistů, protože jsou na chodníku
HOSTÉ. Tady by měla nastoupit
důsledná výchova k ohleduplnosti:

školou, MP, PČR, ÚMČ. Vloni jsem byl
fascinován vztahem chodec-cyklista
ve Vídni podél Dunaje. Proč to funguje
nedaleko od nás, a ne u nás?
Přeji všem složkám, které mohou
k problému bezpečné Slavětínské
něco vykonat, aby tak činily
s plnou vážností.
S pozdravem
Ing. Jaromír Lisý

Z dopisů redakci
Vážená redakce,
k napsání tohoto příspěvku mě
vyprovokoval dotaz na cyklostezku
na Slavětínské. Údajně se s takovým
řešením nepočítá. To znamená, že od
školy k nádraží je vozovka a chodníky.
V každém případě cyklodopravu na
Slavětínské je třeba řešit. Sám jsem
byl v nedávné době ohrožen cyklisty
na chodníku i v podchodu tratě. Dle
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Z klánovického sportu

Fotbal v létě nezahálel. Klánovice jsou připraveny na novou sezonu
Letní okurková sezona klánovického
fotbalu pomalu, ale jistě končí
a fanoušci i aktéři se jako vždy mají
na co těšit. V mezidobí mezi jarem
a podzimem fotbal nespal, a i v červenci
a srpnu bylo na hřišti živo. Dalších
rekonstrukcí se dočkal areál, a to jak
jeho zázemí, tak samotná hrací plocha,
která je mezi konkurenčními hřišti
považovaná za jednu z nejkvalitnějších
v naší soutěži. Na hřišti probíhaly
příměstské fotbalové tábory, kde se malí
fotbalisté učili novým dovednostem
a stmelovali partu.
V přípravném období se utvořila
nová kategorie klánovického fotbalu.
Ze starších dorostenců a bývalých
či současných hráčů áčka se utvořil
B-tým, který je přihlášen do pražské
III. třídy. Tato nově vzniklá juniorka
má za sebou ostrou letní přípravu,
zakončenou soustředěním. Ambice
nově se tvořícího mužstva jsou jasné
– adaptovat se na dospělý fotbal
a v nejbližších letech postoupit do vyšší
soutěže. Trenéři Tumpach se Svobodou
pracují s jádrem týmu již mnoho let
a věří, že se systematickou prací dočkají
úspěchu. Béčko už má za sebou první

mistrovský zápas sezony, v Záběhlicích
vyhrálo vysoko 5:0.
Jako každý rok i letos proběhlo
soustředění všech mládežnických
kategorií v Mnichově Hradišti.
Tréninkové dávky daly všem fotbalistům
zabrat a z tohoto kondičního fondu
budou všichni čerpat po celý rok.
Soustředění ovšem není pouze
o nabírání fyzičky, ale také o utváření

O klánovický fotbal mají zdejší děti stále zájem, a to těší nejvíce
Foto KZ – Matěj Nejedlý

dobré party. Mladí fotbalisté společně
bojovali o medaile, skákali do bazénu,
nebo opékali buřty u ohně. Po návratu
čeká všechny kategorie začátek
nové sezony. Rozpisy všech zápasů,
kompletní výsledky a reportáže ze
zápasů najdete na webové stránce klubu
fkklanovice.cz.
Matěj Nejedlý
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Hasiči informují

Požární plošina už začala sloužit klánovickým občanům
Foto SDH
Nejprve bych chtěl poděkovat všem
občanům a firmám, kteří přispěli,
a pomohli tak k získání nové techniky
Sboru dobrovolných hasičů Klánovice.
Jak již bylo napsáno, jedná se
o výškovou techniku, a to Požární plošinu
PP 27.1 na podvozku Tatra 148. Rok výroby
podvozku 1982, nástavby 1983. Vozidlo
sloužilo u profesionálních podnikových
hasičů na východním Slovensku. Dosah
plošiny: Na výšku 27 m, do boku 15 m.
Nosnost koše 360 kg. Vozidlo je vybaveno
suchovodem – potrubím pro dodávku
vody do koše – umožňuje hasit z výšky.
Vozidlo již začalo sloužit klánovickým
občanům – při likvidaci nebezpečných
stromů, odchytu či likvidaci
nebezpečného hmyzu apod. Křest
a představení tohoto vozidla proběhne
v průběhu „Zábavného odpoledne
s hasiči“ pořádaného SDH Klánovice ve
spolupráci s MČ Klánovice dne 16. 9. 2017
od 14.00 hodin v prostoru parkoviště Haly
starosty Hanzala.

Zábavné odpoledne s hasiči
Dne 16. 9. 2017 od 14 hodin pořádáme
již tradiční „Zábavné odpoledne
s hasiči“, které letos bude svým
způsobem netradičním. Pro děti jsou
opět připraveny disciplíny, po jejichž
absolvování získají medaile. K vidění

bude ukázka psovodů MP a ukázána
hasičská technika. Na závěr akce
bude vylosováno 20 dětí, které získají
věcné ceny. Za příznivého počasí je
připravena i pěna. A to ještě není
vše! V rámci dětského odpoledne

bude představena a hlavně pokřtěna
naše–vaše pořízená plošina. Tímto vás
žádáme o jméno pro plošinu.
Své návrhy prosím zasílejte na:
sdh.klanovice@seznam.cz. Všechny vás
co nejsrdečněji zveme.
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Přes poměrně teplé letní počasí měli klánovičtí hasiči poměrně klidné léto.
Dne 29. 6. v 12.10 vyjížděli s CAS 25
Liaz do ulice Hodkovské, Újezd nad
Lesy, k padlému stromu. Hasiči strom
a nebezpečné větve odstranili a ve 13.51
se vrátili na základnu.
Sobota 8. 7. byla ve znamení požárů.
Prvním byl požár kontejneru na
tříděný odpad v ulice Všestarské, ke
kterému byla jednotka vyslána OPISem
v 14.41. Po likvidaci se v 15.20 vrací
na základnu. V 23.41 je opět jednotka
svolána OPISem, tentokrát k požáru
nízké budovy do ulice Slavětínské 82.
Na místě zjištěn požár tepelné izolace
stěny objektu. Po demontáži fasády je
požár likvidován. V tomto případě je
nutno poděkovat ostraze objektu, která
si požáru všimla v počátcích a díky
rychlému zásahu jednotek nedošlo ke
značným škodám na majetku, příp. na
životech ubytovaných osob.
Polovina prázdnin 23. 7. v 19.09 vyjíždí
jednotka na základě žádosti občana do
ulice Riegrova, kde je roj vos a alergické
dítě. Jednotka roj likviduje a v 19.40 se
vrací na svou základnu.

Na oznámení občana vyjíždí jednotka
dne 15. 8. v 18.37 do ulice Medinské,
kde je v bytovém domě zjištěn výskyt
nebezpečného hmyzu. Jednotka, za
využití plošiny hmyz likviduje a v 19.22
se vrací na základnu.
Další novinkou u hasičů je převzetí
nového zásahového vozidla. Dne 17. 8.
2017 na HS 5 Strašnice bylo zástupců

SDH Klánovice předáno vozidlo CAS 16
na podvozku Iveco Magirus 4x4 z roku
1997. Vozidlo bylo získáno bezúplatným
převodem z HZS hl. m. Prahy. Vozidlo
bude upraveno, do požadavků naší
jednotky bude vozidlo zařazeno jako
prvovýjezdové a nahradí ve výjezdu CAS
25 Liaz z roku 1985.
Radek Čihula, Pavel Jaroš

placená inzerce
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RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů
střechy, okapy, fasády a jiné
výškové práce
Martin Balcar tel.: 603 326 965

ÚKLID S ÚSMĚVEM
www.uklid-susmevem.cz
Tel.: 776 150 444
uklid-susmevem@seznam.cz

Pod Bahnivkou 102
104 00 Praha 10 - Nedvězí

STAVEBNÍ PRÁCE
CELKOVÉ REKONSTRUKCE,
I DROBNÉ OPRAVY, DLAŽBY,
SÁDROKARTONY, OPLOCENÍ,
ZATEPLENÍ, MALÍŘSKÉ,
BOURACÍ PRÁCE,
HODINOVÝ MANŽEL
NYNÍ MIMOSEZÓNNÍ SLEVY,
604 690 317

KOMINICTVÍ
NĚMEC

Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921
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7. KLÁNOVICKÝ

VELETRH KROUŽK Ů

A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
45 vystavovatelů, přes 100 zájmových aktivit
pro děti i dospělé

6. září 2017, 15:00 až 18:30 hod.
u sportovní haly ZŠ Masarykova
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Doprovodný program:

Bohatá tombola
Ukázka práce psovodů
Obrázkové testy
Chování chodců a cyklistů
Policejní a požární technika

Pořadatelé a sponzoři:

BOHATÉ OBČERSTVENÍ
podle domácích receptů

císlo 9 | 2017
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Stránka 1

Zveme Vás do naší nově otevřené prodejny a e-shopu
zdravotně nezávadné certiﬁkované obuvi, která splňuje
požadavky pro zdravý vývoj dětských nohou.
Prodejna je otevřená od září 2016 v Centru Blatov vedle
lékárny a tanečního sálu Danceport.
Našim cílem je vždy poradit a poskytnout maximální servis
ohledně výběru botiček správného typu, střihu a velikosti.
Dobře zásobený sklad zaručí, že si vždycky vyberete.
Širokou nabídku kvalitní zdravé obuvi od velikosti bot 17
do 42 – výběr z několika desítek druhů bot. Celoroční
nabídku doplňují domácí obuv, holínky a další druhy obuvi,
v současnosti aktuální dětské sněhule.
U nás najdete zastoupení těchto značek obuvi:
Superﬁt, Richter, Primigi,Merrell, Pegres, Protetika, Fare,
DPK, Jonap, Kornecki, Befado, Demar, Maximo a další...
A maminky si zde bude budou moci vybrat něco i pro sebe.
Nabízíme dámskou obuv značek Tamaris, Caprice, Ara, Högl,
Rieker, Hujo, Fiore punčochy ponožky atd.,
sportovní obuv Merrell a New Balance.
Samozřejmostí jsou i kabelky, peněženky,
a rukavice jako doplněk v barevné
kombinaci s obuví.
Kabelky různých značek
(Tamaris, Laskara, Verde, Capaciolle atd).
Vánoční sleva
20 % na vybranou
dámskou obuv.

císlo 9 | 2017
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STŘÍHÁNÍ PSŮ
stříhání, trimování
a celková úprava psů

TEL.: 739 304 286

Radka Šimáňová
Staroklánovická 127
Praha 9 - Újezd nad Lesy
(200m od nádraží)
radka.simanova@seznam.cz

ING. JARMILA DUBOVÁ
realitní makléř senior
+420 724 221 948
jarmila.dubova@4property.cz
www.4property.cz

PROPERTY a. s., Donská 275/9, 101 00 Praha 10

22

císlo 9 | 2017

PRODEJ – průmyslový areál
na pozemku 3603 m2, skladová
hala 1751 m2, kanceláře 560 m2,
manipulační plocha 880 m2,
Brandýská ul. Jirny,
cena 49.000.000,-Kč
PRONÁJEM - průmyslový areál
na pozemku 3603 m2, skladová
hala 1751 m2, kanceláře 560 m2,
manipulační plocha 880 m2,
Brandýská ul., Jirny,
cena 250.000,-Kč/měsíc + poplatky

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Bc. 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 7.990.000,-Kč

PRODEJ – novostavba RD 5+kk, užitná
plocha 182 m2, pozemek 532 m2,
Úzká ul., Nehvizdy

zdirad.pekarek@re-max.cz

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí
cena 8.400.000,-Kč

cena 7.790.000,-Kč

www.zdiradpekarek.cz
cena 8.990.000,-Kč

PRODEJ – novostavba RD 5+kk, užitná
plocha 212 m2, pozemek 618 m2,
Sedmikrásková ul., Šestajovice

Poslední 2 pozemky
v projektu v Kolodějích
875 m2 a 947 m2

PRODEJ – novostavba RD 5+kk/G/T,
podlahová plocha 190 m2, pozemek
670 m2, Potoční ul., Šestajovice

PRODEJ – vícegenerační ŘRD s dispozicí
2 x 3+1, další pokoj v 1.NP + garáž + prádelna,
podlahová plocha 270 m2, pozemek 367 m2,
Borovská ul., Praha 9 – Újezd n/L

www.kolodeje-pozemky.cz
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PROGRAM září 2017

Výstava měsíce
MILAN MARŠÁLEK: KÁVA V ZAHRADĚ
Život v zahradě zachycen pomocí štětce, kávy a kávové sedliny
(technika zvaná Sedimento Art), jak ho vidí umělec M. Maršálek.
Výstava je prodejní a potrvá do konce září.

14. 9. čtvrtek, každý 2. čtvrtek v měsíci, 19:30 - Koncert
BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se
spřízněnými dušemi bluesové standardy.

4. 9. pondělí, 20:00 - Filmový klub
VÁŽENÝ OBČAN
Ozvěny KVIFF v našem kině! Nositel Nobelovy ceny za literaturu se vrací
do rodné vesnice, kterou před 40 lety opustil. Z jeho návštěvy se rychle
stává groteska, která postupem času ještě více hořkne. Argentina,
Šp/2016/drama, komedie/117 min/s českými titulky

15. 9. pátek, 20:00 - Kino
SVĚTÁCI
Tuto již kultovní komedii pro Vás do programu vybrala „startérka“ Andrea
Hoﬀmanová. Nenechte si ujít příležitost znovu vidět herecký koncert
J. Sováka, J. Bohdalové, V. Brodského, I. Janžurové, J. Jiráskové a
J. Libíčka na velkém plátně v digitální kvalitě! Československo/1969/
komedie/99 min

6. 9. středa, 18:00 - Běh
PROBĚHNUTÍ 10 KM TRASY - KLÁNOVICKÝ 1/2MARATON
Přijďte si vyzkoušet část trasy připravovaného KLÁNOVICKÉHO
1/2MARATONU. Poběží se mimo jiné s Jitkou Faronovou, zkušenou
trenérkou a vodičkou. Rozdělení do 2-3 skupin, aby každý mohl běžet
svým tempem. Možnost uschování věcí a občerstvení v KC Nová
Beseda.

17. 9. neděle, 16:00 a 18. 9. pondělí, 10:00 - Divadlo pro děti
KOCOUR MIKEŠ
Kouzelné vyprávění o mluvícím kocourkovi ze ševcovské chaloupky
podle námětu Josefa Lady v nastudování Divadla Prima den pohladí
a hlavně pobaví.

8. 9. pátek, 19:00 - Kino
PO STRNIŠTI BOS
Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za
války na venkově. Svým námětem zapadá do řady ﬁlmů Obecná škola,
Kolja a Vratné lahve. ČR, SR, Dánsko/2017/drama, komedie /111 min

18. 9. pondělí, 20:00 - Kino
PO STRNIŠTI BOS
Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za
války na venkově. Svým námětem zapadá do řady ﬁlmů Obecná škola,
Kolja a Vratné lahve. ČR, SR, Dánsko/2017/drama, komedie /111 min

9. 9. sobota, 15:00-22:00 - Koncert
KLÁNOVICKÝ HUDEBNÍ MINIFESTIVAL
Přijďte na tradiční a již 7. ročník Klánovického hudebního minifestivalu.
Na venkovním podiu vystoupí: Martin Kratochvíl a Jazz Q, Quarter 21,
Nevereasy, The Landscapes, BABYlon Band, Ester Valtrova, Dominik
Kučera. Těšit se můžete na výborné grilování po celou dobu festivalu.

20. 9. středa, 20:00 - Kino
NAPROSTÍ CIZINCI
Sedm dlouholetých přátel se sejde na večeři a vymyslí novou hru
– všichni dají své mobily doprostřed stolu a jakékoliv SMS a příchozí
hovory se musí řešit nahlas. Najednou se tak začne vynořovat spousta
informací a zpráv, které měly navždy zůstat utajené.
Itálie/2016/komedie, drama/93 min/s českými titulky

10. 9. neděle, 16:00 - Kino
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované
komedii pro celou rodinu. ČR/2017/animovaný, komedie/85 min
12. 9. úterý, 19:30 - Přednáška
Další z cyklu přednášek Vlasty Červa.
13. 9. středa, 20:00 - Kino
DUNKERK
Drama Ch. Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených
francouzských,
britských
a
belgických
vojáků
z
pláží
severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940. Dle kritiků nejlepší
válečný snímek několika desetiletí! VB, NL, FR, USA/2017/akční,
drama, válečný /106 min

22. 9. pátek, 19:30 - Divadlo
PŘÍBĚHY ZE STARÉHO ZÁKONA II
Příběh Mojžíšův, Davida a Goliáše, Šalamounův, Jonášův a další, které
znáte. S humorem sobě vlastním vyprávějí Josef Somr a Barbora
Munzarová.
25. 9. pondělí, 20:00 - Kino
PĚKNĚ BLBĚ
Chytrá romantická komedie. USA/2017/komedie, romantický/119 min
26. 9. úterý, 19:00 - Kurzy
poklábosení v angličtině

SOCIAL CLUB

BĚH S BESEDOU - Každou středu a sobotu

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

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha a MČ Praha 21 za pomoc
a ﬁnanční podporu hudebních, ﬁlmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz

KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze – Klánovicích. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, tel. 281
960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 9: 1. 9. 2017. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Michael Bouška, Jana Jochová, Veronika Gotthardt,
Zorka Starčevičová, Pavla Fischerová, Radomír Kůla, Štěpánka Čtrnáctá, Matěj Nejedlý, Daniel Stangl, korektura Ludmila Palatová. Kontakt: kzsefredaktor@seznam.
cz. Příjem inzerce: Úřad MČ, tel. 281 961 201, e-mail: urad@praha-klanovice.cz. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné
příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny. Fotograﬁe, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Sazba a tisk: Grafotechna plus, s. r. o.
Registrační číslo MK ČR E 12804. Následující uzávěrka čísla: 20. 9. 2017. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1350 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma,
ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Žijí v Klánovicích

Tip na výlet

Zámek Hrádek u Nechanic, kus Anglie v Čechách

Alena Erbenová

Narodila se v Klánovicích a žije
tu celý život. Pracuje v oboru, který
skoro výhradně patří mužům. Už
několik let řídí rodinné nábytkové
truhlářství Zobač. Ale to předbíhám.
Alenu si z dětství pamatuji jako
sportovní holku trávící spoustu
času na tenise, který začala hrát už
v šesti letech a zůstala mu věrná
dodnes. Baví ji i volejbal a další
sporty. Zdálo se tedy logické, že šla
po gymnáziu studovat FTVS. Na
mateřské dovolené ji ale napadlo, že
by mohla pomáhat tatínkovi ve firmě.
Představovala si hlavně „papírování“,
jenže najednou se ocitla i v dílně.
A už tam zůstala. Dodnes. Patnáct
let spolupracovala s tatínkem a učila
se od něj. Deset let dokonce neměli
žádné zaměstnance a veškerou
práci zastali sami dva. Při tom Alena
dálkově vystudovala obor konstrukce
nábytku na VOŠ ve Volyni. Po otcově
smrti firmu převzala. Truhlářství
vyrábí veškeré interiérové vybavení
s výjimkou oken a židlí.
Alena o sobě říká, že je workoholik,
který tráví v práci spoustu času, a jak
sama sebekriticky přiznává, někdy
tím trochu šidí rodinu. Na druhou
stranu zdůrazňuje, že kdyby ji
manžel a celá rodina nepodporovali,
nezvládla by to.
Dnes má sice dva zaměstnance,
ale práce je stále dost. Říká, že se
nikdy nesetkala s tím, že by v ryze
mužském oboru nebyla přijímána.
Spíš naopak. Kolegové oceňují
ženskou diplomacii při jednání
a zákazníci si zase pochvalují kromě
kvality výrobků to, že firma po
sobě vždy perfektně uklidí. A bude
mít truhlářka Alena pokračovatele
nebo pokračovatelku? To zatím
neví. Nicméně, dcera pracuje v jiné
truhlářské firmě a syn studuje
SŠ stavební. Ani jeden se tedy tak
docela „neodrodil“…
Štepánka Čtrnáctá

Jste-li milovníky Anglie, tudorovské
gotiky a útulných, od okolního světa
odstřižených interiérů, navštivte
nedaleký zámek Hrádek u Nechanic.
Tuto oázu anglického světa zde nechal
postavit šlechtický rod Harrachů jako
svoje reprezentační sídlo. Zámecký
objekt byl vybudován doslova „na zelené
louce“ v polovině 19. století ve stylu tzv.
neogotiky, jedná se tedy o romantickou
napodobeninu starých časů a exteriér
stavby vám může některými prvky
připomínat např. zámek v Hluboké
nebo v Českém Rudolci. Hrádek
u Nechanic tvoří dvě dvoupatrová
křídla vystavěná do tvaru rozevřeného
písmene V, která jsou spojená nízkou
věží. Na prolamované fasádě je řada
ozdobných prvků, výstupků, okenních
říms a ve výšce ploché střechy nechybí
ani nezbytné cimbuří. To, co dělá
z nechanického zámku skutečný
unikát, jsou jeho skvostné interiéry,
jejichž vybavení bylo dovezeno z ciziny
a pochází převážně z 16. a 17. století.
Hned po vstupu vás zaujmou honosné
dřevěné portály dveří, těžké kazetové
stropy a nábytek, vše vyrobeno
výhradně z tmavého dřeva. Anglickou

komorní atmosféru dotváří kožené
zlacené tapety, mramorové krby, kovová
brnění, na stěnách obrazy z 15. století
a také všudypřítomné popraskávání
parket. Když vyjdete po prohlídce
tmavých místností ven do slunného
parku, neubráníte se dojmu, že jste
se před chvílí nacházeli mimo prostor
a čas, v samotném srdci hrdého Albionu.
Ostatně atmosféra zámku přitahuje
nejen turisty, ale také filmaře, vedle
řady pohádek a filmů se zde natáčel
například Tmavomodrý svět. Hrádek
u Nechanic se nachází u Hradce Králové
a po dálnici sem cesta autem trvá cca
45 minut, před brexitem a - což je
potěšující – i po brexitu.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Když jméno nelže
Zeleneč je sice vesnička za dálnicí,
výpadovkou a ještě jednou tratí, po níž
můžete jet, pokud se na Masarykově
nádraží špatně podíváte, protože ne
všechny vlaky do Kolína jedou přes
Klánovice. Jinak je ale Zeleneč od
Klánovic coby kamenem dohodil,
autem doslova pár minut. Restaurace
s názvem Ta pravá, která je součástí
stejnojmenného penzionu, láká už
svým novotou svítícím zevnějškem,
uvnitř pak překvapivě rozsáhlými
a příjemnými prostory.
To hlavní, kvůli čemu se stojí do
Zelenče vydat, je jídlo. Víkendový jídelní
lístek, který se každý týden mění, sice
není nijak rozsáhlý, ale jídla pod dvě stě
korun dostanete ve špičkové kvalitě, za
kterou by se nemusel stydět vyhlášený
podnik v centru Prahy.
Z posledního srpnového víkendu
jmenujme bramborový krém s liškami,
nebo telecí ossobuco na šalvěji
a česneku s růžičkovou kapustou

a bramborové pyré, či řepové
spaghetti s rukolou a filírovaným
kachním prsíčkem.
Menším nedorazem je, že se
z jídelního lístku nedozvíte ceny
nápojů, jinak zcela v normě, ale není
důvod je před hosty „tajit“. Obsluha
je trošku proměnlivé kvality, většinu
mírných problémů řeší však s omluvou
a úsměvem, byť na stálý zaběhlý
personál restaurace na rozdíl od
skvělé kuchyně podnik stále ještě
čeká. Ale i tak lze říci, že restaurace
Ta pravá svým jménem nelže a za
návštěvu určitě stojí.
Luboš Palata
Ta pravá
Čsl. armády 43/52
Zeleneč
tel.: 283 290 178
Otevřeno denně od 11-22 (pá, so do 23)

    

