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Klidné a krásné Vánoce a šťastný nový rok vám přeje redakce Klánovického zpravodaje
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Slovo starosty

Zprávy z Rady městské části
Problém klánovických ulic není jen
jejich nevyhovující stav, ale také špatné
odvodnění. Ulice nemají spád, a pokud
se voda dostane za okraj vozovky, nemá
se kam vsakovat. Po dešti se na mnoha
místech vytvářejí obrovské kaluže, které
znemožňují chodcům projít. Dokud
nebude vybudována dešťová kanalizace
či vsakovací pruhy, snažíme se najít

alespoň provizorní řešení. Dvě havarijní
situace budou sanovány před touto
zimou. Chudoměřická ulice byla srovnána
a poté na geotextilii položena vrstva
štěrku. V Dobřenické ulici RMČ rozhodla
o výstavbě zvýšeného chodníku v délce
cca 70 m, který chodcům umožní suchou
nohou dojít na hlavní silnici.
Robert Zoulík, radní

Kde budou jíst naše děti?
Vážení spoluobčané,
listopad je svým počasím
a atmosférou pro většinu lidí možná
nejponurejším měsícem roku.
V Klánovicích však letošní listopad
smutný nebyl. Největší radostnou
událostí – zejména pro malé děti
a jejich rodiče – bylo určitě dokončení
a slavnostní otevření krásné nové
části mateřské školy. Sportovci zase
jistě přivítali úspěšné dokončení
výstavby beachvolejbalového hřiště
ve sportovním areálu V Jehličině. Ve
stejném areálu jsme od stavební firmy
také převzali zrenovovanou budovu se
sociálními zařízeními pro návštěvníky.
Lidem na Hornopočernicku mohlo
listopadové chmury zahnat nebývalé
množství opravených komunikací.
I nadále pracujeme na tom, aby už offroady nemuseli být pro zdejší obyvatele
nutností. Z mnoha zajímavých akcí
zmíním 1. ročník závodů v rope
skippingu Klánovice Jump, pořádaný
mladým gymnastickým oddílem Astra
Klánovice, a v KC Nová Beseda proběhlý
koncert Václava Neckáře. Zapomenout
nemohu ani na návštěvu náměstkyně
primátorky hlavního města profesorky
Kislingerové, o které najdete více
informací uvnitř čísla. Další dobrou
zprávou je dotažení komplikovaných
jednání o náhradním stravování žáků
základní školy po dobu uzavření
a rekonstrukce školní kuchyně
a jídelny probíhající v souvislosti
s přístavbou školy. Zde chci vyslovit
velké poděkování řediteli Masarykovy
ZŠ Michalovi Černému.
A je tu prosinec. Na první adventní
neděli se můžeme těšit nejen kvůli
začátku svátečního období, ale také
kvůli tradiční výstavě betlémů v naší
sportovní hale. Již dva dny předtím
slavnostně rozsvítíme vánoční strom
v parku před školou. Všem Vám,
milí klánovičtí občané, přeji krásný
adventní čas, klidné prožití vánočních
svátků a úspěšný start do roku 2018.
Mějte se i v prosinci a lednu hezky.
Ferdinand Polák

S postupem přístavby naší základní
školy došlo na uzavření stávající kuchyně
a jídelny, protože i ty projdou zásadní
přestavbou a modernizací. Pan ředitel
měl před sebou nelehký úkol – zajistit
všem žákům náhradní způsob stravování
a našim kuchařkám setrvání v pracovním
procesu. Zakousl se do toho se sobě vlastní
buldočí vytrvalostí a s řešením, které
nalezl, vyhověl všem možným i nemožným
požadavkům přísné legislativy. Od 4. 12.
až do konce školního roku v červnu 2018
se budou děti i učitelé stravovat v jídelně
Střední školy hotelnictví a gastronomie
na Slavětínské, kde bude zřízena výdejna
obědů s kapacitou 500 strávníků. Hotové
obědy sem bude dovážet firma Restaurant
Šubrt s.r.o., v jejíž vývařovně je pod
dohledem ostříleného šéfkuchaře Radka
Šubrta budou připravovat i naše paní
kuchařky. Restaurant Šubrt s.r.o. má za

sebou obdobnou zkušenost s náhradním
stravováním z Kunratic, majitel pan
Šubrt osobně se může pochlubit mnoha
zahraničními zkušenostmi, i těmi
z nejrůznějších pražských špičkových
restaurací, ale i účastí jako porotce
v televizní reality show „Master Chef“.
Věříme, že všem bude chutnat, naše paní
kuchařky třeba okouknou nějaké nové
recepty a až se vše vrátí do starých kolejí,
avšak v novém kabátu, bude o obědy ve
školní jídelně rvačka. Mimochodem –
kapacita naší jídelny se zvedne na 700
míst, kuchyně bude moci řešit speciální
dietní požadavky, přibude salátový
bar a nápojový koutek. A do budoucna
se uvažuje o poskytování stravování
klánovickým seniorům. To vše za trochu
nepohodlí stojí, ne?
Klára Svobodová, radní

Jednání Rady 27. 10. 2017
• rada schválila rozpočtová opatření
– blíže na www stránkách MČ
Praha-Klánovice
• seznámila se s nabídkami na akci
„Vybudování fitparku“
• schválila smlouvu o pronájmu
pozemků pod autobusovými přístřešky
• schválila rozšíření provozní doby
Deponie Smidarská o středu v době
15.00 – 17.00 hodin
• schválila uzavření smluv na pronájmy
cykloboxů u nádraží
• schválila opravy vozů a zakoupení
pneumatik pro JSDH
• schválila smlouvy o uložení
inženýrských sítí

• nesouhlasila s instalací parkovacích
zábran před domem č. p. 10,
ul. Slavětínská
• schválila vypsání poptávky na
úpravu způsobu vytápění objektu
Slavětínská č. p. 128
• schválila úpravu pojistné smlouvy na
majetek a činnost MČ Praha-Klánovice
• schválila podání žádosti o schválení
změny dopravního režimu parkování
před budovou ÚMČ Praha-Klánovice
• schválila uzavření Smlouvy
o spolupráci na konání akce „Výstava
betlémů“, která se koná dne 3. 12. 2017
v době od 14.00 do 18.00 hodin ve
sportovní hale starosty Hanzala

Jednání rady 10. 11. 2017
• rada schválila uzavření Smlouvy
o dílo na akci „Vybudování
fitparku“ s firmou hřiště.cz, se
sídlem Brno, IČO 28354303, za cenu
584 402 Kč bez DPH
• vydala kladné stanovisko k žádosti
o navýšení počtu žáků navštěvujících
Victoria School s.r.o., se sídlem

Praha 9 – Klánovice, IČO 28431634,
a to ze stávajícího počtu 60 dětí na
nový počet 130 dětí
• nesouhlasila na základě doporučení
komise výstavby s podobou RD na
pozemcích p. č. 253/1, 252, 253/2, 254/1,
254/2, k. ú. Klánovice, ulice Medinská
čp. 288 a požaduje přizpůsobení
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stavby místnímu urbanismu
• nesouhlasila na základě doporučení
komise výstavby s hmotou RD
na pozemku par. č. 515/1, k. ú.
Klánovice, ulice Nové Dvory
a požaduje přizpůsobení stavby
místnímu urbanismu
• neschválila žádost na pořízení úpravy
územního plánu spočívající v úpravě
míry využití území z kódu „A“ na
kód „B“ na pozemku par. č. 1326/1,
k. ú. Klánovice
• souhlasila s umístěním antény
pro příjem wi-fi signálu na
střechu bytového domu čp.
173, ul Slavětínská, PrahaKlánovice. Anténa o průměru 30
cm bude umístěna na stávající
stožár u komína
• stanovila termín rozsvícení
vánočního stromu v Klánovicích na
den 1. 12. 2017 v 18.00 hodin
• schválila od 4. 12. 2017 zřízení
vývařovny na adrese Pod
Krejcárkem 975/2, Praha 3
s kapacitou 500 obědů a zřízení

•

•

•

•

výdejny v areálu SŠ SČMSD,
Slavětínská 82, Praha-Klánovice,
kapacita 500 strávníků
schválila zadání a administraci VŘ
na akci „Kánovice-navýšení kapacity
ZŠ“ u společnosti TNT consulting,
s.r.o., IČO 25528114, se sídlem Praha
4, za cenu 29 500 Kč bez DPH. Jedná
se o zjednodušené podlimitní řízení,
v rámci kterého bude řešena II.
etapa stavebních prací dostavby ZŠ
a vybavení nábytkem
schválila vypsání VŘ na vypracování
projektu na akci „Zázemí FK
Klánovice“ do stupně projektové
dokumentace pro provedení stavby
souhlasila na základě doporučení
komise dopravy s podáním žádosti
o úpravu dopravního značení v ulici
Plačická, před KC Beseda
schválila úhradu ve výši 54 622 Kč
bez DPH za vícepráce vzniklé
při rekonstrukci bytu č. 9,
Slavětínská 173, Klánovice
• Zpracovala Ivana Horská,
• tajemnice ÚMČ

Otázky a odpovědi
V polovině listopadu se uskutečnilo jednání starostů Klánovic, Šestajovic
a Horních Počernic o tzv. jižní tangentě. Co z něj vyplynulo?
V úterý 14. 11. se uskutečnila schůzka vedení Klánovic, Šestajovic a Horních
Počernic s projektanty, kteří by na základě zakázky Středočeského kraje měli
projektovat tzv. Klánovickou spojku – tedy spojnici mezi Slavětínskou/Revoluční
ulicí a dálnicí D11. Schůzky se účastnili také zástupci Krajské správy a údržby
silnic (KSÚS) Středočeského kraje a soukromých vlastníků dotčených pozemků.
V průběhu schůzky nám byl projektanty představen jejich první návrh této
komunikace. Za Klánovice jsem s navrhovaným průběhem a podobou komunikace
vyslovil zásadní nesouhlas mj. kvůli nesouladu s platným územním plánem. Dále
jsme s kolegy upozornili na skutečnost, že z důvodu rizika neúměrného navýšení
tranzitní dopravy v Klánovicích je podle nás možné o výstavbě této komunikace
uvažovat až po realizaci nadřazených staveb. V této souvislosti je korektní uvést,
že zástupci Horních Počernic naopak preferují co nejrychlejší výstavbu. Nicméně
pro Klánovice by podle mě byla nyní Klánovická spojka velkým negativem. Vše tedy
bude věcí dalšího, jistě velmi komplikovaného, jednání.
Ferdinand Polák, starosta
Na klánovické vlakové zastávce je velmi omezená otevírací doba. Co je důvodem,
proč je zastávka tak málo otevřená a je nějaká šance, že by se to mohlo změnit?
Důvodem je to, že otevírací doba čekárny je závislá na přítomnosti pracovníka
v prodeji jízdenek. Pracovníci budovu ráno odemykají a odpoledne zase uzavřou.
Jednou týdně mají také na starosti její úklid. Ve všední den je zastávka otevřena
od 5.35 do 17.10, což určitě není velmi omezená otevírací doba. Takto zavedený
systém SŽDC má přes nepohodlí při večerním cestování i jednu velkou výhodu:
Nikdo uvnitř nepřespává a nikdo interiér neničí. Bohužel stav, kdy budeme mít
24 hodin denně otevřenou čekárnu nebo místnost s informacemi pro turisty,
je zatím ještě daleko. Případnou změnu nepředpokládám ani s plánovaným
pronájmem nádražních prostor.
Robert Zoulík, radní
(pokračování na str. 10)

Slovo šéfredaktora
Zlatá pole
To místo zná zřejmě každý, kdo
navštívil New York. Odsud, ze samé
špičky Manhattanu, je totiž nejlepší
výhled na sochu Svobody. Je tady
poměrně velký park se vzrostlými
stromy, mezi kterými skáčou houfy
zdejších veselých veverek. Kolem jsou
několikasetmetrové mrakodrapy a je
jasné, že každý metr tohoto parku
má cenu zlata, nebo ještě nějakého
dražšího kovu. Přesto zdejší moudří
radní už víc než sto let odolávají
a park tu zůstává.
Také kolem Klánovic
a Klánovického lesa jsou dnes
pozemky, které mají teoretickou
cenu když ne zlata, tak přinejmenším
stříbra. Zatím to jsou pole a louky,
občas s nějakými divoce vzniklými
remízky. Cenu stříbra jim může
dodat to, když se změní na pozemky
stavební, či ještě lépe když se je
v rámci komunikace zvané Jižní
tangenta (či teď nově Klánovická
spojka) podaří takzvaně zasíťovat
a prodat je stavitelům domů, či na
nich rovnou domy postavit. Lidé,
kteří do jejich koupě před lety
investovali, jsou dnes krok od toho,
aby jim tato slepice snesla zlatá či
stříbrná vejce. Jejich zájem vydělat
je ale ve velkém rozporu se zájmy
většiny obyvatel Klánovic, kteří
v okolí naší městské části přijdou
nejen o pole a louky, ale ještě
jim jejich životy bude už navždy
narušovat tranzitní doprava, která
se touto spojkou na dálnici do středu
zcela nutně svede.
K tomu, jak se v této situaci
zachovat, nemusíme chodit až na
Manhattan, ale stačí do Újezdu nad
Lesy, kde bylo u Kolínské na velkém
pozemku směrem k Běchovicím
nyní vysazeno několik hektarů
nového lesa. Přesně to bychom měli
udělat na místech, kudy má vést
Jižní tangenta. Když to uděláme,
budou nás naši potomci velebit a ne
jako v případě, že dopustíme Jižní
tangentu, navždy proklínat.
Luboš Palata
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Téma čísla: Mateřská škola Klánovice se rozrostla
Podle novely zákona Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy by
měly být od roku 2020 přijímány do
mateřských škol i dvouleté děti. MŠ
Klánovice se na to začala připravovat již
v předstihu, a tak ještě letos v listopadu
otevírá třídu pro nejmenší děti, mezi
kterými budou i děti dvouleté. Tomuto
kroku předcházela stavba přístavby
budovy MŠ, která byla spojená
s některými dočasnými změnami
a omezeními v provozu školky jako
je např. sdílení šaten vícero třídami,
a s jejímiž pracemi se začalo v květnu 2017.
Nová budova znamená rozšíření
stávající školky o šatny pro dvě třídy
ve svém spodním patře a novou třídu
s prosklenými okny do zahrady spolu
s kuchyňkou a sociálními prostory
v horním patře. Od 20. listopadu, kdy
se otevřely brány této nové části školky,
se sem přemístila současná Koťátka, ze
kterých se tak stávají Myšky.
Do uvolněné třídy Koťátek se nastěhují
nově přijaté nejmenší děti ve věku od dvou
do tří let, kterých bude šestnáct. Ty budou
mít na starost dvě nové paní učitelky
a jedna asistentka, které se budou o děti
starat během dopoledne, na odpoledne,
kdy se počítá s menším počtem dětí, bude
dětem k dispozici jedna paní učitelka.

Díky přístavbě se zvýšila kapacita
školky ze 130 na 155 dětí, přičemž
zaregistrovaných dětí bude nyní ve školce
152. Zbývající tři volná místa slouží jako
rezerva pro předškoláky, které by školka
měla povinnost přijmout, pokud by se do
Klánovic přistěhovali.

Pro nejmenší děti, kterým ještě
nebyly tři roky, také školka vybudovala
nové hřiště v přední části zahrady.
Je to z toho důvodu, že herní prvky,
které sae nacházejí na hřišti v zahradě
za školou, jsou certifikované pro
děti od tří let.

můžou děti zpočátku doprovázet
ve třídě a nechávat děti ve školce
pouze ve zkráceném režimu několika
hodin, s postupným prodlužováním
času dítěte stráveného ve školce.
Vedení školky je v tomto ohledu velice
vstřícné k potřebám rodičů i dítěte,
rodiče nejsou nuceni dítě přivést
do školky do určité doby (jak to ve
spoustě jiných státních školek často
bývá, kdy se např. po 8.30 h zamykají
brány, a opozdilci se tak v podstatě
nemají do školky jak dostat, případně
musí zvonit na zvonek a doufat, že

budou do školky ještě vpuštěni).
Rodiče těchto dvouletých dětí, pokud
jim to jejich osobní situace dovolí,
budou mít takto ráno při přípravách
více volnosti a méně stresu.
Zájmové kroužky, které školka
zaštiťuje a organizuje, nejsou
nejmenším dětem doporučovány, pro
nastávající školní rok bude pro děti
nejdůležitější zvyknout si na nové
prostředí tak, aby chodily do školky
rády. Kroužky jsou tak koncipovány
spíše až pro plně adaptované děti od
zhruba čtyř let věku.

PaeDr. Michal Černý, a v neposlední
řadě také náměstkyně pro oblast financí
a rozpočtu primátorky hl. m. Prahy prof.
Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Nechyběly nůžky, stuha, pozvaní
hosté, slavnostní projevy vážné i méně

vážné, přípitek… Hosté měli příležitost
projít si školku, pozdravit se s dětmi,
udělat si obrázek o tom, jak se dětem ve
školce běžně daří.

Informační schůzka pro rodiče
V pondělí 14. listopadu se ve školce
konala informační schůzka pro rodiče
nově přijatých dětí. Ředitel školky Matěj
Žák rodičům představil všechny tři nové
paní učitelky a seznámil rodiče s tím,
jak školka funguje.
Ve třídě pro nejmenší děti bude
začínat den v 7.30 a končit v 16
hodin. Mimo tyto hodiny budou děti
rozděleny do jiných tříd nebo s nimi
bude jiná paní učitelka. Pro takto malé
děti se ale delší čas strávený ve školce
ani nedoporučuje. Součástí programu
je tzv. Adaptační program, kdy rodiče

Slavnostní otevření
V pondělí 20. listopadu se konalo
slavnostní otevření nové přístavby
školky. Zúčastnili se ho starosta
Klánovic MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.,
ředitel MŠ Klánovice Mgr. Matěj Žák,
ředitel klánovické Masarykovy školy

Veronika Gotthardt
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Rozhovor s ředitelem školky, Matějem Žákem
Na začátku musím pochválit krásnou
novou přístavbu, která rozšířila
kapacitu školky. I vám se asi líbí?
Přístavba znamenala velkou práci,
ale myslím, že jsme to všichni zvládli.
Rád bych poděkoval hlavně učitelkám
a provozním, které to zvládly mnohdy
s vypětím všech sil. Největší zátěží byly
spojené šatny, neměli jsme šatny pro tři
třídy a museli jsme se stěhovat vždycky
do jedné z šaten. To bylo velmi náročné,
co se týče provozu.
Jak jste byli spokojeni se
zhotovitelem stavby, vyskytly se
nějaké komplikace?
Musím říct, že s firmou jsme byli
spokojeni. Jednali vstřícně, když byly
nějaké problémy, postavili se k nim
čelem a vždycky jsme se s nimi dokázali
domluvit. A hlavně vše stihli v čase, ve
kterém jsme to potřebovali stihnout.
Vynikající byl stavební dozor, který byl
najatý úřadem, ti udělali velký kus práce.
Úřadu bych chtěl velmi poděkovat, vše
bylo dobře zkoordinované a jmenovitě
moc děkuji paní Janě Martinové, která na
stavbu sehnala peníze.
Jak celou akci zvládali rodiče?
S rodiči nemám problémy a myslím,
že je to vstřícností naší organizace.
Jsme vůči rodičům otevření a kdykoli
se na nás mohou obrátit. Oni věděli,
co se bude dít, byli včas informováni
a musím říct, že jsem za celou dobu
stavby nezaznamenal ze strany rodičů
žádné připomínky.
Jak se teď po přístavbě změnila
situace s kapacitou MŠ, je
už dostačující?
Kdybychom se otevřeli široké
veřejnosti, tak mám pocit, že bychom
potřebovali ještě desetkrát větší
školku, ale pro klánovické děti už je
momentálně kapacita dostačující.
Jaké jsou další novinky školky?
Novinka je třeba to, že vznikly dvě
třídy nejmladších dětí. V roce 2020,
podle zákona, budeme muset přijímat
dvouleté děti a my jsme vlastně na
tuto situaci připraveni už teď. Díky
Nadaci ČEZ a Spolku přátel se podařilo
vybudovat hřiště pro dvouleté děti, a to
si myslím, že je velká novinka.
Jste zapojeni do nějakých
dalších projektů?
Momentálně čekáme na Výzvu 20
z EU, a pokud se vše podaří, měla by
začít revitalizace přírodní učebny.
Vypadá to, že by financování mělo být

schváleno. V plánu je nové jezírko,
malá vodní a větrná elektrárna,
solární panely, pec na pečení chleba,
budka s kamerou na pozorování
hnízdění ptáků, posed na pozorování
ve větvích atd.
To je skoro škoda, aby se potom
nepřišly podívat i starší děti.
Já rozhodně apeluji na to, aby se
přišly podívat i děti ze základní školy.
Pokud dotaci dostaneme a vše se
podaří zrealizovat, tak to opravdu bude
smysluplná učebna.
V čem je podle vás klánovická
školka mimořádná?
Rozhodně v rozmanitosti programu.
Máme lesní školku, česko-anglickou
třídu, tradiční třídu nebo program Začít
spolu. Každý rodič je jinak nastavený
a u nás má možnost výběru. Sám jsem
přemýšlel, do jaké třídy bych dal svou
malou dceru a musel jsem si říct, že
vlastně nevím. (smích)
Školka je hodně o lidech, kteří v ní
pracují, podle čeho je vybíráte?
Pracovní tempo je u nás opravdu
náročné. Pořádáme minimálně dvě akce
do měsíce pro rodiče navíc. To všechno
dělají učitelky a učitelé. Je potřeba, aby
svou práci dělali rádi a žili pro školku.
Jsou to hlavně oni, kteří stojí za tím, že
je naše školka tak oblíbená. Chtěl bych,
aby se vědělo, že do klánovické školky
chodí pracovat lidé, kteří jsou aktivní,
chtějí dělat něco navíc, chtějí přemýšlet
o své práci a chtějí se zdokonalovat.
Petra Hupšilová

Nový pavilon Mateřské školy znamená jednu z největších investic v Klánovicích za
poslední roky. Tomu odpovídal i slavnostní charakter otevření
Foto KZ – Radomír Kůla
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Hydepark
Nová politická kultura v Klánovicích aneb co vše jsme ochotni akceptovat
Často jsme občany Klánovic vyzýváni,
abychom ve Zpravodaji zprostředkovali
informace a naši kritiku stran jednání
současného vedení. Je to obtížný úkol,
neboť chceme hrát dle současných
pravidel Zpravodaje, ale formovat
rozumnou a vyváženou kritiku do
prostoru nám poskytnutého, je někdy
velmi obtížné či nemožné.
Nechceme, jak bylo v Klánovicích
zvykem, na základě lží, polopravd
vytvářet dojem, že my bychom žádné
chyby nedělali. Jsme si samozřejmě
vědomi, že kdo nic nedělá, nic nezkazí.
Ale dle našeho názoru je naším úkolem
a posláním veřejným poukazováním
na nesrovnalosti, chyby a pochybení
upozorňovat, a tím se snažit sjednávat
nápravu a omezovat opakování stejných
chyb v budoucnosti.

Nastávají ovšem jiné časy, a to
nejenom v naší městské části. Opozice
(kontrola) se stává terčem útoků
skupinou nesoucí odpovědnost. Místo
vysvětlení či doložení správnosti
jsou vydávány pokyny k omezení
práva na informace.
Snažíme se včasnou kritikou předejít
plýtvání veřejných prostředků,
či k omezení zbytečné a náročné
administrativy. Ze své kontrolní pozice
upozorňujeme na neřešené problémy
či nedořešené reklamace. Ve většině
případů jsme odmítnuti, a to jen
z osobních důvodů. V duchu hesla, kdo
nejde s námi, jde proti nám.
Ukázkovým příkladem může
být bezúplatné pokácení stromů
firmou, která v Klánovicích realizuje
veřejnou zakázku, na pozemku

manželů Polákových. Ve standardní
demokracii by měl pan Polák reagovat
zveřejněním smlouvy o pachtu či
výpůjčce. Měl by předložit fakturu
o zaplacení za pokácení stromů a úklid
dlouhodobě neudržovaného pozemku.
Pokud pan Polák nemůže prokázat,
že nepřijal úsluhu, měl by se omluvit.
Nikdo by neměl nikoho napadat,
obviňovat a vymýšlet pohádky
např. o tom, že pálit mokré (čerstvě
poražené) dřevo je v zájmu veřejného
blaha. Většina z nás totiž ví, že mokré
dřevo hodně kouří.
Marie Jágrová,
Zorka Starčevičová (Čas na změnu)
Pavla Fisherová, Petr Soukup
(STAN Klánovice)
(společný příspěvek dvou oslovených
zastupitelů, pozn. red.)

Jedním ze zásadních zlepšení je, že se
budova stala bezbariérovou. To souvisí
i s dlouhodobějším výhledem na využití
budovy. Je totiž možné, že dětí opět
ubude a pak se bude pro budovu hledat
nové využití. Jednou z možností je
budovu v budoucnu využít pro seniory
(denní centrum, stacionář apod.).
Zvolené řešení neubralo ani metr
prostoru hrací zahradě. Naopak, díky

další dotaci, tentokrát ČEZ, vzniklo
na zahradě hřiště s hracími prvky pro
nejmenší, dvou a tříleté děti… Na jaře
budova ještě zkrásní, protože ji částečně
pokryjí popínavé rostliny a na střeše
bude netřeskový koberec. Finanční
prostředky na dostavbu poskytl MHMP
(50 %) a MŠMT (50 %).
Štěpánka Čtrnáctá
(Spolu pro Klánovice), (kráceno KZ)

různý názor, jsme schopni dojít k dohodě
nebo se slušnou a věcnou argumentací
nechat druhou stranou přesvědčit.
Podpásovky se v koalici nedějí. Tato
férovost je (v kombinaci se schopností
dobře připravit projekty a sehnat na ně
peníze) základem našich výsledků. Letos
se nám mj. povedlo: přistavit mateřskou
školu, zahájit přístavbu základní školy

(plánované dokončení v srpnu 2018),
provést nejrozsáhlejší opravy místních
komunikací za posledních mnoho let,
postavit nové beachvolejbalové hřiště,
opravit objekt sociálních zařízení v areálu
FK či zrenovovat kinosál KC Beseda.
Další velké projekty připravujeme
i na další rok.
Ferdinand Polák (ODS)

u základní školy a pítka tamtéž, se
svými postřikovacími aparaturami.
Toto mě jako klánovickou občanku
velmi znepokojuje, že v zelené obci,
kde se nesolí chodníky atd., budeme
používat herbicid, jehož vážná
zdravotní rizika a následky jeho
použití jsou již veřejně známá a jen
se v podstatě čeká na to, až se dá do

pohybu nadnárodní byrokratická
mašinerie a produkt Round Up a jemu
podobné zakáže. Na co v Klánovicích
budeme čekat my? Jak je to s plánem
stříkání veřejných míst Klánovic tímto
jedem letos? Dozvíme se alespoň
skrze cedulky, kterým místům se
vyhnout obloukem?
Soňa Hermanová

Po dvou letech další nová třída v MŠ
V listopadu byla otevřena v MŠ
třída pro 24 dětí, která již plně slouží.
„Myšky“ přijímají i děti, kterým jsou
nyní v průběhu podzimu teprve tři
roky, což je mezi školkami v okolí
rarita. Přístavba také podstatně
rozšířila provozní zázemí školy. Kromě
třídy přibyly dva sklady, venkovní
sociální zázemí, důstojný vstup, vše
je propojeno se starou budovou.

Necelý rok v novém složení Rady MČ
Před necelými jedenácti měsíci bylo
zvoleno nové vedení Klánovic tvořené
dvojkoalicí ODS a SPOLU, do příštích
voleb máme dalších jedenáct měsíců před
sebou. Jsme tedy zhruba v polovině a je
možné vyhodnotit dosavadní spolupráci
a dosažené výsledky. Za ODS bych
koaliční spolupráci nazval konstruktivní
a vysoce efektivní. Pokud na něco máme

Z dopisů čtenářů
Herbicidy v Klánovicích?
Minulý rok jsem zaznamenala na
vícero veřejných místech cedulky
„ošetřeno totálním herbicidem“
a datum, a výzvu ve smyslu, že se
místu mají vyhnout děti a zvířata.
Shodou okolností jsem zaznamenala
i osoby, co tento postřik prováděly,
ve velice mladém věku, a neuváženě
se pohybovaly okolo dětského hřiště
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Zprávy z Úřadu městské části

Jubilanti

Návštěva náměstkyně primátorky v Klánovicích

Prosinec

Na pozvání starosty Ferdinanda Poláka
navštívila v pondělí 20. listopadu naši
městskou část náměstkyně primátorky
hlavního města Prahy Eva Kislingerová.
Návštěva měla dva hlavní cíle – seznámení
se s probíhajícími a plánovanými
investičními akcemi v Klánovicích
a slavnostní otevření nové části
mateřské školy.
První část návštěvy se odehrála na
radnici, kde starosta Polák věnoval
paní náměstkyni knihu o Klánovicích
a seznámil ji s letos realizovanými akcemi.
Protože paní náměstkyně má v Radě hl.
města v gesci především finance, bylo
předmětem debaty přirozeně zejména
financování dalších investic a oprav.
Následně provezl pan starosta paní
náměstkyni po Klánovicích a ukázal jí
v reálu krásy i problematická místa naší
městské části. Vyvrcholením návštěvy
bylo slavnostní otevření a prohlídka
nové části mateřské školy. O samotné
přístavbě MŠ, kterou jsme zhruba z 50 %
uhradili z dotace právě hlavního města
(druhá polovina z dotace MŠMT), najdete

Všem oslavencům gratulujeme!

více informací na jiném místě tohoto
čísla KZ. Zde snad jen informace, že paní
náměstkyně velmi ocenila rychlost, s jakou
se podařilo celé dílo v takovém rozsahu
a kvalitě uskutečnit. Za spolupráci při
uspořádání a bezvadný průběh samotného
slavnostního otevření patří velký dík všem
pracovníkům mateřské školky.
Po primátorce Krnáčové a radním
Hadravovi byla náměstkyně Kislingerová
třetí členkou Rady hlavního města Prahy,
která letos Klánovice navštívila.
Ferdinand Polák

V Klánovicích pamatuji ještě lázně

Rozhovor s náměstkyní primátorky paní profesorkou Kislingerovou
Jaký máte vztah ke Klánovicím?
Byla jste tu už někdy dříve?
Můj vztah ke Klánovicím je velice kladný
a sahá daleko do minulosti. Klánovice si
pamatuji ještě z doby, kdy zde fungovaly
lázně. S manželem jsme do Klánovic
opakovaně jezdili vlakem z Masarykova
nádraží. Otevření nového křídla mateřské
školky proto nebyl jediný důvod, proč
jsem si k vám našla cestu. Zdejší prostředí
láká k výletům.
Jak se vám líbila letos přistavená
nová část mateřské školy?
Nová část je přímo úžasná. Děti zde mají
veškeré pohodlí a báječné možnosti. Byla
jsem přímo nadšená z architektonického
řešení výhledu do zahrady. Proto doufám,
že se děti do školky budou těšit a že tam
budou rády trávit svůj čas.
Jak hodnotíte probíhající investiční
činnost v naší MČ?

Vlasta Němcová
Anna Freyová
Mária Čermáková Hanna Petroušková
Miloš Štenc
René Niessner
Eva Štrasmajrová
Štěpánka
Crkalová
Jan Naidr
Franz Weinmann Marcela Boháčová
Olga Cvillingová
Marie Laňarová

Klánovice jsou dobrým vzorem pro
menší městské části. Mají výbornou
projektovou připravenost. Pokud nás na
magistrátu požádají o finanční prostředky
na realizaci konkrétní investiční akce,
realizace netrvá dlouho. Věřím, že všechny
prostředky jsou vždy použity účelně.
Koneckonců, je to v ulicích Klánovic
poznat na každém kroku. Myslím, že
nově otevřená mateřská škola tato
slova potvrzuje.
Můžeme v roce 2018 očekávat finanční
podporu hlavního města na připravené
projekty ve stejné výši, v jaké nás Praha
podpořila letos?
Na Zastupitelstvo hlavního města Prahy
teprve čeká na předklad tisku o rozpočtu
pro rok 2018. Objem financí na příští rok
bude zřejmý až po jeho schválení.
(úmč)

Tisková oprava

V KZ 11/2017 na str. 6 jsem omylem uvedla, že pokud chceme vykácet zdravý
strom o průměru více než 130 cm široký ve výšce 80 cm. Správně mělo být
uvedeno zdravý strom s obvodem větším než 80 cm ve výšce 130 cm. Za chybu
se čtenářům omlouvám.
Zorka Starčevičová

Vyjádření k článku zastupitelky
Zorky Starčevičové
na str. 6 v KZ 11-2017:
Paní Starčevičová se záměrným
překrucováním skutečností snaží
navodit dojem, že jsem nějakým
způsobem porušil zákon či zneužil
svých pravomocí. Toto zásadně
odmítám. Pravda v dané věci je taková,
že jsem ZCELA ZDARMA zapůjčil svůj
soukromý pozemek v Blešnovské ulici
firmě, která v Klánovicích rekonstruuje
komunikace. Firma tak nemusela část
materiálu vozit přes půlku Klánovic.
Byla to jen a jen moje dobrá vůle
a snaha omezit pohyb nákladních aut
po Klánovicích. S mým svolením se
firma rozhodla pozemek částečně
oplotit a na vlastní náklady zde vymýtit
náletové dřeviny. Chybou svého
pracovníka pokácela také jeden strom,
na který si zřejmě měla předem vyžádat
svolení, což neudělala. Po udání paní
Starčevičové bylo v této věci zahájeno
správní řízení včetně šetření na místě
činu, které bylo uzavřeno blokovou
pokutou pro konkrétního pracovníka
stavební firmy. Tento pracovník se mi
poté opakovaně omluvil za komplikace,
které mi svou chybou způsobil. Paní
Starčevičová zřejmě špatně nese,
že se její udání minulo účinkem
a snaží se mě politicky poškodit
alespoň pomluvami. Až tragikomicky
přitom působí skutečnost, že se při
tomto pomlouvání navíc dopouští
faktických chyb – podstatný při kácení
není průměr, nýbrž obvod stromu,
a to ve výšce 130 cm nikoliv 80 cm
(vyhláška 222/2014 Sb.). Což by „zelená“
zastupitelka asi měla vědět. Z mého
pohledu je ale především smutné,
když se zvolení zastupitelé při absenci
reálných kritických argumentů uchylují
k udavačství a zbabělému očerňování
svých politických soupeřů.
Ferdinand Polák
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Klánovický kaleidoskop

Událost měsíce

Betlémy v Hanzalově hale
První letošní adventní neděli, 3. 12.
od 14 do 18 hodin, můžete navštívit
v Hale starosty Hanzala již třetí
ročník výstavy betlémů. Výstavu
pořádá o.p.s. Klánovice spolu ve
spolupráci s MČ a klánovickou
knihovnou a jistě bude stát za vidění.
Kouzelné obrázky v Nové Besedě
Zveme vás na výstavu obrázků
herečky a malířky Ivy Hüttnerové.
Mnoho jich je z dob minulých, kdy
pánové byli galantnější a dámy
elegantnější, aut jezdilo málo…
Vyzařují totiž radost, dobrou
pohodu a poklidnou atmosféru, kdy
čas snad utíkal pomaleji. Výstava
potrvá do 22. 12.
Jarmark
Přijďte navštívit adventní
klánovický jarmark, nakoupíte
vánoční dárky pro malé i velké. Je pro
vás připraven bohatý doprovodný
program, tvořivé workshopy.
Zakoupit si můžete originální
výrobky českých výtvarníků,
řemeslníků a návrhářů. 10. 12. od
14.30, KC Nová Beseda.
Vánoční koncert
Tradiční Vánoční koncert Jaroslava
Svěceného, který tentokrát představí
vynikající hráčku na virginal
a také skvělou varhanici Michaelu
Káčerkovou. KC Nová Beseda
14. 12. v 19.30
Betlémské světlo již po sedmé
dorazí do Klánovic
V neděli 17. 12. 2017 od 15:00 se
v KC Nová Beseda uskuteční tradiční
předvánoční akce. Můžete již po
sedmé přijít s lucerničkami pro
Betlémské světlo, kterým si rozsvítíte
své domovy. Těšit se můžete
na benefiční prodej domácího
vánočního cukroví, svařené víno,
horkou medovinu, domácí vánoční
čaj, vánoční dekorace a drobné
dárečky k zakoupení a také na setkání
se sousedy, kamarády a známými.
Komedie před svátky
Matky na tahu o Vánocích je
pokračování americké komedie
z roku 2016. Tři rebelské matky (Mila
Kunis, Kristen Bell, Kathrin Hahn)
se vzbouří tradičnímu pojetí Vánoc
a místo pečení cukroví dají přednost
alkoholovému tahu městem. KC Nová
Beseda 18.12. 20.00
Sestavil Luboš Palata. Chcete
informovat o své akci? Napište
do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz

Foto: Hana Maciuchová předvedla herecký koncert
Foto Facebook

Na Neckáře i Maciuchovou
bylo beznadějně vyprodáno
V měsíci listopadu proběhly hned
dvě významné kulturní události,
na které bylo již dlouho předem
vyprodáno. Jedná se o mimořádný
koncert Václava Neckáře inspirovaný
úspěšným třídeskovým kompletem
z 80. let, ve své době nejrozsáhlejším
nahrávacím projektem u nás, který
zpěvák spojil i s dalšími hity, jakými
jsou například Tu kytaru jsem koupil
kvůli tobě, Kdo vchází do tvých
snů, včetně Půlnoční, který vnesl
do kulturního centra příjemnou
adventní atmosféru.
Návštěvníci koncertu, kteří byli
zastoupeni nejvíce střední generací,
ale nechyběli ani zástupci seniorů
či teenagerů, ocenili výkon zpěváka
a jeho doprovodu ohromným
aplausem. Při hodnocení zážitku
z koncertu nejčastěji padala
slova dojemné, téměř intimní
kontakt s diváky, klobouk dolů
před jeho fyzickým výkonem...
Koncert s přestávkou trval bezmála
dvě a půl hodiny.

Sám zpěvák nám na otázku, jak se
mu líbila atmosféra v Klánovicích,
odpověděl: Skvělé publikum, báječné
prostředí, byli jste skvělí, nádherní,
hrálo se nám bezvadně.
Ze zcela jiného soudku je diváky
i kritikou vysoce ceněný herecký výkon
Hany Maciuchové v monodramatu Žena
vlčí mák francouzské autorky Noelle
Chatelet. Na příběhu staré dámy nám
autorka ukazuje, že věk není vůbec
důležitý. Ani nám nemůže zabránit,
abychom prožili úplně cokoli,
a hlavně to, o čem jsme se neopovážili
ani snít, bez ohledu na to, jestli je
nám dvacet, padesát nebo sedmdesát
let. Excelentní herecký výkon
Hany Maciuchové byl velice silný,
nezpochybnitelný a emotivní a diváci
ho ani nemohli ocenit jinak než
standing ovacemi.
Na měsíc prosinec si pro nás
kulturní centrum připravilo
už tradiční adventní koncert
Jaroslava Svěceného.
Zorka Starčevičová

císlo 12 | 2017

9

Ze života Klánovic

O oddíl Stopa je mezi dětmi velký zájem
Foto archiv Stopy

Stopa na podzim 2017
Náš oddíl v letošním školním roce
zaznamenal nebývalý zájem o činnost
ze strany malých dětí z druhé a třetí
třídy. V současné době máme v oddíle
registrovaných třicet dětí a to je hodně.
Z tohoto důvodu jsme byli nuceni
odmítat další děti a vedeme si jakýsi
záznamník čekatelů, na které se dostane
v případě, že někdo z dětí ztratí o činnost
v oddíle zájem.
Naše podzimní činnost byla pestrá.
Nejprve jsem se s dvěma instruktory
zúčastnil velké akce pro děti –
pohádkového odpoledne v Zelenči.
Předposlední zářiový víkend strávili naši
starší členové na srazu oddílů v Meziříčí
u Tábora. Jednalo se o akci několika
pražských oddílů na lesním tábořišti.
Akce byla naplněná zajímavým a bohatým
programem. Náš oddíl v kategorii 15–18
let skončil na pěkném druhém místě.
Ve stejný termín jsem vyrazil s dalšími
dětmi na přírodovědnou soutěž do Šárky.
V kategorii nejmladších dětí jsme získali
páté místo a v kategorii starších pak
sedmé místo z účastníků celé Prahy.
Další naší již tradiční akcí byla akce
Les plný zvířátek, kterou pořádáme pro
nejmladší děti z Klánovic a okolí. Jedná se
o ekologickou výchovu, která je zaměřena
na znalosti a dovednosti dětí od tří let.

Naše děti jsou rozmístěny na stanovištích
po trase soutěže a mají zde připravenu
zajímavou činnost pro malé soutěžící. Za
splnění úkolů na jednotlivých stanovištích
získají malé děti razítko na průkazku
a malou sladkou odměnu. U cíle si pak
mohou vybrat malý dárek. Letos i přes
poměrně chladné počasí přišlo na akci
zhruba padesát dětí.
Další naší akcí byl víkendový výjezd
do Vlašimi, kde jsme byli ubytováni
v ubytovně ČSOP umístěné u tzv. Parazoo.
Jedná se o stanici hendikepovaných zvířat,
která již z různých důvodů nemohou být
vypuštěna zpět do volné přírody. Na tuto
akci si připravil náš mladý vedoucí David
Trojan pro děti velmi poutavý program
zaměřený na historii o Blanických
rytířích. Celý program byl poslední
den pobytu zakončen pasováním všech
zúčastněných dětí na rytíře. V sobotu
jsme se byli podívat na vysokou zvěř do
nedaleké obory. Děti zde měly možnost
vidět zblízka padesátihlavé stádo jelení
zvěře při krmení a dále si prohlédly
řadu trofejí s komentářem pana Vaníčka,
hajného v oboře. Odpoledne jsme pak
okruhem obešli Vlašim. Při cestě na děti
čekala řada her a soutěží, stejně pak
i večer v klubovně ubytovny. V neděli
jsme balili, uklízeli a na závěr pobytu na

děti čekala orientační hra v rozsáhlém
zámeckém parku. Těsně před odchodem
na nádraží byly děti, za účasti davu
návštěvníků Parazoo, pasovány na rytíře
vojska sv. Václava z hory Blaník. Výletu se
zúčastnilo šestnát dětí a dva vedoucí.
V současné době připravujeme pro děti
výjezd do kempu v Sedmihorkách, kam
se chystáme na prodloužený víkend 16.
listopadu. Na děti pak už čeká tradiční
mikulášská besídka, následovat bude
stezka odvahy v lese bez baterek a těsně
před Vánocemi již tradiční krmení
zvířátek v lese.
Snažíme se pro děti připravovat
pestrou činnost, na vše ale jsou potřeba
prostředky, které zpřístupní naše akce
i dětem ze sociálně slabších rodin.
Proto děkujeme touto cestou našim
sponzorům, bez jejichž pomoci bychom
nemohli připravovat tak rozmanitou
činnost pro všechny děti, které mají zájem
pracovat v oddíle. Jedná se o městskou
část Praha-Klánovice, dále pak o pana
Michala Voráčka, který nám již od roku
1995 sponzoruje údržbu naučné stezky
Klánovickým lesem a též přispívá na
činnost dětského oddílu. Získáváme
finanční prostředky na činnost i od
Magistrátu hl. města Prahy a MŠMT.
Petr Macháč, vedoucí oddílu Stopa
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Ze života školy
Halloween
Tento měsíc naše třída 9. B
zorganizovala na škole druhý ročník
Halloweenu. Součástí této akce byla
výzdoba všech pater velké budovy,
soutěž kostýmů a prodej malých
jídel, jako jsou např. muffiny, perník
a velmi tematičtí marshmallownoví
duchové. Nápad prodeje jídla nám
opravdu pomohl, protože obnos
vydělaný z prodeje pokryl téměř
všechny náklady včetně výzdoby.
Ve výzdobě nám velice pomohla
i přestavba školy, protože jsme
nemuseli zabedňovat okna, půlka jich
totiž zabedněná je. Do pološerých
chodeb jsme tak pověsili vánoční
světýlka a do některých chodeb
i kosti, což budilo až mystický dojem.
Samozřejmě výzdoby bylo mnohem
více jako třeba nápisy barvou na sklo
nebo toaletní papír navěšený mezi
schodištěm, ale zatemněné chodby
byly, alespoň podle mého názoru,
opravdu nejhezčí. Když se přesunu
k soutěži kostýmů, tak ta proběhla,
až na jeden menší zádrhel, také velmi
dobře. Například na prvním místě za
druhý stupeň se umístil Marek Pelc
v kostýmu záporné postavy Jokera.
Celkově v kostýmech, což nás možná
až překvapilo, přišlo opravdu mnoho
žáků, a to i z druhého stupně, kde
jsme přílišnou účast neočekávali.
Žákům i učitelům, kteří měli
kostýmy, za celý náš přípravný výbor
děkuji. Obzvláště pak také děkujeme
učitelům, kteří si dali tu práci
a připravili si tematické vyučování.
Přestože je původně tradice
skotská, v amerických zemích
se chytila zřejmě nejlépe, ale
i v Čechách je již také několik škol
pořádajících Halloween. Na naší
základní škole by se tedy také mohla
uchytit už jen proto, že je to opravdu
hezká tradice a nemělo by se na ni
zanevřít. V podstatě všichni, kteří
pomáhali s přípravou a vědí, co
znamenalo Halloween dva roky
po sobě organizovat, doufají, že
se tento milý den bude opakovat
každý rok i po našem odchodu ze
základní školy.
Anna Čtrnáctá

Ze života Klánovic

Nový jízdní řád začne platit 10. prosince
Nový jízdní řád, který vstoupí v p latnost
v neděli 10. prosince, přinese obyvatelům
Klánovic hned několik změn. Nejvýraznější
bude zavedení nočního vlaku, který
bude vyjíždět z Prahy v půl třetí ráno,
a to vždy v noci z pátku na sobotu a ze
soboty na neděli. Na nádraží však budou
muset lidé jít pěšky, na vlak totiž nebude
navazovat žádný autobus.
Osobní vlaky linek S1 a S7 pojedou v jiný
čas. „Důvodem je zdánlivě nesouvisející
zavedení expresů na trati Praha–Plzeň,
které si vyžádalo posun časových poloh
vlaků na trati Praha–Beroun včetně
průjezdných vlaků linky S7 z Českého
Brodu. Vzhledem k požadavku na
pravidelný interval mezi vlaky linek S1
a S7 v úseku Český Brod–Praha muselo
dojít i k posunům linky S1,“ vysvětluje
důvod změny mluvčí organizace
Ropid Filip Drápal.
Cestující také přijdou o ranní spěšný
vlak 1904 Šembera, který bude Klánovicemi

projíždět. „Zásadním problémem přípravy
jízdního řádu na trati Praha–Kolín je
její přetíženost, především ve špičkách
pracovního dne. Prakticky neřízený
volný trh v železniční dopravě způsobil
lavinovitý nárůst počtu vlaků dálkové
osobní dopravy, kde spolu soupeří na trase
z Prahy na Moravu až čtyři dopravci se
svými na komerční riziko vedenými vlaky.
Provozovateli dráhy se za těchto podmínek
technicky nepodařilo sestavit jinou variantu
jízdního řádu,“ dodává ke zrušení spěšného
vlaku mluvčí Ropidu Drápal.
Změny se týkají i autobusů 212, 221 a 303.
Jejich jízdní řád je vázán na vlaky, a tak
budou odjíždět v jiných časech. Počet spojů
zůstane beze změn. „Kapacitní problémy
neevidujeme, stejně tak ani dotazy či
stížnosti z městských částí, resp. obcí na
rozsah provozu,“ uvedl mluvčí Ropidu
Drápal. Nové jízdní řády mohou cestující
najít na adrese www.pid.cz.
Michael Bouška

Otázky a odpovědi
Vichřice na konci října způsobila velké škody na parcelách i v Klánovickém
lese. Je chození po lese už bezpečné a do kdy budou odstraněny největší polomy?
Zvýšil se po vichřici nějak výrazně počet žádostí o poražení vzrostlých stromů na
zahradách a jak na ně ÚMČ reaguje?
Nebezpečné polomy byly odstraněny hned v následujícím týdnu po vichřici. Od té
doby je již vstup do lesů v majetku hl. m. Prahy bezpečný.
Některé nebezpečné stromy zpracovávali naši pracovníci již v rámci pohotovostní
služby v průběhu inkriminované neděle a některé také ve spolupráci s HZS,
především ty, které ohrožovaly okolí cest a komunikací.
Poškození městských pozemků v Klánovickém lese bych nenazýval velké škody.
Odhad poškození je cca 20 m3 na celé ploše v majetku hl. m. Prahy, kterou spravují
Lesy hl. m. Prahy.
(Nemohu mluvit za ostatní vlastníky nebo Lesy ČR, s.p., kteří hospodaří na větší
výměře Klánovického lesa).
Vstup do lesa je již bezpečný, pouze místně ještě zůstaly nedovyklizené stromy
v porostu. Ale polomy po vichřici by měly být již zpracovány, alespoň ve formě
„na zemi“. Tyto stromy budou postupně vyklizovány z porostů dle harmonogramu
prací, ideálně po zámrazu, aby nedocházelo k poškozování podrostu.
Ing. Petr Hrma, vedoucí střediska Lesy HMP
Pohyb občanů po hlavních lesních cestách je bezpečný. Nedoporučujeme pohyb
po porostech, kde jsou viditelné polovyvrácené stromy.
Kalamita bude zpracována, dle kapacitních možností dodavatelské firmy,
nejpozději do března roku 2018.
Josef Sedláček, Lesy ČR
Počet žádostí o kácení se mírně zvýšil, bylo oznámeno kácení několika stromů
nakloněných nebo s narušeným kořenovým systémem po vichřici.
ÚMČ
Otázky i za vás pokládal Luboš Palata. Svoje podněty a tipy na otázky zasílejte prosím
na: kzsefredaktor@seznam.cz
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Rádi byste se k nám připojili a hráli s námi?
Orchestr harmonie přijímá nové členy

Máš rád hudbu? Rád by ses naučil hrát na hudební nástroj a našel nové
kamarády? Nemusíš umět na žádný nástroj, u nás se to naučíš. Jsme dětský
smyčcový orchestr, zkoušíme 3x týdně. Výuka a zapůjčení hudebních nástrojů jsou
díky nadačnímu fondu zdarma. Těšíme se na TEBE! Podívej se na www.nfharmonie.
cz nebo napiš na info@nfharmonie.cz.

Akce Krabice od bot
I letos se můžete zapojit do charitativního projektu „Krabice od bot“, jejímž cílem
je potěšit děti ze sociálně slabých rodin v ČR. Radost těmto dětem udělají zase
děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich vánoční krabici od bot. Tu společně
naplní hračkami, knížkami, sladkostmi a dalšími vhodnými dárky. Krabici pak
dostane některé z dětí z chudých rodin v ČR, přičemž pro nejedno z těchto dětí
to bude jediný vánoční dárek. Pokyny k přípravě vánočních krabic najdete na
www.krabiceodbot.cz a jedním ze sběrných míst je až do 6.12. sídlo neziskovky
Pohádkové Klánovice o.p.s., Krovova 218, a to denně od 8–18 hodin (tel. 603 521 168).
Akce probíhá pod záštitou Diakonie ČCE.

Svaz tělesně postižených informuje
V listopadu vedle pravidelné
činnosti /cvičení apod./ nám udělala
největší radost přednáška dr.
Hornišové o její misi v Lesothu v rámci
agentury Lékaři bez hranic. Nejenže
jsme zhlédli obrázky krásné, ale
zvláštní přírody, ale zároveň jsme si
uvědomili, jak zodpovědná a náročná
práce je, právě vyslání na takovou
misi –zvláště když se jedná o zajištění
prevence v boji proti HIV a TBC,
léčbu a kontrolu nemocných pacientů
apod. V misi pracovala paní doktorka
jako jediná lékařka – sice s dalšími
mezinárodními spolupracovníky,

ale viděli jsme, v jakých podmínkách
musela celých šest měsíců léčbu
zajišťovat a všichni jsme velice
ocenili její odvahu a statečnost. Za
přednášku velice děkujeme a jsme
hrdi, že taková lékařka bydlí zrovna
s námi v Klánovicích.
V prosinci máme poslední letošní
cvičení 4. 12., jinak každý čtvrtek od
13 hod. pokračuje posezení v klubu
až do konce roku.
Všem členům přejeme klidné
a pohodové Vánoce a těšíme se setkání
v novém roce 2018.
Olga Paplhamová

Klánovičtí pomáhají
dětskému domovu
V Dětském domově Klánovice
si vážíme každého, kdo v dnešní
materiálně orientované době je
ochoten našim dětem pomoci.
Obzvlášť velký dík patří obecně
prospěšné společnosti Klánovice
spolu o.p.s. Již několik let pomáhá
našim dětem, a to ne malými
částkami. Darované finance jsou
určeny na dvě hlavní oblasti
podpory. První část je určena pro
úsměvy našich dětí. Doslova. Naše
děti často přicházejí do dětského
domova s otřesně zanedbaným
chrupem. Pojišťovny sice hradí
základní péči, ale co si má počít
například sedmnáctileté děvče,
které nemá přední zuby? Všichni
víme, jak je dentální péče nákladná.
Společnost Klánovice spolu
o.p.s. svojí pomocí umožnila již
několika našim dětem získat zpět
kvalitní chrup. Druhá, neméně
důležitá oblast podpory jsou
řidičské průkazy pro naše děti.
Mohlo by se zdát, že jde o zbytečný
nadstandard. Není tomu tak.
Právě řidičský průkaz dopomohl
v minulosti několika našim
chlapcům k zaměstnání.
Ke každému z řidičských
průkazů se pojí příběh. Jeden
z našich chlapců odešel z dětského
domova. O práci přišel, hrozila
mu dlouhodobá nezaměstnanost.
Naštěstí v okolí jeho bydliště začala
expandovat firma rozvážející
hotová jídla. Oslovil je a uspěl.
Dnes vystoupal po firemním
žebříčku z příležitostného řidiče
na stabilního zaměstnance se
smlouvou na dobu neurčitou. Právě
tento řidičský průkaz byl uhrazen
z daru Klánovice o.p.s. Rádi bychom
tímto společnosti Klánovice spolu
o.p.s. poděkovali. Doufáme, že
spolupráce bude pokračovat. Ještě
jednou – děkujeme.
Mgr. Alex Daněk
Dětský domov a školní
jídelna Klánovice
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Z dopisů redakci

Začnou se řešit kritické problémy Klánovic dřív, než bude pozdě?
Doprava a zátěž z ní plynoucí: Klánovice
se opět staly tranzitní komunikací pro
těžké nákladní soupravy, které ničí
komunikace, ohrožují chodce a produkují
emise, ač stále platí zákaz vjezdu nad 6 tun.
Nechápu, proč úřad toleruje mimo jiné
průjezd souprav se štěrkem. Žádám úřad,
aby vjezd vozů nad 6 t začal ve spolupráci
s policií systematicky kontrolovat a trestat
a zajistil zákaz průjezdu souprav.
Tangenta: Zdá se, že tento šílený projekt,
tj. připojení Klánovic k dálnici a s tím
související enormní nárůst dopravního
zatížení, je v zastupitelstvu brán jako
hotová věc, přitom bezpochyby zásadním
a negativním způsobem ovlivní Klánovice,
poučení lze nalézt v ranních zácpách

v okolí (Běchovice, Horní Počernice).
Nenechme se zmást manipulacemi
rádoby expertů, kteří bagatelizují dopady.
Vyzývám zastupitelstvo, aby se rázným
způsobem postavilo proti tangentě (např.
nesouhlas s připojením na Slavětínskou)
a aby v dané věci vypsalo referendum.
Hluk z dálnice D11: Běžně je slyšet téměř
v celých Klánovicích, pamatuji doby,
kdy to byl problém jen okrajových částí.
Hluk je plíživý zabiják zdraví. Nevšiml
jsem si, že by se tímto problémem úřad
kdy zabýval, přitom jiné obce dotčené
podobně si dokázaly poradit – domohly
se úpravy povrchu (tichý asfalt) nebo
snížení rychlosti (Jižní spojka). Žádám
úřad, aby konečně ve věci hluku z dálnice

D11 začal konat a domohl se minimálně
opravy/úpravy povrchu D11 a např.
snížení rychlosti.
Graffiti: Stále častěji se v Klánovicích
objevuje novodobý mor – graffiti. Hrozí
tak, že budou Klánovice za pár let vypadat
jako slumy přilehlé k trati v oblasti Karlína.
Vyzývám úřad, aby v dané věci začal
konat (Principiis obsta), například začal
systematicky podávat trestní oznámení
(úřad dosud nepodal ani jediné!!!), vypsal
odměnu na dopadení pachatele, instaloval
fotopasti apod. Kromě jiného musí úřad
zajistit všude jejich odstraňování i na
své náklady, jinak se vandalské útoky
budou stupňovat.
Petr Novák

Oprávněně se říká, že společnost se
pozná podle toho, jak se dokáže postarat
o seniory. A zde pasivitu k výstavbě
domu seniorů nepovažuji za dobrou
vizitku tohoto našeho zastupitelstva.
Dovolím si vyslovit přesvědčení, že kdyby
nás pan starosta Olda Hanzal, který
zajistil i stavební povolení, neopustil
a já nebyl pak odvolán, když jsem zde
zajistil zainvestování cca 400 000 Kč,
aby toto povolení nepropadlo, že by dnes
v Klánovicích funkční dům pro třicet
seniorů u Přimského náměstí stál.
Dovoluji si i uvést, že jsem pro zklidnění
dopravy každý půlrok projednával
s PČR naši dopravní situaci a domlouval

kontrolní akce, jejich termín a místo.
Myslím, že v tomto máme též jisté rezervy.
Nemohu nezmínit např. i přístup
našeho zastupitelstva k neřešení
funkčního určení pozemku 1105/20 při
pozemku FGRP, které není v souladu
s číslem změny Z 1733/00 MHMP, kde
o nápravu usiluje dopisováním s Lesy
ČR pouze náš občan, v úctyhodném věku
přes osmdesát let. Pohleďme například
na přístup k občanům v Šestajovicích,
jak důsledně zvou třeba na konání
zastupitelstva, mj. s vyvěšením pozvánek
i na autobusových zastávkách a u nás
nyní ani náhodou. A např. konkrétně
vývěsní tabule, kde byly informace

o činnostech kulturních, sportovních
a i občanů, a to včetně oznámení o úmrtí,
se jen tak nechala u frekventovaného
obchodního domu Včela zlikvidovat,
prostě též jistý znak přístupu našeho
současného zastupitelstva, který bohužel
ani naší redakční radě nijak nevadí.
Přitom v našem KZ nesmí chybět,
který vyvolený v minulém měsíci, které
pohostinství v okolí navštívil nebo např. co
je pozoruhodného v kraji pana Rumcajse.
Vážení spoluobčané, zkusme být méně
pasivní, ono totiž stále platí, že bez aktivity
občanů demokracie degraduje.
Ladislav Hrabal

Rád bych vám a MČ nabídl k zamyšlení
a k realizaci následující: V Klánovicích
(protokol promine) jsou připomínky
osobností, významně přesahujících obec,
máme upomínku na zakladatele obce
a Klánovický zpravodaj uvádí sloupky
připomínající významné občany či

milovníky obce. Trochu se pozapomnělo
na dlouholetou činnost knihovnice
par excellenc paní Plechatou. Dovoluji
si proto předložit návrh na realizaci
trvalé připomínky její práce, zejména
s dětmi. První možností by bylo umístit
upomínkovou plaketou v knihovně,

s kratičkým textem, zpracovanou, po
výběru, z řady sochařů KF. Druhou
pak pojmenováním knihovny po paní
Plechaté (rozhodující je zde zastupitelstvo).
Nezbytného financování se rád zúčastním,
jako u jiných akcí.
Jaroslav Losert

Pohled zdola

Vážení obyvatelé Klánovic

placená inzerce

RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů
střechy, okapy, fasády
a jiné výškové práce
Martin Balcar tel.: 603 326 965
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Hasiči informují
Po důkladných přípravách byl otevřen Kroužek mladých hasičů. Budeme rádi, když se za námi přijdete podívat každé úterý
od 16 hodin do hasičské zbrojnice, kde kroužek probíhá. Rádi mezi sebe přivítáme další děti i jejich rodiče, kteří jsou ochotni
s kroužkem pomoci a podílet se na jeho rozvoji. Bližší informace u Martina Žebra, starosty SDH Klánovice, tel. 603 215 229.

Vichřice 29. 10. 2017
Jednotka SDH Klánovice vyjížděla
v souvislosti s vichřicí dne 29. 10. 2017
v době od 8.00 do 20.00 hodin celkem k 23
událostem, převážně k likvidaci padlých
či nebezpečných stromů. Několikrát byl
přerušen provoz i na ulici Slavětínské
v důsledku padlých či pádem hrozících
stromů. Protože se jednalo o kalamitní
situaci, jednotka zajišťovala hlavně
zprůjezdnění komunikací a likvidaci
stromů, které bezprostředně hrozily
pádem. Jednotka zasahovala převážně
v Klánovicích a Újezdu nad Lesy, ale byla
vyslána na pomoc i do Horních Počernic.
Další výjezd v souvislosti s vichřicí byl
jednotce vyhlášen dne 30. 10. 2017 ve 21.27
do ulice Malšovické, Újezd nad Lesy, kde
byl vyvrácený strom na budově restaurace.
Jednotka se vrátila na základnu ve 22. 19.
Dne 17. 11. 2017 v 17.05 byla jednotka
požádána o pomoc při vyproštění
osobního vozidla z polní cesty poblíž
ulice Mladých Běchovic v Běchovicích.
Jednotka vyjela s DA Nissan a pomocí
navijáku vozidlo vyprostila. Na základnu se
vrátila v 17.51.
Hasiči Klánovice vám přejí veselé
a hlavně klidné Vánoce!
Radek Čihula

Foto SDH Klánovice

Rádi pomáháme, proto jsme se dali k hasičům
Tu poslední říjnovou neděli si mnozí
z nás budou pamatovat hodně dlouho.
Stromy se uhýbaly tak, že se každý
bál o ten svůj na zahradě, zda vydrží
a nespadne mu na dům nebo na auto.
A zatímco my všichni jsem se tiše modlili
schovaní v relativním bezpečí našich
domů, ozývaly se znovu a znovu sirény,
které svolávaly naše hasiče k dalším
a dalším zásahům.
„Vyjížděli jsme ke dvaceti dvěma
případům, od osmi ráno do osmi večer,“
říká Raiser Michal. Během dne museli
pokácet dvacítku stromů a v dalších dnech
dalších deset. Dva stromy padly přímo
na hlavní silnici Slavětínskou, většina
zásahů pak byla v centru obce. Našim

hasičům výrazně pomohlo nové vybavení,
v likvidaci následků pak i nová plošina.
„Máme lepší, nepromokavé oblečení,
máme lehčí pilu i modernější auta,“ říká
Raiser Michal. Místo dne odpočinku se
desítka našich hasičů celý den nezastavila.
„Když jsme v pondělí vstávali do práce,
měli jsme toho docela dost,“ dodává
Raiser. „Dali jsme se k hasičům, protože
chceme pomáhat a rádi pomůžeme, když
je třeba, na úkor našeho času i všeho
ostatního,“ říká za všechny naše hasiče.
Basa piva, která k našim hasičům den poté
doputovala, byla jen malým poděkováním
za pomoc, kterou nám všem poskytli.
Luboš Palata
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Z klánovického sportu

Ropeskippingové závody v Klánovicích
V neděli 12. listopadu se v klánovické sportovní hale konal
první ročník ropeskippingového závodu Klánovice JUMP.
Sportovci oddílu Astra Klánovice soutěžili s oddíly z Týnce
nad Sázavou a Jablonce nad Nisou ve čtyřech disciplínách
rychlostního skákání přes švihadlo.
Přes šedesát závodnic a závodníků měřilo své síly pod
dohledem sedmi rozhodčích celé nedělní dopoledne. Přestože
výkony našich i hostujících týmů byly poměrně vyrovnané,
dokázaly skokanky z oddílu Astra Klánovice vybojovat prvenství
ve všech individuálních i týmových disciplínách. Několikrát se
nám dokonce podařilo pokořit osobní rekordy – pokud v této
formě vydržíme, můžeme se už teď těšit na květnové Mistrovství
ČR. Z našeho oddílu se kromě zkušených závodnic zúčastnily
i týmy začátečníků – nejmenší děvčata tak mohla vyzkoušet
atmosféru závodů a vystoupení před publikem. Všechna to
zvládla na výbornou a také si zaslouženě rozdělila zlaté, stříbrné
a bronzové medaile.
Soutěž se nesla v přátelské atmosféře a všichni jsme měli
opět příležitost lépe se poznat a vyměnit si zkušenosti s tímto
sportem, který se ve světě těší podpoře mnoha sportovců
i z dalších sportovních disciplín. Poděkování patří všem
trenérkám a rodičům, kteří pomáhali s organizací a přípravou
občerstvení pro děti, panu starostovi Ferdinandu Polákovi, že

Foto Petra Jeřábková
převzal záštitu nad závodem a přišel nás i osobně podpořit.
V budoucnu se chystáme přidávat další ročníky Klánovice JUMP,
tak jako se nám to podařilo v závodech moderní gymnastiky
Klánovice Cup, kde nás čeká již 4. ročník. Mimo pravidelné
tréninky pořádáme také víkendová soustředění a letní
příměstský kemp. A již nyní spolupracujeme na mezinárodním
Letním švihadlovém kempu 2018, který se bude konat 4.–7. 8.
2018 ve sportovní hale Jedenáctka a na který bychom vás touto
cestou rádi pozvali.
Petra Jeřábková

placená inzerce

JÓGA	
  PRO	
  SENIORY	
  
pohyb	
  je	
  součás-	
  života	
  v	
  každém	
  věku	
  
a	
  nikdy	
  není	
  pozdě	
  začít	
  -‐	
  třeba	
  s	
  námi	
  
od 18.1.2018
KAŽDÝ ČTVRTEK 10 - 10:45
klidnou a jemnou cestou zlepšíme držení těla,
koordinaci, rovnováhu i kvalitu spánku

Dne 23.12.2017 od 7,30 hodin bude uskutečněn prodej Vánočních kaprů v prostorách
parkoviště u základní školy.
Ryby Vám na místě rádi upravíme dle Vašich
přání. V případě dotazů, nás kontaktujte na:
kontakt@rybarstvi-miskovice.cz
Těšíme se na Vaší návštěvu!!

Helena	
  Johanidesová	
  
REZIDENCE	
  KLÁNOVICKÝ	
  LES	
  
Lovčická 974, Praha - Klánovice	
  
tel.:	
  728	
  963	
  788	
  
e-‐mail:	
  info@yoga-‐klanovice.cz	
  
	
  www.yoga-‐klanovice.cz	
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Pohádkové Klánovice o.p.s., MČ Praha-Klánovice a ZŠ Klánovice vás srdečně zvou na

4 .

P O H Á D K O V Ý

Masopust
P R O

∙

D O S P Ě L É

∙

&

∙

D Ě T I

CO SE BUDE DÍT?

KDY A KDE?

Staročeská zabíjačka (čerstvé jitrničky, jelita,
polévka, guláš), pivo, koláče, vdolky, svařené
víno, nealko, rej a průvod maškar, soutěž
o nejlepší individuální a kolektivní masku,
divadelní pohádkový kus umělecké agentury
Pranýř, kapela Ponožky pana Semtamťuka.

V neděli 4. února 2018
12.00—16.00
na parkovišti u Haly
starosty Hanzala

Přĳďte v maskách! Do průvodu
vezměte řehtačky, trumpetky,
bubínky. Vstupné dobrovolné!

PohadkovyMasopust_2018_inzerce_210x297_CMYK.indd 1

Více informací na
www.pohadkoveklanovice.cz

20/11/2017 14:56
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VO hut. materiálem v Praze 9 přijme
ŘIDIČE-SKLADNÍKA
Pož. profesní ŘP-C,karta řidiče,
výhodou VZV, jeř,., palič, vazač. průkaz,
mzda 30 - 35 tis. Kč/měs.
Tel: 731 545 839, knourek@technimat.cz

PRAGORENT S. R. O.
FACILITY MANAGER

ÚDRŽBÁŘ

hledáme zkuš.
pracovníka správy
komerč. areálů v Praze 9,
SŠ(VŠ) s techn. zam.,
praxe min. 5 let,
mzda až do 50 tis. Kč/měs.

pracoviště Praha 9,
zkušenosti s dr. Údržb.
pracemi, zručnost.
Výhodou obsluha VZV
a ŘP „B“, možnost
ubytování v Praze
zdarma

Kontakt:
e-mail: pribyl@pragorent.cz
tel. 736 613 102

Nejlepším dárkem pro Vše blízké
jsou společně strávené svátky.
Soukromá přepravní zdravotní služba pro východní
část Prahy a okolí, nabízí převoz obtížně pohyblivých
pacientů domů k jejich blízkým, dále dopravu tam
i zpět do zdravotnických zařízení, rehabilitačních
ústavů či na lázeňské pobyty (vše pro samoplátce).
Pro více informací volejte 728 230 831 pan J.Vrbka

Kurzy Sumi-e
Potřebujete si odpočinout?
Zbavit se stresu?
Zkusit něco nového či
netradičního?
Pak neváhejte a přijďte!
Sumi-e je východoasijský typ
malířství založený na malbě tuší
štětcem, techniky se podobají
těm užívaným v čínské kaligrafii.
S trochou praxe tyto techniky zvládnete i Vy!
Kdo: kdokoliv!
Kdy: 18. ledna 2018 v 17 hodin
Kde: ZŠ Šestajovice
Na jak dlouho: 1,5 hod
Co s sebou: dobrou náladu
Cena: 400 Kč *

* V ceně jsou zahrnuty všechny pomůcky!

Těšíme se na Vás!
Výtvarné studio u Ginger
Více informací na tel. 777 071 780
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STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce, i drobné opravy, dlažby,
sádrokartony, oplocení, zateplení, malírˇské,
bourací práce, hodinový manžel
nyní mimosezónní slevy,
604 690 317

Lucie Dlabačová
Slavětínská 9
190 14 Praha 9
Klánovice
Po - Pá: 9:00 - 18:00
+420 737 481 293
So: 9:00 - 15:00
obchod@kvetinylucka.cz
Ne: 9:00 - 15:00
www.kvetinylucka.cz
facebook: Květiny Lucka Klánovice

ORIGINÁLNÍ VÁNOČNÍ DÁREK?
zahradní galerie
SOCHÁRIUM
nabízí
sochy a plastiky
od českých autorů
 pískovcové
 keramické
 dřevěné
 litinové

+420 777 868 456
Vrbová 1289 | Šestajovice
www.socharium.cz
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GROUND FLOOR

FIRST FLOOR

Cena 13.990.000,-Kč
PRODEJ – unikátní vila pro bydlení i podnikání s vnitřním bazénem
a hudebním, natáčecím a dabingovým studiem, dvojgaráž a umělecký ateliér, užitná plocha 448 m2, pozemek 782 m2, Janáčkova ul.,
Šestajovice

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 3.750.000,-Kč

zdirad.pekarek@re-max.cz

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

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

rv
reze

ace

www.zdiradpekarek.cz
cena 7.990.000,-Kč

PRODEJ – novostavba RD 5+kk, užitná
plocha 212 m2, pozemek 618 m2,
Sedmikrásková ul., Šestajovice
cena 8.900.000,-Kč

Poslední pozemek
v projektu v Kolodějích
947 m2

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

PRODEJ – novostavba RD 6+kk/G,
podlahová plocha 240 m2, pozemek 516 m2,
Rápošovská ul., P9 – Újezd n/L

www.kolodeje-pozemky.cz
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PROGRAM prosinec 2017

Výstava měsíce
IVA HÜTTNEROVÁ: OBRÁZKY
Zveme Vás na výstavu obrázků herečky a malířky Ivy Hüttnerové. Mnoho
jich je z dob minulých, kdy pánové byli galantnější a dámy elegantnější,
aut jezdilo málo… Vyzařují radost a poklidnou atmosféru, kdy čas snad
utíkal pomaleji. Výstava potrvá do 22. prosince 2017.

10. 12. neděle, 16:00 - Kino pro děti

3. 12. neděle, 16:00 a 4. 12. pondělí, 9:00 a 10:30 - Divadlo pro děti
O ZAPOMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM ANDĚLÍČKOVI
Poetická pohádka o kouzelném vánočním čase. Co svět světem stojí,
děti čertů se bojí a co se odřená kolena hojí, Psaníčkový Andělíček
NEZASPAL! Až tyto Vánoce. Hrají: Jarmil ŠKVRNA, Karel ZIMA a Eva
KARPELES

Trable nesourodého kvarteta v režii M. Krobota. Česko/2017/

4. 12. pondělí, 20:00 - Filmový klub
ROCK’N ROLL
Inteligentní francouzská komedie o stárnutí a hvězdném prachu.
Francie/2017/komedie, hudební/123 min
5. 12. úterý, 17:00-19:00 - Akce pro děti MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Mikuláš, čert a anděl se po roce opět těší na Vaše děti. Nezapomeňte
balíček a povídání pro Mikuláše.
6. 12. středa, 20:00 - Kino
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Třetí část trilogie se odehrává na konci 50. let a s tragikomickým
nadhledem vykresluje předválečnou a poválečnou generaci. Česko,
Slovensko/2017/drama
7. 12. čtvrtek, 19:30 POZOR!! Tentokrát 1. čtvrtek v měsíci!
Koncert BLUE JAM SESSION
Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se
spřízněnými dušemi bluesové standardy.

PADDINGTON 2

Roztomilý medvídek a jeho nová dobrodružství. VB, Francie/2017/
komedie, rodinný, fantasy/103 min/v českém znění
11. 12. pondělí, 20:00 - Kino

KVARTETO

komedie/93 min
12. 12. úterý, 19:30 - Přednáška

POSVÁTNÝ CHRÁM BOŽSTVÍ

Realizace nejzazší možnosti lidství je jako vstoupit do posvátného
chrámu. Přednáší: Vlasta Červ
14. 12. čtvrtek, 19:30 - Koncert
JAROSLAV SVĚCENÝ s hostem MICHAELOU KÁČERKOVOU
Srdečně Vás zveme na tradiční vánoční koncert Jaroslava Svěceného,
který tentokrát představí vynikající hráčku na virginal a také skvělou
varhanici Michaelu Káčerkovou. Tento koncert je podporován MČ
Praha 21.
17. 12. neděle 15:00 - Akce měsíce

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Tradiční vánoční akce, na které se spolupodílí neziskové organizace
NADOSAH, o.p.s. a Klánovice spolu o.p.s. Přijďte si již posedmé pro
Betlémské světlo s lucerničkami, kterými si rozsvítíte své vánoční
domovy. Těšit se můžete na beneﬁční prodej domácího vánočního
cukroví, svařené víno, horkou medovinu, domácí vánoční čaj a také na
setkání se sousedy, kamarády a známými.

8. 12. pátek, 19:00 - Kino

EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
Dokument plný dechberoucích záběrů ze zvířecí říše. VB, Čína/2017/
dokumentární /95 min
10. 12. neděle, 14:30-18:30 - Jarmark
ADVENTNÍ KLÁNOVICKÝ JARMARK
Přijďte navštívit adventní klánovický jarmark, nakoupíte vánoční dárky
pro malé i velké. Je pro Vás připraven bohatý doprovodný program,
tvořivé workshopy. Zakoupit si můžete originální výrobky českých
výtvarníků, řemeslníků a návrhářů.

18. 12. pondělí, 20:00 - Kino

MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH

Matky rebelky čelí další výzvě - jsou Vánoce a na návštěvu za nimi přijíždějí
jejich vlastní matky. USA/2017/komedie/116 min/s českými titulky
19. 12. úterý, 19:00 - Kurzy

SOCIAL CLUB

poklábosení v angličtině
BĚH S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky

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
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Žijí v Klánovicích

Tip na výlet

Vápenky v Miskovicích,
výlet do útrob vyhaslé pece

Monica Salvatore
a Dmitri Eremeeff
Žijí v Klánovicích, ačkoli vlastní
zámek – paní Monica Salvatore
Eremeeff z italské šlechtické rodiny
z Florencie, která má i české kořeny,
a její manžel Dmitri Eremeeff,
původem z ruské šlechtické
rodiny Nosticů. Paní Monica však
připomíná, že když v roce 2008
spolu s manželem zámek ve Škvorci
koupili, skutečně se v něm bydlet
nedalo. Byla to spíš ruina a hrozilo,
že i to, co zbývalo, bude postupně
rozebráno jako stavební materiál.
Historie zámku, resp. hradu, který
na jeho místě stál, sahá přitom až
do druhé poloviny 13. století. Jeho
zakladatelem byl pravděpodobně
královnin stolovník Domaslav a první
zmínku o hradu nalezneme už roku
1279. Z tohoto období se zachovala
pouze hluboká hradní studna a úsek
hlavní hradby se zbytky paláce. Ve
Škvorci se vystřídala řada majitelů,
mezi jinými také páni z Kinštejna,
Smiřičtí ze Smiřic, Valdštejnové,
Lichtenštejnové. V letech 1710–1729
zde pobývala Marie Terezie Savojská,
která proslula svou dobrotou
(věnovala se charitě) a po níž má
zámek nyní jméno.
Současní majitelé zatím opravili
dvě křídla a plánují postupně
pokračovat. Při provádění prací
spolupracují s památkáři i městysem
Škvorec a snaží se postupovat
citlivě. Cílem je zachovat maximum
původních prvků. Inspirují se
původními mapami, půdorysy,
fotografiemi. Obnovena resp. znovu
založena byla také zahrada, včetně
zeleninové a ovocné. Zámek je sice
soukromým objektem, ale koná se
tu řada veřejně přístupných akcí,
např. koncertů nebo komentovaných
prohlídek. Paní Monica si zde
splnila svůj velký sen – vlastnit
kulinární studio. V něm pořádá
kurzy vaření, ochutnávky vín nebo
soukromé hostiny.
Štěpánka Čtrnáctá

Kousek před Kutnou Horou se nachází
kraj zvaný Miskovický kras. Zdejší
vápencové podloží a krasové jevy ocení
především profesionální geologové,
pro pragmaticky založené lidi bylo toto
území hlavně zdrojem surovin a obživy.
Pochází odsud kámen pro výstavbu
starého kutnohorského města a v 19.
století vzniklo v okolí rozsáhlého lomu
několik menších vápenek. Zbytky dvou
z nich prozkoumáme na dnešním výletě.
Po příjezdu do Miskovic zahneme
na druhé odbočce vpravo, na první
křižovatce za obcí v poli opět doprava
k areálu zemědělského družstva. Zde
se nalézá torzo tzv. šachtové vápenky,
což je velká pec s komínem, který se
bohužel nedochoval. Jeden poměrně
vysoký komín, v horní části nakloněný,
však stojí asi 300 m odsud a bude nám
sloužit jako záchytný bod při cestě za
další vápenkou tzv. kruhového typu.
Nenápadná zarostlá vyvýšenina na
úpatí komína skrývá ve svých útrobách
skutečný technický unikát. Vklouzneme-li
některým z mnoha otvorů pece dovnitř,
ocitneme se v cihlové oválné chodbě, kde

se dříve vyrábělo vápno nebo vypalovaly
cihly. Při bližším prozkoumání naleznete
na stěnách vývody do komína, průduchy
na předehřívání komor, místa bývalých
příček a další zajímavosti. Kruhová pec
fungovala na kontinuálním principu,
k pálení docházelo jen v určité části
chodby, zatímco ostatní komory se
buď plnily, nebo vyprazdňovaly. Hned
vedle vápenky je rozsáhlý lom, který
také stojí za prozkoumání. Náš výlet po
ruinách si na závěr můžeme obohatit
o návštěvu nedalekého vrchu Vysoká,
kde chátrají zbytky bývalého barokního
letohrádku Belveder.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Asijský Olymp
S velkou zvědavostí, co nás čeká, jsme
se vydali otestovat restauraci Olymp
v novém, asijském hávu. Hned při
vstupu do restaurace jsme ale zjistili,
že vietnamské a thajské bude bohužel
jen jídlo, interiér žádných podstatných
změn nedoznal. Pevné masivní dřevěné
lavice a stoly se však bohužel hodí
nejlépe k české těžké mastné klasice
než k lehčím asijským jídlům plným
zeleniny. Lehké zklamání z interiéru
ale rázem vylepšila milá, příjemná
a ochotná obsluha, která nám poradila
jídla z vlasních osobních preferencí.
U ostatních stolů štamgasti vesele
konzumovali svoje oblíbená česká jídla,
hojne zapíjená pivem. My si objednali
pikantní thajskou polévku Tom Yum
s kuřecím masem – ta v žádném
ohledu nezklamala. Byla parádně ostrá
a i masa v ní plulo hojně. Smažené nudle
s krevetami byly standardně chutné,

restované ploché nudle s hovězím
masem mohly být méně opečené,
ale hlad zahnaly úspěšně – porce
byly slušně velké.
Restauraci jsme neprošli celou,
takže nevíme, jestli tomu za rohem
není jinak, ale jedna místnost zařízená
ve vietnamském nebo thajském stylu
s obrázky a doplňky by jistě celou
restauraci výrazně opticky vylepšila.
Budete-li ale mít hlad, v asijském
Olympu ho určitě zaženete – česky,
nebo jako ve Vietnamu.
Lída Palatová
Restaurace Olymp
Slavětínská 98
Praha 9 – Klánovice 190 14
Otevřeno denně 10.00–23.00
tel: 728 923 320, 778 095 868

    

