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První jarní květiny rozkvetly v Klánovicích už v březnu.
Foto KZ – Michaela Purnoch
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NOVÁ BESEDA V NOVÉM
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Slovo starosty

Výběr ze zpráv z jednání městské části
RMČ 1. 3. 2017
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• souhlasila s podáním žádosti na HZS
Praha o převedení jednotky SDH
Klánovice do kategorie JPO III/I
• schválila uzavření smlouvy na
zpracování a podání žádosti
z Operačního programu „Pól růstu
ČR“, výzva č. 23 – ZŠ a výzva č. 20
– MŠ se společností OLIVIUS, se
sídlem Sokolov, IČO28040872 za cenu
55 000 Kč bez DPH
• schválila projektové záměry
Masarykovy ZŠ Praha – Klánovice
a Mateřské školy Praha – Klánovice
a souhlasila s jejich zařazením
projektových záměrů do
Strategického rámce MAP
• schválila zveřejnění VŘ na obsazení
pracovního místa – vedoucího
odboru výstavby, dopravy
a životního prostředí
• schválila s platností a účinností ode
dne 1. 3. 2017 „Sazebník úhrad za
poskytování informací dle zákona č.
106/1999Sb. v pl. zn.“
• schválila termín a program veřejného
zasedání ZMČ Praha – Klánovice
• rozhodla, že preferuje, aby veškeré
ulice rekonstruované v rámci stavby
č. 0196 Klánovice byly provedeny
s živičným povrchem
• schválila zadání objednávky na
úpravy projektu VDZ v ul. Medinská.

RMČ 17. 3. 2017
• schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě
na zimní údržbu
• schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě
o nájmu koupaliště
• schválila smlouvu na pronájem
pozemku pod cykloboxy
• schválila návrh kupní smlouvy na
prodej sedadel z kina Beseda
• schválila objednávku ubrusů
pro společenské akce do
tělocvičny Beseda
• souhlasila s konáním sportovněkynologické akce dne 14. 4. 2017
• souhlasila s konáním akce „Letní
kino v Klánovicích“
• souhlasila s instalací světelné DZ B

20a – nejvyšší povolená rychlost 30
při vjezdu do Klánovic
• nesouhlasila se žádostí
o dělení pozemků
• stanovila termín a podmínky
úklidu chodníků

RMČ 20. 3. 2017
• schválila uzavření Smlouvy
o spolupráci na konání akce
„Pohádkové čarodějnice“

Zastupitelstvo městské části
Praha – Klánovice
dne 20. 3. 2017
• vzalo na vědomí zprávu
o činnosti kontrolního výboru za
období 2015, 2016
• schválilo rozpočet MČ Praha –
Klánovice na rok 2017
• schválilo střednědobé výhledy
(rozpočtové výhledy) na
období 2018 – 2022
• schválilo rozpočtové úpravy
II./2016 a I./2017
• souhlasilo s rozdělením finančních
příspěvků z grantového programu
ve výši 360 000 Kč jednotlivým
žadatelům o granty v souladu
s návrhem, který doporučila RMČ
dne 17. 2. 2017 ke schválení
• schválilo poskytnutí neinvestičních
příspěvků z kapitol schváleného
rozpočtu neziskovým a obecně
prospěšným organizacím – Farní
Charita Neratovice a společnost
Nadosah o. p. s.
• schválilo smlouvy
o smlouvách budoucích
• schválilo zhotovitele zakázky
„Přístavba Mateřské školy
v Klánovicích“, a to společnost
EUbuilding a. s., IČO 24179876,
se sídlem Praha 10, za cenu 7 922
141,53 Kč bez DPH.
• schválilo dokumentaci pro provedení
stavby – přístavba Masarykovy ZŠ
Praha – Klánovice od společnosti
EKIS spol. s r.o., IČO 18626084, se
sídlem Praha 9.
Zpracovala Ivana
Horská, tajemnice ÚMČ
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Otázky a odpovědi
Příměstské vlaky mají při odjezdech z Klánovic už téměř pravidelně zpoždění.
Přednost před nimi dostávají poloprázdné rychlíky. Má MČ nebo hl. m. Praha
možnost za to České dráhy nějak sankcionovat, aby se počet zpoždění snížil?
Sankční systém mezi ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované
dopravy) a ČD není nastaven na jednotlivé vlaky, ale na zpoždění vlakových linek.
Toleranční limit je 80 % zpoždění, přičemž za včasný příjezd se ještě považuje
zdržení do 5 minut. Toto nastavení s rezervou splňují i vlakové linky v Klánovicích.
Ale ani případné sankce by problém zpoždění nevyřešily. Ve východním koridoru je
silná dálková doprava, soutěží zde tři dopravci a podle Dopravního řádu drah mají
tyto rychlíky přednost. Jakékoli zpoždění rychlíků pak spustí kaskádu zpoždění
příměstských vlaků, které musí čekat v Kolíně. Plány na železniční koridor vznikaly
v 90. letech, kdy se s takto intenzivní osobní vlakovou dopravou nepočítalo. Do
budoucna bude dálková doprava ještě posilovat, takže situace nemá – podle Ing.
Václava Haase, referenta pro železniční dopravu v ROPID – v dohledné době
řešení. Jedinou možností by bylo rozšířit trať o jednu kolej, což je ovšem hudba
daleké budoucnosti.
(Robert Zoulík)
Proč se plánuje přístavba základní školy – zdá se, že kapacita je dostatečná,
když už nyní (po několik minulých let) dochází k doplňování žáků s trvalým
bydlištěm v Klánovicích o další z přilehlých oblastí, jakými jsou Šestajovice, Újezd
či Květnice? Proč MČ Klánovice řeší rozšiřování ZŠ místo dalších priorit, jakými
jsou například řešení parkování u nádraží, zkvalitnění povrchu komunikací na
Hornopočernicku? (otázku položila paní Emilie Pražáková)
Škola se musí přistavovat skutečně kvůli klánovickým dětem, bez ohledu na
to, jestli jsou v naší škole kromě nich také děti odjinud. O konkrétní čísla jsem
požádala PhDr. Černého, který říká následující: „Loni jsme naplnili třídy 1.A a 1.B
počty 30 + 30 pouze klánovickými dětmi! To, že některé z těchto dětí možná bydlí
v Klánovicích jen ‚na papíře‘, nesmí škola (ani MČ) řešit – zakazuje jí to zákon.
V praxi ale bylo těchto nepravých klánovických dětí jen pár. Do česko-anglické
třídy 1.C s kapacitou 24 dětí jsme přijali 12 klánovických a 12 přespolních dětí.
Pokud bychom tuto třídu (nebo jakoukoli jinou třetí 1. třídu) neotevřeli, bylo
by v 1.A a 1.B po 36 klánovických dětech. To zakazuje vyhláška o ZŠ (i se všemi
výjimkami je maximální povolený počet dětí ve třídě 34), nemluvě o tom, jak by
asi ta výuka vypadala. Tedy na prvním stupni potřebujeme mít PRO KLÁNOVICKÉ
DĚTI v každém ročníku tři paralelní třídy, poslední roky přichází každoročně kolem
70 klánovických prvňáků. A o tyto třídy (5 ročníků 1. stupně + 1 třída navíc) také
navyšujeme kapacitu.
Počty skutečně doplňujeme, ale na druhém stupni, kde máme vždy po odchodu
dětí na víceletá gymnázia volno v šestých třídách. Tolik dětí, abychom mohli obě
třídy spojit do jedné, ale neodejde – zůstává jich kolem 17–20. Děti doplňujeme do
výše kapacity, letos jsme šestky mohli doplnit na 2 x 25 dětí. Tato situace definitivně
skončí za dva roky, až současná 3.C ukončí pátý ročník. Pak začneme tři páté třídy
spojovat do dvou šestých, přestaneme doplňovat a podíl přespolních dětí začne
každoročně klesat, až tu za další čtyři roky zůstanou pouze jednotlivci.“
Z vyjádření pana ředitele tedy vyplývá, že pokud by nyní najednou odešly všechny
přespolní děti, snížil by se počet dětí ve třídách, ale počet tříd (a tedy potřebných
místností) by se nezměnil. Stejně bychom museli přistavovat.
Parkování u nádraží řeší MČ velmi intenzivně již několik let, v průběhu kterých
se postoj HMP i příslušných odborů několikrát změnil. Některé úpravy parkování
proběhnou již na jaře, další se připravují. Do zkvalitnění povrchu komunikací na
Hornopočernicku se za poslední roky investovaly miliony a letos v létě se opět
opraví mnoho dalších. Na dostavbu školy i školky máme získané finanční zdroje
mimo vlastní rozpočet MČ.
( Jana Martinová)
Dokončení na str. 13

Slovo šéfredaktora
Bylo by bez Prahy lépe
Možná vás v minulém čísle
Klánovického zpravodaje zaujalo, jak
si stojí, pokud jde o úklid sněhu, ale
i obecně o hospodaření, sousední
Šestajovice. Je to dnes bohatá obec,
která si může dovolit daleko více
než Klánovice. Ty přitom stále
platí za mnohem „lepší adresu“
než naši sousedé.
Klánovice jsou ale dnes jen jednou
z mnoha malých částí Prahy a ze
svého rozpočtu nemají na moc víc
než na holý provoz. Ano, i tady se
staví, ale téměř o všem se rozhoduje
v rámci milionové Prahy, o mnoha
věcech také v sousedním Újezdu
nad Lesy, na Klánovice zbývají do
značné míry paběrky.
Není to samozřejmě jednosměrná
ulice, z toho, že jsme Praha,
máme mnohé výhody, levnějšími
tramvajenkami, slušně fungující
hromadnou dopravou počínaje
a kvalitní zdravotní péčí nekonče.
Ale když si uvědomíme, že by jen
vzhledem ke struktuře obyvatelstva
mohly být daněním některých
zdejších obyvatel v místě bydliště
Klánovice bohatší než proslavená
Modrava na Šumavě, stojí možná za
úvahu, zda v té Praze zůstat, nebo
z ní s hrdě vztyčenou hlavou odejít.
I když se nám v minulosti nakonec
podařilo prosadit v rámci Prahy
naše základní životní otázky, jako byl
názor na golf, jsme stále pro Prahu
pouze okrajovou částí města. Možná
by stálo za to si reálně spočítat, jak
by se nám dařilo bez Prahy, a najít
odvahu tuto otázku alespoň vznést
a na základě racionální úvahy ji dát
občanům k posouzení v referendu.
Třeba už při příštích volbách.
Možná by si na pražském
magistrátu pak všimli, že nějaké
Klánovice, v mnohém výjimečná
část Prahy, vůbec existují. A začali
by přemýšlet, že by jako jediné
pražské lázně mohly být třeba jednou
z výkladních skříní hlavního města.
Luboš Palata
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Téma čísla: Nová Beseda se převlékla do nového
Jak jste si již jistě povšimli, je v průběhu celého měsíce března uzavřeno kulturní centrum Nová Beseda. Vypravila jsem
se proto za zástupci o.p.s. NADOSAH, která již šestým rokem přispívá k tomu, aby se v Klánovicích příjemně a společensky
žilo, abych se zeptala na podrobnosti. Přivítaly mě čtyři z pěti dam, které se o kulturní život v Klánovicích starají, a ještě
se omlouvaly, že poslední kolegyně se nemůže rozhovoru účastnit. Bylo evidentní, že rekonstrukcí žijí, ostatně jako
Besedou vůbec…
Novou Besedu vnímám jako příjemný
prostor, bylo vůbec třeba pouštět se do
tak rozsáhlé rekonstrukce?
Běžný a méně pozorný návštěvník
možná ve zšeřelém sále nedostatky
tolik neregistroval, ale nám, které se
o pohodlí návštěvníků staráme, dělal
stav Besedy již delší dobu starosti. Jen
namátkou: křesla nakoupená před
šestnácti lety jako již repasovaná byla
ve velmi špatném stavu (prosezené
polstrování, potrhaná látka, drolící
se a ulámané područky apod.). Jejich
ukotvení do dřevotřískové rozpadající
se podlahy nevyhovovalo častému
provozu (křesla se uvolňovala a musela
být prakticky po každém představení
dotahována). Jeviště při větší zátěži
v průběhu produkce umělců vydávalo
různé vrzavé zvuky. Ne každý to dokázal
přejít s úsměvem jako pan Jaroslav
Svěcený. Místo schůdku na jeviště jen
kobercem potažená lavička z tělocvičny,
odlupující se ostění a popraskané,
a tedy nebezpečné dřevěné kryty
topení. Nevyhovující bylo také osvětlení
(hlediště i jeviště), a to jak z pohledu
jeho kvality, tak z hlediska ovládání pro
obsluhu v průběhu představení. Vše
uvedené znamenalo neustálé opravy,
a to za plného provozu.
Kolik peněz bude rekonstrukce stát
a kde se na ni sehnaly peníze?
Protože na rozsáhlejší rekonstrukci by
naše zdroje nestačily, oslovili jsme radní
pro kulturu, paní Kláru Svobodovou
s žádostí o pomoc. Za jejího přispění
se podařilo získat dotaci 750 000 korun
z Magistrátu hl.m. Prahy, další peníze
poskytla městská část Praha – Klánovice
a finančně se podílí i nezisková
organizace NADOSAH, o. p. s. Ani
tak ale peníze nestačí. Proto jsme se
rozhodli požádat o pomoc návštěvníky
a příznivce Nové Besedy. Jde nám o to,
abychom dokončili rekonstrukci NB
tak, aby nám všem v ní bylo ještě lépe
než dosud a sloužila i dalším generacím
jako centrum společenského dění
v Klánovicích. Zda se podaří vybrat
chybějící peníze, se dozvíme 20. dubna,

Jak je vidět, Nová Beseda se měnila od základů. Foto Nadosah o.p.s.
kdy skončí akce Příznivci Besedy
sobě, prostřednictvím které se i vy
můžete podílet na rekonstrukci našeho
kulturního centra. Nutné je vybrat
celou chybějící částku – 240 000 korun,
protože pokud příznivci přispějí méně,
než je požadovaná suma, tak se všechny
vybrané peníze vrací přispěvatelům
a projekt se hodnotí jako neúspěšný.
A Beseda pak nedostane finance žádné,
i kdyby chybělo posledních tisíc korun.
Více o celém projektu se dozvíte na
https://www.startovac.cz/projekty/
priznivci-besedy-sobe/.
Na jaká zlepšení se po rekonstrukci
mohou návštěvníci těšit?
Především na nové pohodlné sedačky,
lepší elevaci hlediště s pohodlnými
stupni, demontovatelné první čtyři řady
sedadel pro potřeby osob se zdravotním
postižením nebo pro potřeby programu,
nové ostění, koberec a kryty topení,
zpevněné jeviště a zasouvací přístupový
schůdek na jeviště, novou oponu, lepší
audiovizuální vybavení a kvalitnější
osvětlení celého sálu.
Prozradíte, zda interiér dozná
významných změn i po estetické

stránce (např. Barevnost), nebo je to
překvapení? A kdo se vlastně po této
stránce na rekonstrukci podílí?
Co se týká barevnosti, zachovali
jsme původní ladění do modré, mimo
jiné proto, že strop zůstává stávající,
tedy modrý. Nicméně doufáme, že
výsledek překvapením bude. Shodou
šťastných náhod nám s výtvarným
pojetím pomáhal významný designér
a architekt pan Viktor Koreis, který je
hlavním výtvarníkem např. krásných
prostor pražského divadla Minor.
Jeho připomínky byly velmi užitečné
z estetického, ale i praktického hlediska.
A nejdůležitější otázka. Kdy nás
Beseda přivítá v novém?
Zahajujeme 31. 3. koncertem Dana
Bárty, od dubna již běží standardní
provoz, i když dokončovací práce budou
i díky „Startovači“ ještě pokračovat
v následujících měsících. Určitě se
přijďte podívat! Těšíme se na vás v Nové
(naší společné) Besedě.
Gabriele Šmerdové, Romaně
Voženílkové, Petře Kollerové a Zuzaně
Coufalové děkuje za rozhovor
Štěpánka Čtrnáctá
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Kino Beseda
– proměny v čase

Takto vypadalo KC Nová Beseda podle původních plánů Repro KZ Petr Soukup

Takto probíhala březnová rekonstrukce Foto Nadosah o.p.s.

Historie areálu Beseda sahá do
předminulého století. V archivu
městské části je omezené množství
dokumentů. V knize Jindřicha
Lukáše – Klánovice na starých
pohlednicích je areál nejprve
označen jako lesní restaurace
Jana Kotlára, posléze jako výletní
hostinec Cyrila Zvěřiny a naposledy
jako restaurace a divadlo Uranie.
Kino je prvně zmiňováno v roce
1932, kdy areál vlastnil Okrašlovací
spolek Klánovice. Tomu odpovídají
i archivní materiály z roku 1934 (viz.
foto), které označují kino jako BIO
SOKOL. Jednalo se o jednoduchou
stavbu navazující na secesní taneční
a kulturní sál s pódiem.
Rekonstrukce kina Beseda
v šedesátých letech byla spojena
s uzavřením kina v Lázních, kde
bylo kino z bezpečnostních důvodů
v roce 1964 uzavřeno.
Přestavbu a přístavbu kina
Beseda vedl Bohumil Pirout a dne
1. července 1966 byl provoz kina
zahájen dnes již legendárním filmem
režiséra Ladislava Rychmana Dáma
na kolejích. Další stavební úpravy
kina proběhly v devadesátých
letech. Vzpomíná Ing. Losert, kdysi
promítač a bývalý starosta Klánovic:
„Na počátku nové samosprávy
znovuobnovila provoz kina a rozšířila
kulturní nabídku paní Vajceová.
Šatna byla zrušena, taktéž pokladna.
Vzniklo stávající (prodloužené)
předsálí a pult s občerstvením.“
A to se již dostáváme téměř do
současnosti, v roce 2006, po téměř
tříletém přerušení filmového
provozu, převzal kino nadační fond
Klánovické fórum a slavnostní
znovuotevření KC Beseda proběhlo
1. února 2007 výstavou fotografií
Historie a současnost Klánovic.
Premiérové představení se
uskutečnilo 7. února. Byl promítnut
film režiséra Kim Ki-duka
s názvem 3-iron. Klánovické fórum
v rámci svého působení obdrželo
dotaci z Fondů EU ve výši cca tři
miliony korun a v kině zřídilo tzv.
multimediální centrum a kino
vybavilo novým zvukovým systémem.
V roce 2011 přebírá provoz
kina a kulturního centra
obecně prospěšná společnost
NADOSAH, která kulturní centrum
provozuje dodnes.
Petr Soukup, Pavla Fischerová
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Kulturu podporujeme, ale proč hasiči NE?
Areál Beseda prochází v posledních letech proměnou a tyto investice podporujeme. Mrzí nás, že kvůli formálním nedostatkům jsme
nemohli podpořit rekonstrukci interiéru. Máme za to, že nemůže potvrdit výběr zhotovitele, když výběrové řízení nebylo dokončeno.
Možná formalismus, ale přijde nám alarmující, že zastupitelé SPOLU a ODS potvrdili výběr zhotovitele, i když neproběhlo hodnocení
a řádná kontrola nabídek.
Na posledním jednání ZMČ jsme chtěli podpořit místní hasiče, kteří nám v případě nouze a živelních pohrom tak ochotně pomáhají.
Pan Jaroš navrhl úpravu rozpočtu tak, aby si hasiči mohli koupit zánovní a velmi zachovalou zdvíhací plošinu, která je v současné době
na prodej za rozumnou cenu. Nákup této plošiny by byl zřejmě ještě v tomto roce pokryt z účelové dotace Magistrátu. Neumíme si
vysvětlit, proč tento návrh zastupitelé SPOLU a ODS zmařili. Že by uražená ješitnost a pomsta za to, že hasiči-zastupitelé nedělají to, co
si SPOLU a ODS přeje?
Petr Soukup, Pavla Fischerová, Jindřich Lukáš (STAN)

Někdo musí informovat
V posledním KZ nás radní Robert Zoulík informoval, že lednová faktura za zimní údržbu „byla proplacena v plné výši, a to dokonce,
aniž by o tom věděl starosta“. Na jednání zastupitelstva však vyšlo najevo, že starosta fakturu za 202 000 Kč viděl a 13. 2. podepsal. Na
výzvu, aby se tedy radní Zoulík za nepravdivou a zavádějící informaci omluvil, odpověděl: „nevidím důvod“. Také informace, že na
přípravě smlouvy se podíleli pouze „tajemnice a bývalý radní“, je zavádějící. Na tomtéž zastupitelstvu jsme se totiž dozvěděli, že se na
přípravě spolupodílela dokonce i místostarostka Martinová.
Formální žádost o tiskovou opravu podal kolega Petr Soukup. Nevím, jestli žádosti bude vyhověno, proto jsem se
rozhodla informovat čtenáře já. Informace zní jednoduše: Radní Robert Zoulík na str. 4 KZ č. 3/2017 nepravdivě informoval, že starosta
nevěděl, že lednová faktura za úklid byla proplacena.
Zorka Starčevičová (Čas na změnu)

Jarní úklid – přijatá opatření
Příčina neslavné zimní údržby je úřadem špatně připravená smlouva, kde se platí za hodinu práce, nikoli za kontrolovatelné
jednotky, jako jsou např. čtvereční metry plochy. Abychom předešli tomu, že bude za úklid opět vystavena podivná faktura na podkladě
nikým nekontrolovaným výkazem práce, byl s firmou podepsán dodatek na fixní cenu úklidu. Stručně k jeho obsahu: Zhotovitel
provede úklid posypového materiálu za celkovou dohodnutou cenu ve výši 96 000 Kč (to odpovídá i letům minulým). Úklid bude
dokončen do 20. 3. 2017 a poté zkontrolován. Podmínkou pro proplacení faktury je odsouhlasený protokol o předání díla. V případě
nedodržení termínu zaplatí zhotovitel pokutu 1000 Kč za každý den z prodlení. Dne 22. 3. se konala kontrola cca 95 % všech ulic.
Některé ulice byly vyčištěné velmi dobře, jiné – jako například Hornopočernicko, včetně ulice K rukavičkárně, musí být dodělány.
Robert Zoulík (Spolu Pro Klánovice)

Zimní údržba – bláboly radního Zoulíka
Někteří lidé, a zvláště z uskupení SPOLU, jsou velmi zběhlí ve lhaní, pomluvách a dezinformacích. Přeborníkem je však nynější radní
Zoulík. Neváhá mne osočovat (v KZ i Facebooku), že za všechny problémy se zimní údržbou můžu já.
K poptávkovému řízení jsem se dostal omylem. Gesci dopravy měl tehdejší starosta Horníček a úklid paní radní Svobodová (oba
SPOLU pro Klánovice). Já měl výstavbu. Kdysi jsem údržbu prováděl, a tak jsem chtěl pomoci. Já blb! Rada tedy pověřila úřad, aby
poptávku připravil, a já měl poradit. Na přípravě řízení se podílela i Jana Martinová, která v Klánovicích mluví do všeho a za nic nechce
mít odpovědnost tj. třetí ze SPOLU. Všichni v září pro.
Soutěžená smlouva byla v pořádku a vycházela z úpravy minulých, a to včetně možnosti účtování dle hodin. V tom problém nebyl.
Problémy vznikly dva. Dodavatel nedosahuje jím deklarovaných kvalit (dostatek techniky). Druhým byla reakce vedení MČ na situaci
v lednu a únoru. Odvolán z rady jsem byl prosím v prosinci, a tak jsem se na rozhodnutí zaplatit nekvalitní služby nijak nepodílel.
Pavel Jaroš (Hlas Klánovic)
(kráceno KZ)
Další oslovený zastupitel příspěvek nedodal
Omluva
Minulý měsíc přehlédnutím v zaslané e-mailové poště nebyl omylem otištěn tento příspěvek Jindřicha Lukáše .
Omlouvám se. Luboš Palata

Zhoršila se zimní údržba? Podle nás ano.
V minulém roce skončila smlouva na zimní údržbu s firmou Ing. Král Zelený domov, která poskytovala dobrou kvalitu za rozumnou
cenu. Klánovice vypsaly nové výběrové řízení.
Do něj se přihlásila jediná firma. Pro ostatní bylo asi zadávací řízení zmatené. MČ podepsala smlouvu se SP Černý Most s. r. o.
na pět let. Podle této smlouvy má být užita technika, která zajistí úklid do pěti hodin od ukončení sněžení. K úklidu komunikacích
se firma zavázala používat IVECO Daily –pluh se sypačem. Skutečnost byla ovšem jiná, po Klánovicích jezdila vysloužilá Multikára
a posyp se z větší části dělal ručně. Nová firma za měsíc leden vystavila fakturu na částku cca 200 000 Kč, resp. na 273 hodin pluhování
a posypu. Dle rozpisu přiloženého k faktuře je zřejmé, že pokud by firma dodržela podmínky výběrového řízení a podmínky smlouvy,
nemohla by fakturovat tolik hodin. Z reklamací je patrné, že toto porušení smlouvy nebylo vytknuto. Pokud srovnáme srovnatelné, tj.
zimy s obdobným spadem sněhu, je letošní úklid dražší cca o 100 000 Kč a nemyslíme si, že kvalitnější. Přesto byla faktura starostou
Polákem odsouhlasena a zadána k proplacení.
Jindřich Lukáš, Pavla Fischerová, Petr Soukup (STAN)
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Jubilanti
Duben 2017
Vladimír Hryzbil, Miloslav Richtr, Dagmar Raková,
Alena Batovcová, Anna Hájková, Eva Korgerová,
Zdeněk Černý, Pavel Smetana, Ivan Chmelař
Všem oslavencům gratulujeme!

Z dopisů redakci

Jak radnice umí „poděkovat“ dobrovolným hasičům?
Jsem velitel dobrovolných hasičů. Pro
Klánovice žijeme, pracujeme, dýcháme,
jsme připraveni kdykoli pohotově
zasáhnout. Taky nás to baví. Je to naše
hobby, úděl, závislost, láska i hrdost. Za
naši službu nechceme a nedostáváme
peníze. Stačí nám jediné, prosté děkuji
či jiné pozitivní gesto!
Již delší dobu víme, že potřebujeme
solidní výškovou požární plošinu.
Ta je důležitá pro naše zásahy ve
výškách (nejčastěji v korunách stromů,
polomech, krovech domů či požárech
vyšších budov apod.). Dosud musíme
pro takové zásahy volat HZS. Ti však
přijedou mnohem později. Pro ně
nejsou Klánovice priorita. Jedná se
bezpečnost klánovických občanů.
Po zjištění možností na trhu jsme
došli k závěru, že pro naše účely by
byla nejvhodnější plošina s výškovým
dosahem 27 m a stranovým dosahem
15 m. Tyto plošiny, s nosností koše 400
kg se vyráběly v Uherském Brodě na
podvozcích Tatra 148 a Tatra 815.
Požádal jsem tedy vloni Radu MČ
Klánovice o souhlas s účastí v aukci,
kde se nabízela fantastická plošina
Tatra 815 z roku 1985 za pakatel 8900
eur (vydraženo). Po dlouhosáhlých
opakovaných jednáních se členy rady
ze SPOLU (zvláště paní Martinová
a Svobodová), jež jsou zřejmě na požární
techniku stranickými experty, rada
konečně v říjnu 2016 odsouhlasila vstup
do aukce ovšem s nesmyslnou, a tím
i prohibitivní cenovou podmínkou.
Kýžený výsledek se dostavil. Plošinu
jsem pro Klánovice nevydražil. Byla to
unikátní příležitost, která se asi nebude
opakovat. Nehodil jsem však flintu
do žita. Není to přece jediná plošina

na světě. Měli jsme v „merku“ další
plošinu za 150 000 Kč, ale při detailním
ověřování jsme přišli na to, že je to
jen hromada šrotu. Za takové peníze
nekoupíme nic smysluplného!
S chlapama jsme si tedy vyhlídli další
plošinu (PP 27. 1. na podvozku Tatra 148
z roku 1983 za cenu 250 000 +DPH, má
najeto 5000 km a jezdila u podnikových
hasičů na východním Slovensku a je
ve velmi dobrém technickém stavu)
a při přípravě rozpočtu na rok 2017
jsem požádal o navýšení rozpočtu
v kapitole Požární ochrana o investici
ve výši 300 000 Kč. Rada však tento
požadavek do rozpočtu nezapracovala.
Proto jsem se jako zastupitel proti
tomu ohradil a navrhl zastupitelstvu
20. 3. 2017 doplnění této investice do
řádného rozpočtu. Osmi hlasy dnešní
koalice SPOLU a KP/ODS byl protinávrh
zamítnut. Dovolte tedy, abych i já
upřímně poděkoval za toto vskutku
pozitivní gesto naší klánovické vlády za
práci dobrovolných hasičů.
Jako zapsaný spolek SDH Klánovice
se však nevzdáváme. Jsme rozhodnuti
tuto plošinu pro Klánovice pořídit
i přes současnou nevůli vedení městské
části. Objednali jsme ji tedy. Proto
bychom chtěli požádat všechny občany
Klánovic, aby na pořízení této plošiny
přispěli finančním darem. Všem
předem děkujeme.
Proto bychom chtěli požádat všechny
občany Klánovic, aby na pořízení
této plošiny přispěli finančním
darem. Všem předem děkujeme (číslo
účtu 6014159001/5500)zpráva pro
příjemce: Plošina.
za jednotku SDH Klánovice,
Pavel Jaroš, velitel

Zprávy Úřadu
městské části
Popelnice na bioodpad
V roce 2017 budou vyváženy
popelnice na bioodpad 1x za 14 dní
každé liché pondělí od 10. 4. 2017.
Tuto službu lze objednat v call
centru 284 091 888 nebo on-line
přes webové stránky svozové firmy
Pražské služby a. s. – www.psas.cz,
v hlavním menu – služby občanům,
svoz bioodpadu.
Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Obsluze sběrového vozidla můžete
odkládat pouze níže uvedené odpady:
• rozpouštědla
• kyseliny
• zásady
• fotochemikálie
• pesticidy
• zářivky a jiný odpad s obsahem
rtuti (teploměry)
• olej a tuk (kromě jedlého)
• barvy, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice
• detergenty obsahující nebezpečné
látky (čisticí prostředky)
9. 5. 2017 (úterý) na těchto místech:
• ul. Votavova (u nákupního
střediska) 17.40–18.00 hod.
• ul. Krovova (u pizzerie SAMOS)
18.10–18.30 hod.
• ul. Šlechtitelská (křižovatka s ul.
Libčanská) 18.40–19.00 hod.
Kontejnery na objemný odpad
v MČ Praha – Klánovice budou
přistaveny v sobotu 22. 4. 2017 od 9.00
hod. do 13.00 hod. na místech:
• Všestarská ul. (křižovatka s ul.
Krovova za restaurací SAMOS
u transformátoru)
• Přimské nám.
Kontejnery na objemný odpad
v MČ Praha – Klánovice
budou přistaveny
v sobotu 27. 5. 2017 od 9.00 hod. do
13.00 hod. na místech:
• Medinská x Smiřická
(u bytových domů)
• Kuchařská x Aranžerská
(u separovaného odpadu)
Kontejnery na listí a rostlinný odpad
Kontejnery na listí a rostlinný
odpad budou přistaveny v těchto
termínech a na místech:
15. 4. 2017 od 9 hod. do
12 hod. (sobota)
• Lovčická x Malšovická
• Medinská x Smiřická
(u bytových domů)
• V Jehličině x Šlechtitelská
22. 4. 2017 od 9 hod. do
12 hod. (sobota)
• Želkovická x V Cestkách
• Dobřenická x Voňkova
• Přimské nám.
29. 4. 2017 od 9 hod. do
12 hod. (sobota)
• Lochenická x Medinská
• Lovčická x Malšovická
6. 5. 2017 od 9 hod. do 12 hod. (sobota)
• Želkovická x V Cestkách
• V Jehličině x Šlechtitelská
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Klánovický kaleidoskop
Výstava fotografií „Olga Havlová
a Výbor dobré vůle“.
Fotografie, které si můžete
prohlédnout v KC Nová Beseda
v Klánovicích, zobrazují první léta
působení Výboru dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové, setkávání paní Olgy
s dětmi a dospělými se zdravotním
postižením nebo zachycují prostředí
tehdejších psychiatrických léčeben
a ústavů sociální péče. Osobní
charisma Olgy Havlové dokreslují
snímky z jejích setkání se známými
osobnostmi, například s princeznou
Dianou, hercem Alainem Delonem či
španělskou princeznou Kristýnou.
KC Nová Beseda do 31. 5.

Událost měsíce

Ples Klánovické školy byl plný humoru

Na film do nové Besedy
Dva jsou rodina, Brilantní
francouzsko-britská komedie
s Omarem Syem (Nedotknutelní)
v hlavní roli. Vstupné: dospělí 130 Kč/
děti, senioři, ZTP 110 Kč, nevhodný
pro mládež do 12 let
Pondělí 10. 4. ve 20 hodin
Divadlo U 22 Monodrama v Uhříněvsi
Monodrama Sudí vypráví
zejména o fotbale, ale nejen o něm.
S humorem a nadsázkou popisuje
mezinárodní fotbalový rozhodčí
v podání Ladislava Hampla svůj život,
který je spojený s nejsledovanější
hrou na světě. Na rozdíl od mnoha
autobiografií, které fotbal ukazují
z pohledu hráčů či trenérů,
monodrama Sudí představuje
pohled z hlediska mnohdy
nejnenáviděnějších mužů na hřišti
– fotbalových rozhodčích. Sudí nás
provede svým životem, ale i různými
situacemi na hřišti i ve fotbalovém
zákulisí. V rámci svého vyprávění se
dostane i na fotbalové „hlášky“ nebo
zajímavá videa rozličných fotbalových
situací. Hraje: Ladislav Hampl
Vstupné 260 Kč, balkon 220 Kč
Pátek 21. 4. 2017 v 19.30
Pohádkové čarodějnice
Akce Pohádkové čarodějnice se
koná dne 30. 4. 2017 od 16.00 hodin
na Přímském náměstí. Přijďte se
podívat na čarodějnice v novém,
pokud se vám líbil Klánovický
masopust, určitě nebudete zklamáni.
Sestavil Luboš Palata. Chcete
informovat o své akci?
Napište do 20. každý měsíc na
adresu: kzsefredaktor@seznam.cz

Foto KZ – Jakub Oubrecht

Poslední březnovou sobotu se
v tělocvičně u Besedy konal tradiční ples
ZŠ pořádaný za přispění Spolku přátel
Masarykovy školy Praha Klánovice.
Letos byly tématem plesu mimozemské
civilizace, takže kdo přišel v kostýmu
mimozemšťana, obdržel pět lístků do
tomboly zdarma. Dlužno poznamenat,
že se řada odvážlivců našla, a tak jeden
z prvních tanečních cyklů byl prakticky
zcela mimozemský a věřte, že bylo nač
se dívat! Naopak nikdo se nedožadoval
vstupu na ples zdarma, což bylo
nabídnuto pravým mimozemšťanům.
Možná proto, že kontrola pravosti
se prováděla pitvou… Téma se pak
prolínalo celým večerem včetně rovněž
tradičního půlnočního překvapení. Skeč
ilustrující zápis do první třídy, na který
se dostaví mimozemšťanská rodinka
v podání pedagogického sboru ZŠ, byl

zkrátka úchvatný. K tanci i poslechu až
do brzkých ranních hodin hrála kapela
Bíza band. Návštěvníci mohli v průběhu
plesu zakoupit lístky do tomboly
a vyhrát hodnotné i žertovné ceny,
zhlédnout ukázku latinskoamerických
tanců v podání soutěžního tanečního
páru studia Danceport a účastnit se
losování dalších cen, kde měl šanci
každý, kdo si koupil vstupenku.
Především se ale všichni, kdo na ples
přišli, mohli celý večer báječně bavit.
Škoda jen, že takových akcí není
v sezoně více a škoda, že nemáme
v Klánovicích důstojnější taneční parket.
Ale to by bylo na jiný článek a my, kteří
jsme v sobotu dorazili, jsme si rozhodně
těmito malichernostmi nenechali
ples zkazit. Děkujeme organizátorům
a budeme se těšit zase příští rok!
Štěpánka Čtrnáctá
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Ples klánovické školy byl jako vždy i hodně veselý. Foto KZ – Jakub Oubrecht
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Můžete se těšit

Klánovické čarodějnice poprvé pohádkové
Už to skoro vypadalo, že klánovické
čarodějnice jsou tak trochu začarované
a že do budoucna bude lepší vydat se
filipojakubskou noc slavit jinam. Ale
ještě není všem dnům konec – letos
se MČ Praha – Klánovice pokusí
o vzkříšení poněkud skomírající
tradice ve spolupráci s místní
neziskovkou Pohádkové Klánovice o.
p. s. (jinak též pořadatel Pohádkového
lesa a masopustu), a to tradičně na
Přímském náměstí.
Čekejte spíše pohodovou sousedskou
„akcičku“, nikoli megasupershow
s mediálně profláknutými umělci.
Dokonce nebudou ani kolotoče, ani
cukrová vata… Zato se můžete těšit
na soutěže a výtvarné dílny pro děti
(16.00–18.30), které se ponesou tak
trochu v perníkovo-chaloupkovém
duchu (milé děti, co říkáte třeba na
řezání Jeníčkova prstíčku na čas?). Děti
si také mohou opéct buřtík a zazpívat
s kytarou u menšího ohýnku. Kdo dorazí
v čarodějnickém kostýmu, má šanci stát
se hvězdou fotoateliéru! A odvážíteli se vstoupit do tajemné věštírny,
vyslechnete si optimistické předpovědi
proti jarním splínům.
Aby si i prckové užili velkou hranici
s ježibabou na vrcholu, zapálíme ji už

v 18.30 hodin. Jen co pomine největší
ohnivý hukot, na pódiu udeří do strun
rock’n’roll band Bedřich a Zoufalci, od
kterých můžete čekat klasický rockový
repertoár od Elvise po Mišíka. K tanci,
zpěvu a poslechu bude samozřejmě
připraveno kvalitní občerstvení pro
malé i velké – točené pivo, víno, limča,
filipojakubské elixíry mládí a krásy,
teplé nápoje, specialitky z grilu i sladké

perníčky a buchty. A víte co? Letos
bude dokonce i kam si odskočit nebo
kde si umýt ruce!
Máte chuť nám s přípravami
pomoci? Výborně – volejte 603 521 168!
Potřebujeme hlavně silné muže, kteří by
pomohli se stavbou ohně, stanů a také
s nočním úklidem objemnějších věcí
po skončení akce.
(lp)

o detektivku, jak by se podle názvu
mohlo zdát, ale o řadu tematických
literárních reportáží ze současného
Turecka od spisovatele, který v této
zajímavé zemi strávil rok. Věnuje se
zde řadě konfliktních témat dnešního
Turecka, které se stává vnitřně
rozpolcenou zemí, jež nyní balancuje
mezi příklonem k Evropě či k Asii.
Kniha je členěna do kapitol, které

se věnují jednotlivým tématům jako
například turecké televizní seriály,
vraždy ze cti, Recep Tayyip Erdogan,
genocida Arménů apod. Kniha
byla napsána ještě před pokusem
o vojenský převrat, ale i tak dává spíše
znepokojující odpověď na otázku
o možnostech dalšího směřování této
nesmírně zajímavé země.
Karel Horníček

Knihy mimo žebříček
V naší klánovické veřejné knihovně
se nachází řada zajímavých
knížek, které nejdou z ruky do
ruky. Přesto stojí za to po nich
občas sáhnout a zkusit, jestli vás
náhodou něčím obohatí.
Čerstvým přírůstkem tohoto roku je
kniha literárních reportáží polského
spisovatele Witolda Szablowského –
Vrah z města meruněk. Nejedná se

Místní organizace Svazu tělesně postižených
V březnu proběhla podle plánu
výroční členská schůze. Sešli jsme
se jako obvykle ve školní jídelně
místní hotelové školy, která nám
zajistila jak pohoštění, tak obsluhu
a všichni zúčastnění prožili díky

tomu pěkné odpoledne. Jako host se
zúčastnil starosta MUDr. František
Polák. Během schůze byli všichni
seznámeni s nejbližším programem
– s plánem vycházek a s programem
jednodenních autobusových výletů.

Těšíme se, že účast členů na našich
akcích bude alespoň tak bohatá
jako loni, protože víme, že jedině
naše aktivita nás posílí a udrží
naši samostatnost.
za výbor: Olga Paplhamová
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Ze života klánovické školky

Návštěva zahraničních studentů
se stala i pro naši rodinu skvělým zážitkem

Tony při rodinné večeři. Foto autoři

Týden po jarních prázdninách nastala
v naší rodině velká událost. Ubytovali
jsme u nás studenta ze severní Číny,
Tonyho. Tonymu bylo pouze 19 let, ale
jako dobrovolník stihl pracovat již rok
předtím v Rusku. Tony bral svou roli
kulturního „atašé“ velmi vážně. Seděl
s námi každý večer, vyprávěl o své zemi
a trpělivě odpovídal na naše dotazy.
Nevyhýbal se ani tématům lidských práv
v Číně, ani hovorům o bezpečnostních
otázkách v jeho zemi a velmi blízké
Severní Koreji.
Zajímalo nás také, co ví o České
republice a proč si ji na svých cestách
vybral za svůj cíl. Nepřekvapilo nás, že
o České republice v Číně neví téměř
nikdo, ovšem to, že Praha je na tom
podstatně lépe, bylo velmi zajímavé.
Mohou za to u mladé generace zejména
dva kulturní počiny:
Velmi oblíbená zpěvačka Jolin Tsai,
která se prozpívala do čela čínských
hitparád s písní Pražské náměstí, a také
masově populární romantický film
„Jen my víme, kde“ o vztahu čínské
dívky a českého chlapce odehrávající

se v překrásných kulisách Prahy, který
v asijské zemi v prvním týdnu uvedení
vidělo několik milionů diváků.
Během přátelských večerních rozprav
nás mimo jiné náš host učil hrát GO,
což je nejsložitější logická hra na světě.
Smutně musíme zkonstatovat, že jsme
proti zkušenému Tonymu (hraje ji
od pěti let) neměli sebemenší šanci.
Také jsme byli velmi potěšeni Tonyho
nabídkou, že by nám rád uvařil večeři
– cukety plněné sekaným vepřovým
masem, jarní cibulkou a zázvorem
obalené v tempuře, podávané
s tradičními čínskými nudlemi
a rajčatovou omáčkou. Musíme uznat,
že pokrm to byl vskutku lahodný a i naši
zprvu nedůvěřiví synové nakonec svůj
díl večeře s chutí snědli.
Za těch šest obohacujících dní
jsme se od Tonyho dozvěděli o Číně
neuvěřitelné množství zajímavých
věcí. Jsme rádi, že jsme mohli být
součástí tohoto programu, a kdyby se
snad v budoucnu naskytla podobná
příležitost, rádi ji opět využijeme.
Zuzana a Jan Coufalovi

Co nás čeká v mateřské škole?
Rád bych pozval všechny rodiče na den otevřených dveří, který se koná dne 19.
dubna, a to buď od 10.00, nebo od 17.00 hodin.
Následný zápis do školky se bude konat 3. května od 14.00. Přihlášky
a kritéria budou v nejbližších dnech ke stažení na stránkách naší mateřské školy
www.msklanovice.cz.

Ze života školy
„Pamlsková
vyhláška“ v praxi
České školství procházelo od roku
1989 mnoha převratnými obdobími.
To současné bych nazval „obdobím
krásných slov s hrůznými důsledky“.
Krásné, ušlechtilé ideje se v praxi
mění v karikaturu sebe samých.
Vezměme kupříkladu onu
„pamlskovou vyhlášku“, odborně
Vyhlášku č. 282/2016 Sb. Tento
dokument bývá prezentován jako boj
proti chipsům, kolovým nápojům,
přeslazeným čokoládám apod.
S tím se dá souhlasit, i když jsem
přesvědčen, že kdyby dnešní děti
místo sezení u počítačů běhaly po
hřišti, nějaká ta čokoláda by jim
neuškodila. Vyhláška ve své současné
podobě ovšem zakazuje ve školách
prodej skoro jakýchkoli potravin
s výjimkou těch extrémně zdravých.
Typické příklady: Normální houska
s normálním máslem a normálním
sýrem nebo šunkou – nevyhovuje!
Ochucený jogurt – nevyhovuje!
Mimochodem, školní jídelny jsou
z vyhlášky vyňaty, protože by podle ní
prostě neuvařily, a i kdyby, nesplnily
by výživové normy.
Jak to vypadá u nás ve škole?
V první řadě zmizely fronty
u školního bufetu. O jeden druh
sušenek, několik fit tyčinek,
neochucenou vodu apod. není
až takový zájem. Provozovatel
sice nabízel, že by přímo ve škole
připravoval zdravé pečivo se
zdravou pomazánkou, ale to nám
zase zakázala hygienička – nemáme
oddělený a patřičně vybavený
prostor pro jejich přípravu (snad
po rekonstrukci!). Automat na
školní mléko a mléčné výrobky
smí fungovat do konce školního
roku – pak bude muset zásadně
obměnit sortiment. Ale co to? Školní
odpadkové koše jsou plné sáčků od
chipsů a dalších laskomin! Jak je to
možné? Inu, hned přes ulici, vedle
pošty, je takový krámek… Aby bylo
jasno, nemám nic proti vietnamským
obchodníkům – ONI za to nemůžou.
Nicméně sortiment školního bufetu
jsme mohli ovlivnit, sortiment
tohoto obchodu ne.
PaedDr. Michal Černý,
ředitel ZŠ Klánovice
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Z dopisů redakci
Tagnenta,
hrozba pro Klánovice
Dovoluji si upozornit poněkud
důrazněji a otevřeněji na projekt,
který, pokud bude realizován,
zásadním způsobem negativně
ovlivní životní standard všech
obyvatel Klánovic. Jedná se o tzv.
tangentu, čili propojení Klánovic
(napojení na Slavětínskou ulici
v místě deponie) s dálnicí D11 v místě
křížení zvaném Beranka.
Tento dopravní koncept plíživě
připravovaný a upravovaný
salámovou metodou (ověřený postup
MHMP a developerů, jak eliminovat
veřejnost) přinese prospěch pouze
a jen developerům operujících na
polích kolem Klánovic a Šestajovic.
Ponechám-li stranou zvrácenou
podstatu ničení orné půdy v jedné
z nejúrodnější částí naší vlasti
nesmyslnou zástavbou, pak daleko
horším výsledkem případné realizace
bude enormní nárůst dopravy
v Klánovicích a okolí se všemi

Ze života klánovické farnosti

Křesťanské Velikonoce
Pro křesťany jsou nadcházející
Velikonoce nejdůležitějšími svátky
v církevním roce, dokonce tak, že
zastiňují významem i Vánoce –
přece jen oslava života, Krista, který
přemohl smrt – stojí výš než jen
„pouhé“ narozeniny. Proto volné dny
křesťané z velké části netráví zábavou,
ale v kostelích. V klánovické kapli si
však bohoslužeb mnoho „neužijete“,
protože většina velikonočních obřadů
se podle zvyku koná ve farních
kostelích, a takový v Klánovicích
nemáme. Ten, kdo chce proniknout
do tajemství křesťanských Velikonoc,
musí navštívit buď nedaleké Jirny,
Koloděje či kostel na Chvalech. Tam
se po tzv. škaredé středě, kdy Jidáš
za třicet stříbrných zradil Ježíše,
odehrávají nejdůležitější velikonoční
bohoslužby. Celý velikonoční Svatý
týden začíná však už nedělí 9. dubna,
které se říká Květná neděle, kdy
si i v Klánovicích při pravidelné
bohoslužbě připomeneme Kristův
vjezd do Jeruzaléma, kdy ho všichni
oslavovali a mávali mu palmovými
ratolestmi. Do kostela si věřící přinášejí

kočičky, ratolesti aktuálně kvetoucích
stromů, které jsou při této připomínce
žehnány a pak se čtou Pašije – texty
o umučení Ježíše Krista.
Na Zelený čtvrtek se slaví Ježíšova
poslední večeře, ze které se odvozuje
jedna z nejdůležitějších svátostí tzv.
eucharistie, a také kněz myje některým
věřícím nohy, stejně jako to udělal
Ježíš svým učedníkům. V tento den
také utichnou všechny zvony, a to
až do Vzkříšení. Velký pátek je sice
nově státní svátek, ale tento den, kdy
byl Ježíš ukřižován, slaví křesťané
zase trochu jinak – přísným postem,
modlitbou a rozjímáním¨.
Při bohoslužbě v kostele se pak
zvláštním způsobem uctívá kříž.
Na Bílou sobotu bývají farní kostely
otevřené, aby lidé mohli navštívit
symbolický Boží hrob a modlit se u něj,
večer po setmění či v noci se pak slaví
Ježíšovo Vzkříšení. Následná nedělní
bohoslužba je pak nejslavnostnější
a nejradostnější událostí
v celém církevním roce. Požehnané
Velikonoce i Vám.
Jana Jochová

negativy – hluk a emisní znečištění,
dopravní zácpy. Tento klíčový dopad
– nárůst dopravního zatížení – je
přehlížen nebo cíleně bagatelizován
(a to i na úrovni EIA). Nenechme se
však uvést v omyl.
Tok dopravy se chová jako voda,
jinými slovy pokud provrtáme břeh
veletoku či přehrady (dálnice),
voda (doprava) se bude „valit“
Klánovicemi. A kdo rozumný by
chtěl žít pod přehradou s porušenou
hrází?! Chtěl bych proto důrazně
apelovat na naše zastupitele
a radní, aby případně přehodnotili
svůj postoj a dále aby rozhodným
způsobem bránili realizaci této
podle mého názoru šílené myšlenky,
která, bude-li realizována, navždy
znehodnotí životní prostředí nám
všem v Klánovicích.
Ještě je čas tomu zabránit.
René Vrátil

Klánovický kostel Nanebevzetí Panny Marie oslaví letos 105. výročí
svého vysvěcení
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Otázky a odpovědi
Dokončení ze str. 3
Je pravda, že letošní Čarodějnice nebude pořádat MČ, ale ops. Pohádkové
Klánovice? V čem se pojetí oslavy na konci dubna změní, dojde či nedojde
k úspoře finančního krytí MČ a mohou se nějak zapojit občané Klánovic?
Odpověď: V posledních dvou letech jsem Čarodějnice organizovala jako radní
za kulturu sama. Letos jsem se s podporou RMČ chtěla vydat jinou cestou a jednu
z mála akcí, kterou pořádá MČ, pojmout trochu velkoryseji, zejména pokud
jde o program posledního dubnového podvečera. Pohádkové Klánovice o. p. s.,
které jsem oslovila, jsou osvědčeným pořadatelem dvou krásných a úspěšných
akcí – Pohádkového lesa a Pohádkového masopustu. Těší mne, že nabídku na
spolupráci přijaly a v současné době již jejich tým ladí především bohatý odpolední
program pro děti a samozřejmě i vše ostatní, co s oslavou Valpuržiny noci souvisí.
K úspoře finančního krytí nedojde a ani to nebylo úmyslem. Upřímně – tohle
neustálé usilování o ‚hodně muziky za co nejméně peněz“ je takovým klánovickým
evergreenem. Nerada plýtvám čímkoli, peníze nevyjímaje, ale chceme-li akci
s určitou úrovní, nesmíme být příliš lakomí. A zda se mohou zapojit klánovičtí
občané? Nejlépe tak, že se přijdou 30. 4. pobavit a ocení, že pro ně někdo nezištně
něco připravil.
(Klára Svobodová)

Ze života Klánovic
Vivat Klánovice
aneb Ať žijí Klánovice
Připojte se k facebookové skupině
Vivat Klánovice, jejímž cílem je
propojit místní lidi jakožto komunitu.
Tato skupina byla založena před
více než dvěma lety a v současnosti
čítá přes 400 členů. V této skupině
se můžete zeptat na cokoli, co
vás zajímá ohledně života v této
MČ, a vždy vám někdo odpoví.
Řeší se zde například doučování
angličtiny, zkušenosti s tou či
onou školkou či školou, připojení
domácností na Internet, zařízení
čekárny klánovického nádraží nebo
se zde sdílejí pozvánky na místní
události. Zrovna tak mají svoji
šanci klánovičtí podnikatelé, kteří
se ve skupině můžou prezentovat
a nabízet své služby. Cílem je
sdílet prostor, kde si Klánovičané
můžou předávat informace, ale
také navázat přátelství, podpořit
rozvoj naší městské části nebo si
jen tak poklábosit. Témata přinášejí
samotní členové skupiny a nejsou
nijak omezená. Připojte se též
– jak se říká v angličtině – „the
more the merrier“!
Veronika Gotthardt

Tisková oprava
Bude se i letos konat o prázdninách letní kino DP, v kterém termínu a jak se na
tom bude podílet MČ Klánovice?
Odpověď: Ano, letní kino opět bude. Tentokrát přijede kinobus v termínu mezi
21. a 27. srpnem. Jako radní za kulturu změnu termínu kvituji – Klánovičákům se
tím rozšíří možnost zajít si do kina v místě bydliště a zároveň nebudou postaveni
před těžkou volbu, zda jít do letňáku nebo do Besedy, protože ta má programové
prázdniny. MČ bude stejně jako loni akci financovat.
(Klára Svobodová)
Na konci března uplynul termín k povolování kácení stromů. Lze požádat
o kácení i po 1. dubnu a za jakých podmínek?
Žádosti o povolení pokácení dřevin je možné podávat i po 1. dubnu, kácí se však
zpravidla v době vegetačního klidu, tj. Od 1. 11. do 31. 3. Dále je možné kácet dřeviny
výjimečně mimo období vegetačního klidu z důvodů stavebních, a to až po nabytí
právní moci stavebního povolení na stavbu, která je jejím důvodem ke kácení – tato
podmínka je v rozhodnutí o povolení kácení uvedena. Pokud je káceno z důvodů
pěstebních nebo zdravotních, musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem
orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud
odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
(Alena Janoušková, ÚMČ Klánovice)
Většinu otázek i za vás pokládal Luboš Palata. Svoje podněty a tipy na otázky
zasílejte prosím na: kzsefredaktor@seznam.cz

V minulém KZ v rozhovoru
s panem radním Zoulíkem na str. 4
bylo nesprávně uvedeno, že o úhradě
faktury za zimní údržbu ve výši 202
000 Kč pan starosta Polák nevěděl.
Starosta spolupodepsal – souhlasil
s proplacení faktury dle zákona
o finanční kontrole dne 13. 2. 2017 pod
PID: MC32P0004WAO.
Žádost o opravdu podal zastupitel
Petr Soukup (STAN)
Vyjádření radního Roberta Zoulíka:
V rozhovoru na dotaz o kontrolních
mechanismech zimní údržby jsem
uvedl, že faktura za leden byla
proplacena, aniž bych o tom věděl
já nebo starosta. Správná informace
měla znít: Aniž bych o tom věděl já.
Nicméně podstata odpovědi a má
nespokojenost se týkala penalizací
a způsobu kontroly zimní údržby,
tedy způsobu vystavování faktur.
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Požárníci informují
Dne 24. 2. 2017 v 0.16 hodin byla
jednotka vyslána na žádost Městské
policie do ulice V Pátém k padlému
stromu přes komunikaci. Jednotka
strom pomocí pily odstranila
z komunikace a v 0.40 hod. se vrátila
na základnu. Další výjezd v souvislosti
s větrným počasím byl jednotce
vyhlášen OPISem v 24. 2. 2017 v 6.27
hod., a to do ulice Staroklánovické
směr na nádraží, kde byl řidičem
autobusu MHD nahlášen padlý
strom. Jednotka pomocí motorových
pil strom odstranila a komunikaci
i chodník zprůjezdnila.
2. 3. 2017 v 14.43 jednotka vyjíždí
na žádost občana k nebezpečně
nakloněnému stromu do ulice
Krovova. Na místě zjištěn nakloněný
strom s poškozenými kořeny,
přivázaný lanem k vedlejšímu
stromu. Jednotka pomocí vázacích
prostředků strom nejprve zajistila
a poté ho spustila na zem. V 15.57 se
vrací na základnu.
6. 3. 2017 ve 20.58 byla jednotka
vyslána Operačním střediskem
k případu kočky na stromě. Jednotka
na místě zjistila kotě ve výšce cca 6
m. Pomocí nastavovacího žebříku
bylo kotě sneseno na zem a předáno
majiteli. Na základnu se jednotka
vrátila v 21.32.
8. 3. 2017 v 11.36 vyjíždí jednotka do
ulice Slavětínská k žádosti občana na
otevření zabouchnutých dveří. V 11.48
se jednotka vrací na základnu.
Kromě výše uvedené represivní
činnosti jednotka se souhlasem
vlastníka objektu v ulici
K Rukavičkárně dne 26. 2. 2017
cvičení v objektu určeném k demolici.
Cílem cvičení bylo v zakouřených
neznámých prostorách provést
průzkum, vyhledání předmětů a jejich
bezpečné vynesení z nebezpečných
prostor a likvidace požáru.
Varování: Nastalo nám jaro a mnozí
lidé se vrhají na úklid svých zahrádek
po uplynulé zimě. Mezi jejich
pracovní činnosti, kterým věnují svůj
čas, patří i vypalování staré suché
trávy. Vypalování (plošné) je ale
zákonem zakázáno. Porušením tohoto
zákazu hrozí fyzické osobě pokuta do
výše 25 000 Kč.
Radek Čihula, preventista SDH

Klánovické krimi

Klánovický vrah žádá po soudkyni doživotí
Obviněný muž v případu vraždy

pokladů s detektorem kovů. Protože

v Klánovickém lese v úterý 14. března

se lupič o svoji skrýš začal obávat,

vypovídal u soudu. Za vraždu,

zaútočil na hledače pokladů s cílem

vloupání, krádeže a nedovolené

mu detektor kovů vzít. Při potyčce

ozbrojování mu hrozí až výjimečný

však muže zabil. Obával se však, že

trest. V jeho neprospěch může hrát

tělo někdo najde, a proto následující

i jeho kriminální minulost.

den tělo zapálil. Ohořelého těla si však

Celý případ začal nálezem ohořelého
těla v Klánovickém lese. Policisté
následně pátrali po možném vrahovi

všimli kolemjdoucí, kteří na místo
zavolali policii.
U soudu obviněný muž uvedl, že

v lese, kde se mohl ukrývat. Nikoho

vraždit nechtěl. Hledač pokladů

však nenašli. Případ začali řešit

byl dle jeho slov jen ve špatnou

kriminalisté, kteří zjistili, že několik

dobu na špatném místě. Soudkyně

měsíců předtím ze stejné zbraně

Hana Hrnčířová obdržela dopis, ve

někdo postřelil v Dolních Počernicích

kterém souzený Oldřich Konrád

jiného člověka. Postřelený muž tehdy

požaduje doživotí. „Doživotní trest

běžel za zlodějem, který se vloupal do

je nejlepším řešením nejen pro vás

sousedního domu. Pro kriminalisty to

a pro společnost, ale i pro mě,“ píše.

bylo zásadní zjištění, které následně

V určení výše trestu může hrát roli

vedlo až k zadržení a obvinění muže.

i jeho trestní minulost. V roce 1989

Podle policie si pachatel ve své

byl odsouzen za pokus o vraždu a na

skrýši v Klánovickém lese ukrýval

přelomu tisíciletí za majetkovou

zlato a peníze. Téměř každý den

trestnou činnost. Soud bude

chodil skrýš kontrolovat a jednoho

pokračovat v květnu.
Michael Bouška

dne narazil v okolí skrýše na hledače

Planý poplach v Klánovicích
Kuriózní případ vyšetřovali od února
pražští policisté. Devítiletá dívka jim
nahlásila, že ji do auta lákal neznámý
muž a nabízel jí svezení. Policisté
během vyšetřování zjistili, že jde
o osmdesátiletého seniora. Ten se hájil,
že svezení takto nabízí lidem všech
věkových kategorií a to již šedesát let.
Vyšetřování začalo kvůli události
z poloviny února. V ulici K Rukavičkárně
oslovil neznámý muž školačku a zval ji
do auta. „Dívka se zachovala nejlépe, jak
mohla, svezení odmítla, utekla domů
a vše řekla rodičům. Ti pak celou věc
oznámili a policisté se začali případem
zabývat,“ řekl v pondělí mluvčí
policie Jan Daněk.
Během vyšetřování policisté
zjistili, že podobných případů je více,
a informovali školy a městskou část, aby

učinily potřebná opatření.
Snaží se pomáhat
Rozuzlení bylo kuriózní a překvapilo
i samotné policisty. Když k výslechu
přivedli podezřelého muže –
osmdesátiletého seniora, který v oblasti
žije – řekl jim, že se snaží pomáhat
lidem, kterým nabízí svezení.
„Takto koná již od roku 1958 a svezení
nabízí jak mužům, tak ženám všech
věkových kategorií z nezištného
důvodu,“ konstatoval Daněk.
Stíhán důchodce nakonec nebude.
„Vzhledem ke zjištěným skutečnostem,
ke kterým mimo jiné patří i fakt, že muž
nemá žádnou trestní minulost, není
ve věci spatřováno žádné protiprávní
jednání a případ byl odložen,“ shrnul
mluvčí policie. (Novinky.cz)
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Klánovický sport

Klánovický fotbal se připravuje na jarní sezonu
Již za několik týdnů vypukne
každoroční klánovický kolorit –
závěrečná jarní část fotbalové sezony.
Do svých utkání postupně zasáhnou
všechny mládežnické kategorie
a samozřejmě také A-tým. O tuhé
zimní přípravě jste se mohli dočíst
v minulém čísle KZ, většina mužstev
již má kondiční přípravu za sebou
a momentálně se snaží ladit formu
v posledních přátelských zápasech
či na turnajích.
Velmi dobře připraven se zdá
být starší dorost, po jehož mladých
talentech již trenér áčka Jan Silovský po
oku pohlíží a počítá s nimi do budoucna
jako s rovnocennými náhradami
pro výběr A-týmu. Dorostenci se na
jaro připravovali zápasy v zimní lize
v areálu Hájů. Nejenže si vedli velmi
dobře výsledkově, ale i předvedená hra
se začíná podobat ideálu. „Za zimní
ligu musím kluky opravdu pochválit,
v sedmi zápasech pětkrát zvítězili a jen
jednou prohráli – celkové prvenství
je cennější i z toho pohledu, že
v turnaji startovaly i dva týmy z vyšší
soutěže,“ komentuje přípravu jeden
z trenérů Jan Svoboda.
Přípravu mají pomalu za sebou i muži.
Mezi jinak solidní výsledky se vyjímá
vysoká výhra 10:4 s Čakovicemi, které
áčko potká i na jaře ve II. třídě. Z této
soutěže bude chtít klánovická vlajková
loď opět po roce co nejdříve postoupit,
zatím se pohybují těsně pod vrcholem.
První zápas v cestě za postupem
odehraje A-tým 8. 4. na domácí půdě,
soupeřem budou Štěrboholy. Rozpis
všech domácích utkání mužů i ostatních
kategorií můžete nalézt na webových

stránkách klánovického fotbalu
fkklanovice.cz
Od dubna již také probíhají tréninky
mládeže na klánovickém hřišti, od těch
úplně nejmenších fotbalistů až po starší

žáky. Nábor nových hráčů probíhá po
celou sezonu – tréninky přípravek začínají
každé pondělí a středu od 17 hodin a noví
potenciální fotbalisté jsou vítáni!
Matěj Nejedlý

Úspěchy klánovických tenistů
V zimních měsících měly hráčky
klánovického tenisového oddílu velké
úspěchy. Na celostátních turnajích
Českého tenisového svazu máme
hned dvě úspěšné tenistky z Klánovic
v ročníku 2007. Prvním rokem
registrované hráčky objíždějí české
turnaje a pravidelně se dostávají do

závěrečných kol. Dlouholetá tvrdá
příprava Ellen Katzerové a Elen
Hladké, která zahrnuje tréninky
i čtyřikrát týdně, se po letech hráčkám
vyplácí, a přejeme, aby v dobrých
výsledcích pokračovaly i v letní
sezoně. Týmy klánovického oddílu
budou i v letošní sezoně reprezentovat

v mistrovských utkáních Českého
tenisového svazu a všechny budou po
dlouhých letech v 1. pražské třídě, na
což jsme velmi hrdí. Pro velký zájem
o tenisovou školičku pořádá tenisová
škola v Klánovicích nábory dětí pro
jarní sezonu 2017.
(mk)
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bezplatná inzerce

Nábor - volejbal SK JOKY
pro:
holky narozené 2LL8 G 2LL3
kluky narozené 2LL8 G 2LL6

trénujeme:
streda 16:LL G 17:LL
pátek 15:LL G 16:LL
sportovní hala Bechovice
kontakt:
Petr 732 954 394f plzensky@seznamCcz
Míša 6L4 371 881f mskvorova@seznamCcz

újezd nad lesy

cinnost oddílu je financne podporována v rámci Grantového systému MC Praha 21 G Ujezd nad Lesy

.KLÁNOVICKÉ..TAXI.
TEL.: 737 157 956
Objednávky a info o ceně 7-19h
“EL BIO obchod se zdravou výživou a biopotravinami v Újezdě nad
Lesy přijme do svého týmu kolegyni - prodavačku se zkušenostmi
v prodeji, znalostmi a zájmem z oboru zdravé výživy a bio. Kontakt:
Hana Koštialová, email: hana@elbio.cz„

www.taxi-klanovice.cz

E-mail: taxiklanovice@seznam.cz
J&V partners, s.r.o.
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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.

Kompletní právní a realitní servis
Prodej za nejvyšší možnou tržní cenu
Nezávazná konzultace
Doporučitelská provize až 10 000 Kč

Klára Tumpachová
Realitní makléřka RE/MAX Well
pro tuto oblast

775 069 068
klara.tumpachova@re-max.cz
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Příměstský tábor
Robinson v Klánovicích

Pro děti
již od
5ti let

Cena: 2890 Kč/5 dní
Programy: Lov Pokémonů naživo
a Sportovní týden“ + super výlet v ceně

Rezervujte co nejdříve!
www.ckrobinson.cz

Naše úklidová firma nabízí jednorázový, pravidelný22.03.17
či generální úklid domácností a kanceláří,
domácnosti, úklid po malířích a řemeslnících.

CKR_inzerce2017_100x150_Klanovice.indd 1

Mytí oken, čištění koberců, čištění čalounění
a žehlení prádla.
V případě zájmu na tel kontakt
777/161575, 777/313760,
email: uklidzcukru@seznam.cz,
web : www.uklidzcukru.cz.

rizikové kácení
a prořezávání stromů
střechy, okapy, fasády a jiné
výškové práce
Martin Balcar,
tel.: 603 326 965

19:27
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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
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zápIs nA rok 2017 - 2018
V průběhu měsíce dubna 2017 bude probíhat zápIs do Mš
fialky-Klánovice
na rok 2017-2018
jsme česko-anglická školka a naším vzdělávacím
záměrem je individuální přístup k dětem s cílem rozvíjet
jejich potenciál, talent a nadání. náš vzdělávací program
zahrnuje výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím.
Ve školním roce 2017-2018 otvíráme třídu Logopedické
prevence, která bude součástí našeho vzdělávacího
programu. Odborný logoped, který provede depistáž či
kontrolní vyjádření v naší školce, vybere ty děti, které
doporučí k zařazení do logopedické prevence. s těmito dětmi
pak bude pracovat logopedický asistent v rámci logopedické
prevence. dětem, u kterých se projeví již výraznější řečové
obtíže, bude doporučena návštěva logopedické ambulance.
Nejedná se o děti, které již navštěvují s rodiči svého klinického
logopeda.
K prevenci patří zpřesňování slovní zásoby, porozumění,
rytmizační hry, dechová cvičení, hry zaměřené na rozvoj
zrakové a sluchové pozornosti, rozvoj aktivní a pasivní slovní
zásoby, grafomotoriky či pravolevé orientace.
prosím, volejte ohledně osobní konzultace ředitelku Mš
fialky p. janu Lightburn na tel 775 614 778 nebo email:
j.lightburn@seznam.cz

Lucie Dlabačová
Slavětínská 9
190 14 Praha 9
Klánovice

Po - Pá: 9:00 - 18:00
So:
9:00 - 15:00
Ne:
9:00 - 15:00
Najdete nás na facebooku Květiny
Lucka Klánovice
Tel.: 737 481 293
obchod@kvetinylucka.cz
www.kvetinylucka.cz

STAVEBNÍ PRÁCE
CELKOVÉ REKONSTRUKCE
I DROBNÉ OPRAVY, DLAŽBY, SÁDROKARTONY,
OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ,
MALÍŘSKÉ, BOURACÍ PRÁCE, HODINOVÝ MANŽEL

NYNÍ MIMOSEZÓNNÍ SLEVY
604 690 317

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
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V NEDĚLI
30. DUBNA 2017
PŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ
V KLÁNOVICÍCH

16.00 PROGRAM PRO DĚTI
Čarodějnické soutěže, výtvarné dílny, optimistická
věštírna, malování na obličej, fotoateliér, opékání
buřtíků a zpěv s kytarou u ohýnku

18.30 ZAPÁLENÍ VELKÉHO OHNĚ
19.00 ROCK’N’ROLL BAND
BEDŘICH A ZOUFALCI
00.00 ZAKONČENÍ

PO CELOU DOBU PRODEJ OBČERSTVENÍ: GRILOVANÉ SPECIALITY, TOČENÉ PIVO, VÍNO (I SVAŘENÉ),
PANÁČKY, ELIXÍRY, KÁVA, NEALKO, PERNÍČKY, KOLÁČKY, ATD. ČARODĚJNÉ KOSTÝMY VÍTÁNY – SOUTĚŽ
O NEJLEPŠÍ KOSTÝM A O NEJSTRAŠLIVĚJŠÍ ČARODĚJNICKÝ ŠKLEB. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.
Pořádá MČ Praha–Klánovice a Pohádkové Klánovice o.p.s.

PohadkoveCarodejnice_inzerceA4_1.indd 1

23/03/2017 23:22
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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 305.000,-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
Pr

At O
ONAj

PRONÁJEM - Luxusní, kompletně zařízená novostavba 5+kk s garáží a terasou,
pozemek 411 m2, Štefánikova ul., Zeleneč

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 3.115.420,-Kč

k
pozeme
í volný
n
d
le
s
o
ě
P
t
v lokali

PRODEJ – zasíť. staveb. pozemek p.č.
160/57 o výměře 1078 m2, Stránčická ul.,
Všestary, okr.Praha-východ

www.zdiradpekarek.cz

cena 31.635.000,-Kč

PRODEJ – zasíťovaný pozemek 12.178 m2,
Božídarská ul., Praha 9 – H. Počernice

NOVINKA !!!
Pozemky v Kolodějích
450 – 988 m2
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

Pro bližší informace volejte
nebo pište makléřům
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PROGRAM duben 2017

výstava
Zveme Vás na putovní výstavu fotografií „OLGa HaVLOVá a VýBOr
dOBré VŮLE“, kterou si můžete prohlédnout od 31. března
do konce května.
3. 4. pondělí, 20:00 - Filmový klub
Členové
filmového
klubu
budou
a) zaKLaDateL a B) JAckie

moci

vybírat

mezi

18. 4. úterý, 20:00

rICHarD mÜLLer: nepoznanÝ
dokument je intimním portrétem výrazné autorské osobnosti, která
každodenně čelí množství osobních problémů i nonstop zájmu
fanoušků i bulváru. Čr, sr/2016/dokumentární, životopisný/90min/
nevhodný mládeži do 12 let
20. 4. čtvrtek, 19:30 - Koncert

4. 4. úterý, 18:30

autorské čtení a beseda s terezou Boučkovou
tErEZa BOUČKOVá bude předčítat ze svého nového románu Život
je nádherný, který svým způsobem završuje volný a neplánovaný
triptych jednoho příběhu, v Indiánském běhu vše začíná, v roku
kohouta graduje a Život je nádherný ho uzavírá, končí.
5. 4. středa, 20:00 - Kino
BáBA z LeDU
pozdní romance z prostředí otužilců se Z. Kronerovou a p. Novým
v hlavních rolích. Čr/2017/drama, komedie/106 min/

LenKa nová a FrantIŠeK
seGraDo s KapeLoU a aUtorsKÝm
Čtením mICHaLa HoráČKa z ČesKÉHo KaLenDáře
přivítáme zpěvačku s nezaměnitelným sametovým altem Lenku
Novou a vypravěče písňových příběhů františka segrada. Oba úzce
spolupracují s textařem Michalem Horáčkem, který se v Klánovicích
představí autorským čtením z Českého kalendáře.

7. 4. pátek, 19:00 - Kino
psí posLání
příběh jednoho věrného psa, který nachází smysl své existence
prostřednictvím životů lidí, které učí smát se a milovat. Usa/2017/
dobrodružný, komedie, rodinný/100 min/v českém znění

23. 4. neděle, 16:00 a 24. 4. pondělí, 9:00 a 10:30 - Divadlo pro děti
o KoHoUtKovI a sLepIČCe
Kdo by neznal klasickou pohádku O kohoutkovi a slepičce, kterak
se slepička snaží zachránit chamtivého kohoutka. Hraje: Malé
divadýlko praha

9. 4. neděle, 16:00 - Kino pro děti
KrásKa a zvíře
Hraná adaptace filmové klasiky s Emmou Watson v hlavní roli.
Usa/2017/rodinný, fantasy, muzikál/v českém znění

24. 4. pondělí, 20:00
BáBA z LeDU
pozdní romance z prostředí otužilců se Z. Kronerovou a p. Novým
v hlavních rolích. Čr/2017/drama, komedie/106 min

10. 4. pondělí, 20:00 - Kino
I Dva JsoU roDIna
dojemná komedie s hvězdou Nedotknutelných, Omarem syem,
v hlavní roli. fr, VB/2016/komedie, drama/112 min/nevhodný mládeži
do 12 let/s českými titulky

25. 4. úterý, 19:00 - Kurzy
poklábosení v angličtině

11. 4. úterý,19:30 - přednáška

maLÉ KroKY K CeLIstvostI
pojďme prozkoumat a nahlédnout mnohokrát v duchovní literatuře
zmiňovanou možnou celistvost člověka. Možná i ucelenost vnitřního
a vnějšího života a jeho nerozdělenost a neoddělenost. další z cyklu
přednášek V. Červa.
12. 4. středa, 20:00
masarYK
dramatický příběh věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího
československého ministra zahraničí, jana Masaryka. Čr, sr/2017/
životopisný, drama, historický/106 min/nevhodný mládeži do 12 let
13. 4. čtvrtek, 19:30 - Každý 2. čtvrtek v měsíci!
BLUes Jam sessIon
akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.
Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!

soCIaL CLUB

26. 4. středa, 20:00 - Kino
mLČení
příběh se odehrává v 17. století na japonských ostrovech, kam
přicházejí kázat křesťanství dva jezuitští mniši. Netuší však, že se ocitají
uprostřed „pogromu“ na křesťany...Mexiko, tchaj-wan, Usa/2016/
historický, dobrodružný, drama /161 min režie: M.
27. 4. čtvrtek, 19:30 - přednáška
CestoU, aLe I neCestoU
povídání a promítání krátkého filmu radima Voženílka o jeho další
cestě do Nepálu, tentokrát do regionu Langtang, oblasti nejvíce
postižené zemětřesením v roce 2015 a 14denním pobytu s mnichy
v klášteře pullahari.
moDerní YoYování - KaŽdá střEda do června 2017
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 za pomoc a ﬁnanční podporu
hudebních, ﬁlmových a divadelních představení pro děti i dospělé.
www.kcnovabeseda.cz
rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
rezervované vstupenky lze vyzvednout každý den v otvíracích hodinách kavárny Kc Nová Beseda.
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. 3: 3. 4. 2017. šéfredaktor Luboš palata. rr: Michael Bouška, jana jochová, 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. 4. 2017. periodicita: 10x ročně. Náklad 1350 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma,
ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Tip na výlet

Holý vrch v Českém středohoří,
unikátní lokalita vzácných konikleců

Martin Wagner
Začíná cyklistická sezona a obchod,
který Martin Wagner v Újezdě nad
Lesy provozuje, se začíná plnit
zákazníky. Začátky jeho podnikání
však nebyly tak idylické. Po prvních
dvou letech provozu mu lidé všechna
půjčovaná kola rozkradli.
V roce 1998 začal s půjčovnou
kol, kterou založil poté, co si
půjčil kola na Lipně a napadlo ho,
že by podobnou službu zavedl
i v Klánovicích. Postupně se
půjčovna rozrostla i o prodejnu kol
a příslušenství, které cyklisté často
potřebovali. Během dvou let lidé
všechna kola určená k půjčování
rozkradli, a proto se dále rozhodl
kola nepůjčovat a zaměřit se
výhradně na prodej a servis kol.
Původní prodejna se nacházela ve
stavební buňce u rodinného domu
v Klánovicích. Jak Martin Wagner
uvádí, výhodou bylo, že kolem vedla
cyklostezka, a tak neměl o zákazníky
nouzi. Ze stavební buňky přesunul
později prodejnu do garáže, která
ale po čase přestala stačit a celá
prodejna se tak přesunula do prostor
v Kolodějích. Firma se i nadále
rozrůstala, a tak se na začátku tohoto
roku prodejna přesunula do ještě
větších prostor v Újezdě nad Lesy,
kde dnes vystavuje kolem stovky kol.
Martin Wagner je však známý i díky
cyklistickým závodům, na jejichž
organizaci se také podílí. Jedním
z nejznámějších je každoroční
závod Jarní kolo. Zajímavé jsou
i noční vyjížďky například do
Českého Brodu. Ve své prodejně má
i workshopy o správné údržbě kola.
Na závěr nám doporučil i několik
hezkých cyklovýletů v okolí. S dětmi
je ideální výlet podél Labe. Cesta
vede nádhernou přírodou, a naw víc
je na trase vše, co cyklista potřebuje.
Výhodou je i to, že cesta vede po
rovině. Další hezký výlet na kolech je
směrem k Sázavě.
Martin Bouška

Na přelomu března a dubna
již tradičně podnikám výpravy
s fotoaparátem za prvními jarními
květinami, bledulemi, petrklíči,
blatouchy, konikleci… čiší z nich
energie a svěžest a často to bývají jedny
z nejpodivuhodnějších a nejkrásnějších
květin v rostlinné říši. Rozhodně to
platí o tajemných koniklecích. Jedna
z unikátních lokalit, na níž se vyskytuje
tato vzácná, ochmýřená a temně
fialová květina, se nachází v nedalekém
Českém středohoří. Přírodní rezervace
Holý vrch u Hlinné nabízí potěchu nejen
botanikova oka, ale zaplesá zde i srdce
milovníka tohoto sopkami zvlněného
plácku země. Výlet zahájíme v obci
Mentaurov, odkud nás žlutá značka
povede loukami s kamennými valy
na vrchol kopce Hradiště, odkud je
fascinující vyhlídka po okolní krajině.
Pro Středohoří typickými loukami
projdeme malým sedlem na protější
stráň, kde je nepříliš dobře značená
naučná stezka. Holý vrch však nelze
minout, je to protáhlý vyvýšený
hřbet, který zakončuje travnatý svah

před námi. A právě zde je lokalita
výskytu konikleců. Po fotografických
úlovcích sejdeme západní stranou
okolo čedičového skalního útvaru
nazývaného „Učitel a jeho žáci“ k silnici,
odkud nás dovede zelená značka do
Hlinné. Můžeme se vrátit přes Hradiště
zpět k výchozímu bodu nebo si výlet
prodloužit na nedaleký vrch Plešivec,
s jedním z nejrozsáhlejších suťových
polí u nás. Lidská ruka v balvanových
haldách vybudovala ploché stezky a do
mrtvých kamenných moří zasadila jako
skulptury suché, kůry zbavené kmeny
stromů. Nezapomenutelná podívaná.
Výlet je dlouhý 11 km a z Klánovic sem
dojedete autem za necelou hodinu.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Vietnamská restaurace v Nehvizdech
Mám rád klánovické restaurace jako
je Babiččina Beseda s výborným jídlem
a skvěle točeným plzeňským nebo
znovuzrozený SAMOS s autentickou
řeckou kuchyní. Občas jsem jim však
nevěrný a rád zajdu i do blízkého okolí,
když se objeví něco zajímavého. Nyní
s rodinou ujíždíme na nenápadné, nově
otevřené restauraci Viet & Thai.
Její hlavní postavou je mladík jménem
Tiep Ngo pocházející z vietnamského
města Vinh.. Tiep je velitelem kuchyně,
kde mu pomáhá maminka. Otec
obsluhuje. Z pestré nabídky asijských
jídel na čínský či thajský způsob
(s citronovou trávou, rybí omáčkou
a kokosovým mlékem) vyčnívají
především úžasná vietnamská jídla.
Vlajkovou lodí je proslulá polévka
Pho Bo (hovězí vývar s rýžovými
nudlemi, masem, mungo výhonky
a směsí čerstvých bylinek). Že se jedná
o hlavní chod, vás přesvědčí mísa
o velikost menšího umyvadla, ve které

se servíruje. Výborné je i Bun bo Nam
bo (ledový salát, okurka, mrkev, mungo
klíčky, hovězí maso a vařené rýžové
nudle přelité trochou vývaru ochucené
směsí originálních vietnamských
bylinek). Skutečnou trefou do černého
jsou studené letní závitky s krevetami
(či hovězím) balené v rýžovém listu.
Ceny dosti mírné. Polévka 25–35 Kč,
hlavní jídlo 85–130 Kč. Když chci udělat
manželce radost, tak se zeptám, kdy
půjdeme do té vietnamské. Odpověď zní
jasně. Kdykoli! Navíc do Klánovic rozvoz
jídla v ceně. Hlavně se nenechte odradit
všedním vzhledem z ulice i uvnitř!
Petr Kubíček
Viet & Thai
Pražská 46, Nehvizdy,
facebook.com/VietThaiNehvizdy
tel. 776 329 988

    

