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Sochání pro Hedviku: Sochař Petr Fidrich (vlevo) u své sochy na počest Běly Suché. S tabletem Karel Vilgus,
který je duší Sochání pro Hedviku.
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Slovo starosty

Výběr ze zpráv z jednání Rady městské části
3. června
Rada projednala nabídky na opravy
místních komunikací v Klánovicích
dle zveřejněné výzvy. Doporučuje
ZMČ ke schválení uzavření smlouvy
se společností EUROVIA CS, a. s.
V souvislosti s touto akcí doporučuje
zastupitelstvu ke schválení převod částky
113 000 Kč z kapitoly rezerva do kapitoly
komunikace. Doporučuje zastupitelstvu
pověřit starostu MČ Praha – Klánovice
podpisem smlouvy.
Schválila uzavření objednávky na
vyčištění pozemku par. č. 326/2 v ul.
Habrovské (pokácení 9 ks označených
stromů, výřez náletových dřevin s firmou
EXPPOINT za cenu 27 800 Kč.
Schválila zveřejnění poptávky na

výsadbu 18 ks stromů třešní v ulici
V Pátém. Třešně budou vysazeny jako
doplnění stávajícího stromořadí.
Schválila uzavření smlouvy se
společností NADOSAH o. p. s. při konání
komunitní akce „Hurá na prázdniny“.
Doporučuje šéfredaktorovi KZ
uveřejňovat v rubrice „Otázky a odpovědi“
u jednotlivých dotazů jména tazatelů.
Pověřuje zástupce starosty MUDr.
Ferdinanda Poláka, Ph.D. přípravou
a organizací akcí „Vítání občánků“.
Schválila uzavření „Dohody o poskytnutí
daru“ mezi společností Jiří Jaroš – ZISTA
a MČ Klánovice. Obsahem dohody je
provedení rampy pro potřeby údržby
v areálu deponie.

9. června
Vážení spoluobčané,
jsem rád, že se nemusím
v červencovém čísle Klánovického
zpravodaje omezit jen na přání
hezkých prázdnin, ale mohu Vám
oznámit i další příjemnou zprávu.
Po dokončení rekonstrukce našeho
železničního koridoru a opravě
nádražní budovy budou následně
v blízkosti nástupiště osazeny

Rada schválila uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi MČ Klánovice
a společností NADOSAH o. p. s. za nebytové prostory v KC Beseda za cenu
100 Kč za měsíc.

15. června
Schválila uzavření smlouvy
o spolupráci s p. Jindřichem Lukášem
při konání akce „Okolo Vidrholce“.
Schválila vyhlášení poptávky na
zhotovitele výběrového řízení na
akci nadstavby MŠ Praha – Klánovice
zjednodušené podlimitní řízení na

zastřešené stojany a odolné
cykloboxy pro kola cestujících, kteří
pak pokračují do práce vlakem. Celá

stavební práce (stavba 6–10 mil.
bez DPH) a zhotovitele výběrového
řízení na akci nadstavby ZŠ Praha –
Klánovice podlimitní veřejná zakázka
na stavební práce (stavba 10 mil.
Do 142. mil) soutěžená v otevřeném
výběrovém řízení.
(KH)

Výběr ze zpráv z jednání Zastupitelstva MČ

řada parkovacích stání bude zároveň
průběžně sledována bezpečnostními
kamerami. Plocha pod celou
řadou zastřešení a cykloboxů
bude vydlážděna zatravňovacími
tvárnicemi. Doufám, že toto
zkvalitnění komfortu cyklistické
dopravy B+R přispěje i k jejímu
vyššímu využívání, a tím i k Vašemu
přechodu z auta na kolo. Na tuto akci
Klánovice nevynaloží žádné finanční
prostředky, ale bude provedena díky
laskavosti a pochopení příslušných
pracovnic a pracovníků Magistrátu.
Tak tedy hezké a spokojené
prázdniny a dovolené.
Ing. Karel Horníček

Jednání ZMČ ze dne 20. 6. 2016
ZMČ schválilo Závěrečný účet MČ Praha
– Klánovice za rok 2015
ZMČ schválilo hospodaření MŠ Praha
– Klánovice za rok 2015 a rozdělení zisku
MŠ Klánovice do fondu odměn a do
rezervního fondu.
ZMČ schválilo hospodaření ZŠ Klánovice
a rozdělení zisku ZŠ Klánovice do fondu
odměn a do rezervního fondu.
ZMČ schválilo zvýšení rozpočtu MČ
na rok 2016 o částku 29 214 200 Kč včetně
schválení rozpočtových opatření.
ZMČ schválilo uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi MČ
Praha – Klánovice a Pražskou plynárenskou
Distribuce a. s. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
ZMČ schválilo uzavření smlouvy na
opravu místních komunikací s firmou

Eurovia CS a. s., IČ 45274924 za celkovou
cenu včetně DPH ve výši 1 612 395,13 Kč. ZMČ
souhlasí s převodem částky 113 000 Kč
z rezervy do kap. 03 – 2212 – Silnice
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
s firmou Eurovia CS a. s.
ZMČ schválilo převod částky ve výši
350 000 Kč do kapitoly silnice – opravy, a to
z kapitoly rezerva.
ZMČ vzalo na vědomí právní názor ve věci
volného pobíhání psů v přírodní rezervaci
a v honitbě Klánovického lesa a požádalo
starostu, aby přiměřeným způsobem byla
veřejnost informována o zákazu volného
pobíhání psů v Klánovickém lese.
ZMČ vyslovilo nesouhlas s předloženým
návrhem řešení území firmou Na Záhonech
a. s. (dříve UBM), protože plně nerespektuje
výsledek místního referenda.
Ivana Horská

císlo 7-8 | 2016

3

Otázky a odpovědi
V KZ 4/2016 jste, pane Voleši, v rozhovoru řekl, že dopravní komise předloží
návrh řešení parkování v ulicích u nádraží. V prvním kroku se jednalo
o vytipování míst pro žluté čáry. Kdy můžeme očekávat jejich realizaci?
Komise dopravy se opakovaně zabývala problematikou parkování u nádraží.
Dílčím řešením by dle výsledků diskuse mohlo být vytipování problematických
míst např. v místě bran na pozemky, naproti výjezdům z bran, vyústění účelových
komunikací apod., a zde vyznačit vodorovnou žlutou čarou zákaz zastavení tak,
abychom dali do ruky silnější zbraň Městské policii. Komise dopravy vydala
doporučení Radě a Úřadu městské části, aby v úzké spolupráci s Městskou policií
tato místa vytipoval, legislativně zajistil jejich možné vytyčení a následně je
zrealizoval. (Ing. Voleš)
Někteří klánovičtí občané nedostávají Klánovický zpravodaj. Kdo zajišťuje jejich
rozvoz na úřadě? Co mají činit ti, kteří KZ nedostávají do schránky?
Od března tohoto roku máme nové brigádníky na roznášku KZ. Zaznamenali jsme
několik připomínek občanů k donášce KZ a to, že v tomto období KZ nedostávají.
S dotyčnými pracovníky jsme připomínky občanů projednali a snažíme se o jejich
nápravu. Někdy se stává, že občan nahlásí, že KZ neobdržel a dotyčný pracovník
tvrdí opak. Dokonce i uvede, že dotyčného dům si vyhledal na mapě, aby mu KZ
doručil. Budeme se snažit i nadále vylepšovat tuto službu. (tajemnice Ivana Horská)
Existuje vyhláška vydaná Magistrátem hl. m. Prahy, která zajišťuje klid v době
víkendů/svátků, tzn. nepoužívat v tyto dny hlučné stroje např. sekačka, pila, atd?
V současné době žádná takováto vyhláška neexistuje. Městská část Praha –
Klánovice nemůže obecně závazné vyhlášky vydávat. Ty vydává jako obec hl. m.
Praha. Nepředpokládáme, že někdo seká trávu v nočních hodinách a co se týče
víkendu, hlukem sekačky „pouze“ obtěžuje okolí. Na jedné straně je dobré pochopit,
že někteří kvůli pracovnímu vytížení během týdne mohou sekat trávu pouze
o víkendu, ale na straně druhé by tito lidé měli mít více empatie k obyvatelům
okolních domů. Vše je na domluvě lidí. Problém je, když se někdo nechce domluvit.
(tajemnice Ivana Horská)
Uplatňuje ÚMČ Klánovice požadavky vyhlášky 26/1999 Sb., ve které je uvedeno,
že plné oplocení lze použít ojediněle např. jako ochranu proti hluku? (Pozn.
převážná většina klánovických ulic nejsou hlučná). Spolupracuje Úřad se
stavebním odborem v Újezdě n. L. tak, aby se Klánovice nestaly zazděnou obcí?
V případě jakékoli žádosti o posouzení stavby oplocení vyžaduje odbor výstavby
ÚMČ Praha Klánovice od stavebníka dodat pohled uličního oplocení. Tento ve
všech případech schvaluje komise výstavby ÚMČ Praha Klánovice. Co se týče ulice
Slavětínské, která je hlukem zatížena, komise výstavby vyžaduje doplnění plného
plotu např. o kovové, či dřevěné prvky, aby ploty svým vzhledem zapadaly do
stávající zástavby. Spolupráce v těchto případech se stavebním úřadem ÚMČ Praha
21 není nutná. (p. Martin Lukeš)
Dle zpráv z Rady ÚMČ v KZ6 byla vybraná firma PRINCOM s. r. o., která
má předložit návrh na zobousměrnění ulice V Pátém za cenu 52 000 Kč.
Co je předmětem zakázky? Pokud se jedná o práci týkající se geodetického
zaměření, bylo toto včetně zmapování inženýrských sítí provedeno při nedávné
rekonstrukci ulice. Proč Úřad tuto práci znovu zadává a znovu platí?
Geodetické zaměření a mapu inženýrských sítí lze částečně po kontrole
a případné aktualizaci použít. Předmětem zakázky je ale komplexní prováděcí
dokumentace stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr. Tedy materiál,
podle kterého bude možné zakázku vysoutěžit a následně zrealizovat. Nic
takového zatím vyhotoveno nebylo a na Úřadě tedy ani nemůže být. Po zhotoviteli
požadujeme vypracování projektu v takové variantě, která bude akceptovatelná
Policií ČR a Odborem životního prostředí a dopravy na Praze 21. Součástí zakázky
je také projednání s těmito institucemi a získání jejich předběžného souhlasu.
(místostarosta MUDr. Polák)
Ptala se Marie Mikušová.
Svoje podněty k otázkám, či dotazy, které chcete položit svým jménem, posílejte prosím
na: Majka.Mikusova@seznam.cz

Slovo šéfredaktora
Prázdniny doma
Asi se to stalo ještě v letech, kdy
se nikam nesmělo. Kdy i jet k moři
do Bulharska, o Jugoslávii nemluvě,
byla událost, která nejen stála
několik měsíčních platů, ale také věc,
kterou komunisté jen tak někomu
nepovolovali. Dnes se už nikoho
ptát nemusíme, dovolenou u moře
lze pořídit za pár korun a není moc
lidí, kteří by neobjeli všechny hlavní
přímořské destinace. Vzít si dnes
dovolenou a být takzvaně doma, je
tak téměř něco divného.
Samozřejmě, trávit prázdniny na
sídlišti nebo v činžáku na Žižkově je
něco, co nemusí být nic příjemného,
samozřejmě, pokud zbytek roku
nežijete na chatě v horách, nebo
v moravské vísce – to pak je pro vás
pražské sídliště vítanou exotikou.
Klánovice jsou ale vlastně
prázdninová čtvrť. Ostatně, jako
místo odpočinku a letních bytů před
více než sto lety vznikly. Trávit část
dovolené v Klánovicích tak není za
trest, ale je to docela dobrý způsob
odpočinku, který kombinuje pobyt
v přírodě, klid lázeňského městečka,
a přitom dosažitelnost civilizace.
Nemusíte se bát cizokrajných chorob,
teroristů, stávek aerolinek ani ztráty
pasu, a přitom můžete chodit na
houby, koupat se, jezdit na kole,
pozorovat za ranních rozbřesků
srnce, chodit na ryby, hrát tenis,
fotbal, dojít si na dobrý oběd,
projet se na koni...
A taky se porozhlédnout po svém
nejbližším okolí, které znáte možná
méně, než byste měli. Okolí, které
je plné tvrzí, hradů a zámků, jako
jsou třeba Vyšehořovice, Jenštejn,
či Brandýs, úžasných zákoutí, jako
skalnatý kaňon Šembery u Kozojed,
nebo údolí Jizery u Káraného. Stačí
vzít kolo, popojet vlakem, autem,
nebo vyrazit třeba i pěšky...
Krásné prázdniny
v Klánovicích Vám přeje
Váš Luboš Palata
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Téma čísla: Klánovice uprostřed hradů a zámků
Prázdninové tipy na výlety do nejbližšího okolí v okruhu několika desítek kilometrů
je kolem nás mnoho úžasných památek
Luboš Palata
Krajina kolem Klánovic je plná hradišť, hradů a zámků. Přestože je zdánlivě nedramatická, zachovalo se tu z minulosti, kdy se
bohatství měřilo kvalitou půdy a množstvím poddaných, mnoho úžasných šlechtických sídel, pevností a dalších architektonických
skvostů, které můžete navštívit i během jediného odpoledne, dojet tak na kole, vlakem a k některým se dá z Klánovic dojít i pěšky.
A když popojedete autem, jste tam většinou doslova za pár minut.
Začněme v nejbližším okolí. Na první zámky narazíme hned v bezprostředním okolí. Bohužel jak na zámek v Kolodějích,
donedávna výjezdní sídlo českých premiérů, tak Jirenský zámek, se můžeme dívat jen přes vysokou zeď a zpovzdálí. Lepší se to
ale už s Dolními Počernicemi, kde je tamní zámek, v němž je dětský domov, obklopen rozsáhlým přístupným parkem s několika
skvělými restauracemi. Také zrekonstruovaný zámek v Horních Počernicích je přes svoji trochu neutěšenou polohu hezkou
zastávkou, kde se navíc konají zajímavé výstavy, teď o prázdninách je tam výstava o stavebnici Merkur, slavné české obdobě Lega.
Na severu je pak asi nejbližší hrad – Jenštejn, k němuž se projedete jednou z nejlepších cyklistických tras. Hrad, který se opravuje,
je sice pod lešením, ale přístupný.

Vatikán u Labe
Vynechat nemůžete Brandýs nad
Labem, který nabízí jeden z největších
skvostů v okolí, zámek císařů Rudolfa II.
a také posledního rakouského
císaře Karla I. Nová expozice ve
zrekonstruovaném renesančním sídle je
vskutku pozoruhodná. Jen o kousek dál,
přes vodu, je pak druhá část města Stará
Boleslav. Místo, z něhož chce katolická
církev v příštích desetiletích opět
učinit duchovní centrum Česka, má
soubor kostelů, který snad s výjimkou
Pražského hradu nemá obdoby. Bazilika
svatého Václava, stará téměř tisíc let,
založená na místě, kde byl zavražděn

Zámek v Brandýse nad Labem

tento první český světec, vedle stojící
další románský skvost – kostel svatého
Klimenta s freskami z 12. století a na
konci náměstí stojící poutní barokní
kostel Panny Marie, kde je Palladium
země české, asi nejvzácnější svatý obraz
českých zemí, to jsou úžasná místa. Jen
je třeba si pořádně dopředu zjistit, kdy
vás pustí dovnitř, církev katolická se
tu chová spíš jako podezíravý klíčník
než návštěvnické veřejnosti otevřený
správce těchto velkolepých památek.
Večer můžete zajít i do krásného letního
kina v amfiteátru v Houšťce, kde je vedle
slavného atletického areálu, tenisových

Stará Boleslav

kurtů i pěkná bruslařská dráha.
Když budeme pokračovat proti
proudu Labe, narazíme na nejbližší
lázně – obec Toušeň, která začíná
dostávat utěšený charakter a je tu pár
míst, kde se dá dobře pojíst. O kousek
dál je další tvrz, Čelákovice, kde je
zajímavé městské muzeum, v němž se
můžete dozvědět mnohé o minulosti
našeho nejbližšího okolí. A cestou
mezi Toušní a Čelákovicemi se můžete
vykoupat v průzračné vodě tamních
pískoven – jen pozor, některé byly
pronajaty soukromým majitelům, kteří
si je téměř patologicky střeží.
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Ze života Klánovic
Nejen nová
hasičská zbrojnice

Zámek Dolní Počernice

Tvrz Vyšehořovice

Ukrytá tvrz i slovanské hradiště
Zklamáni nebudete, ani pokud
vyrazíte směrem k Úvalům. V bývalé
oboře Králičina sice už nenajdete
romantický hrádek postavený tam
Lichtenštejny, ale skalnaté údolí potoka
je pár kilometrů od Klánovic samo
o sobě zážitkem. Na jeho východním
konci u Úval pak najdeme zbytky
zříceniny hradu Skara. Severovýchodní
směr pak chystá jedno z největších
a nejméně známých překvapení
v okolí Klánovic. Je jím největší
středověká tvrz, která se v Česku
dochovala a kterou najdeme uprostřed
obce Vyšehořovice.
Musíte se ale dobře rozhlížet,
protože na první pohled můžete
mohutnou čtyřhrannou stavbu
v areálu zemědělského družstva
přehlédnout. Tvrz je volně přístupná
a právě v rekonstrukci. Určitě se
nebojte zajít dovnitř, kde najdete
obytný palác, mohutná sklepení a další
části tvrze, která by si zasluhovala

být nazývána spíše hradem. Tvrz se
postupně rekonstruuje a na počátku
září se tak konají už skoro desetiletí
středověké slavnosti.
I směrem na jih vás čeká několik
skvostů. Jedním z nich je zrekonstruovaný
zámek ve Škvorci, krásný, ale
nepřístupný, podobně je to i s tvrzí
v Královicích, která navíc stále chátrá.
Přesto ale kousek od Královic je jedna
z nejcennějších lokalit v okolí – mohutné
zbytky slovanského a možná před
tím ještě keltského hradiště s dodnes
zachovalými dvojitými mohutnými valy
a podivuhodným barokním kostelem
svaté Markéty Achtichojské ve skalnatém
ohybu na Rokytkou.
A tak by se dalo ještě dlouho, dlouho
pokračovat… Klánovice tu sice nejsou
ani sto padesát let, ale kolem nich je
podivuhodná a na památky minulosti
bohatá krajina, kterou stojí za to
objevovat. Třeba už o těchto prázdninách.
Foto archiv KZ

Rada MČ doporučila schválit
stavební záměr na vybudování IZS
(integrovaný záchranný systém)
na Slavětínské ulici mezi ulicemi
Holekova a Smidarská. „Realizací
tohoto projektu by se podařilo vyřešit
hned několik problémů Klánovic
najednou,“ říká Bc. Pavel Jaroš,
radní pro výstavbu.
Můžete nám stručně přiblížit,
proč se uvažuje o záměru vystavět
budovu IZS ve Slavětínské?
Současná hasičská zbrojnice je
poplatná době, kdy byla postavena
(50. léta), nemá dostatečné zázemí.
Navíc technický stav budovy
vyžaduje značné finanční náklady
na opravy. V průběhu zpracování
koncepce rozvoje Klánovic byl
předložen požadavek na umístění
hasičské zbrojnice mimo centrum
z důvodu bezpečnosti. Vozidla
nyní vyjíždějí k případům ulicemi
Medinskou a V Soudním částečně
v protisměru, kde může dojít
a dochází ke kolizním situacím
s řidiči ostatních vozidel a také je
zde zvýšené nebezpečí pohybu dětí.
Výhoda nové stavby je vybudování
zázemí hasičů, městských strážníků
a záchranářů v nové, moderní budově
a zefektivnění práce záchranných
složek v Městské části i okolí.
V jakém stadiu je celý projekt
v současné době?
V současné době je zastupitelstvem
MČ Klánovice odsouhlaseno
použití části dotčených pozemků
na výstavbu budovy IZS, je vydána
územně plánovací informace
Stavebního úřadu Praha 21, že
navrhované využití pozemků je
v souladu se schváleným územním
plánem, Rada hl. m. Prahy zařadila
tento požadavek do plánu výstavby
hasičských zbrojnic na území hl. m.
Prahy s příslibem finančního krytí ve
výši 85 mil. Kč.
Co přinese nový IZS naší obci?
Nepůjde jen o vybudování moderní
hasičské zbrojnice, ale i o zázemí
pro strážníky Městské policie a jako
bonus by zde bylo i stanoviště
záchranné služby, a tím významné
zkrácení jejich dojezdových časů.
Dalším přínosem by bylo uvolnění
centra obce například pro výstavbu
nové knihovny. Realizací tohoto
projektu by se podařilo vyřešit
hned několik palčivých problémů
Klánovic najednou.
Robert Zoulík
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Hydepark

Čtyři vteřiny života
Od 1. června projíždějí rychlíky přes
Klánovice rychlostí až 160 km v hodině.
Hned první den nového opatření smetl
vlak člověka v Běchovicích. Jak je možné, že
nestačil včas zareagovat a utéct? Počítejte
se mnou: 160 km/h znamená, že vlak
ujede 40 metrů za jednu sekundu. Reakční
doba zkušeného řidiče, za kterou šlápne

na brzdu od varovného signálu, je 0,7
sekundy. Jaká je asi reakční doba člověka,
stojícího v kolejišti, když se na něho řítí
vlak? Šok, pak běh přes kamení a snaha
strnulých nohou vyhoupnout se na perón.
Sečteno deset sekund? Vraťme se k vlaku,
který se neslyšně valí pod silničním
mostem. K nádraží mu v ten okamžik

chybí 160 metrů, a vám zbývají 4 vteřiny
života! A tak můžeme posouvat smrtelnou
distanc až k téměř půlkilometrové
vzdálenosti na úroveň ulice V Pátém, kdy
máte k dispozici 11 sekund na únik. Rodiče,
varujte své děti, aby si nikdy nezkracovaly
cestu domů přes koleje!!!
Robert Zoulík (Spolu pro Klánovice)

Proč v Klánovicích zní siréna?
Poslední dobou se po Klánovicích šíří
kritika na časté houkání sirény. Ano,
je to tak. Siréna, která je umístěna na
budově Úřadu MČ Klánovice, je určena ke
svolávání Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Klánovice při mimořádné události.
Je pravdou, že není jediným způsobem
svolávání, ale je vyzkoušená a funkční. Tato
siréna je spouštěna při vyhlášení poplachu
jednotce přímo z Operačního střediska

HZS hl. m. Prahy. Letos se (do 20. 6. 2016)
rozezněla celkem padesátkrát. Tolik bylo
vyhlášeno jednotce mimořádných událostí
na území Klánovic a okolí. Pro informování
veřejnosti je vytvořen facebookový profil:
https://www.facebook.com/pages/SDHKlánovice, kde je snaha o poskytování
aktuálních informací.
Co se týče použití výstražného
zvukového a světelného zařízení na

zásahových vozidlech, příkaz k jejich
použití dává velitel, a to s ohledem na
bezpečnost silničního provozu. Z důvodu,
že vozidla vyjíždějí od vrat garáže
v protisměru až na ulici Slavětínskou, musí
být výstražné zařízení v provozu. Věřte,
že pokud se rozezní siréna nebo VRZ,
nejedou klánovičtí hasiči na výlet, ale vždy
k případu, někomu na pomoc.
Pavel Jaroš (Hlas Klánovic-ČSSD)

Zastupitelka Zorka Starčevičová (Čas na změnu) se z důvodu nemoci omluvila. Další oslovení zastupitelé příspěvek nezaslali.

Z dopisů redakci

Dům pro seniory v Klánovicích – pohled zdola
Díky schopnému starostovi Oldovi
Hanzalovi jsme mohli mít od něj i dům pro
seniory. Bohužel přišlo jeho předčasné
úmrtí a já když jsem se k možnosti
dokončení dostal, jsem to za své dvouroční
působení nestihl. Stručně rekapitulováno
– Olda zajistil pozemek u Přimského
náměstí, projekt a i stavební povolení
s platností do poloviny roku 2007. Kapacita
byla 30 seniorů, což i dnes je odborníky ze
stavebnictví posuzováno pro Klánovice za
optimum. A to vše zvládl vlastní aktivitou,
bez výdajů za agentury, bez zkušeností
na ministerstvu nebo ředitelství, s téměř
polovičním množstvím zastupitelů.
Za mého působení se mi podařilo
v roce 2007 získat cca 0,5 mil. Kč, které
byly organizací OMI (Odbor městského
investora) proinvestovány v rámci
stavebních prací, ještě před ukončením
platnosti tohoto Oldřichova stavebního
povolení, které tím nepropadlo!
Mým záměrem bylo získat peníze na
stavbu od Magistrátu s argumentem, že
my dáváme pozemek a 10 mil. Kč z prodeje

Švestkovy vily a oni ať se také pochlapí.
Osobně jsem též jednal tehdy o finanční
pomoci přímo i s kardinálem Vlkem, který
mi ji přislíbil. Z ministerstva životního
prostředí jsem měl slíbenou dotaci na
zateplení budovy a za účelem energetických
úspor i na zakoupení spec. fotovoltaiky
v kompletu s horizontálním bezhlučným
větrníkem, jehož výrobu v té době v licenci
zahajoval brněnský výrobce, který mi
dodávku též přislíbil. Na zajištění provozu
jsem měl písemnou nabídku od Charity
Neratovice s vyplývající cenovou relací
za nájem v oblasti cca 5000 Kč měsíčně
pro ubytovaného seniora, seniorky. Od
Magistrátu pak závazný příslib, že Klánovice
budou správcem tohoto zařízení, resp.
že Klánovice si budou o přijímaných
seniorech pro toto zařízení sami a nezávisle
rozhodovat. Výše uvedené mohu i v dnešní
době kdykoli doložit.
A co dodat? Deset milionů z prodeje
Švestkovy vily využili jistí zastupitelé
k prezentaci svých aktivit. Samotní senioři
se spokojují s pábením o domově seniorů

jistých vlivných. Osobně předpokládám,
že naše patnáctičlenné zastupitelstvo se
nejspíš bude prezentovat zadáním jistých
agenturních průzkumů a variant projektů
s příslušným finančním rozptylem. Nelze
vyloučit, že nakonec nejspíš dojde na
nějakého toho soukromého investora, kde
si pak zájemci sáhnou hlouběji do měšce,
přitom např. v domě s pečovatelskou
službou na Chodově platí ještě i dnes
za nájem pouze 3500 Kč měsíčně, takže
schopní a korektní se stále ještě najdou.
Závěrem se omlouvám Oldřichovi,
že tuto jeho pyramidu jsem nedotáhl.
Zbývá nostalgie na přece jenom naši
jednu společnou pyramidu z našeho
mládí, když jsme ještě jako dorostenci na
krajském přeboru Středočeského kraje ve
stolním tenisu byli oba v Mladé Boleslavi
ve svých kategoriích na stupních vítězů
a z obdržených hodnotných soudobých
knižních cen s věnováním jsme, na podnět
Oldy, v jisté komůrce, z nich pyramidu
tehdy postavili.
Ladislav Hrabal
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Ze života Klánovic

Letní Kino v Klánovicích

Veřejná debata.

První představení Letního kina, DPHMP, které se uskutečnilo v pondělí
27. 6. přilákalo přes chladné počasí před školu na padesát diváků. Akci velkoryse
podpořila MČ Praha Klánovice.
Foto KZ Luboš Palata

Klánovické nádraží

Klánovické nádraží se už na konci června začalo vylupovat do hezčí, opravené
podoby. Hotovo by mělo být ještě o prázdninách.
Foto KZ - Luboš Palata

Klánovičtí modeláři míří na mistrovství světa
Máme za sebou jarní část sezony
Českých pohárů F1ABC, z nichž jsme dvě
soutěže pořádali o víkendu 23.–24. 4. 2016
na letišti v Hořicích. O víkendu
11.–12. 6. 2016 se naši mladí modeláři
zúčastnili soustředění reprezentace na
letišti v Hořicích. Reprezentační družstvo
v kat. F1B ve složení Ondřej Dvořák,
Kateřina Fišerová, Martin Fišera
a náhradník Anna Fišerová se zúčastní
od 1. 8.–7. 8. 2016 Mistrovství světa
juniorů v Makedonii. Touto cestou chci
poděkovat našim dobrovolníkům z řad

rodičů a příznivců našeho klubu za
pomoc a podporu při pořádání soutěží
a naší činnosti.
Dále touto cestou děkuji našim
sponzorům firmám Mail Step a.s.,
PUMEX s.r.o., Lacnea, a.s., Zelený
domov s.r.o. a Městské části Praha
Klánovice, za jejich nemalou
finanční podporu, která nám
umožňuje provozovat naši činnost na
reprezentační úrovni.
Za MK Klánovice
Miloslav Fišera

9. 6. od 15 hodin se v sále
Kulturního centra Nová Beseda
konala veřejná debata o osudu
klánovických sociálních služeb pro
seniory a zdravotně postižené. Toto
téma se zde řeší už velmi dlouho,
ale bez valného výsledku. Bohužel
se zdá, že ani tato debata k ničemu
kloudnému nepřispěla. Odhalila však
jiné zajímavé věci.
Městský úřad zadal firmě BDO
veřejnou zakázku v hodnotě
přes 200 000 Kč, která má tento
problém rozklíčovat a laicky řečeno
sdělit zdejšímu úřadu, jak nejlépe,
efektivně a trvale udržitelně sociální
služby v Klánovicích provozovat tak,
aby to v prvé řadě vyhovovalo zdejším
občanům. Zástupce firmy BDO sice
výborně ovládl umění prezentovat,
ale přesto prezentované výsledky
neskryly to, že pro Klánovice nic
nového a zásadně použitelného
zatím nezjistil.
Největší vadou ovšem je, že se
mu dosud nepovedlo oslovit ty,
kterých se téma týká nejvíce – tedy
seniory samotné. Také se zdálo, že si
plete pojmy, když při prezentování
svých dosavadních prací největší
část věnoval proběhlé anketě,
která ovšem nenaplnila kvality
dotazníkového šetření, za kterou
ji vydával. Pod tlakem otázek pak
nakonec sám přiznal, že 45 úplně
anonymních odpovědí z ankety,
což odpovídá 3 % zdejších obyvatel,
žádný soudný člověk nemůže brát
jako reprezentativní vzorek přání
klánovických občanů.
Na debatu samotnou dorazilo
pouze asi 15 lidí, z čehož většina byla
z městského úřadu a zastupitelstva.
Senioři přišli maximálně čtyři.
Na závěr lze jen doufat, že
odpovědné osoby v Klánovicích
dobře pohlídají, jak se to s další
prací firmy BDO bude vyvíjet,
a pokud nebude uspokojivá, skutečně
konkrétní a použitelná přesně pro
Klánovice, dojde i na vypovězení výše
zmíněné smlouvy.
Jana Jochová
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Prázdninový kaleidoskop
Bártovy vážky v Nové Besedě
27. 6.–31. 8.
Druhá klánovická výstava dalších
pečlivě vybraných fotografií Dana
Bárty, známého zpěváka, textaře
a skladatele, který se zabývá
fotografováním vážek, za kterými
cestuje do všech koutů světa.
Výstava je prodejní.
Letní kino Houšťka
16. 7. ve 21.30
Den nezávislosti: Nový útok
Letní kino v amfiteátru nedaleko
Staré Boleslavi promítá celé
prázdniny. Například v polovině
července se sem můžete přijít
podívat na jeden z největších
filmových hitů letošního léta. Výlet
můžete spojit i s lehkou večeří
v tamní malé restauraci. Parkování
bez problémů. Atmosféra skvělá.
Festival Brod
20. 8. 2016
Přede dvěma lety se v Brodě
rozhodli oslavit 20. festivalové
kulatiny tam, kde se začala psát
historie Rock for People – v Českém
Brodě. Do areálu českobrodského
stadionu sezvali spoustu zajímavých
kapel a společně s několika tisíci
návštěvníků slavili celý den a celou
noc. Byl z toho jeden obrovský
nezapomenutelný zážitek. Uplynuly
dva roky a je nejvyšší čas na
další „akci BROD“.
Kořeny festivalu Rock for People
jsou neoddělitelně propleteny
s českou hudební scénou. V Českém
Brodě uvidíte například Sto zvířat,
Lake Malawi, Anetu Langerovou nebo
Mig 21. Cena vstupného je 400 Kč.
Klánovický minifestival
So 27. 8. 2016 15.00
Festival bude i letos zaměřený
převážně na hudební skupiny
z Klánovic a okolí. Vystoupí Quarter
21, Nevereasy, Juicy Freak, Tango Jazz
Band, FreeQ, FKK a další.
Koncerty – vstupné: dospělí 150 Kč
/ děti, senioři, ZTP 70 Kč
– bez rezervace. Již šestý ročník
Klánovického hudebního
minifestivalu se uskuteční v sobotu
27. srpna od 15.00 do 22.00 v parčíku
KC Nová Beseda (v případě nepřízně
počasí v sále KC Nová Beseda).
Sestavil Luboš Palata
Chcete informovat o své akci?
Napište do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz

Události měsíce

Sochání pro Hedviku

Jitka Molavcová se přijela podívat na práci sochařů. Foto KF

Každoroční sochařské sympózium
s názvem Sochání pro Hedviku opět
zase o něco zkrášlilo Klánovice a zase
o krok dál posunulo myšlenku vzniku
venkovní galerie v srdci městské části
Praha 9 – Klánovice. Při práci jste mohli
vidět čtyři skvělé umělce, sochaře
Jiřího Genzera, který vytvořil další ze
čtyř řeckých bohů, dále Jana Zemánka,
Milana Kuzicu a Petra Fidricha, jenž
vytvořil dedikační sochu výtvarnici Běle
Suché, manželce Jiřího Suchého.
Byl to opět velký zážitek. Na sochách
si dali umělci tak záležet, že některé
dodělávali ještě několik dní po vernisáži 14.
6. 2016. Záštitu nad akcí převzala tento rok
známá herečka a zpěvačka Jitka Molavcová.

Organizátoři z nadačního fondu
Klánovické fórum, který akci pořádá
spolu s panem Karlem Vilgusem,
oznamují, že každý z občanů si
může vybrat svoji sochu a finančně
ji podpořit . Pokud se vám projekt
venkovní galerie líbí a budete mezi
zájemci, prosím obraťte se telefonicky
na číslo 604 288 076, či elektronicky
na e-mail romanakf@icloud.com.
Organizátoři děkují všem sponzorům,
mezi nimiž jsou: Lesy ČR, MČ
Praha 9 – Klánovice, stavební firma
ZISTA, SŠHG Praha 9 – Klánovice,
a především bývalý starosta Klánovic –
Jaroslav Losert.
(lup), (KF)

Bártovy vážky si opět našly cestu do Klánovic
Dan Bárta je veřejnosti znám
především jako osobitý, charismatický
zpěvák, textař a skladatel, držitel
několika ocenění Akademie populární
hudby, který se současníkům vryl do
paměti svojí výraznou tvorbou. Při

svém náročném poslání se dokáže
věnovat i dalším uměleckým aktivitám,
především fotografování vážek, za
kterými cestuje do všech koutů světa.
Pokud byste čekali „Hobby na víkend“
mýlíte se. Pro Dana Bártu je příznačné,
že vše, co dělá, dělá pořádně a na
profesionální úrovni. Své fotografie
poskytuje na odborné prezentace
a pomáhá odborníkům s etologickým
pozorováním, daty o tomto vodním
hmyzu. V současné době připravuje
rozsáhlou publikaci o vážkách. Mezi
nejcennější fotky jeho sbírky patří
řada vzácných druhů či obtížně
fotografovatelné druhy, které nemá
nikdo jiný na světě.
(NB)
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Hasiči informují

Trochu netradiční sobota
V sobotu 11. 6. jsme byli v rámci
Muzejní noci pomoci našim
kamarádům do Výtopny Zlíchov
nedaleko Smíchovského nádraží.
Naše práce spočívala v úklidu
depa, mytí vagonů a lokomotiv

a sekání trávy. Za tuto pomoc jsme
byli odměněni jízdou historickým
vlakem taženým parní lokomotivou
475.111 „Plzeň“. Moc za tento zážitek
děkujeme. Jsme rádi, že jsme mohli
pomoci, a to i z důvodu, že lidé ze

Zlíchovské výtopny pomáhají nám
při našem Zábavném odpoledni
s hasiči. Letos se koná v sobotu
10. 9. od 14.00 na tradičním místě
v okolí Haly starosty Hanzala. Tímto
vás všechny srdečně zveme.

stromu. Strom byl odstraněn pomocí
motorové pily, nastavovacího žebříku
a navijáku na DA. V 20.13 se jednotka
vrací na základnu.
Dne 27. 5. vyjíždí jednotka s CAS 25
k případu nebezpečného hmyzu do
ulice Medinské. Na místě zjištěn včelí
roj v odvětrání bytu v bytovém domě.
Jednotka za pomocí lezecké techniky ze
střechy objektu provedla likvidaci roje.
Dne 17. 6. v 11.02 je jednotka OPISem
vyslána do ulice Průmyslové, do areálu
Lynde, kde mělo dojít k výbuchu
acetylenu. Na místo je požadována

CAS 32 Tatra 148. Na místě je již větší
počet jednotek. Naštěstí se jedná
„jen“ o prověřovací cvičení, svolané
HZS hl.m. Praha.
Dne 18. 6. v 14.03 je jednotka požádána
o pomoc při likvidaci hmyzu v ulici
Plačické. Jednotka vyjíždí s CAS 25
v počtu 1+4. Na místě provede odstranění
hmyzu v půdním prostoru rod. domu.
Chceš být i ty jedním z nás? Neváhej
nás kontaktovat! Scházíme se každou
sobotu v budově zbrojnice Medinská
999 od 9.00 hodin.
Radek Čihula, preventista SDH

Ze zásahové činnosti
Dne 23. 5. v 18.43 je Jednotka SDH
Klánovice vyslána do ulice Blešnovská
k nalomenému stromu. Pokyn k výjezdu
dal OPIS na základě žádosti hlídky Policie
ČR. Na místě je zjištěn vzrostlý dub,
který je ve výšce čtyř metrů rozdvojen
a od rozdvojení je směrem k zemi cca
2 m dlouhá prasklina. Jednotka vyjíždí
s CAS 25 Liaz a DA Nissan. Posléze dojíždí
jednotka HZS Praha ze stanice Satalice.
Na místě rozhodnuto vyčkat na příjezd
zástupce vlastníka – Lesů hl. m. Prahy.
Po příjezdu zástupce Lesů je dán naší
jednotce pokyn k odstranění havarijního

Z klánovického sportu

Souhrn fotbalového ročníku v Klánovicích
Mnoha změnami prošel klánovický
fotbal za uplynulých 12 měsíců. Skoro
by se dalo říct, že kdyby někdo před
rokem odjel někam do zahraničí a dnes
přijel do našeho areálu, nevěřil by
svým očím. Změnilo se jak personální
obsazení v klubových strukturách,
tak doznal také velké přestavby
areál jako takový.
Fanoušky ale určitě více zajímá
samotný fotbal. Co si budeme
povídat, některé kategorie již zažily
povedenější ročníky. Úspěchy sklízely
mládežnické kategorie a zahanbit se
nenechali ani skoro dospělí dorostenci.
Největším pozitivem ale zůstává široká
hráčská základna – kdykoli si najdete
o víkendu čas, někdo u nás hraje
mistrovský zápas.

střelcem se stal Jan Vojtíšek se šesti
góly. O osudu vlajkové lodi klánovické
kopané se ještě bude rozhodovat,
pravděpodobně však bude příští sezonu
hrát II. třídu a pokusí se opět dostat
o patro výš, kam zázemím i tradicí patří.

Muži
A-tým se ve své I.B třídě – kam po
loňských dobrých výkonech postoupil
– umístil na předposledním místě
s celkovým ziskem 10 bodů. Nejlepším

Mladší dorost
„Říká se, že druhá sezona po postupu
bývá nejtěžší – z naší strany tomu tak
určitě bylo,“ říká pro klubové stránky
jeden z trenérů Tomáš Svoboda. Mladší

Starší dorost
Velmi povedenou sezonu mají za
sebou svěřenci trenéra Silovského.
Třetí místo za silnými Admirou
a Zbraslaví se dá rozhodně považovat
za úspěch. Zároveň měli dorostenci
druhou nejlepší defenzivu, což svědčí
o jejich připravenosti na dospělý fotbal.
Již nyní začali fanoušci rozeznávat
jména jako Šperl, Kutzendorfer,
nebo Ulrich. Teď přišel čas, aby se
adaptovali další.

dorost ve své druhé sezoně pražského
přeboru obsadil poslední místo. „Tento
ročník nám odkryl některé nedostatky
našich hráčů, které ještě musíme
vypilovat. Příští sezonu budeme hrát již
soutěž starších dorostenců, čeká nás
tedy hodně práce,“ dodává Svoboda.
Mládež
Mládež si až na výjimku v podobě
starších žáků, kteří měli proti sobě
o jeden až dva roky starší soupeře,
vedla báječně. Především starší
přípravka předváděla pod trenérským
triumvirátem Kučera–Bezouška–
Procházka fantastickou podívanou
a většině soupeřů nedala pražádnou
šanci na úspěch. I mladší přípravka pod
vedením Matouše Richtra či přípravka
Mini si nevedly vůbec zle a přivážely
si týden co týden domů skvělé zážitky
z vyhraných zápasů.
Více informací na
www.fkklanovice.cz
Matěj Nejedlý

císlo 7-8 | 2016

10

Pronajmu obchodní prostor
v polyfunkčním centru Blatov - Ujezd nad Lesy, ul. Oplanská.
Celkem 76m2, z toho zázemí 16m2.
Info - 724 002798.

Dne 4. července 2016 oslaví významné životní jubileum
naše maminka a babička

KLÁNOVICKÉ TAXI
TEL.: 737 157 956
Objednávky a info o ceně 7-19h

Ludmila Lenková.
Také touto cestou bychom Ti rády poděkovaly za Tvojí
obětavost, skromnost a rodinné zázemí, které pro Tebe
vždy bylo na prvním místě.
Připomeňme rovněž Tvoji službu klánovickému Dětskému
domovu, kde jsi se starala o opuštěné děti a měla je ráda.

www.taxi-klanovice.cz

Přejeme Ti hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody.

E-mail: taxiklanovice@seznam.cz

Máme Tě moc rády!

J&V partners, s.r.o.

Tvoje dcery Ludmila, Julie a Kristina s rodinami
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HledáMe tě!

“chápou,
v Mekáči

Že škola

je teĎ Moje

priorita.
volný čas i práci si
plánuju,

„

jak potřebuju.
david, 21 let
Mcdonald’s brno-rohlenka

kontaktní osoba - roman pešout

+420 776 825 947
amirestaurant@seznam.cz

Letak_McD_Nabirame_148x210_David_AMI.indd 1

07.06.16 14:02
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TIME BAR KLÁNOVICE
•
•
•

Nově venkovní barové posezení
Víkendové taneční párty
Přijď i v týdnu na koktejl

Ne-Čt 18 – 02 hod.
Pá-So 18 – 04hod.

603 934 058
PALIVOVÉ
DŘEVO-sTUPICE
728 272 687,
776 834 911
Cena do 980 Kč
Doprava zajištěna.

CHOVATELSKÉ
POTŘEBY
KLÁNOVICE,
V PÁTÉM 502
Z UZAVŘENÉ PRODEJNY
V PRAZE VYPRODÁVÁME
ZBOŽÍ S 20% SLEVOU
(VODÍTKA, OBOJKY, HRAČKY,
MISKY, KLECE).

OTEVŘENO
Pondělí-Pátek
15.00-19.00 hod.
Sobota
9.00-12.00 hod.

PRO VAŠE PSY: MINIŠKOLKA (hlídání psů
v domácím prostředí), VÝCVIK (základní
pro všechna plemena, specializovaný
pro retrievery: OVVR, PZ, VZ...), KRMIVA
(Artemis, Marp, Happy dog, Platinum),
POTŘEBY (zejména pro lovecký vycvik),
VÝCVIKOVÉ OBOJKY (DogTrace) a další.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo mobil: 775 975 977.
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Nejvýhodnější podmínky při
prodeji nemovitostí.

100% služby
0% provize
dále
PRODÁVAJÍCÍM ZDARMA NABÍZÍME
tržní analýzu

právní služby advokáta
úschovu kupní ceny u advokáta / notáře
průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
znalecký posudek pro daňové účely

+420 602 228 236 | info@maternovo.cz | www.maternovo.cz
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ÚKLIDOVÁ FIRMA
Mgr. Jaroslav Šafaøík
- Úklid RD, bytù, zahrad
- mytí oken, podlah
- montáž a servis klimatizací
- stroj. èištìní kobercù
- mokrou metodou
- sekání trávy, sbìr listí

sTAVEBNÍ PrÁCE

celkOvÉ rekOnstrUkce i drObnÉ Opravy,
dlaŽby, sádrOkartOny, OplOcenÍ, zateplenÍ,
malÍŘskÉ, bOUracÍ práce, hOdinOvÝ manŽel
nynÍ mimOsezÓnnÍ slevy
604 690 317

V ZÁŘÍ OTVÍRÁME NOVÉ
KURZY ANGLIČTINY PRO DĚTI
OD 1,5 DO 16 LET
V HORNÍCH POČERNICÍCH.

Èistá domácnost od nás
Objednávejte na tel.:
723 703 968
e – mail:

info@ostrahauklid.cz
www.ostrahauklid.cz

www.littleboat.cz
.

ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. RICHARD MINDŽÁK
Tel. 775 263 322
Přijímáme nové pacienty
Oplanská 2665, Újezd nad Lesy
www.zubniujezd.cz

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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Viladům Jižní terasy, Starokolínská ul.,
Praha 9 – Újezd nad Lesy

ProdEJ - Viladům Jižní terasy
Starokolínská ul., Praha 9 – Újezd
nad Lesy, 5 bytů
 4+kk/G, přízemí 99m2 + terasa
26m2, cena 4.490.000,-Kč,
 4+kk/G, 1. patro, 96m2 + terasa
18m2, cena 4.690.000,-Kč,
 4+kk/G, 1.patro, 96m2 + terasa
18 m2, cena 5.090.000,-Kč,
 3+kk/G, podkroví, 90m2 + terasa
23m2, cena 4.670.000,-Kč
 3+kk/G, podkroví, 91m2 + terasa

PRODEJ ZAHÁJEN

23m2, cena 4.950.000,-Kč.
PENB - rozhraní tříd B - A (velmi úsporná
až mimořádně úsporná budova).

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Bc. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Makléř roku 2014 a 2015 rEMAX Horizont
Makléř roku 2014 a 2015 – region Praha
Makléř roku 2015 rEMAX Čr

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
cena 8.950.000,-Kč

ProdEJ - luxusní byt 4+kk/T, 113 m2,
terasy 82 m2, 2 parkovací stání, Rezidence
Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice.
cena 6.200.000,-Kč

ProdEJ – ŘRD s disp. 4+kk /G/ 3T/
zimní zahrada s vířivkou, podlahová
plocha 140 m2, pozemek 222 m2,
Konopišťská ul., Šestajovice.

zdirad.pekarek@re-max.cz

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a rd
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí
cena 3.069.570,-Kč

ProdEJ – stavební pozemek o výměře
933 m2, ul. Manželů Starých, Šestajovice

www.zdiradpekarek.cz
reze

rvac

e

ProdEJ – stavební pozemek
846 m2, ul. U Tří svatých,
Horoušánky, okr. Praha – východ

reze

rvac

e

ProdEJ – hezký stavební zasíťovaný
pozemek o výměře 740 m2,
Chudoměřická ul. Praha 9 – Klánovice
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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

6. KLÁNOVICKÝ

VELETRH KR OUŽK Ů
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

7. září 2016
u základní školy
Velký výběr kroužků a aktivit pro děti
i dospělé v Klánovicích a blízkém okolí.
Bohatý doprovodný program!

Zájemci o prezentaci svých aktivit ať nás
kontaktují na emailové adrese:

volesovi@volny.cz
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OKRAŠLOVACÍ
SPOLEK

KLÁNOVICE

porádá setkání a jízdu historických vozidel

XVII. ROČNÍK

OKOLO
VIDRHOLCE

dne 23. července 2016 /sobota/ u hotelu Smolík, Staroklánovická 204, Praha 9.
Jízda je venována nadačnímu fondu Slunce pro všechny.
Součástí setkání je orientační jízda historických vozidel do r. v. 1950
ostatních po dohode.
start ve 12.30 hodin startovné dobrovolné výstava stroju /i tech,
které se nezúčastní jízdy/ /zveme majitele užitkových vozu a zarízení auto, moto, velo/
začátek v 10 hodin souteže dobových oblečení, elegance, o nejstarší vozidlo,
o nejvzdálenejšího účastníka, atd…
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placená inzerce

Klánovičák Jaroslav Losert
V měsíci červenci se dožívá v plném zdraví krásného věku 79 let klánovický patriot ing. Jaroslav Losert, člověk, kterého si osobně velmi vážím
a jehož osobnost si tímto dovolím přiblížit čtenářům Klánovického zpravodaje. Narodil se v červenci roku 1937 v Klánovicích. Během druhé
světové války žil s rodiči v Českých Budějovicích a po válce se rodina vrátila do Klánovic. Po základní škole a měšťanské škole vystudoval střední
průmyslovou školu elektrotechnickou. Studium na střední průmyslové škole dokončil v roce 1956 maturitou a získal kvalifikační list konstruktéra
elektrických strojů a přístrojů. Následně byl přijat ke studiu na fakultě elektrotechnické ČVUT. Souběžně se studiem na střední škole získal
kvalifikaci promítače 35mm filmů. Dalším studiem získal specializaci i na slaboproudou elektrotechniku a specializaci na rozhlasovou, filmovou
a televizní techniku. Souběžně při studiu na vysoké škole byl zaměstnán na katedře rozhlasové filmové a televizní techniky jako asistent. Po celou
dobu studií na střední i vysoké škole působil jako promítač v místním klánovickém kině. Po ukončení vysokoškolských studií nastoupil v roce
1962 na umístěnku do Hradce Králové do podniku Československé hudební nástroje, n.p. – Petrof, oddělení základního a aplikovaného výzkumu
hudebních nástrojů, kde vyučoval na tamní závodní škole. V roce 1965 nastoupil na ČVUT, fakultu elektrotechniky, později na Rektorát ČVUT. Zde
se věnoval pedagogické práci, výzkumu v oboru elektroakustiky, fyziologické akustiky a vnímání zvuku, aplikací audiovizuální techniky ve výuce,
tvorba výukových videoprogramů z různých technických oborů, konzultant stavebních projektů škol.V roce 2003 odchází do důchodu, ale nadále
plní smluvní úkoly na ČVUT.
Od roku 1966 se účastní správy veřejných záležitostí v Klánovicích.
1966-1989 členem komise školské a kulturní MNV, spolupráce při presentaci kulturních programů. Dlouholetá práce v místním
rozhlase v Klánovicích.
1990 – 1994 členem zastupitelstva Klánovice za Občanské fórum, komise výstavby, spoluúčast na zahájení systematické výstavby kanalizačních
a vodovodních řadů, zadání urbanistické studie Klánovic, jednání o rozšíření pražské MHD na úrovni PS PČR. Zde byla přijata představa současné
Pražské integrované dopravy, účast na jednáních útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy – budování silniční sítě – pražský okruh. Zpracování
připomínek k US Klánovic.
1995-1998 členem zastupitelstva (ODS), zástupce starosty, kontrolní výbor. Uzavření a vyhodnocení připomínek k urbanistické studii Klánovice,
veřejná presentace a její schválení bez výhrad – obsahuje veškeré aspekty rozvoje MČ a je dodnes platnou částí územního pránu hl. m. Prahy.
Zastupoval městskou část na všech důležitých jednáních, v případě potřeby zastupoval starosty JUDr. Antonína Paplháma a Jiřího Hladíka.
1999-2002 mimo zastupitelskou funkci, jmenován starostou Oldřichem Hanzalem zástupcem MČ ve školské radě Masarykovy základní školy.
2003-2006 členem zastupitelstva MČ za ODS. Po úmrtí starosty Oldřicha Hanzala poprvé zvolen starostou. Pracovní kontakty s odbory MČ
Praha 21 a MHMP. Dořešení restituce budovy MŠ Medinská, dokončení stavby MŠ V Žáčku. Zajišťování pokračování výstavby učeben v budově
základní školy č.p. 200. Získání grantu na výstavbu venkovního hřiště ZŠ, účast na kontrolních dnech velkých akcí, (ZŠ, komunikace) včetně řešení
konfliktních problémů. Počátky jednání se SŽDC a projektanty Koridor ČD Úvaly – Praha-Běchovice
2007-2010 nezávislý člen zastupitelstva, po odvolání starosty ing. Ladislava Hrabala zvolen podruhé starostou. Dokončování zateplení budov ZŠ,
řešení fasád, zejména č.p.1. Rekonstrukce zbrojnice SDH Klánovice, umožňující modernizaci vozebního parku, obnovení prací na zcela zastavené
rekonstrukci místních komunikací (OMI), velká oprava povrchu ulice K Rukavičkárně.
Přestože nyní čelí pan Losert trestnímu oznámení, které na něho pro domnělé nedostatky podalo současné vedení městské části, na
Klánovice nezanevřel. I když zde již nebydlí, často do Klánovic jezdí, navštěvuje různé akce společenského i charitativního zaměření.
Každoročně finančně podporuje Běh naděje, Sochání pro Hedviku a přispívá i na další jednorázové akce, pořady a mimo jiné i na nové
hodiny, které budou před školou. Přeji panu Losertovi pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěch v souboji s lidskou malostí a neinformovaností.
M. Bartulíková

Kuchyně EKOLANDIA hledá spolehlivé zaměstnance pro novou pobočku
v Klánovicích na pozici:
Pomocný/á kuchař/ka. Nástup ihned. Požadujeme - spolehlivost, zodpovědnost
a samostatnost.
Nabízíme - DPP, 100 Kč/hodinu. Preferujeme bydliště v Klánovicích a blízkém okolí.
Zájemci, prosím zašlete životopis na email: marta.melicharova@ekolandia.cz,
případně kontaktujte TEL: 734 854 704 (paní Melicharová)
Kuchyně EKOLANDIA hledá schopného uchazeče na pozici samostatného kuchaře
pro kuchyni zdravého stravování - provozovna Klánovice. Provoz kuchyně je zaměřen
na závodní stravování. Dostatečná praxe v oboru je podmínkou.
Místo výkonu práce: Praha - Klánovice
Nástup: ihned
Náplň práce:
•
zodpovědný za přípravu všech jídel
•
udržování čistoty na pracovišti
•
zodpovědnost za správné skladování a udržování potravin
•
zodpovědnost za správné zpracování surovin
•
práce s čerstvými a regionálními surovinami
Požadujeme:
•
zkušenosti na pozici samostatného kuchaře
•
zkušenosti s přípravou hotových jídel
•
znalost české a regionální kuchyně.
•
samostatnost, časovou flexibilitu a loajalitu
•
pružnost, spolehlivost, pozitivní myšlení a komunikativnost
•
umět pracovat samostatně i v týmu
•
chuť se učit a zdokonalovat v oblasti specializace naší kuchyně
Nabízíme:
•
zázemí stabilizované společnosti
•
práci v pracovních dnech, jednosměnný provoz
•
závodní stravování
•
přátelské pracovní prostředí, stabilní zázemí
•
zajímavé finanční ohodnocení za dobře odvedenou práci
Zájemci, prosím zašlete životopis na adresu marta.melicharova@ekolandia.cz ,
případně nás kontaktujte na telefonu: 734 854 704 (paní Melicharová)

Jubilanti
Červenec 2016
Anežka Bartošová
Ludmila Lenková
Marie Žížalová
Jiří Starý
Hana Zejdová
Alena Karlinová
Zdeněk Vlk
Marta Strnadová
Anna Kadeřábková
Srpen 2016
Jiřina Hejtmánková
Zdeňka Vonšovská
Karel Vrtiška
Edeltraud Šuhajdová
František Hokr
Jaroslav Horák
Petr Lindr
Jana Toužilová
Věra Malá
Jan Jelínek
Všem oslavencům gratulujeme!
P. S. V minulém čísle jsme místo června uvedli červenec.
Za chybu se omlouváme.
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PROGRAM červenec/srpen 2016

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V KC NOVÁ BESEDA
Během letních prázdnin bude kavárna s venkovním posezením pod slunečníky a kaštany otevřená.
Letní otevírací doba Beseda Café:
Po-Ne 16:00-21:00
Kulturní centrum má tzv. divadelní prázdniny.
KLÁNOVICKÉ DÉJÀ VU – výstava fotograﬁí Dana Bárty
Navazujeme na velmi úspěšnou výstavu z roku 2014 a zároveň Vás zveme na druhou výstavu dalších pečlivě vybraných fotograﬁí Dana Bárty, známého zpěváka, textaře a skladatele, jenž se zabývá fotografováním vážek, za kterými cestuje do všech koutů světa. Pokud byste čekali
„Hobby na víkend“ mýlíte se, Dan Bárta je uznávaným fotografem a vážky fotí již 20 let. Spolupracuje s řadou odborníků doma i v zahraničí,
pravidelně publikuje v odborných i společenských časopisech.
Výstava je prodejní a v KC Nová Beseda ji můžete zhlédnout od 27. června do konce srpna.
Více informací: http://kcnovabeseda.cz/vystavy/klanovicke-dej-vu/
PRÁZDNINOVÁ PARTY
V pátek 15. 7. od 16:00 Vás zveme na odpolední, prázdninovou party v malebné zahradě KC Nová Beseda. Přijďte si zpříjemnit letní dny a
posedět si s přáteli a známými, zahrát si pétanque, poslechnout si živou hudbu nebo ochutnat indickou kuchyni - Rang De Basanti.
KLÁNOVICKÝ HUDEBNÍ MINIFESTIVAL
Opět se na Vás těšíme na šestém ročníku Klánovického hudebního minifestivalu, který se uskuteční v sobotu 27. srpna od 15:00 do 22:00 na
zahradě KC Nová Beseda (v případě nepřízně počasí v sále KC Nová Beseda).
Festival bude i letos zaměřený převážně na hudební skupiny z Klánovic a okolí. Vystoupí Quarter 21, Nevereasy, Juicy Freak, Tango Jazz Band,
FreeQ, FKK a další.
V rámci doprovodného programu bude trh uměleckých řemesel, výtvarná dílna,
a zajištěno bude samozřejmě jídlo a pití.
Vstupné: dospělí 150,- Kč / děti, senioři, ZTP 70,- Kč - bez rezervace
Tuto akci podpořili: Klánovice spolu o.p.s., KC Nová Beseda a Lost Arrow s.r.o.
Více informací na: http://kcnovabeseda.cz/program
Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a ﬁnanční podporu divadelních
představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů
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 divadelních představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů.
www.kcnovabeseda.cz

Informace: tel: 245 019 061 nebo 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. 7-8: 1. 7. 2016. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Jana Jochová, Pavla Fischerová, Radomír Kůla, Marie
Mikušová, Robert Zoulík, Matěj Nejedlý, Olga Karásková, Daniel Stangl, korektura Ludmila Palatová. Foto na titulní straně - KF. 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. 8. 2016. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1350 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma,
ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Tip na výlet

Letecké měřicí báze u poděbradské silnice

Marie Vendrová
Paní Marie Vendrová, rozená
Herčíková, je spolumajitelkou
restaurace Olymp, kterou zakoupil
její otec v roce 1936. Vzpomíná
si, jak po řadě úprav začal objekt
sloužit jako penzion a restaurace,
jako penzion byl využíván klientelou
blízkého golfu a také zejména
pacienty klánovického „zázračného“
doktora Zapletala. Penzion přežil
okupaci, ale otec paní Marie nakonec
nezvládl nátlak poúnorového režimu,
kterému odolával až do roku 1955, kdy
byl celý objekt vyvlastněn a musel
být předán LSD Jednota. „Jednota
ale ponechala ještě pět let ve vedení
podniku po smrti otce moji matku,“
říká paní Vendrová.
V šedesátých letech pak sloužil
Olymp jako vývařovna pro tehdy
vzniklou filmovou školu. V téže
době potřebovala Jednota umístit
své lidi v prostorách Olympu a opět
za použití zákona o vyvlastnění
byly rodina Herčíkova z Olympu
vyhozena. Objekt přešel na Krajský
svaz spotřebních družstev a z prostor
penzionu si vybudoval bytovou
jednotku tehdejší ředitel Luža.
Restaurace fungovala dál, v roce
1979 přešla do majetku LD Včela
a její úroveň dle kvalit dosazených
vedoucích se pohybovala na úrovni
mezi III. A IV. cenovou skupinou, jak
byly tehdy restaurace klasifikovány.
„V roce 1991 byl Olymp vrácen
dědičkám původního majitele,
tedy mně a mé sestře paní Jupové,
a od té doby se celá rodina snaží
z vlastních prostředků udělat ten
hezký předválečný Olymp,“ říká paní
Vendrová. „O to se hlavně starají můj
švagr a synovec Ladislav Jupa senior
a junior,“ dodává.
Daniel Stangl

Pojedete-li autem po silnici 611 na
jeden ze zámků či hradů, kterým je
věnováno téma tohoto čísla, zaměřte
svoji pozornost také na zcela jiný
druh památky, stojící v těsné blízkosti
vozovky. Tato technická památka má
tvar zděné budky, jakési malé tribuny,
na jejímž vršku je
umístěn zvláštní tubus
připomínající pohár.
Možná proto jsem si
dlouhou dobu myslel,
že účel tohoto objektu
souvisí se sportem.
A vlastně jsem
nebyl daleko od
pravdy. Jedná se o tzv.
leteckou bázi, jejímž
účelem bylo testování
rychlosti letadel. Jedna
z leteckých bází je
umístěna u Nehvizd před
benzinovou pumpou
a druhá, patrně známější,
před Horními Počernicemi v místě
zvaném Sychrov. Jedná se tedy o dvě
měřicí stanice, postavené začátkem
20. let minulého století na rovném
úseku někdejší letecké báze, kde se
proháněly první československé letouny

z letiště Praha–Kbely. Na měřicí bázi
byla ověřována maximální a minimální
rychlost vodorovného ustáleného letu.
Za tímto účelem byly v budovách
umístěny širokoúhlé kamery Löbnar
se svislou záměrnou osou. Na trupu
zkoušeného letadla byl umístěn
kříž, díky kterému se
stanovila poloha letadla
nad kamerou, a zahájilo
se měření. Stejným
způsobem bylo měření
ukončeno v budově báze
u Sychrova, vzdálené
od té nehvizdské
přesně 5 km. Později
se zaměřování
provádělo z letadla,
pomocí širokoúhlého
fotopřístroje
s časoměrným zařízením.
Ačkoli se měření již
od 90. let neprovádí,
objekty leteckých bází se zachovaly
dodnes a stojí zde jako významný
doklad naší letecké historie. Jsou
však v dosti poničeném stavu a dále
chátrají. A to je škoda.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Kapr Klub Křenek
Pískovou Lhotu a její jezero kousek za
Brandýsem nad Labem–Starou Boleslaví
znáte asi každý. Pro ty, kdo neznají –
stačí se vydat ve Staré Boleslavi směrem
na Mělník. Po asi pěti kilometrech,
za lesem v němž je vesnice Borek
a doprava je odbočka na ono známé
jezero ve Lhotě, narazíte po levé straně
ještě před obcí Křenek na ceduli, která
vás zve na grilované čerstvé pstruhy.
Neváhejte a odbočte. Po několika
stech metrech jízdy prašnou silnicí
se ocitnete na travnatém paloučku
s několika přístřešky, lavicemi a stánky.
Vítejte v Kapr Klub Křenek, letním
gurmánském ráji. Tato letní restaurace,
fungující od pozdního jara do brzkého
podzimu, je jedním z oblíbených
míst naší rodiny.
Pstruhy přímo z rybníka tu grilují
opravdu dokonale. Mají je ale
i uzené, které nejsou o nic horší. Pro
nemilovníky ryb mají vepřovo-krůtí
špíz, čínu, nebo grilované kotlety. Maso
má vážit 300 gramů a váží tak určitě i po
upečení, protože je nejen labužnické,

ale je ho opravdu hodně. Jídelníček není
dlouhý, ale maximálně vychytaný.
Čepované pivo Holba má tu správnou
teplotu a říz, kvalitní je i moravské
víno. Když si náhodou obsluha splete
demižon, bez problémů víno s omluvou
odnese a rychle přinese jiné, už
skutečně suché. Mají tu rádi i psy a i psi
to tu milují, protože mohou skočit
v letních vedrech do rybníka a vykoupat
se. Zavírá se sice v deset večer, ale nikdo
vás ani po desáté nikam nehoní a nedívá
se na hodinky. Jen karty ani stravenky
tu neberou. Když pak za kvákání žab
u louky, kde krouží hejna světlušek,
nasedáte do auta, říkáte si, že sem brzy
zase musíte přijet.
Luboš Palata
Kapr Klub Křenek
Křenek (kousek před ním)
denně 10–22
tel. 602131340
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