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Také náš Klánovický les potřebuje jarní úklid. Přijďte s ním pomoci 13. května. Více uvnitř čísla
Foto KZ – Radomír Kůla
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Slovo starosty

Výběr ze zpráv z jednání městské části
Rada MČ – 31. 3. 2017
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• RMČ za účasti hostů (Ing. Kubíček,
p. Vilgus) projednala návrh
nadačního fondu Klánovické fórum
na konání koncertu Hudby hradní
stráže a Policie ČR dne 10. 9. 2017
od 17 hodin v Hale starosty Hanzala
a umístění sochy vytvořené k
10. výročí úmrtí paní Hedviky
Vilgusové na náměstí
Hedviky Vilgusové.
• RMČ schválila navýšení kapacity
ZŠ ke dni 1. 9. 2017, a to z 578 na
604 žáků a kapacity školní družiny
z 248 na 270 žáků s účinností ke
dni 1. 9. 2017.
• RMČ schválila uzavření Smlouvy
o spolupráci mezi MČ –Klánovice
a Klánovice SPOLU, o.p.s. při konání
akce „Veletrh kroužků“.
• RMČ neschválila jmenování
Ing. Antonína Rezka do funkce
vedoucího odboru výstavby, dopravy
a životního prostředí na ÚMČ
Praha–Klánovice.
• RMČ schválila vypsání nového
výběrového řízení se zveřejněním
nejméně na 3 pracovních portálech.
• RMČ souhlasila s uplatněním
reklamace provedeného díla (oprava
místních komunikací) u společnosti
EUROVIA CS, a.s. dle smlouvy
č. G/50/2016/Lu a uložila úřadu
MČ tuto reklamaci uplatnit do
pátku 7. 4. 2017.
• RMČ schválila rozpočtová
opatření č. 2–4.
• RMČ schválila navýšení místního
poplatku ze psů s účinností ode dne
31. 3. 2017 o 50%.
• RMČ souhlasí s vypsáním
poptávky na výrobu a instalaci
ochranných zábran stromů na
pozemku p. č. 235 v k. ú. Klánovice
a proti vjezdu aut na chodník dle
schváleného projektu.

RMČ 7. 4. 2017
• RMČ schválila úhradu části
zpracování pasportizace zeleně za
824 ks stromů za cenu 77 456 Kč bez
DPH firmě SAFE TREES s.r.o., se
sídlem Rosice, IČO 26935287.
• RMČ schválila s platností a účinností
ode dne 7. 4. 2017 aktualizaci
„Sazebníku úhrad za poskytování

informací dle zákona
č. 106/1999Sb. v pl. zn.
• RMČ schválila uzavření
Dodatku č. 1 ke smlouvě č.
DOT/21/01/000086/2000
o poskytnutí investiční dotace
ze státního rozpočtu na výstavbu
nájemních bytů v obci mezi
Hlavním městem Prahou
a Městskou částí Praha–Klánovice
na akci „B.j. 1, Praha, Klánovice,
Smržovská“ a Dodatku č. 1 ke
smlouvě č. DOT/21/01/000087/2000
o poskytnutí investiční dotace
ze státního rozpočtu na výstavbu
nájemních bytů v obci mezi Hlavním
městem Prahou a Městskou částí
Praha–Klánovice na akci „B.j. 1,
Praha, Klánovice, Slavětínská“.
• RMČ schválila vypsání poptávky na
opravu výtluků po zimním období.
(3 pro, 2 nepřítomny)

ZMČ 18. 4. 2017
• ZMČ schválilo revokaci usnesení
ZMČ č. 23/2017 ze dne 20. 3. 2017.
• ZMČ schválilo zhotovitele zakázky
„Přístavba Mateřské školy
v Klánovicích“, a to společnost ACGReal s.r.o., IČ: 27094359, DIČ: CZ
27094359, Radimova 622/38,
Praha 6, za cenu 8 991 704,21 Kč bez
DPH, 10 879 962,09 Kč včetně DPH.
• ZMČ pověřilo starostu podpisem
smlouvy a Dodatku č. 1 ke
smlouvě s podmínkou, že firma
EU Builing a.s. nepodá v zákonné
lhůtě odvolání.
• ZMČ schválilo uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ev. č. VB/S24/1635913,
uzavřené mezi MČ Praha–Klánovice
a společností PRE distribuce a.s.
Předmětem zřízení věcného břemene
je zřízení a vymezení věcného břemene
osobní služebnosti k provedení
energetického zákona a týká se
pozemků par. č. 1193, 1586, 1589, 1590,
1631/2 v k. ú. Klánovice. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene
činí 81 900 Kč bez DPH.
• Veškeré zápisy a usnesení
z jednání rady a zastupitelstva jsou
uveřejněny v celém znění na webu
MČ Praha-Klánovice.
Ivana Horská,tajemnice ÚMČ
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Otázky a odpovědi

Slovo šéfredaktora

Letošní relativně tuhá zima způsobila poměrně velké poškození místních
komunikací. Kdy budou opraveny a co dělá ÚMČ proto, aby byly opraveny co
nejdříve? Které ulice má opravit MČ a které nespadají do její správy?
Odpověď bude takové balení „3 v 1“. Za prvé: Výtluky na komunikacích ve
správě obce – úřad vytipoval čtyři nejhorší lokality, ulice Všestarská, Krovova,
Šlechtitelská a V Jehličině. Opravovat se bude z gruntu vše, nejen výtluky z letošní
zimy, ale i letité poškození. Poptávka již byla vypsána, opravy začnou v květnu. Za
druhé: Ulice Šlechtitelská, která je ve správě Magistrátu. Zde začnou opravy na
přelomu dubna a května. Zažádali jsme o kompletní výměnu povrchu v části ulice
vedoucí k nádraží, dosáhli jsme alespoň oprav větších plošných celků. Za třetí:
Poničené ulice na Hornopočernicku, které prošly opravou v minulém roce. Podali
jsme reklamaci na všechny vady (nejhorší stav je V Trninách a v Želkovické) a na
základě místního šetření v dubnu bude rozhodnuto o termínu oprav. Věřím, že se
vše stihne během května a všechny avizované opravy „3 v 1“ budou pro Klánovice
balením dárkovým.
(Robert Zoulík, radní pro dopravu)

Výjimečné Klánovice?

V minulém čísle se jménem klánovických hasičů vyjádřil velitel SDH Pavel Jaroš
kriticky k údajné nevůli MČ přispět hasičům na repasovanou plošinu. Jaký je
pohled Rady na tento problém a postoj k jeho vyřešení?
Práce klánovických hasičů si velmi vážím, proto mě mrzí neobjektivní nebo
minimálně neúplné informace v minulém čísle KZ. Pravda je taková, že po
dobu mého působení v Radě MČ jsme hasičům snad ve všem vyhověli, vše, co
požadovali, jsme jim koupili, a vždy se s nimi dohodli na rozpočtu. Ať už se
jednalo o nákup nových dýchacích přístrojů, pořízení modernějšího auta nebo
zabezpečení zbrojnice. Nedávno jsme na přání samotných hasičů dokonce požádali
o přeřazení naší jednotky do vyšší hasičské kategorie – z JPO V do JPO III/1. Jediná
věc, na kterou jsme hasičům nekývli, byl nákup plošiny. Důvodem byl fakt, že
pořizovat z prostředků MČ takto starý vůz nepovažujeme za dobré. Nákup novější
(a dražší) plošiny v loňském roce jsme na RMČ naopak podpořili, přišlo nám to
smysluplné. Bohužel se v aukci nepodařilo tuto modernější plošinu získat. Pokud
by se v budoucnosti naskytla podobná příležitost, jistě bychom se jí opět vážně
zabývali. Nyní nám ale jako odpovědným hospodářům přišlo smysluplnější použít
klánovické peníze jinde.
(Ferdinand Polák, starosta)
Otázky i za vás pokládal Luboš Palata. Svoje podněty a tipy na otázky zasílejte prosím
na: kzsefredaktor@seznam.cz.

1 + 149 poděkování
Ráda bych poděkovala obecně prospěšné společnosti NADOSAH, provozovateli
KC Nová Beseda, za ojedinělý a skvěle připravený projekt „Příznivci Besedy sobě“.
V rámci rekonstrukce kinosálu, financovaného obcí, bylo potřeba shromáždit
ještě další peníze na kompletní opravy interiéru. NADOSAH o.p.s. proto spustila
crowdfundingový projekt, v jehož rámci se podařilo v krátké době vybrat
277 604 Kč na další zvelebení Besedy. Za touto částkou se skrývá
149 přispěvatelů, tedy velká komunita příznivců klánovické kultury, kterým
patří díky největší.

Poděkování sochaři Jiřímu Kubíkovi
Na obou koncích aleje Hany Benešové stojí vkusné památníčky ve tvaru
lipových listů od sochaře Josefa Vajceho. Objekty značně nahlodal zub času,
vandalové i práce při úpravách chodníků. Klánovický spoluobčan, kolega a přítel
zesnulého autora památníků, sochař Jiří Kubík, se bez nároku na odměnu ujal
jejich opravy. Velmi si vážíme tohoto počinu a děkujeme.
Jana Martinová jménem rady MČ

Není toho moc, co dnes Klánovice
odlišuje od vesnice nebo jiných
okrajových „venkovských“ částí
Prahy. Ano, máme výjimečnou polohu
uprostřed skutečného lesa, nikoli
jen nějakého lesoparku, jsme v lese
obklopeni přírodními rezervacemi,
je to život ve velkoměstě, a zároveň
uprostřed přírody.
Jsou tu také především z první
poloviny dvacátého století hezké
a občas i architektonicky zajímavé
domy, k nimž se sem tam přiřadí
i nějaká novostavba. Průměrný
Klánovičák bude asi i na pražské
poměry majetný, asi se tu jezdí
lepšími auty, kupují kvalitnější
potraviny, máme tu slušné kulturní
centrum, pár dobrých restaurací,
dobrou školu a školku, pěkná
sportoviště… Ještě chvilku by se
v tomto výčtu dalo pokračovat,
ale ne moc dlouho.
Skutečně výjimečnou věc,
kterou byly zdejší lázně, jsme
si v osmdesátých letech zbořili
a rozparcelovali a už třicet let se
k nějaké obnově nemáme. Obnovený
golf, jenž měl zasáhnout velkou
část lesa, jsme vcelku správně
nedopustili a na jeho umístění
jinam, třeba na louky za les, jsme
se nedohodli. Teď to vypadá, že se
zřejmě nepodaří dosáhnout dohody
o rozšiřování sochařské výzdoby
Klánovic, která vzniká během i letos
pokračujících ročníků Sochání pro
Hedviku. Výzdoba, jež byla jednou
z mála skutečně zcela výjimečných
věcí v Klánovicích.
Ano, sochy vyžadují údržbu, ne
každému se strefí do vkusu, ale
důvod, proč není možné, aby si
Klánovice na jednom z hlavních
místních bulvárů vybudovaly
postupně sochařskou galerii, mi
skutečně uniká. Proto bych chtěl
osobně ještě jednou apelovat na
všechny zúčastněné, aby se pokusili
dosáhnout důstojné dlouhodobé
dohody, která by Klánovicím dodala
krásný kulturní rozměr, jenž nám
celá Praha bude jen závidět.
Luboš Palata
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Téma čísla: Dětský domov je i náš, klánovický

Zvenčí vypadá hlavní budova dětského domova jako zámek. Uvnitř to ale ještě před několika lety tak nebylo.
Foto KZ – Radomír Kůla

O Dětském domově v Klánovicích, jeho zaměstnancích i dětech jsme si povídaly s paní ředitelkou Mgr. Danou Kuchtovou.
Dětský domov má spoustu informací o svém fungování na internetových stránkách, které rozhodně stojí za přečtení, ty
nejzajímavější věci se ale člověk dozví až při osobním rozhovoru.
Jak se v posledních letech
dětský domov změnil?
Když jsem zde před sedmi lety
začínala, přišla jsem do prostředí
zanedbaných pozdně secesních vil.
Pro mě to byl šok, že děti v takovém
prostředí vůbec žijí. Zvenku byly sice
nové střechy, ale dům obklopovaly
neudržované zahrady. Uvnitř bylo
všechno tmavé až depresivní, pokoje
byly pro tři až čtyři děti. V takovém
prostředí nemůže člověk dobře
vyrůstat. Začali jsme tedy s rekonstrukcí
všech čtyř velkých budov, garáží,
zahradních domků a opravovali
postupně, využili jsme každý prostor
pro bydlení. Nezapomněli jsme
ani na zahrady, které se změnily
zásadním způsobem. Největší zahrady
byly již zrekonstruovány, zbývá
ještě jedna zahrada.
Dost se to tu změnilo, děti bydlí
po jednom až po dvou v pokojích.
Provzdušnili jsme prostředí, zbavili

se starého nábytku a snažili jsme se
obnovit původní materiály a vzory, např.
stropů, dveří.
Změnila se i výchova, je demokratická
a otevřená. Na návštěvy sem jezdí
kamarádi dětí, rodiče i příbuzní,
kamarádi u nás občas přespí. Bydlení
má rodinný charakter, děti si o víkendu
samy nakupují a vaří. U vychovatelů
klademe důraz především na to, aby
měli rádi děti a aby představovali
všechny „kategorie“ příbuzenských
vztahů: děti se setkávají s lidmi
typu starší sourozenec, matka, otec,
babička. Dědu nemáme.
Jakým způsobem umožňujete dětem
objevit jejich zájem pro nějakou oblast?
V domově máme keramickou dílnu,
kde děti vyrábějí hrnečky, vázy, obrázky
pod vedením paní vychovatelky, která je
současně výtvarnicí. Dále do keramické
dílny dochází terapeutka, která provádí
terapii hlínou. Občas děti navštěvují
v domově kroužek Šikovných rukou,

vyrábějí svícny, vánoční věnce, malují
velikonoční vajíčka aj. Především se ale
snažíme směrovat děti ven z domova,
aby navštěvovaly kroužky společně
s jinými dětmi ze školy a z okolí.
Nejpopulárnější je fotbal, kluci hrají ve
fotbalovém klubu Klánovice, děvčata
chodila tancovat zumbu. hip hop, hrát
volejbal. Některé děti chodí na piano,
ale neosvědčilo se nám dávat děti do
ZUŠ, kde se hrají hlavně etudy, to není
nic pro naše děti. Máme zde Nadační
fond Harmonie, což je projekt původem
z Jižní Ameriky, který sociálně slabým
dětem přibližuje vážnou hudbu.
Děti se učí hrát jinou metodou, díky
které po velice krátké době zvládají
hrát. V současné době ale bohužel
tento projekt nemá u našich dětí
velkou oblibu, protože nechtějí chodit
třikrát týdně na zkoušky. Byl to ale
velmi dobrý projekt.
Jak spolupracujete s rodiči
dětí, pokud vůbec?
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Snažíme se s nimi pracovat,
domlouvat jim, aby změnili přístup
k sobě, k péči o děti. Můžeme ovlivnit
jejich sociální jednání různými nástroji,
např. finančními, snažíme se je všemi
způsoby přimět, aby zůstali v kontaktu
s dětmi. Někdy se to daří, jindy ne, je to
sisyfovská práce.
Představa ve společnosti je taková,
že my tady děti izolujeme, ale opak je
pravdou. My se za každou cenu snažíme
o to, aby tu děti nemusely být. Aby
tu byly třeba půl roku, než se situace
v rodině srovná, a pak šly domů. Ale
sanovat se bohužel daří jen málo rodin.
Jak se díváte na
projet náhradní péče?
Hlavní problém s náhradními
rodinami je ten, že jich není dost. Za
sedm let jsme vyhledali asi čtrnáct
rodin, které si vzaly děti do pěstounské
nebo adoptivní péče. Další dvě rodiny to
nezvládly a děti nám vrátily. Pracujeme
také s hostiteli, což jsou pěstouni pouze
na víkendy nebo prázdniny, je to méně
náročný typ péče.
Pojďme se na chvilku bavit
o vychovatelích. Je to obtížná práce,
jak předcházíte jejich vyhoření?
Dělali jsme supervizi, což je kolektivní
nebo individuální terapie pro dospělé,
při které se probírají vztahy v domově,
práce s dětmi, vyhoření. Teď jsme si dali
pauzu, ale asi se k tomu zase vrátíme.
Úspěšná strategie proti vyhoření ale
asi není, někteří vychovatelé práci
nevydrželi a odešli.
Jak vás emocionálně
ovlivňuje vaše práce?
Vy máte určitě takovou představu, že
tady pláču nad dětmi. Tak to ale vůbec
není. Člověk se musí obrnit a brát to
úplně jinak. Ty děti to taky musely
všechno přežít, natož my. Musíme je
brát takové, jaké jsou, vést je ke smíření
se situací a se sebou samým a zbavit
je sebelítosti.
Co se stane s dětmi, až z domova
budou muset jednou odejít?
Snažíme se zde děti udržet déle než
do osmnácti let, aby dozrály. V domově
mohou zůstat, pokud studují do
šestadvaceti let. Proto klademe tak velký
důraz na vzdělání a samozřejmě také
proto, aby se v životě dobře uplatnily.
Máme zde celkem běžně maturanty,
dvě děti jsou teď na VŠ. K dispozici
máme tréninkové byty, kde děti můžou
bydlet. Kromě toho máme startovací
byty pro děti, které už odešly, kde bydlí
za snížený nájem. Pomáháme jim hledat

5

práci, aby se osamostatnily. Děti se
k nám vracejí, jezdí sem na návštěvy.
Jak se může místní komunita podílet
na fungování dětského domova?
Mám pocit, že klánovická komunita
je ráda, že jsme bezproblémoví, ale
nemá příliš zájem se družit. Starostové
a vedení obce nás vždy brali dobře,
pomáhali nám. Občas nám někdo
pomůže finančně nebo nám sníží cenu
za službu. Jsme moc rádi, když nám sem
někdo přiveze kolo, sportovní náčiní,
míče na fotbal nebo sportovní oblečení.
To potřebujeme pořád. Děti potřebují
zaplatit rovnátka, antikoncepci,
doučování. Menší firmy z Prahy nám
pomohly s vánočními dárky pro děti.
Budu jenom ráda, pokud se sem lidi
z Klánovic nebo okolí přijdou podívat,
a pokud nás třeba budou chtít podpořit.
Pro děti by bylo dobře, aby se znaly se
svými sousedy. Ale komunita je – zdá
se mi – celkově vůči nám dost chladná.
Dovoluji si zmínit hostitelskou péči –
pokud by se našel nějaký zájemce přímo
v Klánovicích, potěšilo by mě to.
Jak vidíte budoucnost
dětského domova?
Myslím, že ne všechny děti budou
schopny jít do pěstounské péče,
určitá forma dětských domovů zřejmě
zůstane. Nicméně v dětských domovech
bude žít mnohem méně dětí a více
dětí bude v náhradních rodinách,
což je správné.
V Klánovicích máme pozemek,
kde bych ráda zřídila komunitní
centrum. Takové zařízení by bylo
méně rezortní a více komunitní. Byly
by zde školicí prostory pro pěstouny
a hostitele, místo pro setkávání rodičů
s dětmi, s veřejností, startovací byty
a zároveň by zde mohlo být bydlení pro
rodiny, kde je sanace nejnadějnější,
protože neexistující bydlení bývá
často hlavním problémem. Viděla
bych to jako společnou práci s dětmi,
rodiči, náhradními rodiči, psychology
a sociálními pracovníky. Místní
komunita by v tom hrála větší roli – zvali
bychom zájemce na diskuse, přednášky,
pořádali akce…
Když byly dříve děti bez rodičů,
postarali se o ně jejich sousedi. Problém
je, že se obce přestaly starat o své
potřebné. Je potřeba vrátit zpátky
komunitě část odpovědnosti a také
prostředky, aby se mohla starat o své
potřebné, pěstovat soudržnost, protože
bez ní to v budoucnu nepůjde.
Veronika Gotthardt

Něco málo z historie...
Dětský domov v Klánovicích
zahájil svou činnost pro děti
předškolního věku v roce 1949.
Později, v roce 1965, byl rozhodnutím
ministerstva školství a kultury
zřízen experimentální dětský
domov pro děti od 3 do 16 let včetně
dvou rodinných buněk. Tento
buňkový rodinný systém byl prvním
v tehdejší ČSSR.
Prvních 52 malých svěřenců bylo
přivezeno ze zrušeného Dětského
domova v Roztokách u Prahy a byli
ubytováni v budově číslo 77, ve
vile, kterou si před první světovou
válkou nechal postavit František
Volejník. S touto vilou byla spojena
i budova číslo 78, ve které byl na
počátku ubytován personál DD,
později zde byly učebny. Tyto dvě
budovy s pozemky byly až do roku
1962 ve vlastnictví arcidiecézního
svazu katolické charity, kdy byly
bezplatně předány státu.
V roce 1950 dostal dětský domov
nájemní smlouvou s Adolfem
Kasalem do užívání budovu
35. Tuto vilu si nechal postavit
velkoobchodník Adolf Stejskal v roce
1909. V roce 1936 vilu koupil a později
adaptoval Adolf Kasal, proto se jí
lidově přezdívá vila „Kasal“. V roce
1960 došlo k jejímu vyvlastnění
státem. Na jaře 2013 byl po kompletní
rekonstrukci slavnostně zahájen
provoz bydlení rodinných skupin.
Do nejmladší budovy, původně
vily ředitele Františka Marka z roku
1929, se děti nastěhovaly v roce 1953.
V té době se jevila jako nejhezčí
budova. Svůj název „Kruliš“ získala
po posledním vlastníkovi.
Nejvyššího počtu dětí bylo
dosaženo v roce 1961, kdy stoupl na
121. O své svěřence se staral personál
v počtu 34 pracovníků (kromě učitelů
a vychovatelů např. i švadlena a pět
pradlen). V současné době eviduje
dětský domov 46 dětí ve věku
od 3 do 24 let a několik bývalých
klientů ve startovacích bytech
mimo Klánovice. Z původně na
předškolní děti zaměřeného domova
se postupem času stává dětský
domov zastoupený více mládeží ve
věku nad 15 let.
Zorka Starčevičová
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Hydepark
V měsíci květnu se připravuje další opatření regulující parkování v okolí klánovického nádraží, zejména v ulicích Aranžérská
a Medinská. Jde o kompromisní krok, který má zajistit občanům, kteří v dané oblasti bydlí, pohodlnější používání místních
komunikací, omezit řidiče, kteří parkují bezohledně, a celkově snížit počet parkujících aut v těchto dopravou značně zatížených
ulicích. Konkrétně se bude jednat zejména o vyznačení zákazu parkování v místech, kde parkující auta vadí při vjezdu nebo
výjezdu z přilehlých pozemků. Nové dopravní značení navazuje na další, již provedená opatření, nejnověji posílení linky 303,
ke kterému došlo v prosinci 2016. Linka 303 je od této doby k dispozici ke každému vlakovému spojení. Doufejme, že Klánovičtí
i přespolní budou hojně využívat i nové cyklostojany a boxy na kola… a zváží, zda je skutečně nutné jet na nádraží autem. Tlak
na zvyšování počtu parkovacích míst např. výstavbou parkovacího domu není podle mého názoru řešením, protože s ohledem
na hustotu zástavby v okolí, by podobné opatření jen přivedlo do Klánovic další dopravu a dále zhoršilo situaci na páteřní
komunikaci, již dnes značně přetížené Slavětínské ulici.
Štěpánka Čtrnáctá (Spolu pro Klánovice)
kráceno KZ
V satirickém románu Saturnin existovala „Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru“. Taková kancelář by se
nám v Klánovicích rovněž hodila. V poslední době jsme totiž pravidelně zásobováni románovými příběhy některých zastupitelů.
V těchto románech zpravidla najdeme zrnko pravdy a k tomu kopec výmyslů. Například rekonstrukce kina. V posledním
Hydeparku jsme se dočetli, že STAN (Soukup a spol.) by byli bývali moc rádi tuto rekonstrukci podpořili, ale prý nemohli,
protože výběrové řízení mělo procesní chyby. Nesmysl. Výběrové řízení proběhlo zcela korektně a vyhrála firma, která nabídla
nejnižší cenu a nejdelší záruku. Vyhrála tedy v obou předem stanovených kritériích. Zastupitelstvo (i přes odpor STANu)
zcela logicky tuto firmu vybralo, a díky tomu máme kino krásně zrekonstruované. Zrnkem pravdy v příběhu STANu je to, že
se opravovalo kino. Nic víc. A takových příběhů tu především od autorského dua Soukup-Starčevičová máme spoustu. Jaký
bude ten příští?
Ferdinand Polák (Klánovická pravice)
Kolik stojí neúčelnost?
Dětský domov patří do Klánovic již od poloviny minulého století. Je to příspěvková organizace Magistrátu hl. m. Prahy
a místní samospráva se na jeho fungování nepodílí.
Klánovice ale jsou zřizovatelem školky a její fungování mohou výrazně ovlivnit. V roce 2014 byla podána žádost o dotaci na
rozšíření MŠ o dvě třídy. Mělo se jednat o jednoduchou stavbu s jasným členěním, uživatelsky a provozně přátelskou za cca
6 mil. Kč. ODS a SPOLU nově rozhodli tak, že se připravuje nástavba o jedné třídě za cca 12 mil. Kč. Bohužel nové pojetí podle
nás nepovede k většímu pohodlí dětí a rodičů. Jeví se nám jako funkčně nelogické, neuspořádané a předražené. Domníváme
se, že za poskytnutím dotace od MŠMT stojí i příklad klánovických rodičů, kteří přispěli na dostavbu školky, když Klánovicím
chyběly peníze. Tehdy se jedna třída dostavěla za cca 0,5 mil. Kč. Tímto ještě jednou těmto rodičům děkujeme. O to víc nás
mrzí, že současné vedení v otázce praktičnosti, funkčnosti a hospodárnosti selhává.
Pavla Fischerová, Jindřich Lukáš, Petr Soukup (STAN Klánovice)
Přístavba Masarykovy základní školy za 68 905 068 Kč?
Navzdory tomu, že jsme byli v červenci seznámeni s tím, že přístavba Masarykovy ZŠ bude za cca 25 mil. Kč, zastupitelé
„SPOLU“ a za ODS o osm měsíců později odsouhlasili projektovou dokumentaci s předpokládanou cenou za cca 69 mil. Kč, aniž
bychom na dotazy, čím vznikl tento více než 100% cenový nárůst, dostali odpověď.
Přístavba bohužel neřeší neutěšený stav budovy č. p. 1, a to především v podobě soužití dětí a plísně.
Odsouhlasili i zbourání skleněné spojnice školy s halou, aniž bychom znali důvod. Zdůvodnění, že na žádost uživatele, tj.
ředitele ZŠ, se ukázalo nepravdivé.
Pan starosta později sdělil, že odstranění konstrukce na školním dvoře je návrhem projektanta akce. Nelze tedy relevantně
posoudit, zda odstranění konstrukce, která stála nemálo finančních prostředků a byly nám poskytnuty v dobré víře Evropskou
unií, odpovídá jednání řádného hospodáře a nedochází k bezdůvodnému ničení hodnot vytvořených našimi předchůdci.
Marie Jágrová, Zorka Starčevičová (Čas na změnu)
Klánovice jsou opravdu zelené, v obci máme 2920 stromů a velké plochy trávníků. A to vše se musí udržovat. Není to
stěžování, ale pouhé konstatování. Myslím, že jarní úklid se vydařil. Nejdříve to byl zimní úklid silnic firmou Černý Most,
posléze jarní úklid všech chodníků a částečně sekání trávy, které zajistili pracovníci Úřadu, dále sekání trávy a odstranění
starého listí pod keři v celé Slavětínské provedené firmou Caragana. Byla to i mateřská školka, která se zasloužila o osazení
kytiček do truhlíků u školy spolu se svými rodiči a s pomocí paní Táni z Caragany a nakonec pan správce školy, který se stará
o parčík kolem školy. Také lípy v ulici K Rukavičkárně potřebovaly zastřihnout, aby neničily projíždějící autobusy č. 262, což
byla práce Ing. Krále. Poklizené Klánovice nejsou jenom výsledkem vyjmenovaných firem či pracovníků Úřadu, ale jsou to
i samotní Klánovičtí, kteří si sekají trávu před svou zahradou – je jejich hodně a jsme za to velice vděčni – děkujeme… Jsou ale
jiní Klánovičtí, kteří odkládají haldy tříděného odpadu vedle kontejnerů, jako by nemohli počkat do jejich vyprázdnění, jsou
tací, kteří posunují květináč před „Včelou“… a dále jsou tací, kteří spolu s chataři vozí zelený odpad do lesa… Čisté a uklizené
Klánovice jsou opravdu věcí nás všech.
Marie Mikušová (Spolu pro Klánovice)
kráceno KZ
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Zprávy Úřadu městské části

Letošní investiční akce v Klánovicích
Letošní rok bude pro Klánovice
z pohledu investic pravděpodobně
nejúspěšnější (ale také nepochybně
nejnáročnější!) za posledních mnoho
let. Zmíním zde alespoň dvě hlavní
plánované akce, které nás letos
čekají. Připomínám, že tyto akce
po organizační stránce realizujeme
(na rozdíl třeba od rekonstrukce
komunikací) zcela ve vlastní režii – od
projektu, přes výběrová řízení, autorský
a technický dohled až po kolaudaci.

Mateřská školka
První akcí je přístavba naší mateřské
školky, kde vznikne nová třída, přibude
výtah a dojde k modernizaci zázemí
staré budovy. Stavbu provádí firma
ACG-Real, které jsme v dubnu již
předali staveniště. Vše bychom chtěli
stihnout do začátku nového školního
roku. Po dobu stavby dojde ve školce
k nezbytným změnám provozu, dbejte
zde tedy prosím zvýšené opatrnosti
a pokynů pracovníků školky. Výdaje na
samotnou stavbu činí cca 11 milionů
korun, přičemž veškeré finance se
nám po náročných jednáních podařilo
získat z MŠMT a MHMP.

Základní škola
Druhou akcí je přístavba Masarykovy
základní školy s předpokládaným
celkovým rozpočtem okolo 60 milionů
korun. Z několika minulých let jsme
již měli na tuto stavbu vyčleněno cca
23 milionů korun, dalších 20 milionů
se nám podařilo získat při rozdělování
rozpočtové rezervy hl. města letos
v březnu. Žádná z pětatřiceti tzv. malých
městských částí při tomto rozdělování
nezískala více! Tento fakt jen potvrzuje
skutečnost, že přístavbu naše škola už
opravdu potřebuje. Díky uvedené dotaci
tak můžeme dlouho očekávanou stavbu
letos konečně zahájit. Nyní budeme
soutěžit zhotovitele, se samotnou
stavbou bychom chtěli začít v létě. Na
zajištění zbytku peněz samozřejmě
již také „pracujeme“, držte nám palce,
ať jsme co nejdříve úspěšní. Škola se
rozšíří o šest nových tříd (z toho jedna
poloviční pro výuku jazyků), jeden
kabinet a WC. Dojde rovněž k rozsáhlé
modernizaci školní kuchyně a jídelny.
Otevření plánujeme na začátek školního
roku 2018/2019. V některém z příštích
čísel KZ vám představíme vizualizace
a přineseme další informace.
Ferdinand Polák, starosta

Přečíslování autobusů
Od 29. dubna došlo k přečíslování mnoha autobusových linek Pražské
integrované dopravy (PID). Důvodem je plánované větší propojení hromadné
autobusové dopravy Prahy a Středočeského kraje, které s sebou přinese nárůst
počtu linek. U stávajících linek (byť přečíslovaných) v naprosté většině nedochází
ke změnám trasy ani jízdních řádů. To se týká i „klánovických“ linek 212 (dříve 262)
a 221 (dříve 261).
Pro čísla autobusů budou v Praze nyní platit tato pravidla:
•
101–250 městské denní autobusy (MHD)
•
251–275 městské školní autobusy
•
301–799 příměstské denní autobusy
•
901–915 noční městské autobusy
•
951–960 noční příměstské autobusy
Podrobnější informace naleznete na www.ropid.cz.
Nezávisle na přečíslování vedeme s ROPIDem jednání o tom, aby linka 212 (dříve
262) jezdila déle do večera a fungovala i o víkendu. O výsledcích a případných
změnách vás budeme informovat.
Ferdinand Polák, starosta
Úřad městské části Praha–Klánovice, zastoupený tajemnicí Úřadu městské části
Praha–Klánovice, vyhlásil výběrové řízení na obsazení pracovního místa „Vedoucí
odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha–Klánovice“. Přihlášku
s požadovanými doklady je nutné zaslat nejpozději do 30. 4. 2017.
Všechny podmínky jsou uvedeny na webu MČ.
Úřad městské části Praha–Klánovice, zastoupený tajemnicí Úřadu městské části
Praha–Klánovice, vyhlásil výběrové řízení na obsazení pracovního místa „Stavební
technik ÚMČ Praha–Klánovice“. Přihlášku s požadovanými doklady je nutné zaslat
nejpozději do 10. 5. 2017.
Všechny podmínky jsou uvedeny na webu MČ.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

Kontejnery
na objemný odpad
v MČ Praha–Klánovice
budou přistaveny
v sobotu 27. 5. 2017 od 9.00
hod. do 13.00 hod.
roh ulic Medinská a Smiřická
(u bytových domů)
roh ulic Kuchařská a Aranžerská

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 listí
a rostlinný odpad
Kontejnery na listí a rostlinný
odpad budou přistaveny v těchto
termínech a na místech: 6. 5. 2017
9–12 hod. (sobota), na rohu ulic
Želkovická a V Cestkách a V Jehličině
a Šlechtitelská

Jubilanti
Květen 2017
Jana Nývltová
Alexandra Mikulová
Milan Paldus
Eva Šťastná
Irena Krtková
Vladimír Škarda
Marta Ustrnulová
Jaroslava Podubecká
Marie Bezděková
Marie Čapková
Vladimíra Smetanová
Ladislav Šolc
Vilma Uhrová
Aleš Morávek
Všem oslavencům gratulujeme!
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Klánovický kaleidoskop
Vzpomínka
V pondělí 8. 5. v 18 hod. proběhne
u klánovického památníku v parku
za kostelíčkem vzpomínkové setkání
u příležitosti 72. výročí konce
2. světové války.

Událost měsíce

Dan Bárta a Michal Horáček v nové Nové Besedě
Michal Horáček Foto NB

Kuličkiáda
Charitativní Jarmark dobrot
a kuličkiádu spolupořádá Victoria
School ZŠ a MŠ a Spolek ÚSMěV na
podporu Dětského domova Dolní
Počernice ve středu 10. 5. 2017 od
14.00 do 18.00 hodin na adrese
Slavětínská 82, Praha 9–Klánovice.
Vítání občánků
V pátek 12. 5. v 17 hodin se
uskuteční Vítání občánků, které letos
premiérově pořádá naše městská
část. Akce se uskuteční v prostorách
mateřské školky V Žáčku, malé
klánovické obyvatele přivítá pan
starosta a o program se postarají děti
z mateřského centra.
Dětské rybářské závody
V sobotu 13. května od deváté
hodiny ranní proběhnou na
Placinách dětské rybářské závody
pro registrovanou i neregistrovanou
mládež pořádané Místní skupinou
Českého rybářského svazu.
Úklid lesa
Kdo bude chtít pomoci uklidit
les, ať přijde13. května v 9.00 hod
na křižovatku ulic Všestarská
a V Trninách. Po úklidu se můžete
těšit na opékání buřtů.
Bittová v Besedě
Iva Bittová, výjimečná houslistka,
zpěvačka a skladatelka, hvězda
českého alternativního hudebního
nebe, vystoupí ve čtvrtek 18. května
od 19.30 na pódiu v Nové Besedě
společně se svým synem, skladatelem
a pianistou Antonínem Fajtem.
Pivo se starostou
V úterý 30. 5. od 18 do 20 hodin
můžete přijít do restaurace Samos na
Pivo se starostou. Využijte příležitosti
se neformálně na cokoli zeptat,
prodiskutovat zajímavé podněty nebo
si třeba postěžovat.
Další ročník sochání
Ve dnech 30. 5.–4. 6. se před školou
uskuteční další, už šestý ročník
Sochání pro Hedviku.
Den pro život
Den pro život Újezd nad lesy:
krajina pro život zve děti i dospělé na
branně bezpečnostní den 10. června
14–18 hodin na sídlišti Rohožník
u Rákosníčkova hřiště. Přijďte se
podívat na nejmodernější vybavení
záchranky, policie a vojska a ukázky
jejich činnosti.
Sestavil Luboš Palata. Chcete
informovat o své akci? Napište
do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz

Stejně jako slavnostní otevření Nové
Besedy na jaře 2012 bylo zahájeno
koncertem v Klánovicích oblíbeným
houslistou Jaroslavem Svěceným,
tak i Novou Besedu v novém otvíral
muzikant Dan Bárta. Tento jazzman
vystoupil v Klánovicích již počtvrté
a v našich končinách je velmi oblíbený.
O tom mimo jiné svědčí i to, že lístky na
jeho vystoupení, tentokrát s částí kapely
Illustratosphere, byly mnoho dní předem
beznadějně vyprodány.
V dubnu kulturní centrum úspěšně
vyzkoušelo i nový formát – autorské
čtení, které zahájila spisovatelka Tereza
Boučková svým novým románem
„Život je nádherný“.
Velmi příjemný večer prožili
návštěvníci i s Michalem Horáčkem,
který přednesl několik svých básní
s pevnou strukturou, a především
s předem daným systémem rýmů ve
formě tzv. villonské balady ze své sbírky
Český kalendář. Silná výpověď poetických
veršů získala jinou dimenzi v hudebním
aranžmá zpěvačky Lenky Nové a Františka
Segrada, doprovázených čtyřmi
hudebníky, včetně Petra Maláska, který byl
pro mnohé milým překvapením.

Příjemné osvěžení kavárenských
zdí dodává 26 panelů s černobílými
fotografiemi Olgy Havlové, spojené
se sbírkou pro Výbor dobré vůle
Olgy Havlové, které si můžete přijít
prohlédnout, než zase odputují jinam,
až do 31. května.
Rekonstrukce se zdařila, pochvalují
si ji nejen dámy z NADOSAH, ale
i návštěvníci, kteří kromě jemné vůně
novoty jistě ocenili i příjemné barevné
ladění sto dvaceti nových sedaček
a ostění. Velká vizuální změna nás
však ještě čeká v podobě barevně
nepřehlédnutelné opony. Ta společně
s kvalitnějším osvětlením sálu, kryty
topení, novým ostěním na jevišti
a dalšími úpravami bude hrazena z peněz,
které se podařilo ve velmi krátké době
vybrat prostřednictvím projektu Příznivci
Besedy sobě díky startérům, kteří na
rekonstrukci finančně přispěli.
Věříme, že cíl provozovatelek,
aby v Nové Besedě bylo všem
ještě lépe a sloužila jako centrum
společenského dění a setkávání i dalším
generacím, byl naplněn.
Zorka Starčevičová
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Poděkování
Naši vážení a milí příznivci, akce
„Příznivci Besedy sobě“ je úspěšně za
námi! Díky Vám se podařilo překročit
cílovou částku 240 000 korun, ve
finále bylo vybráno úžasných 295 000
korun (část prostředků byla zaslána
rovnou na účet NADOSAH, o.p.s.)

Máme ohromnou radost z toho, že má
Beseda tolik fanoušků a věříme, že se
Vám po stále probíhající rekonstrukci
bude v našem společném „kulturáku“
líbit ještě více.
Všem startérům se brzy
ozveme kvůli odměnám

a domluvíme podrobnosti.
Vážíme si Vaší neuvěřitelné
velkorysosti a ještě jednou
děkujeme za podporu.
Těšíme se na Vás v Besedě!
Gábina, Katka, Petra,
Romana a Zuzana

Můžete se těšit

Sochání pro Hedviku 2017
Od 30. května do 4. června se
uskuteční šestý ročník Sochání
pro Hedviku. Vloni se podařilo
dosáhnout dohody s městskou částí
o pokračování tohoto projektu.
Jednání to nebyla jednoduchá, ale byla
nakonec prospěšná. Došlo k určení
množství a pozic budoucích soch, ale
také k většímu porozumění smyslu
a koncepci projektu. Naším cílem je
vybudovat atraktivní venkovní expozici
soch a propojit je návštěvnickou
stezkou. Některé jsou a budou věnovány
významným osobnostem kulturního
života (Petr Čepek, Běla Suchá, Taras
Kuščynskyj…). Význam jejich životního
díla tak bude v Klánovicích tímto
způsobem připomínán.

Do původní koncepce zasáhla i tzv.
revitalizace Slavětínské třídy, v jejímž
rámci se více zahustil prostor instalací
různých lavic a hracích prvků. Sochy
měly ustoupit. I do budoucna se jeví
nezbytným některá místa odlehčit, což
nemusí být nutně negativní. Tříbení
motivů, provedení, kvality a umístění
soch tak bude součástí našeho projektu,
chceme-li zajistit vysokou uměleckou
úroveň celé expozice. Vloni jsme tedy tři
sochy již znovu neinstalovali a hledáme
pro ně nové umístění. Je předjednána
i dohoda s LČR o umisťování soch
na lesních stezkách, kam se některé
budou i více hodit.
Během letošního ročníku plánujeme
vznik soch Pozdravení Sigmundu

Freudovi od pana Jana Zemánka,
Pozdravení Giacomovi Puccinimu –
sochu vytvoří studenti Vyšší odborné
uměleckoprůmyslové školy, a od
studentů přibude ještě další socha
v rámci klauzur 2016/2017.
S ohledem na desáté výroční úmrtí
paní Hedviky Vilgusové jsme oslovili
pana Milana Kuzicu s návrhem, aby
vytvořil sochu na její počest. Socha
bude z kamene a polykarbonátu a rádi
bychom ji umístili na náměstí po ní
pojmenovaném výměnou za jinou již
instalovanou sochu.
Romana Kubíčková & Karel Vilgus,
Klánovické fórum

Do Klánovic přijedou Iva Bittová a Antonín Fajt
Iva Bittová, výjimečná houslistka,
zpěvačka a skladatelka, hvězda českého
alternativního hudebního nebe,
vystoupí ve čtvrtek 18. května od 19.30
na pódiu v Nové Besedě společně se
svým synem, skladatelem a pianistou
Antonínem Fajtem, na jednom z mála
koncertů v České republice!

Iva Bittová se těší do Klánovic
a napsala nám krátce o programu:
„V programu zazní jak nápěvy
moravských lidových písní, tak
i slovenských, které jsou stále naší
největší inspirací. Nápěvy adaptujeme
po svém, a vytváříme tak vlastní
nové variace. Vedle nich ovšem
prezentujeme i své autorské skladby

a improvizaci. Jak Antonín, tak i já
máme již vytvořený vlastní rukopis
kompozice, který oba ve společném
programu sdílíme. Přes Mexiko a Kubu,
kde jsme nedávno učinkovali, přijedeme
rádi zahrát do Klánovic, už se moc
těšíme.“ Iva&Antonin
(nb)

Pozvánka na dětské rybářské závody
Co chystají na měsíc květen
vyznavači Petrova cechu? Přijměte
pozvání na již tradiční akci Místní
skupiny Českého rybářského svazu.
V sobotu 13. května od deváté hodiny
ranní proběhnou na Placinách dětské
rybářské závody pro registrovanou
i neregistrovanou mládež. Na tuto
akci jsou přizvány i děti z dětského
domova a z Klokánku. Rybářské
potřeby budou všem zájemcům
zapůjčeny. Začátek je naplánován na

devátou ráno, registrace závodníků
začíná od osmi hodin.
Ať máte chuť se zapojit či jen
přihlížet, jste srdečně zváni. Letos
poprvé bude součástí této akce
i trenažér na chytání ryb. Tento unikátní
přístroj je jediný v ČR, nenechte si proto
ujít příležitost si jej vyzkoušet.
Pro závodící bude po dobu závodů
zajištěno občerstvení zdarma. Budou
podávány uzeniny přímo z udírny a jiné
dobroty. Každý účastník si bude moci

odnést dvě z vlastnoručně ulovených
ryb. Nejlepší tři závodníci obdrží poháry
a hodnotné ceny, drobná pozornost je
připravena pro každého z účastníků.
Rád bych poděkoval ÚMČ Praha–
Klánovice a ÚMČ Praha 3 jménem naší
MS ČRS za udělené granty. Finanční
prostředky budou využity na podporu
našeho závodního družstva i pro
nákup cen na závody.
Richard Hladík, předseda MS ČRS
a výbor MS ČRS Praha–Klánovice
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Klánovické krimi
Autobus
ve tři ráno
skončil v zahradě
Noční jízda autobusu pražského
dopravního podniku skončila na
zahradě rodinného domu. Řidič
vyjížděl z ulice Šlechtitelská a na
křižovatce s ulicí Slavětínská podle
svědků ztratil vědomí a upadl na
volant. Autobus následně pokračoval
v jízdě a zastavil až na pozemku
u rodinného domu. K nehodě došlo
11. dubna kolem třetí hodiny ráno.
Ve vozidle cestovali výhradně
pracovníci dopravního podniku.
„Autobus zajišťoval rozvoz a svoz
našich zaměstnanců,“ uvedla mluvčí
dopravního podniku Aneta Řehková.
Řidič byl kvůli dočasnému bezvědomí
převezen do nemocnice, kde byl
vyšetřen a dočasně hospitalizován.
Náraz autobusu způsobil škody
na plotu, dopravních značkách
a stromu, který následně poškodil
auto, které bylo na pozemku
zaparkováno. Policie zatím nehodu
prošetřuje. Její mluvčí Tomáš Hulan
uvedl, že do ukončení vyšetřování
nemůže k nehodě podávat
další informace.
Šťastnou náhodou ulicí Slavětínská
neprojíždělo v době nehody
žádné auto. Boční náraz by mohl
znamenat mnohem větší škody,
případně i zranění.
Pražský dopravní podnik do
Klánovic žádné pravidelné spojení
neprovozuje. Linku 261 po něm
v prosinci převzala soukromá firma
Stenbus. Koncem dubna navíc došlo
k přečíslování linky 261 na číslo 221.
Nejedná se o jedinou nehodu
autobusu v Klánovicích. Předminulý
prosinec postihl řidiče linky
303 infarkt. Autobus společnosti
Arriva narazil nedaleko zastávky
Smiřická do stromu. Zranili se dva
cestující a řidič.
Michael Bouška

Ze života Klánovic

Sisyfos v Klánovickém lese
V akci „Ukliďme Česko“ se letos
8. dubna v přírodě nasbíralo
neuvěřitelných 1080 tun odpadu.
Klánovická vládnoucí strana „Spolu
pro Klánovice“, na úklid lesa ale stále
zapomíná... Letos v listopadu to už bude
osm let, kdy proběhlo mimořádně úspěšné
referendum na záchranu našeho lesa,
jemuž ale samozřejmě předcházela celá
řada různých akcí a demonstrací. Aktivita
občanů však neutuchala ani po onom
drtivém vítězství a výsledkem byla kýžená
záchrana lesa před vykácením. Nejen
tehdy, ale i dnes a dále do budoucna les
potřebuje záchranu před lidskou činností.
V přírodě žádný odpad neexistuje,
vyrábí, vytváří ho pouze člověk svými
nedokonalými technologiemi a chováním.
Revírník pan Sedláček záměr uklidit

kousek lesa velmi vítá, je to sice trochu
sisyfovská práce, ale bezpochyby užitečná.
Mytický Sisyfos by určitě raději místo
nekonečného vláčení balvanu do vrchu
uklízel Klánovický les. Jsouce ve světě
řeckých bájí, zahrajeme si tedy na Sisyfa,
ale Tantalova muka nám nehrozí, na závěr
si na okraji lesa opečeme buřty, děti si dají
minerálku, dospělí pivo. Těšme se tedy
spolu na sraz v sobotu 13. května v 9.00 na
křižovatce ulic Všestarská a V Trninách.
S sebou si prosím vezměte pouze pracovní
rukavice. Pevné pytle odolné proti
proříznutí sklem a jinými nacházenými
věcmi, budou připraveny v dostatečném
množství. Případné dotazy: possumus@
seznam.cz, telefon 607 560 434.
Radomír Kůla
kráceno KZ

Z naší knihovny – Od Palackého k Benešovi
Když jsem si tuto zajímavou knihu
kdysi prohlížel v prodejně Academia,
nenapadlo mě, že bych ji po roce
mohl najít v nabídce naší knihovny.
Obsáhlá kniha Evy Hahnové – Od
Palackého k Benešovi – Německé texty
o Češích, Němcích a českých zemích
je souhrnem 160 článků, od dobových
vědeckých pojednání až po letáky, které
popisují měnící se pohled Němců na
Čechy od roku 1848 do konce druhé
světové války. Uveřejněné texty se
samozřejmě průběžně mění v čase od
údivu, přes polemiku, pohoršení nad
nespravedlností první republiky po
radikální nápady z doby protektorátu.
Zajímavé je číst tyto materiály i z pohledu

současnosti, kdy zde publikovaná
vědecká pojednání by nás ještě před
několika lety iritovala a dnes patří téměř
k běžnému pohledu na současné vztahy
mezi Čechy na Němci. Nikdy neškodí
dívat se na sebe občas očima druhých
a tento pohled v naší literatuře doposud
chyběl. Zajímavých je i několik vložených
dobových karikatur, kdy (z dnešního
pohledu překvapivě) se davy primitivních
Čechů vyznačují zejména drzými nosy
ve tvaru pršáků, které zde dnes již téměř
nepotkáváme. Tato kniha nikdy nebude
trhat rekordy v počtu výpůjček naší
knihovny, ale doporučuji si ji alespoň
zběžně prolistovat.
Karel Horníček

Program ZO STP na květen
V důsledku volných pondělků /
státních svátků/ bude pravidelné
cvičení na židlích přesunuto na úterý.
Cvičit se bude opět od 16 hodin, a to
v úterý 2. května a 9. května. V pondělí
15. května 2017 se bude vybírat doplatek
na rekondici Desná–Souš, a to od 13
hodin. V pondělí 15. 5. 2017 bude od 15
hodin výborová schůze.
Přednáška dr. Taussiga Osobnosti
Národního divadla – seriál Bohém – se
koná od 16 hodin rovněž v pondělí
15. 5. 2017. V pondělí 22. 5. 2017 je cvičení
na židlích od 16 hodin. Jednodenní

autobusový výlet se koná 23. 5. 2017
– Příbram, odjezd v 8.00 hodin
z obvyklých zastávek. Ve čtvrtek
25. 5. 2017 se koná výroční odpoledne
Charity Neratovice, odjezd kolem
12 hodiny od školy.
Olga Paplhamová
P. S.
V minulém článku bylo chybně
uvedeno křestní jméno pana starosty
Poláka. Chyba vznikla během výroby KZ.
Omlouvám se paní Paplhamové i panu
Polákovi. L. P.
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Z klánovického sportu

Sezona našich stolních tenistů
skončila velmi úspěšně
První dubnový týden skončila
stolně tenisová sezona našeho oddílu.
A skončila opravdu velmi úspěšně.
A družstvo v 1. třídě skončilo na druhém
místě, které naše hráče opravňuje
zahrát si kvalifikaci o postup do divize.
Po dvou letech tak máme možnost
zase hrát nejvyšší pražskou soutěž.
Družstvo pod vedením kapitána Milana
Branžovského podávalo celou soutěž
vyrovnané výkony, které je dovedly až ke
zmíněné kvalifikaci.
Ve 2. třídě borci pod vedením
kapitána Honzy Pospíšila skončili ve
středu tabulky na 5. místě.
Ve 3. třídě se našim hráčům velmi
dařilo, čehož výsledkem je přímý postup
do 2. třídy! David Michálek jako kapitán
měl k dispozici dostatek kvalitních
hráčů, kteří se v utkáních pravidelně
střídali, v případě klíčových utkání pak
nastoupili hráči z vyšší třídy.
5. třída a jasný postup do 4. třídy!
Tak by se dala charakterizovat „spanilá
jízda“ našich hráčů ve skončené sezoně.
I kapitán Pavel Nový měl k dispozici
kvalitní kádr, který v případě potřeby
doplnili hráči ze 4. třídy. A tak vítězství
ve skupině o 9 bodů jen podtrhlo kvalitu
tohoto družstva.
Pro sezonu 2017/2018 plánujeme
přihlásit do mistrovských soutěží
dospělých další družstvo, které by
v domácích zápasech doplňovali

nadaní mladí hráči.
Pod vedením dvou trenérů
připravujeme také naše mladé hráče,
aby v blízké budoucnosti doplnili stavy
družstev našich dospělých.
V současné době trénuje v oddíle
14 dětí, ve věku od 9 do 14 let. Hráči
jsou rozděleni do dvou výkonnostních
skupin. S dětmi se účastníme
mistrovských soutěží družstev
pořádaných PSST (Pražský svaz stolního
tenisu), v uplynulé sezoně v kategoriích
mladších a starších žáků. Nutno však
říct, že ne všichni mladí hráči přistupují
k tréninku zodpovědně. Trénujeme
třikrát týdně, někteří však chodí jen
jednou týdně, někteří často vynechávají
tréninky a na úrovni jejich hry to je
samozřejmě znát. Letos jsme přijali dva
hráče, Jendu Fišera a Martina Januse,
kteří se naopak do tréninků „zakousli“
a v žebříčku výkonnosti postupují rychle
mezi naše nejlepší.
Mladí hráči se také zúčastňují turnajů
Grand Prix, které pořádá PSST, a dalších
turnajů, které pořádají pražské oddíly.
Velmi úspěšní jsou naši mladí hráči
v sérii turnajů, pořádaných oddílem
TTC Praha (Garček, Jandus), kde se
pohybují na předních místech.
J. Lacman – předseda
oddílu TTC Klánovice
Činnost oddílu podporuje finančně
naše M.Č. Děkujeme.

Fotbalové jaro je v plném proudu
Klánovický fotbal se již naplno
rozjel a všechny týmy bojují ve svých
soutěžích o body do tabulek. Zvelebený
areál za pomoci městského úřadu
přivítal několik prvních protivníků
a Klánovice si prozatím vedou více než
obstojně! Všechny kategorie s výjimkou
starších žáků již mají za sebou první
jarní výhru a většina z nich ještě
k tomu baví fotbalem.
Muži rozjeli svou cestu za postupem
z II. třídy úspěšně, dva zápasy = dvě
výhry a šest nastřílených branek. Z toho
hned čtyři zaznamenal nestárnoucí
Stanislav Škvor proti štěrboholickému
béčku. Jedinou kaňkou je vyloučení
záložníka Štěrby z druhého jarního
zápasu. Klánovický srdcař se nechal
unést a za svou chybu bude minimálně
v jednom duelu chybět. A-tým hraje své
domácí zápasy každou druhou sobotu
v 17 hodin na klánovickém hřišti, apeluji
proto na všechny fotbalové nadšence,
aby se přišli na zápasy podívat, zvláště
až se zlepší počasí.
Starší dorostenci mají za sebou už
podstatně větší porci zápasů. Ze šesti
jich čtyři vyhráli a dva prohráli, hrdí

byli především na vysokou výhru 7 :
3 nad sousedním Újezdem nad Lesy.
Parta trenérů Tumpacha se Svobodou
vstupuje do své závěrečné fáze
v mládežnickém fotbale, většina hráčů
dorůstá do dospělého věku, a intenzivně
se tak řeší jejich budoucnost.
Variantou je i znovuzaložení B-týmu,
v následujících sezonách tak jistě
nepřijdeme o možnost tyto nadějné
fotbalisty sledovat.
Komentář si zaslouží zcela jistě
i výkon všech fotbalistů a fotbalistek
v ostatních mládežnických kategoriích.
Velmi se daří mladším žákům, kteří
ještě na jaře neprohráli a nadělují svým
soupeřům vysoké příděly. Zajímavou
přestřelku 14 : 14 zažila mladší přípravka
trenéra Matouše Richtra proti Kyjím.
V sobotu 29. 4. se od 10 hodin odehraje
v Klánovicích turnaj těch úplně
nejmenších fotbalistů, kteří se už těší,
jak se poprvé obléknou do černobílých
klubových barev. Všechny rozpisy
zápasů a další informace najdete na
webu fkklanovice.cz
Matěj Nejedlý

Hasiči informují
Co nového u hasičů
V uplynulém období se jednotka
věnovala výcviku a údržbě techniky.
V neděli 2. 4. proběhlo školení
k obsluze motorových pil.
Tohoto školení se spolu s námi
zúčastnili kolegové z Újezdu nad
Lesy a zaměstnanci údržby
Místního úřadu.
Jediný zásah byl o Velikonoční
neděli. Vyjeli jsme k případu
spadlého stromu do ulice V Soudním
421. Strom naštěstí spadl na
příjezdovou cestu ke garážím a ne na
dětské hřiště. Jednotka strom pomocí
motorových pil odstranila a vrátila
se na základnu.
SDH Klánovice předala MSH Praha
výkresy z místní Masarykovy školy
a mateřské školy V žáčku do soutěže
„Požární ochrana očima dětí“. Všem
zúčastněním dětem držíme palce.
Největší novinkou Klánovických
hasičů je přeřazení jednotky SDH
Praha – Klánovice z kategorie JPO
V. (jednotka s místní působností)
do kategorie JPO III/1 (jednotka,
která vyjíždí i mimo území svého
zřizovatele s dojezdem zpravidla do
cca 10 minut od místa dislokace),
a to s platností od 1. května 2017.
Pro jednotku to znamená završení
snahy o co nejlepší činnost a ocenění
několikaletého snažení a zároveň
výzvu do budoucna.
Radek Čihula
Preventista SDH

Z akce našich hasičů
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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).

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

Vánoční sleva
20 % na vybranou
dámskou obuv.

klara.tumpachova@re-max.cz

ŽEHLENÍ PRÁDLA
Helena Hrušková
K rukavičkárně 124
Praha 9-Klánovice
tel. 723 84 81 84
ZIVE RYBY 210x57mm PRESS.pdf
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Pohádkový les
pro děti od 2 do 8 let

Neděle 28. května 2017
Start od 9 do 12 hod.
Fotbalové hřiště v Klánovicích
Více info na www.pohadkoveklanovice.cz
Pořadatelem jsou Pohádkové Klánovice o. p. s.

PohadkovyLes_2017_inzerce_210x297_CMYK.indd 1

12/04/2017 16:05
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Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

PŘIJMEME
ŘIDIČE A ŘIDIČKY
AUTOBUSU

klavír, kytara (akustická i elektrická), rychlokurz klavíru pro dospělé
 učíme se hrát pro vlastní potěšení, písničky si sami vybíráte
 první 2 hodiny nezávazné, koncertujeme 2x za rok
 v učebně nebo u Vás doma, výuka je individuální
UČEBNA: Bělečská 36 (Studio Yoon)
PŘIHLAŠOVÁNÍ: e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262
DOPORUČUJEME PŘIHLÁSIT SE V KVĚTNU

Okresní autobusová doprava

www.pavelhokr.cz

Kolín, s.r.o. přijme řidiče
a řidičky autobusu.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ
A PROŘEZÁVÁNÍ STROMŮ

Oblast Úvaly, Praha-Klánovice,

Nabízíme
- jistotu stabilní společnosti
- garantovaný výplatní termín
- všechny složky mzdy zahrnuty
ve výplatní pásce

STŘECHY, OKAPY, FASÁDY A JINÉ
VÝŠKOVÉ PRÁCE

- průměrná mzda 32.000 Kč + diety
- jízdní výhody pro rodinné

Chybí Vám řidičské oprávnění
skupiny D?
Po dohodě za Vás výuku v rámci
rekvalifikace uhradíme.

příslušníky
- příspěvek na důchodové pojištění

MARTIN BALCAR,

Český Brod

- smlouvu na dobu neurčitou

- ošacení a příspěvek na čištění
- nástup možný ihned

V případě zájmu nás kontaktujte na
níže uvedeném spojení.

TEL.: 603 326 965
Karel Mukařovský
mukarovsky@csap.cz
606 714 098
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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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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

EKOLANDIA, školní catering,
základní škola a mateřská škola, s. r. o.
Kuchyně Ekolandia pobočka Klánovice hledá spolehlivého
zaměstnance na pozici:
Řidič – rozvoz jídel. Nástup ihned. Požadujeme – aktivní řidič,
spolehlivost, zodpovědnost a samostatnost. Nabízíme – DPP,
100 Kč/hodinu. Rozvoz jídel po Praze a okolí (okres Praha –
východ). Preferujeme bydliště v Klánovicích a blízkém okolí.
Vhodné pro aktivního důchodce.
Zájemci, prosím zašlete životopis na adresu:
marta.melicharova@ekolandia.cz, tel: 734 854 704

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

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Bc. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

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

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
cena 6.688.000,-Kč

PRODEJ – unikátní stavební zasíťovaný
pozemek 1463 m2 v centru obce,
ul. U kopečku, Šestajovice

PrOd

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

áNO

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 – 950 m2

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

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

www.kolodeje-pozemky.cz
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PROGRAM květen 2017

Výstava
Zveme Vás na putovní výstavu fotograﬁí „OLGA HAVLOVÁ A VÝBOR
DOBRÉ VŮLE“. Výstava potrvá do konce května.
2. 5. úterý, 20:00 - Koncert
ELENA SONENSHINE TRIO - Tribute to Ella Fitzgerald
Písně E. Fitzgerald v podání jedné z nejlepších českých jazzových
zpěvaček. Trio hraje ve složení Elena Sonenshine vokál, Mirek Linka
kytara a Petr Dvorský kontrabas.
3. 5. středa, 20:00 - Kino
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze tří samostatných ﬁlmů
odehrávajících se na pozadí nejdramatičtějších období minulého
století a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky.
ČR, SR, Polsko/2017/drama
4. 5. čtvrtek, 19:30 - Přednáška
Tibetská Tyrkysová bohyně EXPEDICE CHO-OYOU (8201 m)
Povídání a promítání Honzy „Trávy“ Trávníčka o loňské EXPEDICI
CHO-OYOU. Vyprávění o lidech, krajině, zvycích, dokonce o bloudění
na vrcholu osmitisícovky.
Hosté: M. Jirková, nevidomý horolezec H. Říha
NÁSLEDOVAT PRAVDU?
9. 5. úterý,19:30 - Přednáška
Pravda není abstraktní pojem, pravda je upřímné a jasné směřování
našeho života.
Přednáší: V. Červ
10. 5. středa, 20:00 - Kino
NAPROSTÍ CIZINCI
Sedm dlouholetých přátel se sejde na večeři a vymyslí novou hru všichni dají své mobily doprostřed stolu a jakékoliv SMS a příchozí
hovory se musí řešit nahlas.
It/2016/komedie, drama/93 min/s českými titulky
11. 5. čtvrtek, 19:30 - Každý 2. čtvrtek v měsíci
BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.
Zpěváci, zpěvačky a posluchači jsou vítáni!
12. 5. pátek, 20:00 - Divadlo
CAVEMAN
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one
man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi
námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.
Hraje: Honza Holík Režie: Patrik Hartl
14. 5. neděle, 16:00 a 15. 5. pondělí, 9:00 a 10:30 - Divadlo pro děti
STRAKATÉ BAJKY
Pohádka o třech českých komediantech, kteří procestovali celou
Francii a teď přijeli k Vám se svým představením. Kratičkými bajkami
inspirovanými mistry Ezopem a Jeanem de la Fontaine Vás nejen
pobaví, ale přinesou i ponaučení.
Hraje: divadlo Láryfáry

15. 5. pondělí, 20:00 - Filmový klub
LION
Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí ve vlaku, který ho odveze tisíce
kilometrů od jeho domova a rodiny. V Kalkatě se ho ujme manželský
pár z Austrálie. O pětadvacet let později se vydává na dlouhou cestu
za svou ztracenou rodinou.
Austrálie, USA, VB/2016/118 min
16. 5. úterý, 20:00 - Kino
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
18. 5. čtvrtek, 19:30 - Koncert
IVA BITTOVÁ A ANTONÍN FAJT
Iva Bittová, výjimečná houslistka, zpěvačka a skladatelka, hvězda
českého alternativního hudebního nebe vystoupí společně se svým
synem, skladatelem a pianistou Antonínem Fajtem, na jednom z mála
koncertů v České republice!
21. 5. neděle, 16:00 - Kino pro děti
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Šmoulové rozjíždí zase nové dobrodružství.
USA/2017/animovaný/88 min
22. 5. pondělí, 20:00 - Kino
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze tří samostatných ﬁlmů
odehrávajících se na pozadí nejdramatičtějších období minulého
století a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky.
ČR, SR, Polsko/2017/drama
24. 5. středa, 20:00 - Kino
VETŘELEC: COVENANT
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve své kultovní sérii
Vetřelec.
USA/2017/dobrodružný, sci-ﬁ, thriller
26. 5. pátek, 17:00 - Svátek sousedů
SVÁTEK SOUSEDŮ
Již pátá sousedská párty, při které nám znovu zahraje živá kapela
k tanci a poslechu. Děti si mohou zkusit nové hry, které Vám
představí újezdské Jinohrátky. Od 19:00 je zabavíme ﬁlmem
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA - Polepší se nakonec
Jack Sparrow? USA/2017/dobrodružná, akční, komedie
31. 5. středa, 20:00 - Kino
KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI
Slavná legenda znovu ožívá v novém zpracování.
VB, Austrálie, USA/2017/akční, dobrodružný, fantasy
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, hlavnímu městu Praha a MČ Praha 21 za pomoc
a ﬁnanční podporu hudebních, ﬁlmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz

KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze – Klánovicích. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, tel. 281
960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 4: 28. 4. 2017. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Michael Bouška, Jana Jochová, Veronika Gotthardt,
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. 5. 2017. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1350 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma,
ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Žijí v Klánovicích

Tip na výlet

Štolmíř, chléb, hry a baroko

Karel Vilgus
Grafik, ilustrátor, malíř. Narozen
2. prosince 1944 v Ostravě.
Vystudoval scénickou architekturu.
Když však zvítězil v konkurzu
na grafika divadla Semafor, jeho
profesní život dostal jiný směr.
V průběhu času vytvořil stovky
plakátů, knih, ilustrací… Nejvýše
si cení spolupráce s Univerzitou
Karlovou a Správou Pražského
hradu ( …Petr Parléř, české
korunovační klenoty…).
Říká: „Mým životním štěstím bylo,
že většinu života, mnohdy v dosti
mizerných časech, jsem mohl prožít
mezi skvělými lidmi. Navíc se do mne
zamilovala krásná žena, se kterou
jsem mohl strávit stejně krásný čas.“
Nebyla jen jeho životní hvězdou.
Později se o ni musel podělit se
světem. To když jejím jménem
pojmenovali planetku mezi Marsem
a Jupiterem. Ona tady již deset let
není a on s nostalgií vzpomíná na
společná léta a na dnešek nazírá
poněkud skepticky. Třeba při
návštěvě klánovického zastupitelstva
občas vnímá netolerantnost v jednání
a plytkost argumentů připomínající
tóny včerejška.
Že je spoluorganizátorem
projektu Sochání pro Hedviku,
mnozí zaregistrovali. Méně známá
je skutečnost, že výhradně z jeho
iniciativy se v Besedě můžeme
setkávat s jeho přáteli. V Klánovicích
tak benefičně vystoupili Mahler,
Suchý, Molavcová, Paleček, Jahelka,
J. Dušek, Englichová, Pačes, Kačer,
Nárožný, Dvořák. V letošním roce
se jeho úsilí zaměřilo na přípravu
koncertu Hudby hradní stráže
a PČR se sólisty (italské operní
árie) 10. září, v jehož rámci by měla
být odhalena socha, připomínající
památku jeho ženy Hedviky na
stejnojmenném náměstí.
Petr Kubíček

Zní to jako jméno rytíře z pohádky,
ale ve skutečnosti je Štolmíř malá
vesnice na dohled od Českého Brodu.
Ideální příležitost promazat po zimě
řetězy a lanka našich velocipedů
a vydat se do této obce v cyklistickém
sedle. Při vjezdu do Štolmíře vás na
první pohled upoutá gigantická stavba
barokního kostela, která se tyčí vysoko
nad střechami okolních domů. Druhá
podivuhodnost této vesnice je rozlehlé
náměstí o velikosti královského města.
Jedna z hypotéz říká, že zde původně
mělo skutečně stát město, které však
později ustoupilo sousednímu Českému
Brodu. Monumentální architektura
chrámu činí tento svatostánek jednou
z nejvýznamnějších staveb ve středních
Čechách. Jeho průčelí se zdvihá vysoko
nad okolní zástavbu a stejný impozantní
pocit „dotyku nebe“ máte i v interiéru,
kde na dlouhých pilastrech nesoucích
mohutnou římsu dosedá vlastní klenba.
Barokní oltář a varhany pocházejí ze
17. století a byly původně určeny pro
Sázavský klášter. Štolmíř ale není jen
vzpomínka na minulost. Od dubna

do listopadu zde v polovině každého
měsíce vždy v sobotu pořádají veřejné
pečení chleba v replice barokní obecní
pece. Taková pec nemá komín, takže
topení, odvod kouře, vymetání i sázení
pecnů probíhá jedněmi dvířky. Vše
začíná v pátek večer roztopením pece,
které probíhá celou noc. Druhý den
dopoledne se pec vyčistí a po dvou
hodinách, kdy vnitřní teplota dosahuje
250 stupňů Celsia, se dovnitř vkládá
vykynuté chlebové těsto. Jak se praví,
nejen chlebem živ je člověk a výlet do
Štolmíře umožní obojí, potěšení pro
milovníky stravy duchovní i pozemské.
Sympatická kombinace!
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Franky’s restaurant
Tentokrát jsme si vybrali restauraci,
do které z Klánovic pohodlně
dojdete pěšky – Franky’s restaurant
v Šestajovicích na fotbalovém
hřišti. Přes týden nabízené polední
menu jsme neochutnali, nicméně
nabídka z minulého týdne vypadala
pestrá a zajímavá. Menu zahrnuje
vždy polévku a tři hlavní chody,
zpravidla namíchané jak z domácí,
tak světové kuchyně. My jsme do
podniku zavítali v sobotu večer a dali
si hovězí cheeseburger s čedarem,
salátem dubáčkem, rajčaty,
okurkou, cibulí, chipotle majonézou
a hranolkami s cenou 199 korun,
špagety s filírovaným hovězím masem,
bazalkovým pestem, cherry rajčaty
a sýrem Grana Padano za 169 korun.
Jídlo bylo na stole rychle, přestože
v restauraci bylo poměrně plno.
S kvalitou jsme byli velmi spokojeni.
Prostředí je vcelku příjemné,

restaurace je nově zrekonstruovaná,
drobné úpravy ještě stále probíhají.
Celek ale nepůsobí úplně útulným
dojmem. Svůj podíl na tom mají
okna, která jsou zamřížovaná.
Velmi příjemné jsou ale dvě terasy
s venkovním posezením. Obsluha byla
rychlá a velmi příjemná. Shrnuto,
podtrženo je Franky’s restaurant
slušný lokál s chutným jídlem, kde
cenová hladina odpovídá tomu, že
vaří z kvalitních surovin. Sympatická
je i otevírací doma denně od 11 do 23
hodin, v pátek a v sobotu do půlnoci.
Štěpánka Čtrnáctá
Franky’s restaurant
Revoluční 408, 250 92 Šestajovice,
www.frenkys.cz

    

