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Jenštejn – nejbližší hrad
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CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 Kč

K L Á N O V I C K Ý

Jaro ve Vidrholci















Stádo divokých prasat zachycené jednoho
březnového dne v lese na asfaltce „u vojáků“.
Foto KZ – Vladislav Jandjuk
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Slovo starosty

V pátek těsně před uzávěrkou
jsem si myslel, že Slovo starosty
tentokrát vynechám. Příspěvků
v tomto čísle mám dost a žádný
vyřešený zásadní problém na obzoru. Těšil jsem se na večer na
návštěvu přítele, se kterým jsme
se již několik let neviděli, a jen mimochodem jeho dědeček býval
světově známým českým hudebníkem.
Při společném čaji zazvonil mobil.
Potvrdil jsem volající dámě, že
jsem už doma a zrovna máme
návštěvu. To nevadilo, protože
zrovna odjíždí do zahraničí a následně mi bylo urgentně vytknuto,
že za dobu ve funkci starosty
jsem ještě nebyl viděn v divadle
a je třeba to urychleně napravit.
Přepnul jsem na hlasitý odposlech, aby se návštěva nenudila,
a bránil se, že minulý týden jsme
byli s dcerou v Nové Besedě na
Gogolově Ženitbě. To nepřesvědčilo, protože na předminulém Gogolovi jsem nebyl. Byl jsem
vyzkoušen ze znalosti jiné hry
s tím, že tady bude moje návštěva již rozhodovat o mé kulturní pověsti. Hovor se začal točit
v kruhu, a tak jsem jej ukončil. Návštěva zírala a na otázku, jestli je
toto běžné, odpověděla moje
manželka, že v Klánovicích občas
ano.
Do Nové Besedy nebo dříve Besedy chodím již roky, převážně
do kina, ale vybírám si i jiná představení. Nejsem moc většinový
divák a občas naše návštěva rozhoduje i o tom, jestli se film bude
promítat. Na dobré divadlo občas
zajedu i do Prahy. Ale bohužel, se
všemi se na představeních v Nové
Besedě asi nikdy nesetkám.
Ing. Karel Horníček
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Z historie Klánovic

Bazén bývalých klánovických lázní. Foto: archiv

Zprávy z jednání Rady
městské části Praha – Klánovice

Rada se sešla ke svým jednáním ve dnech: 27. 2., 13. 3. a 18. 3. 2015.
Rada řešila následující záležitosti:

Schválila – předložený návrh rozpočtu MČ Praha – Klánovice, kde snížila částku na komunikace ze 750 na 700 tisíc korun, a takto doporučila rozpočet zastupitelstvu
ke schválení.
Schválila a doporučila zastupitelstvu ke schválení rozpočtové výhledy MČ Praha – Klánovice na roky 2016–2020.
Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu tržního místa, kde v původní smlouvě byl
chybně uveden pronajímatel a nájemce. Ostatní ujednání zůstala nezměněna.

Vyhodnotila nabídky na pokácení dubu (havarijní stav), na nám. Hedviky Vilgusové.
Pokácení bylo zadáno nejnižší ze tří nabídek, a to SDH Praha – Klánovice, který nabídl cenu 4200 korun.
Řešila opravu pojezdových vrat u dvora ZŠ – byla schválena výměna platového dílu.
Schválila úpravu termínu pronájmu zahradnictví v Klánovicích.

Schválila zpracování projektu dokumentace Klánovice – sever tak, aby bylo možné
územně chránit koridor pro budoucí výstavbu sběrné komunikace.

Schválila program jednání zastupitelstva, kompetence starosty při podpisu objednávek do výše 20 tisíc korun.
Zamítla zřízení MW spoje na objektu úřadu.

Schválila uzavření splátkového kalendáře na pohledávku za nájemné za užívání bytu,
žádost o spolupráci při konání akce „Klánovický půlmaraton“, záměr pronájmu pozemku – orná půda.
Pověřila ÚMČ k opakovanému jednání s ÚMČ Praha 21 za účelem obnovení obousměrného provozu v ulici V pátém (u tenisu).
Schválila ukončení smlouvy o poskytování právních služeb a uzavření nové smlouvy
s jinou právní kanceláří v soudním sporu, který probíhá mezi MČ Praha – Klánovice
a Ing. Stanislavem Duškem.
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městské části Praha – Klánovice
ZMČ jednalo dne 19. 2. 2015.
Řešilo následující program:
Potvrdilo souhlas ZMČ s připojením 16 RD v ulici Rodovská, Slatinská a V Jezevčinách na kanalizační a vodovodní řady a s napojením vodovodu a kanalizačního řadu pro potřeby 16 RD v uvedených ulicích. ZMČ potvrdilo vyhrazení si práva uzavírání smluv o uložení inženýrských sítí do pozemků
ve svěřené správě od hl. m. Prahy.
Vydalo souhlas s podáním odvolání ve věci soudního sporu mezi MČ Praha
– Klánovice a Ing. Stanislavem Duškem
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

Klánovické otázky a odpovědi

Dostačují kapacity MŠ a ZŠ na nejbližší roky?
Ing. Jana Martinová:
Díky obdivuhodnému úsilí ředitele Matěje Žáka a Ing. arch. Zdeňka Rychtaříka se letos podaří zvýšit kapacitu školky o dalších jedenáct dětí.
Celková kapacita bude navýšena na 130 dětí, a to by dle demografického vývoje Klánovic mělo pohodlně stačit pro všechny, i čerstvě tříleté děti.
Kapacita školy je větší problém. Opět se zažádalo o její navýšení, ale do budovy školy se děti nevejdou.
Již podruhé se budou otevírat první třídy. Projekt nezbytné dostavby je v běhu. Poděkování patří řediteli školy Michalu Černému. Dislokované vyučování ve třídách
v Hotelové škole znamená velkou organizační zátěž. Ta se však nijak neprojevuje
na kvalitě výuky, což potvrzují výborné výsledky právě proběhlé inspekce.
Starosta Ing. Karel Horníček:
Je už znám nějaký termín otevření nového podchodu na železniční stanici, nebo je tato věc stále odložena do nedohledna?
Na kontrolním dnu 23. 3. přestavby železničního koridoru byl uveřejněn již
přesný termín otevření nového podchodu – 5. května 2015.

Ing. Jana Martinová:
O jaké granty či dotace nyní ÚMČ žádá?
Nyní jsou podané žádosti na zdokonalení zabezpečení MŠ, ZŠ, na revitalizaci parku u kostela, na pasportizaci zeleně, na dostavbu školy, v polovině
dubna bude podána žádost na opravu chodníků na Slavětínské a parků před
školou. Doufáme, že fotbalovému klubu bude také letos podpořena z MHMP
druhá etapa vybudování umělého trávníku.
Ptali se Marie Mikušová a Luboš Palata
Svoje dotazy posílejte prosím na: Majka.Mikusova@seznam.cz

Odpověď dle tiskového zákona

Slovo starosty v KZ 3/2015 obsahovalo nepravdivá či hrubě zkreslená
tvrzení, která se dotýkají mé cti a důstojnosti. Není pravdou, že smlouvy
o některých dalších podmínkách výkonu funkce nebyly uloženy ani evidovány na klánovickém úřadu a měli je pouze žalující. Smlouva byla
řádně a platně uzavřena. Před podáním žaloby jsem se pokusil opakovaně věc řešit mimosoudní cestou. O mém nároku byli informováni i
všichni zastupitelé. Nejde tedy o žádného „kostlivce". Žaloba byla podána 28. 4. 2014 a nikoliv 28. 5. 2014. Rozsudek nebyl vynesen 12. 2.
2014 ale 12. 2. 2015.
Ing. Stanislav Dušek, tajemník ÚMČ v období 1998-2011
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Slovo šéfredaktora

Čuníci v lese

Je hezké březnové ráno. Jdeme se
Sárou, pro ty, kdo ji ještě neznáte,
je to veselá krémově bílá roční labradorka. Je jaro a divoká prasata mají mladé. A to, jak vám řeknou
myslivci, je doba, kdy by je člověk
ani pes neměli radši potkat. Nejdeme proto se Sárou moc daleko,
do žádného hlubokého porostu,
o houštinách nebo bažinatých oblastech, které má černá zvěř nejraději, ani nemluvě. Sára si sice
užívá trochu volnosti, ale na vzdálenost delší než deset metrů od
mých nohou neodbíhá.
Najednou kousek od mýtiny, kde
jsem na podzim našel kila václavek,
se v malé houštině začne něco hýbat. A pak víc a víc. Během vteřiny
si uvědomím, že je zle. Divočáci,
celé stádo. Sára zpozorní a naštěstí
se zastaví. Houští se rozhrne a před
námi, snad osm, devět metrů, divočák. Obrovský tunový divočák.
Sára kouká na něj, on na ni, já stojím o několik metrů dál a řvu na
Sáru, ať jde okamžitě ke mně. Je
jasné, že bezprostřední setkání s divočákem by pro ni nedopadlo ani
trochu dobře. Sára s obřím divočákem se na sebe ještě několik nekonečných vteřin koukají, pak pes
konečně přijde až k noze a já ho
mohu chytit za obojek. Divočák si
nás oba ještě jednou změří významných pohledem a vnoří se
zpátky do houští, které neleží dál
než třicet metrů od nejbližších
domů, parkujících aut a nic netušících chodců a cyklistů.
Dojdeme na asfaltku a domů už
jdeme po ulici, Sára v klidu na vodítku, já zralý na panáka. Setkání
s pánem klánovického lesa pro nás
dopadlo dobře. A přes tu porci strachu, co jsme zažili, doufám, že divočáky někdy se Sárou, nebo bez
ní, zase potkám. Že nebudou vyvražděni v nějakém nesmyslném
masakru, o nichž se v souvislosti
s „přemnoženými“ divokými prasaty tady v Česku mluví. Protože
jim vždy patřil a měl by patřit les.
Les, v němž lidé i psi jsou a měli
by zůstat jen návštěvníky.
Váš Luboš Palata
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Rybníky na Placinách Foto: KZ – Radomír Kůla

Klánovičtí rybáři se
učí žít s „novými“
rybníky

Rybníky na Placinách září po asi třímilionové rekonstrukci novotou, ale
šéf místních rybářů Richard Hladík takovým nadšením nezáří. A s ním ani
sto osmdesát členů klánovického rybářského spolku.
Nové poměry na rybnících, které
dnes spadají přímo pod pražský magistrát, totiž jemu a všem rybářům
hodně zkomplikovaly život. „Rybníky
jsou opravdu na pohled hezké, nákladná rekonstrukce se povedla, ale
pro nás rybáře je teď všechno daleko,
daleko složitější,“ říká Hladík. Třeba
obnova klubovny, která léta stávala
u hráze a rybářům poskytovala zázemí i při různých soutěžích, které pořádali, se pořádně protáhne. „Myslel
jsem, že za zimu vyřídím všechna
nutná povolení, na jaře postavíme,
ale to se kvůli složitostem povolování
na magistrátu nedalo stihnout,“ uvádí
předseda rybářů. Vše zkomplikovaly
složité majetkové poměry pozemků
kolem rybníků na místě, které bylo pro
výstavbu nové klubovny určeno.
„Pokud se nestane zázrak a nedostaneme rychle poslední chybějící povolení, můžeme být bez klubovny klidně
rok,“ říká Hladík.
Chvíli také trvalo, než rybáři našli společnou řeč s magistrátními úředníky,
kteří dostali na starost dozor nad dalším využíváním Placin pro chov ryb.
Na Placinách bude totiž umožněn
pouze extenzivní chov kapra. „Je to
dáno zcela výjimečnou lokalitou klánovických rybníků, které leží v lese,
jehož velká část je přírodní rezervací,“
vysvětluje klánovická radní Klára Svobodová.
To znamená velká omezení, pokud
jde o přikrmování kaprů, nebo zatím
úplné vyloučení vápnění, což vzhle-

Téma měsíce:

Nové Placiny

Placinské rybníky pro obyvatele Klánovic;
rozhovor s klánovickým starostou Ing. Horníčkem
KZ: Komu rybníky na Placinách patří?

V současné době patří Magistrátu hl. m. Prahy, a to proto, že rybníky,
původně ve vlastnictví naší obce, se dostaly do havarijního stavu. Byla
nutná jejich generální oprava v ceně milionů. Proto ještě za minulého
zastupitelstva byly rybníky převedeny do vlastnictví magistrátu, který
je ze svých peněz opravil.
KZ: Předtím patřily rybníky Klánovicím?

Ano, rybníky patřily Městské části Klánovice, užíval je náš rybářský
oddíl v rámci Rybářského svazu Žižkov a takto to dlouhodobě fungovalo. Rybníky si počátkem šedesátých let kunovičtí rybáři sami zbudovali. Nyní se situace trošku změnila, rybáři tam dále hospodaří pod
stejným Svazem, ale dohled magistrátu, zejména odborný, se trochu
zpřísnil.
KZ: Vyčištění a stavební úpravy byly financovány magistrátem?
Ano, stoprocentně.

KZ: K jakému účelu mají rybníky do budoucna sloužit?

Rybníky jsou ve velmi exponovaném přírodním území, to znamená,
že jejich funkce je kombinovaná, jsou cenné jako přírodovědná lokalita. Jsou sídlištěm hmyzu, obojživelníků, ryb a drobných savců, zároveň je to krajinotvorný rekreační prvek, místo pro zastavení se lidí,
posezení, klid, ale i k užívání našimi rybáři pro sportovní rybolov a
chov ryb.
KZ: Chovný rybník už tam nebude?

Chovný rybník tam samozřejmě nadále bude, ale režim se trochu
změní, protože vzhledem k tomu, že rybníky jsou umístěny v přírodně
cenné lokalitě a odtékající voda se dostává do uzemí požívajícího
zvláštní ochrany, některé dříve používané postupy budou muset být
mírně redukovány. V tomto došlo k dohodě mezi rybářským svazem
a příslušnými kompetentními odborníky na magistrátu.
KZ: Kdo na to bude dohlížet, starat se o to?

Touto otázkou jste mě trochu trochu zaskočil. Nevím, proč by na to
měl někdo dohlížet. Rybáři tam budou mít opět svoji chatku, tu již mají
povolenou. Je to na území lesa, takže jako vodní tok to spravují Lesy
hl. m. Prahy, ale asi není nutné, aby se tam konala průběžná kontrola.
Co do zajištění pořádku, nedaleká cesta patří do oblasti působnosti
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naší Městské policie.
KZ: Měl jsem na mysli použití chemie a podobně.

Používání chemie ze strany rybářů (zde je myšleno vápnění pro snížení
kyselosti vody) bylo jedním z předmětů sporů probíhajících mezi našimi rybáři a magistrátem na přelomu tohoto a předchozího roku. Především
proto, že masivní vápnění vody by mohlo v důsledku ohrozit režim,
a hlavně flóru v oblasti, kudy protéká potok odtékající z rybníka.
KZ: O rybníky se budou starat rybáři, klánovická organizace?

Ti tam budou provozovat svou činnost chovu ryb a rybolovu, včetně odpovídající údržby rybníků. Nicméně rybníky zůstávají ve vlastnictví magistrátu a bude-li nějaká havárie, bude to řešit magistrát. Kdybychom to
museli řešit my, MČ Klánovice, zruinovalo by nás to.
KZ: Rybníky jsou tedy v majetku magistrátu, který se o ně v případě
potřeby bude starat. Kdo je bude užívat?

Užívat je budou lidé. Budou tam především rybáři a samozřejmě i návštěvníci lesa. Ti se budou muset chovat slušně v rámci dané lokality.
To znamená, že je to věc určité koexistence a vzájemné ohleduplnosti lidí,
kteří budou rybníky a jejich okolí navštěvovat. Rozhodně to nebude žádná
lokalita vyhrazená pouze pro rybáře.

Ještě bych informoval o nedávné historii sporu o tuto lokalitu. Když jsem
se v listopadu ujal funkce, jako jedna z prvních návštěv za mnou přišel
pan Hladík a pověřil mě úkolem dostat rybníky, vzhledem k již dokončeným opravám, zpět do působnosti obce tak, aby místní rybáři mohli opět
vykonávat svou činnost. V této věci jsme navštívili příslušného kompetentního úředníka na magistrátu, který nám tento postup nedoporučil. Sdělil nám, že s mírou činnosti, která byla v minulosti rybáři vykonávána, tj.
částečně chovné rybníky, chov kaprů ve větším množství, se již nepočítá
a nesouhlasí. Následně asi dva měsíce na každém zastupitelstvu probíhala vzrušená diskuse, navštívil jsem zasedání místního svazu rybářů
a podobně. Ale, díky tomu, že se tento problém rozvířil, se o věc začal zajímat magistrát, dostal se spor na vyšší úroveň Rybářského svazu Žižkov.
Problém nakonec vyřešil kompetentní jednatel Svazu rybářů ze Žižkova
s tím, že podle jejich odborného názoru požadovaný způsob přirozeného
chovu ryb a přiměřeného chování v chráněném území zcela vyhovuje.

Rybníky jsou tedy dnes pro všechny návštěvníky, s podmínkou chování se
v přírodně cenném území a nerušení lovících rybářů. Pejsek, který se zde
ojediněle smočí a nebude rušit rybáře, by neměl nikomu vadit. Nyní to tam
vypadá krásně, je tam čistá voda a doporučujeme obyvatelům Klánovic jejich návštěvu. Dopadlo to nakonec nejlépe, jak mohlo, jako při každém
kompromisu, kdy jeden chápe argumenty druhého.
Radomír Kůla
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dem k tomu, že se rybníky nacházejí
uprostřed lesa, může mít negativní vliv
na kvalitu vody. „Trpělivou diskusí se
nám ale daří dosahovat dohody, s níž
budeme umět žít,“ říká Hladík. Pokud
by totiž v rybníku nebyly vůbec žádné
živiny, kapři by nepřibírali na váze.
„Na druhou stranu čistější voda po rekonstrukci určitě prospěje dravcům,
které do rybníků také nasazujeme,“
uvádí předseda rybářů. Na Placinách
tak budou vedle kaprů i štiky, candáti,
okouni, ale i plotice a cejni. Na rybnících
žijí vedle kachen i asi čtyři páry ondater.

Pes, rybářova pohroma

Rybáři, kteří tvoří jednu z nejsoudržnějších a největších pospolitostí v Klánovicích, mají i bohatý spolkový život.
Ten před několika týdny vyvrcholil každoročním březnovým společenským
večerem v Besedě. Rybáři také pořádají akce pro děti jak místního dětského domova, tak z Klánovic, a ve
svých řadách mají také výjimečné
družstvo sportovního rybolovu, které
patří k nejlepším v celé České republice. Vrásky na čele dělají rybářům nápady některých pejskařů, kteří se už
těší, jak na nových čistých Placinách
budou plavat jejich miláčci. „V Klánovicích je asi šest set psů. Představte si,
že by ten nápad dostal každý. Když do
vody vedle vás skočí pes, tak se ryby
okamžitě rozprchnou a vy můžete sebrat prut a jít domů,“ vysvětluje Hladík.
Symbióza rybářů, ekologů, pejskařů
a dalších obyvatel Klánovic i návštěvníků lesa odjinud kolem nových Placin
nebude jednoduchá a bude vyžadovat
mnoho ohleduplnosti ode všech stran.
Jen tak budou Placiny dál naší společnou vodní oázou klidu uprostřed lesů,
rybníky, které nikde v Praze nenajdete.
Luboš Palata

Rekonstrukce rybníků se z estetického hlediska nepochybně povedla Foto: KZ – Radomír Kůla
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Vlčata v září 2015
Naše mateřská škola je v mnoha ohledech jedinečná.
Vede ji muž – Mgr. Matěj Žák. V každé třídě jsou nejen
dvě učitelky, ale i dvě asistentky. Jako provozního potkáte ředitelova bývalého žáka, kterého učil ve speciální škole. Dítě si můžete vyzvednout až v půl šesté
večer. Chcete-li, aby rozumělo anglicky, vyučuje ho rodilý mluvčí. Má-li vaše dítě potravinovou alergii, uvaří
mu něco jiného. Celý červenec pokračuje provoz za příznivou cenu, a to i pro starší sourozence.
Zajišťuje neuvěřitelných patnáct kroužků, jako je vědecký, chovatelský, kutilský, divadelní, vaření, fotografování a další neméně zajímavé.
Díky přístupu pana ředitele během dvou let podruhé
rozšiřuje školka kapacitu. Od září přibude třída Vlčat.
Ta bude mít své zázemí ve slaměné jurtě na zahradě.
Je-li vám blízká filozofie lesních školek, můžete přihlásit své dítě právě sem.
Obdiv patří všem zaměstnancům, protože klánovické
děti mají možnosti a péči, za kterou se jinde daleko dojíždí a násobně platí.
Jana Martinová (SPK)
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Garsie
Naše městská část vlastní čtyři patrové květináče, tzv.
garsie. Možná jste je v minulosti v Klánovicích zahlédli.
Upřímně řečeno, jejich podoba a provedení nevzbuzují
zrovna nadšení, ale na druhou stranu je škoda nechat
je ležet nevyužité někde v ohradě za plotem. Pokusili
jsme se tedy již před časem využít je přiměřeným způsobem k výzdobě Klánovic.
Poprvé jste garsie po dlouhé době mohli spatřit o adventu, kdy jsme je naaranžovali jako vánoční stromky
a – byť jednoduše – je ozdobili. Byl to zároveň malý test
– varování, že tu dlouho nic nevydrží, přišlo dost.
A je pravda, že zdaleka ne všechny vánoční ozdoby
zůstaly na svých místech. Zima skončila a jehličí v garsiích nahradily macešky. Věříme, že tyto barevné symboly jara budou dělat radost nám všem tam, kde jsme
je vysadili. Nechceme se nechat odradit a vracet garsie s pokrčením ramen zpátky za plot. Protože jaké si to
v Klánovicích uděláme, takové to tady budeme mít.
Klára Svobodová (SPK)

Vážení čtenáři, rozhodli jsme se udělat z Hydeparku opravdové místo pro volné sdělování názorů našich zastupitelů.
Proto se na této stránce budete v každém KZ setkávat s názory zastupitelů, které nejsou s výjimkou daného rozměru
ničím omezovány. V každém čísle dostane prostor pět zastupitelů vybíraných podle klíče, aby se na každého dostalo
jednou za tři čísla KZ a zároveň byla rovnoměrně zastoupena všechna politická uskupení, která se v Klánovicích probojovala do zastupitelstva. Věříme, že tato otevřená forma diskuse bude plně využita k civilizované konverzaci. Názory zde publikované nevyjadřují stanovisko KZ.
Luboš Palata, šéfredaktor
P. S. Oslovení zastupitelé Petr Soukup, Stanislav Huser a Zdeněk Rychtařík prostoru pro publikování svých názorů
nevyužili. To je nepochybně škoda. (lup)
Již téměř hotová
protihluková stěna
železničního
koridoru
před nadjezdem
do Újezdu
nad Lesy.
Není například její
výsledná podoba
tématem pro naše
zastupitele?
Foto KZ:
Radomír Kůla
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Z úřadu Městské části

Informace k rozpočtu a rozpočtovým výhledům Městské části Praha – Klánovice

Rozpočet Městské části Praha – Klánovice na rok 2015
Rozpočet městské části je finančním plánem, jímž se řídí financování její činnosti. Rozpočet se zpracovává na kalendářní rok. Rozpočet se sestavuje
zpravidla jako vyrovnaný.
Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření běžného
roku se převádí k použití v dalším roce, a to ke krytí rozpočtových výdajů,
anebo se převádí do peněžních fondů.
Schodek hospodaření se uhrazuje z finančních prostředků z minulých let nebo
se kryje z návratných zdrojů splatných z rozpočtu v následujících letech.
Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace,
včetně tvorby a použití peněžních fondů. Podnikatelská činnost městské části
se sleduje mimo rozpočtové příjmy a výdaje. Její výsledek se promítne
do rozpočtu a je součástí závěrečného účtu městské části.

Rozpočtové výhledy na rok 2016–2020

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem městské části sloužícím pro
střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodaření. Sestavuje se na
základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na dva
až pět let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.
Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,
zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích
a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se
uvádí jejich dopady na hospodaření městské části po celou dobu trvání závazku.
Přehled schválených rozpočtů MČ Praha – Klánovice
za roky 2009–2014, návrh rozpočtu na rok 2015
plánované
plánované
rozdíl krytý
Rok
zisk VHČ
příjmy
výdaje
z přeb. hos.
2009
16 200 000
17 015 000
815 000
511 000
2010
16 503 000
17 081 000
578 000
0
2011
16 866 000
18 366 000
1 500 000
975 000
2012
17 914 000
18 614 000
700 000 -2 096 000
2013
13 869 000
16 869 000
3 000 000
2 327 000
2014
14 249 000
15 649 000
1 400 000
963 000
2015
14 282 000
16 732 000
2 450 000
1 888 000
Ivana Horská, tajemnice úřadu

Jubilanti

V dubnu slaví narozeniny:

Miloslav Richtr
Anna Křížková
Emilie Zavoralová
Jana Staňková
Jiří Bek
Maří Magdalena Máchová
Jaroslava Rousková

Václav Trneček
Jitka Stuchlá
Jiřina Jelínková
Jiří Pour
Jan Růžička
Hana Lukášová
Všem oslavencům gratulujeme!
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Vývoz popelnic
na bioodpad

V roce 2014 budou vyváženy
popelnice na bioodpad
1x za 14 dní
každé liché pondělí
od 6. 4. 2015.

Tuto službu lze objednat
v call centru 284 091 888
nebo on-line přes webové stránky
svozové firmy Pražské služby a. s.
– www.psas.cz, v hlavním menu –
služby občanům, svoz bioodpadu.

Mobilní sběr
nebezpečného odpadu

Barvy, baterie všech druhů, včetně olověných akumulátorů, čistící
prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku,
kyseliny, léky, lepidla, nádobky od
sprejů, motorové oleje, pesticidy,
rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky můžete odkládat
obsluze sběrového vozidla
12. 5. 2015, 11. 8. 2015
a 10. 11. 2015 (úterý)

na těchto místech:
ul. Votavova (u nákupního střediska)
17.40–18.00 hod.

ul. Krovova (u pizzerie SAMOS)
18.00–18.30 hod.
Přímské nám. (roh s ul. Libčanská)
18.40–19.00 hod.

Kontejnery na listí
a rostlinný odpad

budou přistaveny vždy v sobotu
od 9.00 do 13.00 hod. na místech:
11. 4. Lovčická x Malšovická
Přímské nám.
18. 4. Medinská x Smiřická
(u bytových domů)

Aranžerská x Kuchařská
Nepasické n. x Rodovská

25. 4. Dobřenická x Voňkova
Želkovická x V Cestkách
Aranžerská x Bydžovská
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AKCE V DUBNU

4. 4. – sobota
Vezměte na Český farmářský trh i své
děti. Naučí se uplést pomlázku nebo si
vyrobí velikonoční ozdobu. Na dvoře
Masarykovy ZŠ mezi 8. a12. hodinou.

8. 4. – středa
Commedia Finita, Ema Destinnová
v Klánovicích! Přijďte se dozvědět více
o této slavné české operní pěvkyni
prostřednictvím vyprávění čtyř žen,
které byly Emě Destinnové blízké
(učitelky zpěvu, komorné, společnice,
uklízečky). Hraje Jana Trojanová, kterou
bude doplňovat sopranistka Jana Lesná
spolu s klavíristkou Marií Erlebachovou.
Divadelní monodrama začíná v KC
Nová Beseda v 19.30 hod.

9. 4. – čtvrtek
Tenis Klánovice zve své členy a hosty
na valnou hromadu tenisového oddílu
Tenis Klánovice, která se uskuteční
v 18.30 v restauraci Olymp.
17. 4. – pátek
Oslavte 3. narozeniny KC Nová Beseda již tradičně s Danem Bártou, kterého tentokrát doprovodí nejúspěšnější
český beatboxer En.dru. Koncerty začínají v 18.00 a 20.30 v KC Nová Beseda.
25.–26. 4. – sobota a neděle
Modelklub Klánovice pořádá dvě
celostátní soutěže Českého poháru
v kat. F1 A, B, C. První soutěž se létá
o putovní pohár Klánovic. Akce probíhá
na letišti Hořice – Domoslavice.

X X I V. r o č n í k
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Můžete se těšit v Besedě

Koncert DAN BÁRTA & EN.DRU LIVE
– pátek 17. dubna
Třináctinásobný držitel Ceny Anděl Dan Bárta přijede již potřetí do Klánovic
a oslaví s námi čtvrté narozeniny KC Nová Beseda!
Dan Bárta, jeden z našich nejtalentovanějších a nejvšestrannějších
zpěváků, držitel mnoha ocenění včetně několikanásobného ocenění
akademie populární hudby, je jedním z mála mužských jazzových vokalistů
v Evropě s vynikající technikou zpěvu a originálním repertoárem. Je to
výjimečný charismatický zpěvák, výrazná osobnost mezinárodní hudební
scény.
Před třemi lety jsme na prvních narozeninách v KC Nová Beseda společně
přivítali Dana Bártu & Illustratosphere, druhé jsme oslavili s Danem
a Robert Balzar Triem. Dan Bárta v loňském roce dokonce přijel podpořit 2.
ročník AVON Pochodu v Klánovicích a na venkovním pódiu vystoupil
společně s kapelou The Tap Tap složenou z posluchačů a studentů
Jedličkova ústavu. Aby bylo každé jeho koncertní vystoupení opravdu
originální, tak si tentokrát Dan Bárta na klánovické pódium pozval
nejúspěšnějšího českého beatboxera En.drua, který má na svém kontě titul
vicemistra světa v loopingu (Boss World Looping Championship), je
dvojnásobný mistr České republiky v beatboxu, vítěz Evropské soutěže
1. st Marathon beatbox battle, mistr ČR a vicemistr světa v kategorii team
beatbox s kapelou Beatburger band, dvojnásobný vítěz Czech Boss
Looping contest.
Můžete se těšit na koncert, který je celý beatboxově-vokální hudební
improvizací s použitím tzv. loopstation. Jedná se o jedinečnou show svého
druhu, kdy před diváky vznikají živé a cappella improvizace nejrůznějších
hudebních stylů (electro, hip hop, acid jazz, funky, etno), jejichž součástí je
beatboxová rytmika, vokály, beatboxové efekty, imitace hudebních nástrojů, rap.
DAN BÁRTA & EN.DRU je společné vystoupení dvou výrazných hudebních
osobností, které jistě bude pro všechny návštěvníky koncertu
nezapomenutelným okamžikem!
Za NADOSAH, o. p. s.
Romana Voženílková

AKCE V KVĚTNU

24. 5. – neděle
Přijďte na osmý ročník Běhu naděje,
který pořádá Masarykova ZŠ a Místní
úřad. Tratě dlouhé 1000–4000 m
vhodné pro běžce, chodce, rodiče
s kočárky či cyklisty (trasa 10 000 m).
Čeká na vás doprovodný program
a také oblíbený knižní bazar pořádaný
klánovickou knihovnou. Zápisy začínají
od 8.30 hodin na dvoře ZŠ, samotné
běhy od 10 hodin.
31. 5. – neděle
Pohádkový les pro děti od 2 do 8 let.
Start mezi 9.00 a 12.30 na hřišti FK
Klánovice, V Jehličině 391. Těšit se
můžete na tradiční hledání ztracené
princezny a další doprovodný program.
Pořádá: Pohádkové Klánovice o. p. s.,
více na www.pohadkoveklanovice.cz.

8

Dan Bárta je další hvězdou, která si pravidelně
nachází cestu do Klánovic. Foto Archiv NB
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Nová Beseda slaví už své čtvrté výročí
8. 4. 2015 oslavujeme! Svátek má totiž EMAN

Ani se nám nechce věřit, že už to jsou
tři roky, co provozujeme KC Nová Beseda! Čtvrtý rok našeho působení
v kulturním centru zahajujeme dne
8. 4. v 19.30 hodin krásnou monodramatickou hrou současné autorky
a překladatelky Viktorie Hradské
COMMEDIA FINITA, o lidském i uměleckém osudu Emy Destinnové.
Hra je výpovědí čtyř žen (učitelky
zpěvu, uklízečky, placené společnice,
komorné), které byly Emě Destinnové
určitým způsobem blízké.
Emilie Pavlína Věnceslava Kittlová,
známá pod pseudonymem Ema Destinnová, se výrazným způsobem zapsala do dějin umění. Byla operní
pěvkyní, jejíž lyrický soprán společně s hereckým ztvárněním vyvolával úžas
v koncertních sálech slavných scén začátkem 20. století.
Dokud byla slavná a bohatá, klaněli se jí, jakmile ztrácela slávu a peníze, pomlouvali ji. Ani po smrti neustaly nenávistné projevy proti ní. „V tom my Češi
jsme velcí – potupit, pošpinit, pošlapat...“ vystihl tuto smutnou, ale pravdivou
skutečnost jeden z největších operních umělců Národního divadla basista
Vilém Zídek. Sama Destinnová řekla: „A já nevím, proč musím ten svůj závistivý, svárlivý národ tolik milovat...“
Komedii o jedné zpěvačce pro jednu herečku nastudovala Jana Trojanová,
režie představení se ujala Renata Klečková. Sopranistku Janu Lesnou doprovodí klavíristka Marie Erlebachová.
Po představení bude následovat beseda s autorkou hry Viktorií Hradskou.
Přijďte 8. 4. 2015 do KC Nová Beseda oslavit spolu s námi svátek Emy
a svojí účastí na divadelním představení vzdát hold této velké české umělkyni, která svým hlasem a osobním kouzlem dobyla svět a stala se legendou
o velké kráse lidského hlasu.
Za NADOSAH, o. p. s.
Gabriela Šmerdová

Z naší knihovny, aneb knihy mimo žebříček

Nedávno jsem navštívil v naší knihovně tradiční výstavu TOP 100, kde pracovnice naší knihovny vystavily nejčastěji půjčované knihy roku 2014. Překvapeně jsem zíral na tu hromadu knížek a našel mezi nimi dvě, které jsem
četl. Proto se občas snažím upozorňovat na malé poklady v naší knihovně,
které jsou trochu mimo hlavní proud.
Dnes bych rád upozornil na krásnou prvotinu tehdy studentky mongolistiky a kulturologie Petry Hůlové – Paměť mojí babičce (Torst 2002). Byla to tehdy událost roku a nádherná knížka ke čtení. Čtenář si z ní udělá velmi dobrou představu o životě v současném Mongolsku, který rozhodně není snadný a pro člověka z Evropy je až děsivě krutý. Od té doby se snažím číst každou novou knížku této dnes již velmi známé spisovatelky, které jsou naštěstí všechny v naší
knihovně. Skoro neznám depresivnější knížku než její následující – Stanice
Tajga, ale jsou to vždy knihy s velkou imaginací. Jako u mnoha vynikajících
spisovatelů ale asi zůstane jejím mistrovským dílem právě tento její debut.
Ing. Karel Horníček, starosta MČ
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Žáci píší

Proč se učím doma

Domácí škola není pro každého.
Ale je velmi užitečná. Dobrých
škol je velmi málo a stačí, aby byl
špatný ředitel, pak je špatná celá
škola. Některé děti ale potřebují kolektiv, moje sestra se doma učit nechtěla.
Ale mě nikdy nebavilo chodit do
mateřské školy, prostě jsem tam
nezapadla. Potom máma navrhla,
že kdybych chodila na zpívání, odpustila by mi některé dny školky.
Ale ani potom se mi školka nelíbila a školy jsem se také hrozně
bála.
Pak máma řekla, že teda dobře, že
nebudu chodit ani do školy. Učila
mě doma celou první třídu. Naučila
mě číst, psát a počítat. Pak se nám
naskytla skvělá příležitost. Na Černém Mostě vznikala soukromá
škola, kam mi dovolili díky individuálnímu plánu chodit jen některé
dny v týdnu. Když jsem byla ve
čtvrté třídě, nastaly ve škole problémy a já i moji skvělí kamarádi
jsme odešliS Chtěla jsem alespoň s někým zůstat, a tak jsme
dva přešli do státní školy. Učení mi
nevadilo, ale přístup třídní učitelky,
která nikdy neřekla proč, byl strašný. Učení s ní mě přestávalo bavit.
A tak se zase učím doma. Čtu
spoustu knížek. Chtěla jsem vyhrát
čtenářkou soutěž v místní knihovně (kdo přečte nejvíc knížek za
rok), ale průkazku jsem měla jen
půl rokuS I tak jsem byla šestá.
Úplně nejradši čtu dějepisné, ale
přitom dobrodružné knihy. Také
chodím na různé akce např. dějiny umění pro domácí školáky nebo
na „hledá se Sofie“, což je vysoká
škola pro první stupeň ZŠ.
Někdo si může myslet, že to je
strašně jednoduché – učit se doma
– ale není. Kromě učení mám
spoustu dalšího. Musím hrát na klavír (+ nauka), sólový zpěv, výtvarka, sborový zpěv a skaut. Každý
den někam chodím. A navíc se
učím na přijímačky na gymnázium,
ale spíš bych chtěla na druhý stupeň sem do Klánovic. Mám tu kamarádku a řekly jsme si, že buď
tam, nebo sem, ale vždycky spolu.
Jana Marie Jochová, pátá třída
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Ze života Klánovic

Naši hasiči dětem

Dne 26. 2. 2015 v odpoledních
hodinách členové SDH Klánovice
vyrazili s CAS 25 Liaz a DA Nissan
Patrol na ukázku hasičské
techniky do mateřské školy
v Dolních Počernicích. Techniku
a posléze i ukázku jsme dětem
prezentovali v zámeckém parku.
Dětem byla předvedena hasičská
výzbroj a výstroj a také ukázka
požárního útoku. Děti využily
možnost vyzkoušení hasičské
techniky stříkání z hadice. Děti
měly očividně z naší návštěvy
upřímnou radost.
Lukáš Tvrdý
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Život seniorů v Klánovicích

V Klánovicích žije 460 obyvatel starších sedmdesáti let. Zhruba stovka z nich se sdružuje pod hlavičkou Svazu tělesně postižených (STP), za kterým se skrývá mnohem
více, než by název napovídal. Po fotbalistech je to druhé nejpočetnější a možná i nejaktivnější klánovické sdružení. Přes deset let ho vedla nedávno zesnulá Věra Houžvičková spolu s Olgou Paplhamovou. Ta nyní společně s desetičlenným výborem
pokračuje v činnosti. Věkový průměr členů Svazu tělesně postižených je kolem sedmdesáti let, ale členové – např. ti opravdu tělesně postižení – mohou být i výrazně
mladší. Nejstarší člence je ovšem úctyhodných 95 let a to, že ještě aktivně dochází
cvičit, jí někteří z mladších ročníků mohou skoro závidět. Zapojit se do aktivit můžou
úplně všichni – záda a nohy bolí každého, ale činností to překonáme – tak by možná
mohlo znít motto tohoto místního svazu.
Členové STP mají pro pravidelné scházení k dispozici klubovnu v areálu Místního
úřadu, která by ovšem neškodila minimálně vymalovat. Množství volnočasových aktivit v rámci STP však prostory klubovny přesahuje. Senioři spolu chodí pravidelně
cvičit, jezdí na výlety, pořádají procházky či různé přednášky, jejich program pravidelně přináší i tento Zpravodaj. Většina aktivit je již zkrátka během let zavedená. Pravidelně si též zajišťují návštěvu divadelních představení a jezdí společně na
rekondiční pobyty. Členství v STP má ještě výhodu, že pro členy nabízí bezplatnou
právní poradnu, je-li to někomu třeba. Za zmínku také stojí rozvíjející se spolupráce
s místní mateřskou školou. Seniory na jejich akcích tak často doprovází dětský zpěv
a vzájemná setkávání dětí a seniorů jistě přináší výhody a prospěch pro obě věkové
kategorie. Oblíbené jsou také pravidelné přednášky v klubu s lékařskou, zdravotní i
zábavnou tematikou.
Činnost svazu se neobejde bez finanční podpory místního zastupitelstva a jiných laskavých sponzorů. Jim patří velký dík, neboť dobrá společnost se pozná i podle toho,
jak se chová ke svým seniorům.
Jana Jochová

OZNÁMENÍ AKCE

Místní organizace STP zve všechny členy na besedu do našeho Klubu.
Hostem bude Mgr. Jarmila Horníčková a téma besedy:

CHOV PSŮ A JEJICH VÝCVIK.

Datum konání: pondělí 20. dubna 2015 v 16 hod.

Mimo tuto akci zahajujeme dnem 14. 4. 2015 /úterý/

PRAVIDELNÉ JARNÍ VYCHÁZKY KOLEM KLÁNOVIC.

TRADIČNÍ
ČARODĚJNICE

Městská část Praha – Klánovice
vás zve na

„Pálení čarodějnic“,
které se koná dne

30. dubna 2015 od 17 hodin
na Přímském náměstí.
Hry a soutěže pro děti.
Občerstvení zajištěno.

Sraz je vždy ve 13 hod. před školou,
program a cíl „pochodu“ bude vždy uveřejněn na nástěnce
jak v Klubu, tak u autobusové zastávky.

Za výbor MO STP: Olga Paplhamová
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Naše evropská medailistka

V pátek 6. března získala klánovická rodačka Eliška Klučinová na Halovém mistrovství Evropy v Praze
po skvělém výkonu v pětiboji bronzovou medaili. Součtem 4687 bodů navíc překonala český rekord. Pozval
jsem při této příležitosti Elišku ke krátkému rozhovoru. Nakonec z toho bylo příjemné hodinové povídání o
sportu, Klánovicích a vůbec o všem možném.

Nejprve vám chci ještě jednou pogratulovat k fantastickému výkonu a úspěchu. Uvědomujete si, že jste
momentálně asi nejúspěšnější obyvatelkou Klánovic? Nevím totiž o nikom jiném, kdo by byl ve svém
oboru nejlepší v Čechách a třetí nejlepší v Evropě2
To mě vůbec nenapadlo. Myslím, že v Klánovicích žije
spousta jiných šikovných a úspěšných lidí. Ale je to hezké
slyšet. (úsměv)
A teď ke sportu. Proč zrovna atletika, a ne třeba tenis,
lyžování nebo nějaký kolektivní sport?
Hrála jsem nejdřív v Klánovicích tenis. Ale byly jsme
doma tři děti a tenis byl i díky nutnosti cestování na turnaje a v zimě za tréninkovou halou postupně čím dál víc
finančně i časově náročnější. Tak nás maminka dala
všechny tři do Újezdu na atletiku. A já už u ní zůstala. Ale
mám ráda i kolektivní sporty, nejvíc mě baví asi volejbal.
Zato na fotbal jsem úplně levá. (smích)
A proč víceboj, a ne specializace na jednu disciplínu?
Asi proto, že všechny ty disciplíny mi už od dětství docela
dobře jdou, ale v žádné samostatně nejsem úplná špička.
A taky mě hodně baví ta pestrost.
Vím, že z vašich pěti, respektive sedmi disciplín jednu
skoro nenávidíte – závěrečnou osmistovku. Proč?
U dívky vyrůstající a běhající v klánovickém lese mě
to trochu překvapuje2
Ale já pohodové běhání v lese miluji! Jenže závodní osmistovka je něco úplně jinéhoS Ta strašně bolí i v tréninku. Při každém závodě si před startem osmistovky
říkám: „Proč já nedělám jenom tu dálku nebo výšku?“
Navíc jsem z toho i nervózní, někdy je mi až zle. Asi jako
před státnicemi. Fakt hrozný to je, prostě pekloS Ale je
pravda, že když to doběhnu, tak jsem nakonec šťastná.
Baví vás víc halový pětiboj, nebo venkovní sedmiboj?
Jednoznačně letní sedmiboj. Zaprvé je rozložený do dvou
dnů, a není to proto taková hektika, a zadruhé mám ráda
sluníčko. To za celý pětiboj ani nezahlédnu. Ráno vstávám v šest, jdu do haly a z ní se po závodě dostanu až
pozdě večer.
Když se ohlédnete za dosavadní kariérou – co vy
sama pro sebe považujete za největší úspěch?
Stříbro z juniorského ME nebo čerstvý bronz z „dospělé“ halové Evropy? Nebo je pro vás víc některý
z českých rekordů? Vícebojařské držíte oba2
placená inzerce

Eliška Klučinová Foto: Archiv autora

Určitě tenhle „dospělý“ bronz. Prosadit se v seniorské kategorii je nesrovnatelně těžší než v juniorech. Teď bych
klidně mohla skončit s atletikou a věděla bych, že mám
splněno. (smích) Ale mě to pořád baví. Baví mě vyhrávat, jsem hodně soutěživý typ. Rekordy pro mě naopak
moc důležité nejsou, ty časem stejně někdo překoná.
Co je váš nejbližší velký sportovní cíl? Olympiáda
v Rio de Janeiru? A co by tam bylo úspěchem?
Letos mě sice čeká MS v Pekingu, ale olympiáda je pro
mě jednoznačně nejvíc. Už jenom účast tam, třeba při
hromadném nástupu – to je obrovský zážitek. Konkrétní
cíle na umístění si ale nedávám, nejsem ten typ. Ostatně,
zajíci se stejně počítají až po honu.
Můžeme vás ještě někdy zastihnout při běhání v klánovickém lese? Nebo už jenom na stadionu?
Skoro každý víkend si vezmu botasky a jdu si v Klánovicích do lesa zaběhat. Není to ale trénink, spíš takové příjemné pročištění hlavy. Mám tam svůj okruh, dám si šest
až osm kilometrů pohodovým tempem a je mi fajn. Rychlost a intervalové tréninky ale absolvuji na stadionu.
Z klánovické základní školy jste po páté třídě odešla
na osmileté gymnázium. Pamatujete si ještě na některé klánovické učitele nebo spolužáky?
Samozřejmě si pamatuji paní učitelku Vosáhlovou, občas
se i potkáme. A spolužáky vídám na různých třídních srazech nebo akcích.
Děkuji za rozhovor a za celé Klánovice vám přeji
hodně dalších sportovních úspěchů.
Ferdinand Polák
(úplný rozhovor najdete na www.praha-klanovice.cz)
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Dopis vedení stavby železničního koridoru

Vážení občané Klánovic,
chtěl bych vás opět jménem vedení stavby „Modernizace trati Praha Běchovice –
Úvaly“ stručně seznámit s dalším postupem letošní výstavby a reagovat na časté stížnosti ohledně přístupových chodníků
a starého podchodu.
V současné době probíhají práce na dokončování zpevněných ploch kolem konstrukce zastřešení nového podchodu.
Ty budou hotovy nejpozději do konce
března, a tím se výrazně zlepší přístup na
obě nástupiště ze směru od starého
podchodu. Dále jsme zvýšili kapacitu
osvětlení starého podchodu. Ve starém
podchodu je pravidelně čerpána nahromaděná podzemní voda, aby nedošlo
k zaplavení vyvýšené betonové lávky.
Díky letošní mírné zimě se podařilo pro-

placená inzerce

vést injektáže a zamezit průsakům spodních vod do nově budovaného podchodu.
Pokračují práce na finálních úpravách železobetonových konstrukcí, dokončují se
pochozí plochy uvnitř podchodu a montáže elektroinstalací, zábradlí a prvků
orientačního systému. Zprovoznění podchodu plánujeme na 5. 5. 2015.
Tématem častých stížností je situace
ohledně odvodnění podjezdu v ulici
Pilovské. Investor zažádal projektanta
o doprojektování odvodnění. Jakmile nám
investor předá projekční řešení, jsme
připraveni práce provést.
Závěrem bych vás chtěl seznámit s probíhajícími a očekávanými výlukami, které budou mít vliv na používaní provizorních nástupišť v zastávce Klánovice. Nyní probíhá výluka koleje č. 0 (prostřední koleje), kte-

STAVEBNÍ PRÁCE

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

604 690 317

KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921

rá potrvá do 18. 5. 2015. Tato výluka nemá
významný vliv na cestující a mohou být využívána obě nová úrovňová nástupiště.
V době od 19. 5 do 29. 6. bude probíhat výluka koleje č. 1 (směr Úvaly). Během této
výluky bude nutné využívat provizorní nástupiště mezi kolejemi č. 1 a 0. Přístup bude
řešen opět pomocí mobilních kovových lávek. Na období letních prázdnin je plánovaná rekonstrukce všech tří kolejí v úseku
Úvaly – Blatov pomocí sanačního a obnovovacího kolejového stroje. O dalších
omezeních a výlukách v době prázdnin vás
budu informovat v dalších příspěvcích.
Žádám vás, abyste v rámci svojí bezpečnosti při průchodu staveništěm dbali
zvýšené opatrnosti a respektovali pokyny zástupců stavby.
Tomáš John, ředitel stavby

KONTEJNERY KRÁL

suť • odpad • písek • štěrk • zemina • kůra
převoz strojů • terénní úpravy • nakladač

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU

ploty, mříže, police, nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany, řezání, obrábění, ohýbání,
posilovací stroje
e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472
608 880 102

Pronajmu 1/2 rod.domu

(nadstandart) vlastní vchod
v Klánovicích, 3+1, šatna,
2x terasa, úložné prostory, 140 m2,
možnost garáže. Nájem 16000,- Kč
tel. 602 200 533
PRO VAŠE PSY: MINIŠKOLKA (hlídání psů v domácím
prostředí), VÝCVIK (základní pro všechna plemena,
specializovaný pro retrievery: OVVR, PZ, VZS),
KRMIVA (Artemis, Marp, Happy dog, Platinum),
POTŘEBY (zejména pro lovecký výcvik),
VÝCVIKOVÉ OBOJKY (DogTrace) a další.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo mobil: 775 975 977.

UZENÉ DELIKATESY
Revoluční 1190 Šestajovice
(u čerpací stanice )
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Prodám RD v Klánovicích,
ulice Lovčická. Ihned k nastěhování.

Celková výměra pozemku cca 950 m2.

Tel.: 723 399 328

CHOVATELSKÉ POTŘEBY
Klánovice, V pátém 502
OTEVŘENO
Pondělí-Pátek 16.00-19.00 hod
Sobota
9.00-12.00 hod
TEL. 721 763 987

Pojďte zhubnout do plavek
aspoň 5 kilo se Zuzkou Bidlákovou

Deset týdnů Vás krok za krokem povedu k cíli jak zhubnout
0,5 - 1 kg týdně, aniž byste ztráceli svalovinu, vodu, či dobrou
náladu. Ztra)te pouze sádlo, posílíte svaly, omládnete o pár let
a budete se cí(t skvěle.

Při našich setkáních v malé, vzájemně se posilující skupině si užijete
spousty legrace a dovíte se důležité informace o výživě, šité vám na
míru. Nezůstaneme pouze u slov, ale pus)me se spolu též do účinného
cvičení k odbourávání tuků a formování problémových par(í.

TERMÍNY KURZŮ:
Úterky 17:30 - 19:30
Mateřská škola Klánovice, V žáčku 219, Praha 9 - od 21. 4. 2015
Scházet se budeme jednou týdně na dvě hodiny. V první čás( se
budeme vážit, měřit, rozebírat jídelníčky, vstřebávat nové
informace o výživě a ochutnávat racionální potraviny.
Ve druhé čás( bude následovat aerobní a posilovací cvičení.
Cena za hodinu cvičení je 110,- Kč a za hodinu povídání 240,- Kč.
Celková cena za 10-( týdenní kurz je 3 500,- Kč.
Bližší informace na telefonním čísle 776 660 074 nebo na
e-mailu zuz.bidlakova@seznam.cz a www stránkách zuzbi.cz

Zveme Vás
na testovací den Felt
Přijďte se k nám 11. 4. 2015
podívat a vyzkoušet spoustu
modelů od výrobců jízdních
kol Felt, Ghost a Lapierre.
Akce se koná na adrese
V Lipách 91
Praha 9-Koloděje.
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VYPADAT A CÍTIT SE LÉPE
je tak snadné
] Bezbolestná liposukce
] Omlazení pleti
] Masáže
] Bělení zubů
] Solárium

Objednejte se
na bezplatnou
vstupní konzultaci

www.rajzdravekrasy.cz
tel. 723113626,
Holšická 1348, Praha 21, Újezd nad Lesy

Úklidová ﬁrma Mgr. Jaroslav Šafařík

Úklid RD, bytů, zahrad
my) oken, podlahy, žehlení,
stroj. čištění koberců
– mokrou metodou,
sekání trávy, sběr lis).

čistá a bezpečná domácnost od nás
Objednávejte na tel.: 723 703 968
e-mail: info@ostrahauklid.cz
www.ostrahauklid.cz

Pane K.,

neřežte v sobotu
na cirkulárce.
Děkujeme,

Vaši sousedé.
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Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

Stálá služba:
602 429 913, 606 784 088
tel/fax.: 321 622 488

Zajišťujeme převozy a rozloučení
zesnulých v Praze a okolí
za přijatelné ceny.
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A U T O D O P R AVA
NONSTOP
MILAN PETRUŽÁLEK

k
k
k
k
k
k
k

odvoz kontejnery
sutě. odpad, písky, drtě
recykláty, tříděná zemina
přeprava materiálu
avia, liaz, tatra, iveco
zemní a výkopové práce
smluvní ceny

strana

I.P.R. Real Estate

Ing. Kateřina Černá

724 646 572, www.ipr-real.cz

DVA POZEMKY
ZA POSLEDNÍ 4 MĚSÍCE

PRODÁNO,

Pro naše solventní klienty
hledáme další pozemky

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.cz

o výměře 700-2000 m2

a rodinné domy v Klánovicích.
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MODERNÍ BYDLENÍ V ZELENI, PRAHA – KLÁNOVICE
Prodej bytů 3+kk a 4+kk
parkovací stání
zahrada, terasa nebo balkon
inteligentní byty řízené systémem HAIDY
nová kolekce obkladů a dlažeb
bezfalcové dveře výšky 230 cm
hliníková francouzská okna, izolační trojskla
rekuperace LOSSNAY MITSUBISHI
klimatizace DAIKIN

Pronájem
kanceláře

49

Prodej
kanceláře

57
+420 608 253 089

oubrecht@proarching.cz
ulice Slavětínská, Praha, Klánovice

www.rezidenceklanovice.eu

17

Klánovice 4 15WWW

7.4.2015

9:58

Klánovický zpravodaj

placená inzerce

Stránka 18

4

X X I V. r o č n í k

strana

18

Klánovice 4 15WWW

7.4.2015

9:58

Klánovický zpravodaj

Stránka 19

4

X X I V. r o č n í k

strana

19

PROGRAM duben 2015

-

KC Nová Beseda | Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice
www.kcnovabeseda.cz
Rezervace a informace:
e-mail: info@kcnovabeseda.cz,
tel: 245 019 061
(každý všední den mezi 10. a 13. hodinou)

ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA

N VÝSTAVA MĚSÍCE
VÝSTAVA LÁZEŇSKÉHO ŠVIHÁKA JIŘÍHO RYVOLY
Výstava Jiřího Ryvoly - malíře, kreslíře, grafika a ilustrátora, která jistě zaujme každého
milovníka poetických litografií a olejomaleb. Autor nás nechává nahlédnout do svého
nitra, ve kterém jsou obrazy do detailu propracované nebo i „jen tak nahozené".
Výstava nás zavede do malebné Francie, romantických krajin, životních příběhů a věcí
kolem nás.
Vernisáž se koná 7. 4. v 19:00. Výstava je prodejní a potrvá do konce dubna.
NKONCERT
BLUES JAM SESSION
9. 4. čtvrtek, 19:30 každý druhý čtvrtek v měsíci
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi. Aparatura je
zajištěna, stačí si přinést svůj hudební nástroj - kytaru, basu, saxofon, foukací
harmoniku či bubenické paličky. Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!

17.4. pátek, 18:00 a 20:30 DAN BÁRTA & EN.DRU LIVE
Společné vystoupení dvou výrazných hudebních osobností. Dan Bárta si tentokrát na
klánovické podium pozval nejúspěšnějšího českého beatboxera En.drua. Celý koncert
je beatboxově-vokální a hudební improvizací s použitím tzv. loopstation. Jedná se
o jedinečnou show svého druhu, kdy před diváky vznikají živé "accapella" improvizace
nejrůznějších hudebních stylů (electro, hip-hop, acid jazz, funky, ethno), jejichž
součástí je beatboxová rytmika, vokály, beatboxové efekty, imitace hudebních nástrojů,
rap. Dan Bárta je jedním z nejtalentovanějších a nejvšestrannějších českých zpěváků,
třináctinásobný držitel Ceny Anděl. Je respektován jak odbornou kritikou, tak širokou
veřejností. Dan Bárta, je symbolem kvality a úspěchu. Vstupné: VIP 450,- / 400,- Kč
24. 4. pátek, 20:00
FORTY TWO
Další úžasný koncert rockové kapely Forty Two s frontmanem Vlastou Červem. Přijďte si
„zarockovat”! Vstupné: děti 100,- / dospělí 200,- Kč

NAKCE
TODEXON 16
11. 4. sobota, 13:00-20:00
TODEXON je se svým 16. ročníkem mezinárodní footbagový závod s nejdelší tradicí
ve světě. Celým odpolednem bude provázet sedminásobný mistr světa a Evropy Honza
Weber, který je zároveň i hlavním organizátorem letošního ročníku a kromě soutěžení
předvede i svoji freestyle fotbalovou show. Připraven bude samozřejmě i další doprovodný
program. Vstupné: 50,- Kč
21. 4. úterý, 17:30
BĚŽECKÉ ODPOLEDNE S MILOŠEM ŠKORPILEM
Běžecké odpoledne s Milošem Škorpilem, nejuznávanějším trenérem a propagátorem
vytrvalostního běhu v ČR. Setkání s Milošem Škorpilem začne přednáškou, následovat
bude krátké rozcvičení a pohodový společný výběh. Akce je sponzorována Českým fondem
půdy. Sportovní oblečení a oblíbené tenisky na nohou nutností! Vstupné: děti 50,- / dospělí
100,- Kč

NDIVADLO
COMMEDIA FINITA
8. 4. středa, 19:30
Monodramatická hra současné autorky, překladatelky, manažerky Viktorie Hradské
je výpovědí čtyř žen (učitelky zpěvu, uklízečky, placené společnice, komorné),
které byly určitým způsobem blízké Emě Destinnové. V hlavní roli všech čtyř žen
se představí Jana Trojanová, sopranistku Janu Lesnou doprovodí klavíristka Marie
Erlebachová. Hraje: Jana Trojanová. Vstupné: VIP 250,- / 220,- Kč

N AKCE PRO DĚTI
Kino
POPELKA
12. 4. neděle, 16:00
Nové ztvárnění populární pohádky z dílny Walta Disneyho. USA / 2015 / rodinný
/ 105 min. Režie: K. Branagh Hrají: C. Blanchet, H. B. Carter, H. Atwell, R. Madden,
S. Skargard. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
19. 4. neděle, 16:00
PÍSEŇ MOŘE
V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou a synem. Život
celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je
poslední z tuleních víl. Jedině ona totiž může písní moře zachránit všechny
pohádkové bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice Macha. Irsko, Dánsko,
Belgie / 2014 / animovaný, rodinný, fantasy / 93 min Režie: T. Moore V českém znění:
M. Irglová, M. Krobot, K. Nováková, L. Švormová, M. Převrátil. Vstupné: 130,- / 110,Kč

N FILMOVÝ KLUB
CESTA VEN
7. 4. úterý, 20:00
Snímek, který ovládl Českého lva - získal sošku hned v sedmi kategoriích

včetně té nejprestižnější za nejlepší film. Příběh mladé romské matky, která bojuje o
obyčejný šťastný život. Naráží však na předsudky většinové společnosti, dluhy i překážky
ve vlastní rodině, které jí zabraňují obstát v dnešním světě. ČR, Fr / 2014 / drama /
103 min / mládeži přístupný od 12 let / v českém znění Režie: P. Václav Hrají: K. Dudová,
D. Ištok, M. Ferencová-Zajacová, M. Cifra. Vstupné: 70,- / 60,- Kč (pro členy Filmklubu)

N KINO

RYCHLE A ZBĚSILE 7 13. 4. pondělí, 20:00
Další díl jedné z nejpopulárnějších filmových sérií bude opět cítit
benzínem, spálenými pneumatikami a střelným prachem. USA / 2015 / akční,
krimi, thriller / 140 min / mládeži přístupný od 12 let / s českými titulky. Režie:
J. Wan Hrají: D. Johnson, V. Diesel, J. Statham, P. Walker. Vstupné: 130,- / 110,Kč

15. 4. středa, 20:00
DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD
Báječný hotel Marigold leží v indickém Jaipuru a v předchozím filmu se stal
útočištěm sedmi trochu noblesních a trochu potrhlých britských penzistů, které si
s gustem zahrála elita britského herectví. Teď už je Báječný hotel Marigold plně
obsazen stálými hosty a jeho manažerka Muriel (Maggie Smith) i majitel Sonny
(Dev Patel) chtějí své podnikání rozšířit. USA, GB / 2015 / komedie, drama /
122 min / přístupný / s českými titulky. Režie: J. Madden Hrají: J. Dench, B. Nighy,
R. Gere, M. Smith, D. Patel. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
20. 4. pondělí, 20:00
SAMBA
Nová komedie od režisérů Nedotknutelných - i tentokrát s Omarem Syem v hlavní
roli! Fr / 2014 / komedie / 120 min / přístupný / s českými titulky. Režie: O.
Nakache, E. Toledano. Hrají: O. Sy, Ch. Gainsbourg, I. Higelin, H. Vincent, T.
Rahim. Vstupné: 130,- / 110,- Kč

22. 4. středa, 20:00
KRÁLOVA ZAHRADNICE
Toto kostýmní historické drama jistě potěší všechny fanoušky Kate Winslet a doby
Ludvíka XIV. Kate Winslet jako emancipovaná zahradnice Sabine De Barra je povolána
do Versailles, aby pro krále Francie vytvořila zahrady dosud nevídané nádhery. GB /
2014 / drama, komedie, romantický / 116 min / přístupný / s českými titulky. Režie:
A. Rickman Hrají: K. Winslet, S. Tucci, A. Rickman, J. Ehle. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
27. 4. pondělí, 20:00
TALISMAN VLKŮ
Nový film francouzského režiséra Jean-Jacques Annauda, tvůrce Sedmi let
v Tibetu, Jména růže, Medvědů či Nepřítele před branami. Čína, Fr / 2015 /
dobrodružný, thriller / 121 min / přístupný / s českými titulky. Režie: O. J.-J. Annaud
Hrají: S. Feng, S. Dou. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
NJARMARK 18. 4. sobota, 9:00-12:00 POZOR! Tentokrát třetí sobota v měsíci!
Přijďte navštívit jarní jarmark s doprovodným programem. Připraveny jsou
rukodělné workshopy pro malé i velké. Zakoupit si můžete originální výrobky
českých výtvarníků, řemeslníků a návrhářů. Oblečení, šperky, doplňky, šité
a háčkované hračky, dekorace, grafiky, dárkové předměty a přírodní kosmetiku.
NPŘEDNÁŠKY A VEŘEJNÁ ČTENÍ
KONOPNÁ MEDICÍNA14. 4. úterý,
18:18 Staronová cesta ke zdraví. Je mnoho způsobů, jak léčit svou nemoc, ale je
jen jediný způsob, jak se uzdravit. Totiž, porozumět sám sobě. Přednáší: MUDr.
Jana Budařová ...tak trochu jiná doktorka... Vstupné: 150,- Kč
16. 4. čtvrtek, 19:30
DANOVA EVANGELIA
Nauky inspirované kamarádovou cestou smrtí aneb překvapivě jednoduché
a velmi účinné životní moudrosti. Přednáší: Vlasta Červ. Vstupné: 100,- Kč

NKURZY SOCIAL CLUB - poklábosení v angličtině 28. 4. úterý, 19:30 a 20:30
Potřebujete své anglické sebevědomí ukotvit, posílit nebo jen podpořit? Máte pocit,
že nejste stále dost dobří a že Vám "něco" chybí? Přijďte se přesvědčit, že se
domluvíte, a vyzkoušet si anglickou konverzaci „nanečisto" s Monikou. Monika
bude jako mentor, facilitátor a živý slovník, korekce výslovnosti, poradce.
Od 19:30 začátečníci a mírně pokročilí, od 20:30 středně pokročilí a pokročilí.
Vstupné: 120,- Kč / 60 min a jeden drink na baru
N KURZY NEJEN PRO KLUKY KAŽDÁ STŘEDA do června 2015
MODERNÍ YOYOVÁNÍ 17:00-18:00
Hlavním cílem kurzu je seznámit děti s moderní podobou yoya a ukázat, že už se nejedná

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz Změna programu je vyhrazena
KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem je otevřena Po-Pá 15:00-22:00, So-Ne 14:00-22:00
Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu
divadelních představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů.
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Bydlí v Klánovicích

Tomáš Hradecký

Představovat klánovickým občanům
osobu pana Hradeckého je skoro jako
nosit dříví do lesa. Pan Tomáš je součástí
zdejší komunity od svého dětství a jeho
rodina je s Klánovicemi spjata natolik, že
si jejich historii a současnost bez nich lze
představit těžko. Jeho dědeček byl jedním z prvních obyvatelů Klánovic vůbec.
Jeho maminka byla slavnou golfovou
hráčkou, vyhrávala mnohé turnaje i
přesto, že za komunismu se golfovému
sportu v Čechách nedařilo. Klánovické
hřiště bylo v roce 1950 zrušeno a celá rodina dojížděla za golfem do Mariánských
Lázní. Tomáš se narodil v roce 1955,
a přestože mu v mládí prodělaná dětská
mozková obrna sportovní aktivitu téměř
znemožnila, lásku k ní zdědil na celý život. Svůj první turnaj zažil ještě v kočárku.
Přes rok chodil do školy v Klánovicích,
ale celé prázdniny trávil na golfu v Mariánských Lázních, kde se už od svých
pěti let učil dělat caddieho a vytrval v tom
téměř třicet let. Svět golfu ho fascinoval.
První prezident Československé a posléze i české golfové federace Hanuš
Goldscheider si ho oblíbil a doporučoval
svého osobního caddeiho i jiným slavným golfovým osobnostem. Tomášovy
vzpomínky na golf jsou pestré. Jeho civilní život, kdy se málem vyučil pivovarským sládkem, což se kvůli tragické
události v pivovaru nakonec nepovedlo,
a kdy pracoval pro Dipru – družstvo zaměstnávající tělesně postižené – pro něj
zas tak důležitý není. Jeho světem je prostě golf a Klánovice. K nim zdědil fotografický archiv po svých předcích a po
smrti své maminky (1996) začal také fotografovat. Tématem jeho fotografií jsou
– jak jinak než golf a Klánovice. Klánovičtí ho tedy znají i z výstav, které měl v
Besedě i na místním úřadě. Fotky z jeho
archivu zdobí i jeden díl monografie o
Klánovicích. A na tři sta jeho fotografií
zkrášlovalo při slavnostním golfovém
večeru i Kongresové centrum v Praze.
Letos v květnu pan Tomáš oslaví své velké životní jubileum, tak tedy, přejme mu
všechno nejlepší!
Jana Jochová

X X I V. r o č n í k

strana

20

Tip na výlet

Jenštejn, černý hrad nad Černým Mostem

Až pojedete o víkendu nakupovat na Černý Most, spojte toto dobývání novodobé pevnosti s návštěvou zbytků pevnosti z dob minulých. Hrad Jenštejn se odsud nachází pouhých patnáct minut jízdy autem. Postaven byl
ve 14. století na malém skalnatém ostrohu v údolí potoka Chobotu jako
vodní hrad, chráněný rybníkem a příkopem vytesaným ve skále. Ani v minulosti se nejednalo o velký hrad, o to víc dnes jeho zbytky působí až komorním dojmem. Postupem času použili vesničané jeho zdivo na stavbu
okolních domů, a hrad tak vrostl do vesnické zástavby jako její přirozená
malebná součást, třeba jako špýchar nebo mlýn. Jeho nejvýznamnějším
obyvatelem byl arcibiskup Jan z Jenštejna, vedoucí spory s králem Václavem IV., který ho také nakonec o jeho oblíbené sídlo připravil. Dominantou hradní zříceniny i okolní rovinaté krajiny je černá, 22 metrů vysoká
kruhová věž, v jejímž druhém patře se
dochovala gotická kaple zaklenutá křížovou žebrovou klenbou. Jednotlivá patra
věže spojuje kamenné šnekovité schodiště zbudované v síle zdiva. Ještě na začátku 20. století obývalo vnitřní prostory
věže několik chudých rodin. Posledním
obyvatelem byla stará babička, jejíž dobové vybavení místnosti si lze prohlédnout u vstupní brány. V samotné věži,
která slouží také jako rozhledna, je dnes
umístěna expozice o historii hradu. Je
duben a brány pevností se otevírají. Na
Jenštejně – na rozdíl od centra na ČerJenštejnská hradní věž
ném Mostě – ale jen od čtvrtka do neděle.
Foto autor
Robert Zoulík

Kam na jídlo a kávu

Blues Cafe

Pokud jste si chtěli v Klánovicích zajít na kávu, někde posedět s přáteli,
nebo si jen na chvíli odpočinout od všeho zmatku kolem vás, výběr byl odjakživa velice malý a každá alternativa vždy přinášela přijetí kompromisu.
Díru v této oblasti Klánovických podniků se snaží zalepit nově vzniknuvší
kavárna Blues Cafe, pyšnící se útulným prostředím, kvalitním výběrem
hudby a nápojovým lístkem, ve kterém si najde každý to svoje. Ke kávě se
pak bude hodit domácí koláč, k pivu klobása s chlebem.
Obsluha je rychlá, ceny srovnatelné s konkurencí, přátelský vedoucí s vámi
pokaždé prohodí pár slov a uvnitř celkově panuje příjemná atmosféra, navnaďující k zakoupení některé z gramofonových desek či rovnou kytarového komba. Na léto má kavárna silný potenciál, neboť několik čtverečních
metrů chodníku před ní poskytuje místo na stoly se židlemi, kde budete
s radostí trávit nejedno prázdninové odpoledne.
I přes skvělý první dojem se ale najdou nedorazy, například absence WiFi je dnes docela znatelným minusem, stejně tak chybějící kuřácké prostory. Ani jedno by vás ale nemělo od návštěvy odradit, zde se však
dostáváme k poslednímu minusu, jímž je otvírací doba. Kavárna se denně
zavírá úderem osmé hodiny, což je, vzhledem k tolika zmiňovaným kladům,
velká škoda. Jedná se ale opět o jednoduše řešitelný problém. Majitel je
navíc otevřený kulturním akcím všeho druhu a z Blues Cafe by se po vyřešení oněch drobností mohlo stát místo, kam si každý z okolí najde čas od
času důvod přijít.
HHHHI
Jakub Palata
Blues Cafe, Bělečská 36, Klánovice, tel. 737 240 586

