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Klánovický les se sice zatím moc dnů pod sněhem nedočkal, ale ani to mu neubírá na kráse
Foto KZ – Michaela Purnoch
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Slovo starosty

Zprávy z Rady městské části
Nové zázemí pro fotbalisty, další sportovce i diváky
Na svém vánočním zasedání (27. 12.)
Rada MČ vybrala zhotovitele projektové
dokumentace na rekonstrukci zázemí
v areálu fotbalového klubu. Projekt
vypracuje společnost EKIS s. r. o,
která v soutěži nabídla nejnižší cenu
– 998 250 Kč včetně DPH. Kompletní
projekt by měl být hotový na konci
jara, následně budeme soutěžit
zhotovitele. Pokud se nám včas podaří
zajistit dostatek finančních prostředků

Vážení spoluobčané,
máme za sebou Vánoce, oslavu Nového
roku a dvě kola prezidentských voleb.
Zatímco o Vánocích a na Nový rok
máme tendenci se přátelit a objímat
s kdekým, prezidentské volby dokázaly
rozhádat i nejlepší přátele. Je pro
mě nepochopitelné, kolik nenávisti
v mnohých může vyvolat pouhý fakt,
že někdo svobodně volí a nejde přitom
s davem – ať už prozemanovským nebo
prodrahošovským. Výsledek voleb pro
mě osobně může být zklamáním, ale
nemůže převážit radost z možnosti
svobodně volit. Moji rodiče a prarodiče
tuto možnost neměli... Tolik
k prezidentským volbám.
A nyní ke Klánovicím. Jedním ze
zásadních témat pro tento rok je pro
mě vyřešení parkování u nádraží.
Byť se o této problematice v naší
městské části na různých úrovních
diskutuje již mnoho let, nevznikl
dosud žádný konkrétní návrh řešení.
Situace je přitom dle mého názoru
už téměř neudržitelná a stále se
zhoršuje. Můžeme se samozřejmě lišit
v názoru, jaké řešení je nejlepší, ale
asi se shodneme, že už je třeba s tím
něco dělat. Po prozkoumání různých
možností se domnívám, že radou MČ
připravovaná varianta je nejvhodnější
a povede ke zlepšení současné hrozné
situace. Záměr byl již představen na
společném jednání komise výstavby
a dopravy i na jednání zastupitelstva.
Více informací najdete na str. 7.
Pevně věřím, že společným cílem
všech Klánovičáků je zlepšení
dané situace, nikoli konzervování
současného (postupně se zhoršujícího)
stavu. Také pevně doufám, že jednání
všech stran, které mají třeba různé
názory, bude konstruktivní a věcné,
nikoli účelově politické. Nerad bych se
dočkal toho, že občané v Klánovicích
budou opět rozděleni do dvou
nesmiřitelných táborů, jako tomu bylo
v případě kauzy golf nebo výše uvedené
prezidentské volby. To je však na
zodpovědnosti každého z nás.
Ferdinand Polák

(celkovou cenu odhadujeme na cca
20 mil. Kč), tak bychom stavbu rádi
zahájili již na podzim. Projekt počítá
s kompletní rekonstrukcí šaten, sprch
a sociálního zázemí, vybudováním nové
posilovny, klubového zázemí a prostoru
pro diváky. Celý projekt včetně
vizualizací představíme v některém
z dalších čísel KZ.
Ferdinand Polák

Odvodnění velkých kaluží
Na mnoha místech Klánovic se po dešti
tvoří velké kaluže. Neexistující odvodnění
vytváří situaci, že se občané nemohou
dostat suchou nohou domů nebo jsou
jejich pozemky zaplavovány. Nejkritičtější
místa jsou v ulici Chudoměřická
a Zádražanská (u Dohalické). Rada MČ
si proto nechává vypracovat projekty
na odvodnění vsakováním v obou
zmíněných lokalitách. V Chudoměřické

bude odvodnění součástí provizorní
rekonstrukce této ulice, která proběhne
na jaře tohoto roku, Zádražanská ulice
se řeší samostatně: prvním krokem je
vytipování míst pro vsak mimo inženýrské
sítě, geologický průzkum a vsakovací
zkouška. Pokud budou výsledky pozitivní,
následovat bude projekt, schvalovací
proces a realizace.
Robert Zoulík

Ukončení pracovního poměru tajemnice MČ
Ke konci února t.r. ukončí po vzájemné
dohodě pracovní poměr s naší městskou
částí tajemnice úřadu Ivana Horská. Paní
tajemnici děkuji za odvedenou práci
a přeji jí jménem Klánovic hodně štěstí

a úspěchů v dalším osobním i pracovním
životě. Na uvolněné místo tajemníka
naší MČ bylo vypsáno výběrové řízení,
podrobnosti najdete na našem webu.
Ferdinand Polák

24. 11. 2017 – RMČ schválila, odsouhlasila, projednala
• rozpočtová opatření
• prodloužení termínu dokončení akce:
„Výstavba kurtu na plážový volejbal“
• grantový program na rok 2018
• provedení zpevněné plochy pod
kontejnery – ul. Všestarská
• vyhlášení VŘ na realizaci II. etapy
opravy střechy sportovní haly
• připojení parcely č. 515/1 na
komunikaci Nové Dvory
• objednávku na zbudování
provizorních chodníků
• smlouvu o spolupráci
„Pohádkový masopust“
• příkaz k provedení inventarizace
• schválení víceprací při dostavbě MŠ
Praha-Klánovice

• prodloužení otevírací doby hřiště na
Nepasickém nám.
• odměny pro ředitele PO
• uzavření smlouvy o podnájmu
nebytových prostor, uzavřenou mezi
MČ Praha-Klánovice a Manažerským
institutem COOP s. r. o. za účelem
zřízení dočasné školní jídelny – výdejny
pro Masarykovu ZŠ Praha-Klánovice.
• uzavření smlouvy o poskytnutí kapacity
vývařovny s firmou Restaurant Šubrt
s. r. o., IČO 28050827, se sídlem Praha
2 – Vinohrady, po dobu plánované
rekonstrukce školní kuchyně a jídelny
Masarykovy ZŠ Praha-Klánovice

11. 12. 2017 – RMČ schválila, odsouhlasila, projednala
• vyplacení odstupného – ZŠ
(z neinvestičního příspěvku)
• povolení vjezdů na
pozemní komunikaci
• vypsání poptávky na
opravy hromosvodů
• stavební povolení stavby „Bytový dům

Klánovické Atrium“
• smlouvy o právu provést stavbu č. 0196
• vypsání VŘ na Vypracování PD –
parkoviště v ulici U Trativodu
• zadávací dokumentaci na zakázku
„Klánovice – navýšení kapacity ZŠ –
GASTRO technologie
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27. 12. 2017 – RMČ schválila, odsouhlasila, projednala
• návrh na vyřazení majetku MČ PrahaKlánovice, který je zcela opotřebovaný
a nevhodný k dalšímu použití
• žádost společnosti FOOD SERVICE
KLÁNOVICE s. r. o. o udělení souhlasu
se zřízením sídla společnosti
• vyhodnocení poptávky na akci:
„Oprava střechy sportovní Haly

starosty Hanzala“
• vyhodnocení poptávky na akci:
„Vypracování projektové dokumentace
– zázemí FK Klánovice“
• uzavření Dohody o narovnání mezi MČ
Praha-Klánovice a společností AVE CZ
odpadové hospodářství s. r. o.

5. 1. 2018 – RMČ schválila, odsouhlasila, projednala
• uzavření Dodatku č. 1 k SoD č.
G/47/2017/Lu mezi MČ PrahaKlánovice a BB stavební s. r. o.,
kterým se prodlužuje termín
realizace „Opravy střechy na
objektu Bazar“

• převod majetku mezi PO Masarykova
ZŠ Praha-Klánovice a MŠ
Praha-Klánovice
• jmenovala komisi pro otevírání,
posouzení a hodnocení nabídek na
dostavbu ZŠ – 2. etapa stavebních prací

19. 1. 2018 – RMČ schválila, odsouhlasila, projednala
• uzavření Smlouvy o pronájmu techniky
a služeb – mobilní pódium v souvislosti
s konáním akce: „Pohádkový masopust“
• žádost o odkoupení pozemku
• vyhodnocení poptávky na výběrové
řízení na dostavbu ZŠ - 2. etapa
• jmenovala komisi pro otevírání,
posouzení a hodnocení nabídek
na dostavbu ZŠ – vybavení
gastrotechnologií

• schválila výkon autorského
dozoru na akci: „Vypracování
projektové dokumentace
zázemí FK Klánovice“
• schválila navýšení cen za pronájmy
nebytových prostor a pozemků
v majetku městské části o inflaci
• termín a program veřejného zasedání
ZMČ Praha-Klánovice

ZMČ – 11. 12. 2017 schválilo
• rozpočtové provizorium MČ PrahaKlánovice na rok 2018
• úpravy rozpočtu
• grantový program na rok 2018
• měsíční odměny pro

neuvolněné zastupitele
• smlouvy o zřízení věcného břemene
• dohodu o převodu práv
a povinností ke stavbě
• protokol o převodu hmotného majetku

Otázky a odpovědi
Uvažuje MČ o rozšíření parkovacích míst v ulici od nádraží směrem k čističce,
nebo se připravuje nějaké jiné řešení situace kolem parkování u nádraží?
Parkování v ulicích u nádraží je problém, který se každým rokem zhoršuje. Jeho
řešení nikdy nebude jako mávnutí kouzelným proutkem. Je potřeba kombinace
několika přístupů, z nichž ani jeden není samospasitelný: a) podpora cyklodopravy
(v tom se udělalo hodně za starostování ing. Horníčka), b) autobusová doprava (linka
z Nepasického náměstí zavedená v době starostování ing. Soukupa), c) restrikce
v ulicích, d) vytvoření přijatelného počtu parkovacích stání. Poslední dva body jsou
nyní předmětem plánů Rady MČ. Necháváme si vypracovat studii proveditelnosti
a vlastního projektu na pozemku mezi nádražím a čističkou. V zadání jsme
požadovali maximální počty stání (100–150), vyhrazení velké části stání pro
rezidenty, restriktivní opatření v okolních ulicích. Toto tvoří jeden celek. Primárně
tedy jde o to, dostat auta pryč z ulic. Celková parkovací kapacita u nádraží se sníží
a vyvolá to tlak na okolní obce vážně se zabývat zavedením autobusové linky z Jiren,
jak tomu kdysi bývalo.
Robert Zoulík
Dokončení Otázek a odpovědí na str. 6

Slovo šéfredaktora
Ostrov pokoje
Bylo pár dní po prvním kole
prezidentských voleb, když mi má
žena Lída zavolala, jestli může na
plot naší zahrady pověsit velký plakát
profesora Jiřího Drahoše. „A nebojíš
se, že nám někdo vytluče okna?“
zeptala se mě Lída, když jsem ani na
vteřinu nezaváhal. „V Klánovicích ne.
Možná někde jinde bych se bál, ale
tady ne,“ uklidňoval jsem ji a nebylo
to jen proto, že mezi místními voliči
byl profesor Drahoš už v prvním kole
mnohem oblíbenější než dosavadní
prezident Miloš Zeman. Protože si
myslím, že bych mohl být podobně
klidný, i kdybychom si, opravdu
čistě hypoteticky, pověsili na plot
plakát Miloše Zemana.
Klánovice si před více než deseti
lety prošly něčím, co by se dalo
nazvat malou občanskou válkou,
jejíž hlavní důvod spočíval ve
způsobu, kterým měl v západní části
Klánovického lesa vzniknout golf. Tu
válku ta část místních občanů, která
viděla v golfu hrozbu pro les, největší
bohatství, jež tu máme, v referendu
vyhrála a Klánovice se staly slavnými
v celé České republice.
Boj o výstavbu či nevýstavbu golfu
nás mnohému naučil, především
nám ale dal v demokracii strašně
důležitou víru, že hlas každého
z nás je důležitý, že náš volební
hlas něco znamená a skutečně
může něco změnit.
Od doby sporu o golf uplynulo
mnoho vody v Rokytce, Klánovice
dnes žijí úplně jinými problémy,
příkopy, které se mezi některými
lidmi sporem o golf vytvořily, do
značné míry zmizely, ale pocit
občanské hrdosti a také schopnost
žít v klidu a míru vedle někoho, kdo
má jiný názor, zůstal. Téměř tři
čtvrtiny voličů, kteří přišli v druhém
kole prezidentských voleb, jsou
skvělou vizitkou Klánovic. Stejně
jako nestržený, nepočmáraný
a nepoškozený plakát Jiřího Drahoše
na našem plotě. A to přesto, že Miloš
Zeman zůstává prezidentem.
Luboš Palata
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Téma čísla: Prezidentské volby v Klánovicích, svátek demokracie

Jedna z volebních komisí, bez nichž by se volby neuskutečnily
Foto KZ – Jakub Oubrecht
V Klánovicích jednoznačně zvítězil profesor Jiří Drahoš. Mnohem důležitější je však účast voličů, která v druhém kole
překročila 75 procent.
Luboš Palata
Je sobota, ručička hodin před školou
už ukazuje víc než tři čtvrtě na dvě,
ale do Masarykovy školy, kde jsou
už tradičně volební místnosti obou
klánovických volebních obvodů, míří
stále ještě hloučky lidí. „Nechal jsem si
to schválně na poslední chvíli, mám to
sem kousek a po obědě to byla hezká
procházka,“ říká jeden můj spolužák ze
základní školy, se kterým se potkáváme
u vchodu do budovy. Přišel volit,
přestože si není úplně jistý, jestli to, kdo
nakonec bude českým prezidentem, na
situaci v zemi něco zásadně změní. „On
zas takovou moc nemá. A Babiš si to
nakonec udělá po svém,“ říká a já se mu

snažím oponovat, že to hodně důležité
je. Po chvilce je nám oběma jasné, že
každý z nás volil zřejmě někoho jiného,
ale čas běží a tak si necháme diskusi
o tom, proč jsme každý volili toho svého
kandidáta, na jindy, někam k pivu, na
procházku se psem, nebo do vlaku, kde
se občas potkáme.
Mířím totiž, ještě než začne sčítání
hlasů, za skutečnými hrdiny každých
voleb, které se v Klánovicích konají,
za členy volebních komisí, kterým
nezaberou volby jako nám voličům pár
minut, nutných ke vhození volebního
lístku, ale v podstatě celé dva dny.
Trocha peněz za to sice je, ale když

to člověk rozpočítá na hodinovou
mzdu, tak to si student prodávající
hamburgery vydělá rozhodně
víc. A bez zlomku odpovědnosti,
kterou tito lidé mají. Okrsky 32001
a 32002, jak se volební obvody dělící
Klánovice na trochu menší jižní část
a větší část severní oficiálně jmenují,
mají volební místnosti vedle sebe
v přízemí klánovické školy. Matně si
vzpomínám, že tam, kde je volební
místnost mých „jižních Klánovic“, jsem
v sedmdesátých letech minulého století
chodil do třetí třídy a v kabinetu vedle
byla moje maminka, která tam tehdy
učila biologii.

„Musíme jen dávat pozor, abychom vydali
skutečně jen dva, lístky jsou hodně tenké
a někdy se k sobě lepí,“ říká Loucký.
„Máte pravdu, je to mnohem jednodušší
než parlamentní nebo obecní volby,“
uvádí předsedkyně komise Ing. Jana
Segetová. Jedinou drobnou komplikací
jsou lidé s voličskými průkazy, kterých
ale na rozdíl třeba od horských středisek
nejsou žádné davy.

Zatímco při obecních a parlamentních
volbách mohou podle zákona navrhovat
členy volební komise politické strany,
v prezidentských volbách vedle nich to
mohou být i jednotliví občané. Žádné
davy se ale nehlásí, úspěch je, když se
podaří bez větších problémů zaplnit
všechna místa v komisích.
Možná jste si všimli, že oba klánovické
volební obvody se na on-line mapách

Proč jsme jedni z posledních
Druhé kolo prezidentských voleb
představuje pro členy volební komise,
z nichž mnozí, jako její místopředseda
Ing. Karel Loucký, jsou zkušení matadoři,
takové spíše lehčí volby, tedy pokud
nebereme v potaz účast, která je se
75 procenty i na Klánovice enormní.
Lístky mezi prvním a druhým kolem už se
nestihnou rozvést a tak jsou připraveny
pro voliče až ve volební místnosti.
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zabarví jako jedny z posledních. a to
jak v rámci Prahy, tak i celé republiky.
Není to rozhodně tím, že by klánovické
volební komise sčítaly hlasy pomaleji
než většina komisí v Česku. Tím
důvodem je vzdálenost Klánovic od
Magistrátu hl. města Prahy, kde se
výsledky z menších pražských volebních
obvodů typu Klánovic shromažďují.
„My po sečtení a potvrzení výsledků
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musíme sednout do auta a dovézt
protokol o sčítání až do centra Prahy do
budovy magistrátu,“ říká zapisovatelka
komise Zuzana Prokopová. „A protože
to máme do centra ze všech městských
částí suverénně nejdál, tak proto
býváme až jedni z posledních. Někdy
navíc musíme čekat ve frontě, než se
na nás na magistrátu dostane řada,“
dodává Prokopová.

Drahoš, Zeman, Fischer
Proto kdyby byl výsledek voleb velmi
těsný, a ten se ve druhém kolem mezi
Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem
očekával, mohlo by se stát, že by
Klánovice byly mezi těmi posledními
z posledních obvodů, které by nakonec
rozhodly. Letos se to ale nestalo, na
to byl rozdíl necelých tisíc hlasů mezi
Zemanem a Drahošem příliš velký.
Takže 72,98 % pro Jiřího Drahoše,
tedy 1429 hlasů zúčastněných voličů,
rozhodnout nemohlo. Miloš Zeman
tu ve druhém kolem získal 27,02 %
a 529 hlasů, účast 75,54 % hlasů byla
jedna z největších v rámci celé
Prahy, která měla průměrně účast
71 % a celé Česko pak 66,6 %. Pro
úplnost dodejme, že profesor Drahoš
v Klánovicích s 36 procenty vyhrál
už první kolo, Zemana volilo 19,12 %
zúčastněných klánovických voličů,
na třetím místě se v naší obci umístil
Pavel Fischer s 12,44 %, na čtvrtém
s 12,12 % Michal Horáček a na pátém
s 9,8 % Marek Hilšer, na šestém
s 7,98 % byl pak expremiér Mirek
Topolánek. Účast byla velmi vysoká už
v prvním kole, 71,68 %.

Přestože se prezidentem nestal člověk,
který získal důvěru tak velké části
klánovických voličů, byly volby hlavy
státu díky opravdu úctyhodné voličské
účasti a zcela klidnému průběhu svátkem
demokracie. Věřme, že říjnové volby do
pražského magistrátu a našeho obecního
zastupitelstva na podzim tohoto roku
jimi budou také.

Co komplikuje
práci komisím
Historicky druhé prezidentské
volby byly v Česku velmi sledovaným
tématem. Jen málokdo si však po
vyhlášení výsledků voleb vzpomene
na práci okrskových volebních
komisí. Bez jejich práce by se však
volby konat nemohly.
Co se děje s obálkou, kterou hodí
volič do urny? Po ukončení hlasování
komise spočítá počet obálek
a následně každou obálku posuzuje,
zda obsahuje jeden platný hlas.
Spočítá se tedy počet platných hlasů.
Hlasy se následně roztřídí a komise
spočítá počet hlasů pro každého
kandidáta. Vše komise zapíše do
počítače a následně vytiskne zápis. Se
zápisem komise zamíří na přebírací
místo Českého statistického úřadu.
Jeho pracovníci zápis odešlou do
centrály. Pak už jsou výsledky
dostupné na webu volby.cz, odkud
výsledky přebírají i média.
V loňských parlamentních volbách
komise čelily kritice kvůli špatně
spočítaným preferenčním hlasům,
kdy některé komise nespočítaly
preferenční hlasy na druhé straně
hlasovacích lístku. Ukázalo se,
že šlo spíše než o pochybení
jednotlivých komisí o systémový
problém a ministerstvo slíbilo, že do
příštích voleb účinní kroky, které by
podobným problémům zamezily.
Pro práci komisí i pro voliče je také
matoucí nejednotný způsob hlasování
u různých voleb. Nejjednodušší je
hlasování u prezidentských voleb,
naopak u voleb komunálních je
hlasování složitější. O to těžší je
samozřejmě i následné sčítání.
Bylo by možná dobré, kdyby
ministerstvo omezilo i některé,
podle mého názoru zcela zbytečné,
byrokratické úkony, které komisím
jen přidělávají práci. Při sněmovních
volbách musí například každý člen
komise podepsat zhruba šedesát
papírů. Pro každou stranu je totiž
určena jedna stránka a zápis je
vyhotoven dvakrát.
Michael Bouška
Autor byl volebním komisařem
při obecních volbách
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Hydepark
Osmičkový rok 2018 v Klánovicích
Tento rok přinese i Klánovicím mnoho
významného. 22 března před 140 lety
získal Václav Klán povolení k založení
osady Klánovice. V inzerátu k nákupu
pozemků se slibovala hojnost zdravé
vody, valné úvětří a minimálně osmnáct
usedlostí. Dnes je „usedlostí“ 1125.
A přibývají další. Také bude letos
postaveno nové sportovní hřiště,

školní kuchyně, jídelna, šest nových
tříd. Bude upraveno okolí úřadu,
autobusová točna u nádraží. Projektuje
se nové sportovní zázemí fotbalového
klubu, úpravy prostranství u kaple
Panny Marie. Další kilometry silnic
dostanou asfaltový povrch, vzniknou
i nové chodníky. Školka chystá
ekologickou učebnu pod širým nebem,

škola vybavení novým nábytkem
a IT technikou pro osm tříd. Po
Klánovicích najdete nové lavičky,
koše, květináče, informační tabule. Na
veřejném prostranství budou zasázeny
desítky nových stromů.
Přeji všem spoluobčanům hezký nový
rok a ať se vám v této „osadě“ hezky žije.
Jana Martinová, SPK

Tématem tohoto zpravodaje jsou
prezidentské volby. Ve chvíli, kdy
píšu tento text, máme dva finalisty
s poměrně vyrovnanými šancemi,
ale vítěz bude znám až za pár dnů.
Celou společností cloumají emoce a je
značně polarizovaná. A ať zvítězí ten
či onen kandidát, ještě nějakou dobu
budou zjitřené emoce a nespokojenost

„nevítězné“ části našich spoluobčanů
rezonovat mezi námi. Letošní rok je ale
pro naši zemi důležitý i z jiných důvodů,
než je volba nového prezidenta, a tím
z nejvýznamnějších a hlavně všeobecně
přijatelných je oslava 100. výročí
vzniku Československa. Rádi bychom
toto výročí důstojně oslavili i v rámci
naší městské části a přizpůsobili tomu

tedy i plánování výdajů na kulturní
akce v tomto roce. Konkrétní podobu
ani přesný termín oslav vám ještě
nepředstavím, ale věřím, že až se při této
příležitosti sejdeme, bude převažovat
nálada dobrá. A pokud k tomu pocitu
přispěje i nová hlava státu, bude všechno
v nejlepším pořádku.
Klára Svobodová, SPK

Další oslovení zastupitelé, Zdeněk Rychtařík, Stanislav Huser, Jindřich Lukáš, příspěvky nedodali.

Otázky a odpovědi
V rámci probíhající rekonstrukce školy chodí žáci ZŠ na obědy do učiliště. Jsou s tímto řešením žáci a učitelé spokojeni a na jaká
další omezení se budou muset žáci i učitelé během probíhající přestavby připravit a kdy tato omezení skončí?
Do učiliště (dnes Střední škola hotelnictví a gastronomie) dochází děti na obědy od prosince.
Tomuto řešení předcházelo dlouhé, neuvěřitelně složité vyjednávání s mnoha úřady, za které bych chtěla panu řediteli Černému
velmi poděkovat.
V kuchyni učiliště však naše kuchařky kvůli nedostatečné kapacitě nevaří. Obědy dováží firma Restaurant Šubrt s. r. o., v jejíž
vývařovně jídlo připravují. Obědy zatím dětem i učitelům velmi chutnají. Někteří využili možnost dovozu speciálních diet.
Docházení, dle vyjádření vedení školy, nijak školní program nenarušilo, naopak procházka na oběd a zpět je pro mnohé děti jediným
významnějším pohybem během celého dne. Během přístavby jsou dvě chodby, na které se napojuje přistavované křídlo, zúženy
sádrokartonovou příčkou. Jiná omezení se nechystají.
Vše skončí v červnu. O letních prázdninách by měla být zkolaudována nová školní kuchyně. Její kapacita se zvedne na 700
míst, bude moci řešit speciální dietní požadavky, přibude salátový bar a nápojový koutek. Uvažuje se o poskytování stravování
klánovickým seniorům.
Jana Martinová
V minulém roce MČ Praha-Klánovice hospodařila s výrazně vyšším rozpočtem než v předešlých letech. Bude se tato situace
opakovat i v letošním roce a na jaké hlavní investice či další účely bude rozpočet použit?
V roce 2017 jsme byli opravdu mimořádně úspěšní v získávání různých dotací, a tak se nám podařilo navýšit objem rozpočtu naší
městské části ve srovnáním s minulými roky skutečně do neuvěřitelných čísel – v podstatě jsme náš původní rozpočet navýšili téměř
o 400 %! Díky tomu se podařilo postavit a uvést do provozu novou část mateřské školy, téměř dokončit hrubou stavbu přístavby
základní školy, kvalitně opravit nebývalé množství klánovických komunikací, vybudovat nové hřiště na plážový volejbal, zrenovovat
zázemí úřadu a realizovat mnoho dalších menších projektů.
Nechci slibovat, že letošní rok bude při shánění finančních prostředků stejným „posvícením“, byť pro to spolu s kolegy děláme
maximum. Mezi hlavní plánované investice patří dokončení přístavby základní školy včetně nové školní kuchyně a jídelny,
rekonstrukce střechy sportovní haly, zahájení stavby úplně nového moderního zázemí v areálu fotbalového klubu (šatny, sprchy,
posilovna atd.), další masivní opravy komunikací a vypracování projektu nového parkoviště u naší železniční zastávky.
Ferdinand Polák
Otázky i za vás pokládal Luboš Palata.
Svoje podněty a tipy na otázky zasílejte prosím na: kzsefredaktor@seznam.cz
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Zprávy z Úřadu městské části

Parkování u nádraží
Situace s množstvím automobilů
parkujících v ulicích v okolí naší
železniční zastávky už dospěla do stádia,
kdy je dennodenně reálně ohrožována
bezpečnost osob pohybujících se v této
oblasti – ať už jedou autem, na kole
nebo jdou pěšky. O problematické
průjezdnosti vozidel IZS a zhoršené
kvalitě života zde bydlících obyvatel
ani nemluvě. Situace se navíc každý
měsíc zhoršuje a „vlakoví cestující“
již dnes běžně celodenně parkují také
v centru Klánovic. Podle různých údajů
takto problematicky ve všední dny
v Klánovicích parkuje zhruba 100 až
150 automobilů.
Rada městské části se proto rozhodla
situaci řešit a umožnit přemístění
těchto 100 až 150 automobilů
z klánovických ulic na vhodnější
a bezpečnější místo. Tímto místem
je podle nás prostor ohraničený
železniční tratí a ulicemi U Trativodu,
Aranžérská a Blešnovská. Daný
pozemek však vlastní hl. město Praha
a bohužel není svěřen do správy
Klánovic. Navíc se dle územního plánu
jedná o lesní pozemek (byť si o kvalitě
„lesa“ na tomto místě můžeme myslet
leccos). Nicméně lepší řešení a lokalita
dle našeho názoru neexistuje. Zahájili
jsme tedy kroky k tomu, aby zde
přiměřeně velká (pro 100–150 aut)
a do charakteru Klánovic zapadající
parkovací plocha mohla vzniknout.
Počítáme s tím, že zhruba polovina
parkovacích míst by byla určena pro
rezidenty Klánovic, zbytek za poplatek
ostatním motoristům.
Za zcela zásadní součást plánu na
„přemístění“ aut z ulic na parkoviště
považujeme to, že současně s otevřením

Jubilanti
Leden

parkoviště bude v součinnosti
s městskou policií zahájena důsledná
restrikce nelegálního parkování
v okolních ulicích.
Přesunem aut z ulic na nové
parkoviště chceme dosáhnout
tří hlavních cílů:
1. zvýšení bezpečnosti,
2. zlepšení možnosti klánovických
občanů zaparkovat u nádraží,
3. zvýšení komfortu obyvatel bydlících
v nyní přeplněných ulicích.
Rada MČ již vypsala poptávku
a následně vybrala dodavatele analýzy
a studie, která má prověřit, že je tento
záměr reálný. V případě kladného
výsledku bude následovat vyhotovení
projektu. Paralelně s tím zastupitelstvu
naší MČ předkládáme návrh na podání
žádosti na Magistrát hl. města Prahy
o svěření daného pozemku do správy
naší městské části. To totiž považujeme
za zcela nezbytné. Jinak by se mohlo
stát, že na tomto „svém“ pozemku
dříve či později vybuduje parkoviště
(nebo dokonce parkovací dům) samo
hlavní město, které na okrajích Prahy
nová P+R parkoviště velmi potřebuje.
Klánovice by přitom neměly rozhodující
slovo. Pokládáme proto za nutné mít
toto území pod kontrolou naší MČ
a sami rozhodovat o tom, jakou bude
mít zdejší parkoviště kapacitu a jak
bude celkově vypadat.
Kromě rady a zastupitelstva naší MČ
o celém záměru už jednaly na svém
společném jednání také dopravní
a stavební komise. Samozřejmě
počítáme s tím, že výsledky výše
uvedené analýzy a studie představíme
rovněž široké klánovické veřejnosti.
Ferdinand Polák

Veřejné zasedání komise pro dopravu
k tématu zklidnění provozu v ulici Mechovka
Vážení spoluobčané. Zveme vás na veřejné zasedání komise pro dopravu,
které proběhne 19. 2. na Úřadu městské části Praha-Klánovice ve velké zasedací
místnosti od 18.00 hodin. Tématem bude navržená úprava na zklidnění dopravy
v obytné zóně v ulici Mechovka.
Ondřej Voleš
předseda dopravní komise

Květoslava Janků
Jiří Vidiečan
Walter Černý
Věra Součková
Eva Pichová
Ladislav Hudec
Naděžda Skružná
Marie Pelikánová
Ludmila Pušová
Únor
Zdenka Pašková
Věra Nováková
Leo Hýža
Božena Horáková
Jiří Kubík
Milena Čížová
Jaroslava Gabrielová
Jaromír Fišer
Aloisie Klomínková
Josef Matuška
Milada Peričová
Irena Urbánková
Eva Křížová
Všem oslavencům gratulujeme!

Místní poplatek ze psů
Upozorňujeme, že místní poplatek ze
psů se platí do 31. března 2018. Poplatek
můžete zaplatit:
a) v hotovosti v pokladně Úřadu MČ
Praha-Klánovice
b) na účet č. 2000707339/0800, variabilní
symbol 1341 a číslo popisné, do zprávy
pro příjemce uveďte příjmení a jméno
majitele psa a ulici.
Výše poplatků zůstává nezměněna,
tj. za psa chovaného v bytovém domě
– 1500 Kč za druhého psa chovaného
v bytovém domě – 2250 Kč
(výše uvedené poplatky je možné platit
ve dvou splátkách – a to do 31. 3. 2018
a do 31. 8. 2018)
za psa chovaného v rodinném domě
– 300 Kč za druhého psa chovaného
v rodinném domě – 600 Kč za psa, jehož
majitel pobírá starobní, invalidní, sirotčí,
vdovský nebo vdovecký důchod, který je
jeho jediným příjmem – 200 Kč (platí též
pro majitele v bytovém domě).
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Klánovický kaleidoskop

Můžete se těšit

Veselý masopust
Čtvrtý Pohádkový masopust
2018 se koná v neděli 4. 2. 2018
od 12 do 16 hodin na parkovišti
u sportovní haly starosty Hanzala.
Staročeská zabíjačka (čerstvé
jitrničky, jelita, polévka, guláš),
pivo, koláče, vdolky, svařené víno,
nealko, rej a průvod maškar, soutěž
o nejlepší individuální a kolektivní
masku, divadelní pohádkový kus
umělecké agentury Pranýř, kapela
Ponožky pana Semtamťuka. Přjďte
v maskách! Do průvodu vezměte
řehtačky, trumpetky, bubínky.
Vstupné dobrovolné!
Klánovice aneb Cesta
tam a zase zpátky
Vážení přátelé procházek a pochodů,
opět vás 17. 2. 2018 chceme pozvat na
6. ročník pochodu do okolí Klánovic.
Startuje se na žst Klánovice. Trasy
20 a 33 km od 8.00 do 10.00 hod
a kratší trasy 14 a 7 km od 9.30 do
11.00 hod. Na startu dostanete popis
trasy, podle kterého se vydáte do
cíle, ve kterém za odměnu obdržíte
kromě diplomu a razítek další
pozornost. Pochod patří mezi
mezinárodní pochody IVV a dvě
stě vybraných pochodů v ČR tzv.
Dvoustovku. Je zařazen i do cyklu
pochodů Prahou turistickou. Kdo
chcete, můžete si s sebou vzít mapu
okolí Prahy–východ.
Život a doba Karla Čapka
KC Nová Beseda do 28. 2.
Zveme vás na putovní výstavu, kde se
seznámíte s osobností Karla Čapka
v mnoha rovinách – nejen v těch
často citovaných, ale i v dalších,
méně oficiálních, a to jednoduchou
a přitažlivou formou. Scénář výstavy
vytvořil Památník Karla Čapka,
grafické řešení Pavel Bosák. Od svého
vzniku navštívila výstava již řadu
míst v celé ČR i světě.
Sestavil Luboš Palata. Chcete
informovat o své akci? Napište
do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz

Léčivé divadlo Gabriely Filippi
20. února zavítá poprvé do
klánovické Nové Besedy Léčivé
divadlo Gabriely Filippi, a to se svým
muzikálovým představením „Dar
z nebes“. Představení bylo inspirováno
stejnojmenným knižním bestsellerem,
který byl napsán na základě skutečného
příběhu. Nenechejme se zmást
stereotypním vnímáním tématu smrti
jako temného a negativního prožitku
a nechme se zlákat věčnou otázkou
života po životě. Příběh, přestože začal
slzami, je plný podmanivých tónů,
humoru, pozitivní inspirace, hluboké
moudrosti a tolik potřebné pokory.

Vždyť kdo z nás alespoň občas
nepřemýšlel, jaké to jednoho dne
bude, až zemřeme, zdali náš život
smrtí skutečně končí? Anebo po
zásluze toho, jaký jsme vedli život,
se jednoho dne ocitneme tváří v tvář
naší skutečnosti, kterou jsme si za
života přichystali? Setkáme se tam se
svými drahými zesnulými? Pochopíme
konečně ve světle posmrtného bytí
smysl našich životů?
Již v Platónových časech bylo
nemyslitelné nehovořit na akademické
půdě o duši, smrti, reinkarnaci nebo
životě po životě. Nezbývá než věřit,
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že i nám se v této době s orientací na hmotné statky vrátí
povědomí o věčnosti duše do našich životů. V září loňského
roku zavítal do Prahy na pozvání Ctirada Hemelíka,
organizátora oblíbeného esoterického festivalu Evolution na
pražském Výstavišti, americký psychiatr Raymond Moody.
Ten je znám především díky svému světovému bestselleru
Život po životě. Raymond skrze prožitky blízké smrti tisíců
lidí po celém světě nahlíží na téma očima lékaře, vědce.
Gabriela Filippi provázela večery s Raymondem v pražské
Městské knihovně. Není divu, že nalezli mnoho společného
a kromě jiného i zálibu právě v myšlenkách a filozofii
Platóna. „Ve světě ideí jsme žili před naším narozením
a vrátíme se do něj i po naší smrti. Platón, jako všichni
velcí filozofové, učil o reinkarnaci. Každá bytost prochází
mnoha životy. To, že si své minulé životy nepamatujeme,
je důsledkem zapomnění, kterým každý procházíme těsně
před novým zrozením, když se vrátíme ze světa ideí, tzn.
duchovního světa do toho pozemského a napojujeme se
na zárodek lidského těla-embrya,“ připomíná platónské
myšlenky Gabriela Filippi.
Gabriela je také autorkou projektu LÉČIVÉ DIVADLO
Ve svém „Léčivém divadle“ se věnuje tématům mystiky,
hledání štěstí a smyslu života. Zdramatizovala již čtyři
divadelní hry, které se již šestým rokem těší velkému zájmu
diváků po celé republice. Během divadelních večerů se po
představení setkává na jevišti se zajímavými hosty různých
oborů, kteří jsou si vědomi toho, že jejich životy a tvorba jsou
součástí stvoření.
Co o své touze a vzniku Léčivého divadla říká sama Gabriela?
„Narodila jsem se s touhou tvořit na jevišti a pomáhat
druhým lidem. V dětství jsem měla prožitek blízký smrti
(NDE), kdy jsem se v deseti letech topila a kromě strachu
a zoufalství rodičů jsem vnímala jen pocit hlubokého
klidu a velmi pozitivních pocitů. Ten mně otevřel cestu
k poznání a později v dospělejším věku navedl na hledání
smyslu života, principu štěstí a spirituality. Přestože
jsem byla často oslovena nabídkami vstoupit do stálého
angažmá, zvolila jsem profesně život na volné noze. Po
dlouhé roky byla mou inspirací četba duchovních knih,
setkávání s osobnostmi a touha po dobrodružství. Se stále
povznášející radostí se věnuji józe. Ke své tvorbě potřebuji
pocit svobody, prostoru, inspirace a důvěry. V roce 2011
jsem vytvořila Léčivé divadlo, ve kterém lidem skrze
umění, humor, kouzlo a sílu divadla dávám nahlédnout
tam, kam se běžně nedíváme. Do světa andělů, mystiky,
spirituality. Dramatizuji skutečné mystické příběhy, které
diváky inspirují k jinému pohledu na život, k nalezení sebe
sama. Andělé v mém srdci, Chlapec, který viděl pravdu,
Dar z nebes, Anastasia jsou krásné, mystické, laskavé
a humorné divadelní hry, které inspirují v životě nejenom
mne a diváky, ale také celou mou rodinu.
Ze zkušeností vnímám, že k opravdové změně vede cesta
prostřednictvím emocionálního prožitku a následné vlastní
zkušenosti, kdy máme možnost znovu nalézt sami sebe
a duchovní podstatu života.
Takový prožitek se snažím v „Léčivém divadle“ nabídnout.
Diváci jsou výjimeční a bez nich bych neměla tolik
úžasných zpětných vazeb i pro svůj vlastní rozvoj. Velmi
jim za to děkuji“.

9
Křeslo pro hosta
Jevištním partnerem se v představení Dar z nebes stal
vokální improvizátor, některými diváky označován jako
hlasový mág – Patrik Kee. Nejen v mantrách a písničkách
samotného děje, ale i ve druhé polovině večera strhne
Patrik diváky svým talentem živé improvizace, která vibruje
v divácích dlouho po odchodu z představení. Nejinak to
bude jistě i v Klánovicích. Jak zmínila Gabriela, nabízí svým
divákům i setkání se zajímavými hosty a jejich nevšedními
prožitky a poznáním. 20. února tedy tentokrát do křesla
usedne Ing. Áda Inneman, Phd., badatel, mystik, astrolog,
kosmický vědec a spolupracovník NASA. Jistě bude zajímavé,
jak skloubí on svůj vědecký svět s mystikou a jeho názory na
to, jak se věci mají „poté“. Své otázky mu můžete pokládat
např. na rytmus vesmíru člověka, na vztahy a jejich vliv na
vznik našich nemocí, o neviditelných silách manipulace,
o numerologii a významu čísel a mnoho dalších témat, která
vás zajímají. Nezapomeňme také na téma odkazu českého
krále a římského císaře Karla IV. pro příští generace, na které
pořádá A. Inneman své přednášky. Vzdělanost i sečtělost Ády
vám nabídne zajímavé odpovědi. Ve společnosti pohotové
Gabriely a jejích hostů, které kromě jiného spojuje i smysl pro
humor, strávíte originální, inspirující a zábavný večer.
Nezbývá než přijít… Těšíme se na vás v Nové Besedě.
Gabriela Šmerdová

Gabriela Filippi
herečka, moderátorka. Vystudovala herectví na státní
konzervatoři. V divadle a před kamerou vytvořila přes sto
rolí. K nejznámějším patří Myrtová panna, Černí andělé,
Mytická trilogie, Hvězda života. Hostovala v Klicperově
divadle, v Národním divadle Ostrava, Činoherním
klubu a dalších. Divadelní role: Ofélie, Ondina Nevěsta
z Krvavé svatby, Julie, Beatrice z Božské komedie, Isabela
Kastilská. Patří mezi vyhledávané interprety poezie,
melodramu a mluveného slova. Stala se aktivní glosátorkou
Českého rozhlasu.
Foto Archiv KC Beseda
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Z dopisů redakci
Pohled zdola
k domu seniorů
V minulém čísle KZ jsem se zmínil,
že kdyby pan starosta Olda Hanzal,
který zajistil i stavební povolení, nás
neopustil a já nebyl pak odvolán,
když jsem zde zajistil konkrétní
zainvestování MHMP, aby toto
povolení nepropadlo, že by dnes
v Klánovicích funkční dům pro třicet
seniorů u Přimského náměstí byl.
Pro případ, že by se v příštím
zastupitelstvu přece jen vyskytl
zájem na tuto historii navázat,
dovoluji si uvést některé skutečnosti.
Jednak jsem měl příslib investičního
zařazení Magistrátem hl. m. Prahy. Dále
jsem osobně tehdy mj. jednal o finanční
výpomoci přímo i s kardinálem Vlkem,
který mi ji přislíbil. Z ministerstva
životního prostředí jsem měl slíbenou
dotaci na zateplení budovy a za účelem
energetických úspor i na zakoupení
spec. fotovoltaiky v kompletu
s horizontálním bezhlučným větrníkem,
jehož výrobu v té době v licenci
zahajoval brněnský výrobce, který
mi dodávku též přislíbil. Na zajištění
provozu jsem měl písemnou nabídku
od Charity Neratovice s vyplývající
cenovou relací za nájem v oblasti cca
5000 Kč měsíčně pro ubytovaného.
Od Magistrátu pak závazný příslib,
že Klánovice budou správcem tohoto
zařízení, resp. že Klánovice si budou
o přijímaných seniorech pro toto
zařízení sami a nezávisle rozhodovat.
Výše uvedené mohu i v dnešní době
kdykoli doložit. K tomu uvádím, že
např. v domě s pečovatelskou službou
na Chodově platí ještě i dnes za nájem
pouze 3500 Kč měsíčně, takže schopní
a korektní se stále ještě najdou.
Výše uvedené i dokladuje, že pro
mě i pro Oldu bylo jednoznačně
upřednostňující zajistit v Klánovicích
dům seniorů, o kterém by
nerozhodoval soukromý vlastník.
Bylo by dobré si zde i připustit
více sebekritiky, že obcí a městských
částí, které ještě nemají dům pro
seniory, už příliš mnoho není.
Ladislav Hrabal

Ze života Klánovic

Občanské sdružení Klánovický les ukončilo činnost
Poděkování
Občanské sdružení za Klánovický les (OSZKL) bylo založeno v roce 2005 s cílem
zabránit megalomanskému projektu výstavby golfového areálu na 180 ha lesa.
Zabránit tomuto projektu se podařilo
až po dlouhých letech v roce 2013
rozhodnutím zastupitelstva MHMP
o změně územního plánu západní části
Klánovického lesa na původní lesní
porost a ukončením dalších správních
řízení. V roce 2016 prohlásil gen.
ředitel LČR s. p., že Smlouvu o smlouvě
budoucí uzavřenou s FGRP v roce 2008
na pronájem 128 ha lesa považuje za
neplatnou. OSZKL se podařilo v těsné
spolupráci s RNDr Pavlem Roušarem,
Újezdským STROMem, Otevřenými
Úvaly, za vydatné pomoci dalších
organizací a široké veřejnosti zabránit
zničení velké části lesa.
Boj to byl dlouhý a nelehký. I když
by se předpokládalo, že investoři
jako golfisté budou féroví, opak byl

pravdou. Zastrašováním, vyhrožováním
a poškozováním našich členů nebo
příznivců lesa v zaměstnání se snažili
zabránit nebo znesnadnit obranu
celistvosti lesa. Vůle občanů však byla
silnější. To se prokázalo i v referendu,
kde účast občanů byla celonárodně
mimořádná – téměř 63 % , z nichž 80 %
vyslovilo jasné NE projektu golfu.
Výsledek referenda je pro zastupitele
městské části závazný trvale, je tedy
závazný i pro zastupitelstvo zvolené
v dalších volbách. OSZKL skončilo
po splnění základního cíle svoji
činnost a děkuje všem, kteří nás
podporovali – občanům a spolkům –
za účinnou pomoc.
Lesu zdar!
Ing. Boris Procházka

Pomohlo referendum a solidarita po celém Česku
Klánovice jsou unikátním místem
k bydlení především díky blízkosti
lesa. Na území Prahy je to největší
souvislá lesní plocha, navíc se statusem
přírodní rezervace.
S Ing. Borisem Procházkou jsme
mluvili o boji o zachování stávající
podoby lesa, který trval osm let.
Jak to vůbec všechno začalo?
Vše začalo jednáním městské části,
která představila projekt golfu s tím,
že se jedná asi o 190 ha lesa, v podstatě
celá západní část měla být, i podle
tehdejšího územního plánu, věnována
golfu. Celá naše činnost začala tím, že se
vzbouřili lidé, kteří žili poblíž, tzn. v okolí
Blešnovské ulice. Ti založili sdružení, do
kterého jsem já potom přistoupil. Nikdo
z nás nebyl přírodovědec ani právník. Ale
postupně jsme získávali další lidi, kteří
s námi spolupracovali.
A ti už relevantní zkušenosti měli?
Ano, buď měli zkušenosti, nebo jsme
měli šanci konzultovat s právníky, např.
JUDr. Kužvartem, který je odborník na
ekologii a který se nám v tomto směru
věnoval. To bylo užitečné, protože nikdo
z nás tyto potřebné znalosti neměl.
Zapojily se i okolní městské
části nebo obce?

Ano, např. Úvaly pomáhaly hodně,
konkrétně sdružení Otevřené Úvaly
získávalo sympatizanty, a dokonce
jako symbol podpory Klánovic vysadili
na náměstí lípu, která je tam dodnes.
V Újezdě se seskupilo další sdružení,
Újezdský strom, které nám pomáhalo.
Ti jsou velmi aktivní, v lese dělají
např. naučné stezky.
Jak došlo až na referendum?
Boj za Klánovický les byl bouřlivý
a došlo i na demonstrace
Foto archiv
Dostali jsme se do fáze, kdy jsme
potřebovali vědět, jestli má naše činnost
vůbec ještě smysl. Chtěli jsme vědět, jak
se na to dívají ostatní. Účast v referendu
byla poměrně vysoká, a to 63 %. A 83 %
účastníků referenda se vyjádřilo pro
zachování stávající podoby lesa. To byl
velmi důležitý krok, který nám dodal
sílu pokračovat.
Kdy jste začali vnímat, že celá věc spěje
k pozitivnímu konci?
Důležité bylo, že se povedlo získat
sympatizanty z celé České republiky
a věc se podařilo rozšířit i mimo oblast
Klánovic. Bylo to období boje o územní
plán a nakonec všichni zastupitelé
hlasovali pro to, aby byl les zachován.
Petra Hupšilová
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Knihy mimo žebříček
Kniha Paola Cognettiho – Osm hor
(Světová knihovna Odeon) je určena
především pro ty, kteří mají rádi hory,
zejména italské Dolomity. Příběh malého
chlapce, kterého otec naučil lásce
k horám. Život dvou přátel od dětství

po dospělost, který je svázán s horami
a životem v nich. Jedna z nejzajímavějších
italských knih současnosti není
o lyžování, ale o chození po horách,
o těžkém životě v nich a o samotě.
Karel Horníček

Oranžové kontejnery

V mrazech mohou zachránit život
Zima udeřila v plné síle. Z šatníků
vytahujeme ty nejhuňatější svetry
a čepice a v každodenním shonu nás
nejspíš sotva napadne, jak zvládají
mrazivé dny lidé bez domova. Těm jde
o život a zachránit je může teplé oblečení.
A třeba právě to, které lidé odložili do
oranžových kontejnerů.
V Praze oblečení pro potřebné třídí
společnost POTEX s. r. o. celoročně, nyní
v zimě má však každý kousek teplého
oblečení pro lidi na ulici obrovský
význam. Neziskové společnosti Charita
ČR, Naděje, Progressive, CSSP a Sananim

vítají každou bundu, svetr, mikinu, čepici
i šálu. Důležité je i vrstvení oblečení, hodí
se tedy i tílka, trička, legíny, punčocháče
či podvlékačky.
V loňském roce Potex předal charitám
5296 kg vytříděného textilu. V současném
mrazivém počasí je potřeba teplého
oblečení nejvyšší!
Pokud ani vám není lhostejná
pomoc lidem v nouzi, neváhejte
probrat své šatníky a darovat teplé
oblečení. Přehledný seznam kontejnerů
POTEX s.r.o. v Praze a okolí najdete
na www.potex.cz.

Národní cena kvality pro Farní charitu Neratovice
Farní charita Neratovice, která velmi
aktivně pomáhá i v Klánovicích, byla
oceněna Národní cenou kvality České
republiky v programu START PLUS titulem
„úspěšná organizace“. Slavnostní předání
ceny se uskutečnilo dne 28. listopadu
2017 ve Španělském sále Pražského hradu
pod záštitou prezidenta republiky Miloše
Zemana, předsedy Senátu Parlamentu
ČR Milana Štěcha a ministra průmyslu
a obchodu ČR Jiřího Havlíčka.
Cenu převzala ředitelka organizace
paní Miloslava Machovcová: „Jsem velice
potěšena, že naše organizace získala
toto ocenění, které je výsledkem kvalitní,

týmové spolupráce všech zaměstnanců
naší organizace. Tímto bych chtěla všem
zaměstnancům velice poděkovat.“
Národní cena kvality ČR je prestižní
ocenění udělované již od roku 1995.
Program START PLUS využívají
organizace, které chtějí získat komplexní
popis, v jakém stavu se organizace nachází
a hodnocení tohoto stavu. Výstupem
hodnocení je zpráva zahrnující silné
stránky organizace, oblasti pro zlepšování
a bodové hodnocení. Oceněná organizace
může získat jeden z titulů: perspektivní
či úspěšná organizace.
(red)

Z Újezdského zpravodaje

Cyklostezka k nádraží
Jedná se o stavbu nové cyklostezky
v ul. Staroklánovická, v úseku ul.
Čentická x rozdvojení Staroklánovické
k nádraží a do Klánovic, o šířce cca 3
metry. Součástí akce bude rekonstrukce
propustku pod ulicí Staroklánovickou
a plánovanou cyklostezkou a dále

přeložka sloupů veřejného osvětlení
z důvodu kolize s trasou cyklostezky.
V současné době probíhá projektová
příprava, jejíž dokončení se
předpokládá v letošním prvním pololetí.
Samotná realizace záleží na zajištění
financování akce.

Ze života farnosti
Klánovická farnost poslední dobou
žije hodně i hudbou. Začátkem
prosince se klánovický kostel otevřel
dalšímu hudebnímu vystoupení
sboru Klán. Také v něm proběhl již
několikátý ročník mikulášské besídky
zdejší školky, která tím nabrala tu
pravou předvánoční atmosféru.
V prosinci byla jmenovaná nová
varhanice, která svou odpovědnost
za hudbu vzala vážně a rozhodla
se zapojit všechny hudbymilovné
lidi do příprav hudební liturgie,
takže vánoční koledy si zahrál či
zazpíval každý, kdo chtěl. Během
vánočního času se i kostelní výzdoba
přizpůsobila, a tak i náhodní
návštěvníci mohli obdivovat zdejší
jesličky či krásně nazdobený
stromek. Do tříkrálové sbírky letos
farnost nebyla zapojena.
Nová varhanice dbá rovněž na to,
aby se hudební složky bohoslužby
aktivně účastnily i děti – jednou
za měsíc je tedy bohoslužba přímo
zaměřená na ně, samozřejmě
s odpovídajícím hudebním
doprovodem – kytary, bicí. Pro
některé z dětí jsou to jedna z jejich
prvních veřejných vystoupení.
V kostele se také pravidelně,
každé pondělí v půl deváté, scházejí
matky /babičky, aby se modlily za své
i cizí děti/rodiny. V těžkých životních
situacích je samozřejmě může
požádat o modlitbu kdokoli, toto
společenství je otevřené všem.
V únoru pro křesťany začíná
postní doba, připravujeme se na
tzv. Popeleční středu. Tento den
přísného půstu připadá letos trochu
neobvykle na svátek sv. Valentina,
tedy na 14. února. Během postní
doby budou v kostele každou středu
cca třicet minut přede mší sv.,
která začíná v 17.45, probíhat tzv.
křížové cesty. To jsou speciální
postní rozjímavé modlitby, které
připomínají utrpení a smrt Ježíše
Krista. Toto zdánlivě smutné období
trvá 40 dní + neděle až do Velikonoc,
které jsou nejvýznamnějšími
a také nejradostnějšími
křesťanskými svátky.
Jana Jochová
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Z klánovického fotbalu
Ani v zimní pauze klánovičtí
fotbalisté nezahálí. Všechny věkové
kategorie se po zaslouženém
vánočním odpočinku vrátily
do práce, respektive na hřiště,
a poctivě makají na tom, aby se na
jaře opět mohlo chodit do Klánovic
na dobrý fotbal.
A-tým mužů se již od začátku
nového roku připravuje na skvěle
udržovaném umělém trávníku
a hráči nabírají fyzickou kondici.
Aerobně zaměřená vytrvalostní
fáze zimní přípravy sice není
tou nejoblíbenější, pokud ale
chce parta trenéra Silovského
zabojovat o postup – je to nutností.
Po dokončení vytrvalostního
bloku přípravy čeká áčko několik
přátelských zápasů na naladění
formy pro začátek jarní soutěže,
včetně populárního turnaje
v Uhříněvsi. Tým se však bude
muset obejít bez jedné ze svých
opor, kvůli zahraničnímu angažmá
ho dočasně opustil útočník
Filip Tvrzický.
Neméně důležité jaro bude také
pro nováčky III. pražské třídy,
Klánovickou juniorku. Mladý tým
trenérů Svobody a Tumpacha je plný
ambicí a po aklimatizačním podzimu
se chce v plné parádě vrhnout na
atak předních příček a v nejlepším
případě postup do vyšší soutěže.
Všechny novinky a informace o tomto
nově vzniklém mužstvu naleznete
na jeho facebookové stránce: https://
www.facebook.com/
fkkjuniorka/
Zimní přestávku využívají také
všechny mládežnické kategorie
fotbalistů v Klánovicích. Převážná
většina z nich trénuje v tělocvičně
a jezdí na oblíbené halové turnaje.
Jsme rádi, že se to děje v hojném
počtu a daří se nám zaplňovat
všechny ročníky. Mladé naděje
jezdí na turnaje nejčastěji do Říčan,
Nehvizd, Radonic, Běchovic a dalších
destinací v okolí. A nedaří se jim
vůbec špatně, nejmenší fotbalisté
naposledy přivezli pohár za třetí
místo na halovém turnaji pořádaném
spolkem SC Běchovice.
Matěj Nejedlý

Z klánovického sportu

Klánovice aneb Cesta tam a zase zpátky
17. 2. 2018
Vážení přátelé procházek a pochodů,
opět vás chceme pozvat na 6. ročník
pochodu do okolí Klánovic. Startuje
se na žst Klánovice. Trasy 20 a 33 km
od 8.00 do 10.00 hod a kratší trasy
14 a 7 km od 9.30 do 11.00 hod. Na
startu dostanete popis trasy, podle
kterého se vydáte do cíle, ve kterém
za odměnu obdržíte kromě diplomu
a razítek další pozornost. Pochod
patří mezi mezinárodní pochody
IVV a dvě stě vybraných pochodů
v ČR tkz. Dvoustovku. Je zařazen i do
cyklu pochodů Prahou turistickou.
Kdo chcete, můžete si s sebou vzít
mapu okolí Prahy–východ. Letos si
můžete vybrat ze čtyř tras. Nejkratší
trasa 7 km je především určená dětem
a rodičům, prarodičům. Projdete se
Klánovickým lesem k Novým Dvorům
kolem bývalé hájovny, po naučné stezce
Lesní galerie. Z informačních tabulí
se dovíte o přírodních, kulturních
a historických zajímavostech Klánovic
a okolí. Tabule jsou zde rozmístěny od
roku 2014. Hlavní koordinátor projektu
je Zita Kazdová. Obrázky namalovaly
děti Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy,
básničkami je doplnila Lucie Černá.
Abyste se nenudili, můžete se cestou
pobavit plněním různých zábavných
úkolů, za které na vás čeká v cíli
odměna. Pro děti máme ještě sladkost.
14km trasa vede zpočátku stejnými
místy jako 7km trasa. Za Novými Dvory

se odklání na Xaverov, Běchovice
a opět Klánovicemi. Delší trasa 20 km
vás provede ještě Dubčí, PP Lítožnice.
Nejdelší trasa 33 km kromě předchozích
míst vás provede krásnými místy
k Podleskému rybníku s památnými
duby, kolem ohrad s různými zvířaty
v Netlukách, kolem bývalého hradu
Květnice, podél Škvorecké obory
a dalšími pěknými místy až do cíle.
Je jen na vás, jakou trasu si vyberete.
Jaká bude účast, je také jen na vás a my
jsme velmi napnutí, kolik vás letos
přijde. Zatím největší počet účastníků
byl v roce 2014 v počtu 447 lidí, z toho
31 dětí a několik čtyřnohých přátel,
i přes nepřízeň počasí. Přijeli turisté
přímo z Klánovic a okolí, ale také
např. Z Mimoně, Stochova, Náchoda,
Kadaně, Havlíčkova Brodu a dalších
koutů naší vlasti. Nejde o to, jen se
protáhnout, ale také poznat krásná
místa, zastavit se, načerpat energii,
kochat se a fotografovat. Cestou i v cíli
se můžete občerstvit. Ale ze všeho
nejdůležitější je váš pocit, že jste udělali
něco pro své zdraví, fyzické i duševní.
Další informace najdete na stránkách
našeho turistického oddílu, který pro
vás pochod připravil: www.kct-prahakarlov-turban.webnode.cz. Těšíme se
na vás! Zdrávi došli!
Marta Kravčíková,
Klub českých turistů,
odbor Praha – Karlov, oddíl TurBan.

Propozice
START: ŽST Klánovice 30, 20 km od 8.00 – 10.00 hod
14, 7 km od 9.30 – 11.00 hod
Trasy - orientační body: pro pěší, pro rodiny s dětmi včetně kočárků
7 km – Nové Dvory – Blatov – Lesní galerie
14 km – Nové Dvory – Xaverovský les – Běchovice
20 km – Nové Dvory – Xaverovský les – Běchovice – Dubeč – PP
Lítožnice – Běchovice
33 km – Nové Dvory – Xaverovský les – Dolní Počernice – Dubeč – Uhříněves –
Netluky – Královice – Koloděje – Sibřina – Květnice – Dobročovice – Újezd
Startovné: děti 10 Kč, KČT 20 Kč, ostatní 30 Kč
Trasy 7 a 14 km patří do cyklu Prahou turistickou PZP 47.
Pochod patří mezi pochody IVV a Dvoustovku.
CÍL: žst Klánovice, rest. Smolík 11.30 – 19.00 hod
V cíli na vás čeká odměna.
Pořadatel: www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz
mail: kctturistickabanda@email.cz M. Kravčíková – kravcikm@centrum.cz
Na Nový rok o slepičí krok.
Na Tři krále o krok dál.
Na Klánovice o den více
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Hasiči informují

Místní hasiči jsou důležití
Je jasné, že s profesionálními hasiči se
nemůžeme srovnávat. jde ale o dojezdové
časy. Do Klánovic jsou posíláni hasiči
z HS-5 Strašnice nebo HS-10 Satalice.
V naší městské části jsme v průměru

o šest minut rychlejší. A to je u požárů
dosti důležité! V těchto případech je požár
už mnohdy lokalizován i zlikvidován
(požáry kontejnerů na odpad). V případě
kontejnerů šlo v loňském roce v blízkosti

lesa, u plotu rodinného domu i pole
s uschlou kukuřicí. Mnozí z vás si jistě
dokážou představit, jak rychle se za těch
šest minut dokáže oheň rozšířit a co
vše může napáchat.

Činnost hasičů na přelomu roku
Dne 5. 12. v 20.30 je jednotka SDH
Klánovice povolána k požáru haly do
Vinoře. Jednotka vyjíždí s CAS 16 Iveco
a CAS 32 Tatra na místo události. Na
místě část jednotky zajišťuje dopravu
vody a část je nasazena přímo na hašení
požáru v dýchací technice. Na základnu
se vrací v 2.08 hodin.
20. 1. v 9.35 se rozeznívá siréna.
Jednotka vyjíždí s oběma cisternami
do ulice Nové Dvory k nahlášenému
požáru domu. Společně s JSDH

Jednotka zajišťovala tzv. pokrytí
východní části Prahy po dobu zásahu
jednotek HZS a SDH na hotelu.
Pohotovost byla ukončena v 22.30.
Trochu statistiky
Za rok 2017 vyjížděla jednotka SDH
Klánovice k 60 případům, z toho bylo
11 požárů, ke 43 technickým zásahům,
z toho 33 bylo padlých či nebezpečných
stromů, 15Krát vyjížděla jednotka mimo
území Klánovic. Více v příštím čísle.
Radek Čihula, Pavel Jaroš

Klánovice na místo míří i JSDH
Koloděje a Újezd nad Lesy. Naštěstí
se jednalo „jen“ o prověřovací
cvičení jednotek. Na místě činnost
pozorují zástupci HZS Praha. Zásah
probíhá tak, jako kdyby se jednalo
o skutečný požár.
Nikdo z přítomných netušil, co se
stane za necelých deset hodin. V 19.05
je jednotka povolána do zálohy na
zbrojnici z důvodu požáru hotelu
v Náplavní ulici.

placená inzerce

Podlahářství
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si
vybrat z 200 druhů vinylkorkových, korkových,
vinylových, laminátových a dřevěných podlah
včetně příslušenství.
zaměření, kalkulace, pokládka na klíč

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

Vzorková prodejna
otevřeno Po-Pá 8:00 - 16:00
po tel. domluvě otevřeno do 20 hodin včetně
soboty a neděle
tel.: 777 002 913
e-mail: info@domex.cz
Domex Prag s.r.o., Kojická 1242,
Praha 9, Újezd nad Lesy
www.domex.cz

MALÍŘSKÉ A ŘEMESLNÉ PRÁCE

SEKÁNÍ A ÚDRŽBA ZAHRAD
PRAVIDELNÉ ÚKLIDY RD
REKONSTRUKCE
DROBNÉ ŘEMESLNÉ OPRAVY
POKLÁDKA PODLAH
BOURACÍ PRÁCE
VYKLÍZENÍ
Pokud nÏco pot¯ebujeteÖ ... zeptejte se jestli uû to nedÏl·me

sikovnyjosef@gmail.com

Popiöte co pot¯ebujete a dotaz zaölete... odpovÌme vöem

731 972 619

www.sikovnyjosef.cz
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GROUND FLOOR

FIRST FLOOR

cena 13.490.000,-Kč
PRODEJ – unikátní vila pro bydlení i podnikání s vnitřním bazénem
a hudebním, natáčecím a dabingovým studiem, dvojgaráž a umělecký ateliér, užitná plocha 448 m2, pozemek 782 m2, Janáčkova ul.,
Šestajovice

Horizont
Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

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

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
cena 3.980.000,-Kč

zdirad.pekarek@re-max.cz

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

cena 9.990.000,-Kč

PRODEJ –podsklepenýRDsvyužitímpropodnikání
i bydlení, podlahová plocha 317, pozemek 611 m2,
Velebného ul., Praha 9 – Újezd n.L.

PRODEJ – hezký mezonetový byt
3+kk/B/G, 62 m2, Hrádková ul.,
Praha 9 – Újezd n.L.
cena 13.900.000,-Kč

www.zdiradpekarek.cz

cena 3.990.000,-Kč

Poslední stavební
pozemky v projektu
v Kolodějích:
www.kolodeje-pozemky.cz

PRODEJ - luxusní RD 5+1/2G, podlahová plocha 310 m2, pozemek 1434 m2,
Ježovická ul., Praha 9 - Koloděje

PRODEJ - rekonstruovaný RD 3+1/G,
podlahová plocha 140 m2, pozemek 689 m2,
Zápy, okr. Praha-východ
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PROGRAM únor 2018

výstava měsíce

ŽIvot A DoBA SPISovAteLe KARLA ČAPKA

22. 2. čtvrtek, 19:30 - PoZoR!!! tentokrát 4. čtvrtek v měsíci!

Zveme Vás na putovní výstavu, kde se seznámíte s osobností Karla
Čapka v mnoha rovinách – nejen v těch často citovaných, ale i
v dalších, méně oﬁciálních, a to jednoduchou a přitažlivou formou.
Scénář výstavy vytvořil Památník Karla Čapka, graﬁcké řešení Pavel
Bosák.

BLUe JAM SeSSIon
Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se
spřízněnými dušemi bluesové standardy.
25. 2. neděle, 16:00 - Kino pro děti

COCO

5. 2. pondělí, 20:00 - Filmový klub

Nová animovaná pohádka od tvůrců Příšerky s.r.o., Toy Story a

Členové Filmklubu si mohou vybrat mezi A, ODNIKUD nebo B, HAPPY

Hledá se Nemo. Mladý Miguel zažívá úžasné dobrodružství mezi

END

kostlivci. USA/2017/animovaný, dobrodružný, komedie/105 min

6. 2. úterý, 19:30 - Přednáška

vnItřnÍ MAPA vĚDoMÍ

Existuje možnost uvažovat o této realitě jinak? Tak, že nám byly
mnohé zásadní skutečnosti ukazovány nedostatečně a se zoufalým
nedostatkem příkladů? Další z cyklu přednášek Vlasty Červa.
7. 2. středa, 20:00 - Kino

PReZIDent BLAnÍK

Celovečerní ﬁlm navazující na úspěšný seriál Kancelář Blaník.
Česko/2018/komedie
19. 2. pondělí, 20:00 - Kino

PADeSát oDStÍnŮ SvoBoDY

Třetí část příběhu Anastasie a Christiana. USA/2018/drama, romantický
20. 2. úterý, 19:30 - Léčivé divadlo

Režie: L. Unkrich, A. Molina
26. 9. pondělí, 10:00 - Divadlo pro děti

S Hankou a Peťou se za pomoci kouzelného říkadla vydáme na cestu
kolem světa, na které si užijeme mnoho zábavy a dobrodružství a ještě
se dozvíme spoustu zajímavých věcí. Hrají: divadlo Formela / Hana
Baroňová, Petr Florián nebo Michal Hnátek
26. 2. pondělí, 20:00 - Kino

AKtA PentAGon: SKRYtá váLKA

om Hanks a Meryl Streep v režii Stevena Spielberga. USA/2017/
drama, historický, životopisný

DAR Z neBeS

Představení na motivy knižního bestselleru, zaznamenává pozoruhodné

27. 2. úterý, 19:00 - Kurzy

vyprávění o životě po smrti. Diváci se seznámí se skutečnostmi, které

Poklábosení v angličtině

vrhají světlo na tajemství posmrtného života. Gabriela Filippi a host
Ing. Ada Inneman, Phd. (astrolog, badatel, mystik).
21. 2. středa, 20:00 - Kino

CeStA KoLeM SvĚtA

28. 2. středa, 20:00 - Kino
tHeLMA

Uhrančivý thriller o nejtemnějších lidských touhách, rodinných

SoCIAL CLUB

vĚČnĚ tvá nevĚRná

Česká komedie s V. Cibulkovou a S. Rašilovem. ČR/2018//komedie,
romantický

prokletích a zakázané lásce. Norsko, Švédsko, Dánsko, Francie/2017/
drama, thriller

BĚH S BeSeDoU - Sledujte naše webové stránky
Změna programu je vyhrazena
KAVÁRNA Beseda Café s dětským koutkem je otevřena Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-20:00.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha a MČ Praha 21 za pomoc
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. 1/2: 2. 2. 2018. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Michael Bouška, Jana Jochová, Veronika Gotthardt,
Zorka Starčevičová, 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. 2. 2018. 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

Barokní mostky ukryté v přírodě

Marie a Petr Macháčovi
Skoro bych měla chuť napsat
Maruška, Petr a Stopa. Tolik je
propojená s jejich životy. Stopa
je turistický oddíl pro děti, který
letos oslaví 32. narozeniny. Za ta
léta jím prošly stovky dětí, které
tu získaly nebo si upevnily lásku
k toulkám českou krajinou a potřebu
chránit přírodu a místo, v němž
žijí. Významným počinem je péče
o naučnou stezku v délce nejprve 10,
dnes již 16 zastavení. Stezka vznikla
v roce 1995 a oddíl Stopa ji vybudoval
a provozuje za finanční podpory
Nadace pro obnovu a rozvoj pana
Michala Voráčka.
Mohlo by se zdát, že být členem
oddílu Stopa znamená hlavně práci.
To je však velký omyl. Členové
oddílu vyrážejí v průběhu roku na
jednodenní i víkendové výlety za
krásami naší vlasti i historickými
zajímavostmi, pořádají mikulášské
pečení perníčků, novoroční výlet,
průběžně sbírají body do celoroční
hry, která vrcholí výletem na tajné
místo... První prázdninový týden pak
děti vyrážejí na každoroční tábor,
kde za šest dní ujdou kolem 100
kilometrů. A to jsou přitom členy
oddílu děti již od druhé třídy ZŠ!
Oddíl je základní organizací Českého
svazu ochránců přírody (ČSOP),
a přestože jeho roční obrat činí okolo
175 000 Kč, děti platí pouze 400 Kč
roční příspěvek a malou část nákladů
na výlety (zpravidla stravu). Zbytek
pokrývají dotace Magistrátu hl. m.
Prahy, MŠMT, MČ Praha Klánovice
a příspěvek soukromého sponzora
pana Michala Voráčka. To je ovšem
jen finanční vklad. To, co tvoří
Stopu Stopou, je nadšení manželů
Macháčových a hodiny a hodiny
dobrovolné práce, které dětem
věnují. Za to jim patří velký dík! I můj
a mých dvou dcer…
Štěpánka Čtrnáctá

Mezi Kouřimí a Zásmukami vedla kdysi
podél potoka Vavřinec obchodní stezka.
Dnes je to malebné údolí, ve kterém,
jako připomínka dříve frekventované
cesty, zůstaly stát v objetí přírody dva
zachovalé barokní mostky. Vydáme se
po žluté značce z obce Toušice, a hned
na jejím začátku nás čeká pozůstatek
Trmalovy tvrze, z níž se dochoval jen
malý zbytek zdi a nerovnosti terénu
svědčící o vodním příkopu, který tvrz
obepínal. Kousek od tvrze spatříme
první kamenný most s pěti oblouky
klenoucími se nad potokem v místech,
kde se nacházejí tzv. Toušické prahy. Na
těchto skalnatých kaskádách se každý
rok pořádají vodácké soutěže, kdy se
na dvě hodiny uměle zvedne hladina
potoka pomocí náhlého vypuštění
rybníka na horním toku. Kamenný
barokní most pochází ze 17. století,
byl několikrát opravován (naposledy
v roce 2013) a původně byl dokonce
osazen sochami čtyř světců. Na návodní
straně jsou pilíře zpevněny kamennými
břity, takže bez nadsázky působí
dojmem, jako by zde, uprostřed lesa,

stála zmenšenina Karlova mostu. Žlutá
značka nás dovede po 2 km k druhému
baroknímu mostku stojícímu v tzv.
Vlčím dole. Jeho konstrukce je menší
a celkový stav horší, nicméně i zde
zachovalé podstavce pro již nepřítomné
sochy stále svědčí o jeho barokním
původu a zašlé kráse. Dále nás cesta
dovede do Zásmuk, rodiště Františka
Kmocha, města s krásným zámkem,
františkánským klášterem a dalšími
pamětihodnostmi. Cestu zpět lze zvolit
buď po původní trase, nebo po silnici
přes Mlékovice.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Kavárna na klánovickém nádraží
Na začátku ledna se konečně zaplnilo
místo na nádraží, které tak volalo
po tom, aby ho někdo zvelebil. To
se podařilo manželům Sikorovým
z Klánovic a celému týmu dokonale.
Svíčka na sudu stojící na peróně
směrem na Prahu láká v chladných
zimních dnech dovnitř, a tak jsme
neodolali ani my.
Hned při příchodu na vás dýchne
pohodová atmosféra, obsluha je
usměvavá od samého počátku až
do konce. Místo je útulně zařízeno,
poklidná hudba vše doplňuje.
Dali jsme si cappuccino, bagetu
s rostbeefem a fazolový salát s pečeným
lososem. Káva na cappuccino je bio
fair trade, chuťově o něco silnější, než
na kterou jsme zvyklí, ale chutná nám,
a tak i relativně vyšší cena je pro nás
přijatelná (60 Kč). Bageta s roastbeefem
(60 Kč) měla jako celek vyváženou chuť,
ocenili jsme, že nebyla příliš mastná,
jak to občas u baget bývá, a že roastbeef
byl upečený k dokonalosti. Hodil by

se ale možná jiný druh pečiva, jako je
například křupavé kváskové pečivo, aby
bylo pečivo méně nasáklé.
Poměr ceny a kvality odpovídal.
I vzhledem k tomu, že bistro bylo teprve
nedávno otevřeno, už urazilo pěkný
kus cesty. Vůni gulášové polévky jsme
museli odolat, rozhodování probíhalo
mezi salátem a některým z ovocnozeleninovým freshů, které si v bistru
dělají sami. Vyhrál fazolový salát
s lososem, který byl hezký na pohled
a i chuť byla v pořádku, snad jen soli
mohlo být o něco méně. Bistro v každém
případě stojí za návštěvu, nejen pro
Klánovičáky mířící do Prahy bude určitě
zpříjemněním jejich dne.
Frank Gotthardt
Bistro Bazar
Nádraží Klánovice
po–pá 6–18, so–ne 8–18

    

