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KDY SE NEBUDE V KLÁNOVICÍCH
JEZDIT NA BLÁTĚ
OTÁZKY A ODPOVĚDI
VÝLOV A DĚTSKÉ ZÁVODY
NA PLACINÁCH
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SETKÁNÍ JUBILANTŮ
ZUBNÍ PREVENCE DĚTÍ
FOTBALOVÝ TURNAJ
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Výlov rybníka na Placinách se těšil tak velkému zájmu, že se ryby vyprodaly doslova do poslední ploutve.
Foto KZ – Miroslav Säckl
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Slovo starosty

Výběr ze zpráv z jednání Rady městské části

Jednání RMČ ze dne 30. 9. 2016

V říjnovém KZ mi udělal
radost článek pana šéfredaktora
o problematice parkování v ulicích
u klánovického nádraží. Odborně
správně a laicky srozumitelně
v něm bylo sděleno, že naše
technické a organizační možnosti
mohou stávající situaci pouze
jemně korigovat, ale nedokážou ji
zcela řešit. Naopak je zde reálné
nebezpečí, nechat si z neznalosti
vnutit na okraj obytné zástavby obří
parkovací dům, který situaci jen dále
zhorší a všechny nás přežije.
V rámci malých zlepšení jsme
nedávno převzali projekt dopravního
značení v ulicích Aranžerské
a Medinské, který přesně vymezuje
místa se zákazem parkování
tak, aby v žádném případě nebyl
omezen vjezd a výjezd na přilehlé
nemovitosti. Toto značení by
mělo být, i s ohledem na zemní
práce v Medinské, nakresleno
příští rok na jaře.
Abychom kompenzovali nutný
úbytek parkovacích míst v blízkosti
nádraží, zařídili jsme přes společnost
Ropid iniciativu, aby každý cestující
z Šestajovic mohl dojet posílenou
linkou 303 na nádrží tak, aby příjezd
autobusu přímo navazoval na odjezdy
vlaků do Prahy i v ranní špičce. Tím
by měla zmizet pro část parkujících
argumentace o neexistenci vhodného
spojení. Toto opatření bude fungovat
od 12. prosince 2016. Dá se říci, že
kombinací těchto dvou opatření
jsme udělali i maximum v rámci
volebních slibů klánovických stran
a hnutí – snažit se omezit obtěžující
parkování u nádraží.
Karel Horníček

• RMČ schválila v souvislosti
s přístavbou MŠ Praha 9 – Klánovice,
V Žáčku 219 navýšení kapacity
mateřské školy od školního roku
2017/2018 o 25 dětí, ze stávajícího
počtu 130 na nový počet 155 dětí.
• RMČ schválila uzavření smlouvy na
zajištění zimní údržby na k. ú. Praha
Klánovice pro období 2016–2021
s firmou SP Černý Most, s. r. o., IČO
24249955, se sídlem Praha 9, za ceny
uvedené v nabídce.
• RMČ schválila rozpočtové
úpravy č. 23–28.
• RMČ schválila uzavření smlouvy na
zabezpečení hasičské zbrojnice.
• RMČ schválila zveřejnění záměru
pronájmu cukrárny, ulice Ke Znaku
173, Praha – Klánovice.
• RMČ schválila termín slavnostního
rozsvícení vánočního stromu dne
1. 12. 2016 v 18 hodin u budovy
Masarykovy ZŠ Praha – Klánovice.
• RMČ schválila přijetí finančního
daru ve výši 20 000 Kč od
manželů Hrdličkových.
• RMČ schválila objednávku na
opravu vozidla Nissan Patrol – SDH
Praha – Klánovice.
• RMČ schválila vypsání poptávky
na vybudování vsakovacích
boxů z důvodu zaplavování
částí komunikac,í a tím

i soukromých pozemků.
• RMČ schválila zveřejnění záměru
pronájmu koupaliště Praha –
Klánovice na období 2026–2035.
• RMČ schválila objednávku na
úpravu živých plotů a keřů na
Slavětínské ulici.
• RMČ schválila uzavření objednávky
na provedení zdravotního řezu čtyř
javorů v ulici Votavova.
• RMČ schválila vypsání poptávky
na zhotovitele projektu na akci
„Havarijní oprava střechy sportovní
haly Praha – Klánovice“.
• RMČ schválila zveřejnění výzvy na
pronájem cykloboxů (na nádraží
Praha – Klánovice) za minimální
cenu 800 Kč/rok.
• RMČ schválila na základě §2 vyhlášky
č. 14/2005, odst. 2 udělení výjimky
z počtu žáků ve třídě pro mateřskou
školu, V Žáčku, Praha – Klánovice pro
školní rok 2016/2017, a to na celkovou
kapacitu 130 dětí.
• Z jednání RMČ ze dne 7. 10. 2016
• RMČ souhlasí s přijetím daru ve výši
27 692 Kč k účelu uhrazení stravného
ve školní jídelně Masarykovy
základní školy Praha – Klánovice
pro celkem 6 žáků ve školním roce
2016/2017, a to v období od 10.
10. 2016 do 30. 6. 2017 od nadace
WOMEN FOR WOMEN.

Z jednání RMČ ze dne 14. 10. 2016
• RMČ souhlasila s osazením 4
ks dopravních značek „Pozor,
výjezd hasičské techniky“
u hasičské zbrojnice.
• RMČ projednala řešení parkování
u lékárny PATEO.
• RMČ souhlasila s napojením pozemku
č. par. 820/12 na pozemní komunikaci
Malá Smidarská, č. par. 1260,
k. ú. Klánovice.
• RMČ schválila rozpočtové
opatření č. 29.
• RMČ schválila objednávku vánočního
osvětlení – Vánoční výzdoba 2016
Praha – Klánovice, na období od 30. 11.
2016 do 6. 1. 2017.
• RMČ projednala žádost V.
Havličkové o výplatu úhrady

•

•

•

•

náhrady platu z důvodu soudního
rozhodnutí o neplatnosti výpovědi
z pracovního poměru.
RMČ schválila uzavření Dodatku č.
1 ke SoD č. G/77/2016/Lu, uzavřené
mezi MČ Praha – Klánovice
a firmou EKIS s.r.o.
RMČ souhlasila s odstraněním
stávajícího objektu RD a garáže
a s výstavbou nového objektu dle
předložené PD. Pozemek č. par. 875/3,
ul. Utěšilova 348, Praha – Klánovice.
RMČ schválila objednávku na
opravu vozidla Nissan Patrol – SDH
Praha – Klánovice.
RMČ schválila žádost společnosti
PROARCH inženýring s.r.o. a souhlasila
s dělením pozemků – viz zápis.
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• RMČ souhlasila se stavbou RD
na pozemku č. par. 1546/1, 1546/2
v k. ú. Klánovice.
• RMČ schválila podpis objednávky na
pokácení 6 lip a výsadbě 4 lip na ulici
Slavětínská, včetně následné péče,
odstranění pařezů a arboristických
prací dle nabídky.
• RMČ schválila zadání zpracování PD
na havarijní opravu střechy sportovní
haly v Klánovicích.
• Z důvodu stížností občanů na
nebezpečnou dopravní situaci
v ul. V Soudním a na omezování
průjezdu autobusu MHD na otočce
u Kolomazné pece rada souhlasila
na základě doporučení komise pro
dopravu s doplněním SDP a VDZ v ul.
V Soudním a Smržovská a osazením
balisetů na otočce u Kolomazné pece.
• RMČ uložila ÚMČ, aby ve spolupráci

se společností Nadosah o. p. s.
přípravu návrhu poptávky na
výměnu sedaček, podlahové krytiny
a ostění v kinosále KC Beseda,
a to v souvislosti se schválením
poskytnutí dotace od MHMP.
• RMČ pověřila zástupce starosty
MČ Praha – Klánovice – MUDr.
Ferdinanda Poláka, Ph.D.
podpisem objednávek do výše 20
000 Kč bez DPH.
• RMČ schválila prezentaci MČ
Praha – Klánovice v Pražském
kulturním přehledu.
• Od 17. 10. 2016 je starosta MČ Praha
– Klánovice v pracovní neschopnosti
a zastupuje ho zástupce starosty
MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.
Předpokládaná doba 4 týdny.
Zpracovala Ivana Horská

Otázky a odpovědi
Plastiky lipových listů Josefa Vajceho v aleji Hany Benešové považují Klánovičtí
za součást Klánovic. Momentálně je opravujete. Jak velké je poškození lipových
listů a kdy můžeme očekávat jejich návrat do aleje?
Na plastikách Josefa Vajceho se podepsal jak čas a povětrnostní podmínky, tak
vandalové, kteří poničili nejen segment listu, ale i segmenty podstavce – dokonce
byla snaha plastiky odcizit–- a nakonec byly poničeny i při rekonstrukci aleje.
Plastiky jsou sestaveny z jednotlivých segmentů a jako celek jsou upevněny na
železobetonovém korpusu, přičemž oxidační proces oceli zapříčinil trhliny na
segmentech. Plastiku u školy bylo nutné podříznout a po uvolnění odstranit
přebytečnou železobetonovou část a usadit do odpovídající výšky. Trhliny na
jednotlivých segmentech budou zatmeleny a celá plastika dostane voděvzdorný
nátěr. Na plastice se zachycuje „med“ padající ze stromů, který na sebe váže prach,
a vytváří tak živnou půdu pro řasy a lišejníky. Z tohoto důvodu je nutné plastiky
minimálně dvakrát ročně tlakově umýt. Oba vrchní segmenty znázorňující list
byly uvolněné, pravděpodobně kvůli snaze o odcizení, a byly též poškozeny při
rekonstrukci. Odlomené hrany ostrým předmětem budou doplněny. Text bude
znovu vytesán a čelní strana listu dostane též voděvzdorný nátěr. Předpokládám,
že v polovině listopadu budou plastiky opraveny a nově naistalovány. ( Jiří Kubík)
(poznámka M. Mikušové: Jiří Kubík provádí opravu plastik bez nároku na finanční
odměnu s odůvodněním, že je Klánovičák)
Na nedostatečnou roznášku klánovického zpravodaje si někteří občané
Hornopočernicka opakovaně stěžují. Poslední číslo KZ 10 ale nedostal velký počet
občanů v této oblasti. Bude se Úřad tímto problémem vážně zabývat?
Stížnosti na roznášku KZ v této oblasti, kterou zajišťoval brigádník (student),
řeším. S uvedeným pracovníkem končíme dohodu a od listopadu 2016 již roznášet
zpravodaj nebude. Co se týče KZ č. 10 byl vyzván, aby dodatečně roznesl KZ do ulic,
které opomenul. Roznášku zpravodaje ve zmíněné oblasti Klánovic převezme od
listopadu 2016 naše bývalá pracovnice, která již dříve KZ roznášela. Věřím, že touto
změnou bude zajištěna řádná náprava. (tajemnice Ivana Horská)
Byly zjištěny závady po dokončení revitalizace aleje Hany Benešová v rámci
reklamací této stavby? Pokud ano, kdy dojde k nápravě těchto závad?
Ano, po dokončení realizace revitalizace AHB byly zjištěny nedostatky, které byly
sepsány a uznány zhotovitelem. Jedná se o nedostatečně zhutněné mlatové povrchy,
zvlněnou a nedostatečně zhutněnou žulovou dlažbu, nekvalitně provedené spoje
„ztracených obrubníků“ okolo zelených ploch v obou parcích, místy propadlou
zatravňovací dlažbu ve vjezdech k jednotlivým nemovitostem. Část těchto závad již
byla zhotovitelem odstraněna, zbývající závady budou odstraněny do 30. 11. 2017.
Samostatnou reklamací je oprava povrchu chodníku. MČ v této věci vede jednání
se zhotovitelem a zároveň Pražskými plynárnami, které budou v první polovině
příštího roku provádět rekonstrukci plynovodu, s cílem zkoordinovat tyto činnosti
a dokončit je do 30. 6. 2017. (Mgr. Klára Svobodová)
Otázky i za vás pokládala Marie Mikušová. Svoje podněty a tipy zasílejte prosím na:
Majka.Mikusova@seznam.cz

Slovo šéfredaktora
Vlak na Staromák
Do Klánovic přišel krásný podzim,
takový, který dokáže stromy v našem
lese roztančit v okouzlujících barvách
a v obrazech, za něž by se nemusel
stydět kalendář z amerického
Yellowstonu. A ještě než přišly
podzimní mrazíky, vyrostlo tolik
hub, že se jich i z našeho lesa daly
nosit košíky.
V této do podzimního klidu se
ukládající české krajině se kolem
nás přitom odehrává drama, které
už roky nemělo obdoby. Návštěva
tibetského dalajlámy, jež se kauzou
kolem vyznamenání osvětimského
vězně Jiřího Bradyho změnila
v zásadní spor o povahu naší
demokracie, vyburcovala z letargie
i mnohé z nás, kteří si až dosud
říkali, že přece stačí jen nahlas říkat
svoje názory a chodit k volbám. A tak
přestože jsem večer předtím přijel ze
Štrasburku, což je dobrých šest set
kilometrů přes celé Německo, vzal
jsem si nejlepší sako, kravatu a kabát
a šel na Staroměstské náměstí. Ne už
jako novinář, ale jako občan.
Nebyl jsem odsud z Klánovic
rozhodně sám, vlak na Masarykovo
nádraží byl plný a část z nás se pak
vydala stejným směrem, k památníku
Mistra Jana Husa. Nemuseli jsme si
nic říkat, jen jsme pozdravili a usmáli
se na sebe. „Doufám, že nejdeš na
Hrad?“ usmála se na mě v žertu
bývalá spolužačka z klánovické školy.
Klánovice žijí poslední roky
ve velkém klidu. Máme tu cosi
jako supervelkou koalici, peněz
v rozpočtu přibývá, daří se věci, co
se v minulosti nedařily. Možná ale
přichází doba, kdy bude pro tento
krásný klid, pro život v normální,
svobodné a demokratické
společnosti, zase potřeba udělat
něco navíc. Nebojím se, že by se
v Klánovicích nenašlo dost lidí,
kteří to něco navíc dokážou udělat.
Jen s tím nesmíme moc otálet. Aby
už nebylo pozdě.
Luboš Palata
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Téma čísla: Klánovice, obec krásných ulic i bláta a výmolů
Na to, kdy se Klánovice stanou i z hlediska povrchu našich ulic skutečně důstojnou rezidenční čtvrtí Prahy, jsme se ptali
místostarosty Ferdinanda Poláka, který v době rekonvalescence zastupoval pana starostu Karla Horníčka.
Luboš Palata
Na jedné straně Klánovic se už
vyasfaltované ulice mění na zámkovou
dlažbu, na opačném konci Klánovic se
jezdí po hlíně, blátě a výmolech. Proč
nejde dělat nejdříve zanedbanější část
Klánovic a až po ní dělat zámkovou
dlažbu v už vyasfaltované části?
Pokud vím, tak v letošním roce
se nikde v Klánovicích již hotové
vyasfaltované ulice na zámkovou
dlažbu neměnily. Naopak, s ohledem na
současné technické parametry a cenu
asfaltového povrchu a nižší hlučnost
při jízdě, jsme se rozhodli volit při
rekonstrukci dalších ulic právě asfalt
a nikoli zámkovou dlažbu.
Jak jsou naplánovány další etapy
rekonstrukce ulic a kdy by se v celých
Klánovicích mohlo přestat konečně
jezdit po blátě?
Přesný harmonogram na několik
dalších let vám zodpovědně říci
nemohu, protože to nezáleží jenom
na nás. Je totiž třeba rozlišovat dva
typy oprav resp. rekonstrukcí ulic.
Ty rozsáhlejší, nákladnější a trvalejší
rekonstrukce jsou hrazeny z prostředků
magistrátu hlavního města Prahy. Zde
se pokračuje po etapách a množství
opravených ulic v daném roce je vždy
závislé na množství peněz, které na
to magistrát uvolní. V letošním roce
se na magistrátu celý proces výběru
zhotovitele nepříjemně protáhl, takže
rekonstrukce budou probíhat až
teď na podzim.
Menší část oprav komunikací
hradíme z našeho klánovického
rozpočtu, letos jsme na to uvolnili přes
1,6 milionu korun. Z těchto peněz jsme
v létě vyspravili ty nejhorší úseky našich
ulic, zejména na Hornopočernicku.
Mnohé ulice jsou upravovány
podle norem platných pro celou
Prahu, mnohdy velice nesmyslně.
Mohou Klánovice získat výjimku
a daří se zlepšovat spolupráci
s projektanty, kteří dosud často
v Klánovicích nikdy nebyli?
Máte pravdu, že dopravní režim
v některých ulicích je úplně nesmyslný
– např. jednosměrka u tenisu. Bohužel,

I takto nedůstojně stále vypadají některé klánovické ulice
Foto KZ – Luboš Palata

realizace změny resp. schválení
výjimky v tomto případě nezáleží
jen na nás, ale podléhá schválení
odboru dopravy Prahy 21 a Policie ČR.
A tam jsou ta jednání, slušně řečeno,
velice komplikovaná.
Nezdá se vám, že je v Klánovicích
„přeznačkováno“? Kdo značky platí?
Méně značek by se mi také líbilo, ale
předpisy a vyhlášky jsou neúprosné. Jen
minimum značek jsme si „vymysleli“
my – třeba teď jsme ale schválili
čtyři značky upozorňující na výjezd
hasičských vozidel. V tomto případě
jsme dali přednost bezpečnosti před
krásou volného prostoru. Dopravní
značky hradíme z našeho rozpočtu.
Jak moc brzdí rekonstrukce ulic
protesty dotčených obyvatel?
Ty rozsáhlejší rekonstrukce ulic
podléhají stavebnímu povolení, kde
v souladu s platnou legislativou
mohou účastníci řízení uplatňovat
své připomínky a stavba se kvůli tomu
musí někdy odložit. V Klánovicích to
byl v poslední době třeba případ ulice
Blešnovské. Nicméně právo dotčených
obyvatel je třeba respektovat.
Letos na podzim se za peníze naší
městské části provizorně upravila
část nejzanedbanějších ulic na
Hornopočernicku. Jak dlouho

takto upravené ulice vydrží a je to
ekonomicky efektivní?
Jsem přesvědčen, že jsme zvolili
tu nejlepší technologii v duchu hesla
value for money. Jsme si vědomi, že
se nejedná o trvalé opravy a že vydrží
řádově „jen“ několik let, doufejme
do definitivní rekonstrukce z peněz
magistrátu. Cílem v tuto chvíli
jednoznačně bylo zlepšit v rámci
možností co nejvíce kvalitu života
obyvatel této části Klánovic. Vždyť
mnohé úseky už bez terénního auta
byly v podstatě nesjízdné!
Plánuje se podobná akce
na provizorní opravu ulic
i v příštím roce?
Rozhodně ano! Troufnu si říci, že to
za svoji prioritu považují všechny tři
strany zastoupené v Radě MČ.
Široká hlavní třída ve
Slavětínské se přímo nabízí
k rychlé jízdě, a především
v noci tu některá auta jezdí mnohdy
i rychleji než stovkou. Uvažuje obec
o zpomalovacích opatřeních?
Stavební úpravy např. ve smyslu
zpomalovacích šikan na Slavětínské
v podstatě nepřichází v úvahu. Řešením
je především častější kontrola ze
strany policie a využívání „chytrého“
semaforu u školy.
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Etapy nebo epochy?
IV. etapa
III. etapa
V. etapa

Ulice zahrnuté do první části III. etapy
Mluvíme-li o etapách rekonstrukcí
klánovických komunikací, možná
by nebylo od věci hovořit spíše
o epochách. První z pěti velkých etap
– epoch začala v 90. letech a v tuto
chvíli stojíme před realizací části
etapy třetí. Tak dlouho a tak pomalu
opravy ulic trvají. Je ale všechno tak
jednoduché a lze opravit skoro 50
km ulic z pražského rozpočtu během
několika málo let?
Představíme-li si Klánovice jako
orla s roztaženými křídly, došlo za
uplynulých cca 20 let k rekonstrukci
ulic, které se nacházejí v oblasti jeho
těla. Jedná se o jižní část obce po
obou stranách Slavětínské, s výjimkou
Blešnovské ulice, která spadá do třetí
etapy. V křídle rozepjatém na západ se
nacházejí komunikace, jejichž oprava,
nebo spíše zcela nové vybudování,
spadá do třetí a čtvrté etapy. Východní

Porcování klánovického orla na jednotlivé etapy
křídlo bude opraveno jako poslední
v páté etapě. Časové a topografické
rozvržení postupu jednotlivých prací
je odpovědí na otázku mnoha občanů,
proč často dochází nejprve k opravám
ulic s ještě ucházejícím povrchem a ty
v dezolátním stavu zůstávají netknuté.
Městská část se ale snaží ty skutečně
nejhorší úseky opravovat průběžně,
provizorní technologií, z peněz
městské části. To se týká zejména
ulic na Hornopočernicku, jako např.
Černilovská v minulém volebním
období nebo Želkovická v letošním roce.
Rekonstrukce komunikací financuje
a připravuje k realizaci Magistrát hl.
města Prahy a jeho Odbor technické
vybavenosti (OTV) pomocí několika
firem. V současné době veškerou
inženýrskou a organizační činnost
provádí firma Zavos a projektové
práce VSV Engineering. Doba od

Letos byly provizorním povrchem pokryty mnohé ulice na Hornopočernicku.
Pro tamní obyvatele i tato úprava byl velkým posunem kupředu.
Foto KZ – Luboš Palata

projektu k vlastní realizaci trvala
v minulosti i více než deset let, a to
z různých důvodů. Je nepochybné,
že vytvořit kvalitní projekt, získat
územní rozhodnutí a stavební
povolení zabere značný čas, ale
pak je tady i otázka politické
vůle uvolnit na stavbu peníze. Je
všeobecně známo, že v době, kdy vedl
Magistrát Pavel Bém a v Klánovicích
eskaloval spor okolo kácení lesa, tato
politická vůle na straně investora
nebyla. Časová prodleva způsobuje
zastarávání projektů, a je proto
nutná jejich aktualizace, při níž
hraje důležitou roli aktivní přístup
klánovické radnice. Například ve
třetí etapě dojde k výraznému
navýšení asfaltových povrchů oproti
původním plánům.
Desítky milionů
V době, kdy čtete tyto řádky, Rada
Magistrátu pravděpodobně schválila
sumu 37 milionů na opravu první
části III. etapy oprav. Silnice, které
jsou na plánku označeny zelenou
a modrou barvou, by proto měly být
rekonstruovány v následujícím roce.
Zbývající komunikace této etapy čekají
na vydání stavebního povolení. Na
IV. etapu oprav (Hornopočernicko)
nebylo ještě vydáno územní rozhodnutí
a epocha jejich vybudování a rozkvětu
teprve přijde. Korektní vztahy, které
dnes panují mezi všemi zúčastněnými,
dávají naději, že to bude dříve, než
tomu bylo v minulosti.
Robert Zoulík
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Hydepark

Parkování v Klánovicích – stále se zvětšující problém
Jako největší neúspěch svého působení na radnici vnímám nevyřešené parkování okolo nádraží, které již přerostlo v problém
v okolí školy, bytových domů v ulici Medinské a v letní sezoně v okolí koupaliště, a nejenom tam. Ač se problém zdá řešitelný
vcelku jednoduše, jen dodržováním pravidel silničního provozu, je tento problém zatím neřešitelný. Odborníci tvrdí, že
vybudováním parkovacích míst se problém ještě znásobí a vozidel přibude. Řidiči parkujících vozidel argumentují povinností
úřadu zajistit dostatek parkovacích míst. Městská policie řeší „jen nepovolený zábor“ a požaduje doplnit komunikace dalšími
dopravními značkami. A co místní občan: zanadává si, pokud má vjezd zablokován neukázněným řidičem, zavolá Městskou
policii, ta případ zadokumentuje (pokud na místě zastihne řidiče) dá za stěrač „pozdrav“ a jde se dál. Snad se mi podaří
posunout dál řešení tohoto palčivého problému, i když tato cesta bude trnitá a plná nepříjemností. Máme přece všichni stejná
práva a povinnosti a žijeme v právním státě.
Bc. Pavel Jaroš
HLAS KLÁNOVIC-ČSSD a nezávislí
Výstavba klánovických komunikací byla zahájena v roce 2000 a byla rozdělena do pěti etap. Tehdejší zastupitelé rozhodli, že
povrch komunikací bude proveden v zámkové dlažbě. Toto řešení mělo a má mnoho odpůrců, ale i zastánců. Silný argument
pro toto řešení je, že rozvoj Klánovic není ukončen a zámková dlažba se dá několikrát rozebrat a opět složit. Celkovou cenu na
vybudování komunikací volba povrchu ovlivní, ale ne výrazně. Nejvíce investic směřuje na vybudování podloží a odvodnění.
Tato stavba je plně hrazena z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy a je závislá na rozhodnutích, které představitelé Klánovic
mohou ovlivnit jen omezeně. I to je důvodem, proč se stavba nachází po šestnácti letech na konci druhé etapy. Celkové zdržení
stavby má také za následek, že projekty na výstavbu komunikací jsou schválené několik let a nedostatečně reflektují měnící se
podmínky a požadavky…
Optimistický předpoklad pro dokončení stavby nových komunikací je v současné době deset let. Stav komunikací, resp.
klánovických tankodromů, tak dlouhé čekání neusnese, a tak je velmi složité najít rozumný kompromis co, jak a za kolik
opravit. Domníváme se, že současný stav provizorních oprav je rozumným řešením.
Pavla Fischerová, Jindřich Lukáš, Petr Soukup (STAN)
(kráceno KZ)
Kdysi bylo pravidlem, že i opoziční strany měly možnost nominovat své představitele do redakce Klánovického zpravodaje.
Dnes už opozice toto právo nemá, a proto stránky našeho měsíčníku vypadají poněkud monotónně a až provokativně
sebechvalně. Jako představitelka opozice tedy nemám dostatečný prostor, abych mohla informovat o druhé tváři dění
v Klánovicích, představit a shrnout nedostatky, nepřístojnosti, zároveň ale i možnosti nápravy, na které jako zastupitelka
poukazuji. Přestože zde není prostor pro pestrou a kritickou informovanost, pokračuji spolu s kolegy z Času na změnu (a věřím
i spolu s kolegy ze STANu) v dosavadní otevřené a transparentní práci. Ta nadále probíhá v institucionálních místech, t.j.
v zastupitelstvu, výborech a komisích. Naše činnost bude obzvláště nutná hlavně po kosmetických (a podivných) změnách, které
se chystají uvnitř vládní strany „Spolu pro Klánovice“.
Zorka Starčevičová (Sdružení LES, Piráti, NK)

Posílení vlakových spojení
Velmi mnoho kulturních a společenských akcí v centru Prahy končí až po 22. hodině a poslední vlak, ve 23.09 hodin
z Masarykova nádraží, nebylo často možné stihnout. Vedení naší městské části se rozhodlo situaci řešit. Vstoupilo do jednání
s firmou ROPID a za podpory sousedních Úval a Újezdu nad Lesy se výsledek dostavil. Od počátku platnosti nového jízdního
řádu dne 11. 12. 2016 bude nově zaveden spoj 8617 z Masarykova nádraží do Úval s odjezdem ve 23.38 hodin. Tento vlak pojede
každý den. I s dalším požadavkem Klánovic na ROPID jsme uspěli. Ranní vlak jedoucí z Klánovic v 7.02 hodin, který je tzv.
„krátký“ a bývá proto velmi přeplněn, bude posílen na dvě vlakové soupravy. Také budou zavedena tři nová vlaková spojení na
okrajích špiček s intervaly 15 minut. Doprava v Klánovicích jsou nejenom ulice, ale i kola a vlaky. A právě naše podpora všech tří
těchto složek, přinesla v uplynulém roce své ovoce.
Ondřej Voleš (Spolu pro Klánovice)

Dobrá zpráva pro návštěvníky KC Beseda
KC Beseda je chloubou Klánovic, je nejen kinem, divadelním a koncertním sálem, galerií, kavárnou, ale také komunitním
centrem. Takový kulturní stánek se neobejde bez investic, a proto také v uplynulých dekádách prošel několika dílčími
rekonstrukcemi a modernizací. V současné době nejvíce KC Besedu trápí staré sedačky v sále, instalované už jako starší v 90.
letech. Jejich potahy jsou potrhané, zašlé a v důsledku poničeného kotvení se celé řady sedaček nebezpečně a nepříjemně
kývají. V červnu tohoto roku vedení naší městské části požádalo magistrát o poskytnutí účelové dotace ve výši 750 000 Kč.
Po souhlasném stanovisku Rady nám Zastupitelstvo hl. města Prahy požadovanou dotaci schválil,o a to na zasedání dne 20.
října. Jedná se tedy o úplně čerstvou dobrou zprávu. Poděkování patří všem, kdo se o získání finančních prostředků zasloužili.
Výměna sedaček by měla proběhnout začátkem příštího roku.
Robert Zoulík (Spolu pro Klánovice)
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Zprávy z Úřadu městské části

Ze života Klánovic
Péče o zoubky dětí

Setkání s jubilanty
Ve dnech 7. 6. 2016 a 18. 10. 2016 se
konalo setkání zástupců MČ Praha
– Klánovice a jubilantů, kteří oslavili
krásná životní jubilea. Prvního setkání
se zúčastnilo 25 jubilantů, druhého
setkání 11 jubilantů a za MČ Praha –
Klánovice se setkání zúčastnili zástupce

starosty MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.
a tajemnice ÚMČ p. Ivana Horská. Obě
setkání byla velice milá a věříme, že
byli spokojeni i jubilanti. Určitě máme
záměr v těchto setkáních pokračovat.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ
Foto ÚMČ

Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny
v sobotu 26. 11. 2016 od 9.00 hod. do 13.00 hod. na Přimském náměstí a Všestarské
ulici (křižovatka s ul. Krovova za restaurací SAMOS u transformátoru).

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Obsluze sběrového vozidla můžete
odkládat pouze níže uvedené odpady:
• rozpouštědla
• kyseliny
• zásady
• fotochemikálie
• pesticidy
• zářivky a jiný odpad s obsahem
rtuti (teploměry)
• olej a tuk (kromě jedlého)
• barvy, tiskařské barvy, lepidla,
pryskyřice
• detergenty obsahující nebezpečné
látky (čisticí prostředky)

a to 8. 11. 2016 (úterý)
na těchto místech:
ul. Votavova
(u nákupního střediska)
17.40–18.00 hod.
ul. Krovova (u pizzerie SAMOS)
18.10–18.30 hod.
ul. Šlechtitelská
(křižovatka s ul. Libčanská)
18.40–19.00 hod.

Ze života Klánovic

Místní organizace STP informuje
Koncem září se nám povedl poslední
letošní autobusový výlet, navštívili
jsme zámek ve Světlé nad Sázavou, kde
jsme si prohlédli výstavu starého skla
a starožitných hodin, potom jsme se
přesunuli na oběd do Lipnice a odpoledne
na nás čekala volná prohlídka starého
hradu, kde každý sám mohl libovolně
obhlížet prostory počínaje sklepením
a konče věží. Na závěr nás čekal ještě
památník Jaroslava Haška. Celý den nám
počasí přálo, a tak jsme si to všichni užili.
V polovině října nás v Klubu
navštívila paní doktorka Rathauská

(která nahradila dr. Jágra). Beseda, při
které zodpověděla všechny dotazy,
utekla velice rychle, a tak jsme byli
rádi, že jsme se s ní mohli trochu více
seznámit. Věřím, že se jí bude u nás
v Klánovicích také tak líbit, jako se
ona líbila nám.
Na listopad plánujeme další pravidelné
vycházky a nezapomeňte: 29.listopadu se
těšíme na společné adventní odpoledne.
Pozvánku s programem obdrží
každý člen do schránky. Těšíme se
na bohatou účast.
Olga Paplhamová

U dětí se stále zvyšuje kazivost
zubů, bijí na poplach odborníci.
Čím to, když se snažíme pro svoje
děti zajistit to nejlepší, kupujeme
jim speciální zubní pasty a dětské
elektrické zubní kartáčky? Bohužel
v péči o zoubky dětí je důležitější
pravidelná systematičnost,
dočišťování od rodičů, čištění
mezizubních prostorů (již od
4–5 let!), a hlavně pravidelné
preventivní prohlídky.
Problém je, že se ze systému
vytratily povinné školní prohlídky
u zubního lékaře, což je na jednu
stranu sice fajn (nejeden z nás z nich
má traumatické zážitky), ale na
druhou stranu společně s absencí
dětských zubních lékařů dochází
velmi často k situacím, kdy zubní
lékař rodičů sice dítě prohlédne, ale
odmítne jej ošetřit, ať už z důvodu
chybějícího vybavení, přístupu, či
ze zastaralého přesvědčení, že ten
mléčný zub stejně jednou vypadne.
Tuto situaci se snažíme, alespoň
v Klánovicích, dlouhodobě zlepšit,
již několik let pořádáme pro děti ve
škole, školce i v dětském domově
zábavné nácviky správného čištění
zubů. V minulém školním roce jsme
zkontrolovali v ordinaci zuby téměř
všem dětem ze základní školy.
Každé dítě od nás dostalo zubní
kartáček, pro názornost jsme jim
nabarvili povlak na zubech a děti si
nacvičily správnou techniku čištění.
Současně jsme všem dětem chrup
prohlédli a při nálezu jsme písemně
informovali rodiče. Projekt měl
velmi pozitivní ohlas jak ze strany
rodičů, tak dětí, což pro nás byla ta
nejlepší odměna. V zubní ordinaci
ProSmile v Klánovicích se mimo
jiné specializujeme právě na péči
o děti od nejútlejšího věku, zvládáme
i těžko ošetřitelné pacienty. Stále
platí, že nejdůležitější je prevence,
proto je u dětí nejlépe začít již od
prvního zoubku.
Marta Matušková

Jubilanti
Listopad 2016
Ludmila Matoušková
Karel Ježek
Věra Šeborová
Jiřina Špicarová
Jarmila Svitáková
Jaroslav Brabenec
Helena Hladíková
Jaroslav Brzický
Všem oslavencům gratulujeme!
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Klánovický kaleidoskop
Španělské slunce v Besedě
Atmosféra pláten malíře, grafika
a ilustrátora Jana Písaříka odkazuje
k jeho inspiraci načerpané při
častých pobytech ve slunném
Španělsku. Jeho tvorba osciluje mezi
naivním uměním a surrealismem.
Koncentrovanou energičnost
a magičnost pláten tohoto umělce
podtrhuje charakteristická živá
barevnost, která je pro jeho tvorbu
velmi typická.
Vernisáž, kterou uvedl herec
a zpěvák Pavel Batěk, se konala ve
čtvrtek 3. 11. v 19.00.
Výstava je prodejní a potrvá do
konce prosince.
Den deskových her
Srdečně bychom vás chtěli pozvat
do kulturního centra Beseda na
unikátní akci, která vznikla na popud
našeho projektu Rodina spolu, který
podporuje i toto kulturní centrum.
Přijďte si společně vyzkoušet a zahrát
zajímavé deskové hry. Akce se
bude konat v neděli 6. listopadu od
14.00 do 18.00.
Taneční pro dospělé
Milí tanečníci, po úspěchu
tanečních se blíží zahájení dalšího
ročníku a máte možnost přihlásit
se do tanečních kurzů pro dospělé,
které budou probíhat od neděle 6. 11.
2016 v budově DDM Praha 10 – Dům
UM (bývalý polyfunkční dům Level),
pod vedením vicemistra ČR Jiřího
Ševčíka. Cena je 3600 Kč za pár. Info
a přihlášky: tel. 777 027 70

Události měsíce

Beznadějně vyprodaný výlov a krásné závody dětí

Výstavní kapři z Placin se rychle vyprodali.
Foto KZ – Miroslav Säckl

Naši rybáři měli velice úspěšný
a bohatý říjen. V polovině měsíce se
za velkého zájmu konal výlov jednoho
ze dvou rybníků na Placinách. Po pěti
metrácích kaprů, patnácti kilech štik
i dvojnásobně velkém množství plotic
a cejnů se jen zaprášilo.
„Kapříci byli krásní, kolem tří
kil. Prodali jsme úplně všechno.
Omlouváme se a příští rok při výlovu
se budeme snažit, aby se dostalo na
všechny,“ říká předseda klánovických
rybářů pan Richard Hladík.
O týden později se pak na Placinách
konaly už tradiční závody dětí, na
které přišly nejen už tradičně spolu
s dalšími klánovickými dětmi i děti

z místního dětského domova, ale přijely
i děti z Klokánku ze Štěrbohol. Ačkoli
bylo chladno, kapři a další ryby ze
sportovního rybníku brali o sto šest
a téměř padesátka dětí ulovila přes
třicet kaprů a také nějaké ty plotice
a cejny. Soutěžilo se na centimetry
a vítězem se stal žák první třídy Adam
Tomášek, který ulovil 165 centimetrů
ryb, tedy v přepočtu tři pěkné kapry.
„Úplně největší radost máme z toho,
že jsme závody získali mezi dětmi dva
další členy,“ říká předseda rybářů
Hladík. Další závody, na které jsou
všechny děti i s rodiči zvány, se konají
na Placinách už příští rok v květnu.
Luboš Palata

Přednáška o zdraví
V Klubovně MO STP (v objektu
úřadu), U Besedy 300, Praha –
Klánovice se dne 8. 11. 2016 od 17.00
do 19.00 hodin koná přednáška
na téma První pomoc a správný
postup při poranění od zvířete
(pokousání psem, uštknutí hadem,
bodnutí hmyzem, přisátí klíštěte aj.
Vánoční stromek se rozzáří
Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu se koná dne 1. 12. 2016 v 18. 00
hodin u budovy Masarykovy základní
školy Praha – Klánovice.
Sestavil Luboš Palata
Chcete informovat o své akci?
Napište do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz

Klánovický půlmaraton se 22. října stal jednou ze sportovních událostí
roku. Všechna místa téměř jeden a půl tisícového startovního pole byla už
předem vykoupena.
Foto KZ – Jakub Oubrecht
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Ze života Klánovic

Hasiči informují

Útulná čekárna na nádraží

Nově opravené klánovické nádraží
dělá všem radost, budova má novou
fasádu, interiér je čistý a v zimě bude
i částečně vyhřívaný. Přesto vnitřek
zastávky působil trochu chladně
a anonymně a proto se obecně
prospěšná společnost Klánovice SPOLU
pokusila čekárnu malinko polidštit
a zútulnit. Nejprve jsme dovnitř
nastěhovali židle, gauč a dvě křesílka.
Poté byla uvedena do užívání R + P (read
and park) knihovna, která funguje na
obráceném principu, než známá P + R
parkoviště. Nejprve s knížkou z nádraží
odjedete a po přečtení ji do knihovny
zase vrátíte, tedy zaparkujete. Knihovna
je to malá, proto si prosím půjčujte

Třináctého září 2016 se část
jednotky zúčastnila školení v obsluze
mobilní úpravny pitné vody
v Praze – Modřanech,
V sobotu 17. 9. prezentace
našeho Nissana v pražských
Holešovicích na „Dni IZS“.
V Sobotu 24. 9. jsme se zúčastnili
cvičení Holešovice 2016. Šlo o stavbu
a následné bourání protipovodňových
zábran. Naše jednotka byla určena
k bourání zábran. Přidělený úkol jsme
zvládli a dokázali, že jsme v případě
povodní připraveni.
8. 10. nás kolegové ze Kbel požádali
o účast na oslavách 135. výročí založení
sboru. Pozvání jsme rádi přijali a oslav
se zúčastnili s CAS 25 Liaz a DA Nissan
Patrol. 15. 10. jsme pomáhali kolegům
rybářům při výlovu na Placinách.
Naše pomoc spočívala v odčerpání
části vody z vylovovaného rybníka.
Toto jsme provedli pomocí dvou
plovoucích čerpadel.
1. 9. vyjíždí jednotka k likvidaci vos do
MŠ v ulici V Žáčku.
14. 9. opět vosy, tentokrát v ulici
Boušova. v obou případech vosy
zlikvidovány a jednotka se v pořádku
vrací na základnu.
20. 9. výjezd k dopravní nehodě do
ulice Lovčická k odstranění uniklého
oleje z proražené vany. K likvidaci
byl použit sorbent. Poté byla vozovka
uklizena a vrácena do původního stavu.
18. 10. výjezd na likvidaci hmyzu do
ulice Votavovy.
Radek Čihula
Preventista SDH

maximálně dvě knížky. Nejdůležitější
na celém projektu je, že si jej realizovali
klánovičtí občané sami. Všechny kusy
nábytku i knihy nám byly věnovány
dárci, kteří zareagovali na výzvu v KZ
nebo na naše přímé oslovení. Všem
patří veliké poděkování. Ve zvelebování
čekárny ještě nekončíme, rádi bychom
dali na kovové lavice měkké sedáky
a opatřili další sofa. Čekání na vlak
zpříjemní - mimo zimní měsíce - také
hudba a možnost zahrát si na piano,
které je umístěno na nástupišti a bude
uvedeno do provozu po naladění.
I pracovní den může začínat hezky!!
Robert Zoulík

Z klánovického sportu

Turnaj o Pohár MČ Praha – Klánovice
Ve středu 28. 9. se na našem
fotbalovém hřišti uskutečnil 1. ročník
turnaje o Pohár MČ Praha –Klánovice
určený pro fotbalové naděje v kategorii
„starší přípravka“ (ročník narození
2006 a mladší). O krásný putovní
pohár věnovaný naší městskou
částí se utkalo celkem sedm týmů
fotbalistů a fotbalistek – od Říčan
až po sparťanský dívčí „B“ tým. Na
perfektně připravené hrací ploše se za
krásného počasí a ve skvělé atmosféře
odehrálo 21 zápasů, v nichž padlo 90
gólů. Vítězem turnaje se nakonec stalo
domácí mužstvo FK Klánovice, které
po počáteční porážce od Hrdlořez
pořádně zabralo a všechna svá ostatní
utkání už vyhrálo. Kromě nejlepších
týmů byli vyhlášeni také nejlepší
jednotlivci turnaje – brankář (z týmu
Říčan), hráč (kapitánka AC Sparta)
a střelec (Lukáš Waňura z domácího FK
Klánovice). Poděkování za sponzorskou
dodávku občerstvení všem týmům

Předání poháru vítěznému domácímu týmu
Foto ÚMČ
patří panu Jaroslavu Bromovi a za celou
výbornou organizaci turnaje pak všem
pořadatelům v čele s M. Fuchsem, M.
Kučerou a T. Svobodou.
Věřme, že byla založena nová
sportovní tradice a nechme se

překvapit, zda za rok klánovické
fotbalové naděje obhájí své prvenství
nebo se putovní pohár na čas postěhuje
k někomu ze soupeřů.
Ferdinand Polák
místostarosta MČ
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Česko- anglická školka
FIALKA KLÁNOVICE, Lovčická 322
Jsme akreditovaná MŠ
s předškolním vzdělávacím programem.

Naše úklidová firma nabízí jednorázový,
pravidelný či generální úklid domácností
a kanceláří,domácnosti,úklid po malířích
a řemeslnících.
Mytí oken ,čistění koberců,
čistění čalounění a žehlení prádla

Otevřeno denně Po-Pá 7.00 – 17.30
Ceny na rok 2016-2017 9 800 Kč
(docházka 5x týdně + jídlo)
kontakt
j.lightburn@seznam.cz
tel:775 614 778
Otevíráme
1.11.2016 !!!

V případě zájmu na tel. kontakt
777/161575,777/313760,
email: uklidzcukru@seznam.cz,
web : www.uklidzcukru.cz.

Lucie Dlabačová
Slavětínská 9
190 14 - Praha 9
Klánovice
Po - Pá:
So:
Ne:

9:00 - 18:00
9:00 - 15:00
9:00 - 15:00

Tel. 737 481 293

ÚKLIDOVÁ FIRMA
Mgr. Jaroslav Šafařík
- Úklid RD, bytů, zahrad
- mytí oken, podlah
- montáž a servis klimatizací
- stroj. čištění koberců
- mokrou metodou
- sekání trávy, sběr listí

obchod@kvetinylucka.cz
www.kvetinylucka.cz

Lucie Dlabačová
Slavětínská 9
190 14 - Praha 9
Klánovice

Po - Pá: 9:00 - 18:00
So:
9:00 - 15:00
Ne:
9:00 - 15:00
Tel. 737 481 293
obchod@kvetinylucka.cz

www.kvetinylucka.cz

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

info@ostrahauklid.cz
www.ostrahauklid.cz

PRO VAŠE PSY: MINIŠKOLKA (hlídání psů v domácím
prostředí), VÝCVIK (základní pro všechna plemena,
specializovaný pro retrievery: OVVR, PZ, VZ...), KRMIVA (Artemis,
Marp, Happy dog, Platinum), POTŘEBY (zejména pro lovecký
vycvik), VÝCVIKOVÉ OBOJKY (DogTrace) a další.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo mobil: 775 975 977.
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Stehlík Jiří
Hlavní 47, Tuklaty
Tel.: 723 614 889
- Prodej a servis zahradní, lesní a stavební techniky zn. Husqvarna,
GARDENA, Partner, McCulloch, rozbrušovací pily, řezné kotouče
na beton a ocel
- Servis strojů zn. STIHL a OLEOMAC
- Prodej a servis strojů VARI, štípače dřeva, štípací sekery, kalače, klíny,
násady aj.
- BROUSÍME: řetězy do motorových a el. pil (na počkání), žací nože
do sekaček, nože do křovinořezů, zahradní nůžky ruční, nůžky na živé
ploty, pákové nůžky na větve a trávu, sekery, kuchyňské nože a nůžky,
kotoučové pily a pily vidio (max. do 24 hod. i na počkání) aj.
- Opravy motorů B&S, HONDA, KOHLER, KAWASAKI

OTEVŘENO:
DUBEN-ŘÍJEN
PO-PÁ: 9.00-12.00 13.00-18.00
SOBOTA: 9.00-11.00
LISTOPAD-BŘEZEN
PO-PÁ: 9.00-12.00 13.00-17.00
SOBOTA-NEDĚLE: ZAVŘENO
E-mail: stehlik.zahradales@centrum.cz
Web: www.stehlik-zahradales.cz
Fcb: www.facebook.com/HusqvarnaTuklaty

Nejvýhodnější podmínky při
prodeji nemovitostí.

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

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

+420 602 228 236 | info@maternovo.cz | www.maternovo.cz
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ING. JARMILA DUBOVÁ
realitní makléř senior
+420 724 221 948
jarmila.dubova@4property.cz
www.4property.cz

PROPERTY a. s., Donská 275/9, 101 00 Praha 10

TIME BAR KLÁNOVICE
•
•
•

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

Ne-Čt 18 – 02 hod.
Pá-So 18 – 04hod.

603 934 058

císlo 11 | 2016
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Kompletní právní a realitní servis
Prodej za nejvyšší možnou tržní cenu
Nezávazná konzultace
Doporučitelská provize až 10 000 Kč

Klára Tumpachová
Realitní makléřka RE/MAX Well
pro tuto oblast

775 069 068
klara.tumpachova@re-max.cz

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

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

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

ProdEJ - Viladům Jižní terasy
Starokolínská ul., Praha 9 – Újezd
nad Lesy, 5 bytů
2
 4+kk/G, přízemí
V A C+Eterasa
E R 99m
2 REZ
26m , cena 4.490.000,-Kč,
 4+kk/G, 1. patro, 96m2 + terasa
18m2, cena 4.690.000,-Kč,
 4+kk/G, 1.patro, 96m2 + terasa
18 m2, cena 5.090.000,-Kč,
 3+kk/G, podkroví, 90m2 + terasa
23m2, cena 4.670.000,-Kč
 3+kk/G, podkroví, 91mC2 E+ terasa
E RVA
R E Z4.950.000,-Kč.
23m2, cena

K PRODEJI POSLEDNÍ
3 BYTY

PENB - rozhraní tříd B - A (velmi úsporná
až mimořádně úsporná budova).

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Bc. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

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

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

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

zdirad.pekarek@re-max.cz

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a rd
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí
cena 8.400.000,-Kč

www.zdiradpekarek.cz

cena 35.000.000,-Kč,-

ProdEJ – průmyslový areál se skladovou
halou a kancelářemi, pozemek 3200 m2,
Kostelecká ul., Praha 9 – Čakovice

cena 12.750.000,-Kč

REZE

ProdEJ –luxusní RD 6+1/2G/T,
užitná plocha 250 m2, pozemek 825 m2,
Čekanovská ul., Praha 9 –Újezd n/ L

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

RVAC

E

ProdEJ - luxusní RD 6+kk/2T/2G, užitná
plocha 330 m2, pozemek 1443 m2,
ul. V Oboře, Osnice, okr. Praha-západ
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PROGRAM listopad 2016

Výstava
JAN PÍSAŘÍK: KLÁNOVICKÉ SETKÁNÍ 2
Tvorba malíře, graﬁka a ilustrátora Jana Písaříka osciluje mezi naivním
uměním a surrealismem.
Vernisáž, kterou uvede herec a zpěvák Pavel Batěk se koná ve
čtvrtek 3. 11. v 19:00.

20. 11. neděle 19:30 - Koncert
RECITÁL PÍSNIČKÁŘE VLASTY REDLA
Vlasta Redl je již po čtyřicet let jednou z nejpozoruhodnějších postav
české a především moravské hudební scény. Kdo by neznal jeho hity
Husličky, Sbohem galánečko nebo Ještě mi chvilku zpívej.

2. 11. středa, 20:00 - Kino
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Komedie úspěšné ﬁlmařské dvojice J. Vejdělek - T. Hoﬀman s O.
Vetchým v hlavní roli. ČR/2016/komedie/97 min

21. 11. pondělí, 20:00 - Kino
INFERNO
Strhující thriller natočený podle světoznámého bestselleru z pera D.
Browna. USA/2016/thriller/122 min/nevhodný do 12 let

4. 11. pátek, 20:00 - Kino
SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON
Skutečný příběh pilota, který přistál na řece Hudson a zachránil tak
155 lidí na palubě. USA/2016/životopisný, drama/96 min/nevhodný
mládeži do 12 let/s českými titulky
6. 11. neděle, 14:00-18:00 - Festival deskových her
DESKOHRÁTKY
Festival je určen všem hravým lidem, malým i velkým, expertům i
amatérům.
7. 11. pondělí, 20:00 - Filmový klub
RODINNÉ ŠTĚSTÍ
Živé a autentické rodinné setkání natočil maďarský režisér Szabolcs
Hajdu. Maďarsko/2016/drama/81 min
8. 11. úterý,19:30 - Přednáška
Další z cyklu přednášek V. Červa

VLASTA ČERV

9. 11. středa, 19:30 - Divadlo
MILENA MÁ PROBLÉM
Hravé, dravé ale i vážné a především vtipné představení. Všem, co se
chtějí pobavit nad pravdivostí života. Jak řekl Oscar Wilde: „Život je
příliš důležitý na to, abychom ho brali vážně.“
Hraje: Šárka Vaculíková
10. 11. čtvrtek, 19:30 - Každý 2. čtvrtek v měsíci!
BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.
Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!

23. 11. středa, 20:00 - Kino
SNOWDEN
Životopisný ﬁlm o Edwardovi Snowdenovi, informátorovi, který
poskytl novinářům dokumenty o sledovacích aktivitách americké NSA
či britské GCH. USA, Německo, Francie/2016/životopisný, thriller,
drama/134 min/s českými titulky
24. 11. čtvrtek, 19:30 - Divadlo
ZE ŽIVOTA HERCŮ
Výherci studentské Thálie Vendelín Urban a Hynek Tajovský vás
pobaví v autorské divadelní hře doprovázené ﬁlmovou projekcí.
Ačkoliv byli kluci na konzervatoři nejlepší kamarádi, po maturitě se
každý začne ubírat jiným směrem.
25. 11. pátek, 20:00 - Koncert
FORTY TWO
Další úžasný koncert skupiny Forty Two s frontmanem Vlastou
Červem.
27. 11. neděle, 16:00 - Kino pro děti

KUBO A KOUZELNÝ MEČ
Kubo musí najít magické brnění svého otce, aby zachránil svět před
invazí zlých duchů. USA/2016/rodinný
28. 11. pondělí, 20:00 - Kino
POHÁDKY PRO EMU
Romantický příběh, ve kterém se dějí zázraky. ČR/2016/komedie,
romantický

13. 11. neděle, 16:00 a 14. 11. pondělí, 10:00 - Divadlo pro děti
ČERT A KÁČA
Takhle to napsala Božena Němcová, nám se to takhle líbí, my to
takhle hrajeme. Divadelní spolek Prima den.

29. 11. úterý, 19:30 - Přednáška
JÍŘÍ GRYGAR - POHLEDY DO NEBE
Komentované snímky kosmických těles ve sluneční soustavě i v
nejvzdálenějším vesmíru z velkých pozemních dalekohledu nebo z
kosmických sond.

14. 11. pondělí, 20:00 - Kino
BOŽSKÁ FLORENCE
Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž jediným snem je
zpívat. USA, Velká Británie/2016/životopisný/110 min

30. 11. středa, 20:00 - Kino
EGON SCHIELE
Životopisný ﬁlm o slavném malíři. Rakousko, Lucembursko/2016/
drama /109 min/s českými titulky

16. 11. středa, 20:00 - Kino
POHÁDKY PRO EMU
Romantický příběh, ve kterém se dějí zázraky. ČR/2016/komedie,
romantický

MODERNÍ YOYOVÁNÍ - KAŽDÁ STŘEDA do ledna 2017
BĚH S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a ﬁnanční podporu divadelních
představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů
Změna programu je vyhrazena

KAVÁRNA Beseda Café s dětským koutkem je otevřena Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-20:00.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a ﬁnanční podporu divadelních představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů.
www.kcnovabeseda.cz

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Rezervované vstupenky lze vyzvednout každý den v otvíracích hodinách kavárny KC Nová Beseda.
KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze – Klánovicích. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300,
tel. 281 960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 11: 3. 11. 2016. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Jana Jochová, Pavla Fischerová, Radomír
Kůla, Marie Mikušová, Robert Zoulík, 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. 11. 2016. 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

Kubismus v Bauerově vile v Libodřicích

Michal Pavlata
Téměř každý Čech zná jeho
hlas a spousta si jej zamilovala
a my v Klánovicích jsme měli
a občas ještě míváme štěstí, že ho
tu můžeme potkat.
Michal Pavlata je jedním
z nejznámějších českých
rozhlasových a dabingových
herců, nadaboval na 4500
rolí. „Když jedeme na zájezd
v sestavě televizních hvězd Polívka,
Chýlková, Vetchý, Dulava, Taclík a já,
tak se zastavíme v motorestu.
A protože nepiju, tak si ostatní
lidé myslí, že jsem asi jejich šofér.
Pak něco řeknu a najednou všichni
zbystří,“ uvedl nedávno v jednom
z rozhovorů. „Hlas je nebezpečný
v tom, že když na jevišti promluvím,
tak v hledišti si už špitají – to je
ten chlap ze seriálu Magnum!
Nebo listují v programu a zjišťují,
kdo to je, ten hbitý stařík… Bolek
Polívka kdysi řekl: Michal Pavlata je
jeden z nejlepších neznámých
herců, které znám!“
To je samozřejmě nadsázka,
protože Pavlata je samozřejmě
také skvělý herec i na divadelních
prknech, což ukázal v mnoha
inscenacích Činoherního klubu,
Divadle E. F. Buriana, nebo
v Městských divadlech pražských.
Zahrál si i v mnoha filmech
a televizních inscenacích a seriálech,
jako byl například Žert, Habermanův
mlýn, České století, nebo
Četnické humoresky.
Dnes jedenasemdesátiletý Pavlata
je nejen skvělý herec, ale také
textař a autor výborných břitkých
fejetonů, které psal například pro
Lidové noviny a v době, kdy jsem tam
pracoval i já, se mi občas dostalo té
cti, že si mě s ním někteří čtenáři
pletli a oslovovali mě pane Pavlata.
Občas jsme se pak potkali ve vlaku
a těch půl hodiny mezi Masarykovým
nádražím a Klánovicemi bylo s tímto
mužem nejen krásného hlasu, ale
také ostrých, ale moudrých názorů,
vždy milé strávit.
Do krásného domu na Slavětínské
ulici, jednoho z těch, které pamatují
nejlepší léta Klánovic, zajíždí dnes
Pavlata méně než dříve, ale Klánovice
má pořád moc rád a jak mi řekl při
našem posledním setkání, považuje
je stále za svůj domov.
Luboš Palata

Dnešní pozvánka na
výlet je tak trochu úlet.
A to již od samotného
počátku. Ocitnete se
v malé středočeské
vesnici, kde uprostřed
ruin velkostatku
stojí nově opravená
kubistická vila, kterou
bychom čekali spíše
někde na Ořechovce.
A uvnitř té vily další
extravagance, sbírka
nábytku a porcelánu,
podivných ostrých tvarů a provedení. Jen
pro představu, kubistických vil existuje
na celém světě asi patnáct, ale na vesnici
je jen jedna jediná. A kubistický design?
To už je výlučně česká rarita. Vilu
v Libodřicích si nechal postavit v letech
1912–14 místní velkostatkář Adolf Bauer
podle projektu Josefa Gočára. Samotná
budova je uměřené velikosti i tvaru.
Kubizující formy nalezneme především
na dekorativním hvězdicovém orámování
oken a dveří, ale i v zešikmené formě
hlavní římsy. Expozice umístěná uvnitř
vily není původní vybavení interiéru,
byla sem dovezena z jiných muzeí
i soukromých sbírek díky iniciativně

Nadace českého kubismu, která
zchátralou vilu nechala opravit a v roce
2008 zpřístupnila veřejnosti. Sbírka je
složena z neobvykle prolamovaného
nábytku a především z keramiky od Pavla
Janáka, který v jejich návrzích rozhodně
nešetřil fantazií. Uvidíte zde cukřenku ve
tvaru krystalu, popelníky, které vypadají
jako hlavolamy, vázy a čajové soupravy
ozdobené černobílými klikatými
čarami. Libodřice se nacházejí asi 10 km
před Kolínem, jižně od hlavní silnice.
Prohlídku je možné objednat celoročně
na telefonu 602 188 419.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Na suši stačí přijet do Úval
Milovníci tradiční japonské
pochoutky, zbystřete. Na kvalitní suši
už netřeba jezdit do centra Prahy do
vyhlášených japonských restaurantů.
V Úvalech na východě Prahy nově
najdete suši restaurant obdobné kvality,
který vás svojí nabídkou a kvalitou
surovin ani výsledným efektem jídla
rozhodně nezklame. Zvenku nenápadný
podnik disponuje výhodným umístěním
hned naproti úvalskému nádraží.
Vnitřek restaurace i moderní stylová
výzdoba dokonale souzní s kvalitou
nabízeného sortimentu. Kromě
bohaté nabídky teplých i studených,
alkoholických i nealko nápojů si zde
můžete objednat japonského suši všech
typů – maki, nigiri, uramaki, futomaki,
sašimi… můžete si objednat celé suši
sety a pořádáte-li doma oslavu nebo
velkou party, tady vám vyrobí i velký
party set, který vám přivezou až domů.
Suši se zde také náležitě servíruje na
tradičním japonském, k tomu určeném
nádobí a šikovní fajnšmekři samozřejmě
mohou používat i nabízené japonské
hůlky. Lahůdku všech barev i chutí

zde vyrábí vyhlášený kuchař s bohatou
zkušeností s výrobou japonských jídel.
Na suši sem můžete zajít po pěkné
procházce – mají zde deset míst
k sezení a wi-fi, nebo pokud si chcete
vychutnat tuto lahůdku v pohodlí
domova nebo s přáteli, je možné
si suši objednat za mírný příplatek
s dovozem až domů. Rozvoz je rozdělen
do tří zón a cenově odstupňován podle
vzdálenosti. Samozřejmostí je také
seznam alergenů, které jídlo obsahuje.
Příjemné prostředí a výborné jídlo
korunuje milá a ochotná obsluha.
Úvalský suši restaurant najdete také
na webových stránkách a jídlo lze
objednat telefonicky, samozřejmě
s dostatečným předstihem.
Ludmila Palatová
Sushi Úvaly
Jiráskova ulice
Naproti vlakovému nádraží Úvaly
250 82, Úvaly
Otevřeno mají každý den 11–22 hod.
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