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BOŽÍ ZÁZRAK V KLÁNOVICKÉM LESE
JAK DOPADLA REKONSTRUKCE ALEJE A NÁMĚSTÍ?
VÁNOCE V KLÁNOVICÍCH A OKOLÍ
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Slovo starosty
V posledním
vodaji

jsem

Klánovickém
se

snažil

Zprávy z jednání Rady městské části
zpra-

informovat

o šanci na zásadní zvýšení příspěvků
pro městské části v Praze. Tato iniciativa 53 městských částí se nakonec podařila a počátkem listopadu
byl zvýšen příspěvek na občana na
námi požadované minimum tj. 2900
Kč. Pro Klánovice to bude znamenat
zvýšení příspěvku až na 17 mil. Kč –

RMČ 23. 10. 2015
RMČ schválila:
• elektroinstalační práce v JURTĚ a zahráadě MŠ Praha – Klánovice v rámci již vyčleněných
finančních prostředků. Realizaci provede firma Ondřej Adam, se sídlem Praha – Klánovice,
IČO 74643380 za cenu 24 541 Kč bez DPH
• uzavření servisní smlouvy k zakoupenému systému svolávání FIRE POTR pro jednotku SDH Klánovice
• žádost ředitele Masarykovy ZŠ Praha – Klánovice o povolení využít část provozních
prostředků ve výši 100 000 Kč z dotace MČ Praha – Klánovice na úhradu odvodů ZP a SP
• návrh na doplnění ceníku za inzerci v KZ. Dosavadní barevnost inzerce by
byla zachována a nově nabízena možnost inzerovat barevně za cenu vyšší
(viz tabulka)

tedy po mnoha letech pouze udržovacího rozpočtu budeme moci zvýšit

Typ inzerátu

Současná cena

Cena barevné inzerce

nutné výdaje na nutnou údržbu a roz-

malý řádkový inzerát (bez obrázků)
8,5 cm x 4 cm

350 Kč + DPH

400 Kč + DPH

voj Klánovic. Je to pozitivní zpráva,

čtvrt strany (A6)
8,5 cm x 12,5 cm

750 Kč + DPH

850 Kč + DPH

půl strany (A5)
18 cm x 12,5 cm

1 500 Kč + DPH

1 750 Kč + DPH

celá strana (A4)
18 cm x 25,5 cm

3 000 Kč + DPH

3 500 Kč + DPH

i když všechny Vaše potřeby jistě ani
zdaleka neuspokojíme.
Nicméně

tímto

mohu

zároveň

oznámit našim neziskovým organizacím a spolkům, kterým každoročně
přispíváme na jejich činnost, že letos budeme moci tuto částku opět
o něco zvýšit. Návod k této žádosti

Sleva na opakovanou inzerci a cena vkládané inzerce zůstanou beze změn. Za 150 % ceny
bude možné inzerát A6 umístit na první nebo druhou dvoustranu KZ (strany 2 až 5). Pokud
by předplatitelé, kteří si již zaplatili inzerci na delší období, chtěli přejít na barevnou verzi,
bude změna ceny (doplatek cca o 15 %) vypočtena proporcionálně podle poměru počtu publikovaných/nepublikovaných inzerátů.

o finanční příspěvek naleznete na
našich webových stránkách. Snažil
jsem se Vám na závěr roku sdělit

- uzavření smlouvy o dílo na Tisk a knihařské zpracování časopisu „Klánovický zpravodaj“.
Smlouva bude uzavřena mezi MČ Praha – Klánovice a společností Grafotechna Plus, s. r. o., se
sídlem Praha 13 – Stodůlky, IČO 24318507, DIČ CZ24318507

něco pozitivního a myslím, že tato
zpráva je docela příjemný příslib do
nového roku 2016.

•
•

RMČ vzala na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru a komise sociální a zdravotní
RMČ ukládá tajemnici ÚMČ zajistit vyvěšení vlajek na ul. Slavětínské v souvislosti se státním
svátkem dne 28. 10. 2015. (5 pro)

•

žádost p. Štěpánkové a souhlasí se
zřízením sídla firmy v bytě č. 3, Slavětínská
173, Praha–Klánovice, a to po dobu trvání
nájemního vztahu
zakoupení a montáž bezpečnostních mříží
na objektu KC BESEDA od firmy Brusteel s. r. o., výhradní obchodní zástupce
NEXT spol. s r.o., se sídlem Praha 5, IČO
02585189, DIČ CZ02585189 v celkové ceně
26 346 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem objednávky
zaslání objednávky na výrobu 2 ks
smaltovaných cedulí, které budou in-

Ing. Petr Horníček

RMČ 27. 10. 2015
RMČ schválila:

•
•
•

termín jednání ZMČ na den 1. 12. 2015
v 18.30 hodin. Program jednání ZMČ rada
schválí na jednání dne 6. 11. 2015
termín rozsvícení vánočního stromu na
den 1. 12. 2015 v 17.00 hodin
návrh ředitele Masarykovy ZŠ na navýšení
kapacity ZŠ, a to na nejvyšší povolený
počet žáků 578, nejvyšší povolený počet
žáků ve školní družině 248 a nejvyšší povolený počet žáků ve školní jídelně 650.
RMČ schválila výše uvedené počty s účinností ode dne 1. 9. 2016.

•

•

•

•

stalovány při vjezdu a výjezdu z Klánovic
Smaltovně
Český Brod,
Klučovská
1280, 282 01 Český Brod, IČ: 02326779,
DIČ: CZ8712041140
uzavření smlouvy o poskytování právních
služeb s Advokátní kanceláří JUDr. Jakub
Blažek, číslo osvědčení ČAK 15158, IČ:
02156369, DIČ: CZ8412140165, se sídlem
Revoluční 1044/23, Praha 1, 110 00
uzavření smlouvy s p. Pavlem Dobřickým,
bytem Praha – Klánovice za cenu 3500 Kč/
měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 8. 2016
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RMČ 6. 11. 2015
RMČ schválila:
• darovací smlouvu na částku 15 000 Kč, která
bude uzavřena mezi MČ Praha – Klánovice
a o. p. s. Klánovice spolu, se sídlem Praha
9 – Klánovice, IČO 24697788, za účelem
použití těchto prostředků pro knihovnu.
Ing. Jana Martinová informovala členy rady,
že je ředitelkou o. p. s. Klánovice spolu. (4
pro, 1 se zdržela – Ing. Martinová).
• v souvislosti se žádostí 5 zastupitelů
o svolání jednání Zastupitelstva MČ Praha
– Klánovice revokovala své usnesení č.
28/216/2015 ze dne 27. 10. 2015, kterým stanovila termín jednání zastu-pitelstva na
1. 12. 2015. RMČ schválila termín jednání
ZMČ na den 19. 11. 2015 od 18.30 hodin a
program jednání
• uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o poskytování servisních služeb – JSDH
Praha – Klánovice, uzavřené mezi MČ
Praha – Klánovice a FRP Services, s. r. o.
Dodatek č. 1 řeší cenu za servis a cenu za
SMS odeslané nad rámec volných zpráv.
• dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené
dne 12. 1. 2006 mezi MČ Praha – Klánovice
a společ. Eurotel Praha, s. r. o., nástupnická
organizace O2 Czech Republic a. s. (viz
dodatek č. 2 ze dne 18. 11. 2014) o prodloužení doby dočasného užívání pozemku
par. č. 229/1 o výměře 12m2 dle čl. VI.
smlouvy, na dobu pěti let s účinností ode
dne 1. 1. 2016. Ostatní ujednání smlouvy
zůstávají nezměněna
• na základě doporučení komise výstavby
vypsání VŘ na projektanta – navýšení kapacity školní jídelny Masarykovy ZŠ Praha
– Klánovice, a to tak, aby součástí dodávky
od projektanta bylo i zaměření stávajícího stavebního stavu budovy ZŠ. Úhrada
je financována z finančních prostředků
poskytnutých MHMP. Termín pro doručení
nabídek je 25. 11. 2015
• v souvislosti se zkvalitňováním služeb
v městské části a zlepšování komunikace
s občany zavedení nové informační služby SMS informování občanů, a to od 1. 12. 2015.
Informace o tomto projektu budou zveřejněny v KZ č. 12 formou inzerce o velikosti A4
• na svém jednání dne 27. 10. 2015 schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3
o velikosti 29,68 m2 na adrese Slavětínská
120, Praha – Klánovice. Uchazeč před podpisem nájemní smlouvy od svého záměru
odstoupil a smlouvu nepodepsal. RMČ
schválila uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 3 o velikosti 29,68 m2 na adrese Slavětínská 120, Praha – Klánovice s p. Vítem Vobejdou, t. č. bytem Most, za cenu 3500 Kč/
měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena

na dobu určitou od 15. 11. 2015 do 31. 8. 2016.

•

•
•

•

•

•

•

•

provedení a úhradu víceprací u akce Revitalizace aleje Hany Benešové, a to na
chemické ukotvení laviček z důvodu jejich
zajištění a pojištění majetku ve výši
20 000 Kč bez DPH
dodatečné dlaždické vícepráce mimo projekt za cenu 15 500 Kč bez DPH
RMČ projednala žádost pánů Kaliny, Kováče
a Kadlece o souhlas s dělením pozemku
1583 /ost.plocha, ost.komunikace/,v ul.
Úprkova, Praha-Klánovice a na základě
doporučení komise výstavby nesouhlasí
s dělením pozemku. Jedná se o komunikaci,
ve které jsou uloženy inženýrské sítě.
Výsledkem dělení by vznikly dva pozemky
o výměrách 116 m2 a 85 m2
RMČ projednala žádost manželů Foltmanových o souhlas s přestavbou rodinného
domu na bytový, o 4 podlažích a 5 bytových
jednotkách, na pozemku st. p. 574/19, p.
c. 574/4, k. ú. Klánovice. RMČ na základě
doporučení komise výstavby nesouhlasí s výstavbou bytového domu. Stavba
vyžaduje výjimku z OTPP. Žádost o výjimku
je však z hlediska vyjádření komise výstavby
v rozporu s dodržením všech zákonem
daných podmínek
RMČ projednala žádost Mgr. Černé
o souhlas s rekonstrukcí plotu s vjezdovou bránou, kde by následně došlo ke
snížení nájezdového betonového prahu
brány o 4,5 cm. Pro napojení by byl nutný
zásah do stávající komunikace /zámkové
dlažby/. RMČ na základě doporučení komise výstavby nesouhlasí s jakýmkoli zásahem do stávající komunikace.
RMČ projednala žádost společnosti
Klánovické atrium s. r. o. o odstranění
stavby na pozemku p. c. 457, 458 a 459, k.
ú. Klánovice. RMČ na základě doporučení
komise výstavby souhlasí s odstraněním
stavby. Při jejím odstraňování nesmí dojít
k znečištění komunikací.
RMČ projednala žádost společnosti
MIKRAT s. r. o. o souhlas se stavbou
bytového domu na pozemku p. c. 110/5,
k. ú. Klánovice, Slavětínská x Lochenická. Žadatel byl komisí vyznán k úpravě
studie. Předložil hmotově upravenou studii
bytového domu.
RMČ na základě jednání komise výstavby
nemá k výstavbě bytového domu námitky.
Doporučuje spíše vilovou zástavbu jako
na okolních a ostatních pozemcích ulice
Slavětínské. Požaduje předložení dalšího
stupně projektové dokumentace, která
bude projednána v komisi výstavby.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

Slovo šéfredaktora
Byla sobota dopoledne. Z mojí MF
DNES už mi volali, že ve čtyři odlétám
do Paříže, kde noc předtím zahynulo při
atentátech teroristů z Islámského státu
sto třicet lidí. Našel jsem si, že mi stačí
jet vlakem 13.50 a tak že nejen stihnu
tradiční rodinnou oslavu svatého Martina, ale i procházku s naší labradorkou
Sárou Klánovickým lesem. Bylo krásné
listopadové dopoledne, jeden z posledních záchvěvů babího léta, listí šustilo pod nohami a v lese byl nádherný,
téměř nábožný klid. Nevěděl jsem, co mě
v Paříži čeká, netušil jsem ještě, že kromě
francouzského hlavního města se budu
muset ještě v pondělí v noci procházet po
islamistické čtvrti Bruselu, neměl jsem
ponětí, zda po sérii pátečních atentátů
nebude následovat ještě nějaká další
vražedná série.
Snad to bylo podzimem, lesním tichem, kouzelnou přírodou kolem mě, ale
při té procházce, kdy i Sára byla zvláštně
hodná, rozvážná a důstojná, což často
nebývá, jsem si užíval každého kroku,
snažil se vnímat každý nádech, zapamatovat si ty krásy zlatého listí, dohasínající zeleně trav, obrázky mohutných stoletých stromů, kterých i v našem lese je
mnoho. Prostě jsem se pro jistotu s tím
naším lesem loučil, kdybych se do něj už
náhodou nikdy nevrátil.
Tak jako se do svých domovů už
nevrátilo těch sto třicet lidí, kteří se
stali obětí vraždění v Paříži, ty stovky
Rusů, kteří zahynuly v troskách vybuchlého letounu při návratu z Egypta.
Tak jako se to může stát každému z nás
z příčin daleko banálnějších, autonehody, infarktu, nebo prostě nějaké
nešťastné náhody.
Ano, naše životy jsou konečná a naše
pozemská existence nemilosrdně ohraničena. Člověk nemusí být věřící, aby
chtěl doufat, že i po smrti něco bude,
že jsou věci, které nás přetrvají, že tu na
této planetě zanecháme otisk. V podobě
našich dětí, knížky, obrazu nebo našeho
lesa, který tu je staletí a který nás doufejme všechny ve své dnešní kráse přetrvá.
Krásný advent, Vánoce a konec roku
Vám s nadějí přeje váš Luboš Palata

císlo 12 | 2015

4

Téma čísla
Příběh o zjevení kříže v Klánovickém lese
Ten příběh je neobvyklý a je zahalen
velkým tajemstvím. Na jeho počátku stojí
zvláštní událost, která se odehrála v roce
2007 nedaleko hájovny Nové Dvory. Byl
teplý srpnový den, blížilo se poledne
a klánovický občan Vladimír Štuller se
vracel ze své procházky lesem domů.
Chtěl si zkrátit cestu, a tak odbočil
z lesní pěšinky a kráčel hustým porostem
s očima upřenýma na terén před sebou.
Náhle jej ale přepadla zcela nečekaná
myšlenka: „Podívej se vlevo“! Když otočil
hlavu a podíval se tím směrem, spatřil
zelení obklopený kovový kříž s přibitým
Ježíšem. Kříž byl zcela nový, stříbrně
se leskl a bylo na něm možné rozeznat
každý detail. Protože měl pan Štuller
jiné plány, pokračoval dál v cestě s tím,
že se později na toto místo vrátí. Možná,
že v dané chvíli ani nepřikládal kříži
uprostřed lesa větší důležitost, vždyť
nedaleko odsud na rozcestí jsou také
boží muka. Večer se však jeho myšlenky
neustále vracely k příhodě z lesa
a spatřený kříž mu nedovolil usnout.
Druhý den ráno se proto vydal na stejné
místo, ale po kříži jako by se slehla zem.
Ještě mnohokrát se pak vypravil do lesa
v domnění, že mohl udělat orientační
chybu a procházel tenkrát jinudy, kříž
ale neobjevil a naděje na jeho nalezení
se stále zmenšovala. Zde by mohl celý
příběh o zjevení kříže v Klánovickém
lese skončit a pomalu upadnout v zapomnění. Pan Štuller si však začal klást
otázky a hledat na ně odpovědi, které mu
nakonec změnily celý život. Až se někdy
vypravíte od Nových Dvorů po modré
značce směrem na Xaverov, dívejte se
pozorně po pravé straně cesty a možná
se vám v lesním porostu také zjeví opuštěný kříž. Je dřevěný a stojí v místech,
kde se odehrála neobvyklá událost zahalena velkým tajemstvím.
Robert Zoulík

Svaté místo v Klánovickém lese,
aneb Zjevení kříže
„Nechtěl bych, aby ten rozhovor byl o mně. Mě by být o Bohu, který se tady v Klánovickém
lese zjevil,“ říká Vladimír Štuller, když skončíme rozhovor v jeho klánovickém domě. „ Já
v tom příběhu nejsem důležitý,“ dodává člověk, jež zažil něco, co by se dalo nazvat jako zjevení
nebo zázrak. A co se vám tak po jeho vyprávění může opravdu tak začít jevit, přestože vy sami
byste se za věřícího člověka neoznačili.
Dnes už jste v penzi, ale je pravda, že jste původním povoláním fotbalový trenér?
Já jsem spíše pedagog, učil jsem na pedagogické
fakultě. Ale protože mojí specializací byly hry, tak
jsem se přes to dostal do zahraničí, kde jsem vyučoval budoucí učitele a trenéry.
A kam do zahraničí jsme odjel pracovat?
Pracoval jsem na Kypru, mnoho let, poprvé
jsem tak odjel v roce 1970 a naposledy v roce 2000,
samozřejmě s přestávkami. Když to ale sečtu, tak
jsem tam byl dohromady skoro patnáct let.
Byl jste předvaším zážitkemvěřícím člověkem?
Byl jsem pokřtěný, ale za věřícího člověka
bych se neoznačil. Ale do kostela jsem si zašel,
někdy se tak i pomodlil, ale životem věřícího
člověka jsem nežil.
Jak se to tehdy v tom srpnu 2007 stalo?
Bylo to krásné srpnové poledne, kdy jsem
si procházel les. Šel jsem za Novými Dvory po
cestě, když mě najednou napadlo, že bych si
mohl zkrátit trasu chůzí mimo cestu. Odbočil
jsem a šel lesem, s hlavou skloněnou, jak
chodíte, když musíte dávat pozor na cestu. Pak
mi náhle něco řeklo, ať se podívám do leva.
Tam jsme uviděl kříž, úplně nový, stříbrně se
lesknoucí kříž obklopený nádhernou přírodou. Zůstal jsem stát a díval se na ten kříž, ale
nepřišlo mi, že by to byla nějaká zvláštnost. Ale
pospíchal jsem domů, tak jsem si jenom řekl,
že si to místo musím zapamatovat a pak se tam
příští den vrátit.
Teprve večer jsem si položil otázku, jak je
možné, že uprostřed lesa se objevil kříž, a navíc
nový . To přece není možné? Hned ráno po
probuzení jsem spěchal na to místo, které jsem
si dobře pamatoval. Přišel jsem tam a úplně jsem
zkameněl, protože tam vůbec nic nebylo, ani
ta výjimečná příroda, ani ten kříž. Byl tam jen
úplně normální les.
Jak to na vás působilo?
Nesl jsem to docela těžce, byl jsem ve velkém
psychickém napětí, kladl jsem si otázku,
jestli to nebyl jen nějaký blud, ale na druhou
stranu jsem si do detailů pamatoval, jak ten
kříž vypadal. Chodil jsem na to místo každý
den, s nadějí, že to místo, že ten kříž najdu
a všechno ze mě spadne.

Když uběhly asi dva měsíce a já si uvědomil,
že ten kříž už nenajdu, tak až potom přišla
myšlenka na Boha.
A bylo těžké se s tím někomu svěřit?
To bylo nesmírně těžké, protože je to něco, co
nemůžete doložit a ten člověk vám to buď bude,
nebo nebude věřit.
Změnilo vás to?
Ano, změnilo mi to život. Začal jsem věřit
v Boha, chodit do kostela, stával jsem se věřícím
člověkem. To není jednoduchá věc, ale zjevení
kříže bylo pro mě velikým argumentem.
Jak jste se dostal k tomu, že jste o zjevení
v Klánovickém lese napsal knihu?
To také nebylo hned. Ta myšlenka mě provázela
několik let a byla velice silná. Já jsem sice napsal
několik odborných knih, ale psát o Bohu, to je
nesmírně těžké a složité. Nemá lidi nijak přesvědčovat, ale dává šanci lidem, aby si vybrali.
A měla vaše kniha úspěch?
Hodně zapůsobila. Dal jsem ji přečíst
i kardinálům Vlkovi a Dukovi a oba tu
knihu pochopili.
Bylo to místo, kde se vám kříž zjevil, něčím
zvláštní? Nemohla ta být ve středověku nějaká
osada, nebo kostel?
Nevím, to jsem nikdy nestudoval, nevím.
Nevím ani proč se to stalo. Ale já jsem na tom
místě našel Boha.
Vy jste si to místo ale později označil?
Ano. Nejdříve jsem tam postavil jen takový
velmi jednoduchý kříž. Postupně jsem ho obložil kameny a přinesl tam i další věci. Pro mě je
důležité, že ke kříži dnes chodí lidé, a to i lidi, kteří
do kostela nechodí. A někteří z nich mi říkají, že
tam chodí rádi, protože právě tam jim je dobře.
Jste už několik let věřícím člověkem, který
pravidelně chodí do kostela. Jak si vy dnes z tohoto úhlu zázrak v Klánovickém lese vysvětlujete?
Bůh na tom místě ukázal svoji všemohoucnost
a ukázal i svoji přítomnost na tomto světě. Bůh
může být poznám, pouze pokud on sám se nechá
poznat. Vy ani já mu neporučíme, Bože ukaž se mi.
On se tam na tom místě ukázal, tak jako se ukázal
na jiných poutních místech. Takže tam, kde je ten
kříž, je svaté místo. Je to svaté místo.
Luboš Palata
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Dřevěný kříž na místě zjevení v západní části Klánovického lesa
Foto KZ – Radomír Kůla
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Hydepark
Rok působení v koalici
Když jsem po volbách vstupoval do koalice se Spolu pro Klánovice a Klánovickou
pravicí, tak mi bylo jasné, že dominance
SPOLU (tři radní z pěti) bude největším rizikem. Doufal jsem, že budeme fungovat na
principech odbornosti, selského rozumu
a snahy posunout Klánovice dál. Avšak
pokud není v konkrétním případě shoda,

jsme s Klánovickou pravicí přehlasováni,
většinou v poměru 2:3.
Při své činnosti v Radě se nemohu zbavit
dojmu, že jsou podávány informace po částech
či neúplně, často s nutností se rychle rozhodnout. Chybí otevřená komunikace napříč
politickou scénou v Klánovicích.
Velkým nedostatkem vidím, že se nepodařilo
zahájit další etapu rekonstrukce komunikací,

odchod zkušených pracovníků z úřadu a nejpalčivější problém, a to parkování u nádraží.
Jako pozitivum vidím uvedení do provozu svolávací, navigační a komunikační systému u hasičů.
Přeji všem klidné prožití svátků vánočních
a mnoho úspěchů v novém roce.
Bc. Pavel Jaroš, člen rady za
HLAS Klánovic/ČSSD

Zřejmě nejsem jediný zastupitel, na kterého se spoluobčané obracejí s otázkou, proč
nemalé zisky za pronájem plochy pro farmářské
trhy putují pouze provozovateli, konkrétně
radní Svobodové (Spolu) a městská část z toho
de facto nic nemá. Smlouva je pro obec evidentně nevýhodná. Odpověď by měli poskytnout politici ze Spolu, kteří paní Svobodovou

do funkce prosadili, i když se jedná o jasný střet
zájmů. Snad i díky tlaku občanů a nás opozičních zastupitelů nějakou odpověď jednou
dostaneme. Těžko nám ale může Spolu vyvrátit,
že se nejedná o další politický obchod pro
zajištění loajality radních (známý je už případ
p. Poláka). Otázka revitalizace aleje na Slavětínské? Jde o zbytečně drahou záležitost? Že cena,

výkon, kvalita nejsou v harmonii? Že je velká
škoda, že lípový památník, dílo významných
klánovických umělců, byl z velké části zničen,
na místo revitalizován? Dle našeho názoru ano.
Plně v duchu způsobů, jak se dnes v Klánovicích
vládne. Je to tak zřejmé, jako dlouhé louže na okrové ploše nového chodníku.
Zorka Starčevičová, Čas na změnu

Nastal podzim.
Stromy už shodily listí a nyní nám za
večerního šera mávají holými pahýly větví.
Lidé už zavzpomínali na své zemřelé a dali
jim na hroby svíčky. Do lidských myslí se
pomalu vkrádá podzimní deprese – alespoň
takhle si to vysvětluji já sám. Jel jsem onehdy
autobusem, když tu k mým uším dolehl zajímavý rozhovor:
„Viděla jsi ty nový lavičky? A ty koše u nich?“

„Jo…“
„Víš, voni sou tak hrozně malý… Tam když si
někdo sedne, ty koše začnou za chvíli přetékat
a lidi ten bordel začnou házet všude okolo.“
„Hmmm…“
„A ten chodník, tam se nevejde ani ženská
s kočárem, ani dva lidi vedle sebe.“
„A proč to teda neudělali širší? Voni snad
vůbec nemyslej…“
Dvě ženy zralého věku poté vystoupily

a živě pokračovaly ve své šťavnaté konverzaci. Zamyslel jsem se. I do mé duše se
vkradl podzim a pochyby – opravdu je alej
udělaná tak špatně? Na to ať si každý udělá
obrázek sám. Avšak povšimněme si, že je
u nás každý počin doprovázen salvou stížností
a pochybování z úst ostatních. Je jednoduché
kritizovat ostatní. Ale konec konců, kdo nic
nedělá, nic nezkazí.
Ondřej Voleš, Spolu pro Klánovice

Seniorcentrum může být klánovická Blanka
Z textů publikovaných v nedávné době by se
dalo soudit, že menší koaliční strany chtějí vybudovat pro klánovické důchodce Dům seniorů,
zatímco dominantní Spolu jim v tom brání. Nic
nemůže být vzdálenější pravdě. Snahou Spolu
je vycházet vstříc skutečné poptávce ze strany
klánovických seniorů. Klánovická pravice podala

návrh na vybudování státního (!) zařízení, aniž by
tyto plány předcházela odborná analýza potřebnosti. Hrozíme se toho, že tímto způsobem zde
vznikne klánovický tunel Blanka, o kterém expost budeme zjišťovat, jestli je k něčemu dobrý
nebo ne. Jisté by bylo jen to, že takové zařízení by
polykalo ročně statisícové obecní dotace. Podle
Spolu je třeba se vrátit nohama na zem a učinit

následující dva kroky: Za prvé vypracovat hloubkovou sociální analýzu poptávky a potřeb sociální
péče v Klánovicích, nejlépe formou komunitního plánování. Krok dva: Na základě získaných
výsledků zpracovat ekonomicko-provozní modely zabezpečení této poptávky a zvolit nejefektivnější z nich. Třeba to bude seniorcentrum.
Robert Zoulík, Spolu pro Klánovice

A tak se jeden dostal i do Klánovic, kde byl na
zahrádce zasazen. Brzo si zvykal, že slunko zde
v létě nezapadá až téměř o půlnoci a nevychází
už pár hodin poté, ale něco ho stále tížilo.
Jednou povídal svému držiteli, poslyš, když
jsi tady teď tím starostou, přesaď mě někam,
například do parku u školy, kde kolem mě
budou děti, prostě více živo. Takovému stesku
nešlo neodolat.
A tak netrvalo dlouho a smrček byl přesazen
do parku před školou. Samotné přesazení
provedl tehdy odborně sám pan Král. Tehdejšímu starostovi se dokonce podařilo prosadit,
aby se tento norský smrček u školy stal pro ten

rok i vánočním stromem. Ke dni sv. Mikuláše
byl smrček slavnostně ozdoben, a stal se tak
nejmenším vánočním stromem v širokém
evropském okolí.
Pak se však ozvali vzrostlí smrčci v parku
u školy, že oni letití domorodci si zaslouží mít
větší nárok být příště vánočním stromem.
A tak v dalších letech převzal tuto posvátnou
roli letitější smrk v parku u školy. Avšak mnozí
nezapomněli a tento náš lillehammerský
smrček v parku u školy potajmu i v loňském
vánočním čase též ještě přizdobili.
Cela Vie!
Ladislav Hrabal

Zastupitelka Pavla Fischerová příspěvek nedodala.

Z dopisů redakci
Vánoční pohádka o jednom smrčkovi
Stalo se nestalo, mnohé přece jen stalo. Kdesi
daleko na severu, v kraji trollských skřítků,
u městečka Lillehammeru, pod skokanským
můstkem, vzklíčila smrková semínka. Pak však
v nedalekém okolí ubytovali skupinu hráčů
mistrovství světa seniorů ve stolním tenisu. A ti
se ve volný nehrající den vydali na procházku
k tomuto skokanskému můstku, a na památku
si z nich každý vydloubal nějaký ten deseticentimetrový smrček domů, jako suvenýr na
tento krásný severský kraj. Na druhé straně,
kdo ví, jak by tyto smrčky dopadly, až by na
skokanském dojezdu povyrostly.
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Ze života Klánovic
Rekonstrukce Slavětínské,
umění možného.
Všichni, kdo jsme sledovali výstavbu nové
podoby aleje na Slavětínské ulici a okolí školy,
jsme viděli, že stavba probíhala takříkajíc na
krev. Dodavatelská firma rozbíhala stavbu
velice pomalu a laxně, aby pak tvrdě finišovala v někdy až komické formě.
Ale nyní, když všechno skončilo, je možné
říci, že výsledek je dobrý. Ne skvělý, některé části zhotovené aleje čekají jistě ještě
reklamace a předělávky. Ale už to, jak vypadá
dnešní podoba, je oproti přechozímu stavu
nepochybně velký úspěch.
Podmínkou, aby se úspěch nezměnil dodatečně v průšvih, je samozřejmě dodržení
podmínek udělení evropské dotace. Že se
i v této rovině pohybujeme na tenké hraně,
ale není až tak vina klánovické radnice,
ale celkového systému rozdělování dotací
v České republice.
Nová alej má šanci být skutečným korzem
a zároveň první podstatnou částí bezpečné
cesty na kole Klánovicemi. Lze jen doufat,
že po dodatečných opravách i dostatečně
kvalitním, aby přetrval dlouhý časový úsek.
A také, že v nové podobě aleje najdou své
důstojné místo i sochy ze Sochání pro Hedviku. Už teď lze ale říci, že díky odvaze, s níž
byl riskantní projekt nakonec prosazen, jsou
Klánovice zase o hezký kousek hezčí.
Luboš Palata

Jubilanti
V prosinci slaví narozeniny

Nová podoba aleje na Slavětínské a parku u školy
Foto KZ Radomír Kůla

Věra Pechová
Jaroslav Paroubek
Anna Freyová
Jaroslav Hrbek
Anna Tuzarová
Jarmila Němečková
Michaela Křížková
Karel Forman
Beno Burock
Eva Gruberová
Helena Hubálovská
Franz Weinmann
Eva Ježková
Marie Horáková
Vlasta Němcová
Josef Fexa
Marta Buňatová
Hanna Petroušková
Božena Koubová
Hana Votavová
Všem oslavencům gratulujeme!
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Klánovický kaleidoskop

Událost měsíce

Hovory na Vidrholci
Nová humorná talk show Luboše
Palaty. 2. 12. v 19.30 vystoupí absolutní
vítěz Czech Press Photo Jan Zátorský, dnes už bývalý starosta Újezda nad
Lesy Zdeněk Růžička a frontman kapely
Frenchise Jakub Palata. Představení
natáčí Applaus TV.
Dvojjazyčná třída
Máte doma budoucího prvňáčka,
chcete, aby pro něj byla angličtina víc
než jedním předmětem ve škole? Možná
by pro vás byla řešením česko-anglická
třída, která se bude při ZŠ Klánovice
otvírat i v příštím roce. Víc se dozvíte
na dnu otevřených dveří 2. 12. od 15
hod. v budově ZŠ a od 17 hod. v areálu
místní střední školy.
Výstava betlémů
První adventní neděli 6. 12. vystoupí
v rámci vernisáže výstavy betlémů, která
se koná v Hale starosty Hanzala, děti
z MC Šikulka. Těšit se tedy můžete nejen
na krásné betlémy, ale i dětský zpěv.
Adventní posezení
Místní organizace Svazu tělesně
postižených v Klánovicích zve své členy
na poslední společnou akci v tomto roce,
a to na Adventní posezení. Sejdeme se
v úterý 8. prosince 2015 v 15 hod. ve školní
jídelně střední hotelové školy. Kulturní
program a občerstvení je zajištěno.
Připojte se k projektu „Krabice od bot“
Chcete dětem ukázat i jiný rozměr
Vánoc? Zkuste s nimi připravit vánoční
dárek pro jejich chudší vrstevníky. Jelikož se k projektu připojila i klánovická
obecně prospěšná společnost Pohádkové
Klánovice, své krabičky můžete donést
na adresu Krovova 218, denně od 8–18
hodin (po předchozí domluvě na tel.
603521168) a to až do 10. prosince 2015.
Koncert klánovického sboru
Vánoční koncert Claireton Chorale
a Claireton proběhne 11. 12. od 18.00
hod. v Městské knihovně na Mariánském
náměstí 1/98 v Praze 1.
Vánoční jarmark
Ve čtvrtek 17. 12. pořádá klánovická
základní škola od 16.30 do 18.00 hod.
tradiční Vánoční jarmark. Chybět nebudou koledy, drobné občerstvení, a především ručně vyrobené dárky místních
školáků, které si budete moci zakoupit
a potěšit tím nejen obdarované, ale
i samotné výrobce.
Jaroslav Svěcený a Zbyňka Šolcová
Tradiční vánoční koncert Jaroslava
Svěceného s hostem, tentokrát s harfenistkou Zbyňkou Šolcovou, se uskuteční
17. 12. v 19.30 hod. v KC Nová Beseda.
Olga Karásková

Vyprodaný recitál písničkáře Jiřího Schmitzera byl jedním z vrcholů klánovické kulturní
sezóny v Nové Besedě. Foto KZ Radomír Kůla

Můžete se těšit
Betlémské světlo již popáté dorazí
do Klánovic.
V neděli 20. 12. 2015 od 15:00 se v KC Nová
Beseda uskuteční tradiční předvánoční
akce, na které se spolupodílí neziskové organizace NADOSAH, o.p.s. a Klánovice
spolu o.p.s. Můžete již počtvrté přijít s lucerničkami pro Betlémské světlo, kterým si
rozsvítíte své domovy. Těšit se můžete na
benefiční prodej domácího vánočního cukroví, svařené víno, horkou medovinu, domácí
vánoční čaj, vánoční dekorace a drobné
dárečky k zakoupení a také na setkání se
sousedy, kamarády a známými.
15.00 divadelní představení „Vánoční
příběh“ pro malé i velké, děti i dospělé. Užijte
si příběh plný recitací, zpěvu, živé hudby
(housle, viola, flétna, akordeon, klavír). Během
celého představení zažijete mnoho vánočních
překvapení! Přijďte s námi přivítat vánoční
svátky! Hraje pražský hudební soubor Karamelija. Vstupné: dobrovolné
cca 16.15 hudební vystoupení PRAŽŠTÍ KADETI – trubačské trio. Zaposlouchejte se do
loveckých skladeb na lesnice a společně si za-

zpívejme vánoční písně a koledy.
Tradice
roznášení
Betlémského
světla vznikla v sousedním Rakousku
v roce 1986, kdy malý plamínek, přenesený
z věčného světla, jež hoří v jeskynní kapli
v dalekém městě Betlémě, byl dovezen jako
poděkování těm lidem, kteří jakkoli pomohli
dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Světlo
dovezli do Lince, kde nadace sídlí a kde jej
původně slavnostně rozdávali. Rok nato
byli ke spolupráci při roznášení a rozdávání
přizváni rakouští skauti, a protože se akce
mocně rozrostla, přenesli její centrum do
Vídně. A odtud se postupně začalo šířit do
Evropy. Ve Vídni se také v polovině prosince
sejdou skautské delegace z různých evropských států a při slavnostní ekumenické bohoslužbě je jim Světlo předáno. Do
naší republiky jej dovezou skauti z brněnského střediska Řehoře Mendla a pak se
rozváží po celé zemi.
Přijďte s námi společně s Betlémským světlem oslavit poslední adventní neděli.
Za NADOSAH, o. p. s.
Romana Voženílková
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Klánovický sport

Ze života Klánovic

Souhrn podzimní fotbalové sezony
v Klánovicích
Muži:

a získáme potřebné body. Po odchodu něko-

Složitý půlrok mají za sebou fotbalisté

lika hráčů do staršího dorostu jsme dokázali

klánovického áčka. Integrace v I.B třídě po

doplnit mladší dorost o čtveřici hráčů – Václav

loňském postupu neproběhla ideálně a je ještě

Honz z Viktorky, Kuba Jitetský z Veltrus, Filip

hodně na čem pracovat. Nejméně nastřílených

Znamenáček z Kyjí a Aleš Novotný z Dolních

branek a pouze jediná výhra a remíza, to

Počernic,“

není nijak lichotivá bilance. V půlce sezony se

v soutěži Svoboda.

tedy muži chvějí na nelichotivé předposlední

Starší žáci:

komentuje

předposlední

místo

příčce. Za nejlepšího hráče podzimu jednozn-

Jako na houpačce si museli připadat hráči

ačně mohu vyhlásit středního obránce Štefana

v kategorii starších žáků. Po loňské úspěšné

Borovského, bez jeho zkušeností a elánu by na

sezoně a střeleckých hodech přišel přesun do

tom A-tým byl o mnoho hůř. Jako hlavní úkoly

vyšší kategorie a hlavně na velké hřiště. A bylo

přes zimní přestávku vyhlásil trenér Milan Šte-

to znát. Trenérské duo Fuchs–Lorenc zkoušelo

feček vylepšení ofenzivy a konsolidaci výkonů

prorazit do světa se systémem 3–5–2, který má

mladších hráčů, kteří na střety s lepšími soupeři

jako primární cíl zkvalitnit defenzivu a kontro-

ještě nejsou zvyklí.

lovat hru ve středu pole. 76 inkasovaných branek

Starší dorost:

v devíti zápasech ukázalo mladým koučům, že

Dobrá práce. Takhle stručně se dá charakte-

svět na tento systém ještě není připraven. Dle

rizovat podzim v podání borců z druhé nejstarší

slov trenéra Fuchse se v podzimním marastu

kategorie v Klánovicích. Bilance 7 výher, 3

nejvíce dařilo Patrikovi Šmerdovi a Mar-

porážky a 2 remízy je rozhodně chvályhodná.

tinovi Novotnému, snad na ně ve druhé fázi

Dorostenci ještě k tomu nastříleli 40 gólů, což

sezony navážou další.

dává něco přes tři přesné zásahy na zápas!

Starší přípravka:

V týmu trenéra Silovského nevyčnívaly nějaké

Vynikající výkony předváděla parta trenérů

velké individuality, několik startů za A-tým stihl

Kučery a Procházky v podzimní části soutěže.

Daniel Kutzendörfer, nakročeno už má i Tomáš

Od prvního smolného zápasu ve Vršovicích

Ulrich a několik dalších. Šanci zaujmout budou

nasbírali mladí borci samá vítězství! Mezi nimi

určitě mít přes zimní přípravu.

se vyjímá bombastický výsledek 35:0 proti

Mladší dorost:

Dukle Praha ženy, nebo sedmnáct kousků do

„Před sezonou jsme si to určitě malovali

sítě Unionu Strašnice. Snad to tak bude nadále

jinak,“ zklamaně konstatuje Tomáš Svoboda,

pokračovat i na jaře.

který společně s Martinem Tumpachem už

Mladší přípravka a MINISTAR:

několikátým rokem vede silnou generaci

I ti nejmladší fotbalisté mají za sebou vy-

okolo ročníku 1999 a 2000. Po náročné pří-

dařený půlrok. Mladší přípravka pod vedením

pravě neměl tým příznivý los a po několika

Matouše Richtra se zlepšuje a nabírá zkušenosti

porážkách s favority už se s týmem vezla neg-

každým odehraným zápasem. I ti úplně nejmenší

ativní vlna pesimismu. „Doplatili jsme i na

začínající plejeři si už zkoušejí, jaké to je, hrát

zranění a nemoci hráčů, kteří patří do základní

před publikem.

sestavy. Věříme, že se na jaře dáme dohromady

Matěj Nejedlý

Křesťanské Vánoce
Pro křesťany jsou Vánoce prvními
důležitými svátky v novém církevním
roce. Ten – tzv. liturgický – totiž začíná
trochu jindy než rok kalendářní, a sice
první adventní nedělí. Ta letos připadá již
na 29. listopad, kdy se poprvé i v kostele
na adventím věnci rozvítí první svíčka.
Pro křesťany jako symbol přicházejícího Krista, který postupně rozpytyluje
temnotu a strach. Advent jako doba
očekávání má i svou specifickou hudební
stránku, a to jsou zpěvy zvané roráty.
Vzhledem k tomu, že se mají zpívat při
bohoslužbách brzy ráno, v Klánovicích je
neuslyšíte, jedině když navštívíte ranní
bohoslužby v Kolodějích či ve Chvalech.
Nejúžasnější atmosféru mívají ty, které
začínají za hluboké ranní tmy kolem šesté
hodiny ranní (6.15 Chvaly), kdy si musíte
doopravdy přivstat a pak teprve na takovou bohoslužbu jen tak nezapomenete.
Štědrý den je pro křesťany posledním
dnem adventu, kdy tzv. půlnoční mší
(v Klánovicích nebývá sloužena o půlnoci, ale většinou již kolem 22.00 hodiny) slavíme vigilii – předvečer Narození
Krista, protože ten úplně hlavní svátek
nastane pro křesťany až druhý vánoční
den 25. 12., který oslaví slavnou bohoslužbou s koledami. Koledy by se
správně dříve než při štědrovečerní vigilii zpívat vlastně neměly, kéž by to
někdy dodržel nějaký supermarket,
v jejichž podání se koledy často stávají
jen otravnými odrhovačkami. 25. 12. tedy
začíná doba vánoční, která trvá přesně
do 6. 1., kdy je svátek Tří králů.
Během Vánoc se i v klánovickém kostele
vystavuje malovaný betlém, přijdte se
podívat, a slavné bohoslužby jen tak
nekončí. 26. 12. je svátek sv. Štěpána, kdy
je také sloužena mše. První neděle po
Štědrém dnu se také slaví svátek Svaté
Rodiny, kdy si lidé na bohoslužbě mohou uvědomit své manželské závazky
a obnovit sliby věrnosti a lásky. Také na
sv. Silvestra bývá sloužena děkovná bohoslužba za uplynulý kalendářní rok,
ale důležitějším svátkem je pro křesťany
zase překvapivě jinak Nový rok, kdy je
slavnost Matky Boží, Panny Marie.
Celou tu plejádu svátků ukončí Tři
králové, kdy se i zdejší farnost zapojuje
do tříkrálové sbírky, takže i u Vás mohou zazvonit skupinky dětí žádajících
o příspěvěk na dobročinnost.
Jana Jochová
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Hasiči informují
Novinkou doslova žhavou je u nás nový
svolávací a navigační systém FIREPORT. Díky
němu je svolávání jednotky přehlednější, a co
je nejdůležitější, rychlejší. V praxi jsme si ho
vyzkoušeli dne 7. 11. hned dvakrát. V prvním
případě jsme byli vyzváni OPISem HZS Praha
v 17.58 na hořící strom do ulice Pilovská do
Újezdu nad Lesy. Během cesty byla jednotka
vrácena zpět na základnu. Tentýž večer ve 21.07
jsme vyjížděli k požáru sauny na střeše hotelu
Step do ulice Malletova na Prahu 9 – Libeň. Na
místo události jela CAS 32 Tatra. CAS 25 Liaz
byla poslána jako záloha na HS 3 do Holešovic.
Na základnu jsme se vrátili ve 22.56.
Zatím posledním případem byl výjezd 14. 11.
v 15.07 k odstranění nalomené špičky stromu
hrozící pádem na budovu v ulici V Pátém.
Ale hasiči se na svou činnost musí
i připravovat.
Dne 31. 10. se jednotka zúčastnila cvičení
„Bílý kůň 2015“ v jeskyni v Praze 9 Hloubětíně.
Toto prověřovací cvičení mělo za cíl vyhledání
pohřešovaných osob v neznámém podzemním prostoru, zajištění před lékařské první
pomoci a jejich transport na povrch. Část
prostorů byla zamořena a musely být použity
dýchací přístroje a vyváděcí maska. Dalším
úkolem tohoto cvičení byla komunikace mezi
veliteli družstev a velitelem jednotky a operačním střediskem.
Další cvičení pro naši jednotku se konalo dne
14. 11. 2015 na polygonu v Dubči, a to nácviku
stavby povodňových stěn pro protipovodňovou ochranu hl. m. Prahy.
Závěrem přejeme veselé a hlavně
klidné prožití svátků vánočních a vše nejlepší v novém roce.
Radek Čihula, preventista
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Ze života Klánovic

Dobrou noc, Broučci!
I malým broučkům se lépe spí, když jim
někdo popřeje dobrou noc, ti klánovičtí by
o tom mohli vyprávět. Vždyť už mnoho let
jim před zimním spánkem chodí zazpívat
ukolébavku celá mateřská školka.
Za
světel
vlastnoručně
vyrobených
lampiónů vyrážejí děti spolu se svými učiteli
a rodiči na procházku kolem lesa, aby posléze
vstoupily do jeho hlubin, kde pomohou
přírodě uložit zvířecí kamarády ke klidnému
spánku, a zazpívaly jim ukolébavku. Celá akce
vznikla náhodně už před patnácti lety v hlavách
maminek tehdejších školkových dětí, inspiraci ale rozhodně nehledaly v komunistické
ideologii, což by se ve spojení s lampionovým
průvodem mohlo zdát, ani v americkém Hal-

Modelklub Klánovice
Měsíc září pro náš klub znamenal
loweenu, ale v obyčejných českých pohádkách
o broučcích a světluškách. Odtud si odnesly
i název „Broučci“.
Příjemnou atmosféru, která láká i starší
sourozence školkových dětí, dotváří teplý
čaj, muffiny a pro rodiče i svařené víno, které
v posledních letech pravidelně čekají na děti
po návratu z dobrodružné procházky na
zahradě školky díky paním kuchařkám a některým maminkám.
Tento ročník, který se konal v podvečer 5.11.
vyrazil lampionový průvod nově od restaurace Sámos. Můžeme se už těšit na příští rok,
kdy se v podobném duchu bude tento svátek
světel opakovat.
Olga Karásková

účast na posledních soutěžích Českého
poháru, ve kterém juniorka Kateřina
Fišerová

skončila

v kategorii

F1B

v celkovém pořadí na 10. místě a mezi
juniory zvítězila, v kategorii F1A obsadil
Miloslav Fišera celkové 14 té místo.
V sobotu 19. 9. náš klub pořádal Mistrovství republiky v kategoriích F1ABC
dospělých, kterého se zúčastnilo 71
soutěžících, super výsledku dosáhla
juniorská

reprezentantka

Kateřina

Fišerová, která obsadila v kategorii F1B
celkové 3. místo. Toto mistrovství by náš
klub nemohl pořádat bez podpory celých
rodin Fišerovi, Hojný, Dvořákovi a pánů
Krále, Zoulíka a Železa, slečny Čtrnácté
a dalších modelářů z jiných klubů.
V sobotu 26. 9. se naši čtyři mladí
modeláři zúčastnili Mistrovství republiky mládeže, v kategorii F1A obsadil
Martin Fišera 2. místo a v kategorii F1B
obsadil 1. místo a stal se mistrem republiky Ondřej Dvořák, 2. místo obsadila Kateřina Fišerová. V kategorii F1H se
mistrovství zúčastnil žák Janek Rozlivka.
Každý týden se scházíme v klubovně
Kolomazná pec, kterou nám jako sponzor
poskytuje zdarma ing. Miloš Král, zde
stavíme modely letadel, se kterými potom létáme na soutěžích. Letos poprvé
nemáme žádného nového člena, takže
kdyby měl někdo zájem může se přijít
podívat každou středu od 17:00 hod do
Kolomazné pece.
Za MK Klánovice Miloslav Fišera

Naši modeláři na MČR mládeže:
Martin Fišera, Kateřina Fišerová, Ondřej
Dvořák a v předu Janek Rozlivka.
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Ze života okolí Klánovic
Klánovický les má novou naučnou stezku
Od poloviny listopadu 2015 se v Klánovickém
lese můžeme potěšit novou naučnou stezkou „Po
stopách středověké vesnice Hol“. Tři vstupní tabule a devět stanovišť nás provedou tříkilometrovým okruhem, na němž se dozvíme zajímavosti
z nejnovějšího archeologického průzkumu, který
mimo jiné objasnil historický zmatek v pojmenování Žák a Hol. Stezku můžeme navštívit také
virtuálně na http://www.hol.ujezdskystrom.info/
V lese stezku najdeme na „klánovické“ straně
trati, v katastru Újezda nad Lesy. Dotýká se červené turistické značky, stezky Stopy Klánovice
a stezky Lesní galerie II. Stezka „Po stopách
středověké vesnice Hol“ vznikla díky spolupráci
spolku Újezdský STROM a státního podniku
Lesy ČR v Programu 2020. Odborným konzultantem je archeolog Mgr. Michal Beránek. Podrobné informace jsou aktualizovány na webu
Újezdského STROMu.
O „oficiálním“ otevření stezky, spojeném s vycházkou a výkladem, budeme
dopředu informovat.
Zita Kazdová
Újezdský STROM

placená inzerce
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HLEDÁM ZÁJEMCE
NA ÚKLID
1x týdně. 200Kč/hod.
Šestajovice tel.602 337 095.
Lucie Dlabačová
Slavětínská 9
Praha 9 - Klánovice
190 14
Otevírací doba:

Pondělí - Pátek 9.00 - 18.00 hod
Sobota
9.00 - 12.00 hod
Adventní neděle 9.00 - 15.00 hod
Tel. 737 481 293
www.kvetinylucka.cz
obchod@kvetinylucka.cz

řezané květiny
dárky a keramika
vánoční a velikonoční vazba
dekorace a vazba se sušených květin

Poděkování s přáním krásných Vánoc
Děkuji svým klánovickým zákazníkům
na adresách „Smiřická“ a „Slavětínská“
za důvěru a vstřícnou spolupráci.
Po úspěšném naplnění prodejů nemovitostí,
se znalostí místní lokality ráda pomohu i Vám.

Jana Koželská,
realitní makléř

Tel. 734 766 039
www.reality5.cz
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Stehlík Jiří
Hlavní 47,
11. Tuklaty
11. 2015 12:02:22
Tel.: 723 614 889

OutletHracky_87x130.indd 1

- 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
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cena 5.990.000,-Kč

cena 6.852.000,-Kč

Prodej - luxus. byt 3+1, 100 m2 + balkon 21 m2, parkovací stání, Rezidence
Klánovice, Ke kostelíčku, P 9 – Klánovice

Prodej – zajímavá rodinná vila 5+kk,
užitná plocha 180 m2, pozemek 1399 m2,
Lipová ul., Škvorec.

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky
v centru
Újezda nad Lesy, Klánovic
a Šestajovic

Prodej zasíťovaných stavebních pozemků 500–1200 m2
na výstavbu RD v Šestajovicích

cena 7.650.000,-Kč

www.pozemkysestajovice.cz
pozemky v etapě č.1 vyprodány.
nová nabídka pozemků již brzy!

Prodej – hezký RD 5+kk/2G/B,
170 m2, pozemek 1044 m2,
Myslivečkova ul., Šestajovice

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Bc. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Makléř roku 2014 v reMAX Horizont
Makléř roku 2014 – region Praha
2. místo za rok 2014 mezi 1400 makléři re/MAX Čr

& 603 280 220

marketa.vecernikova@re-max.cz
prod

áno

Prodej - hezký byt 3+kk/B,
podlahová plocha 94 m2 + balkon 8 m2,
Šlitrova ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy

r
reze

vac e

Prodej - atraktivní kompletně
zasíťovaný stavební pozemek 1 523 m2,
Chudoměřická ul., Praha 9 – Klánovice

zdirad.pekarek@re-max.cz

cena 6.376.000,-Kč

Prodej – luxusní byt 3+kk/B/garážové
stání, 2.NP, 98 m2 + balkon 15 m2, Rezidence
Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice

reze

rvac

e

Prodej – atraktivní RD 5+kk, 140 m2 +
43 m2 dvougaráž + 40 m2 terasa, pozemek
821 m2, Potoční ul., Šestajovice

www.zdiradpekarek.cz
cena 8.700.000,- Kč

Prodej – luxusní byt 4+kk/L/2 garážová
stání , 2.NP, 127 m2 + lodžie 8 m2, Rezidence
Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice
cena 3.650.000,-Kč

Prodej- kompletně zasíťovaný
stavební pozemek o výměře 897 m2,
Ježovická ul. Praha 9 – Újezd n.L.
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PROGRAM prosinec 2015

…VÝSTAVA MĚSÍCE
Výstava 2am.cz - internetová galerie 2am prezentuje díla současných, českých a slovenských fotografů. Výstava je prodejní a vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 3. 12.
v 19:00 a potrvá do konce 22. 12.
… KONCERT
4. 12. pátek, 20:30
FORTY TWO
Další úžasný koncert skupiny Forty Two s frontmanem Vlastou Červem. Vstupné: 200,- /
100,- Kč
9. 12. středa, 20:00
NÁPLAST NA VŠECHNY BOLESTI ŽIVOTA
Unikátní spojení skvělé herečky Jany Šulcové a šansoniérky Renaty Drössler nabízí 2 hodiny
příjemného posezení, u kterého se rozhodně nudit nebudete.
Vstupné: 220,- / 190,- Kč
10. 12. čtvrtek, 19:30 KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK v měsíci
BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi. Aparatura je zajištěna,
stačí si přinést svůj hudební nástroj - kytaru, basu, saxofon, foukací harmoniku či bubenické
paličky. Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!
17. 12. čtvrtek, 19:30
JAROSLAV SVĚCENÝ A ZBYŇKA ŠOLCOVÁ
Tradiční vánoční koncert Jaroslava Svěceného s hostem. Tentokrát se na podiu představí
společně s harfenistkou Zbyňkou Šolcovou. Vstupné: 420,- VIP / 380,- Kč Tento koncert je
podporován MĆ Praha 21.
… AKCE PRO DĚTI
AKCE
5. 12. sobota, 17:00-19:00
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Mikuláš, čert a anděl se po roce opět těší na Vaše děti. Nezapomeňte balíček a povídání pro
Mikuláše a přijďte se svými ratolestmi do KC Nová Beseda. Jako každoročně nebude chybět
ani betlém s živými ovečkami.
Vstupné: 100,- Kč
KINO
6. 12. neděle, 16:00
MALÝ PRINC
Od Marka Osborna, režiséra Kung Fu Pandy, přichází první celovečerní animovaná adaptace
slavného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí. Francie/2015/animovaný, fantasy/106
min/v českém znění/mládeži přístupný
DIVADLO
13. 12. neděle, 16:00 a 14. 12. pondělí, 9:00 a 10:30
VÁNOČNÍ POHÁDKA O KAPRU KARLOVI
Jak se tráví Vánoce u indiánů, u Laponců nebo v Polynésii? Cesta kapra Karla to všem
divákům prozradí.
Hraje: divadelní soubor Cylindr Vstupné: 130,- / 110,- Kč
… FILMOVÝ KLUB\
7. 12. pondělí, 20:00

DOPISY OD KARLA ČAPKA

Předpremiéra ﬁlmu spojená s besedou s tvůrci. Po stopách Karla Čapka po Anglii a Skotsku.
Jak se změnila Británie za téměř sto let od vzniku Anglických listů? ČR/2015/dokumentární/v
českém znění/mládeži přístupný
… KINO
11. 12. pátek, 20:00
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
Pokračování oblíbené komedie tentokrát s vánoční tematikou. ČR/٢٠1٥/komedie/mládeži
přístupný.
14. 12. pondělí, 20:00
MOST ŠPIÓNŮ
Dramatický thriller, který vznikl pod režijní taktovkou Stevena Spielberga s Tomem Hanksem
v hlavní roli. USA/2015/drama, thriller, historický/135 min
16. 12. středa, 20:00
RODINNÝ FILM
Karel Roden a Vanda Hybnerová vévodí tomuto dramatu, na jehož počátku manželé se psem
vyrazí na plavbu oceánem. Doma nechají dvě nedospělé děti, jež si užívají svobody naplno,
než zažijí hrozící tragédii a navíc strach o rodiče, jejichž loď se za bouře převrátila. ČR/2015/
drama/95 min/nevhodný mládeži do 12 let

21. 12. pondělí, 20:00
TRABLE O VÁNOCÍCH
Ve skvěle obsazené komedii (D. Keaton, A. Seyfried, J. Goodman) sledujeme členy širší
rodiny, kteří se snaží tradičně sejít, aby společně oslavili vánoční svátky. USA/2015/komedie/107 min
….PŘEDNÁŠKY A VEŘEJNÁ ČTENÍ
2.12.středa, 19:30
HOVORY NA VIDRHOLCI
Nová talk show známého novináře Luboše Palaty. S českými dobrovolníky o imigrantech
na Balkánské cestě, s kapelou Frenchise o tom, jak je těžké prorazit v české popmusic i
o radniční krizi na Praze 21, tedy v Újezdě nad Lesy a okolí. S doprovodem dobré blues
rockové hudby.
Vstupné: 40,- Kč
8. 12., úterý, 19:30
3. podzimní setkání NEKTAR NESMRTELNOSTI Na hranicích poznaného vesmíru, uvnitř
nás samých, čeká odměna za opravdovou práci. Přednáší: V. Červ
Vstupné: 100,- Kč
…DIVADLO
18. 12. pátek, 20:00
DIVADLO A JAZZ
„Největší humorista na světě,“ řekl o něm Charlie Chaplin. To je Cami, kterého obdivovali
surrealisté a zejména Prévert pro jeho raﬁnovanou vynalézavost. Tři minikomedie z pera
Pierre Henri Camiho představí divadlo Lampa Praha a jazzovými evergreeny propojí Darja
Kuncová a M-Jazz.
Vstupné: 190,- / 160,- Kč
…JARMARK
6. 12. sobota, 14:00-18:00
ADVENTNÍ KLÁNOVICKÝ JARMARK
Přijďte navštívit adventní klánovický jarmark, nakoupíte dárky pro male i velké. Je pro Vás
připraven bohatý doprovodný program, tvořivé workshopy. Zakoupit si můžete originální
výrobky českých výtvarníků, řemeslníků a návrhářů.
…AKCE BETLÉMSKÉ SVĚTLO
20. 12. neděle 15:00
Tradiční vánoční akce, na které se spolupodílí neziskové organizace NADOSAH, o.p.s. a
Klánovice spolu o.p.s. Přijďte si již popáté s lucerničkami pro Betlémské světlo, kterými si
rozsvítíte své domovy. Těšit se můžete na beneﬁční prodej domácího vánočního cukroví,
svařené víno, horkou medovinu, domácí vánoční čaj a také na setkání se sousedy, kamarády
a známými.
…DIVADLO v rámci Betlémského světla
20. 12. neděle 15:00 VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI!
Srdečně zveme malé i velké, děti i dospělé na divadelní představení „Vánoční příběh“.
Čeká Vás příběh plný recitací, zpěvu, živé hudby (housle, viola, ﬂétna, akordeon klavír).
Během celého představení zažijete mnoho vánočních překvapení! Přijďte s námi přivítat
vánoční svátky! Hrají: pražský hudební soubor Karamelija Vstupné: dobrovolné
…KONCERT v rámci Betlémského světla
20. 2. neděle 16:15
Vystoupení PRAŽSKÝCH KADETŮ - trubačské trio - Zaposlouchejte se do loveckých skladeb na lesnice a společně si zazpívejte vánoční písně a koledy.
… KURZY NEJEN PRO KLUKY
KAŽDÁ STŘEDA do června ٢٠١٦
MODERNÍ YOYOVÁNÍ
17:00-18:00 Lektor: Adam-David Hutchinson Cena celého kurzu: 1.500,- Kč
…KURZY
22. 12. úterý, 19:30 a 20:30

SOCIAL CLUB - poklábosení v angličtině

Vstupné: 120,- Kč / 60 min a jeden drink na baru

BĚH S BESEDOU - sledujte naše webové stránky
Každá sobota 8:00
Ranní běh s Besedou
Každá neděle 18:30
Chůze s Besedou
Každá středa 19:00
Běh s Besedou

Změna programu je vyhrazena

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

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

Informace: tel: 245 019 061 nebo e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Rezervované vstupenky lze vyzvednout každý den v otvíracích hodinách kavárny KC Nová Beseda.
KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze – Klánovicích. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, tel. 281 960 216,
IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 12: 29. 11. 2015. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Jana Jochová, Pavla Fischerová, Radomír Kůla, Marie Mikušová,
Robert Zoulík, Matěj Nejedlý, Olga Karásková, Daniel Stangl, korektura Ludmila Palatová. Foto na titulní straně - Radomír Kůla. Kontakt: kzsefredaktor@seznam.cz,
zpravodaj@praha-klanovice.cz. Příjem inzerce: Úřad MČ, tel. 281 961 201, e-mail: urad@prahaklanovice.cz. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo
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Bydlí v Klánovicích

František Fischer
František Fischer (*1938) se se svými
rodiči přistěhoval do Klánovic v roce
1943, kdy jeho otec, továrník Karel Fischer koupil prvorepublikovou vilu, do
které společně se svojí chotí Pavlínou
v následujících letech přivedli další dva
syny. V roce 1944 nastoupil František do
obecné školy v Klánovicích a následně
do měšťanky. Po jejím dokončení se
hlásil na průmyslovku, kam ovšem kvůli
rodinným poměrům nebyl přijat a bylo
mu doporučeno nastoupit do učení,
aby „se mohl lépe seznámit s dělnickou
třídou“. Po dvou letech se opět hlásil na
průmyslovku, kam byl tentokrát díky
úspěšně složeným přijímacím zkouškám
přijat. Po dokončení střední školy chtěl
štěstí zkusit i na ČVUT. Bohužel, povolávací rozkaz přišel dříve, než čekal
a musel na vojnu, kde v útvaru TP (dříve
pomocný technický prapor) sloužil na
různých místech republiky dva roky. Sám
říká: „Mojí zbraní byla lopata a krumpáč
a mechanizací kolečko.“ Po vojně se vrátil
do zaměstnání, kde se zabýval výstavbou
a rekonstrukcí rozhlasových vysílačů
ve státech východního bloku a severní
Afriky. Měl tak možnost podívat se
i do dříve velice exotických zemí jako byl
Egypt nebo Alžír.
Přibližně před pěti lety zaujal Františka
inzerát v KZ, ve kterém Jindra Lukáš
hledal spolupracovníky, nebo jen ty, kteří
by poskytli materiály pro vydání knihy
o Klánovicích. A jelikož v Klánovicích
prožil celý svůj život, rozhodl se pana
Lukáše kontaktovat a vytvořili duo,
díky kterému staré pohlednice ožily
a mohou k nám ze stránek knížek
promlouvat. Františkovi prošly pod
rukama všechny fotografie, pohlednice
i výstřižky z novin, které upravoval tak,
aby grafická podoba vyhovovala požadavkům tiskárny. Mnoho hodin strávil
čištěním materiálů, vymazáváním ohybů
a nerovností z digitální podoby graficky
zpracovávaného materiálu.
S panem Lukášem mysleli, že vydají
pouze jednu knihu, ale po nečekaném
ohlasu se opět spojili a dali vzniknout
i druhému pokračování. Můžeme se těšit
na jejich další spolupráci?
Pavla Fischerová

Tip na výlet
Zřícenina kaple Povýšení sv. Kříže u Vesce
Zapomenuté ruiny kaplí jsou v české krajině
bohužel poměrně častým jevem. Tato kaple je
ale výjimečná tím, že ji většina z nás dobře zná,
ale přitom ji asi málokdo navštívil. Její trosky
totiž míjíme jen ve velké rychlosti, pokaždé když
se řítíme autem po dálnici na Hradec Králové.
Nalézá se na nízkém vršku zvaném Břítevská
hůra nedaleko Vesce a má za sebou v celku
pohnutou historii. Byla postavena v barokním
slohu v roce 1714 do tvaru kříže z darů místních
farníků. Po padesáti letech v roce 1764 vyhořela,
byla opravena, načež v letech 1818 a 1878 vyhořela
opakovaně znovu. Poté již nebyla obnovena,
ale ještě začátkem 20. století se zde nacházely
zbytky kleneb s barokní výzdobou. Později v její

blízkosti vyrostla hlučná dálnice a benzinová
pumpa, čímž byly smutný osud a ponížení této
sakrální stavby dokonány. Až symbolicky proto
působí, že nese jméno po křesťanském svátku
Povýšení sv. Kříže. Z posledních zbytků sil tu
dnes stojí poutníkům k útěše. Výlet ke zřícenině
kaple je spíš krátká, dvoukilometrová procházka
po žluté značce z Vesce a zpět. Kamenné zdivo
doplněné cihlovými oblouky oken a v létě
vonící borovice černá, která zde byla vysázena,
evokují v návštěvníkovi pocit antické středomořské atmosféry. Z vrchu Břítevské hůry se
nabízí krásné výhledy na rovinatou polabskou
krajinu, které v okolí vévodí další dvě hůry,
Semická a Přerovská.
Robert Zoulík

Romantická zřícenina kaple u dálnice na Poděbrady
FOTO KZ – Robert Zoulík

Kam na jídlo
Nová stará dobrá čína v Újezdě
Červený dům na okraji Újezda nad Lesy je
při jízdě autem směrem na Kolín k nepřehlédnutí. Původní název „Nové staletí“ se sice
změnil před časem na Kai restaurace,
doplněný čínským znakem Xiang, ale jak
ujišťuje i slušnou češtinou ochotná čínská
číšnice: „Název jiný, ale jinak nic se nezměnilo.
Jídlo stejný, ceny stejný.“
A opravdu, „čína v Újezdě“ je pořád velice
dobrou adresou, která vysoce přečnívá
pražský průměr podobných restaurací. Nevaří
se tu za každou cenu levně, cena některých
jídel přesahuje i dvě stě korun, ale z velkých
poctivých porcí se nají i dva dospělí lidé.
Doporučit lze klasická čínská jídla, včetně
velmi dobré kachny, poměrně drahé, ale velice
hutné a chutné velké polévky, jako je třeba

nudlová s kuřecím masem. Vítaným rozšířením
lístku jsou thajská a malajská jídla, které sice
za čínskými specialitami trochu zaostávají, ale
pořád představují slušný pražský standard.
Velkou předností je točený Budvar i zajímavé džusy, včetně kokosového nebo mangového, či teplé saké. Interiér restaurace sice
není exkluzivní, ale neurazí. Rychlé a kvalitní je
ale i jídlo s sebou, které nahradí třeba i nedělní
oběd, který jste nestihli uvařit.
Luboš Palata
Kai restaurace
Ochozská 402
Újezd nad Lesy
Otevřeno denně 11–22 hodin
telefon: 281862314, 602 290 428

★ ★★ ★★

