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Slovo starosty

Výběr ze zpráv z jednání Rady městské části

Střecha Hala starosty Hanzala se bude opravovat
Foto archiv KZ

2. 9. 2016

Rád bych vás seznámil s aktivitou naší
Městské části ke zlepšení úklidu chodníků
a ulic v Klánovicích. V současné době
odborná firma dokončuje cílenou likvidaci
plevele, který si našel cestu mezi spárami
betonové dlažby v těch místech, kde se
pravidelně nechodí a nejezdí.
Odborná firma prováděla v nedávných
dnech cílený postřik tohoto plevelu
herbicidem Clinik (zdravotně nezávadný
pro teplokrevné živočichy i hmyz)
s cílem jeho likvidace včetně kořenového
systému. Následně bude zcela uschlý
plevel shrabán kovovými hráběmi a poté
budou selektivně obdobným způsobem
odstraněny zbylé ojedinělé rostliny.
Doufáme, že s tímto druhem plošného
úklidu budete spokojeni.
Před chvilkou jsem se rozloučil se
stavbyvedoucím firmy Eurovia, která
pro nás prováděla opravy vybraných
ulic. Práce byly provedeny kvalitně

Rada městské části schvaluje uzavření
dodatků ke smlouvám na byty. Nájemní
smlouvy, které jsou uzavřeny na dobu
určitou, budou dodatkem prodlouženy
do 31. 8. 2017.
Rada schvaluje přidělení bytu č.3
v bytovém domě Bazar od 1. 11. 2016 paní
Konečné na dobu určitou do 31. 8. 2017.
Rada ukládá starostovi pozvat
2 vítězné uchazeče k projednání
podmínek smlouvy o pronájmu
nebytového prostoru „Bazar“.
Rada ukládá oslovit další firmy
za účelem zhotovení nabídky na
vypracování projektu opravy střechy
sportovní haly.
Rada schvaluje vypsání výzvy
na „Zimní údržbu místních
komunikací v Praze Klánovicích“ na
období 2016 – 2021.

Rada ukládá starostovi dále
jednat se zástupci společnosti
Camping Praha o možnosti
prodloužení nájemní smlouvy, a to se
zapracováním doporučených nových
ustanovení do případného dodatku
nájemní smlouvy.
Rada schvaluje poskytnutí finančních
prostředků do výše 30 000 Kč
občanskému sdružení Šesterák
Klánovice na redukci stavu divokých
prasat v Klánovickém lese.
Rada pověřuje starostu podpisem
objednávky dle nabídky firmy
EXPOINT na odplevelení chodníků
a ulic – etapa II.
Rada schválila objednávku opravy
vjezdové brány a vchodové branky
v areálu fotbalového klubu za
cenu 17 000 Kč.

16. 9. 2016
Rada schválila zakoupení „Rozklikávacího rozpočtu“ na webové
stránky naší MČ.
Rada schválila vykácení šesti lip
v havarijním stavu a výsadbu nových
na ulici Slavětínské.

Rada schválila zakoupení kamerového
a záznamového systému na nádraží
pro zabezpečení odložených kol a větší
bezpečnost občanů a pověřila starostu
jeho registrací u Úřadu pro ochranu
osobních údajů.

v celkové ploše 8 376 m2. Obyvatelé
okolních nemovitostí nebyli stavbou nijak
omezeni. Doufám, že tato oprava vydrží
delší dobu a příští rok se budeme moci
věnovat opravě dalších ulic – tentokrát asi
jinou technologií.
Karel Horníček

Zastupitelstvoz 6.9.2016
Zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy
o dílo – výběr projektanta na akci „Přístavba
Masarykova ZŠ Praha Klánovice“ se
společností EKIS s.r.o. za cenu
1 639 550 Kč včetně DPH.

Zastupitelstvo pověřilo radu MČ
výběrem zhotovitele projektu na akci
„Havarijní oprava střech sportovní haly
starosty Hanzala“.

císlo 10 | 2016

3

Otázky a odpovědi
V úvodníku „Slovo starosty“ KZ9 je uvedeno, že rekonstrukce uliční sítě čeká
na schválení radou magistrátu. Kdy lze očekávat schválení radou a kdy může začít
konečně III. etapa rekonstrukce silnic v Klánovicích?
Neustálé odkládání začátku III. etapy rekonstrukce klánovických ulic mě nesmírně
mrzí. Koncem června jsem podepisoval výherce tendru a doufal, že koncem července
práce začnou. Nicméně nyní ještě stále čekáme na odsouhlasení radou magistrátu
v rámci jejího programu. Dostali jsme pro letošní rok velmi slušnou částku na
rekonstrukce ulic magistrátem, ale tyto formální, námi nezaviněné prodlevy jejich
plné využití stále oddalují. Reálně to nyní vypadá na provádění hlavních stavebních
prací spíše v zimě a na jaře. (starosta Karel Horníček)
Už rok je otevřená lesní školka. Je o tento projekt zájem a jak si užívají děti lesní
školku propojenou celodenně s pobytem v přírodě?
O lesní mateřskou školu, kterou máme otevřenou již druhým rokem, je zájem,
který převyšuje naše možnosti. Letos ji navštěvuje již 18 dětí a to je myslím nejvyšší
počet, který lesní mateřská škola unese. Potvrzuje se zkušenost z loňského roku,
že děti si na dlouhodobý pobyt venku snadno zvykají a plně si ho užívají. Les se pro
ně stává přirozeným prostředím, zvláště při toulkách mimo vyznačené cesty. Je až
neuvěřitelné, jak snadno se děti přizpůsobí a ani mnohdy nevnímají nepříznivé
počasí. Příroda pro ně vytváří rovnocenné podmínky jako kterákoli třída či učebna.
Jde jen o to, kdo a jak s nimi pracuje, a to je v našich vlčatech, naší lesní třídě, díky
našim učitelům Petře a Lachimovi, na vynikající úrovni. (ředitel MŠ Matěj Žák)
Opravy překopů silnic v důsledku přípojek jsou v některých případech perfektně
opraveny, v některých případech pouze zaházeny a lehce udusány či navršeny
vrstvou asfaltu. Kdo na Úřadě kontroluje konečný stav oprav překopů?
V každém povolení překopů, ať se jedná o soukromé osoby nebo nyní probíhající
rekonstrukci plynového potrubí, má stavitel podmínku uvést překop do původního
stavu. Postupné poklesy překopů jsou způsobeny špatným zhutněním zeminy při
opětovném zahrnutí výkopů a projeví se většinou až v průběhu několika let. Firmy,
které budují rekonstrukci plynového vedení a přípojek, jsou i vůči individuální
reklamaci velmi vstřícné a překop rychle opraví. Horší je to s individuálními
překopy, kdy se snažíme o upozorňování na nutnost jejich kvalitnějšího provedení.
Nicméně pokud se projedeme nějakou ještě neopravenou ulicí, je velká část výtluků
a nerovností spojena právě se starými překopy. Potom se již snažíme ulici opravit
jako celek. Pokud nás upozorníte na opravdu špatně provedený překop, budeme vám
vděčni. (tajemnice Ivana Horská)
V Aranžérské ulici, kde díky zaparkovaným autům není prostor pro vyhnutí
cyklisty a auta, již došlo ke zranění cyklisty, který byl vytlačen autem. Parkování
v pět metrů široké ulici Aranžérská, kde v případě nutnosti neprojede sanitka
ani hasiči a kde Městská policie nekoná, je již nadále neúnosné. Kdy začne úřad
zodpovědně řešit kritickou situaci v Aranžérské ulici?
Naše Městská část zadala dopravnímu projektantovi Ing. Krausovi (fy. RAIN)
zpracovat nové vodorovné dopravní značení v ulicích Aranžerská a Medinská, které
vymezí úseky pro zákaz podélného parkování, které jsou z hlediska výjezdů a vjezdů
do pozemků nutná tak, aby parkující automobily v žádném případě neblokovaly
obyvatele nemovitostí. Zároveň tyto volné kompaktní úseky tvoří dostatečně dlouhé
výhybny pro protijedoucí míjející se vozidla podle čl. 14.2.3. normy ČSN 73 6110 –
Navrhování místních komunikací. Tato komunikace je ve smyslu této normy zcela
vyhovující. (starosta Karel Horníček)
Ptala se Marie Mikušová.
Svoje podněty a tipy zasílejte prosím na: Majka.Mikusova@seznam.cz

Slovo šéfredaktora
Obludárium
Nejdřív dobrá zpráva. Mezi
plánovanými osmnácti místy, které
byly magistrátem vytipovány pro
další záchytná parkoviště Prahy,
Klánovice, ani Újezd nad Lesy
nejsou. Ony Klánovice a Újezd
mezi nimi být nemusí, protože už
záchytným parkovištěm jsme. Ulice
kolem nádraží se dnes a denně
plní auty, kterými lidé dojíždějí na
vlak. Můžeme se sice pyšnit prvním
„parkovištěm“ kol u rekonstruované
železniční stanice, ale slibovat si od
toho zázraky by bylo pošetilé.
Špatnou zprávou je, že podle
neoficiálních informací znovu
ožívá projekt parkovacího domu na
újezdské straně tratě parkovacího
domu, který má mít tři nadzemní
podlaží. Podle některých variant
projekt zasahuje i na klánovickou
stranou proti hostinci U Daschů.
„Obludárium“ by sice pojalo
několik set aut, ale zohyzdilo by
Klánovice i přilehlou část Újezda.
Této příšeře je třeba zabránit ve
vzniku už v zárodku a pečlivě hlídat
každý moment, kdy by se mohla
probudit k životu.
Když někdo řekne, že něco nechce,
měl by přijít s nějakým jiným
řešením. Možná tím část Klánovičáků
naštvu, ale nejlepší řešení parkování
v Klánovicích u vlaku je to, které je
dnes. S drobnými doplňky, jako je
ochrana vjezdů do domů a případný
odtah a možná i výběr dvaceti
korun (za den, ne za hodinu) od
nerezidentů za parkování v dolní
polovině Klánovic.
Jiná řešení jsou obávám se horší.
Velké parkoviště v době, kdy lidé od
vlaku odjedou, bude jen ošklivou,
asfaltovou plochou hyzdící obec.
Modré zóny po zkušenostech
Prahy 5 či 6 jen vyženou auta
do vlaku vzdálenější části obce,
kde zóna nebude. Možností je
podzemní parkoviště, ale je otázka,
zda je finančně i technologicky
proveditelné postavit pět pater
parkování pod zem. Proto bych radil
brát parkování v klánovických ulicích
jako daň za zlepšující se vlakovou
dopravu. A smířit se s ním.
Luboš Palata
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Téma čísla: Rokytka, klánovická řeka

Takto umí být Rokytka krásná ještě ve Vysočanech.
Foto archiv

Krásná, divoká i spoutaná a špinavá
Jedna z mála věcí, která mi v Klánovicích chybí, je řeka. Rokytka, malebná řeka, pramenící v říčanských hvozdech, je
měřeno povodím naší klánovickou řekou. Řekou, která si zaslouží z mnoha důvodů naši pozornost.
Luboš Palata
Klánovice sice leží na rozvodí Vltavy
a Labe, ale měřeno katastrem obce je
jasně dáno, že jsme spíše obec vltavská,
než labská. Klánovickou vodu odvádí do
Vltavy podobně jako velkou část Prahy řeka
Rokytka, po Vltavě a Berounce největším

tokem Prahy vůbec. Plocha povodí je
celých 140 kilometrů čtverečních a od
pramene k ústí má Rokytka přes
36 kilometrů, z toho drtivou většinu
v Praze. Pramení v Tehově u Říčan, teče
přes Nedvězí, Královice, Koloděje do

Běchovic, kde na soutoku s Říčanským
potokem vytváří mohutnějící říčku.
Pak teče přes Počernický a Kyjský
rybník přírodním parkem Smetanka do
Hloubětína a Vysočan, kde se za Libní
a Palmovkou vlévá do Vltavy.

kanalizace, dnes pomalu mizí a snad
ho většina z nás pokládá za barbarství.
Kolem Rokytky vyrostly v Hloubětíně
a Vysočanech parky, velká část toku
je chráněným územím... ale ani toto
všechno stále nestačí.
Rokytka, která začíná svůj tok téměř
jako horský potok a utíká po kamenech
v lesích směrem k Říčanům, říčka,
kde se dá na přehradě u Markéty bez
obav koupat a s trochou obezřetnosti
i ještě v Počernickém rybníku, se na
svém dolním toku v Libni mění v nejen
ošklivě vydlážděnou, ale především
znečištěnou stoku, kde se životu
opravdu moc nedaří.

Ano, i kousek za Palmovkou zahlédnete
na hladině kachny, ale popravdě řečeno
vám jich je trochu líto. Řeka, které pár
kilometrů před tím pomáhá prodávat
nové čtvrtě vilových domů, jež vznikají
na místě bývalých továrních areálů
Vysočan a Hloubětína, se stává z krásné
říčky ostudou hlavního města. Města,
které se pyšní jednou z největších
životních úrovní ve střední Evropě.
Kolem Rokytky je dnes ve většině
jejího pražského toku živo, jak už bylo
řečeno, vzniklo tam mnoho hezkých
parků a zákoutí, ale to podstatné, aby
byla Rokytka i na konci své pouti řekou
a nikoli stokou, to se jaksi moc neřeší.

Blatovský potok
A co s tím mají co společného
Klánovice? Mají, protože Blatovský
potok, jehož prameniště v Klánovickém
lese bylo vyhlášeno přírodní památkou,
spadá do povodí Rokytky. My tak
svým dílem přispíváme k tomu, jakou
kvalitu vody Rokytka má a kolik života
v ní a kolem ní je.
Hned tady je potřeba říci, že s tím
životem v Rokytce a kolem ní by to mohlo
být lepší. Ne, že by se v posledních dvou
desetiletích nic nezlepšilo. V obcích
a městských částech kolem Rokytky
vyrostly čističky odpadních vod,
dříve zcela obvyklé tiché vypouštění
žump či rovnou odpadů do dešťové
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Povodně na Rokytce
Rozhodně se to řeší méně než jiná
věc, kterou se Rokytka zapsala do
povědomí Pražanů v posledních dvou
desetiletích asi nejvíce, a tou byla
povodeň, která z „lenivé říčky“, jak
se Rokytce někdy přezdívá, udělala
dravý a ničivý tok.
Především Libeň a Vysočany si
s Rokytkou užily své. Vše nedokázal
zachránit ani suchý polder, jakási
v normálním stavu vypuštěná přehrada,
která má Prahu před povodní na Rokytce
ochránit před Kyjemi. To, co povodeň
přiživilo, bylo narovnávání toku Rokytky,
které probíhalo posledních sto let, navíc
kombinované s doslova vydlážděním
koryta. „Snažíme se potoky v Praze,
mimo jiné i Rokytku, trošku zpřírodnit,
přiblížit je více lidem. Udělat z toho
jakési zelené koridory města, kam
mohou lidé chodit i rekreovat se,“ uvedl
předloni pro Český rozhlas Jiří Karnecki,
specialista vodních toků z Magistrátu
hlavního města Prahy.

Klánovická kanalizace
„Zatímco dříve i v té volné krajině se,
bohužel, koryta narovnávala. Rušily se
meandry. Čili, tam, kde jsme mohli vodu
zbrzdit v té volné krajině, nahnali jsme ji
do hlubokého, úzkého, rovného koryta,“
vysvětlil nutnost úprav toku Rokytky
Petr Sklenička z České zemědělské
univerzity. „Ta voda se takto rychle
vřítila do města, do obce a způsobila
tam mnohem větší škody,“ dodal.
Deset městských částí Prahy
ležících na Rokytce a město Říčany
podepsaly na konci června tohoto
roku memorandum, které má pomoci
budování dalších suchých polderů
a starosti o rok Rokytky tak, aby se
povodně z roku 2013 neopakovaly.
Smutné je, že se tam sice řeší
spousta věcí kolem protipovodňové
ochrany, ale o zájmu obcí a městských
částí na čistotě vody v Rokytce
a o nějaké snaze na navrácení podoby
Rokytky jako krásné říčky se tam
skoro nic nedočteme.

Na kole až k Vltavě
Klánovice, které nějaký strach
z povodní mít opravdu nemusejí, by
se mohly jako součást povodí Rokytky
k iniciativě přidružit a třeba do ní
vnést i tento neméně důležitý prvek.
A dodat třeba i další rozměr, jako je fakt,
že z Klánovic vede kolem Rokytky až
k vltavskému soutoku opravdu hezká
cyklostezka. Tou lze bez vyšlapávání
kopců dojet krásnou porokytskou
krajinou až na její soutok s Vltavou. A pak
dál po Libeňském ostrově a náplavce až
k Rudolfinu, téměř bez toho, abyste se
museli setkat s nějakým autem.

Je to opravdu krásná, z Klánovic
necelých třicet kilometrů dlouhá
projížďka, kterou zvládnou o víkendu
i rodiny s odrostlejšími dětmi.
A kdyby se vám na zpáteční cestu už
nechtělo šlapat proti proudu, dají se
vzít kola do vlaku a za dvacet minut
jste z Masarykova nádraží zpátky.
Jen kdyby ten pohled na Rokytku
byl před jejím soutokem s Vltavou
utěšenější. Člověku je z toho
až teskno. Teskno za Rokytkou,
klánovickou řekou.

Rokytka u Královic, kde je ještě divokou říčkou.
Foto archiv

tekla do Rokytky
V Klánovicích je v provozu
kompletní kanalizační síť, spádová
v jižní části obce, tlaková v severní.
Odpadní vody jsou vedeny do čističky
odpadních vod umístěné v ulici
U Trativodu. Bohužel technologie
čističky není stavěna tak, aby do ní
mohly být vpouštěny také dešťové
vody. Tyto musí být jímány vsakem
nebo svedeny do původní povrchové
klánovické kanalizace. Ta byla
vybudována počátkem minulého
století, kdy byla pokládána do ulic
souběžně s jejich stavbou. Do této
kanalizace byly také napojeny dešťové
okapy a vývody z koupelen a kuchyní
přilehlých nemovitostí. Tenkrát tyto
odpadní vody neobsahovaly žádné
fosfáty ani saponáty. Bohužel stalo
se to, že tato povrchová dešťová
kanalizace byla zneužita v minulosti
mnohými vlastníky nemovitostí, kteří
do ní napojovali přepady ze svých
žump a septiků.
I když k této kanalizaci
není k dispozici žádná
dokumentace, vypouštěné splašky
ukázaly kam vede.

Páchnoucí stoky
Když se nám Šestajovický potok
na severu a Blatovský potok na jihu
Klánovic začaly měnit v zapáchající
stoky, bylo jasné, kam ústí. Bylo
období, kdy vodoteče obou potoků
vypadaly více než odporně. Po
vybudování současné kanalizace
lidé odstranili nebo odpojili septiky
a žumpy, své splašky odvádějí do
čističky a z obou zmiňovaných
vodotečí jsou opět normální potoky.
Původní klánovická kanalizace je
funkční, odvádí vodu z vozovek a při
obnově jejich povrchů se dbá, aby
nebyla poškozena. Tím, že veškerá
povrchová voda se vsakuje nebo je
odváděna do potoků, bylo počátkem
devadesátých let minulého století
rozhodnuto, že v zájmu zachování
vegetace je v Klánovicích zakázán
zimní chemický posyp.
Daniel Stangl
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Hydepark
Podzimní období je vhodné pro mnohé
práce v oblasti péče o zeleň, bohatě ho
tedy ještě využijeme. Okolí klánovického
kostelíčku už zaznamenalo některé
dílčí zásahy, které probíhají v rámci
akce „Revitalizace parku u kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Klánovicích“.
Nebudou to však jen „kosmetické“
úpravy, dojde na odstranění některých

odumřelých stromů, výsadbu nových
lip a keřového patra tak, aby park
dostal ucelenější podobu, mohli se zde
uhnízdit nejrůznější ptáci a celkově se
stal park hezčím i bezpečnějším místem
k odpočinku. Revitalizaci zaznamená
také zbývající část Slavětínské ulice,
respektive lipová alej v úseku mezi
ulicemi Bělečská a V Soudním. Několik

málo stromů bude muset být vzhledem
k jejich stavu odstraněno, budou
však nahrazeny novými, co nejvíce
vzrostlými lípami. Ostatní budou
odborně ošetřeny tak, aby dodávaly
Slavětínské její charakteristický ráz co
nejdelší možnou dobu.
Klára Svobodová
(Spolu pro Klánovice)

Třicet milionů do klánovických silnic a vyšší rozpočet na rok 2017
Ráda bych se podělila o dvě velmi
dobré zprávy. Po delší době se koncem
tohoto roku rozeběhnou stavby silnic
z peněz magistrátu, a to za více než 30
mil. Kč. MHMP již vysoutěžil realizační
stavební firmu a práce na první části
III. etapy se brzy rozjedou na plné
obrátky. I u druhé části III. etapy by
přes zimu měla vzniknout projektová

dokumentace a naše úsilí směřuje
k zajištění peněz na její realizaci.
Další dobrou zprávou je, že finanční
vztahy magistrátu k městským
částem na rok 2017 se opět vyvíjejí
k lepšímu. Letos poprvé po dlouhé
době je plánovaný příspěvek pro
Klánovice přes 18 mil. Kč. Sice ještě
probíhá schvalovací proces, ale tlak

malých městských částí, včetně
nás, je neustálý.
To znamená, že příští rok můžeme
slíbit vyšší investice do oprav silnic,
údržby obce a dalších potřebných
investic, které zpříjemní život
v Klánovicích a zkulturní naše okolí.
Jana Martinová
(Spolu pro Klánovice)

Další oslovení zastupitelé příspěvek nezaslali

Ze života Klánovic

Projekt Rodina spolu
Tento rok se v klánovické školce opět
nebudeme nudit. Na valné hromadě na
začátku školního roku byly rodičům
představeny hned tři projekty, které
budou tento rok ve školce probíhat. Na
podzim se zapojíme do projektu Lesů
hl. města Prahy „Soutěž o nejlepšího
sběrače lesních plodů“, od druhého
školního týdne probíhá vzdělávací
projekt „Z pohádky do pohádky se
sovičkami“ a připravili jsme úplnou
novinku pro rodiny dětí z naší školky projekt „Rodina spolu“.
Tento projekt je jedinečný v tom, že
jeho partnery jsou Úřad městské části
Klánovice a KC Beseda. O co nám jde?
Jde nám o inspiraci pro rodiny s dětmi,
jak společně trávit volný čas, jak si
ho užít a zároveň se přitom aktivně
zúčastňovat klánovického školkového
a komunitního života.
Rodiny, které se do projektu přihlásí,
obdrží knihu „Událek“, která se
v průběhu roku stane zároveň jejich
malou kronikou. U deseti vybraných
aktivit (např. Rodina spolu čte, Rodina

spolu na výletě, Rodina spolu pomáhá,
Rodina spolu tvoří, atd.) rodina
zaznamená a zdokumentuje jejich
průběh a dítě o nich posléze ve školce
povypráví svým kamarádům.
Proběhnuvší rodinnou aktivitu dítě
následně do Událku stvrdí otiskem
svého prstu a za odměnu dostane
tematické razítko. Razítko na děti
čeká i v KC Beseda, pokud zde za
zvýhodněné rodinné vstupné navštíví
některou z krásných kulturních akcí

nebo tvůrčích dílen. Rovněž Městský
úřad Klánovice má připraveno razítko
pro rodiny, které přijdou a dobrovolně
pomohou při zvelebování Klánovic (úřad
vymezí možné zábavné činnosti a dodá
potřebný materiál). Všechny zúčastněné
rodiny se na závěr projektu dostanou
do slosování o zajímavé rodinné
ceny. Dětem nemůžeme věnovat
víc než svůj čas…
Dana Stolínová,
učitelka MŠ Klánovice
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Ze života Klánovic

Tisková zpráva k zániku Smlouvy o smlouvě
budoucí mezi LČR a společností FGRP –
investorem zamýšleného golfového areálu
v Klánovickém lese
Po osmi letech od podpisu Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na pronájem
části Klánovického lesa, kterou v květnu 2008 uzavřely Lesy ČR s.p. (dále LČR)
jako správce lesa a společnost Forest Golf Resort Praha (dále FGRP) jako investor
golfového areálu v Klánovickém lese, vypadnul i tento kostlivec ze skříně a je
konečně pochován.
Podle vyjádření v dopise ze dne 11. 7. 2016 považují LČR smlouvu za zaniklou.
O zrušení smlouvy žádaly LČR dva spolky, které se od r. 2005 nejvíce angažovaly
v úsilí o zachování celistvosti Klánovického lesa: Občanské sdružení za Klánovický
les (dále OSZKL) z Klánovic a Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části
Praha 21 (dále Újezdský STROM) z Újezdu nad Lesy.
„V současné době LČR zpracovaly analýzu smluvního vztahu i s ohledem na
další právní předpisy. Výsledkem uvedeného šetření je závěr, že došlo k natolik
významným a zásadním změnám okolností oproti podmínkám, ze kterých smluvní
strany vycházely při uzavření smlouvy, které se natolik zásadně změnily, že již nelze
spravedlivě požadovat, aby byla uzavřena smlouva nájemní. Z uvedených důvodů
a s přihlédnutím, že smlouva samotná nemůže být naplněna z důvodu neexistence
relevantních podmínek, za kterých by měl být realizován účel smlouvy, považují
LČR v současné době smlouvu za zaniklou“, uvádí generální ředitel LČR Ing. Daniel
Szórád, Ph.D. v odpovědi na žádost obou spolků.
Smlouva o budoucí nájemní smlouvě, která byla uzavřena v r. 2008, jednostranně
zavazovala Lesy ČR k podpisu pronájmu až do 129 ha lesa na dobu 25 let, pokud
nájemce (FGRP) získá kladné stanovisko EIA a správních orgánů pro zamýšlený plán
na stavbu golfového areálu. Cena ročního poplatku za pronájem lesních pozemků
byla stanovena na 4 Kč za m2. Tehdejší vedení LČR tuto smlouvu podepsalo čtyři
měsíce po slibu, danému starostovi Klánovic, že lesní pozemky v Klánovickém lese
nehodlají LČR prodat ani pronajmout. Smlouva o budoucí nájemní smlouvě pak
byla zveřejněna až po mnoha žádostech a stížnosti ombudsmanovi.
Stavbou golfového areálu byl Klánovický les, včetně části přírodní rezervace,
bezprostředně ohrožen v období 2005-2013. Proti plánovanému devastujícímu
zásahu do chráněné přírodní plochy největšího pražského lesa se s nevídanou
energií a vytrvalostí postavili místní občané a občanská sdružení, odborná veřejnost
i část lokálních politiků...
...Po mnoha dramatických zvratech nakonec zastupitelstvo Hl.m.Prahy dne
28. 2. 2013 schválilo změnu územního plánu Z 1733, která vrátila funkční plochy
SO2 (oddechu - golfová hřiště) v Klánovickém lese zpět na funkční plochy LR (lesní
porosty). Touto změnou byla stavba golfového areálu prakticky znemožněna.
Ani po změně územního plánu v r. 2013 nebyl postoj LČR ani smlouva o budoucí
nájemní smlouvě s veřejností nijak komunikován. Požadavek na takové jednání MČ
Praha 21 – Újezd nad Lesy, které by vedlo ke zrušení Smlouvy o budoucí nájemní
smlouvě mezi LČR a FGRP, a tím k odstranění potenciálního ohrožení Klánovického
lesa, se proto stal jedním z deseti bodů, vzešlých z Veřejného fóra v Újezdě nad
Lesy v r. 2014.
Teprve nynější vedení LČR považuje smlouvu o budoucí nájemní smlouvě
s FGRP za „jednu z problematických věcí, která vznikla v dřívějším období
a která přispěla k negativní medializaci státního podniku LČR.“ Zástupci obou
spolků s potěšením přijali ujištění, že „LČR s.p. mají trvalý zájem na tom, aby
hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a další případné úkony
v oblasti Klánovického lesa byly prováděny v plném souladu s lesním zákonem
a dalšími předpisy.“
Oba spolky veřejně děkují LČR za vyhodnocení problematické smlouvy jako
zaniklé a doufají v pokračování dosavadní spolupráce při ochraně a veřejně
prospěšné činnosti v Klánovickém lese...
V Praze dne 14. 9. 2016
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA KLÁNOVICKÝ LES
Ing. Boris Procházka
Újezdský STROM – Spolek pro Trvalý Rozvoj Městské části Praha 21
MUDr. Zita Kazdová
(kráceno KZ)

Kontejnery na listí
a rostlinný odpad
budou přistaveny v těchto
termínech a na místech:
8. 10. 2016 od 9 hod. do 12 hod. (sobota)
roh Lovčická - Malšovická
roh Medinská - Smiřická
(u bytových domů)
roh Želkovická - V Cestkách
8. 10. 2016 od 13 hod. do
16 hod. (sobota)
Přimské nám.
roh Lochenická - Medinská
(u tříděného odpadu)
16. 10. 2016 od 13 hod. do
16 hod. (neděle)
roh Dobřenická – Voňkova
roh V Jehličině - Šlechtitelská
30. 10. 2016 od 13 hod. do
16 hod. (neděle)
roh Lovčická - Malšovická
roh V Soudním - V Pátém

Kontejnery na objemný
odpad budou přistaveny
v sobotu od 9 hod. do 13 hod.
22. 10. 2016
roh Medinská Smiřická
(u bytových domů)
roh Kuchařská Aranžérská
(u separovaného odpadu)

Jubilanti
Říjen 2016

Věra Kurzová
Věra Pazourková
František Krejcar
Marie Soprová
Veselin Starčevič
Alena Richtrová
Helena Kocourková
Václav Fereš

Všem oslavencům gratulujeme!
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Klánovický kaleidoskop
Výstava
Barevný svět. Klánovická
výtvarnice Irena Procházková
ovlivněná malířským stylem
impresionismus, představí svoji
tvorbu v KC NováBeseda. Vernisáž
výstavy v úterý 4. 10. od 19.00. Výstava
je prodejní a potrvá do konce října.

Události měsíce
Na stojáka v Besedě. V pondělí 21 září se v Kulturním centru Nová Beseda
odehrála slavná Stand Up comedy Na stojáka. Vzhledem k vysokému zájmu se
hrály dvě představení za sebou.
Foto KZ Jakub Oubrecht

Divadlo
Domácí štěstí. Hlavní hrdinka této
svěží komedie přijde jako hospodyně
z agentury Domácí štěstí udělat
pořádek do moderní rodiny. Hrají:
Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová
a David Suchařípa
KC Nová Beseda 13.
10. čtvrtek, 19.30
Jazz
Tentokrát třetí čtvrtek v měsíci
Blues jam session - Akce pro
všechny, kteří mají chuť si zahrát
se spřízněnými dušemi. Zpěváci
a zpěvačky jsou vítáni! 20. 10. v 19.30.
Zveme vás na
Klánovický půlmaraton
V loňském roce se v Klánovickém
lese běžel první půlmaraton a byl
hned zařazen mezi osm nejlepších
závodů podzimu. Jaký bude
druhý ročník? Přijďte to zjistit
v neděli 23. října.
Setkání s...
Josefem Dvořákem. Český herec
stovek televizních rolí a seriálů, který
také propůjčil svůj hlas několika
večerníčkům, přijede a představí se
v nezvyklé poloze sólového diskutéra.
Josef Dvořák věnuje výtěžek ze
vstupného na Sochání pro Hedviku.
31. 10. v 19 hodin
Závody batolat
Victoria School ZŠ a MŠ pořádá
druhé opravdu zábavné závody pro
nejmenší – „Závody batolat v lezení
na 5 metrů“. Na děti do sedmi let
čekají úkoly, které zábavně otestují
jejich smysly i logiku a roztančí
je vystoupení dětské skupiny
Čiperkové. V sobotu 12. 11. 2016
nesmíte chybět!!!
Předběžná registrace bude
spuštěna 15. 10. na www.victoriaschool.cz či na FB akce.
Sestavil Luboš Palata
Chcete informovat o své akci?
Napište do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz

Šestý Klánovický veletrh kroužků. Má to cenu!
Dne 7. září se ve slunném odpoledni
konal na školním dvoře Masarykovy
ZŠ veletrh kroužků. Smyslem této již
tradiční akce je poskytnout rodičům
a dětem ucelený přehled o nabídce
volnočasových aktivit v Klánovicích
a okolí. Provozovatelé kroužků zde mají
příležitost pro sebeprezentaci a přímý
kontakt s potenciálními zájemci.
Veletrh kroužků pořádáme již
6. rokem, ale typický shon před
zahájením akce je stále tentýž. Kde
se napojím na elektřinu, kam zavěsit
loga sponzorů, hledáme dobrovolníka
do masky kuřete, kdy odjede auto,
které překáží ve vjezdu... Před čtvrtou
odpolední přicházejí první návštěvníci,
okolo páté jejich počet vrcholí.
Odhadem 300-400 lidí.

Veletrh má ještě jeden rozměr. Vybírá
se dobrovolné vstupné pro školu,
školku či na projekt o.p.s., peníze
získáváme i z prodeje občerstvení
a z tomboly. Díky práci dobrovolníků
a štědrosti sponzorů se letos podařilo
vybrat částku 26653 Kč, z toho
4300 Kč na ZŠ, 2 016 Kč na MŠ, 2752 Kč
na projekt „Útulné nádraží“ a z tomboly
a prodeje občerstvení 17585 Kč
na činnost o.p.s. Klánovice SPOLU,
které budou použity na instalaci již
čtvrté orientační tabule s lavičkou
a květináčem u nádraží. Závěrem
velké poděkování všem, kteří přišli
a jakýmkoli způsobem se spolupodíleli.
Má to cenu! Seznam vystavovatelů
najdete na www.klanovice-spolu.cz.
Robert Zoulík

Zábavné odpoledne s hasiči
V sobotu 10. 9. od 14 hodin
proběhlo již tradiční „Zábavné
odpoledne s hasiči“.
Odpoledne zahájil starosta SDH
Martin Žebro s velitele jednotky Pavlem
Jarošem a starostou Městské části
Ing. Karlem Horníčkem.
Děti, kterých letos přišlo na 130,
soutěžily v různých hasičských
disciplínách (stříkání na domeček,
srážení kuželek hadicí, házení
míčků na Soptíka...). Po absolvování
všech disciplín na děti čekala zlatá
medaile. Na deset vylosovaných
čekaly i věcné ceny včetně poukazu na
projížďku naší liazkou.
V průběhu odpoledne proběhla
ukázka výcviku psů odd. psovodů
Městské policie Praha, ukázky
z činnosti jednotky SDH Klánovice a to
čerpání pomocí plovoucího čerpadla,

ponorného čerpadla a cisterny CAS
32 Tatra 148,. Ukázka hašení pomocí
historické ruční stříkačky, ukázka
lezení na konstrukci v podání členů
jednotky Klánovice. Počasí nám přálo,
a tak se akce vydařila. Odpoledne bylo
již tradičně zakončeno pokládkou
pěny. Jsem moc rád, že se naše
odpoledne stalo součástí společenského
života Klánovic.
Poděkování patří sponzorům: firmám
Sicar, Martin Žebro, Drogerie Přibáň,
Jiří Jaroš – ZISTA, za spolupráci Městské
části Praha – Klánovice, Městské policii
odd. psovodů a prevence, Místním
rybářům, Českému červenému
kříži, Výtopna Zlíchov, ale hlavně
členské základně SDH Klánovice
a Jednotce SDH Klánovice.
Radek Čihula
preventista SDH

císlo 10 | 2016

9

Další herecká hvězda podpoří Sochání pro Hedviku

Ze života školky
„Hrnečku, vař!“

Přijďte si popovídat s legendárním hercem Divadla Semafor Josefem Dvořákem,
a podpořit tak i projekt Sochání pro Hedviku. 30. října v Nové Besedě.
Foto archiv

Můžete se těšit

Klánovický půlmaraton
Loni se v Klánovickém lese běžel
první půlmaraton a byl hned zařazen
mezi osm nejlepších závodů podzimu.
Jaký bude druhý ročník? Přijďte to zjistit
v neděli 23. října.
I letos čeká závodníky trasa vedoucí
100% terénem. Běžci mají na výběr
půlmaratonských 21 km nebo kratších
10 km, na 5 km se vydají canicrossaři
neboli běžci se psem. Ty nejkratší
vzdálenosti čekají jako vždy na děti.
Letos si závodníci ještě více
vychutnají krásy Klánovického
lesa a jeho podzimní atmosféru.

Organizátoři upravili trasu tak, že
bude jednokolová. Povede nově okolo
rybníků Na Placinách, přes Xaverov,
okolo golfové klubovny.
Start bude opět v ulici V Soudním,
poprosíme všechny o trpělivost
s dočasnou uzavírkou ulice mezi ulicemi
Mechovka a Medinská do 16 hodin.
Kapacita druhého ročníku je 1300 běžců
a je již z více než dvou třetin zaplněna.
Registrace, trasu závodu a bližší
informace o závodě a programu najdete
na www.klanovickypulmaraton.cz.
Ondřej Brouček

Svaz tělesně postižených informuje
V měsíci září jsme opět začali
pravidelným pondělním cvičením na
židlích (vždy od 16. hod.) Pokračujeme
v úterních vycházkách nejen kolem
Klánovic, ale vyrazili jsme do Kerska, do
Hvězdy, naposledy jsme se chystali do
Hostivaře, ale vzhledem k vedru jsme
výlet odložili.
V úterý 27. 9. máme poslední letošní
jednodenní výlet autobusem - do Světlé
nad Sázavou a na Lipnici. Přesný rozpis
vycházek je uveřejněn u autobusu (na
nástěnce) a v klubu.

Pro informaci uvádím stručný
rozpis činnosti:
každé pondělí v 16 hod. cvičení
každý čtvrtek ve 13 hod.
posezení v klubu
vycházky v úterý - sraz ve 13 hod.
u školy (jednou za 14 dní)
Adventní odpoledne 29. 11. bude ve
škol. jídelně Hotelové školy od 15 hod.
Zveme všechny členy - choďte
mezi nás, zlepšíte si náladu
a fyzickou kondici.
Olga Paplhamová

Když se rodiče s dětmi vraceli ten
večer domů, museli se tou spoustou
dobrot prokousávat. Například
salátem z hlívy ústřičné, pečenou
dýní plněnou mletým masem,
hruškami a fazolkami s uzeným
tofu, okurkovým nápojem nebo
skořicovou buchtou.
Ve středu 21. 9. v podvečer proběhl
již pátý ročník široce oblíbené
akce klánovické mateřské školky
„Hrnečku, vař“. Myšlenkou této
akce je kromě její trvale vysoké
gastronomické hodnoty seznámení
dětí, případně i rodičů, s novými
a zajímavě upravenými potravinami
a rozšíření jejich jídelníčku o zdravé
a chutné pokrmy. Děti však
nedostanou z dobrot ochutnat jen tak
- mají za úkol pojmenovat suroviny,
ze kterých je pokrm připravený nebo
se dozvědět jejich názvy.
Důraz je kladen především na
lokální suroviny, ale letos byla
i ochutnávka exotického ovoce. Na
průběhu akce se podílejí všichni
pracovníci školky od kuchařek
přes celý pedagogický sbor a ruku
k dílu přikládají i rodiče svou
finanční pomocí v rámci Spolku
přátel MŠ. Motorem celé akce je od
jejího počátku paní učitelka Dana
Radinová. A vyústění Hrnečku, vař?
Ty nejúspěšnější pokrmy se objeví
ve školkovém jídelníčku, takže si na
nich děti mohou posléze pochutnávat
v průběhu celého roku.
Dana Stolínová,
učitelka MŠ Klánovice
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Z klánovického sportu

Tenisové turnaje 2016 v Klánovicích
Dne 20. 8. 2016 náš oddíl uspořádal
tenisový turnaj ve čtyřhře mužů pro
hráče z našeho oddílu , ale i pro hosty.
Účast dvanácti párů byla velmi dobrá.
Do hlavního finále se nakonec dostal
domácí pár Souček J. a Moravec P., který
se nakonec musel po dramatickém zápase
spokojit s druhým místem. Vítězem se
stal pár Benáček-Křepela z řad hostů,
kteří prošli celým turnajem bez porážky.
Velké poděkování za finanční a materiální
podporu patří: Městské části PrahaKlánovice, firmě Rehau a.s. a firmě
ZKM Praha s.r.o.
Osobně mě velmi potěšily názory všech
hostů při jejich rozloučení - máte tu
krásné a klidné prostředí či máte krásnou
klubovnu a zázemí. Můžeme být na náš
areál právem pyšní.

Dne 10. 9. 2016 pořádal náš oddíl ve
spolupráci s TK Tola klubový turnaj pro
žáky a dorost. Turnaje se zúčastnilo šestnáct
chlapců a dívek dohromady. Výborná
atmosféra a velké výkony i malých hráčů
jsou pro klánovický tenis příslibem do
budoucna. Vítězem turnaje žáků se stala
Lucie Dostálová a v dorostu Vojtěch Novák.
Dne 17. 9. 2016 náš oddíl uspořádal
tradiční losovanou čtyřhru. Bohužel
velmi nepříznivé počasí odradilo spoustu
nahlášených hráčů a tak se turnaje nakonec
zúčastnily čtyři nalosované páry. Ve velmi
vyrovnaných zápasech nakonec zvítězil pár
I. Utěšil a P. Douša.
A nakonec dne 24. 9. 2016 proběhl při
krásném počasí oddílový turnaj v mužské
čtyřhře, která se v Klánovicích hraje od roku
1937 a na historickém poháru jsou vyryta

jména, která pro klánovický, ale i český tenis
hodně znamenala (např. Koželuh).Ve velmi
vyrovnaných zápasech nakonec obhájili
loňské vítězství M. Kutzendörfer a J. Souček.
Škoda jen, že se turnaje nezúčastnil žádný
hráč z dorostu ani z A - mužstva.
Michal Kutzendörfer
předseda Tenisu Klánovice z.s.

placená inzerce

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

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

info@ostrahauklid.cz
www.ostrahauklid.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
obchod@kvetinylucka.cz
www.kvetinylucka.cz

Lucie Dlabačová
Slavětínská 9
190 14 - Praha 9
Klánovice

Po - Pá: 9:00
CHOVATELSKÉPOTŘEBY
So:
Ne:

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

KLÁNOVICE, V PÁTÉM 502
Z UZAVŘENÉ PRODEJNY V PRAZE VYPRODÁVÁME ZBOŽÍ
S 20% SLEVOU (VODÍTKA, OBOJKY, HRAČKY, MISKY, KLECE).
OTEVŘENO
Pondělí-Pátek
15.00-19.00 hod.
Sobota
obchod@kvetinylucka.cz
9.00-12.00 hod.

Tel. 737 481 293

www.kvetinylucka.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.

Ordinace Klánovice s.r.o.
MUDr. Monika Rathauská
sestra: Eva Hlinovská
tel. 281 961 048

- 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

PO: 8:00

–

13:00

ÚT:

8:00

–

13:00

ST:

8:00

–

13:00

ČT:

13:00 –

17:00

PÁ: 8:00

–

10:00

Axmanova 131, Praha 9 - Klánovice
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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
•
•
•

Novì venkovní barové posezení
Víkendové taneèní párty
Pøijï i v týdnu na koktejl

Ne-Èt 18 – 02 hod.
Pá-So 18 – 04hod.

603 934 058
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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

NOVÉ KURZY ANGLIČTINY
NOVÉ KURZY ANGLIČTINY
PRO DĚTI OD 1,5 DO 16 LET
PRO DĚTI
OD 1,5 DOPOČERNICÍCH
16 LET
V HORNÍCH
V HORNÍCH POČERNICÍCH.
NYNÍ TÝDNY
NYNÍ TÝDNYOTEVŘENÝCH
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!
DVEŘÍ!
www.littleboat.cz www.littleboat.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
 4+kk/G, přízemí 99m2 + terasa
26m2, 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, 91m2 + terasa

PRODEJ ZAHÁJEN

23m2, cena 4.950.000,-Kč.
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.
cena 6.200.000,-Kč

ProdEJ – ŘRD s disp. 4+kk /G/ 3T/
zimní zahrada s vířivkou, podlahová
plocha 140 m2, pozemek 222 m2,
Konopišťská ul., Šestajovice.

zdirad.pekarek@re-max.cz

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a rd
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí
cena 17.500.000,-Kč

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

www.zdiradpekarek.cz
prod

áno

ProdEJ – stavební pozemek
846 m2, ul. U Tří svatých,
Horoušánky, okr. Praha – východ

reze

rvac

e

ProdEJ – hezký stavební zasíťovaný
pozemek o výměře 740 m2,
Chudoměřická ul. Praha 9 – Klánovice
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PROGRAM říjen 2016

BAREVNÝ SVĚT
Výstava
Klánovická výtvarnice Irena Procházková ovlivněná malířským stylem
impresionismus, představí svoji tvorbu v KC Nová Beseda. Vernisáž
výstavy se koná v úterý 4. 10. od 19:00. Výstava je prodejní a potrvá
do konce října.
3. 10. pondělí, 20:00 - Filmový klub
KOMORNÁ
Mladá kapsářka je najata, aby sloužila u bohaté paní, s úkolem
přesvědčit ji ke sňatku s cílevědomým podvodníkem. Plán vychází
do té doby, než mezi ženami vzplanou vášnivé city. Jižní Korea/2016/
drama, historický, thriller/145 min/nevhodný do 15 let/s českými titulky
5. 10. středa, 20:00 - Kino
BOŽSKÁ FLORENCE
M. Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž jediným snem je zpívat.
USA/2016/životopisný, komedie, drama/110 min
6. 10. čtvrtek, 19:30 - Hudebně-zábavný pořad
KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
Z programu: král anekdot - Napříč Rukavičkárnou (přednáška
cestovatele) - živý xylofon - slovo esoterika - Plachý šifonér (baletní
vložka) - hokynářské okénko - Vražda žínkou (divadlo) ﬁlmové překvapení.
9. 10. neděle, 16:00 - Kino pro děti
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
Pohádková fantasy Tima Burtona. USA/2016/fantasy/v českém znění
10. 10. pondělí, 20:00 - Kino
ANTHROPOID
Koprodukční ﬁlm nazvaný podle stejnojmenné operace vedoucí
k atentátu na Reinharda Heydricha. V hlavní roli Jamie Dornan a Aňa
Geislerová. VB, ČR, Fr/2016/historický, thriller, válečný/120 min
11. 10. úterý,19:30 - Přednáška
Další z cyklu přednášek V. Červa

VLASTA ČERV

12. 10. středa, 20:00 - Kino
CAFÉ SOCIETY
Nový ﬁlm Woodyho Allena. USA/2016/komedie, drama, romantický/96
min/s českými titulky
13. 10. čtvrtek, 19:30 - Divadlo
DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ
Hlavní hrdinka této svěží komedie, přijde jako hospodyně z agentury
Domácí štěstí udělat pořádek do moderní rodiny.
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa

16. 10. neděle, 16:00 a 17. 10. pondělí, 9:00 a 10:30 - Divadlo pro děti
JANA RYCHTEROVÁ A KLAUN RUDA - ZPÍVACÍ PÍSNIČKY
Zábavný pořad s veselými písničkami rozezpívá malé i velké.
17. 10. pondělí, 20:00 - Kino

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Komedie o muži, který všem všechno opraví, ale vlastní život
spravovat nedokáže. ČR/2016/komedie/85 min
18. 10. úterý, 20:00
UČITELKA
Normální třída, obyčejní žáci, mimořádná učitelka. Nový celovečerní
ﬁlm Jana Hřebejka a Petra Jarchovského. SR, ČR/2016/drama/102
min/mládeži přístupný/ve slovenském znění
19. 10. středa 20:00 - Kino
KRYCÍ JMÉNO HOLEC
Děj špionážního dramatu se odehrává mezi Prahou a Vídní v roce
1968. ČR, Rakousko/2016/drama/98 min
20. 10. čtvrtek, 19:30 - POZOR! Tentokrát 3. čtvrtek v měsíci
BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.
Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!
24. 10. pondělí, 20:00 - Kino
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Komedie úspěšné ﬁlmařské dvojice J. Vejdělek - T. Hoﬀman s O.
Vetchým v hlavní roli. ČR/2016/komedie
25. 10. úterý, 19:30 a 20:30 - Kurzy
SOCIAL CLUB - poklábosení v angličtině
Od 19:30 začátečníci a mírně pokročilí, od 20:30 středně pokročilí
a pokročilí. Nutné předplatné!
30. 10. neděle, 16:00 - Kino pro děti
LICHOŽROUTI
Rodinný ﬁlm o radostech a strastech malých zlodějů ponožek.
ČR/2016/animovaný, rodinný/86 min
31. 10. pondělí, 19:00 - Setkání s…
JOSEFEM DVOŘÁKEM
Josef Dvořák, český herec stovek televizních rolí a seriálů, který
také propůjčil svůj hlas několika večerníčkům, přijede a představí se
v nezvyklé poloze sólového diskutéra. Josef Dvořák věnuje výtěžek
ze vstupného na Sochání pro Hedviku.
KAŽDÁ STŘEDA do ledna 2017

MODERNÍ YOYOVÁNÍ

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. 10: 3. 10. 2016. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Jana Jochová, Pavla Fischerová, Radomír Kůla, Marie
Mikušová, Robert Zoulík, Matěj Nejedlý, Daniel Stangl, korektura Ludmila Palatová. Foto na titulní straně - LuP. 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. 10. 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

Svatý Jakub v Jakubu,
oživlý středověk na průčelí kostela

Jiří Kubík
Je to pravý Klánovičák. Znám ho už
od dětství a jako kámoš se vždycky
osvědčil. Krásně kreslil a svůj
umělecký talent rozvíjel na umělecké
škole obor rytectví. V tomto oboru
pracoval několik let, ale díky stoleté
tradici rodinné kamenické firmy
zůstal nakonec věrný kameni.
V Klánovicích bylo v 70. letech více
umělců, kteří se věnovali sochařině.
Byl to Josef Vajce, Jaroslav Hampl
a architekt Milan Hrouda. Jirka Kubík
vytvořil spolu s nimi tvůrčí čtveřici.
Společně vytvořili např. žulový reliéf
na nádraží Holešovice, na náměstích
v Horních Roztylech jsou to sochy
Slunce a Země, fontána Dva prameny
na brněnském náměstí a další.
Jirka má záběr nejen v umění. Byl
velkým sportovcem. Jezdil závodně
na kole, ale učarovalo mu létání ve
sportovních letadlech. I tento sport
provázel jeho uměleckou činnost.
Impulsem k tvorbě památníku
mistrů světa v letecké akrobacii byla
tragická smrt Martina Stáhalíka.
Spolu se synem Ondřejem Kubíkem
vytvořil památník věnovaný všem
mistrům světa v letecké akrobacii
umístěném na letišti v Dlouhé
Lhotě u Příbrami. Už po několik
let má Jirka velkou vazbu na Vlastu
Buriana. Všestrannost tohoto umělce
a sportovce ho natolik oslovila, že
spolupracuje se Společností pro
Vlastu Buriana a přispívá svou
uměleckou tvorbou k místům, kde
Burian působil. Např. pamětní deska
ve Švandově divadle, památník Vlasty
Buriana na stadionu Viktoria Žižkov
či v Kamenici nad Lipou atd. Hlavní
profesní činností Jirky Kubíka je
pietní architektura. Kdysi ho vyzval
Václav Havel k práci na rodinném
náhrobku a později ho oslovila
Dagmar Havlová, aby vytesal zlatá
písmena na náhrobek Václava Havla.
Vytvořil i epitafní desku Waldemaru
Matuškovi. V posledních dnech
se zabývá v Klánovicích opravou
poškozených lipových listů Josefa
Vajceho v aleji Hany Benešové.
Marie Mikušová

Malá obec Jakub leží jen pár kilometrů
za Kutnou Horou. Vlastně tu není nic
zajímavého, rodinné domky, rozlehlá
plochá náves, zeď obepínající malý
kostelík. Jenže právě tento svatostánek
je naprosto ojedinělá církevní stavba,
která nemá v Čechách obdoby. Unikátní
je svým stářím a venkovní výzdobou.
Jižní stěnu hlavní lodě totiž zdobí série
osmi do kamene vytesaných postav,
které jsou nejstarším dochovaným
souborem románských figurálních
plastik u nás. Zajímavé je, že jejich autor
neznal přesné rozměry stavby, protože
některé sochy musely být při osazování
osekány, aby se vešly do fasádních
arkádových polí. Jiná teorie tvrdí, že
sochy sem byly převezeny odjinud.
Ústřední postavou umístěnou přímo
nad portálem kostela je reliéf sv. Jakuba,
po jehož stranách klečí dvě postavy
mladíků. Muž s biskupskou berlou,
stojící vlevo, představuje sv. Vojtěcha,
třetí postava s přiseknutým mečem je
zpodobnění sv. Václava. Zajímavostí je
tympanon z červeného pískovce, který
se dochoval v téměř neponičeném
stavu. Dominantou kostela je třicet
metrů vysoká věž s románskými
trojokny. Pokud budete chtít vidět
interiér a dozvědět se více z historie
této sakrální stavby, musíte zavolat na
mobil průvodci, který bydlí ve vsi a rád

se během několika minut dostaví. Kostel
je zasvěcen sv. Jakubovi, apoštolovi,
jehož ostatky přitahují do Santiago de
Compostela tisíce poutníků. Nechcete
si udělat malou svatojakubskou pouť?
Z Klánovic podél Labe do Jakuba je
to „pouhých“ 84 km. Vytrvalci mohou
pokračovat do nedalekého Záboří, kde
se nachází další místní rarita, kostel
se skvostným, bohatě zdobeným,
románským portálem, jaký známe
z francouzských klášterů.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Samos je opět Samosem
Zdálo by se, že restauraci Samos
v Krovově ulici netřeba představovat, ale…
V roce 2002 tento „středomořský ostrov“
uprostřed Klánovic otevřel Klánovičák pan
Pazis s rodinou. On sám je původem Řek,
a tak bylo jasné, jaká nabídka jídel bude
tvořit profil restaurace.
Po pár letech dali Pazisovi přednost
zaslouženému odpočinku a restauraci
pronajali. Během let se zde vystřídalo
množství více, ale spíš méně úspěšných
restauratérů, z nichž ten poslední
Samos doslova pohřbil. Vybydlený,
zakouřený a zanedbaný objekt se zdálo
jako nejrozumnější prodat, ale protože
Pazisovi se jen tak nevzdávají, rozhodli
se Samos vzkřísit, a to vlastními silami.
Celé léto uklízeli, natírali, rekonstruovali,
malovali, zařizovali, aby 1. září mohli
přivítat první hosty.
Pan Pazis opět vytáhl zástěru a tančí
své řecké tance v kuchyni, syn Michal
dělá provozního, ale najdete ho i za
barem, vnučka Karolína obsluhuje hosty,
manželka Dana od všeho trochu podle

potřeby. A na atmosféře v restauraci je to
znát. Pomalu se vracejí hosté, kteří si ještě
pamatují na začátky Samosu, a zase si
dávají zejména vynikající řecké speciality
- lilek v těstíčku s tzatziki, saganaki,
taramara salata, souvlaki, ale i pizzu,
kterou tu umějí také moc dobře.
Zapít všechny dobroty můžete třeba
točenou dvanáctkou nebo řeckým
vínem, v nealko nabídce najdete i domácí
limonády. Všude je čisto a celá restaurace
voní novotou. Za tak krátkou dobu po
znovuotevření je na hodnocení možná
trochu brzo, ale už za ten entuziasmus,
s nímž se Pazisovi opět pustili do práce, si
zaslouží plný počet hvězdiček.
Klára Svobodová
Samos
Krovova 459, Klánovice
605 059 309
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