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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
máme za sebou měsíc říjen, ve
kterém z celospolečenského hlediska
dominovaly parlamentní volby.
V Klánovicích na rozdíl od některých
jiných městských částí proběhly
bez komplikací, za což zaslouží
poděkování všichni, kteří se na jejich
průběhu podíleli, zejména pak členové
a zapisovatelky volebních komisí.
Výsledky v Klánovicích jsou zásadně
odlišné od výsledků celostátních
i celopražských a najdete je uvnitř
tohoto čísla. Den po volbách se skoro
tisíc běžců vydalo na trať Klánovického
půlmaratonu, další stovky se účastnily
doprovodných běhů na kratší tratě.
Na úspěchu akce se pod vedením
ředitele Ondřeje Broučka podílelo
mnoho místních organizací, spolků
a jednotlivých dobrovolníků, což
z tohoto závodu trochu neplánovaně
udělalo jednu z největších komunitních
akcí v Klánovicích. Z dalších
povedených říjnových akcí zmíním
alespoň odbornou besedu o víceletých
gymnáziích nebo výlov rybníků na
Placinách. Ze stavebních věcí je
nejdůležitější říjnovou informací
skutečnost, že byla úspěšně dokončena
přístavba mateřské školky a objekt
byl předán naší městské části. Nyní se
už jen dokončují některé interiérové
prvky a řeší se potřebná administrativa
(hygiena, hasiči, kolaudace). Pokud
vše půjde podle plánu, přivítáme
zde nové předškoláčky už v druhé
polovině listopadu. Bez větších
problémů pokračuje také přístavba
základní školy, kde jsme dokonce
oproti harmonogramu v mírném
předstihu. Už od 4. prosince bude proto
uzavřena stávající školní jídelna, aby
ji mohla stavební firma přebudovat.
Pro naše školáky zajišťujeme
náhradní stravování, rodiče i děti se
všechny potřebné informace včas
dozvědí od ředitele školy. Informace
o dalších stavbách (opravy silnic,
rekonstrukci plynovodů atd.) najdete
na dalších stránkách. Přeji Vám všem
hezký listopad.
Ferdinand Polák

Zprávy z Rady městské části
ÚMČ nabízí klánovickým občanům
k likvidaci zeleně jednak deponii, jednak
šest kontejnerů na zelený odpad. Ty byly
původně určeny pouze pro trávu a listí.
Časem se začaly do kontejnerů odkládat
silné větve a dokonce části kmenů.
Původní frekvence odvozu kontejnerů
2x týdně už nestačila a naši pracovníci
začali vyvážet kontejnery 3x týdně. Ostatní
práce byly z tohoto důvodu zanedbávány.
Proto RMČ rozhodla, že se kontejnery
budou vyvážet pouze 2x týdně (pondělí
a pátek) s tím, že do kontejnerů se může
odkládat pouze tráva, listí a větve drcené
ze štěpkovače. Aby měli klánovičtí občané
i nadále možnost likvidovat zelený odpad
včetně větví, rozšiřuje se provoz na

deponii v měsících listopad a prosinec 4x
týdně a to: pondělí, středa a pátek v době
od 15 do 17 hodin a každou sobotu od 9 do
12 hodin. Pokud budou občané likvidovat
velké množství větví ze svých zahrad, lze
požádat Úřad o zapůjčení kontejneru.
Žádáme Vás proto, vážení klánovičtí
občané, abyste respektovali rozhodnutí
ÚMČ, využívali kontejnery pouze na
doporučený obsah a více využívali deponii.
Poskytované služby naším Úřadem týkající
se zeleně jsou ve srovnání s okolními
obcemi nadstandardní a jsme rádi, že i Vy
budete Úřadu ve věci udržování pořádku
při likvidaci zeleně nápomocni.
Marie Mikušová, radní

Jednání Rady 25. 9. 2017
• rada vyhodnotila VŘ na opravu
cyklotrasy Jeníkovická/Všestarská
• seznámila se a vzala na vědomí
rozhodnutí ÚMČ – odbor stavební
úřad MČ Praha 21 ve věci žádosti
majitele pozemku o napojení
pozemků na inženýrské sítě
• schválila smlouvy o umístění
inženýrských sítí
• stanovila cenu za pronájem 1
cykloboxu na rok 2018 (1. 1.–31. 12.
2018)ve výši 1200 Kč
• nesouhlasila se změnou stavby před
dokončením, a to se způsobem
oplocení pozemku
• nesouhlasila s dělením pozemků
• projednávala doporučení komise

dopravy a komise výstavby
• schválila vypsání poptávky na
akci „Vybudování fitparku“ dle
přidělené dotace od MHMP
• schválila uzavření smlouvy na
administraci dotace z 23. Výzvy
OP „Pól růstu“, na akci „Klánovice
– navýšení kapacity ZŠ“ od
společnosti TNT Consulting, s.r.o.,
IČO 25528114, se sídlem Praha 4, za
cenu 69 000 Kč bez DPH
• schválila rozpočtová opatření
• schválila uzavření Dodatku
č. 1 ke smlouvě uzavřené se
společností ViVA school s.r.o.
a prodlužuje termín dokončení díla
do 23. 10. 2017

Jednání Rady 10. 10. 2017
• rada schválila zveřejnění záměru
pronájmu pozemků pro umístění
a provoz autobusových přístřešků.
• bezplatné využití pozemku v prostoru
Přímského náměstí p. č. 910 v k. ú.
Klánovice pro SDH a JSDH Klánovice
na školení prevence a požární ochrany
pro žáky 2. ročníku ZŠ Klánovice
• schválila žádost na MHMP o vypůjčení
pozemku p. č. 343 v k. ú. Klánovice
za záměrem vybudování plochy pro
parkování automobilů
• schválila uzavření Dodatku č. 1
se společností VRŠA SPORT s.r.o.
se sídlem Praha 4, IČO 27894258,
kterým se mění platební podmínky
smlouvy na průběžné financování.
Celková cena díla zůstává nezměněna.
Dodatkem č. 1 se prodlužuje záruční
lhůta na dílo o 1 rok

• schválila objednávku Studie a zadávací
dokumentace pro výběr projektanta
na projektové práce pro zázemí FK
Klánovice na akci „Rekonstrukce
zázemí FK Klánovice“, v ceně 105 000
Kč bez DPH u společnosti Ateliér
Vyšehrad s.r.o.
• schválila pro Masarykovu ZŠ,
Praha 9–Klánovice, Slavětínská 200
s účinností od 1. 9. 2018 změnu ve
Školském rejstříku
• schválila uzavření darovací
smlouvy mezi MČ Praha–Klánovice
a společností Aristone spol.
s r.o., se sídlem Praha 1, IČO
25114212 na peněžní částku 400
000 Kč pro potřeby MČ Praha–
Klánovice pro rok 2017
Zpracovala Ivana Horská,
tajemnice ÚMČ
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Otázky a odpovědi
V minulém měsíci probíhala v ulici Slavětínská rekonstrukce plynového vedení
přesunutá do zeleného pásu, cca 2,5 m od lipového stromořadí. Zastupitelstvo toto
odsouhlasilo mimo jiné za podmínky, že při výkopech bude plně respektována ČSN
83 9061, především požadavek na ochranu kořenů nad 3 cm a na ochranu stromů
před mechanickým poškozením. Dle našeho zjištění, přestože výkopy byly prováděny
ručně, k přetínání i větších kořenů docházelo. Obracíme se proto na Vás, jako na
odborníka, s otázkou, jestli bylo plně toto usnesení naplňováno a jestli těmito pracemi
nemohlo dojít k vážnějšímu narušení těchto letitých stromů?
Ochrana stromů a jejich kořenového prostoru při stavební činnosti není jen ten vlastní
výkop. Minimálně stejně důležitá, nebo spíš významnější je i minimalizace přejezdu
techniky v blízkosti kmenů a kořenových náběhů, zabránění skládkování materiálů
v blízkosti stromů i rychlost zpětného zásypu výkopových rýh, aby nedocházelo
k přesychání kořenového prostoru apod.
Musím říct, že toto všechno se na této stavbě, vlivem pozitivního přístupu investora
i zhotovitele i díky kontrolní činnosti městské části uspokojivě podařilo. Zhotovitel před
realizací představil i svého arboristu, který měl po celou dobu dohlížet na průběh prací
a případně provádět nezbytná ošetření v kořenovém prostoru. Při našich nahodilých
a neohlášených kontrolách cca 5x v průběhu výkopových prací nebylo zjištěno závažnější
pochybení – poškození kořenového systému, které by mohlo mít fatální vliv na zdravotní
stav stromů. Zjištěné menší nedostatky – tj. jednotlivé poškození nebo přerušení kořenů
o hraničním průměru vlivem obtížně rozpojitelného půdního horizontu, byly operativně
odstraňovány, a ošetřovány stromovým balzámem Tervanol.
Ing. Ivan Marek, konzultant MČ Klánovice
U samoobsluhy Coop zmizela před časem vývěsní plocha, kde bylo možné občany
informovat o akcích konaných v Klánovicích. Plánuje ÚMČ návrat této plochy na
původní místo? Jaký je dnes počet volných plakátovacích ploch a plánuje ÚMČ jejich
rozšíření, nebo naopak redukci?
V tuto chvíli znovuinstalaci veřejné plakátovací plochy před samoobsluhu na
Slavětínské ulici neplánujeme. V Klánovicích jsou nyní minimálně tři vývěsky pro legální
výlep či pověšení plakátů – u pošty, u Bazaru a na rohu ulic Všestarské a K Rukavičkárně.
Dvě z nich jsou dokonce oboustranné. To by pro potřeby městské části velikosti Klánovic
mělo bohatě stačit. Dále máme dvě zasklené vývěsky u úřadu MČ, které slouží primárně
jako úřední deska, ale dáváme sem i plakáty a pozvánky na zajímavé akce. Zcela nová
velká zasklená vývěska pro stejný účel byla nedávno instalována i na nástupišti naší
železniční zastávky. Primárním cílem v této věci do budoucna je zachovat informační
kapacitu vývěsek, ale přitom kultivovat veřejný prostor Klánovic. Informace o konaných
akcích zveřejňujeme rovněž v KZ, na webu MČ a dále také na letos zřízené facebookové
stránce Praha–Klánovice. Takže cest k informacím je jistě dostatek.
Ferdinand Polák, starosta
V ulicích Medinská a Aranžerská stále chybějí žluté vodorovné značky, které by
bránily parkování alespoň u vjezdů do domů. Kdy budou v těchto ulicích, kde parkují
lidi cestující vlakem do centra Prahy, žluté čáry vyznačeny?
V červnu tohoto roku proběhlo na radnici veřejné projednání tohoto záměru, který
se setkal s většinovou podporou přítomných občanů. Odbor dopravy v Újezdě nad
Lesy poté vydal oznámení o opatření obecné povahy, které mohla během třicetidenní
lhůty veřejnost připomínkovat. Této možnosti využil jeden občan, který se domnívá, že
dojde ke zhoršení současného stavu, a tím se celá záležitost vrátila zpět na klánovický
úřad. Rada MČ vydala v září stanovisko k námitkám dotyčného obyvatele, které nyní
posuzují opět v Újezdě. Pokud bude naše stanovisko dostačující, bude vydáno opatření
obecné povahy, které po patnácti dnech nabude účinnosti. To vše ale nastane až
v posledních měsících roku, což je období nejméně vhodné pro nástřik vodorovného
značení, který vyžaduje sucho a teplo. Nelze proto vyloučit další časový posun. Závěrem
jen připomínám, že toto opatření není legalizace současného protiprávního stavu, ale
posílení vymahatelnosti zákona městskou policií.
Robert Zoulík, radní pro dopravu
Otázky i za vás pokládali Luboš Palata a Zorka Starčevičová.
Svoje podněty a tipy na otázky zasílejte prosím na: kzsefredaktor@seznam.cz

Slovo šéfredaktora
Ne Jižní tangentě
Je to jedna z největších hrozeb,
která se už mnoho let nad
Klánovicemi vznáší. Jižní tangenta,
která by Klánovice přímo napojila
na dálnici na Hradec Králové, by
z naší obce udělala tranzitní trasu.
A to nejen při hledání nejrychlejší
cesty, ale i nejkratší spojky směrem
na Kolín, nebo i na Pražský okruh či
Jižní spojku. Stačí, když to naskočí na
dispej v jedné navigaci jako nejkratší,
či prostě alternativní spojení, a náš
dosavadní dopravní klid bude naždy
v háji. Ujišťování, že se tak podle
propočtů nestane, není na místě,
protože naopak riziko, že tomu tak
bude, je velké.
Podstatnou otázkou, kterou
bychom si měli klást, není to, zda
nám Jižní tangenta uškodí, ale
co při zmíněných rizicích zlepší.
Odpověď je, že nic podstatného.
Klíčovou pozitivní změnou může
být jen dokončení východní části
Pražského okruhu a mimoúrovňové
čtyřproudovky z Běchovic za Úvaly.
Ta odlehčí Újezdu a Běchovicím
natolik, že i autobus na metro bude
spolehlivý i v dopravních špičkách.
Pokud si Klánovice chtějí zachovat
a posílit svůj lázeňský charakter,
měly by naopak usilovat o další
zklidnění dopravy v obci, a nikoli
riskovat její výrazný nárůst. To
znamená například snížení rychlosti
nejen na Slavětínské, ale po celých
Klánovicích na třicet kilometrů, tedy
rychlost, při níž auta přestávají být
vražednou zbraní. Místo tangenty
by měla být Slavětínská zúžena
pro auta o jeden či dva zábranami
oddělené cyklistické pruhy. Provoz
na několika místech by nejen
semaforem, ale i dalšími opatřeními
měl být zpomalen tak, aby se prostě
víc než 30 km/h jet po Klánovicích
nejen nemohlo, ale i nedalo. Zlepší to
bezpečnost a sníží i hluk.
Také z tohoto hlediska je prostě
tangenta nesmysl, který jde proti
našim základním zájmům.
Luboš Palata
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Téma čísla: Opravy ulic aneb konec tankodromů v Klánovicích?
Opravy klánovických ulic jinak a lépe
Začátkem října byly zahájeny práce na opravách některých klánovických komunikací. Věc dlouho očekávaná a žádaná,
neboť zejména v tzv. horní části Klánovic je cesta domů v řadě případů skutečně dobrodružnou výpravou, zejména pokud
nevlastníte kvalitní terénní vůz. Vypravila jsem se proto za radním odpovědným za gesci dopravy, panem Robertem
Zoulíkem, abych se zeptala na podrobnosti.
Především mě zajímalo, jakým
způsobem budou opravy provedeny
a zda budou trvanlivé. V minulosti se
totiž opakovaně do některých úseků
silnic investovalo, ale často se ukázalo,
že zlepšení bylo jen velmi krátkodobé.
Doposud neexistovalo v Klánovicích
systematické mapovaní stavu silnic.
Rada MČ tedy začala tím, že si na
jaře 2017 nechala zpracovat Návrh
technologického řešení oprav
klánovických komunikací. Obec
se samozřejmě o komunikace
v Klánovicích starala i v minulosti
a průběžně je opravovala. Jednalo se
však o opravy z vlastního rozpočtu,
kde bývalo zpravidla na tuto kapitolu
ročně vyčleněno mezi 1 až 2 miliony
korun. To umožňuje provádět opravy
pouze levnějšími technologiemi, a proto
je jejich životnost krátká. Většinou
nepřečkají více než jednu či dvě zimy.
Touto cestou jsme dále jít nechtěli.
Jaké jsou tedy jiné možnosti?
Navýšení kapitoly silnice v místním
rozpočtu? Nebo čekání na tzv. „velkou
magistrátní rekonstrukci“?
Výrazně navyšovat peníze na
opravy komunikací na úkor jiných

Foto RZ

Stroje, které vidíte, by měly z klánovických ulic udělat sjízdné komunikace
Foto KZ
oblastí rozpočtu nelze. Rozhodli
jsme se proto zažádat o mimořádnou
dotaci na magistrátu hl. m. Prahy
a uspěli jsme. Zásluhou zejména
pana starosty se podařilo získat
finanční injekci ve výši téměř 6
milionů korun. Dodatečně jsme ještě
získali přes milion korun na opravu
ulice Jeníkovická.

Jakým způsobem se tedy budou
tentokrát opravy provádět?
Opravy budou prováděny několika
způsoby. Část ulic, které jsou v lepším
stavu, dostane asfaltové záplaty,
například ulice Krňovická, Zádražanská
nebo Úprkova. Tyto nejjednodušší
opravy se udělají všechny ještě letos.
Největší část oprav bude spočívat
v tzv. recyklaci zastudena. To je
ekologická, rychlá a finančně únosná
technologie, při níž se vyfrézuje podloží,
rozdrtí se a smíchá s pojivem, zpravidla
cementem. Poté se vše zhutní a pokryje
6 cm silnou vrstvou asfaltu, což
trvanlivost opravy výrazně prodlouží.
Naším cílem je, aby provizorní opravy
vydržely až do finální rekonstrukce,
tedy deset až patnáct let.
Práce byly zahájeny začátkem října
a nyní se zastavily nebo postupují jen
pomalu. Z jakého důvodu?
Na mnoha místech výsledky
geologických sond ukázaly, že zemina
v podloží je příliš jílovitá a z toho
důvodu nelze při recyklaci zastudena
jako pojivo použít cement. Po jednáních
se zhotovitelem jsme se rozhodli
nahradit cement dorosolem, což je
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směsné hydraulické pojivo na vápenné
bázi, které má schopnost zpevňovat
jemnozrnnou zeminu. Na povrch
zpevněného podloží se přidá cca 10
cm štěrku, který se pokryje asfaltem.
Součástí oprav budou i vsakovací pruhy
a vyspádování vozovek.
Nebude nově použitý materiál
dražší? A jak je možné, že se tyto
okolnosti nevyjevily již v době
„pasportizace“ komunikací, ale
přišlo se na ně až v průběhu stavby?
Mírné navýšení tam bude, ale ne
zásadní. V rámci pasportizace se
neprováděly plošné sondy na zjištění
podloží, protože by to bylo velmi drahé.
Sondy se v odůvodněných případech
prováděly namátkově až před vlastní
recyklací. Tím bylo mimo jiné zjištěno,
že v ulici Malšovická bude třeba
kompletní výměna podloží
Jakých komunikací se budou opravy
týkat a jak vůbec byly komunikace k
opravě vybírány? Co určovalo priority?
Opravují se zejména komunikace
na Hornopočernicku, Smidarská,
Chatařská, Chudoměřická, Boušova,
Malšovická Třebechovická, Slatinská,
V Trninách Krňovická a další.
Celkově se jedná téměř o devět tisíc
čtverečních metrů.
O prioritách rozhodoval především
stav silnice, způsob technologického
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Foto RZ
řešení opravy a zohledněno bylo
také to, kdy přijde daná komunikace
na řadu v systému velkých
magistrátních rekonstrukcí.
Jaký je harmonogram prací
a termín dokončení?

Část prací bude dokončena do
konce listopadu a zbytek bude opraven
bezprostředně poté, co skončí zimní uzávěra
na stavební práce. Předpokládáme, že vše by
mělo být hotovo do dubna či května 2018.
Štěpánka Čtrnáctá

Oprava Blešnovské ulice
S opravou Blešnovské ulice, kterou
realizuje Magistrát hl. města Prahy,
se začalo na začátku dubna. Důvodem
je výstavba dešťové kanalizace pro
severovýchodní část Klánovic a celková
oprava Blešnovské ulice.
Rozhodně nelze říct, že tato akce
probíhá hladce a bez problémů.
Komplikace, které přináší obyvatelům
nejen Blešnovské ulice, ale i ulic
přilehlých, jsou poměrně velké.
Začátky byly opravdu nelehké, došlo
i na prokopnutí kanalizace a musela
být přerušena dodávka vody. Střídala
se období, kdy bylo možné dojet domů
autem, s obdobími, kdy to možné
nebylo. Většinou patřilo k překvapením
dne, jestli se projet povede nebo ne.
Častokrát se muselo čekat, až bagr
uvolní cestu a bude možné projet.
Komplikací se objevilo více. Největší
a nejzásadnější z nich byla skála, na
kterou se při výkopech narazilo. Tato
komplikace byla důvodem, proč se celá

stavba po třech měsících zastavila.
Muselo se vyřešit, co dál, zda vůbec
a jak pokračovat.
Nastalo dlouhé několikatýdenní
období, kdy možnost přijet domů autem
zmizela v nenávratnu. Na řadu přišla
papírová taška s obuví, ve které si člověk
pracující v kanceláři v centru Prahy
musí nést boty, do kterých se přezuje,
až se rozkopanou Blešnovskou dostane
na normální chodník.
Pokud by totiž prošel Blešnovskou, ať
už v létě v prachu a kamení, nebo teď na
podzim, kdy se prach změnil v bahno,
boty by si buď zničil, anebo by byly
ve stavu, ve kterém se v práci objevit
nemůže a nechce.
Ranní pohled z okna se stal
klíčovým nejen pro rozhodnutí co si
obléci, ale také jak moc bude nutno si
vykasat kalhoty.
Přičemž trasu musí mnozí absolvovat
i několikrát denně.
Vše se dá jistě zvládnout, když je

dobrá vůle a hlavně jistota, že se
jedná o diskomfort, který je časově
omezen. Časový horizont se ale, zdá
se, prodlužuje. Listopadem počínaje už
běží osmý měsíc stavby.
Poděkování určitě patří Městské části
Praha – Klánovice, která se do stavby
vložila a docílilo se tak toho, že bude
opravena i k Blešnovské přiléhající slepá
ulice Řepečská. Jinak reálně hrozilo,
že obyvatelé Řepečské budou v tomto
módu dva roky, a navíc se při následné
opravě Řepečské zničí těžkou technikou
již opravená ulice Blešnovská.
Nyní se opět staví. Nutno podotknout,
že tempo se rozhodně nejeví jako
závratné. Je tak zcela evidentní, že život
na staveništi pro obyvatele Blešnovské
a přilehlých ulic ještě zdaleka nekončí
a nadcházející počasí začne celou stavbu
víc a víc zdržovat. Nezbývá než doufat,
že se stavební práce podaří dokončit
ještě v letošním roce.
Petra Hupšilová
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Hydepark

Změna v zimní údržbě klánovických komunikací
V minulém zimním období
v Klánovicích uklízela sníh firma
z Horních Počernic, která neplnila
svoje povinnosti v souladu s uzavřenou
smlouvou. Smluvní závazek byl proto
ze strany MČ rozvázán a bylo vypsáno
nové výběrové řízení, v jehož rámci
doznal určitých změn i samotný

kontrakt. Šlo primárně o jiný způsob
odměny, z hodinové, kde pomalejší
firmě platíte více peněz, na odměnu za
odklizené kilometry, což je pevně daný
parametr. Zároveň bude úřad v rámci
kontroly zaznamenávat čas konce
sněžení, od něhož běží provozovateli
lhůta na dokončení úklidu. Nemělo

by se tak stát, že některé vzdálenější
oblasti obce budou uklizeny až druhý
den nebo vůbec. Zakázku získala
místní firma se zkušeností s touto
činností z dob minulých. Věřím,
že během letošní zimy nebude
důvod ke stížnostem.
Robert Zoulík (Spolu pro Klánovice)

Všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější
Klánovice milujeme mimo jiné
především pro jejich les a vzrostlé
stromy v zahradách. Ty chrání zákon
č. 114/1992 O ochraně přírody a krajiny
a vyhláška MŽP 222/2014. V souladu
s nimi, pokud chceme vykácet zdravý
strom o průměru více než 130 cm široký
ve výšce 80 cm, musíme o to zažádat.
Ve lhůtě do 60 dnů dojde k ohledání
na místě, a když se nikdo neodvolá,

tak se může cca do měsíce kácet… V 99
% případů se u nás ukládá náhradní
výsadba v poměru 1 : 2 (starý za nové)
(zdroj: úřednice MČ Klánovice A. J.).
Na pozemku pana starosty to letos
probíhalo jinak. Dle našich informací,
které jsme důkladně prověřili, více než
pět kmenů stromů bezplatně porazila
magistrátem placená firma Geosan
(zdr. Ing. Hoření, stavbyvedoucí) z toho

minimálně jeden měl 130 cm. Za ten
byla fyzické osobě udělena pokuta
v dolní hranici z max. sazby 5000
Kč. Náhradní výsadba není udělena.
(zdr. úřad Praha 21). Je smutné, že
nectění zákona se minimálně finančně
vyplácí, ale veřejně činné osobě by se
to stávat nemělo.
Zorka Starčevičová (Čas na změnu)
(Kráceno KZ)

Krok k bezbariérovým Klánovicím
Zdravý člověk chodí po Klánovicích
a ani si neuvědomí, kolik překážek zde
číhá na handicapované. Trochu si to jistě
uvědomil každý, kdo měl nebo má malé
děti a zápolil s překážkami s kočárkem.
Nedávno navštívil dopravní komisi pan
Hradecký, kterého jistě všichni Klánovičtí

znají, a upozornil nás na asi dlouho
přehlížený problém detailu přechodů
na Slavětínské ulici. Skutečně dostat
se s invalidním vozíkem přes žlábky na
krajích ulice je poměrně kaskadérský
výkon. Proto jsme se rozhodli pro úpravu
přechodu u KC Beseda. Doufáme, že

tímto zjednodušíme život spoluobčanům
se sníženou pohyblivostí a i rodičům
s kočárky. Pokud se toto řešení osvědčí,
rádi bychom do budoucna upravili takto
všechny přechody na Slavětínské.
Za SPK Ondřej Voleš, předseda
dopravní komise

Opravy místních komunikací
Dlouholetou snahou naší městské
části je každoročně vyčlenit finanční
prostředky na opravy místních
komunikací. Letošní rok je unikátní tím,
že Magistrát hl. m. Prahy nerealizuje
výrazné a finančně náročné stavby
dopravního charakteru (v minulosti
např. tunely Blanka), a tak Klánovice
získaly rekordní množství peněz.
Vedle běžných oprav a vylepšení
stavu komunikací v Klánovicích
probíhá generální oprava, resp.

výstavba komunikací. Jedná se
o dva odlišné postupy. Jeden známe
z centra Klánovic, poznáte ho tak, že
je budována zcela nová komunikace,
včetně chodníků a odvodnění. Zpravidla
v zámkové dlažbě. Tuto stavbu zcela
financuje Magistrát a Klánovice se na
těchto opravách finančně nepodílejí.
V současné době tato stavba pokračuje
III. etapou, do které je zahrnuta
např. ulice Blešnovská, Karla Křížka,
Rodovská a další.

Druhý postup poznáte tak, že prašný
nebo jinak poškozený povrch je opraven
a vylepšen. Nemění se parametr
silnice, nebudují se chodníky, neřeší
se odvodnění. Tento druhý případ je
zcela hrazen z prostředků Klánovic
a jedná se o dočasná řešení, neboť nové
komunikace by měly být vybudovány
na celém území…
STAN Klánovice, Petr Soukup,
Pavla Fischerová, Jindřich Lukáš
(Kráceno KZ)

Ze života Klánovic

Japonská Vltava v Klánovicích
Televize NHK ( japonská obdoba
britské BBC ) se v říjnu objevila
v Klánovicích. Japonský štáb hudební
redakce NHK přijel 9. října natáčet
obraz ke slavné Vltavě, jenž něžně
i vznešeně rozezpíval Klánovický
dětský sbor Claireton Chorale paní
sbormistryně Světlany Tvrzické.
Vltava se u nás běžně nezpívá, ale
dětský sbor Claireton Chorale paní
sbormistryně Světlany Tvrzické ji má

na reperotáru už třináct let. Textař
Michal Prostějovský k ní složil slova při
příležitosti vstupu České republiky do
Evropské unie a sbor zazpíval společně
s Leonou Machálkovou a Bigbandem
F.Slováčka na oslavě našeho vstupu
do Evropské unie na Staroměstském
náměstí v roce 2004. Byla to úspěšná
premiéra a od té doby paní sbormistryně
Vltavu zařazuje pravidelně na koncerty,
protože děti ji rády zpívají.

Díky tomu pan režisér NKH
Fukumoto zde našel ideální naplnění
svého záměru: představit v Japonsku,
že po sto padesáti letech od vzniku zní
u nás Vltava vedle orchestrální podoby
i v hlasech dětských sborů. A že vize
Bedřicha Smetany se naplnila a žije dál
v nejmladších generacích.
Martin Vačkář
(Kráceno KZ)
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Zprávy z Úřadu městské části

Opravy klánovických komunikací
Dne 25. 8. 2017 vybrala Rada
MČ firmu GEOSAN GROUP, a. s.
jako zhotovitele zakázky „Opravy
klánovických komunikací“ v celkové
ceně cca 7,1 mil. Kč. Podle smlouvy
je větší část oprav řešena technologií
recyklace zastudena, menší část
vysprávkami asfaltovou směsí. Při
dobrých klimatických podmínkách
mělo být vše hotovo ještě v letošním
roce. Ačkoli byly před podpisem
smlouvy provedeny tři sondy za účelem
zjištění kvality stávajícího povrhu, po
zahájení prací se ukázalo, že stav části
vozovek a zejména jejich podloží,
je v horším stavu, než se předpokládalo
a než bylo možné pomocí provedených
sond zjistit. Museli jsme tedy
u části těchto komunikací po dohodě

s technickým dozorem upravit
a doplnit plánovanou technologii
mj. o úpravu hydraulickým pojivem
DOROSOL a použitím většího množství
podkladní vrstvy štěrku, což bude mít
za následek navýšení celkové ceny cca
o 1,3 mil. Kč. Část oprav bude navíc
nutné přesunout na jaro příštího roku,
protože modifikovaná technologie
vyžaduje výrazně lepší klimatické
podmínky, než lze předpokládat
v listopadu a prosinci. Výsledkem
však bude mnohem kvalitnější
a dlouhodobější oprava s plnou
zárukou dle podepsané smlouvy. RMČ
proto v tomto případě jednomyslně
upřednostnila kvalitu provedení díla
před rychlostí jeho dokončení.
Ferdinand Polák

Ochrana stromů při rekonstrukci plynovodu
Začátkem podzimu 2017 proběhla
dlouhodobě plánovaná rekonstrukce
středotlakého plynového potrubí
ve Slavětínské ulici. Tu již ve stádiu
projektové přípravy městská část
připomínkovala s cílem minimalizovat
případné škody na stávající zeleni
v trase plynovodu. Projekt tyto
požadavky respektoval a nová trasa
je vedena v nejbližším možném
souběhu s ostatními stávajícími
inženýrskými sítěmi a v co největší
možné vzdálenosti od stromořadí.
Před zahájením výkopových prací byl
zhotovitel poučen o ustanoveních
normy ČSN 83 9061 Technologie
vegetačních úprav v krajině – Ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích. Zhotovitel
představil i svého specialistu
dendrologa, který měl ochranu
kořenového prostoru přímo na
stavbě na starosti. Po celou dobu
prací probíhaly také kontroly
ze strany MČ Praha–Klánovice,
a to pracovnicemi úřadu i externím
specialistou dendrologem. Kontroly
i fotodokumentace byla pořizována
jak během standardních kontrolních
dnů stavby, tak při individuálních

kontrolách. V rozhodující míře bylo
stavbou ke kořenovému systému
přiléhajícího lipového stromořadí
přistupováno zodpovědně a šetrně.
Silné kořeny byly zachovávány
a podkopány, nezbytně přerušené
slabší kořeny byly ošetřeny
řezem a stromovým balzámem
Tervanol proti vniku houbové
infekce. Výkopy byly v konfliktních
plochách prováděny ručně. Menší
poškození drobnějších kořenů
výkopy ve stmeleném, obtížně
rozpojitelném půdním horizontu,
jsou akceptovatelná. Pozitivní byla
rychlost zpětného zásypu a uvádění
trasy do původního stavu, kdy
nedošlo k nadměrnému vysychání
obnažených částí kořenového
systému. Domníváme se, že s ohledem
k pozitivnímu přístupu investora
(Pražská plynárenská), zodpovědnosti
zhotovitele i kontrolní činnosti MČ
bylo dílo zrealizováno nadstandardně
ohleduplně ke stávající zeleni
a neočekáváme negativní reakci
dřevin ve stromořadí. Obdobnou
součinností by měly být řešeny i další
podobné problematické realizace.
Ferdinand Polák

Jubilanti
Listopad
Helena Zárubová
Věra Feřteková
Vlasta Šubrová
Alexandr Batovec
Danuše Slámová
Zdeněk Kutzendörfer
František Kubíček
Jiří Klán
Věra Křenová
Miroslava Krejcarová
Všem oslavencům gratulujeme!

Nabídka brigády
MČ Praha–Klánovice přijme
brigádníky na úklid listí
a veřejného prostranství.

Kontejnery na listí a rostlinný odpad
budou přistaveny 11. 11. 2017
od 9 hod. do 12 hod. (sobota)
roh Lochenická a Medinská,
roh Lovčická a Malšovická, roh
V Jehličině a Šlechtitelská, roh
Želkovická a V Cestkách

Mobilní sběr
nebezpečného odpadu
Obsluze sběrového vozidla můžete
odkládat pouze níže uvedené
odpady: – rozpouštědla – kyseliny –
zásady – fotochemikálie – pesticidy
– zářivky a jiný odpad s obsahem
rtuti (teploměry) – olej a tuk (kromě
jedlého) – barvy, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice – detergenty
obsahující nebezpečné látky
(čisticí prostředky)
A to 7. 11. 2017 (úterý) na těchto
místech: ul. Votavova (u nákupního
střediska) 17.40 hod.–18.00 hod. ul.
Krovova (u pizzerie SAMOS) 18.10
hod.–18.30 hod. ul. Šlechtitelská
(křižovatka s ul. Libčanská) 18.40
hod.–19.00 hod.
Kontejnery na bioodpad budou
odváženy 2x týdně v pondělí
a v pátek. Neodkládejte, prosím,
bioodpad mimo kontejnery.

císlo 11 | 2017

8

Klánovický kaleidoskop
Výstava v Nové Besedě
Vernisáž výstavy Ivy Hűttnerové
Obrázky, která proběhne ve čtvrtek
2. 11. od 19. hod a zahájí prodejní
výstavu trvající do 22. prosince.
Újezdská galerie
Café Galerie Zelený Dům pořádá
v listopadu výstavu Karolíny Mitášové
obrazy a Heleny Giras Kozákové
keramické objekty. Újezd nad Lesy,
Třebětínská 591.
Červená Karkulka
Představení pro děti, které jde
novátorskou cestou loutkového
divadla. Nová Beseda, neděle 12. 11.
v 16 hodin. Hrají: Karel Zima a Jarmil
Škvrna – Karkulka, Vlk a další.
Inscenace jde záměrně jinou cestou
než většina klasických loutkových
pohádek. S chutí přiznáváme úlohu
herců, kteří původně dokonce nejsou
ani herci, ale malíři pokojů.
Komedie v Počernicích
Daniel Glattauer, Ulrike Zemme:
Dobrý proti severáku
3D Company
Režie: Martin Vokoun
Hrají: Anna Fixová, Daniel Bambas
Romantická tragikomedie, která je
adaptací populárního rakouského
románu v e-mailech.
Divadlo Horní Počernice
Pondělí 13. listopadu v 19.30
Neckář v Klánovicích
Mimořádný koncert hudební
legendy, jejíž písničky si zpívá celý
národ a na české hudební scéně
působí více než padesát let. Koncert
Václava Neckáře 19. 11. v půl osmé
v Nové Besedě je vyprodán, ale třeba
někdo vrátí lístky.
Hana Maciuchová
Vřele doporučujeme diváky
i kritikou vysoce ceněný herecký
výkon Hany Maciuchové
v monodramu Žena vlčí mák
francouzské autorky Noelle Chatelet.
22. 11. 19.30 Nová Beseda.
Ladies night v Nové Besedě
Ve čtvrtek 30. 11. od 18.00 pro
vás chystáme již 7. Ladies night,
tentokrát na téma: „Vánoce jsou
tady, pojďme si je užít v klidu,
vyhněme se přeplněným nákupním
centrům a pořešme všechny
vánoční dárky pod jednou střechou,
v KC Nová Beseda!“
Výstava betlémů v hale
První letošní adventní neděli, 3.12.
od 14 do 18 hodin můžete navštívit
v Hale starosty Hanzala již třetí
ročník výstavy betlémů.
Sestavil Luboš Palata. Chcete
informovat o své akci? Napište
do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz

Událost měsíce

Výlov na Placinách a dětské závody

Říjen byl pro klánovické rybáře vyvrcholením roku. Výlov chovného rybníka se
těšil velkému zájmu.
Foto KZ - Miroslav Säckl

Soutěž mladých rybářů
Nejsem rybář, ale když u nás byla
vnoučata a chtěla rybařit, využili jsme
nabídku klánovických rybářů a vyrazili
na Placiny 14. října na soutěž malých
rybářů. Kromě židliček jsme neměli nic,
ale dostali jsme vše potřebné přesně tak,
jak nám bylo přislíbeno. Vylosovali jsme
si místo našeho rybářského stanoviště
u rybníka, dostali jsme prut, vidličky,
„policajta“, šrot a červy jako návnadu. Ke
každému malému rybáři přišel zkušený
rybář a vše mu vysvětlil. Rybník byl
kolem dokola obložen malými rybáři.

Našemu vnukovi sice rybářské štěstí
nepřálo, ale to vůbec nevadilo, protože
u rybářského domku bylo k dispozici
vše, abychom netrpěli hladem ani žízní.
Užívali jsme si poklidnou atmosféru
u rybníka, a protože počasí splnilo
očekávání babího léta, neměl rybářský
den chybičku. Vyhlášení výsledků
a obdarování všech malých rybářů
úspěšných i neúspěšných už bylo jenom
poslední tečkou hezkého sobotního
dne na Placinách.
Marie Mikušová
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Ze života Klánovic
Debata
o víceletých gymnáziích

Poslední říjnovou neděli vyjížděli naši hasiči při vichřici k desítkám zásahů,
především padlým stromům. Za jejich dobrovolnickou práci jim patří opravdu
velký dík. K události se vrátíme v příštím čísle KZ.
Foto SDH

Ze života Klánovic

Klánovice volily Poláka a Schwarzenberga
Volby v Klánovicích 20. a 21. října
rozhodovali voliči o novém rozložení
Poslanecké sněmovny. V Klánovicích
volby dopadly trochu jinak než
v celorepublikovém součtu. Na
prvním místě byla ODS s 24,40
procenta. Druhé skončilo hnutí ANO
2011 s necelými dvaceti procenty. Na
třetím místě Česká pirátská strana
s 15,75 procenta a hned za ní TOP 09,
která obdržela přes 13 procent hlasů.
Ostatní strany a hnutí v Klánovicích
nepřekročily pětiprocentní hranici.
Nejvíce preferenčních hlasů dostali
v Klánovicích starosta Ferdinand
Polák, Karel Schwarzenberg, Martin
Stropnický nebo Dominik Feri.
Naše městská část je při volbách
rozdělena tradičně na dva volební
okrsky. Početně jsou nevyrovnané.
Zatímco v prvním volebním okrsku bylo
odevzdáno 711 platných hlasů, v druhém
volebním okrsku bylo odevzdáno 1166
platných hlasů. I subjektivně bylo po
celou dobu voleb v místnosti, kde volil

okrsek číslo 2 mnohem více lidí. Do
budoucna by pravděpodobně chtělo
vytvořit třetí volební okrsek, nebo
alespoň okrsky vyrovnat, protože druhý
volební okrsek bývá spočítán mezi
posledními v republice.
Volební účast byla v Klánovicích
podstatně vyšší, než když spočítáme
celou republiku dohromady. V prvním
volebním okrsku dosáhla nad 74
procent a v druhém čítala necelých 72
procent. Celé hlasování proběhlo bez
větších problémů. Okrsková volební
komise měla k disposici i seznam
ztracených voličských průkazů,
který vydalo ministerstvo vnitra.
Vzhledem k tomu, že jsem letos měl
možnost předsedat jedné z okrskových
volebních komisí, chtěl bych ještě
této příležitosti využít a poděkovat
všem členům komise za spolupráci
a také paní zapisovatelce a všem
lidem z úřadu MČ za bezchybnou
přípravu voleb.
Michael Bouška

Nechat dítě na základní škole
v místě bydliště, nebo ho vyslat na
víceleté gymnázium? To je otázka,
kterou i v Klánovicích každoročně
řeší spousta rodičů. Proto se také
odborná debata, která probíhala
v jasně předvolební atmosféře, setkala
s velkou návštěvností a ohlasem.
Debatu moderoval pan starosta Polák
a hosty byli ředitel šestiletého gymnázia
Na Pražačce M. Kašpar, ředitelka
osmiletého gymnázia PORG Libeň A.
Výšková, expert na školství V. Klaus ml.,
člen ODS a nyní nově zvolený poslanec,
a ředitel zdejší základní školy M. Černý.
Zajímavé bylo, že v nejdůležitějších
otázkách panovala mezi přítomnými
velká shoda. Tedy základní doporučení
pro rodiče při výše uvedeném
rozhodování má mít tato kritéria: dítě
učivo ZŠ zvládá nadprůměrně dobře,
spíše se při vyučování nudí, učitel tuto
volbu doporučuje. Druhotná kritéria
jsou tato: základní škola není příliš
dobrá, dítě není spokojené ve své třídě
a po změně spolužáků spíše touží.
Vytrhnout ale dítě z dobrého kolektivu
a z dobré základní školy, když jeho
touha po učení není zjevná a spíš se
jedná o ambici rodičů, označili někteří
debatující přímo jako zločin na dětech.
Víceleté gymnázium totiž neznamená
nutně lepší start do profesního života,
ani některá nenabízejí více kvalitních
věcí než dobrá základní škola, kterou
my v Klánovicích podle debatujících
opravdu máme. Víceletá gymnázia
také příliš neplní původní záměr
svého vzniku být školami pro cca 1–2
% dětí, které vykazují mimořádný
zájem o učení, ale stala se jakýmsi
únikovým prostorem před nekvalitními
základními školami a také prostorem
naplňování rodičovských ambicí.
Debatující pak odpovídali na otázky
z publika např. ohledně nutné přípravy
na přijímací zkoušky. Shodli se, že
nadané dítě by se mělo na gymnázium
dostat bez zásadního drilování, které
někdy jde na úkor veškerého volného
času, a že takto vydrilované děti stejně
nakonec nebývají vhodnými studenty.
Debata trvala přes dvě hodiny a bylo
vidět, že všechny zaujala. Její záznam
je možné zhlédnout na YouTube.
Doufejme, že podobné debaty zažijí
Klánovice nejen před volbami.
Jana Jochová
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Ze života školy
Projekt Edison
Začátkem října naši školu
navštívil projekt Edison. Hlavním
bodem těchto přednášek byla
především odlišná kultura, kterou
nám představily přímo krajanky
z pěti velmi vzdálených zemí, a sice
z Indie, Japonska, Gruzie, Iránu
a Ázerbájdžánu.
Všechny dívky, které nám svou
vlast představily, jsou vysokoškolské
studentky, čímž mají velkou výhodu,
protože jsou studentům věkově blíže,
a tak jim žáci lépe věnují pozornost.
Konkrétně mně se nejvíce líbila
prezentace o Indii. Byla velmi dobře
zpracovaná a přednášející uměla
plynně anglicky a bylo jí skvěle
rozumět. Na této přednášce jsme
se dozvěděli podivuhodná fakta
a někteří si, myslím, i uvědomili, že
není všude ve světě takový klid jako
v České republice a že například
právě v Indii ženy nesmějí chodit na
ulici bez šátku.
O tom zřejmě tento projekt také
je, a navíc samozřejmě zajímavě
a zábavně ukazuje žákům či
studentům pozitiva i negativa
jiných kultur a zároveň rozšiřuje
znalosti zvyklostí a dobrého chování
v cizích zemích, což je důležité
hlavně pro cestování. Vezmemeli to konkrétněji, jako první nám
byly představeny dívky, které pro
nás měly na další týden připravené
referáty. Na tomto zahájení nám
nepředstavily jen sebe, ale také
několik fotek, šperků a ochutnávky
typických pokrmů.
Dívka z Ázerbájdžánu vyprávěla
o hlavním městě a o moderních
stavbách, které se v Baku vyskytují.
Oproti tomu dívka z Íránu mluvila
například o písmu a učila nás, jak
napsat své jméno. Ač se některá
přednáška líbila méně a některá
více, každý z nás si něco z referátů
odnesl. Já kupříkladu jsem si
uvědomila obrovské rozdíly mezi
přízvuky, protože přestože dívka
z Japonska uměla kvalitně anglicky,
nebylo jí příliš rozumět. Celkově si
myslím, že to byla skvělá odbočka
od studia a setkala se s mnoha
pozitivními ohlasy.
Anna Čtrnáctá, 9. B

Kulturní událost měsíce

Výjimečné představení v Nové Besedě
Divadelní představení Turecká kavárna
22. 10. zcela vyprodalo sál KC Nová
Beseda a i v Klánovicích splnilo záměr
jeho autora Roberta Thomase pobavit
diváka a předložit mu překvapivou
pointu. Na velmi malém prostoru se
před námi otevřel příběh z Paříže
v podobě tří povídek: Ustrašený svědek,
Pes a kočka, Zlatý pan ministr. Poslední
jmenovaná povídka v těsně povolební
atmosféře vnesla do sálu nádech
čerstvé aktuálnosti. Další humornou
dimenzi do tohoto představení vneslo
i tzv. odbourávání samotných herců,
což vzhledem ke komornosti sálu měl
možnost postřehnout a ocenit každičký

divák. V hlavní roli svým výkonem
nezklamal Václav Vydra a neméně dobře
mu sekundovaly herečky Jana Boušková
a Naďa Konvalinková. Jana Boušková
se ujala i role zpěvačky a každý příběh
uvedla písní k němu se vztahující
a jedním nápěvem je všechny spojující.
V kuloárech oslovení diváci se vyslovovali
velmi kladně, hovořili o pozitivní energii,
jemném člověčenství. V rámci chvály
zazněl i názor, že herci někdy zbytečně
sklouzávali k lacinému humoru ne úplně
odpovídajícímu jejich formátu. Celkově
byli diváci velmi nadšení a odměnili herce
dlouhým aplausem.
Zorka Starčevičová

Knihy mimo žebříček
I když řada z nás má mezi svými
známými někoho postiženého
Aspergerovým syndromem nebo jak
se častěji říká autistu s různě těžkým
stupněm postižení, málokdo četl
knihu od takového spisovatele. Navíc
knihu vtipnou, chytrou a inspirující.
Spisovatel, lingvista a cestovatel
Josef Schovanec je v této úzké
kategorii opravdu zajímavý a světově
proslulý autor. Naše knihovna má
naštěstí obě jeho zde vydané knihy –

O kolečko míň a Vítejte v Autistánu.
První je autorův životopis s vtipně
popsanými a až děsivými životními
zkušenostmi nadaného, ale trochu
jiného dítěte a mladého muže. Druhá je
především o cestování po celém světě
s abnormální znalostí jazyků (zejména
orientálních), ale se specifickými
zážitky, které vyplývají z trochu
odlišného vnímání světa a okolí.
Karel Horníček

MO Svazu tělesně postižených informuje
V říjnu probíhala naše činnost již
v plném rozsahu, pravidelná pondělní
cvičení a čtvrteční posezení. V polovině
října jsme vyslechli velice zajímavou
přednášku naší členky Evy Jakešové,
seznámila nás s historií sociální práce, tak
jak probíhala v našich zemích od samého
počátku, vlastně již od doby Marie Terezie.
Dozvěděli jsme se, jak za každého režimu
byla sociální práce organizována a státem
zajišťována. Přednáška nás všechny
velice zaujala a Evě Jakešové opravdu
děkujeme. Koncem října jsme konečně
absolvovali odložený výlet do Kerska /

vč.návštěvy ateliéru p. Kuby a samozřejmě
„Hájenky“/. Poslední podzimní výlet
se konal 31. 10., kdy jsme si prohlédli
Nový židovský hřbitov v Praze/vedle
Olšan u stanice Želivského/. Poslední
podzimní přednáška v klubu se koná 13.
listopadu 2017, dr. M. Hornišová nám
přijde vyprávět o své činnosti v rámci
agentury „Lékaři bez hranic“. Pak už se
všichni těšíme na tradiční předvánoční
posezení, které se koná v úterý 28. 11. 2017
od 15 hod. v místní hotelové škole. Všechny
členy srdečně zveme.
Olga Paplhamová

Můžete se těšit
První letošní adventní neděli, 3. 12. od
14 do 18 hodin můžete navštívit v Hale
starosty Hanzala již třetí ročník výstavy
betlémů. Výstavu pořádá o.p.s. Klánovice
spolu ve spolupráci s MČ a klánovickou
knihovnou a jistě bude stát za vidění.
Stále také můžete nabízet k vystavení
vlastní betlémy! Ozvat se nám můžete

na email s.ctrnacta@seznam.cz nebo
na telefonní číslo 737 32 00 71. V případě
potřeby můžeme zajistit i dopravu na
výstavu a zpět k vám domů. Těšíme se na
vaše nabídky i na vaši návštěvu.
Za organizační výbor výstavy
Štěpánka Čtrnáctá
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Z klánovického sportu

Hasiči informují

Fotbalový podzim se chýlí ke konci
Ačkoli na Klánovice několikrát
za poslední měsíc padla mlha, na
fotbale hlásíme stále jasno až oblačno.
Mládežnické kategorie úspěšně bojují ve
svých soutěžích, dospělé áčko a juniorka
jsou na špici v pražských tabulkách a také
se daří pořádat zajímavé akce typu pohár
starosty či turnaj nejmenších fotbalistů.
Vlajková loď klánovického fotbalu A-tým
má za sebou skoro perfektní první
část soutěže. Nebýt porážky s vedoucí
Hostivaří, měli by muži plný počet bodů.
Doufejme, že to svému zdá se jedinému
letošnímu soupeři na jaře oplatí. II.
Pražská třída nabízí zajímavé výsledky,
nám se například již dvakrát povedlo
nadělit soupeři dvouciferný počet gólů.
Desítkou jsme poctili Dolní Počernice,
třináctku si odvezl Chodov. Svěřenci
trenéra Silovského svérázně proplouvají
svou soutěží, a cílem tak nemůže být nic
jiného než slavit na jaře postup.
Nově vzniklá juniorka Klánovic, do které
plynule přešli loňští starší dorostenci
a které pomáhají bývalí či současní hráči
áčka, zažívá opravdový křest ohněm.
Hráči začínají odspoda a mohou se na
vlastní kůži přesvědčit, co to znamená
adaptace na dospělý fotbal. Výsledky má

mančaft pánů Tumpacha se Svobodou
solidní – sedm vítězství a dvě prohry. Hra
mladého celku prý dle slov trenérů ještě
není stoprocentní, ale již se to blíží.
Dobře se prezentují také veškeré
mládežnické kategorie. Mladší dorost
vedený hráči A-týmu Fuchsem
a Lorencem má vyrovnanou bilanci
čtyř výher a čtyř proher. Kombinace
sehranosti a kvality trenérského dua
předurčují dorostence k ještě lepším
výsledkům, tak uvidíme na jaře. Mladší
žáci jsou letos postrachem všech obran
soupeřů, standardem jsou výsledky
o osm a více branek. Kluci zaslouží
absolutorium a jistě i větší divácký zájem,
schválně se na ně jděte někdy podívat. Své
zápasy samozřejmě odehrávají i všechny
přípravky – ta nejmladší absolvovala
v říjnu domácí turnaj dlouhodobé soutěže
MINI Star a obsadila krásné čtvrté místo.
Zajímavé je, že většinu individuálních
trofejí u nás získávají mladé fotbalistky
– například Anička Hubálková a Ella
Michálková. Všechny výsledky, rozpisy
a reportáže ze zápasů najdete na
fkklanovice.cz.
Matěj Nejedlý

Klánovické fitness slaví dva roky
Když vejdete dovnitř a rozhlédnete
se kolem sebe, musí vám být jasné,
že se jedná o moderní a ambiciózní
projekt. Interiér je velmi povedený
a do Klánovic, které si na kvalitní
architekturu a design potrpí,
nádherně zapadá.
Nabídka je zde velmi bohatá, na své
si přijdou milovníci cvičebního plánu
šitého na míru, cvičit lze samostatně,
pod vedením profesionálního trenéra
nebo můžete navštěvovat skupinové
lekce, tanec nevyjímaje.
Rozhodně není namístě představa, že
zde potkáte hlavně svalnaté kulturisty.
Hodně klientů se rekrutuje z lidí, kteří
mají sedavé zaměstnání a jsou si vědomi
nutnosti kompenzace.
Centrum je vybaveno
nejmodernějšími stroji, které jsou k tělu
mnohem šetrnější než dnes už téměř
překonané fitness-kladko-stroje, které
extrémně zatěžují kloubní systém.
Je zde také možnost nechat se
diagnostikovat na speciálním přístroji,
který změří míru hydratace v těle,
množství tuku, svalové hmoty a také
hodnotu viscerálního tuku, který je
znám jako ten škodlivý a zodpovědný za
vážné zdravotní problémy. Měření tady

nabízejí zdarma, což rozhodně není
běžná praxe všude.
Celý koncept byl navržen tak, aby se
mohla pohybově zapojit celá rodina.
Věkové spektrum členů je opravdu
bohaté, a to od dětí až po seniory. Např.
lekce sebeobrany pro děti se setkaly
s mimořádným úspěchem a rodiče si
pochvalují také zlepšení soustředěnosti
a vyrovnanosti dětí v běžných
životních situacích.
To potvrzuje i majitel Fitness
centra: „Fitness bylo pečlivě navrženo
a vytvořeno podle specifických potřeb
lidí žijících v našem okolí. Nežijí zde jen
kulturisti nebo dlouholetí sportovci,
ale především normální lidé, rodiny
s dětmi, mladí lidé a páry, zaměstnanci
firem, kteří pracují v centru města,
avšak ani profesionální sportovce
nevyjímaje. A my se soustředíme právě
na všechny tyto kategorie lidí.“
Pružnost svého počínání
Fitness Klánovice potvrzuje i svou
viditelností na sociálních sítích. Je
aktivní na Facebooku i Instagramu
a mají přehledný web: www.
fitnessklanovice.cz.
Petra Hupšilová

Řádí v Klánovicích žhář?

V měsíci říjnu bylo naší hlavní
činností představení hasičů
v Masarykově základní škole. Tento
nápad se zrodil v hlavě Martina
Žebra a Tomáše Zamazala. Martin
s Tomášem navštívili třídy ve škole
a seznámili děti s teorií. Praktické
části byly poté věnovány dvě
následující čtvrteční dopoledne. Zde
děti v naší zbrojnici převedly teorii
do praxe a nacvičovaly požární útok.
Nejprve nasucho, posléze i s vodou.
Závěrečná zkouška je čekala v sobotu
14. října, kde před zraky svých rodičů
předvedly, co vše se naučily. Všechny
děti v tomto pro ně novém úkolu
uspěly a získaly Diplom malého
hasiče. Poděkování patří všem, kteří
se této akce účastnili.
• Dne 1. 10. v 20.36 vysílá Operační
středisko HZS hl.m. Prahy jednotku
do ulice Rodovské na křižovatku
s ulicí Výravskou k požáru
kontejneru. Na místě zjištěn požár
dvou kontejnerů v plném rozsahu.
Jednotka vyjíždí s vozidlem CAS 25
Liaz v počtu 1+5. Na místo události
přijíždí jednotka HZS Praha. Tento
výjezd je posledním výjezdem
vozidla CAS 25 Liaz ve službách
jednotky SDH Klánovice. V jednotce
Liazka sloužila od roku 2006.
• V průběhu likvidačních prací je
jednotka HZS poslána k požáru
kontejneru na Nepasické nám.
• Další výjezd na požár kontejneru je
dne 8. 10. v 00.30 hod.
• Dne 11. 10. v 02.36 je jednotka
vyslána opět k požáru kontejneru
a plotu do ulice Kuchařské, kde
došlo k požáru čtyř kontejnerů
v plném rozsahu a části oplocení.
Jednotka vyjíždí s vozidlem CAS
16 Iveco Marirus v počtu 1+3.
Po provedené likvidaci požáru
na místo přijíždí jednotka HZS
Praha ze stanice Satalice a vozidlo
vyšetřovatele HZS. Tento výjezd byl
prvním výjezdem „nového“ vozidla
u jednotky SDH Klánovice.
• Dne 24. 10. byla jednotka Klánovice
požádána o asistenci při výlovu
rybníka v Újezdě nad Lesy.
Jednotka asistovala s vozidlem
CAS 32 Tatra 148.
Radek Čihula a Pavel Jaroš
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RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů
střechy, okapy, fasády a jiné
výškové práce
Martin Balcar tel.: 603 326 965

Jazykovka U GINGER

Co NĚMČINA a RUŠTINA
Pro děti i dospělé
začátečníky i pokročilé

Příprava na maturitu
na jazykové zkoušky
Konverzace a doučování.
Možnost výuky i po internetu.

Šestajovice, tel. 777 071 780

Prodej domácího vánočního cukroví,
narozeninových a svatebních dortů,
cupcaků a dalších dobrot.
Pro více informací a větší výběr navštivte
www.facebook.com/infobbcakes/
Objednávky na tel: +420777992717, +420602306084
Email: infobbcakes@gmail.com
BBCakes, Tylova 1238, Šestajovice 25092
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STAVEBNÍ PRÁCE
celkové rekonstrukce, i drobné opravy, dlažby,
sádrokartony, oplocení, zateplení, malírˇské,
bourací práce, hodinový manžel
nyní mimosezónní slevy,
604 690 317

Lucie Dlabačová
Slavětínská 9
190 14 Praha 9
Klánovice
Po - Pá: 9:00 - 18:00
+420 737 481 293
So: 9:00 - 15:00
obchod@kvetinylucka.cz
Ne: 9:00 - 15:00
www.kvetinylucka.cz
facebook: Květiny Lucka Klánovice
inzerce Duelle.pdf:Sestava 1

14.11.2016

12:10

Stránka 1

Zveme Vás do naší nově otevřené prodejny a e-shopu
zdravotně nezávadné certiﬁkované obuvi, která splňuje
požadavky pro zdravý vývoj dětských nohou.
Prodejna je otevřená od září 2016 v Centru Blatov vedle
lékárny a tanečního sálu Danceport.
Našim cílem je vždy poradit a poskytnout maximální servis
ohledně výběru botiček správného typu, střihu a velikosti.
Dobře zásobený sklad zaručí, že si vždycky vyberete.
Širokou nabídku kvalitní zdravé obuvi od velikosti bot 17
do 42 – výběr z několika desítek druhů bot. Celoroční
nabídku doplňují domácí obuv, holínky a další druhy obuvi,
v současnosti aktuální dětské sněhule.
U nás najdete zastoupení těchto značek obuvi:
Superﬁt, Richter, Primigi,Merrell, Pegres, Protetika, Fare,
DPK, Jonap, Kornecki, Befado, Demar, Maximo a další...
A maminky si zde bude budou moci vybrat něco i pro sebe.
Nabízíme dámskou obuv značek Tamaris, Caprice, Ara, Högl,
Rieker, Hujo, Fiore punčochy ponožky atd.,
sportovní obuv Merrell a New Balance.
Samozřejmostí jsou i kabelky, peněženky,
a rukavice jako doplněk v barevné
kombinaci s obuví.
Kabelky různých značek
(Tamaris, Laskara, Verde, Capaciolle atd).
Vánoční sleva
20 % na vybranou
dámskou obuv.
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GROUND FLOOR

FIRST FLOOR

Cena 13.990.000,-Kč
PRODEJ – unikátní vila pro bydlení i podnikání s vnitřním bazénem
a hudebním, natáčecím a dabingovým studiem, dvojgaráž a umělecký ateliér, užitná plocha 448 m2, pozemek 782 m2, Janáčkova ul.,
Šestajovice

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

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

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
cena 7.490.000,-Kč

zdirad.pekarek@re-max.cz

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

PRODEJ – novostavba RD 5+kk, užitná
plocha 182 m2, pozemek 532 m2,
Úzká ul., Nehvizdy

rv
reze

ace

www.zdiradpekarek.cz
cena 8.490.000,-Kč

PRODEJ – novostavba RD 5+kk, užitná
plocha 212 m2, pozemek 618 m2,
Sedmikrásková ul., Šestajovice
cena 8.900.000,-Kč

Poslední pozemek
v projektu v Kolodějích
947 m2

PRODEJ – novostavba RD 5+kk/G/T,
podlahová plocha 190 m2, pozemek
670 m2, Potoční ul., Šestajovice

PRODEJ – novostavba RD 6+kk/G,
podlahová plocha 240 m2, pozemek 516 m2,
Rápošovská ul., P9 – Újezd n/L

www.kolodeje-pozemky.cz

císlo 11 | 2017

15

PROGRAM listopad 2017

Výstava měsíce
IVA HÜTTNEROVÁ: OBRÁZKY
Zveme Vás na výstavu obrázků herečky a malířky Ivy Hüttnerové. Mnoho
jich je z dob minulých, kdy pánové byli galantnější a dámy elegantnější,
aut jezdilo málo… Vyzařují radost, dobrou pohodu a poklidnou
atmosféru, kdy čas snad utíkal pomaleji. Výstava je prodejní a potrvá
do 22. prosince 2017. Vernisáž se koná 2. 11. v 19:00.
1. 11. středa, 20:00 - Kino
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
příběh pilota se jménem Barry Seal (Tom Cruise), který počátkem 80.
let pašoval drogy pro CIA a pro kolumbijský kartel. USA/2017/krimi,
thriller, životopisný/114 min/s českými titulky
6. 11. pondělí, 20:00 - Filmový klub
Členové ﬁlmového klubu mohou vybírat mezi
a) ČERVENÁ nebo b) SAMA
8. 11. středa, 20:00 - Kino
MILADA
ﬁlm je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se
dotkl mnoha lidí. Česko/2017/životopisný, drama, historický
9. 11. čtvrtek, každý 2. čtvrtek v měsíci, 19:30 - Koncert
BLUE JAM SESSION
Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se
spřízněnými dušemi bluesové standardy.
10. 11. pátek, 19:00 – Akce

AFTERPARTY PRO ÚČASTNÍKY
KLÁNOVICKÉHO ½MARATONU
přijď si zavzpomínat na skvělý závod a pobavit se. Uvidíš fotky a
sestřih ze závodu, na pódiu to pro tebe “rozbalí» pop-punková kapela
Nouzovej východ.
12. 11. neděle, 16:00 a 13. 11. pondělí,
9:00 a 10:30 - Divadlo pro děti

ČERVENÁ KARKULKA
Malíři pokojů přijdou do daného prostoru toliko vymalovat a k práci si
jednoduše zapnou rádio. Ovšem pohádka v rádiu je jaksi popletená…
Hrají: Karel Zima a Jarmil Škvrna - Karkulka, Vlk a další
13. 11. pondělí, 20:00 - Kino
MATKA!
Jennifer Lawrence a Javier Bardem v mrazivém thrilleru. USA/2017/
drama, thriller, horor/115 min/s českými titulky
14. 11. úterý, 19:30 - Přednáška
BRANAMI VĚDOMÍ
přestaneme-li hrát hru na nevědomí, velmi jednoduše se můžeme vrátit
k původní, přirozené možnosti vědět
15. 11. středa, 20:00 - Kino
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
slavná krimi z pera Agathy Christie v novém zpracování s hvězdným
obsazením (Johny Depp, Michelle Pfeiﬀer, Penélope Cruz). USA,
Malta/2017/drama, krimi/s českými titulky

19. 11. neděle, 19:30 - Koncert
VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY: „PŘÍBĚHY, PÍSNĚ A BALADY“
zveme Vás na mimořádný koncert hudební legendy, jejíž písničky
si zpívá celý národ. Koncertní program je postavený na základech
třídeskového kompletu a písně z něj provází Václava Neckáře už od
osmdesátých let a některé dokonce mnohem déle. Zavzpomínáme i na
úplné začátky v divadle Rokoko a na éru Golden Kids.
20. 11. pondělí, 20:00 - Kino
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
třetí část trilogie se odehrává na konci 50. let a s tragikomickým
nadhledem vykresluje předválečnou a poválečnou generaci. Česko,
Slovensko/2017/drama
22. 11. středa, 19:30 - Divadlo
ŽENA VLČÍ MÁK
herecký koncert Hany Macuichové! Hra je monologem starší dámy,
která prožívá ve věku, kdy se většina jejích vrstevnic už dávno smířila
s šedí, jednotvárností a osamělostí zbytku života, nečekané citové
vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýchavou, dychtivou a stejně intenzivně
opětovanou lásku k muži ještě o deset let staršímu, než je ona sama. I
„starý“ člověk ještě žije a možná vás překvapí jak!
23. 11. čtvrtek, 20:00 - Kino
PO STRNIŠTI BOS
Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za
války na venkově. Svým námětem zapadá do řady ﬁlmů Obecná škola,
Kolja a Vratné lahve. ČR, SR, Dánsko/2017/drama, komedie /111 min
26. 11. neděle, 16:00 - Kino
PŘÍŠERÁKOVI
tak trochu strašidelná rodinka v animované komedii. Německo, Velká
Británie/2017/animovaný, rodinný/96 min
27. 11. pondělí, 20:00 - Kino SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
ﬁlm G. Clooneyho podle scénáře bratří Coenů. USA/2017/komedie,
krimi/105 min/s českými titulky
28. 11. úterý, 19:00 - Kurzy
poklábosení v angličtině

SOCIAL CLUB

28. 11. úterý, 20:00 - Kino
DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ
ﬁlm od tvůrců veleúspěšné komedie Nedotknutelní. Francie/2017/
komedie/115 min/s českými titulky
30. 11. čtvrtek, 18:00 – Akce
LADIES’ NIGHT
7. ročník populární akce pro ženy Ladies’ night. I tentokrát bude její
součástí vánoční tržiště, módní přehlídka, tombola a ﬁlm pro ženy francouzská komedie Alibi na klíč. Rezervace vstupenek nutná!
BĚH S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky

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

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha a MČ Praha 21 za pomoc
a ﬁnanční podporu hudebních, ﬁlmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz

KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze – Klánovicích. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, tel. 281
960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 11: 2. 11. 2017. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Michael Bouška, Jana Jochová, Veronika Gotthardt,
Zorka Starčevičová, Pavla Fischerová, Radomír Kůla, Štěpánka Čtrnáctá, Matěj Nejedlý, Daniel Stangl, korektura Ludmila Palatová. Kontakt: kzsefredaktor@seznam.
cz. Příjem inzerce: Úřad MČ, tel. 281 961 201, e-mail: urad@praha-klanovice.cz. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné
příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny. Fotograﬁe, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Sazba a tisk: Grafotechna plus, s. r. o.
Registrační číslo MK ČR E 12804. Následující uzávěrka čísla: 20. 11. 2017. 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

Tip na výlet – Židovský hřbitov v Přistoupimi

Petr Zahradník

Potřebovali byste se poradit
o ekonomice? Nemyslím o tom,
v jaké bance je nejlepší mít, účet,
i když možná i to, ale třeba o tom,
jak se bude vyvíjet Evropská unie
a do kterého sektoru nainvestovat
desítky milionů z prodeje firmy. Na to
vám při troše štěstí stačí jen vlakem,
stavit se na jedno u Dašů, nebo jít na
večeři v Samosu.
Tady všude totiž můžete
poslední roky potkat jednoho
z nejvýznamnějších českých ekonomů
Petra Zahradníka, který si už několik
let z Bruselu přijíždí odpočinout do
svého domu v Klánovicích. „Je to ráj na
zemi,“ říká Zahradník o Klánovicích.
Zahradník, který má východ Prahy rád
a bydlel léta v Újezdu nad Lesy nebo
Uhříněvsi, tráví několik dní v týdnu
v Bruselu, kde má poradenskou firmu.
Vyjmenovat vše, na čem se v minulém
čtvrtstoletí podílel, by zabralo celou
stranu. Ale asi nejvýznamnější byla
pozice ekonomického poradce Václava
Havla, člena Národní ekonomické
rady vlády (známá pod zkratkou
NERV) a jeho mnohaletá práce pro
bankovní skupinu Erste.
V Klánovicích, kde po pracovním
kolotoči v Bruselu či jinde po Evropě
nejraději odpočívá při projížďkách
se ženou na kole po okolí, nebo se
věnují„nordic walking“. Na Klánovicích
oceňuje bohatý občanský a kulturní
život. „To, jak jste se dokázali postavit
za Klánovický les, to bylo obdivuhodné
a v rámci celé České republiky
nevídané,“ říká čerstvý padesátník.
„A strašně se mi líbí, jak se tu lidé
všude mezi sebou zdraví,“ dodává.
„Dotáhnout standard z komunikací
kolem nádraží na celé Klánovice,“
odpovídá Zahradník na otázku, co by
vylepšil. „Jinak je tu opravdu ráj“.
Luboš Palata

V okolí Klánovic se nachází hned
několik židovských hřbitovů. Mezi dva
nejvýznamnější – a to i v rámci celé
republiky – patří hřbitov v Brandýse
nad Labem a v Kolíně. Dále jsou
na dosah tři menší hřbitovy, jeden
leží na okraji Uhříněvsi, druhý
v Kovanicích u Nymburka a třetí se
nachází v Přistoupimi u Českého
Brodu. Přistoupimský židovský hřbitov
má uhrančivou atmosféru starých
tajemných míst. Nachází se ve svahu na
okraji obce na ploše 4 tisíc čtverečních
metrů a nejstarší z 600 kamenných
náhrobků, kterým se říká stély nebo
také macevy, jsou z doby vrcholného
baroka, z první poloviny 18. století. Na
mnohých z nich nalezneme typickou
židovskou symboliku, levitské konvice,
rostlinné motivy nebo žehnající ruce
Kohenů. Na konci září se v Přistoupimi
konalo slavnostní odhalení pamětní
desky na bývalé synagoze, která
připomíná jména místních židovských
obyvatel odvlečených během 2. světové
války do koncentračních táborů. Při této
příležitosti provázel po hřbitově známý
hebraista a herec Achab Haidler, který
na zakázku obce zmapoval a přeložil
texty – tzv. epitafy – na hřbitovních

Achab Haidler čte epitaf na náhrobku
židovského hřbitova v Přistoupimi
náhrobcích. Epitaf je poetické vyjádření
úcty k zemřelému, a vyžaduje proto
dokonalou znalost hebrejštiny. Jeden
a ten samý nápis můžete přeložit
jako: „Zde uložili stařenu“ nebo „zde
odpočívá ctihodná žena v koruně svých
šedin“. Návštěva starých židovských
hřbitovů v člověku vyvolává potřebu
zamyslet se nad vlastním životem,
ale nikdy nepůsobí depresivně.
Ostatně můžete si to sami vyzkoušet
v nedaleké Přistoupimi.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Krokodýl, maso, jak má být
Restaurace Krokodýl se nachází
v klidné rezidenční části Újezdu nad
Lesy a specializuje se především na
maso a steaky. Krokodýl je místo
příhodné pro občasné posezení
s rodinou či přáteli spíše než pro
romantický večer ve dvou. Restaurace
otevírá v podvečerních hodinách
a je lepší mít rezervaci, bez níž se
nemusíte posadit.
Krokodýl má velice slušný výběr
piva – kromě tradiční čepované Plzně
zde dostanete i pivo menších pivovarů.
Výběr vín je spíše základní a ne zcela
odpovídá širšímu výběru kvalitních
steaků. My jsme si zde objednali hovězí
tatarský biftek – „český“, předem
smíchaný, a byl to pravděpodobně jeden
z nejlepších hovězích tataráků, který
jsem v Praze měl. Vynikal příjemnou
rovnováhou mezi kořením a kvalitním
masem. Na můj vkus měl malinko
silnější chuť kečupu, ale to je dost
individuální. Biftek sypaný parmazánem
byl vynikající kvality a masu nebylo co

vytknout. Byla dodržena požadovaná
úprava medim rare, maso bylo
opradu slabě propečené, uprostřed
pěkně růžové. Kdyby byl biftek lépe
prezentován, mohli jste mít pocit, že
se nacházíte v některé z nejlepších
steakových restaurací v centru Prahy.
Jediná věc, kterou bych změnil –
vyměnil bych strouhaný parmazán za
hobliny – lépe to vypadá i chutná.
Do Krokodýla se určitě budeme
vracet, je to jedna z nejlepších
restaurací v okolí. Je možné si tam
udělat procházku lesem z Klánovic,
abyste se na jídlo opravdu těšili.
Frank Gotthardt
Restaurace Krokodýl
Lomecká 1807
Újezd nad Lesy
tel.: 775 248 650
Otevřeno denně kromě neděle 18 (17) –23

    

