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V naší městské části po dlouhé době zapršelo. Les rázem ožil. Foto: Michaela Purnoch
Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč
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Pozdrav starostky

Milí spoluobčané,
rada MČ se od počátku svého mandátu snaží řešit neutěšenou situaci
s živelným parkováním kolem nádraží a postupuje dle doporučení
magistrátu. Proto jsme zažádali, aby
i naše lokalita byla zařazena do zón.
Konkrétní podoba bude teprve vznikat a můžeme se na ní podílet všichni. Pokud se pro zóny rozhodneme,
na jaře by mohly být zprovozněny.
Dále bych vás chtěla srdečně pozvat na mimořádné jednání zastupitelstva v úterý 4.června od 18 hod.
ve školní jídelně, kde by se měly vyjasnit okolnosti kolem projektu „multifunkčního hřiště“.
Jako starostka zaznamenávám
protichůdné názory na vybudování
tzv. klánovické spojky. Z pohledu dopravního, pokud bude předcházet výstavba přeložky silnice I/12
a dokončení 512, se mohou pozitiva
zdát v mírné přesile nad negativy. Ale
jako starostka a jako klánovická občanka, která tu žije téměř půl století,
musím na budoucno naší obce myslet
i komplexně. Na realizaci této spojky
je závislá výstavba na Hornopočernicku a jeho okolí. Přestože se
jedná o zástavbu mimo náš katastr,
noví obyvatelé přirozeně budou
chtít používat hlavně klánovickou
infrastrukturu. A upřímně si neumím představit, že by naše malá MČ
zvládla takový skokový nárůst obyvatel. Z těchto důvodů jsem rozhodně
proti. Obracím se proto na ty občany, kteří sdílí stejné obavy, s prosbou
o podporu. Určitou šanci zasáhnout
už teď, ještě máme. Prosím proto
všechny, kteří mohou být nápomocni,
aby mě kontaktovali na tel. 603578387
nebo na e-adrese starostka@prahaklanovice.cz.
Zorka Starčevičová

Zprávy z rady městské části
Rada městské části Praha - Klánovice:
• schválila smlouvu o pronájmu prostor
určených k podnikání na adrese
Slavětínská 128 (kadeřnictví) mezi
městskou částí Praha-Klánovice
a Martinou S., s místem podnikání
Revoluční 244/3, 250 92 Šestajovice,
IČ: 70395292.
• Schválila
darovací
smlouvu
s nadačním fondem Klánovické
fórum, se sídlem: Boušova 892,
190 14 Praha-Klánovice, IČ: 27398587.
Předmětem smlouvy je poskytnutí
věcného daru nadačním fondem
ve formě sedmi soch vytvořených
v rámci projektu Sochání pro
Hedviku v letech 2016, 2017 a 2018
v Klánovicích. Dar je poskytován
za účelem dlouhodobého umístění
soch na veřejném prostranství
v lokalitách ulice Slavětínská – sever,
Slavětínská – jih a ulice V Soudním
tak, aby díla sloužila klánovické
veřejnosti.
• Schválila záměr č. 1/2019 pronajmout
pozemek parc. č. 19 v k. ú. Kláno-

vice o celkové výměře 840 m2
(zahradnictví u KC Beseda). V případě
vyjádření se občanů k záměru, budou
kritériem nabídková cena a přínos
podnikatelského záměru občanům
městské
části
Praha-Klánovice.
Záměr je vyvěšen na úřední desce
městské části.
• Schválila zadávací dokumentaci pro
veřejnou zakázku malého rozsahu
na akci „Rekonstrukce klánovických
komunikací 2019“.
• Schválila podání žádosti Odboru
dopravy Magistrátu hl. města Prahy
o zřízení zóny placeného stání
na vymezeném území městské části
Praha-Klánovice a žádá o zařazení
do systému zón placeného stání.
• Schválila
vnitřní
předpis
O smlouvách, kterým se stanovuje
postup při tvorbě, uzavírání, evidenci
a kontrole smluv městské části
Praha-Klánovice.
Stanislav Herman,
tajemník úřadu MČ

Volby do Evropského parlamentu 2019
V pátek 24. a sobotu 25. května proběhly
volby do Evropského parlamentu. Voliči
před volebními místnostmi čekali ještě
před oficiálním začátkem voleb, což
hned z počátku naznačovalo, že účast
u těchto voleb by mohla být mnohem
vyšší, než tomu bylo u voleb senátních.
První
„vlna“ voličů utichla kolem
třetí hodiny, díky čemuž to vypadalo,
že účast nakonec tak hojná nebude.
Později se však tato úvaha ukázala jako
mylná. Po první nárazové vlně sice
byla menší odmlka, ale lidé poté začali
opět chodit a chodili v pravidelných
intervalech po celý zbytek dne. Druhý
den probíhal již mnohem klidněji,
neproběhla žádná nárazová vlna a lidé
chodili pravidelně až do druhé hodiny.
Zatímco u senátních voleb měla volební
komise prostoru pro odpočinek mnoho,

u voleb do Evropského parlamentu
již tohoto času bylo podstatně méně.
Nikdo z komise si na to však nestěžoval,
spíše naopak, volby všem alespoň
rychleji utekly. Více lidí využilo také
možnost nechat si dovézt urnu domů.
Díky tomuto všemu, bylo na konci voleb
jasné, že volební účast bude mnohem
vyšší, než byla u voleb do senátu. Voliči,
až na pár výjimek, poslušně chodili
za plentu a dodržovali i ostatní zákonem
dané předpisy, a tak v průběhu voleb
nedošlo k žádnému velkému konfliktu.
Celkově bychom tak mohli letošní volby
do Evropského parlamentu považovat
z hlediska průběhu za vydařené. Jménem
členů volební komise bychom rádi
poděkovali zúčastněným voličům, díky
kterým je vidět, že obyvatelům Klánovic
na budoucnosti naší republiky záleží.
Jakub Erben, Kristýna Jarošová

Upozornění pro občany
Od 1. července by měla začít plánovaná
oprava Revoluční ulice v Šestajovicích.
Probíhat bude ve čtyřech etapách a každá by měla trvat 10 dní. Průjezd bude
umožněn na semafory.
Od 1.7. by měla být také zahájena oprava

v rámci reklamace v minulém roce rekonstruované části Českobrodské ulice v Běchovicích, která by měla probíhat 14 dnů.
Všechny nově zjištěné informace uveřejníme na našich stránkách.
(star)
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Klánovicích

Otázky a odpovědi
KZ: Klánovice se rozrůstají. Jaké je
demografické členění obyvatel Klánovic
podle věku?
Tajemník MČ Stanislav Herman poskytl
Klánovickému
zpravodaji
statistiku
o demografickém členění občanů Klánovic:
Demografické členění občanů Klánovic
interval věku
0-6
7-15
16-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-výš

počet
265
504
338
305
536
476
341
694

KZ: Nedovolené osazování obrubníků
na Hornopočernicku ze strany našich
občanů mezi zpevněnou části komunikace a zeleným pásem zamezují přístupu srážkových vod z komunikace
na vsakovací pás, čímž se mění komunikace při návalových deštích v rybníky.
Bude tento nešvar úřad řešit?
Souhlasím, že nedovolené osazování
obrubníků na Hornopočernicku, a nejen
v této části Klánovic, mezi zpevněnou
částí komunikace a zeleným pásem
je nešvar. Tento stav není nový. Zatím
jsme ale nenalezli žádné materiály,
na které bychom mohli navázat, a proto
jsme požádali paní vedoucí stavebního
odboru Šárku Novákovou o zjištění všech

takto nedovoleně osazených obrubníků
s lokalizací parcel, u kterých se nacházejí.
Dalším krokem budou, v souladu
s právními podmínkami, opatření
k odstranění těchto nedovoleně osazených
obrubníků a uvedení do původního stavu,
aby nebyl narušen přístup srážkových vod
z komunikace na vsakovací pás.
Jiří Bek, místostarosta
KZ: Naléhavý požadavek v současné
době je zadržení dešťové vody v místě,
aby se doplňovala hladina spodních
vod, která v Klánovicích dlouhodobě klesá. Chystá se úřad vyjednávat
jinou alternativu rekonstrukce ulic
na Hornopočernicku s MHMP, aby se
využívaly vsakovací zelené pásy místo
plánované dešťové kanalizace?
V současné době probíhá intenzivní
jednání se zástupci MHMP o dokončení III.
etapy rekonstrukce komunikací Klánovic.
Pokračování rekonstrukce IV. a V. etapy
zahrnuje i aktualizaci stávajícího projektu,
která samozřejmě musí mj. reflektovat
i možnosti doplňování hladiny spodních
vod v Klánovicích.
Jiří Bek, místostarosta
Otázky i za vás pokládala Marie
Mikušová. Své náměty pište na adresu
kzsefredaktor@seznam.cz. Rádi na ně
seženeme odpověď.

Slovo šéfredaktora
Milí čtenáři,
Červnové číslo jsme se rozhodli věnovat dopravě. Je to téma, které se dotýká každého z nás. Všichni se zkrátka
nějak musíme dopravit z domova
do práce, školy či za zábavou. Sami
asi vidíte, že dopravní situace v našem okolí není jednoduchá. Kvůli opravě silnice v Běchovicích přes
Klánovice jezdí i auta, které by jinak
jela jinudy. V minulých dnech navíc
kvůli opravě dálnice museli všichni
řidiči jet ještě delší trasou přes Jirny.
„Ještě že máme ten vlak,“ říkal si nejeden občan Klánovic.
A skutečně – vlaky zkrátka patří
ke Klánovicím. Jejich obliba rok
od roku roste, a to především kvůli stále většímu počtu cestujících ze
Středočeského kraje. Zastávka vlaku
v Klánovicích tak nepřináší jen dobré
spojení do centra pro své občany, ale
i negativa v podobě stále se zvyšujícího počtu aut parkující v okolí nádraží.
Vzniká zde konflikt mezi zájmy
celku, tedy celé Prahy a Středočeského kraje a zájmy Klánovic. Zatímco
Praha má zájem na tom, aby lidé zaparkovali své auto u nějakého nádraží
a přijeli do centra vlakem, Klánovice
nemají zájem, aby u nich toto parkoviště vzniklo. Zájmy obou stran
jsou zcela oprávněné a je jen na politických reprezentacích obou stran,
aby se snažily najít kompromis.
Je to vlastně něco podobného, jako
když se před pár lety stavěly zastávky
klánovického minibusu. Všichni
chtěli zastávku v okolí, ale takřka
nikdo nechtěl zastávku přímo před
svým pozemkem.
Když už jsme u MHD – mám radost,
že od června bude nově i do Klánovic
zajíždět noční linka. V plánu byla sice
už dříve, k její realizaci nakonec ale
nedošlo. Zaveden byl noční vlak, který ale jezdí jen o víkendech. Dokazuje
to tak, že pražská MHD patří i v porovnání s ostatními evropskými metropolemi ke špičce.
Přeji vám příjemné čtení a úspěšný
červen.
Váš Michael Bouška
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Téma čísla: Doprava v Klánovicích

Klánovice řeší, co s parkováním u nádraží. Rada podala žádost o zřízení
placených zón
Analýza dopravy v klidu – aktualizace
2019 – navazující situace s parkováním
a zóny placeného stání
Rada naší městské části nechala
v jarních měsících tohoto roku zpracovat
aktualizaci dopravy v klidu na vybraném
území MČ Praha Klánovice. Poslední
analýza dopravy byla z roku 2012. Rada MČ
považovala za vhodné zjistit, jak se situace
v Klánovicích za těch pár let vyvinula
a chce využít analýzu jako podklad pro její
další kroky v oblasti řešení špatné situace
s parkováním. Celou analýzu si je možno
prostudovat na webových stránkách naší
městské části. Do šetření bylo zahrnuto
území na jih od základní školy směrem
k nádraží a území Vidrholec, které sice
spadá pod Újezd nad Lesy, ale má velký
vliv na situaci s parkováním. Z výsledků
je patrné, že se situace s parkováním
kolem nádraží od roku 2012 zhoršila,
což asi všichni předpokládali. Rada MČ
schválila usnesením č. RMČ 15/128/2019
podání žádosti o zřízení zóny placeného
stání na vymezeném území městské
části Praha-Klánovice a zařazení
do systému zón placeného stání v Hl. m.

Praze. Dne 24. 5. 2019 proběhla schůzka
se zástupcem zhotovitele analýzy
Ing. Petrem Horským a zastupiteli naší
MČ. Byl zde přítomen i starosta MČ
Újezd nad Lesy Milan Samec společně
s místostarostou Zdeňkem Růžičkou,
kteří dorazili na tuto schůzku, aby se
vyjasnily některé informační šumy, které
nastaly v souvislosti s podáním žádosti
naší MČ o zřízení zón placeného stání.
Byl jsem osobně přítomen, protože mě
tato problematika jako zastupitele a člena
dopravní komise velmi zajímá a jsem
přesvědčen, že je to velmi choulostivé
téma, které zasáhne velkou část občanů
Klánovic. Domnívám se též, že bude
potřeba pečlivě zvažovat veškeré kroky,
které budou činěny v dopravní restrikci,
právě s ohledem na to, aby byl dopad
na naše občany co nejšetrnější. Nemělo
by se stát, že pro zájem jednotlivce bude
perzekuována většina.
Byl jsem zástupci rady naší MČ
ubezpečen, že podání žádosti o zřízení
zóny placeného stání je jenom první
nutný krok a další jednání o konkrétní
podobě dopravních omezení bude nejprve

projednáváno s celým zastupitelstvem
a posléze se širokou veřejností, aby byl
nalezen optimální model. Došlo i ke shodě
v ohledu společné koordinace dalších
případných kroků s MČ Újezd nad Lesy,
protože ta hraje v oblasti parkování okolo
nádraží důležitou roli. Bylo přislíbeno,
že se v horizontu dní sejdou stavební
a dopravní komise, které se začnou tímto
tématem intenzivně zabývat. Starostka
Zorka Starčevičová uvedla, že bude jednat
i se zástupci dalších okolních obcí a též se
zástupci ROPID (o posílení dopravy apod.).
Na mou otázku, zda bude řešen vliv těchto
opatření na severní část Klánovic, mi
bylo sděleno, že se s tím do budoucna též
počítá. Případné zavedení placených zón
parkování se uvažuje nejdříve v časovém
horizontu dubna 2020. O všech dalších
postupných krocích se vás budu snažit
informovat. Uvidíme, jestli se bude dařit
držet tempo pracovního plánu.
Kompletní studii najdou čtenáři
na adrese: https://www.praha-klanovice.
cz/mestska-cast/informace-z-mestskecasti/doprava-1/generely-dopravy/ .
Slavomír Jaroš

Zdroj: Analýza dopravy v klidu na území
MČ Praha-Klánovice - aktualizace 2019
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Opravy klánovických komunikací
Při schůzce s Jiřím Bekem,
místostarostou a radním pro dopravu,
jsme se věnovali hlavně tématu
provizorních
oprav
klánovických
komunikací. Tedy těch oprav, které
hradí ze svého rozpočtu naše městská
část. Řeč ale přišla i na jiné oblasti
a vize, které jsou v plánu do budoucna.
V rozpočtu na rok 2019 jsou vyčleněny
na opravy komunikací 2 miliony korun.
To je na jednu stranu velmi slušná
částka, kterou lze v rámci provozního
rozpočtu schválit, na druhou stranu jsou
tyto finance naprosto nedostatečné,
pokud chcete ulice opravit technologií,
jejíž životnost bude podstatně delší
než rok či dva. A časový horizont
magistrálních rekonstrukcí se počítá
na desetiletí. Klánovická samospráva
nakonec zvolila cestu udělat toho
méně, ale kvalitně a to v hodnotě přes
1,5 milionu. Například technologie
RoadCem (recyklace za studena, kterou
byly v minulosti opraveny např. ulice
Slatinská nebo Trávnická) stojí cca
1200,- Kč/m2. Silnici o šířce 4m tímto

způsobem opravíte okolo 300 metrů.
Tomu odpovídá i veřejná zakázka, která
byla vyhlášena v květnu na opravu ulic
Smidarská
(Slavětínská-Voňkova),
Voňkova (Smidarská – Riegrova) a Malá
Smidarská (Libřická – Smidarská).
Otázkou je, proč nebylo zažádáno
na Magistrát o přidělení účelové
dotace? „Protože je rozpracováno
pět etap rekonstrukcí a momentálně
děláme všechno pro to, aby se
dokončila první část třetí etapy, ulice
K rukavičkárně a část Lovčické. Jakmile
se vypořádáme s tímto problémem,
a já předpokládám, že to bude
v horizontu týdnů, začneme shánět
peníze na provizorní opravy,“ říká Jiří
Bek. „ Na podzim se na Magistrátě
otevřou možnosti ucházet se o další
finanční částky,“ shrnuje své plány
radní pro dopravu. Vedle letošního
propadu v délce rekonstruovaných
ulic je důležitým tématem i regulace
parkování u nádraží. Rada MČ si
na doporučení hl.m.Prahy nechala
vypracovat
aktualizaci
stávajícího

generelu dopravy v klidu v oblasti
od nádraží po ulici V soudním
a na základě připomínek k návrhu
nařízení hl. m. Prahy na změnu
vymezení oblastí, ve kterých lze místní
komunikace užít za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy, zaslala
žádost o zřízení placených zón v této
oblasti. „Smyslem je redukce počtu aut
a zvýhodnění klánovických občanů,
kteří budou mít rezidenční kartu,“
vysvětluje místostarosta tento záměr.
„ Je to jen jeden z kamínků do mozaiky
řešení. To co by výrazně pomohlo je
vybudování vícepodlažního parkoviště
na točně u Dashů a po zprovoznění
pražského okruhu a přeložky v Újezdě
by odlehčila dopravě v obci i klánovická
spojka na hradeckou dálnici“. Pokud
tedy vše dopadne podle výše uvedených
představ, měl by v příštím roce nastat
významný obrat k lepšímu a opraveno
více ulic. „Nikdo přeci nechce chodit
v kalužích a dýchat prach,“ uzavírá
naši diskusi místostarosta Klánovic.
Robert Zoulík
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Změny v MHD
Do Klánovic začne v červnu jezdit noční autobus. Od ledna pojede minibus
i o víkendech
Občané Klánovic budou moci dojet veřejnou dopravou domů i v noci. Od 29. června sem začne jezdit linka 908, která bude
nově prodloužená z Koloděj. Jezdit bude
každou noc v hodinovém intervalu.
Zřízení nové noční linky potvrdil
Klánovickému zpravodaji mluvčí organizace Ropid Filip Drápal. Autobus tak
přímo spojí centrum s Klánovicemi bez
nutnosti přestupu. Lidé budou moci nastoupit do nočního autobusu na Andělu,
I.P. Pavlově nebo Masarykově nádraží.
Jedná se tak o výrazné zlepšení noční
obsluhy Klánovic. Nejbližší noční autobus jezdil jen do Újezda nad Lesy.
Déle než rok už také jezdí noční vlakový spoj, který vyjíždí z Prahy hlavního
nádraží vždy v noci z pátku na sobotu
a ze soboty na neděli ve 2:30. Proti vlaku bude jízda autobusem výrazně pomalejší. Cesta z centra potrvá zhruba
hodinu. Autobus pojede mimo jiné přes
Dubeč a Újezd nad Lesy.

Od ledna MHD dál posílí
Noční autobus ale není jedinou
novinkou v klánovické MHD. Už od ledna příštího roku by měl začít jezdit
minibus linky 212 i o víkendech. Podle
Drápala souvisí zavedení víkendového
spojení s výběrovým řízením na nového
dopravce této linky. „Aktuálně probíhá

Zdroj: ŠJů, Wikimedia Commons
[CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)]
proces výběru a vyhodnocení. Také bude
záležet, jestli se někdo z neúspěšných
uchazečů neodvolá,“ dodal Drápal. Případné odvolání by podle jeho slov mohlo
podpis nové smlouvy, a tedy i rozšíření
provozu zdržet.

Dlouhodobý plán na trasování linek v Klánovicích.
Zdroj: Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029

S výběrovým řízením na nového dopravce
by měla posílit i linka 221, která končí u koupaliště. Podle dlouhodobého plánu Pražské
integrované dopravy by měla v odpoledních
hodinách jezdit od každého vlaku.
Díky novým smlouvám se také zvýší kvalita cestování. Nové standardy kvality, které
začnou platit v roce 2020 požadují, aby byla
část autobusů klimatizovaných. Cestující
získají při cestě také více informací díky
dvěma LCD panelům v každém autobuse.
V těch by se mělo v budoucnu zobrazovat
i případné zpoždění návazných spojů. Lidé
se tak například dozví o zpoždění návazného vlaku přímo z autobusu.
Linka 303 zůstane beze změny. Dopravce Arriva už teď na linku nasazuje
část klimatizovaných vozů, které jsou vybaveny například i USB porty pro nabíjení
mobilních telefonů. Na této lince mohou
cestující také platit jízdenky u řidiče bezkontaktní platební kartou. Od loňského
roku si navíc mohou koupit jízdenky pomocí aplikace PID Lítačka. Tyto jízdenky
pak (na rozdíl od starších SMS jízdenek)
platí i ve vlaku. Průvodčímu stačí ukázat
jízdenku na displeji telefonu.
Michael Bouška
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Názory
Pohled na Klánovickou spojku ze sousedních Šestajovic
Klánovickou spojkou se náš spolek
Šestajovice pro Život, z.s. zabývá intenzivně více než rok. Pročetli jsme
za tu dobu mnoho materiálů, svolali pár
schůzek, jednali s představiteli obcí,
městských částí i na krajské úrovni.
Jediné co se nám z našeho pohledu
za toto období zdá více než neměnné je
naše otázka, na kterou jsme do dnešního
dne nenašli odpověď.
A ta zní: „ Jaké veřejnosti bude tato
stavba prospěšná?“ Ano, stavba je vedena jako veřejně prospěšná a to i stále
za situace, že o ní veřejnost prakticky
neví. Jaká jsou pozitiva a negativa výstavby Klánovické spojky a zda potřebují obyvatelé Klánovic, Šestajovic
a Horních Počernic a okolních obcí
tuto silnici?
Nyní se plánovaná výstavba dostala
do procesu, který by mohl být nevratný
především pro naše okolí, naši krajinu.
Dne 22.5.2019 bylo zveřejněno Oznámení
o vlivu stavby na životní prostředí (EIA),
ke kterému se může vyjádřit do 26.6.2019
široká veřejnost, spolky, obce i městské

části. Následuje poté závazné stanovisko
úřadu a další část územního řízení bude
v běhu. Nestálo by za to nejdříve udělat
dopravní koncepci našeho území, která
by zohledňovala všechny druhy dopravy
a řešili by ji všechny okolní MČ a obce,
Středočeský kraj a hl.m. Praha?
V této fázi je pro nás přivaděč na D11
(Klánovická spojka) nepřijatelný, protože bude dříve než podmíněné nad�řazené komunikace a dá zelenou výstavbě na polích podél silnice. Jestli
máte stejný názor jako my, podepište
petici proti klánovické spojce a buďme aktivní v rámci územních řízení.

Sledujte nás, my vám k tomu dáme
návod. Petice je k dispozici od 1.6.
do 20.6. 2019 v prodejně Žabky na nádraží Klánovice, dále můžete podpisový arch odevzdat do schránky na adrese Trojmezní 1208, Šestajovice nebo
v elektronické podobě (pozor - písemnou formou se musí úřady zabývat,
elektronickou nikoliv) přes náš web:
https://www.sestajoviceprozivot.cz/
klanovicka-spojka-fakta/.
Nemáme co ztratit, žádnou politickou kariéru. můžeme ztratit „pouze“
naši krajinu.
Šestajovice pro Život, z.s.

Zdroj: Technicko – ekonomická studie Klánovické spojky, APIS 2018 (sestajoviceprozivot.cz)

císlo 6 | 2019

8

Hydepark
Paní starostko, začněte konečně
pracovat!
Od voleb uběhlo osm měsíců, ale nové
vedení Klánovic stále zůstává zamrzlé
ve volební kampani. Spousta řečí, slibů,
házení špíny na ostatní…ale vlastní práce
žádná. Nebo snad vidíte, že se někde
opravují ulice či se staví nová kanalizace?
Vidíte někde nová zařízení pro

sportovce, děti nebo seniory? Sledujete
nějaký pokrok v projektu nové budovy
IZS? Jedinou realizovanou akcí byla
rekonstrukce kadeřnictví. Sice přitom
došlo k porušení asi milionu předpisů,
což prošetřuje kontrolní výbor – ale aspoň
je otevřeno. To jiné projekty mají smůlu
– fotbalisti nejspíš mohou zapomenout
na nové kabiny (ačkoliv projekt je hotov

a stavební povolení už loni vydané), dotaci
na multifunkční hřiště radnice zřejmě
raději vrátí, protože si na tak „velkou“
stavbu netroufá. A tak by šlo pokračovat
dál a dál. Kolik dnů hájení starostka
Starčevičová ještě potřebuje? Běžných
bývá sto, ona už je ale ve funkci více než
dvojnásobek. Rozhýbe se někdy?
Ferdinand Polák (ODS)

Možná si to ne vždycky uvědomujeme, ale
nám Čechům se daří většinou velice dobře
a nám Klánovickým ještě lépe. Že se můžeme těšit z blízkosti lesa, není nutné připomínat. Co zde ale máme také, je bohatý komunitní život. K čemu je komunita tak moc
důležitá? Harvardská studie na téma lidského života, která začala v 30.letech během

“Velké deprese”, trvala neuvěřitelných 80
let. Vyplývá z ní, že ne peníze a ne kariéra,
ale lidské vztahy jsou to, co dělá lidi nejen
šťastnými, ale také zdravými. Několik studií ukázalo, že to, jak jsme spokojeni v lidských vztazích, když nám je 50, je pro naše
budoucí zdraví více vypovídající než hladina
cholesterolu. Naopak samota, podobně jako

kouření či alkohol, zabíjí. A tak bych chtěla
poděkovat všem těm, kteří o naše mentální
i fyzické zdraví pečují tím, že nám umožňují posilovat sociální vztahy v okolí našeho
bydliště. Díky všem těm, kteří organizují
sportovní, kulturní, hudební, vzdělávací
a jiné aktivity!
Veronika Gotthardt

Ostatní oslovení zastupitelé příspěvek nedodali.

Z dopisů redakci
O nás bez nás
V KZ 4 předložila paní starostka anketu k využití Multifunkčního hřiště
na pozemku Kavrisu. Pro vyhodnocení
byl ustanoven realizační tým, který v závěru zprávy s datem 04/2019 uvádí: „Závěrem musíme zmínit, že nejen dospělí
respondenti, ale dokonce i některé děti
se dotazovaly, zda a proč se upustilo
od záměru výstavby domova seniorů
na řešeném pozemku. Tento záměr se
jeví jako prioritní a dovolujeme si odhadnout, že pokud by proběhla anketa,
zda má Městská část investovat do výstavby multifunkční sportovní plochy
nebo domova seniorů, zvítězil by jasně
domov seniorů.“

Nejen, dle mého názoru, gramotné
a korektní vyjádření, avšak v KZ 5 samozřejmě k nedohledání.
Uvádím rekapitulaci: Starosta Hanzal
zajistil projekt a stavební povolení
na dům seniorů (dále DS) na Kavrisu. Starosta Hrabal v roce 2007 zajistil z magistrátu přes 400000 Kč, které
byly na Kavrisu proinvestovány, čímž
stavební povolení pana Hanzala nepropadlo. Dle Hrabala mělo být 10 mil.
Kč z prodeje Švestkovy vily použity
na stavbu tohoto DS. Finanční podporu slíbil při osobním jednání Hrabalovi
i kardinál Vlk. Magistrát slíbil zařazení této výstavby hned následně
po DS v Ďáblicích. Z ministerstva
životního prostředí byla slíbena do-

tace na zateplení budovy a za účelem
energetických úspor i na zakoupení
spec. fotovoltaiky v kompletu s horizontálním bezhlučným větrníkem,
jehož výrobu v té době v licenci zahajoval brněnský výrobce. Na zajištění provozu měl Hrabal písemnou
nabídku od Charity Neratovice
s vyplývající cenovou relací za nájem cca 5000 Kč měsíčně na osobu.
Od Magistrátu pak závazný příslib, že
Klánovice budou si rozhodovat o ubytovaných. Výše uvedené může Hrabal
i v dnešní době kdykoliv doložit.
Pak pan Polák z ODS odepsal DS
a jak je vidět, paní Starčevičová ODS
nezklame.
Ladislav Hrabal

Paradoxy silnic - stavíme, ale neopravujeme
Asi každý, kdo projíždí Klánovicemi a Šestajovicemi, vnímá desolátní
stav povrchu komunikací. Ten je primárně způsoben průjezdem těžkých
nákladních souprav, které si zkracují
přes Klánovice/Šestajovice cestu, a to
navzdory zákazu vjezdu, soupravy navíc

hravě překračují povolenou hmotnost
mostu nad železnicí (až most spadne,
teprve se tím bude asi někdo zabývat),
a dále také zanedbáváním nezbytné
údržby (ta je mimochodem dokonce definovaná v zákoně).
Je proto dosti šokujícím zjištěním,

že Středočeský kraj prohlásí (dle
webu obce Šestajovice), že na opravu
komunikace v Šestajovicích peníze
nemá, ale na budování Klánovické
spojky ano. Takový přístup je myslím neudržitelný.
Anna Nosálová
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Zprávy z Klánovic

Červen 2019

Posun ve stavbě budovy IZS
Nová
budova
bude
sloužit
klánovickým hasičům, městské policii
a záchranné zdravotní službě
Dne 21.5.2019 bylo Magistrátem hl.m.
Prahy zveřejněno výběrové řízení
na projektanta budovy IZS Praha –
Klánovice s termínem podání nabídek
do 6.6.2019. Tímto byl učiněn další krok
k realizaci pro Klánovice významné

stavby pro umístění složek Integrovaného záchranného systému.
Vybudování stavby bude mít kladný
vliv na rychlost zásahu složek IZS, zvláště
pak zdravotnické záchranné služby
nejen na území MČ Praha – Klánovice,
Újezdu nad Lesy, ale i v přilehlých obcích Šestajovicích, Jirnech a okolí.
Pavel Jaroš, radní

Přistavení velkoobjemových kontejnerů VOK v červnu 2019
(zajišťované Magistrátem hl. m. Prahy
v MČ Praha-Klánovice)
Hlavní město Praha zajišťuje pro jeho
obyvatele zdarma odložení objemného
odpadu do velkoobjemových kontejnerů,
do kterých je možné odložit starý nábytek,
koberce, linolea, zrcadla, sanitární keramika, staré sportovní náčiní atd.
Časový harmonogram a místa svozu VOK v městské části Praha-Klánovice
v měsíci červnu:
Přistavení kontejnerů na všech stanovištích je vždy sobota dopoledne od 9 hodin

Jubilanti

do 13 hodin v těchto termínech:
8. 6. 2019
• Medinská x Smiřická ulice (u bytových
domů)
• Kuchařská x Aranžerská ulice
(u stanoviště tříděného odpadu)
22. 6. 2019
• Přímské náměstí
• Všestarská ulice (křižovatka s ulicí
Krovova za restaurací SAMOS u transformátoru)
Magdaléna Jandová, Odbor výstavby,
dopravy a ŽP ÚMČ

Božena Cónová
Miroslav Ruda
Jiřina Štichová
Jaromír Hrdlička
Božena Průchová
Jarmila Procházková
Zora Grohmanová
Ludmila Jará
Erna Kolátorová
Karel Suchar
Jiří Vohnout
Jiří Turek
Wanda Gonzúrová
Eva Vávrová
Všem oslavencům gratulujeme!

Jednání zastupitelstva MČ Klánovice
Šest zastupitelů za ODS si vyžádalo dle
zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, svolání mimořádného jednání zastupitelstva k projednání dalšího postupu
v projektu multifunkčního hřiště. Koalice

k tomuto navrženému bodu jednání připojila ještě jeden bod: složení slibu zastupitele
Ing. Michala Gabriela, který by měl nahradit odstoupivšího Luboše Palatu. Tento
krok velmi vítáme. Jednání zastupitelstva,

které je ze zákona veřejné, bylo svoláno
na 4. 6. 2019 v 18.00 hodin do jídelny Masarykovy základní školy. Tímto si Vás všechny
dovoluji co nejsrdečněji na něj pozvat.
Slavomír Jaroš

Jeden den na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy
Předem jsem měla informaci, že bod
týkající se našich Klánovic se nedostane
na řadu dříve než v 17 hodin. Na magistrát jsem tedy dorazila až před třináctou
hodinou. Potkala jsem zde další starosty,
kteří také čekali na „svůj“ bod. Zdejší
rozhovory probíhají hlavně v zákulisí, v bufetu a na chodbách. Piji několik
káv denně, tak jsem často navštěvovala
bufet. Vše nasvědčovalo tomu, že karty
jsou už definitivně rozdány: zastupitelstvo změnu územního plánu, ve fázi
podnětu, na našich dvou pozemcích
ve prospěch tzv. klánovické spojky zřejmě schválí.
Taková spojka pro nás může reprezentovat určité plusy. Avšak nikoli
za stávajícího stavu, za kterého by
došlo k velkému nárůstu provozu
ulicí Slavětínskou automobily z oko-

lí, které budou preferovat se přes
nás dostat rychleji do Prahy. Tento
argument, ale skoro nikoho nezajímal. Zastupitelé v Praze jsou zvyklí
na to, že městské části často protestují, a nechtějí vidět „zájmy města“.
Další argument, že spojka otevře
cestu plošné výstavbě na hornopočernických polích, byl pro ně zcela
neznámý, a těžko jedna starostka vysvětlí, že jí reprezentovaná komunita
skutečně nebude schopná absorbovat
tolik nových občanů, ani místní infrastruktura nemá takovou kapacitu.
Po čase dorazil G. Maiello, který začal
nesmlouvavě přesvědčovat pirátské zastupitele, že je třeba „se vykašlat na nějakou koaliční smlouvu, pokud cena
za loajalitu je zrada pirátských ideálů“.
Pomohla i starostka Horních Počernic,

zatáhnutím do diskuze jednoho sympatického zastupitele ze STANu. S námi
diskutující zastupitelé začali naše argumenty chápat, ale přetrvával problém
loajality ke koaličnímu partnerovi
radnímu Hlaváčkovi (nez. za TOP09)
předkladateli návrhu.
Situace se radikálně otočila poté, co
Jiří Pospíšil (TOP09) sám porušil koaliční solidaritu a spojil se v otázce privatizace bytů s opozicí.
Piráti zuřili, a díky dalším zastupitelům a také díky SMS zprávám
klánovických občanů posílaných známým přítomným na jednání nebo
rovnou radnímu Hlaváčkovi, se situace
začala razantně lepšit.
Věděla jsem, že je nemožné, aby zastupitelé návrh radního zcela potopili,
ale pro Klánovice, bylo důležité, aby
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se nehlasovalo ve spěchu a otevřela se
konečně debata a všichni pochopili, že
dva na první pohled bezvýznamné pozemky mají pro celou naši komunitu
velký význam.
Konečně po 21. hodině mi zastupitel
ze spojených sil sdělil, že p. Hlaváček
změnu 161 z programu jednání stáhne.
Po 23 hodině, kdy se dostala na pořad,
skutečně radní Hlaváček své slovo dodržel. Veřejně jsem jemu a všem, kdo
pomohli, za nás i jménem starostky
z Počernic, která již nemohla být přítomna, poděkovala.
Bohužel po mně si vzal slovo, velký

zastánce výstavby klánovické spojky,
starosta Běchovic. A přišla studená sprcha... Rozhodnutí bylo odloženo, ale
předkladatel chce tuto změnu na příštím jednání (20.6.) znovu navrhnout.
Bylo moc pozdě, aby proběhla další
jednání. Byl to dost hektický den. Byla
jsem vyčerpaná, jako většina přítomných.
A teď co dál? Můžeme tento boj
vzdát a omezit se pouze na úroveň EIA.
Nicméně chce se mi věřit, že na Zastupitelstvu hl. m. Prahy je dost členů, kteří
nechtějí jít na ruku developerům.
Je proto třeba informovanost. Ale

sama nezvládnu. Proto v pozdravu starostky v KZ apeluji na spoluobčany, aby
mně pomohli. Vím, že mnozí z Vás máte
osobní kontakty. Pokud budou zastupitelé dostatečně informováni, může
debata proběhnout na úplně jiné úrovni.
A i když nakonec budou pro tuto změnu
hlasovat, budou nám muset říct jasně,
že souhlasí s výstavbou, a že nejde jen
o otázku dopravy.
Čím více se nás ozve, tím lépe. Je třeba
se koordinovat, a proto jsem Vás požádala, abyste mě kontaktovali.
20.6. bude zase dlouhý den..
Zorka Starčevičová, starostka

Rekonstrukce kadeřnictví
Vážení
občané
Klánovic,
rád
bych vás informoval o dokončení
rekonstrukce
prostor
kadeřnictví
na Slavětínské ul. 128. Již od samého
začátku byl průběh rekonstrukce
provázen velkou pozorností, došlo
totiž k administrativnímu pochybení
při způsob vypsání a realizace
poptávkového řízení. Nicméně vzdor
všem pochybnostem byla rekonstrukce
úspěšně dokončena ve stanoveném
termínu a to i přesto, že se v průběhu
rekonstrukčních prací mj. změnil
i způsob vytápění. Významným sdělením
pro naše občany je rovněž fakt, že
předložený
rozpočet
rekonstrukce
nejen, že nebyl překročen díky
vícepracem, ale dokonce nebyl ani
celý vyčerpán v ohlášené výši. Bylo
velmi příjemné přijmout pozvání paní
Moniky Schreiberové, provozovatelky
kadeřnictví a souvisejících odborností,
ke slavnostnímu setkání dne 17. května
2019, které předcházelo termínu
oficiálního otevření dne 20. května 2019,
jak stanovila smlouva. Přejeme celému
kolektivu našeho kadeřnictví radostnou
pohodu k práci a tím i spokojenou
a věrnou klientelu - naše občany.
Jiří Bek, místostarosta

Příprava zón placeného stání – ano či ne?
MČ Praha – Klánovice obdržela dne
2.5.2019 výzvu, zda se MČ Klánovice připojí
k připravovanému návrhu zón placeného

stání i na území Klánovic. Termín pro odpověď stanovil Magistrát do 3.6.2019.
Dne 17.5.2019 obdržela starostka MČ

Klánovice aktualizaci generelu dopravy
v klidu (k nahlédnutí na stránkách MČ
Praha-Klánovice, sekce doprava).
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Rada MČ přijala usnesení, že
za stávajícího stavu parkování v městské části, a to s odkazem na hrubé
porušování pravidel silničního provozu při nerespektování příslušných
ustanovení pravidel silničního provozu je nutno parkování regulovat.
MČ má možnost přistoupit k tzv.
plošné represi, to by znamenalo postihování všech řidičů, kteří zaparkují
mimo místa označená jako parkoviště,
nebo tam, kde mezi zaparkovaným
vozidlem a okrajem komunikace nezůstane volný prostor 6m u obousměrných komunikací, nebo 3m
u jednosměrných komunikací. Tímto
způsobem by fakticky bylo zrušeno
veškeré parkování v Klánovicích.
Další možnost je umožnit částečné
parkování na komunikacích, ale tak,
aby došlo ke kompromisu mezi počtem parkujících vozidel a rezidenty –
místními obyvateli. V zásadě se jedná
o částečné povolení parkování, ale
s regulací zajištění průjezdu složek IZS
křižovatkami a zajištění přístupu složek
IZS k jednotlivým objektům (vozidlo
parkující v křižovatce nebo ve vzdálenosti kratší než 5m od křižovatky,
nejen že jeho řidič porušuje obecnou
úpravu pravidel silničního provozu, ale
fakticky znemožňuje průjezd vozidel
údržby a záchranných složek).
Z výše uvedených důvodů se RMČ
rozhodla učinit první krok – přistoupit
v obecné rovině k zřízení zón placeného
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stání. Na základě aktualizovaného generelu dopravy v klidu a po první schůzce
zastupitelů se zpracovatelem generelu bude probíhat následující postup:
Rada MČ ve spolupráci s komisemi rady
a všemi zastupiteli začne připravovat
podmínky zřízení zón (např. že zóny
placeného stání budou časově omezeny
na všední dny v čase od do, zóny nebudou platné v době sobot, nedělí a svátků
– aby byla možnost přijet k rezidentům
návštěvy, kde budou navrženy smíšené
zóny a kde jen pro rezidenty apod.) Tato
přípravná fáze by měla probíhat do konce srpna, kdy bychom chtěli s návrhy
seznámit klánovické občany. Výstupy
z přípravné fáze a připomínky občanů
budou předány zpracovateli dokumentace ke zpracování souhrnných
podmínek pro Magistrát.
Mimo výše uvedené, rada vyzvala,
zpracovatele stávajícího generelu dopravy v klidu, k podání cenové nabídky
na zpracování další části Klánovic,
a to v území ohraničené ulicemi:
V Soudním, Smržovská, Blešnovská
Sendražická až po Smidarská a Libčanská, Utěšilova a Mechovka. Je zcela
zřejmé, že pokud dojde k redukci parkovacích míst v části Klánovic, vozidla
se nám přesunou jinam a tomu chceme čelit jak přípravou podkladů, tak
i případnou další redukcí.
Nad tato opatření probíhají jednání
s ROPIDem, organizátorem dopravy
v Praze a Středočeském kraji o posí-

lení či úpravu spojů na trase Klánovice nádraží, Šestajovice, Jirny, Nové
Jirny tak, aby cestující měli možnost
výběru dopravy na vlak.
Osobně nejsem příznivcem jakýchkoliv zón, ale zatím se nám nepodařilo nalézt jiné, relativně rychlé
řešení neutěšeného stavu parkování
v Klánovicích a jen cestou restrikce
se nám jít nechce. Restrikce by totiž
dopadla na všechny motoristy bez
rozdílu. Ale zároveň, z pohledu bezpečnosti občanů v dané lokalitě, to je
zajištění příjezdu záchranných složek
ke všem nemovitostem a účinném
a rychlém zásahu těchto složek musí
k úpravě parkování dojít. Platí totiž
stále pravidlo, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a podle
mě je důležité si rizika včas uvědomit
a co možná nejvíce je eliminovat. Co
nám bude platné, když dojde k požáru
v podkroví domu a hasiči s výškovou
technikou se k místu zásahu a provedení záchranných prací buď vůbec nedostanou, nebo dostanou s obtížemi.
Pak bude již pozdě lamentovat nad neprůjezdnou ulicí.
O postupu a přípravách byli již
v březnu informováni zástupci MČ
Praha 21 a v pátek 24. května zprostředkovala MČ Klánovice i setkání se zpracovatelem generelu. Schůzka se zástupci obcí Šestajovice a Jirny se připravuje.
Jiří Bek, místostarosta
+ Pavel Jaroš, radní

Petice za multifunkční hřiště
Ráda bych informovala o petici
za
postavení
naplánovaného
multifunkčního
hřiště,
kterou
iniciovaly a vypracovaly děti ze školního
parlamentu
klánovické
základní
školy. Proč tato aktivita vznikla? Cituji
zdůvodnění petice dětmi: „Pozemek,
na kterém by bylo hřiště postaveno, je
dlouhodobě zanedbávaný a nyní by mohl
být funkčně využitý místními dětmi
a dospívajícími. V Klánovicích žádné
multifunkční hřiště pro dospívající děti
není. Mládež, která chce sportovat,
musí jezdit do okolních městských
částí. Fotbalové hřiště v Klánovicích
není volně přístupné veřejnosti, ostatní
hřiště jsou pro menší děti. Jediné

místo, kde se mohou dospívající setkat
a zahrát si basketbal či fotbal, je hřiště
u školy. Na stavbu multifunkčního
hřiště byla získána dotace 5 milionů
korun. Naši spolužáci se na místním
úřadě účastnili i diskuze s architekty,
kteří měli zjistit, jaké aktivity by
na multifunkčním hřišti byly nejčastěji
provozovány.
Nejpreferovanějšími
prvky byly: hřiště na míčové
hry, lezecká stěna, parkourové
hřiště, skatepark, lanové hřiště
a odpočinkové prvky s přírodním
charakterem. Na webových stránkách
místního úřadu se mělo hlasovat
o trávení volného času a sportování
v Klánovicích. Závěr dotazníkového

šetření, kde se píše, že není zřetelná
poptávka pro vybudování nové
multifunkční sportovní plochy, není
podle nás objektivní. V dotazníkovém
šetření mohli hlasovat jen občané
starší 15 let a celý dotazník vyplnilo
pouze 185 respondentů. Myslíme si,
že je velice důležité, abychom všichni
podporovali sportování malých dětí
a dospívajících v místě jejich bydliště.“
Můžeme a nemusíme souhlasit, ale
buďme rádi, že se dnešní děti nebojí
vyjádřit svůj názor. Přestože jste mohli
v uplynulých dnech slyšet něco jiného,
účast dospělých na vzniku petice byla
pouze technického charakteru.
Lucie Václavková, Školská rada
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Studio Yoon
Již několik let máme možnost
v Klánovicích zajít nejen na jógu
či pilates do Studia Yoon, které se
nachází v krásně zrekonstruovaném
areálu na rohu ulic Slavětínská
a Bělečská. O fungování tohoto studia
jsem si povídala se vždy pozitivně
naladěnou paní majitelkou Michaelou
Purnochovou Voráčkovou.
KZ: Jak se zrodil nápad otevřít
v Klánovicích studio zaměřené na body
& mind aktivity?
Józe se věnuji již mnoho let, a to jak jako
jogín, tak i jako instruktor. V obou případech jsem dojížděla cvičit do centra Prahy,
což zabere ve výsledku poměrně mnoho
času – jedete hodinu do centra, hodinu
cvičíte a hodinu jedete zpět do Klánovic.
Proto jsem se snažila vytvořit v Klánovicích krásné místo ke cvičení s kvalitními
instruktory, které by sloužilo lidem z blízkého okolí.
KZ: Rekonstrukce objektu, kde
studio provozujete byla hodně rozsáhlá a náročná, vydařila se podle
Vašich představ?

Snažili jsme se především o to, aby
byla rekonstrukce citlivá k charakteru Klánovic. Areál měl zapadnout
do klánovického prostředí, což se
myslím podařilo.
KZ: Navštěvují Vaše studio pouze ženy
nebo máte klienty i mezi muži?
Naše studio navštěvují ženy i muži.
KZ: Jaké služby a cvičení nabízíte v současné době svým klientkám
a klientům?
Samozřejmě nabízíme různé druhy
jógy, pilates a meditace. Najdete u nás ale
také různé silové tréninky, kurzy běhání
a další. Dále nabízíme kosmetiku, masáže,
fyzioterapii, výživové poradenství a také
různé zajímavé workshopy.
KZ: Plánujete pro své klienty do budoucna nějaké rozšíření nabídky poskytovaných služeb?
Ano, mám v hlavě myšlenku, ale podrobnosti si zatím ponechám pro sebe .
V současné době se hlavně soustředíme na neustálé zkvalitňování nabízených služeb.
KZ: Ke Studiu Yoon patří i kavár-

na se zahrádkou. Jak se daří udržet
kavárnu v konkurenci dalších dvou
cukráren v okolí?
Neřekla bych, že si vzájemně konkurujeme – každý podnikatel nabízí
trošku jiný koncept. Naopak si myslím, že je dobře, že se v Klánovicích
objevují i jiné podniky, že má každý
Klánovičák možnost výběru. Baví mě,
že my můžeme v Klánovicích zajít
na dobrý oběd nebo večeři a naopak
majitelé jiných provozoven zase zavítají občas k nám.
KZ: Vím o Vás, že jste se nedávno stala
maminkou, jak zvládáte skloubit mateřské povinnosti s provozem Vašeho studia?
Mám velké štěstí, protože v Yoonu máme skvělý kolektiv, na který se
mohu spolehnout. Zároveň mi pomáhá rodina a přátelé. Tímto bych jim
všem chtěla poděkovat.
KZ: Míšo, děkuji Vám za rozhovor
a za to, jak pečujete o naše zdraví a mysl
a přeji Vám, ať se Yoonu daří i nadále.
Děkuji za rozhovor, bylo mi ctí.
Alena Kolovrátková

císlo 5
6 | 2019
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Z dopisů redakci
Zamyšlení nad odváděním dešťové vody v Klánovicích
Velmi často se poslední dobou
mluví o výstavbě dešťové kanalizace
v Klánovicích. Nedávné zkušenosti
z výstavby posledního úseku v ulicích
Blešnovská a Sendražická ukazují, že
se jedná o velmi nákladné stavby, které na velké období vyřadí příslušné
ulice z užívání. Po dokončení se z ulice venkovského charakteru stane
ulice městského typu, plná betonu
s vyvýšenými obrubníky a chodníky
obvykle bez chodců a jakýmisi „estetickými segmenty“ ohraničenými
obrubníky. Navíc po převzetí dokončeného díla obcí, tato zdědí na údržbu
náročnou záležitost. Dešťová kanalizace totiž vyžaduje pravidelné čištění
košů, kamerové revize a dále úklid
a odplevelování chodníků a údržbu segmentů.

V dalším případě je nutné si uvědomit, že dešťová kanalizace odvádí
vodu do vodoteče bez možnosti jejího
postupného vsakování či jiné retence
v místě. Toto je v rozporu s naléhavou
potřebou zadržení vody v místní krajině. Vsakování srážkových vod by tudíž
mělo být využíváno přednostně, aby se
doplňovala hladina spodních vod, která v Klánovicích dlouhodobě klesá.
Většina ulic v Klánovicích na Hornopočernicku je tvořena zpevněnou komunikací s travnatými okraji, které
mohou sloužit jako vsakovací pásy pro
srážkovou vodu ze zpevněné části.
Aby toto mohlo být splněno, je třeba již při plánování rekonstrukce ulic
zachovat zelené pásy a brát v úvahu
upravení výškových poměrů mezi
komunikací a zelenými pásy. V sou-

časné době je problémem nedovolené
osazování obrubníků mezi zpevněnou
části komunikace a zeleným pásem ze
strany našich občanů. Tyto obrubníky
pak zamezují přístupu srážkových vod
z komunikace na vsakovací pás. Jinde
zase občané zvyšují terén vsakovacího
pásu nebo z něj hustým osázením vytvoří jakousi mez. Měníme si tak komunikace v rybníky.
Možná by stálo za úvahu více úsilí věnovat úpravě našich ulic a ruku
v ruce s rekonstrukcí vozovky řešit
možnost vsakování. Úřad by měl také
postihovat veškeré „divoké“ zásahy
občanů do zelených pásů při místních komunikacích. Výstavba dešťové
kanalizace by se pak měla omezit jen
na ulice, kde je to nezbytně nutné.
Oldřich Mikuš

STP Klánovice
Koncem dubna jsme vyrazily po nové
„asfaltce“ do Úval, od Daschů pořád
rovně lesem až skoro na náměstí.
Cesta je to pěkná, stále rovná - ovšem
příliš hluboké příkopy podle cesty nás
skoro znervózňovaly. V Úvalech jsme si
prohlédly opravené náměstí, navštívily
cukrárnu a potom jsme využily důchodcovskou slevu a dojely jednu stanici vlakem domů(á 4,- Kč osoba). Další vycházka

byla jiným směrem - autobusem jsme dorazily do Svépravic a potom pěšmo kolem
rybníků v Xaverovském háji, přes louku
a lesem u nás až k Olympu. Při obou výletech nám počasí přálo - bylo vedro.
V půli května jsme absolvovali celodenní výlet autobusem - směr zámek
Chýše s pivovarem a odpoledne v Lubenci jsme si prohlédli výrobnu vitráží
a kostel, který rodina Kantova s pomocí

různých dárců opravuje a buduje z něho
muzeum vitráží. Tentokráte byla celý
den zima, pršelo, ale návštěva zámku,
pivovar a i vitráže, to vše se nám velice
líbilo a tak jsme jeli domů spokojeni.
Teď máme přes sebou ještě pár výletů kolem Klánovic a pak se už musíme
chystat na rekondiční pobyt na Fryšavě
v hotelu Medlov.
za MO STP Paplhamová

Srnčí dvojčata: tentokrát s happy endem
Že staré poučky ne vždy platí i dnes,
že se příroda vyvíjí a zvířata se přizpůsobují blízkosti lidí – to vše lze ilustrovat
na příkladu srnčích dvojčat. Přesto, že
se jich lidé dotýkali, dokonce je přenášeli v náručí, jejich matka se k nim vrátila
a pečuje o ně dál.
Pražská zvířecí záchranka provozovaná Českým svazem ochránců přírody řešila v tomto týdnu zajímavý případ
s dvěma čerstvě narozenými srnčaty.
Ta v lese na Praze západ objevily malé
děti. Nesprávně usoudily, že jim musí
pomoci a nesly je přes kilometr v náručí

domů. Jejich otec jim teprve tam vynadal, že udělaly velikou chybu a zavolal
zvířecí záchranku. Ze starých pouček je
všeobecně známo, že na mláďata srnek
a například zajíců, lidé sahat nesmí, protože jejich rodiče se poté bojí lidských
pachů a mohou své potomky odmítnout.
V tomto směru, ale dochází k vývoji
a příklad dvou srnčat to potvrzuje.
„Zkusili jsme je co nejrychleji dopravit
na stejné místo, kde byly nalezeny, otřely je natrhanou trávou, abychom lidské
pachy trochu přebili a čekali jsme, co se
bude dít. Díky spolupráci s otcem dětí

jsme zajistili pravidelné kontroly a sledovali, zda se jejich matka vrátí a přijme
je. Podle našich instrukcí mohl sledovat,
zda mláďata tzv. pískají a volají mámu.
To dělají, když mají hlad a svědčilo by
to o tom, že u nich ještě nebyla. Navečer
jsme ale dostali zprávu, že mláďata v tichosti leží a nehýbou se, což je přirozené
chování. Později jsme se dokonce dozvěděli, že dospělá srnka u srnčat je a vše je
v pořádku“, říká Prokop Pithart z Pražské zvířecí záchranky.
Prokop Pithart,
Český svaz ochránců přírody
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Co nového u hasičů
Uplynulé
období
bylo
pro
klánovické hasiče spíše klidné.
Koncem března jsme se zúčastnili celopražského cvičení na pražském Opatově. Námětem cvičení
byl požár výškové budovy. Našim
úkolem bylo najít ohnisko požáru
a evakuovat osoby, které se v budově nacházely.

Koncem dubna jsme absolvovali
školení na kontejner ochrany obyvatelstva v Jílovém u Prahy. Kolegové z HZS nám ukázali, co a kde je
v kontejneru uloženo a jaké je jeho
využití. Na závěr jsme si vyzkoušeli
zapojení a zprovoznění osvětlovacího balonu. Školení proběhlo úspěšně
a my jsme zase o něco chytřejší.

Pomocí plošiny dne 30.4. hasiči
vyvěsily a 11.5. snesly vlajky v ulicích Slavětínské a Šlechtitelské
Dne 8.5. jsme stáli čestnou stráž
u památníku osvobození u příležitosti 74. výročí konce 2. Světové války
- Dne vítězství. Škoda jen, že v takto
významný den přišlo tak málo lidí.
Radek Čihula, preventista SDH

s motorovou pilou a rozbrusem. Všichni
zúčastnění členové u závěrečného přezkoušení obstáli.
25.4. v 6.11 je jednotka s CAS 16 vyslána
na mezikrajovou výpomoc při likvidaci
následků dopravní nehody nákladního
vozidla do obce Zápy. Jednotka vyjela
s CAS 16 Iveco v počtu 1+4. Na základnu
se vrátila v 7.19.
Na
čarodějnice
30.4.od
18.00
do 1.5. 2.30 členové jednotky jsou uvedeni do pohotovosti na zbrojnici v počtu
1+7.
16.5. v 19.13 je jednotka na zákla-

dě žádosti občana vyslána do ulice
Habrovské, k částečně vyvrácenému
stromu. Jednotka strom pomocí motorové pily odstranila a v 19.32 se vrátila
na základnu.
20.5. v 16.14 vyjíždí jednotka do ulice
Utěšilovy, kde je nahlášen padlý strom
na komunikaci. Jednotka strom odstranila a zjistila ještě jeden vyvrácený
strom hrozící pádem do ulice. Proto
i tento strom pomocí pily a navijáku odstranila. Na základnu se vrátila v 16.52.
Pavel Jaroš,
Jednotka SDH Klánovice

Represivní činnost hasičů
Dne 24.3. v 12.54 vysílá Operační středisko HZS Praha jednotku na požár hotelu Opatov. Jednotka vyjela s CAS 16
v počtu 1+5. Na místě je pověřena velitelem zásahu průzkumem sklepních
prostor a evakuací osob z tohoto prostoru. Vše je prováděno v dýchací technice.
Naštěstí se jedná jen o prověřovací cvičení pražských dobrovolných jednotek.
Jednotka se v 15.18 vrací na základnu.
Cvičení je zástupci HZS Praha hodnoceno velmi kladně.
12.-14.4. se část členů jednotky zúčastnilo opakovaného školení práce

Pro připomenutí:
Důležitá tel. čísla na hasiče
Velitel JSDH
Zástupce velitele
Strojník
Starosta SDH a strojník
Vedoucí mládeže

Bc. Pavel Jaroš........607 551 670
Michal Raiser.........723 693 816
Lukáš Tvrdý...........605 143 233
Martin Žebro..........603 215 229
Tomáš Zamazal......725 849 891

Omluva
V minulém vydání KZ jsme
nepřesně uvedli, že autorem článku
o prevenci byl Pavel Jaroš, SDH
Klánovice. Správně mělo být uvedeno
jen SDH Klánovice. Za chybu se

Případně tísňová linka 150 či 112

čtenářům omlouváme.

Kultura
Závěrečná taneční show frekventantů v Salesiánském divadle a nová sezóna
v Danceportu
Taneční a pohybové studio Danceport každoročně organizuje závěrečnou show frekventantů dětských
a mládežnických kurzů, kterou ukončuje nabitou taneční sezónu.

I letos v pátek 10.5. jsme se sešli
v prostorách krásného Salesiánského
divadla v Kobylisích, kde děti pod vedením svých lektorů předvedly své secvičené choreografie a sestavy. Tanči-

lo se, tleskalo a rozdávaly se i diplomy
za odvedenou celoroční práci. Nechyběla ani ukázka standardního tance lektorů z našich tanečních kurzů. Závěr patřil
našim seniorům Klub Show Dance. Všem
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lektorům velice děkujeme za jejich vynikající práci, přípravu choreografií.
Na novou sezónu od září pro Vás
máme opět připravené kurzy MTV, latiny a roztleskávaček pro děti, dále
cvičení pro ženy, kde novinkou bude
PowerYoga/zdravá záda. Chybět nebudou ani tradiční taneční pro dospělé
v různých stupních pokročilosti nebo
kurz tanečních pro mládež. Více informací o všech kurzech naleznete na webu
www.danceport.cz.
Přejeme všem krásné léto a těšíme se
opět od září 2019
Helena Wojdylová

PEDIKÚRA

Tereza Sucháčková
su.tereza@seznam.cz / mobil: 724 526 849
Živonínská 1630, Újezd nad Lesy – Rohožník

Koupím nebo najmu
GARÁŽ
v Klánovicích

Využijte možnosti docházky i k Vám domů.
Po dohodě i mimo lokalitu.

Nabídněte na tel.:

222 561 903, 732 438 097

Prodej

palivového dřeva Stupice.
volejte: 728 272 687

		 776 834 911
e-mail: pilastupice@email.cz
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www.viladomydoubravcice.cz

ceny od 4.790.000 Kč
POslEdNí vOlNé dOMy B1, B2, E1 a E2

vILaDOMY DOUBravČIce – BYDLeNÍ v zaHraDÁcH
Developerský projekt pěti dvojdomků s vlastními pozemky
(334 – 613 m2),
Doubravčice, ul. Na Močidlech, okr. Kolín).
K nastěhování v průběhu roku 2019.

Horizont
vaši realitní makléři pro tuto oblast

Ing. Markéta večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

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

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
cena 35.000,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – luxusní RD 5+1
142 m2, pozemek 1048 m2,
Lomecká ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy
cena 100.000,-Kč/měsíc + poplatky

zdirad.pekarek@re-max.cz

cena 13,900,-Kč/měsíc + poplatky
+ odstupné

PRONÁJEM – tenisový areál 4 kurty
+ klubovna, pozemek 5.555 m2, ul.
K Radhošti, P10 – Nedvězí u Říčan

www.zdiradpekarek.cz
cena 4.900.000,-Kč

PROdEJ – zemědělská usedlost
(RD 118 m2 + stáje 200 m2), pozemek
2.415 m2, Vitice-Chotýš, okr. Kolín

cena 2.850 Kč/m2

reze

PRONÁJEM – výrobní a skladové prostory 1283 m2 + manipulační plocha,
Školská ul., Šestajovice

PROdEJ – stavební pozemek pro
komerční účely, 5.000 m2, Poděbradská ul.
u kruhového objezdu, Šestajovice

rvac

e

PROdEJ – kompletně zasíťovaný stavební
pozemek, ul. K Višňovce, Horoušany
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Monika Olšanová
tel.: 777 317 175
Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice
olsanova.monika@seznam.cz
www.kosmetikasestajovice.cz
Provozní doba: PO-NE dle objednání

§ kosmetické ošetření kosmeceutikou Larens
§ analýza pleti skin analyzérem
§ ultrazvuková špachtle
§ AHA peeling
§ prodej kosmetiky

KUPÓN NA 10 % SLEVU NA PRVNÍ OŠETŘENÍ
inzeratCB_105x148_Klanovice_tisk.indd 1

5/13/19 10:12 PM
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AKREDITACE
MŠMT

SOUKROMÁ MŠ S BILINGVNÍM PROGRAMEM
Í

 Přijímáme děti od 2,5 do 6 let – 6 let zkušeností
 Individuální a laskavý přístup k dětem - maximálně 13 dětí ve třídě
 Kvalitně propracovaný vzdělávací program podporující logické
myšlení a rozvoj kognitivních funkcí dítěte
 Každodenní angličtina formou simulace bilingvní rodiny
 Každodenní příprava předškoláků
 1x týdně odborná logopedická prevence
 Využití moderní didaktické techniky – interaktivních tabulí
 Kvalifikovaní zkušení pedagogové
 15:00 - 16:00 hod. odpolední kroužky v ceně školného – tvoření,
sportovní všestrannost, rytmika a tanec, věda je zábava
 16:00 – 17:00 hod. nadstandardní kroužky – balet, zpěv, sportovní
všestrannost, keramika
 Kvalitní strava – program „Skutečně zdravá jídelna“
 Příměstský tábor pro děti 3 – 8 let – červenec a srpen – tematické
týdny (i pro děti nezapsané k trvalé docházce)
OTEVŘENO OD 7:00 – 18:00 HODIN

OD ZÁŘÍ 2019 V JIRNECH – NAVRÁTILOVA 69
KDYKOLIV SE NA NÁS PŘIJĎTE PODÍVAT DO POBOČKY V ÚVALECH

ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE A JEHO SPOKOJENOST
JSOU PRO NÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
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PROGRAM červen 2019

... jsme NADOSAH

JUAN CEVALLOS - NEREPRODUKOVATELNÉ - Výstava měsíce
Světlo je mocným prvkem, když jej využijete ve svůj prospěch, můžete vytvořit nečekané a zajímavé obrazy. Tato výstava ukazuje, jak
se mění a liší realita, kde se pohybuji mezi abstraktem a skutečností,
abych v divákovi vyvolal různé reakce.
Výstava je prodejní a potrvá do konce června.
3. 6. pondělí, 20:00 - Filmový klub
SNĚŽÍ! - Poetický film o křehkosti mezilidských vztahů a jedinečném
světě uvnitř každé rodiny. Česko/2019/poetický, drama/74 min
5. 6. středa, 20:00 - Kino
THE BEACH BUM - Legendární scenárista, režisér a enfant terrible
americké kinematografie Harmony Korine se po několikaleté
pauze vrací se svěží a podvratnou komedií o bujarých příhodách
neodolatelného podvodníka Moondoga (Matthew McConaughey).
USA, Francie, Velká Británie, Švýcarsko/2019/komedie/95 min/s
titulky
6. 6. čtvrtek, 19 :30 - POZOR! Tentokrát PRVNÍ čtvrtek v měsíci!
BLUES JAM SESSION - Blues Jam Session je akce pro všechny,
kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi bluesové standardy.
11. 6. úterý, 19:30 - PubQuiz neboli hospodský kvíz
Každé druhé úterý v měsíci. PubQuiz neboli hospodský kvíz je
vědomostní týmová hra oblíbená po celém světě. O co jde? Vědět
více než soupeř a dokázat, že si stále něco pamatujete ze školních
lavic! Přijďte si zahrát a vyzkoušet netradiční hru na party!
12. 6. středa, 20:00 - Kino
ROCKETMAN - Hudební fantazie, která vypráví životní příběh
jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti, Eltona Johna.
Velká Británie, USA/2019/životopisný, drama, hudební/120 min/s
titulky
13. 6. čtvrtek, 14:00 - Bio Senior
ŽENY V BĚHU - Komedie o radostech a strastech toho, když se
jedna nesportovní rodina rozhodne zaběhnout maraton.
Česko/2019/komedie/93 min. Zvýhodněné vstupné pro seniory
60Kč

13. 6. čtvrtek, 18:00 - Akce
LADIES’ NIGHT - 10. ročník populární akce pro ženy Ladies’
night. I tentokrát bude její součástí tržiště, tombola, film pro ženy
a překvapení. Rezervace vstupenek nutná!
17. 6. pondělí, 20:00 - Kino
KLIMT & SCHIELE - ERÓS A PSYCHÉ - Dokument o snech,
skandálech a obrovském talentu dvou proslulých malířů.
Snímek diváky provede nejslavnějšími kulturními prostory
rakouské metropole - galeriemi Albertina, Belvedere, prostory
Uměleckohistorického muzea, Muzea Leopoldových nebo Muzea
Sigmunda Freuda. Itálie/dokumentární/90 min/s titulky
18. 6. úterý, 19:00 - Přednáška
RADKIN HONZÁK: PSYCHOPATI MEZI NÁMI - Přednáška
Radkina Honzáka, nejznámějšího a nejzkušenějšího předního
českého psychiatra, publicisty a vysokoškolského pedagoga.
23. 6. neděle, 16:00 – Kino pro děti
ALADIN - Příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi,
kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost
možná klíčem k jejich budoucnosti. Režie: Guy Ritchie USA/2019/
dobrodružný, fantasy, muzikál/v českém znění
26. 6. středa, 20:00 - Kino
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA - Muži a ženy v černém
vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve svém novém
dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení:
zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém.
USA/2019/komedie, sci-fi, akční/90 min/s titulky
28. 6. pátek, 16:00 - Zahradní slavnost
HURÁ NA PRÁZDNINY!!! - Přijďte s námi opět oslavit konec
školního roku! Můžete se těšit na kapelu PARTY LEADERS,
divadelní pohádku pro nejmenší, šlapací čtyřkolky pro děti
i dospělé, venkovní dřevěné deskové hry Cornhole a Pukec,
stanoviště s tvorbou obřích bublin a spoustu další zábavy.
Samozřejmě nebudou chybět dobroty z baru a grilu.
BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránky
Amatérské cyklistické vyjížďky oKOLO KLÁNOVIC
Sledujte naše webové stránky

Změna programu je vyhrazena / sledujte naše webové stránky www.kcnovabeseda.cz.
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz,
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KINO KAVÁRNA je otevřena Po-Pá 13:00-22:00, So ZAVŘENO, 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.
KC Nová Beseda, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice | tel: +420 245 019 061| www.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. 6 2019: 1.6.2019. Šéfredaktor Michael Bouška. RR: Veronika Gotthardt, Slavomír Jaroš,
Alena Kolovrátková, Radomír Kůla, Robert Zoulík, Marie Mikušová. Korektura Ivana Zoulíková. 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. Registrační číslo MK ČR E 12804. následující uzávěrka čísla: 14. 6. 2019.
Periodicita: 10 x ročně. Náklad 1400 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Žijí v Klánovicích

Tip na výlet
Bitva u Lipan, historická vycházka na řepkový kopec

Irena Procházková
S Irenou Procházkou se mohli
Klánovičtí setkat prostřednictvím jejích
obrazů na výstavě v Nové Besedě v měsíci dubnu a květnu 2019. Irenu jsem znala
od vidění, ale neznala jsem její umělecké ambice. Její obrazy mne opravdu
překvapily jakousi ženskou živelností
a pestrými barvami jednoznačně vypovídající o samotné autorce. Narodila se
v Táboře, její život pokračoval v Turnově
a přes několik let života v Praze se usadila v roce 2006 v Klánovicích. Své přátele
zde získávala postupně díky svým dvěma dětem a fotbalovým aktivitám svého
manžela. Odmalička maluje. Je to její
přirozená potřeba a vyjadřování sama
sebe. Když jsme spolu mluvily, chystala
se na Art Prague Fair, kde vystavovala
svoje obrazy. Stálé výstavy má v Táboře a v Římě. Podařilo se jí vystavovat
i na ArtExpo Aeny 2019 v New Yorku,
kde získala řadu kontaktů v uměleckém
světě. Uplatnit se umělecky v Česku
není jednoduché. Irena díky okolnostem
nemohla navštěvovat tzv. „Lidušku“, což
ji předem vyloučilo z možnosti se hlásit na studium Akademie výtvarných
umění. Pokud umělec neabsolvuje toto
studium, má v Česku velký handicap, což
neplatí v cizině. V New Yorku stejně jako
v Itálii, hodnotí obrazy jako takové, nikoliv absolutorium uměleckých škol. Jejím
první lektorem byl akademický malíř
Teodor Buzu v Táboře, poté navštěvovala výtvarný kurs Táni Macholdové
v Klánovicích. Od roku 2011 studuje
malbu v ateliéru akademické malířky
Bedřišky Uždilové, jejíž umělecké krédo
převzala i Irena Procházková a to: “Obraz by měl být poctou malované věci
nebo člověka“ a Irena doplňuje, že „obraz musí potěšit“. Proto její obrazy jsou
plné života v pestrých veselých barvách.
Inspiraci nachází především na svých
cestách, které vedou nejčastěji tam, kde
kypí život a barvy. Je to Španělsko, Itálie,
Řecko. A právě takové obrazy jsme mohli
vidět v KC Nové Besedě. Vedle Ireny se
člověk nemůže nudit. Má energii na rozdávání a díky svým obrazům ji může
předat i ostatním.
Marie Mikušová

Jedna z nejvýznamnějších bitev české
historie se odehrála roku 1434 nedaleko
obce Lipany u Českého Brodu. Bitva
u Lipan je v důsledku svého vizuálního
(Maroldovo panorama) i hodnotícího
uchopení (poroba vzletných ideálů) tak
známá, že místo samotné, jakoby leželo
v jejich stínu. Přispívá k tomu i to, že
Lipanská hora není nikterak výrazný
krajinný prvek, z dálky vidíme protáhlý
kopec, navíc zjara zarostlý řepkou olejkou.
Přesto stojí za to vypravit se přímo sem,
kde se krvavá řež odehrála a také zabrousit
do historie. Ke kamennému památníku
bitvy se vypravíme oklikou z obce Vitice,
kde začíná 2,5km dlouhá naučná stezka.
První panely nás seznamují s obcí, kde
na vršku stojí malý, původně gotický
kostelík, s dřevěnou zvonicí. V blízkosti
mohyly nás naučné texty seznámí
s událostmi, které vojenskému střetu
předcházely i s průběhem bitvy samotné.
Je to fascinující čtení o smutných koncích
revolucí i o středověké vojenské taktice.
Vždy v květnu se zde odehrávají slavnosti,
v jejichž rámci je i ukázka vojenského
střetu v dobových kostýmech. Z vrcholku

hory je nádherný výhled na významnou
část celé polabské nížiny. Ve výletu
můžeme pokračovat po červené značce
do Lipan a po klidné silnici dojít zpět
(6km) nebo se od mohyly vydat po červené
značce opačným směrem a projít se lehce
zvlněnou krajinou až do Kouřimi (9 km),
odkud nás odveze autobus linky 662 zpět
do Vitic. Pokud vás návrat do historie zaujal,
bitvu u Lipan vynikajícím interaktivním
způsobem zpřítomňuje trvalá expozice
v muzeu v Českém Brodě. Na zdejším
náměstí se také nachází netradičně pojatý
secesní památník Prokopa Holého.
Robert Zoulík

Restaurace
Nová pizzerie v Klánovicích
Pizzerie Gustus rozřířila nabídku
restaurací a rychlých občerstvení
v Klánovicích. Nabízí i rozvoz
po naší městské části. Ten jsem
sám vyzkoušel, když jsem dostal
chuť na pizzu. Roste nám tu tedy
konkurence pro zavedený Samos?
Objednal jsem si velkou pizzu
Hawai. Zhruba polovina mých přátel
tuto pizzu nenávidí, druhá na ni nedá
dopustit. Přiznám se, že patřím k té
druhé půlce a ananas na pizzu, podle
mého názoru, určitě patří.
Samotná pizza dorazila velmi
rychle, zhruba během dvaceti minut.
Hned na první pohled mě překvapila
velikost pizzy. I když jsem si objednal
její větší variantu, tak velkou pizzu
jsem nečekal a v životě asi ani nejedl.
Samotná pizza byla výborná.
V rodině jsme se shodli, že minimálně
srovnatelná se Samosem. Suroviny
působily kvalitně. Rajčatová omáčka
byla také „akorát“. Jediným drobným
minusem bylo možná to, že byla pizza
méně propečená. Tento nedostatek
lze ale snadno napravit.
Pizzu si lidé mohou vzít, i když
jdou kolem. Na hlavní silnici nám tak
vedle burgrárny vzniklo další rychlé
občerstvení.

Bude zajímavé sledovat, jestli se
pizzerie udrží. V Klánovicích je už
teď mnoho různých restaurací a ani
ta nová to nebude mít jednoduché.
Tak jako tak na tom ale vyděláme
my zákazníci. Sám mohu návštěvu
této restaurace či objednávku až
domů doporučit.
Michael Bouška
Pizzerie Gustus
Slavětínská 324/7,
Praha 9, Klánovice
Otevřeno 8:00-21:00 (po-ne)

   

