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28. září si připomínáme svátek sv. Václava a Den české státnosti. Český kníže a patron země, svatý Václav,  ztělesňuje prototyp 
morálky ve veřejném životě. Je zosobněním principu, že politika ve smyslu správy věcí veřejných se má promýšlet v hlubších 
a širších souvislostech a její význam má směřovat k obecnému prospěchu. Oslavme tedy státní svátek řádně a pořádně!
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Pozvánka na zasedání zastupitelstva 
MČ Praha - Klánovice, které se koná

v úterý 24.9.2019 od 18 hod. v sále 
úřadu MČ, U Besedy 300

Program jednání bude oznámen 
na webových stránkách MČ.

Jste srdečně zváni.

Informace z městské části

Rada městské části Praha-Klánovice:
schválila podání žádosti Magistrátu 
hl. města Prahy o schválení realiza-
ce výstavby víceúčelového sportoviště 
Vodojemská na pozemcích parc. č. 
968/1 a 968/2 v jiné lokalitě, a to na po-
zemku parc. č. 1021/1 v areálu fot-
balového hřiště,
•	 schválila projektovou dokumenta-

ci k výstavbě víceúčelového spor-
toviště v areálu fotbalového hřiště 
a zadávací dokumentaci k veřejné 

zakázce malého rozsahu na tuto in-
vestiční akci,

•	 schválila zadávací dokumentaci 
k veřejné zakázce malého rozsahu 
„Pořízení elektromobilu pro měst-
skou část Praha-Klánovice“. Elek-
tromobil je určen k údržbě městské 
části,

•	 schválila požadavek městské části 
Praha-Klánovice na investiční dota-
ci z rozpočtu hl. města Prahy v roce 
2020 na investiční akci s názvem 

Rekonstrukce zázemí pro sportovce 
v ulici V Jehličině ve výši 24 mil. Kč 
a na investiční akci s názvem „Vý-
stavba nových bytů – Bazar“ ve výši 
3 mil. Kč,

•	 schválila dodavatele pro akci „Oprava 
výtluků klánovických komunikací“ 
tryskovou metodou Turbo.

Stanislav Herman, tajemník úřadu MČ

Zprávy z rady a zastupitelstva městské části

Milí spoluobčané,
zdravím vás a vítám v krásném měsíci 
září a v novém školním roce.
Během prázdnin jsme pokračovali 
v práci na rozpracovaných projektech, 
z nichž vybírám následující: 
v součinnosti s fotbalovým klubem 
předložil projektant projekt na mul-
tifunkční hřiště, situovaný do fot-
balového areálu. Získali jsme stavební 
povolení a na začátku září vybereme 
zhotovitele díla.
Zástupci naší městské části jedna-
li s pražským radním Hlaváčkem 
o Klánovické spojce, která, jak jsme 
předpokládali, má významný vliv 
na životní prostředí, takže bude posu-
zována dle zákona (tzv. velká EIA). Tím 
spíš i nadále budeme hájit zájmy naší 
městské části.

V září proběhne analýza dopravy 
v klidu na zbývajícím území Klánovic. 
Do konce roku by měla rada hl. m. 
P. odsouhlasit naše zapojení do systému 
smíšených parkovacích zón. Konečná 
podoba těchto zón vzejde ze spoluprá-
ce dopravního experta z firmy M.O.Z. 
Consult, vedení městské části a občanů.
Naše městská část se zapojila do pi-
lotního projektu Participativní 
plánování,  který by měl samosprávě 
pomoci lépe zapojit vás, občany, 
do plánování a spolurozhodování  
o projektech na zlepšení veřejného 
prostoru v Klánovicích.
Na závěr vás zvu na besedu o provo-
zu na předzahrádce KC Beseda. Před 
prázdninami rada souhlasila s pod-
pronájmem zahrádky tak, aby mohla 
být využívána během letních prázdnin 

a provoz na zahrádce vyvolal značný 
ohlas v kladném i záporném smyslu. 
Abychom společně našli přijatelný 
a dobrý způsob letního využívání 
krásného prostoru, rozhodli jsme se 
uspořádat k tomuto tématu besedu 
s občany. Přijďte v pátek 20.9.2019 
do KC Nová Beseda. Jste srdečně zváni.

Vaše starostka Zorka Starčevičová

Zábory veřejného prostranství a ohlašovací 
povinnost občanů
Samotný pojem veřejné prostranství 
je definován v zákoně o obcích. Podle 
této definice jsou veřejnými prostran-
stvími všechna náměstí, ulice, tržiště, 
chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez ome-
zení (tj. sloužící obecnému užívání) 
bez ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru. Dočasným užíváním veřejné-
ho prostranství je zábor veřejného 
prostranství. Mezi nejčastější zábory 
(zvláštní užívání veřejného prostran-
ství), které klánovický úřad vyřizuje, 
patří: umístění stavebního zařízení 
a materiálu (kontejner na odvoz suti, 
hromada písku, štěrku, složené le-
šenářské trubky, apod.), výkopové prá-

ce, stolečky a židle před restaurací nebo 
prodejnou. 
Za zábor se platí poplatek, který se pla-
tí za každý i započatý m2 a každý i za-
počatý den. Poplatek poplatník platí 
od prvého dne, kdy došlo k užívání ve-
řejného prostranství až do dne, kdy toto 
užívání skončilo a veřejné prostranství 
bylo uvedeno do stavu způsobilého 
k obecnému užívání. Poplatník splní 
svoji ohlašovací povinnost na formuláři, 
který je ke stažení na webových strán-
kách městské části. 
Poplatník je povinen splnit ohlašovací 
povinnost úřadu městské části nejméně 
7 dní před započetím užívání veřejného 
prostranství. V případě krátkodobého 

užívání veřejného prostranství (do 6 
dnů)  je nutno splnit tuto povinnost 
1 den předem. V případě havárií je 
ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 
dnů od prvního dne záboru veřejného 
prostranství souvisejícího s pracemi 
na odstranění havárie. Sazba poplatku 
se řídí obecně závaznou vyhláškou 
hlavního města Prahy č. 5/2011 Sb. hl. m. 
Prahy, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství, ve znění poz-
dějších předpisů.

Stanislav Herman, tajemník úřadu MČ
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Jak pokračuje rekonstrukce klánovických ulic? Zeptali jsme se radních
Jaký je stav prací na dokončení 1. části 
stavby č. 0196 – TV Klánovice, etapa 
0003, komunikace III. (Blešnovská 
– Lovčická – Sendražická)? 
Na podzim  2018 byla stavba  „zazi-
mována“ s tím, že v březnu budou 
práce opět obnoveny, s předpokla-
dem ukončení do léta 2019. Místosta-
rosta MUDr. Bek situaci popisuje: 
„Na začátku roku bylo vše jinak a až 
do poloviny srpna, přes mnoho našich 
urgencí a účastí na jednáních stavba 
stála z důvodu nevyjasněných vztahů 
mezi investorem, což je Magistrát hl. 
m. Prahy a zhotovitelem. Dovoluji si 
s úlevou konstatovat, že 19. 8. 2019 jsme 
jako vedení obce byli ujištěni, že veš-
keré nejasnosti jsou vyřešeny a prá-
ce téhož dne obnoveny.“ O odpověď 
na otázku, proč Klánovice na opravu 
musely tak dlouho čekat, požádala 
starostka Zorka Starčevičová Ing. Iva 
Freimanna, vedoucího oddělení 
technické vybavenosti Magistrátu 
hl. m. Prahy.  Ing. Freimann ve své 
odpovědi uvedl: „Stavba měla na jaře 
pokračovat, ale ze strany zhotovitele 
byly předloženy vícepráce, z nichž ně-

které z našeho pohledu nebyly opod-
statněné. Tento dohadovací proces 
trval poměrně dlouho a zhotovitel 
trval na tom, že bez vyřešení víceprací 
nebude pokračovat ve stavebních pra-
cích. Určitou časovou roli zde sehrá-
la i nezbytná administrace na MHMP. 
Na aktualizaci projektu další etapy 
( Krovova, Voňkova...) se pracuje s tím, 
že na podzim bude vypsána soutěž 
na zhotovitele díla s předpokladem 
zahájení prací duben 2020. Projekt byl 
podroben kontrole a úpravám, aby ne-
byly opakovány nedostatky jako např. 
v ulici Sendražická.“ 
Nyní se tedy začíná s oprava-
mi  Blešnovské a Sendražické ulice. 
„Zde se například  přemístí sloupy 
veřejného osvětlení k okraji chodníku 
blíže k plotům.  Současně se roz-
běhnou práce na kompletní rekon-
strukci Lovčické ul. v úseku Voňkova 
– Slavětínská tak, aby byla do kon-
ce roku 2019 ukončena.“ vysvětluje 
místostarosta Bek. „Rekonstrukce ulic 
Krovova, Voňkova a Kunčická proběh-
ne v roce 2020“  dodává.
A jak to vypadá s opravami ostat-

ních komunikací? „Původní záměr 
položení kompletního asfaltového 
povrchu v ulicích Smidarská a Voň-
kova jsme z důvodu vysoké cenové 
nabídky, která značně převýšila naše 
finanční možnosti, odložili.  Požádali 
jsme proto magistrát o dotaci.  Tato 
naše žádost bude zařazena na zářijové 
jednání zastupitelstva hl. m. Prahy“ 
odpovídá místostarosta Bek. „Koncem 
srpna v dané lokalitě bylo navíc třeba 
provést terénní úpravy, které by měly 
zamezit  stékání  vody z pole na naše 
komunikace a tím i do zahrad a domů 
v této oblasti bydlících spoluobčanů“ 
upřesňuje.  „Opravy výtluků a děr 
ve všech ulicích byly zahájeny a do kon-
ce září by měly být ukončeny.“ uzavírá 
klánovický místostarosta MUDr. Bek 
a je přesvědčen, že všechny práce již 
budou pokračovat podle harmonogra-
mu a ke spokojenosti občanů Klánovic.

Děkujeme za odpovědi. Za inspiraci 
k dotazům redakce KZ děkuje paní Ma-
rii Mikušové. Zajímá vás stav veřejného 
prostoru? Své otázky posílejte na
kzsefredaktor@seznam.cz 

Vážení spoluobčané, rozhodli jsme se zlepšit podmínky pro krátkodobé zaparkování, které vám umožní vyřídit si to, 
co potřebujete například na poště, aniž by místa blokovala celodenně zaparkovaná auta. Od druhého týdne v září proto 
na vybraných místech přecházíme na: „Parkoviště s parkovacím kotoučem“. Řidič si při příjezdu nastaví na kotouči dobu 
začátku parkování a umístí jej viditelně ve vozidle, přičemž nastavenou dobu nelze až do odjezdu měnit. 
Parkoviště s parkovacím kotoučem bude zřízeno:
- u pošty (Smržovská), max doba stání 1 hod Po-Pá 9-16h 
- u nákupního střediska „Včela“ (Slavětínská), max doba stání 2 hod Po-Pá 9-17h 
- naproti Olympu (Slavětínská), max doba stání 2 hod Po-Pá 9-17h 
Městská policie je informována a bude dobu parkování kontrolovat. Kotouče jsou v omezeném počtu k vyzvednutí na úřadě, 
nebo běžně k zakoupení na poště.

 Rada MČ

Městská část nabízí k pronájmu pozemek o výměře 835 m2. V  současné 
době je využíván jako zahradnictví za KC Nová Beseda
Městská část Praha-Klánovice nabízí 
k pronájmu pozemek parc. č. 19 o cel-
kové výměře 835 m2. Pozemek se na-
chází v ulici Plačická (za KC Nová Bese-
da) a je ve svěřené zprávě městské části. 
V současné době je pozemek využíván 
za účelem provozu zahradnictví. Není 
nutné, aby pozemek byl dále využíván 
ke stejnému podnikatelskému zámě-
ru. V případě dohody se současným 
nájemcem, kterému běží výpovědní 
lhůta do 30. 9. 2019, je možné převzít 

s předmětem nájmu rovněž stavbu 
(majitelem je současný nájemce), která 
není spojena se zemí pevným základem. 
V opačném případě bude k datu 30. 9. 
2019 pozemek vyklizen. Kontakt na sou-
časného nájemce pro účely jednání 
o převzetí dočasné stavby poskytneme 
na vyžádání. 
Prohlídka nabízeného pozemku je možná 
po předchozí domluvě s paní Bc. Šárkou 
Novákovou, DiS., tel.: 734 240 151. Před-
pokládaný termín pronájmu je říjen 2019. 

Záměr městské části pronajmout tento 
pozemek je také zveřejněn na webových 
stránkách městské části na elektronické 
úřední desce. 
V případě zájmu o pronájem zašlete pí-
semné vyjádření Úřadu městské části 
Praha-Klánovice na adresu: U Besedy 
300, 190 14 Praha-Klánovice s uve-
dením podnikatelského záměru a na-
bídkové ceny.

Stanislav Herman, tajemník úřadu MČ
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Klánovický zpravodaj se na školu při-
pravoval už o prázdninách a na téma 
klánovické školství požádal o odpově-
di jak radu městské části, kterou tvoří 

koaliční zastupitelé za Čas na změnu, 
STAN a Hlas Klánovic, tak opozici, tvo-
řenou zastupiteli za ODS. Odpovědi se 
prolnuly jako jakýsi dialog, ve kterém 

lze najít shodu i téma pro další disku-
si ve prospěch klánovického školství 
a všech, kdo jsou jeho součástí. Posuď-
te sami:

Veřejný prostor

Pod drobnohledem: školství v Klánovicích

Otázka KZ:
MČ Praha - Klánovice je zřizovate-
lem Mateřské školy Klánovice (MŠ) 
a Masarykovy ZŠ Klánovice (ZŠ). 
Čím vám tato školská zařízení dě-
lají největší radost?

Odpověď rady MČ
Máme velkou radost, že v Klánovi-
cích i v širokém okolí se jak zá-
kladní, tak mateřská škola těší vel-
mi dobrému jménu a je o ně velký 
zájem. Zároveň se podařilo pro 
letošní školní rok přijmout všech-
ny klánovické děti. Prostředí a at-
mosféra obou škol jsou otevřené, 
přátelské a vstřícné k rodičům 
i k individuálním potřebám dítěte. 
I nabídka mimoškolních aktivit je 
velmi pestrá. 

Těší nás, že velký důraz klade ško-
la na respekt vůči dítěti, ke které-
mu přistupuje jako k partnerovi. 
V rámci výchovy k demokracii byl 
v základní škole zaveden školní 
parlament. Žáci tak mají možnost 
v určité míře rozhodovat o konkrét-
ních problémech a o věcech, které 
se jich týkají.

Již několik let se škola účastní ce-
lostátní sondy Kalibro, která tes-
tuje kompetence žáků v různých 
předmětech a velmi dobré výsledky 
má naše škola i na poli poučení 
a v prevenci šikany. 

Potěšitelné je i to, že kolektiv škol-
ských zaměstnanců je vyvážený. 
Pracovní vztahy, stejně jako každé 
lidské vztahy potřebují neustálou 
péči, proto děláme vše pro to, aby 
městská část byla dobrým partne-
rem školy i školky  a všem, kdo 
v nich pracují.

Je také uspokojivé, že projekt pří-
stavby školy, který se táhl několik 
volebních období, byl loni dokon-

čen a dostal se mezi nominované 
projekty České ceny za architektu-
ru 2019.

Odpověď opozičních zastupitelů
Důvodů k radosti u těchto dvou 
zařízení najdeme více, společným 
jmenovatelem je kompetentní ve-
dení, které má schopnost udržet 
si dlouhodobě tým motivovaných 
zaměstnanců. Jak mateřské, tak 
základní škole se daří reagovat 
na požadavky dané společenským 
vývojem a snaží se najít rovnováhu 
mezi představami dětí a rodičů 
na jedné straně a potřebami učitelů 
na straně druhé. 
Dále si ceníme toho, že obě tato 
zařízení stmelují místní komunitu 
prostřednictvím mnoha akcí, které 
se konají v průběhu celého roku.

Velkou radost nám zvláště dělají 
samotné děti, které školu úspěšně 
reprezentují v různých soutěžích 
(cizí jazyky, mladý podnikatel, 
sportovní soutěže atd.).

Otázka KZ:
Identifikujte prosím aktuální úko-
ly, případně problémy v souvislosti 
s provozem MŠ a ZŠ. Jakým způso-
bem je řešíte?

Odpověď rady MČ
V současné době škola ani školka 
netrpí zásadními kapacitními 
problémy. Nicméně rozdělení školy 
do dvou budov nám nepřijde nej-
šťastnější. Na tuto problematiku 
jsme v minulosti dlouhodobě po-
ukazovali, ale stav je nyní stabi-
lizovaný, žádné razantní změny ne-
připravujeme.

Potýkáme se také s financemi, ro-
zumíme tomu, že by naše školská 
zařízení ráda získávala více peněz. 
Příspěvek městské části na provoz 
školy dnes činí pětinu rozpočtu 

MČ a příspěvek na provoz školky 
činí 7 %. To je přibližně 6800 Kč 
na jednoho žáka a na dítě ve škol-
ce 9700 Kč. Kromě těchto financí 
se MČ během roku podílí na úhra-
dě oprav a úprav ve školních bu-
dovách.  O prázdninách se podařilo 
zrekonstruovat chlapecké a učitel-
ské WC a byly vyměněny vstupní 
dveře. Stále nás ale trápí sklepní 
prostory v budově č.1, ve kterých 
jsou umístěny dětské šatny. Přes 
mnohá opatření se dosud nepo-
dařilo trvale odstranit plíseň. Starší 
nemovitosti je třeba opravovat stá-
le a i novostavby vyžadují vychytání 
problémů, na které se přijde až 
s provozem. Aktuálně se postupně 
odstraňují různě závažné záva-
dy a nedostatky, které se objevily 
s otevřením nové kuchyně.

Odpověď opozičních zastupitelů
Největší problémy v souvislosti 
s provozem MŠ a ZŠ byly naštěs-
tí vyřešeny již v předchozích le-
tech. Kapacita MŠ byla navýšena 
stavbou tzv. jurty, která umožnila 
otevření lesní třídy, další významné 
navýšení kapacity pak bylo možné 
díky přístavbě, ve které se nyní na-
chází nová učebna a šatny. V pří-
padě ZŠ šlo o realizaci moderní 
přístavby se vznikem nových tříd, 
kabinetů a rekonstrukcí školní jí-
delny.

Největší současný problém ZŠ jde 
ruku v ruce s vysokou kvalitou této 
školy, a tím jsou přeplněné třídy 
(výjimkou není ani 32 žáků ve tří-
dě). S velkým množstvím žáků sou-
visí i ztížená dopravní situace u ZŠ, 
především pak v ranních hodinách.
Dlouhodobým problémem je 
vlhkost v šatnách v budově č.p. 1, 
což je dáno zejména stářím bu-
dovy a z toho vyplývajícími nedo-
statečnými izolacemi sklepních 
prostor. V minulých dvou letech 
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zde byla instalována bezdrátová 
technologie odvlhčování Hydropol, 
která vlhkost zdí výrazně snížila 
(z 15% na 3%). Byly také realizová-
ny sanační omítky. Při prohlídce 
prostor koncem června zde nebyla 
zjištěna žádná plíseň, pouze krysta-
lizace solí na částech zdí. Na první 
pohled je ale patrná vzdušná 
vlhkost, měla by zde proto být in-
stalována technologie nuceného 
odvětrávání pomocí ventilátorů 
ve zdech. Současně by měl být za-
dán znalecký posudek na možnost 
odvlhčení budovy jako celku. Na-
štěstí jsou prostory využívány jen 
jako šatny, kde děti pobývají pou-
ze několik minut. Učebny tímto 
problémem netrpí.

Jako opozice máme z formální-
ho hlediska na fungování MŠ i ZŠ 
v podstatě minimální vliv, protože 
náš kandidát do školské rady ZŠ ne-
byl koalicí přijat a post radního pro 
školství je rovněž obsazen členem 
koalice. Nicméně se snažíme tuto 
oblast pozitivně ovlivňovat alespoň 
jako rodiče a přátelé školy a školky.

Otázka KZ:
Kromě MŠ a ZŠ, pro něž je MČ 
Praha - Klánovice zřizovatelem, 
existují v Klánovicích i soukromá 
školská zařízení. Jak hodnotíte 
jejich fungování? Jakým způsobem 
MČ s těmito zařízeními spolu-
pracuje? 

Odpověď rady MČ
Bylo nám ctí, že jsme byli na začát-
ku, kdy při základní škole začala pů-
sobit bilingvní třída a tím se rozší-
řila nabídka pro jazykově nadané 
děti. Působením další jazykové sou-
kromé školy se rozšířily možnosti 
výběru typu vzdělání. Kromě lesní 
třídy v „naší“ MŠ funguje v Klánovi-
cích i soukromá lesní školka V me-
chu a kapradí. Městská část též 
dlouhodobě podporuje mateřské 
centrum. A dobré vzájemné vztahy 
tradičně udržujeme i se zástupci 
střední školy hotelnictví a gastro-
nomie.

Odpověď opozičních zastupitelů
Ze škol akreditovaných MŠMT po-
skytujících předškolní a základní 

vzdělání je v Klánovicích dětem 
a rodičům nabízena výuka na sou-
kromé česko-anglické základní ško-
le Victoria School, jejíž fungování 
vnímáme velice pozitivně, i přesto, 
že hodnotit nám ji nepřísluší. Tato 
škola nabízí alternativu rodičům se 
zájmem o česko-anglickou výuku 
a navštěvují ji kromě přespolních 
i některé klánovické děti. Victoria 
School funguje samostatně a ne-
závisle na městské části. Jakožto 
zastupitelé za ODS, kterým není 
situace v oblasti školství a vzdě-
lávání lhostejná, jsme v kontaktu 
s jejím ředitelem Matějem Žákem.

Odpovědi za radu MČ zaslala Zorka 
Starčevičová, starostka

Odpovědi za zastupitele ODS zaslal 
Ferdinand Polák, zastupitel

Poznámka redakce: obě dotázané 
strany dostaly ve stejný okamžik 
stejné otázky. Oběma stanovil KZ 
shodné podmínky pro odpověď, 
přičemž nikdo nedostal výhodu rea-
govat na příspěvek druhé strany. 
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V pátek 5. července se plný kostel 
v Horních Počernicích – Chvalech napo-
sledy loučil s panem MUDr. Jaroslavem 
Brabencem, známým lékařem – gyneko-
logem, dlouholetým členem klánovické-
ho zastupitelstva, poctivým, statečným 
chlapem a dobrým kamarádem. 

Dr. Brabenec byl člověk mnoha zájmů. 
Pocházel z křesťansky zaměřené rodiny 
a pravidelně chodil do klánovického koste-
la. Zastupoval tenisový oddíl v jednáních 
o restituci pozemků kurtů a přispěl 
k tomu, že se s pomocí obce podařilo věc 
vyřešit tak, že klánovické kurty mohly zů-
stat na svém místě. Bylo mu již přes še-
desát let, když začal chodit do místního ka-
ratistického oddílu, a velmi si tento sport 
(i pohled na svět) pochvaloval.

Do komunálních voleb 1994 šel až 
na předposledním místě kandidátky KDU-
ČSL, ale získal výrazně nejvíce hlasů ze 
všech kandidátů této volební strany, takže 
se – i když to původně neměl v úmyslu – 
stal členem klánovického zastupitelstva. 
Pracoval v sociální komisi, ale vzhledem 
k tomu, že tehdy mělo místní zastupitelstvo 
jen 9 členů, zapojoval se do řešení všech 
problémů. Vždycky vyzýval k tomu, aby 

k sobě měli lidé v Klánovicích blíž, aby se 
setkávali, povídali si a naslouchali si.

Po komunálních volbách v roce 1998 část 
zvolených členů ZMČ odstoupila a vyvo-
lala tak předčasné volby v r. 1999 – tehdy 
stál v čele Klánovic asi dosud nejúspěšnější 
z novodobých starostů, p. Oldřich Hanzal, 
a J. Brabenec patřil k platným členům jeho 
týmu. V té době byla postavena sportovní 
hala u školy, rozšířeny prostory základní 
i mateřské školy, pokračovala rekonstruk-
ce obecních komunikací.

Po volbách roku 2006 se stal jedním ze 
dvou místostarostů. Když se rozhořel 
spor ohledně budování golfového areá-
lu v klánovickém lese, které podporovalo 
i tehdejší vedení pražského magistrátu, 
pro naši obec nastaly zlé časy, finanční 
prostředky z Prahy byly seškrtány a teh-
dejší starosta požádal oba své zástupce, aby 
souhlasili s redukcí svých odměn. Když se 
jeho kolega odmítl uskromnit, J.Brabenec 
ze své funkce odstoupil a nadále zůstal 
pouze řadovým členem zastupitelstva. 

 „Já jsem Jarda“, řekl mi, když jsme se 
poprvé sešli v obecním zastupitelstvu. 
Od začátku se mnou jednal velmi přátel-

sky, jako by nás ani nedělilo téměř dva-
cet let. Na monitoru v jeho ordinaci jsem 
poprvé viděl postavičky obou svých děti 
ještě dřív, než se narodily. Jarda miloval 
život, užíval si všech jeho radostí, ale 
zároveň věděl, že za vše se musí platit, 
a nikdy se nesnažil cokoliv získat „za-
darmo“. Ze své odborné praxe i jako ro-
dilý Klánovičák znal spoustu zajímavých 
lidských osudů, o nichž uměl poutavě 
vyprávět – častokrát nám tak dal podnět 
k příspěvkům do KZ. 

Statečně bojoval se svou nemocí. 
Ukazoval mi, jak sázel nové stromky po-
dél cest. „Tenhle málem uschnul“, po-
vídal. „Řekl jsem si, že když poroste, že 
i já se z toho dostanu“. Stromek roste, ale 
Jarda už tu není.

Když jsme spolu naposledy mluvili, 
říkal smutně: „Doufám, že o mně na-
píšeš hezkou vzpomínku do Zpravo-
daje“. „Na to si ale ještě dlouho počkáš“, 
odpověděl jsem. Bohužel, jako lékař 
chápal svůj stav asi lépe, než jsem se 
mohl domýšlet – od toho rozhovoru 
neuteklo víc než pár měsíců.

Tomáš Ruda

Jménem rady městské části a jménem svým 
vyjadařuji smutek a pocit ztráty nad úmr-
tím MUDr. Jaroslava Brabence. Byl lé-

kařem, sousedem, zastupitelem, dobrým 
rádcem a nepřehlédnutelnou osobností 
Klánovic. Nezapomeneme na něj a jeho sen 

o klánovických lavičkách uskutečníme. 
S účastí rodině a všem přátelům

Zorka Starčevičová, starostka
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Léto s Klánovickou spojkou
V průběhu června náš spolek ini-
cioval Petici proti záměru výstavby 
Klánovické spojky. Během  měsíce se 
nám sešlo neuvěřitelných 1561 pod-
pisů, z toho bylo 671 podpisů občanů 
MČ Praha Klánovice, 392 podpisů 
ze Šestajovic a zbylých 498 podpisů 
z ostatních MČ Prahy a obcí ČR.  Pe-
tiční výbor předal Petici na dotčené 
orgány, které ji musí projednat. 
Nicméně Petice měla i jiný přesah, 
a to informační. Někteří souse-
dé se teprve nyní dozvěděli, v jaké 
je již záměr fázi, a aktivně se za-
pojili i do zjišťovacího řízení 
ke Klánovické spojce, které tou 

dobou také probíhalo. I náš spolek 
podal Vyjádření k Oznámení o vlivu 
záměru stavby na životní prostředí. 
Dne 6.8. 2019 vydal Odbor životního 
prostředí Středočeského kraje závěr 
zjišťovacího řízení: KS má VÝZNAM-
NÝ vliv na životní prostředí a bude 
se dále posuzovat dle zákona č. 
100/ 2001 Sb. To znamená, že v prů-
běhu podzimu 2019 budeme oče-
kávat dopracované studie (hlukové, 
rozptylové,..) a dopravní modely. 
Doufáme, že se na území budou již 
odborníci dívat komplexněji a před-
staví veřejnosti jednoznačné po-
zitivní přínosy tohoto dálničního 

přivaděče, které v dosud zveřejněné 
dokumentaci chybí. 
Děkujeme všem, kteří se aktivně 
zapojili v této „kauze“. Věříme, že 
plánování dopravního řešení se 
bude odehrávat  za účasti všech do-
tčených samospráv, krajů, odborní-
ků, veřejnosti a bude zahrnovat 
všechny druhy dopravy.  Klánovická 
spojka je jen částečným možným ře-
šením, které však do území přinese 
další stavební zátěž. A na ni nejsou 
obce ani krajina v době plánování 
výstavby 2022 připraveny.
Marcela Fujanová, Šestajovice pro 
Život, z.s.

K článku, věnovanému pozemku Kavris 
v KZ 7-8/2019, konkrétně k části: „V roce 
2002 byl pro tento pozemek zpracován 
projekt na stavbu domu seniorů a získal 
též stavební povolení. Projekt však nebyl 
realizován a stavební povolení pozbylo 
platnosti v roce 2007.“ doplňujeme vy-
jádření Ing. Ladislava Hrabala, starosty 
Klánovic v období od 12/2006 do 1/2009.

 „Na moji žádost Magistrát v roce 2007 
investoval do stavby pro seniory na po-
zemku Kavris přes 400 000 Kč a vyhověl 
též mé žádosti a zahrnul požadavek na fi-
nanční prostředky do rozpočtu hlavního 
města Prahy pro rok 2009. V lednu 2009 
jsem však byl odvolán z funkce starosty 
Klánovic. Pokud tedy stavební povolení 
na dům seniorů v Klánovicích pozbylo 

platnosti, tak ne za starostování Hraba-
la, ale v období následných, v nichž 
měla starosty ODS. Na projekt bylo re-
zervováno též 10 mil. Kč z prodeje Švest-
kovy vily, o jejichž osudu nemám žádné 
informace.“ 

KZ požádal o informaci úřad MČ, bu-
deme se těšit v říjnovém čísle.

Klánovická spojka bude posuzována podle zákona o vlivu na životní prostředí 
Minulý zpravodaj přinesl informaci 
o připomínkách, která do tzv. zjiš-
ťovacího řízení EIA k záměru stavby 
dálničního přivaděče „Klánovická 
spojka“ zaslala MČ Praha – Klánovi-
ce. Připomínky celkem zaslalo osm 
úřadů, tři instituce, sedm spolků, 29 
občanů a jedna firma. 
Závěr zjišťovacího řízení po-
tvrdil názor a oprávněný poža-

davek Klánovic a to, že záměr 
Klánovická spojka v katastru Šes-
tajovice u Prahy, Horní Počerni-
ce a Klánovice má významný vliv 
na životní prostředí a bude dále po-
souzen podle zákona. Dokumentace 
je na stránkách cenia.cz a na Úřední 
desce MČ Praha – Klánovice.
Co to znamená? Investor si musí 
nechat zpracovat podrobnou od-

bornou dokumentaci, ve které jsou 
hodnoceny vlivy záměru na jednot-
livé složky životního prostředí. 
Dokumentace bude dále posuzová-
na a veřejně projednána. Poté pří-
slušný úřad vydá Závazné stanovis-
ko, které se stane podkladem 
pro navazující územní a stavební 
řízení. Proces EIA budeme sledovat 
a informovat vás.

Září 2019
Jiří Hakl

Václav Mencl

Petr Douša

Pollyanna Slámová

Blanka Hrdličková

Marie Tvrdá

Všem klánovickým spoluobčanům, 

kteří si připomínají svá životní jubi-

lea, srdečně blahopřejeme.

MČ Praha – Klánovice

Jubilanti
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Hasiči informují
Letošní prázdniny byly pro Klánovické 
hasiče ve znamení zásahů, zvláště ve své 
první polovině:

Již při začátku prázdnin dne 30.6.2019 
v 19.39 vyjela jednotka s CAS 32 v počtu 1+2 
k požáru továrny na protektory do ulice 
Na Kopečku. Družstvo 1+3 s CAS 16 bylo 
uvedeno do pohotovosti na zbrojnici. 
Na základnu se jednotka vrátila v 21.05.
2.7. v 17.56 byla jednotka vyslána s CAS 16 
a plošinou do ulice Mechovka, ke zlomené 
špičce stromu hrozící pádem na komu-
nikaci. Jednotka pomocí motorové pily 
část stromu hrozícího pádem odstranila 
a v 18.20 se vrátila na základnu.
4.7. v 16.58 byla jednotka s CAS 32 Tatra 148 
vyslána v počtu 1+2 na požár pole do ulice 
Ve Žlíbku.  V 18.57 se jednotka vrátila na zá-
kladnu.
21.7. v 15.34 byla jednotka povolána k vy-
vrácenému stromu do ulice Mechovka, 
kde pomocí navijáku a motorové pily 
strom odstranila. V 15.57 se jednotka vrá-
tila na základnu. Již v 16.21 byla jednotka 
povolána do ulice Riegrova k odčerpání 
vody z  komunikací pro přívalovém dešti. 
Jednotka pomocí plovoucího a kalového 
čerpadla vodu odčerpala a v 18.11 se vráti-
la na základnu. Ale ne na dlouho. Již v 18.55 
byla jednotka vyslána do ulice Černilovské 
k padlému stromu přes komunikaci. 
Na místě byl zjištěn strom přes ulici V Je-
zevčinách. Pomocí motorové pily byl strom 
rozřezán a odstraněn z komunikace.

Dne 8.8. v 19.16 byla jednotka vyslána k vosí-
mu roji do ulice Zádražanská. Na místě 
byl zjištěn roj vos u vchodu do objektu. 
Jednotka pomocí chemie roj zlikvidovala 
a v 19.44 se vrátila na základnu.

Hasiči pomohli Městské části s vyčištěním 
žlabů pod plechy u přechodů na ulici 
Slavětínské.

Hasiči připomínají
S blížícím se koncem prázdnin a přibližu-
jícím se podzimem připomínáme vlast-

níkům a uživatelům domů povinnosti 
na úseku komínů. Komíny musí být zkont-
rolovány odbornou osobou v rozsahu 
platné vyhlášky. Nevyčištěné či poškozené 
komíny mohou být příčinou požárů, proto 
je nepodceňujte.

Hasiči zvou
Sbor dobrovolných hasičů Klánovice si 
Vás dovolují pozvat na již tradiční zábavné 
odpoledne s hasiči dne 14.9.2019 od 14,00 
hodin před Halou starosty Hanzala, po-
drobnosti najdete na pozvánce.

Pavel Jaroš

Důležitá tel. čísla na hasiče
Velitel JSDH         Bc. Pavel Jaroš - 607 551 670
Zástupce velitele JSDH         Michal Raiser - 723 693 816
Strojník       Lukáš Tvrdý - 605 143 233

Starosta SDH a strojník JSDH  Martin Žebro - 603 215 229
Vedoucí mládeže SDH     Tomáš Zamazal  - 725 849 891
Případně tísňová linka 150 či 112
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V září se připomínají dvě osobnosti, které 
stály na počátku vstupu Slovanů na scénu 
evropských dějin. Děje se tak evropsky ob-
vyklým způsobem – připomínkou světců. 
Je však výjimkou, aby tou první osobností 
byla žena – sv. Ludmila a jako za ruku s ní 
i její vnuk sv. Václav. Svatá Ludmila se slaví 
16. září a svatý Václav 28. září. Pro všechny 
by to mohlo být připomenutí identity naše-
ho národa – dokonce bych se odvážil říci: 
změněné identity, aby patřila do Evropy.

A co se přikloněním slovanských kmenů 
ke křesťanství vlastně změnilo? 
Jednotlivá knížectví přijímala křesťanství. 
To nebyl zrovna jednoduchý a rychlý pro-
ces. Stačí si jen uvědomit, že skoro kaž-
dá osoba musela něco zásadního změnit 
– od panovníka až po posledního sluhu. 
Přijmout křesťanství mělo – jako se později 
ukázalo – zásadní vliv na rozvoj umění, pí-
semnictví, vědy. Jediný Bůh se stává ochrán-
cem kmenů a později celého národa: příroda 
přestává být ovládána nepřebernými bůžky 
a démony, takže se může zkoumat a třeba 
i ovládat – ne magií, ale znalostí. 

Velká změna je však jakoby spojena se sv. 
Ludmilou: nástup křesťanství osvobozuje 
ženu od hrůzných dřívějších tradic a zvyk-
lostí. Je nastolena monogamie a zakázáno 
rituální obětování vdov. U předkřesťanských 
Slovanů musely vdovy následovat svého mrt-
vého muže do hrobu. Sv. Ludmila jako vdova 
po svém manželu Bořivojovi však zcela jistě 
žila než byla na Tetíně zavražděna Draho-
mírou.
 
Sv. Václav je pak garantem, že být křesťanem 
nemusí znamenat slabost a slabou vládu, ale 

přináší jiné prostředky a způsoby k nastolení 
míru a spravedlnosti. Známe je? To je možná 
nejdůležitější obsah tohoto svátku dnes.

Dr. Vojtěch Eliáš, administrátor řkf Jirny-
Klánovice a kanovník Metropolitní kapituly 

u sv. Víta v Praze

Dva svátky s připomenutím evropské identity našeho národa 

TIP:
Chodil kníže Václav do školy? Představ-
me si přemyslovské hradiště Budeč u Zá-
kolan na začátku 10. století - legendisté 
tvrdili, že tady chodil sv. Václav do la-
tinské školy. „Ty legendy jsou nesmírně 
půvabné, obsahují celou řadu věcí, které 
jsou tam vloženy později, aby profilovaly 

zvláštní povahové rysy mladého Václava. 
Jedním z nich byla jeho velká píle, legen-
disté vždycky zdůrazňují, jakým byl pi-
lným studentem.“ říká spisovatel Václav 
Vokolek v rozhlasové reportáži Putování 
po stopách sv. Václava z roku 2009. 
Kromě díla saského kronikáře Widukinda 
z Corvey, čerpají historici své poznatky 

o knížeti Václavovi především právě 
z početných legend. Podle nich „byl Vác-
lav na svou dobu neobvykle vzdělaný. Byl 
vyučován slovanskými kněžími a babič-
kou Ludmilou.“ Takže škola, jak bychom 
si ji představovali dnes, to nejspíš nebyla. 
Přísná a důsledná výchova malého Vác-
lava je ale velmi pravděpodobná. 

 Vážení a milí čtenáři, 
zářijový zpravodaj je „prošpikovaný“ 
tématem školství. Je prima, že 
do klánovické školky a školy se mohou 
děti těšit a jejich dospělí jsou na výchovu 
a vzdělávání dětí v Klánovicích přimě-
řeně a oprávněně pyšní. Ale pro jistotu – 
kdy budou prázdniny se dozvíte na úplně 
poslední stránce :-)

V KZ 9/2019 jsem poprvé otevřela Hyd-
epark pro všech patnáct zastupitelů a po-
važuji za prospěšné v této praxi pokra-
čovat. Proto jsem pravidlo Hydeparku 
pro všechny zastupitele v každém čísle 
zpravodaje zpracovala do aktualizace 
statutu KZ, který jsem předala radě MČ 
se žádostí o projednání. 
Klánovický zpravodaj přeje všem spoustu 

nových znalostí, vědomostí a dovednos-
tí a také důstojné připomenutí svátku 
národního patrona sv. Václava, jehož 
postava prochází dějinami Evropy jako 
povzbuzení a inspirace. Příjemné čtení 
zpravodaje v září 2019 vám přeje

Zita Kazdová
kzsefredaktor@seznam.cz 

9. KLÁNOVICKÝ
VELETRH KROUŽKŮ
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
45 vystavovatelů, přes 100 zájmových aktivit
pro děti i dospělé

září 2019, 15:00 až 18:30 hod.4.
u sportovní haly ZŠ Masarykova
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Doprovodný program
Tombola

BOHATÉ OBČERSTVENÍ
podle domácích receptů

Pořadatelé a sponzoři:

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000716
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KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD (VOK)
sobota 14. 9.2019 od 9:00 do 13:00 hod.

•	 Přimské náměstí
•	 Všestarská ulice (křižovatka s ulicí Krovova za restaura-

cí SAMOS u transformátoru)

KONTEJNERY NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD 
(BIO VOK)

sobota 28. 9. 2019 

9:00 - 12:00 hod.
 - Lovčická x Malšovická
 - Přímské náměstí

13:00 - 16:00 hod.
- V Jehličině x Šlechtitelská
- Želkovická x V Cestkách

Zdroj: Ing. Magdaléna Jandová, ÚMČ Praha - Klánovice

Hydepark

Klánovický zpravodaj od čísla 9/2019 
rozšiřuje možnost zaslat sloupek 
do Hydeparku pro všechny zastupi-
tele v daném volebním období a to 
do každého čísla. Příspěvky jsou 

řazeny abecedně podle příjmení za-
stupitele. Příspěvek do Hydeparku 
je na individuálním zvážení každého 
zastupitele, navrženým tématem KZ 
9/2019 bylo školství. Pokud si nejste 

jisti, kdo je zastupitelem MČ, se-
znam všech patnácti klánovických 
zastupitelů včetně kontaktů naj-
dete na obecním webu proklikem 
na „Úřad“ a „Zastupitelstvo“.

Vážení spoluobčané,
čas léta přináší i přívalové deště a my 
jsme tuto situaci letos zažili na „vlast-
ní kůži“. Nejvíce se dotkla obyvatel ulic 
Smidarská, Riegrova a Voňkova. Voda 
z přilehlého lánu kukuřice vytvoři-
la „jezírka“ až 30cm hluboká. Považuji 
si za čest vyslovit poděkování a velké 
uznání profesionálnímu nasazení na-

šich dobrovolných hasičů, kteří s čerpa-
dly a krumpáči „jezírka“ odvodnili. Po-
děkování patří i našim pracovníkům 
údržby, kteří následně vyčistili část Šes-
tajovického potoka na protilehlé straně 
Riegrovy. Vedení Klánovic ihned zahá-
jilo jednání s vedením Zemědělského 
družstva Šestajovice, vedoucí k opravě 
valu mezi našimi ulicemi a polem ku-

kuřice, abychom zabránili průniku vody 
do našich ulic. Dalším krokem je vy-
čištění a vyspádování vpustí do dešťové 
kanalizace, aby již proniklá voda rychle 
odtekla. Předpoklad dokončení prací je 
před příchodem podzimních dešťů.
 

MUDr. Jiří Bek, Starostové a nezávislí 
(STAN), místostarosta

Blíží se konec prázdnin, ale politický 
život v Klánovicích se ani o prázdni-
nách nezastavil. Je stále co řešit. 
Oprava komunikací, klánovická 
spojka, víceúčelové hřiště na po-
zemku „Kavris“ a mnoho dalšího. 
Na opravy komunikací se nám peněz 
nedostává, proti klánovické spojce se 
bráníme a jako poslední je to hřiště, 

které jsme zdědili po bývalém zastu-
pitelstvu. Myslím, že rozhodnutí ve-
dení městské části o realizaci v areálu 
fotbalového hřiště má logiku. Bude 
alespoň pod částečným dozorem. Co 
ale s „Kavrisem“, když tam to megalo-
manské multifunkční hřiště za více 
než 10 miliónů nevznikne? Budeme se 
snažit dokončit vyklizení a revitalizaci 

stávajícího pozemku a plochu upravit 
a zatravnit, k tomu pár laviček, o kte-
ré v celé obci usiloval bývalý zastupi-
tel Jaroslav Brabenec, který nedávno 
podlehl těžké nemoci. To by nemuselo 
být tak příšerně drahé a svůj účel jako 
oddychový park by to splňovalo.

Michal Gabriel, Hlas Klánovic, radní

Kromě do Zastupitelstva jsem byla 
zvolena také do Komise kulturní (KK) 
a sociální (SK). Jak tyto komise fungu-
jí?Předsedou KK je Giuseppe Maiello. 
Od podzimu 2018 se komise sešla jen 
jednou a navíc ji nesvolal předseda, ale 
dnes již bývalý zastupitel Luboš Palata. 
Diskutovaly se oslavy Masopustu, který 
organizovala Lucka Poláková (Pohád-

kové Klánovice), oslavy Dne Klánovic, 
které proběhly díky aktivitě Luboše 
Palaty, ale také organizace Čarodějnic, 
které si letos poprvé „vyzkoušela“ naše 
MČ. Jako předseda SK je na stránkách 
MČ uveden Luboš Palata. Od něj mám 
však informaci, že rezignoval na všech-
ny komunální funkce, včetně práce 
v komisích. Tato informace se zřejmě, 

soudě dle webu naší MČ, ještě k vedení 
nedostala. SK se za toto volební období 
sešla pouze 1x. Na programu byla disku-
ze o Domě Seniorů na území Klánovic. 
Zápisy z těchto komisí na webových 
stránkách bohužel nejsou dostupné.

Veronika Gotthardt, 
nezávislý kandidát za ODS

Na jednání kontrolního výboru jsem 
byl zaskočen argumentací nově zvo-
lené členky, která obhajovala možný 

nekompetentní postup členů RMČ 
a jedním z argumentů bylo, že pře-
ci nemohou všechno vědět. To je 

v běžném životě možné, ale při práci 
voleného zástupce obce to připustit 
nelze. V § 159 odst. 1, zákona č.89/2012 

Městská část Praha-Klánovice hledá uchazeče na pozici referent/ka ekonomického odboru ÚMČ. Bližší infor-
mace najdete na webu MČ v záložce ÚŘAD, Volná pracovní místa.

Stanislav Herman, tajemník ÚMČ
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V květnu rada MČ zažádala na MHMP 
o zřízení zón placeného stání v jižní 
části Klánovic. Podkladem pro toto 
rozhodnutí byl také aktualizovaný 
generel dopravy, který byl zpracován 
pouze pro jižní část obce. Při takto 
zásadním kroku je třeba brát v po-
taz i další souvislosti, jako je počet 
obyvatel a automobilový provoz včetně 

spádových oblastí, negativní dopad 
spojený s přesunem parkujících vozi-
del do severní části Klánovic, dopad 
na životní prostředí, změna vzhledu 
ulic spojená s dopravním značením 
a parkovacími automaty atd.. Jelikož 
se jedná o opatření, které bude mít 
dopad na většinu obyvatel, věřím, že 
se touto problematikou budou na-

dále důsledně zabývat nejen radní, 
ale i všichni zastupitelé a i veřejnost 
bude mít prostor se vyjádřit. Pokud 
se chceme vydat se zónami do rukou 
Magistrátu, je důležité nepřijmout 
toto dlouhodobé opatření bez analýzy 
všech souvislostí a možných dopadů. 

Alena Kolovrátková, ODS

Jistému válečnému zločinci, blíz-
kému spolupracovníkovi Hitlera, 
byla od dětství vštěpována slepá po-
slušnost, musel poslouchat všechny 
dospělé, i služebnictvo. Výchova, tedy 
i škola hrají v životě dítěte obrovskou 
roli, mají výrazný vliv na to, jakým 
člověkem se stane. Škola by měla 
v dětech povzbuzovat a podporovat 

touhu po vědění a poznávání. Vzdě-
laní lidé jsou schopni lépe třídit a vy-
hodnocovat informace, nelze je tak 
snadno ovládat. V dětech je potřeba 
posilovat samostatnost a sebevědomí, 
nepotlačovat jejich osobnost, nepo-
nižovat je, ale vést je také k pokoře, 
v duchu Sókratova „Vím, že nic ne-
vím.“. Sókratés byl odsouzen k smrti, 

zemřel proto, že kazil mládež, učil 
ji kritickému myšlení. Jak jsou děti 
ovlivňovány klánovickými školami, 
od mateřských až po základní?     Jsou 
vedeny ke kritickému myšlení, pod-
porovány v něm a také vedeny k hr-
dosti a pokoře? 

Radomír Kůla, Čas na změnu   

Proti hřišti na Kavrisu uvedla rada 
argument, že „účastníci řízení s ním 
nesouhlasí“. Ano, nesouhlasili souse-
dé. Ti mohou být ale účastníky řízení 
teprve poté, co je vůbec zahájeno. 
K čemuž rada přes opakované výzvy 
opozice nepřistoupila. Je samozřejmě 
plně věcí rady, co vezme v úvahu při 
svém rozhodování. Účastník řízení je 

ale v úplně jiném právním postavení, 
než ten, kdo jím není; o právech účast-
níků řízení by rozhodl stavební úřad. 
Bohužel se stalo, že žádost na magis-
trát o souhlas s přesunem dotace byla 
opět zdůvodněna „nesouhlasem účast-
níků řízení“, a to už je na pováženou. 
Rada a paní starostka by měly být tak 
kvalifikované a tak solidní, aby žádost 

týkající se dotace neobsahovala údaje 
nepravdivé či zavádějící (možným vý-
kladem, že překážkou je stanovisko 
státní správy). Takové věci snižují dů-
věryhodnost městské části a v případě 
dotací by mohly mít i další nepříjemné 
následky.

Karel Loucký, ODS

V červenci se všech šest klánovických 
zastupitelů za ODS sešlo s vedením 
Újezda nad Lesy a projednávalo 
možnosti řešení problematického par-
kování u nádraží. Klánovická radni-
ce totiž v této věci od voleb neuděla-
la prakticky nic, nepočítáme-li tedy 
amatérský (v zastupitelstvu raději 
ani neprojednaný) návrh na zavedení 

tzv. modrých zón v oblasti od nádraží 
ke škole. Představa naší paní sta-
rostky, že po zavedení modrých zón 
v této části Klánovic divoce parkující 
auta prostě někam zmizí a nepřesunou 
se do ostatních částí Klánovic, je tak 
naivní, že si (nejen) dopravní experti 
musí ťukat na čelo. V Újezdě jdou jinou 
cestou. Místo amatérismu a nekonečné 

restrikce raději zvolili profesionali-
tu a realistický přístup. Aktuálně tu 
kromě plánů na posílení MHD při-
pravují také 3 možné varianty rozšíření 
bezpečného parkování – podél nástu-
piště, ve Staroklánovické ulici a v místě 
vedle autobusové točny.

Ferdinand Polák, ODS

Sb., se stanoví: Kdo přijme funkci vo-
leného orgánu, zavazuje se, že ji bude 
vykonávat s nezbytnou loajalitou, 
i s potřebnými znalostmi a pečlivos-
tí. Dále se má za to, že jedná nedbale, 
kdo není této péče řádného hospo-

dáře schopen, ač to musel zjistit při 
přijetí funkce nebo při jejím výkonu, 
a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. 
Toto by měli mít všichni zastupitelé 
a obzvláště RMČ v čele se starostkou 
na paměti. Neplatná právní jednání, 

která byla a případně budou činěna, 
byť v dobrém úmyslu, mohou poško-
zovat naší městskou část. Ostatní je 
obsaženo ve zprávách z KV.  

Slavomír Jaroš  ODS

1. Taková míra arogance a ignorantství, 
jakou projevují úředníci pražského 
magistrátu v souvislosti s (ne)probíha-
jící rekonstrukcí místních komunika-
cí v Klánovicích, se hned tak nevidí.  
V tomto roce na to nikdo ani nesáhnul! 
A to nekvalitně realizované magistrá-
tem v minulém roce se úspěšně po půl 
roce propadá (Blešnovská). Vedení naší 

MČ to zjevně neumí řešit, přestože 
mají stranicky spřízněného pirátské-
ho primátora. Zřejmě na ně kašle, už 
je po volbách…  Ještě, že minulé vedení 
MČ nechalo prozřetelně vyasfaltovat 
značnou část klánovických ulic. Byla to 
asi nadlouho jedna z nejvýznamnějších 
rekonstrukcí místních dlouhodobě 
rozbitých komunikací. 

2. Díky mému návrhu, schválenému 
na červnovém ZMČ, bude konečně 
naplněna koaliční smlouva a budou 
pravidelně zveřejňovány položkové vý-
daje MČ. Sice ne v KZ, jak jsem po vzo-
ru Šestajovic navrhoval, ale alespoň 
na webu MČ. 

 Petr Šafránek, ODS
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Masarykova ZŠ je umístěna ve dvou 
budovách, které leží naproti sobě 
přes ulici. V té menší, původně se-
cesní, najdeme první a druhé tří-
dy a také školní družinu. V té větší, 
funkcionalistické z roku 1933, jsou 
ostatní učebny a školní jídelna. Díky 
výtahu je hlavní budova bezbari-
érová. Přístavba školy a moderniza-
ce kuchyně a jídelny pochází z ob-
dobí 2017/2018. U obou školních 
budov je hřiště s umělým povrchem, 
u větší budovy také moderní spor-
tovní hala s dvěma tělocvičnami.  
Podrobné informace zveřejňuje 
škola na svých webových stránkách 
https://www.zs-kl.cz/ 

Čtyři otázky pro 
ředitele Masarykovy ZŠ 

v Klánovicích 

Otázka KZ: Čekají na děti a jejich 
učitele či školské pracovníky 
v Masarykově ZŠ ve školním roce 
2019/2020 nějaké novinky? Pokud 
ano, uveďte prosím jaké. 
Protože loni bylo těch velkých změn 
až příliš, budeme se letos snažit 
situaci spíše stabilizovat. Přesto 
samozřejmě několik menších novi-
nek chystáme. Především se zásadně 
změní systém evidence a vydávání 
dětí ve školní družině, rodiče si bu-
dou děti vyzvedávat pomocí čipů. 
Důvodem je především zvýšení 
bezpečnosti dětí, ale také celkové 
zlepšení podmínek pro práci v dru-
žině. 
V hlavní budově školy bude zprovoz-
něn automat na školní potřeby (tzv. 
papíromat). Uvidíme, jak se osvědčí.
 
Otázka KZ: Řeší Masarykova ZŠ 
v současnosti vážné problémy 
např. s počtem žáků, počtem uči-
telů, počtem asistentů pedagogů či 
školských pracovníků, s prostory 
k užívání, s výukou, s financemi, se 

šikanou, či jiné? Pokud ano, uveďte 
prosím jaké. 
Zhruba před 2-3 lety jsme byli kri-
ticky přeplnění a zejména díky 
tzv. „zápisové turistice“ (umělým 
změnám trvalého bydliště dítěte 
kvůli škole) vážně hrozilo, že se nám 
do školy nevejdou ani spádové děti. 
Nyní je situace trošku lepší: jsme 
plní, ale ne přeplnění a postupně 
začínáme snižovat počty dětí ve tří-
dách (hlavně na 1. stupni) na rozum-
ný počet.

Nedostatek učitelů je v současnosti 
problémem celého českého školství. 
Bohužel nejsme výjimkou. Sice jsme 
konečně vyřešili problém se španěl-
štinou, ale zase nám stále chybí je-
den učitel s aprobací čeština – dě-
jepis. 

Prostor pro výuku máme nyní 
po přístavbě tak akorát, bohužel 
nám chybí lepší zázemí pro učitele: 
kabinety, sklady apod. Ale budovu 
nenafoukneme.

Se šikanou občas bojujeme jako 
všechny školy. Lišíme se asi tím, 
že tak činíme velmi otevřeně. Ve-
liké problémy máme ovšem s ro-
diči některých šikanujících žáků, 
kteří mají pocit, že jsme si na jejich 
úžasné a vzorné děťátko zased-
li a bojují s námi všemi prostředky 
a na všech frontách… Loni se téměř 
celý náš pedagogický 
sbor účastnil velkého 
projektu „Minimalizace 
šikany“, abychom si s ní 
uměli poradit ještě lépe.

Otázka KZ: Zřizova-
telem školy je MČ 
Praha - Klánovice. Jak 
může zřizovatel ško-
le konkrétně pomoci 
a podpořit ji a jak vzá-

jemně spolupracujete? 
Naše spolupráce se zřizovatelem 
byla vždy na dobré úrovni a je tomu 
tak i nyní. Naším velkým problémem 
je ovšem přemíra byrokracie a i zři-
zovatel by nám v tomto mohl pomoci. 
Je naprosto v pořádku, že jsme kont-
rolováni a že se z naší činnosti zod-
povídáme. Někdy však cítím až příliš 
formálnosti, nestačí jasné a srozu-
mitelné zdůvodnění, ale vše musí 
být rozpracováno do nejmenšího de-
tailu. Často musíme tutéž věc opa-
kovaně zdůvodňovat různým lidem, 
když by to stačilo jednou… v tomto 
směru je situace rok od roku horší 
už několik let, není to jenom otáz-
ka posledního zastupitelstva. Potom 
mi třeba chybí čas a energie na lepší 
řízení pedagogického procesu, což 
považuji za svůj hlavní úkol.

Otázka KZ: Letošní prázdniny 
jsou za námi, ale mnoho prázdnin 
je před námi. Na co se - kromě 
prázdnin :-) - v novém školním 
roce těšíte? 
Nejvíc se těším, že moje třída, kte-
rou učím matematiku, dostane v 9. 
ročníku konečně rozum a začne 
k tomuto předmětu přistupovat 
zodpovědně. Věřím tomu, protože 
deváťáci VŽDYCKY dostanou rozum.

Na otázky odpovídal PaedDr. Michal 
Černý, ředitel školy. DĚKUJEME!

Škola, školka, školička

TIP:
„Obětí šikany a vylučování z kolek-
tivu se může stát každé dítě. Podle 
mnohých lidí se s tím nedá nic dělat. 
Nesouhlasíme. NENECH TO BÝT!“
Nenech to být (NNTB) je projekt 

společnosti FaceUp Technology, za kte-
rým stojí sami studenti. „Společně se 
Scio a za podpory MŠMT bojujeme 
se šikanou, sexuálním obtěžováním, 
vylučováním z kolektivu a další-
mi sociálními problémy na ško-

lách po celém světě.“ Do prevence 
šikany se  zapojila i Masarykova ZŠ 
v Klánovicích. Informace, zapojení 
do projektu, anonymní upozornění 
na šikanu na webu NNTB: 
https://www.nntb.cz/ 
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TIP: 
Chcete se projít vstupní halou hlavní 
a nové budovy, či dvěma třídami 

klánovické mateřské školy? Vyu-
žijte „virtuální galerii“ na webových 
stránkách MŠ Klánovice, http://www.

msklanovice.cz/ . Skutečnou prohlídku 
si můžete objednat tamtéž, pomocí ob-
jednávkového formuláře.

Mateřská škola je umístěna ve dvou pro-
pojených  budovách – v rekonstruované 
vilce s přístavbou a v novostavbě. Ar-
chitektonické pojetí nového objektu je 
moderní, třídy mají kruhový tvar, jsou 
dostatečně světlé, prostorné. Školka má 
k dispozici velkou zahradu rozdělenou 
na tři části. První je vybavena herními 
prvky s možností celoročního využití. 
Druhá je přírodní učebna pro všechny 
smysly a třetí část zahrady je určena 
pro nejmladší děti, s herními prvky pro 
děti od dvou let.
Podrobné informace zveřejňuje ško-
la na svých webových stránkách ttp://
www.msklanovice.cz/ 

Čtyři otázky pro ředitelku 
Mateřské školy v Klánovicích 

Otázka KZ: Čekají na děti, jejich učite-
le, či školské pracovníky v MŠ Klánovi-
ce ve školním roce 2019/2020 nějaké 
novinky? Pokud ano, uveďte prosím 
jaké. 
Pokud někdo zná naší školku, procházel 

si ji, mluvil s rodiči nebo se zaměstnanci, 
jistě ví, že naše školka je tak trochu ne-
obyčejná. Její podoba i tým zaměstnanců 
se formuje roky a my budeme moc rádi, 
když ji minimálně takovou udržíme.
Pro nově přijaté děti je školka jako taková 
už sama o sobě velkou novinkou a vzhle-
dem k tomu, že si rodiče mohou každý 
rok volit třídu podle zaměření, které jim 
nejvíce vyhovuje, čekají novinky v podobě 
nových kmenových tříd, kamarádů nebo 
paní učitelek i většinu ostatních dětí.

Otázka KZ: Řeší MŠ Klánovice v sou-
časnosti vážné problémy např. s po-
čtem žáků, počtem personálu, s prosto-
ry k užívání, s výukou, s financemi, se 
šikanou, či jiné? Pokud ano, uveďte pro-
sím jaké. 
Vzhledem k tomu, že naše školka leží v této 
lokalitě,  si na nedostatek žáků již spous-
tu let nemůže stěžovat. Naopak, o naší 
školku mají velký zájem i rodiče dětí ze 
sousedních obcí. Díky poslední přestavbě 
se ale rekordně snížil počet nepřijatých 
klánovických dětí starších dvou let. 

Otázka KZ: Zřizovatelem školky je 
MČ Praha - Klánovice. Jak může 
zřizovatel školce konkrétně pomoci 
a podpořit ji a jak vzájemně spolu-
pracujete? 
Věříme v další spolupráci s MČ 
Praha – Klánovice, která je dobrá. 
Obec poskytuje především  finanční 
prostředky na provoz školky, protože 
vzdělávání na naší úrovni se neobejde 
bez materiálního zajištění. Pravidelně 
úřad informujem e o dění v MŠ, 
běžnou záležitostí je pozvání před-
stavitelů na akce mateřské školy.

Otázka KZ: Letošní prázdniny jsou 
za námi, ale mnoho prázdnin je před 
námi. Na co se - kromě prázdnin :-) - 
v novém školním roce těšíte? 
Těšíme se na děti – nové i ty nám už 
známé. Věříme, že budou stejně jako 
my chodit do školky plné legrace, ra-
dosti a zábavy a rády.

Na otázky odpovídala Dana Radinová,
 ředitelka školky. DĚKUJEME!
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Ráda bych vás, milí čtenáři, 
alespoň touto cestou seznámi-
la s žáky bývalé 5.B. Čím jsou vý-
jimeční?  Na první pohled jde 
o běžnou třídu, ale dokázala ob-
divuhodné věci. Bylo mi potěšením 
provázet je pět let.
Celá třída hraje na flétny, což 
v klánovické škole není zvláštnos-
tí, ale nám se podařilo dopracovat 
se až k trojhlasým skladbám, na-
příklad Abeceda od Mozarta. O hu-
dební zpestření se postaralo pět 
dětí ze smyčcového orchestru NF 
Harmonie, které občas doprovodily 
třídní soubor fléten (Handlova Sa-
rabanda, Pat a Mat). Spousta dětí 
hraje na klavír či kytaru. Každý den 
jsme se přivítali písničkou, někdy 

jich bylo i více: jako hudební dárek 
na přání oslavenců nebo k procvi-
čení učiva z českého jazyka nebo jen 
tak pro radost či osvěžení.
Na naší klánovické škole všechny 
děti něco vyrábějí a tvoří na vánoční 
jarmark a zdaleka nejsme  sami, 
kteří se rozhodli darovat celý výtě-
žek těm, kdo to potřebují. Jednot-
livé děti představovaly organizace, 
pro které by chtěly získat peníze. 
Děti si nakonec odhlasovaly tři 
cíle svého snažení - chtěly po-
máhat dětem v Jemenu, přispívat 
dětem v kojeneckém ústavu a ko-
čičkám v útulku. Jelikož pro ně 
chtěly získat ještě více peněz, vy-
myslely si projekt světových dnů. 
S vydatnou podporou svých rodičů 
postupně zorganizovaly den „Ital-
ský“, „Americký“ a „Francouzský“. 
Vždy vyzdobily třídu do národních 
barev daných států a vytvořily pla-
káty s informacemi o těchto ze-
mích. Samozřejmě nemohlo chybět 
občerstvení typické pro danou zemi 
a seznámení se základními slovníč-
ky, za což děkuji ochotným ko-
legyním jazykářkám. Celkem děti 
získaly přes 25 000 Kč, co považuji 
za úspěch. 

Koncem června jsme vždy pro ro-
diče připravili vystoupení, zpívali 
jsme a hráli pohádky, pověsti, zpra-
covali historii a vyzývali k ochraně 
přírody. Nejednou děti výtěžek 
z dobrovolného vstupného opět vě-
novaly na užitečnou věc, například 
na fotopast do pralesa na pozo-
rování zvěře a případné monito-
rování pohybu pytláků. 
Dvě zástupkyně třídy navrhly 
školnímu parlamentu, aby se celá 
škola podílela na vyčistění Klánovic 
a blízkého lesa. Akce se nakonec 
opravdu uskutečnila a všechny děti 
nasbíraly neuvěřitelné množství 
odpadu. 
Tyto děti jsou aktivní, tvořivé, 
přemýšlivé, komunikativní, umí 
spolupracovat, navzájem si po-
máhat, oceňovat se, umí řešit 
případná nedorozumění. A já 
jim moc přeji, aby si tyto kvality 
uchovaly a nadále je rozvíjely a zu-
šlechťovaly. Věřím, že se jim bude 
dařit nejen na druhém stupni a že 
z nich vyrostou zodpovědní, vní-
maví a rozhodní lidé. 
Na děti z bývalé 5.B můžeme být hrdí.

Třídní učitelka Jitka Krejčí

Spolkový, společenský, kulturní a sportovní život

Tajný výlet a oddílový tábor „Školy čar a kouzel“ Stopy Klánovice 
Tradičním zakončením celoroční činnosti 
bývá tajný výlet – tentokrát do Zátoky Pláňat. 
Přestože to někteří Stopáci ani nepotřebují, 
celý víkend jsme se proměňovali v opice; ať už 
při hrách, nízkých lanech nebo večerní bojov-
ce. Přestože jsme vlajku celou noc svědomitě 
hlídali, zase jsme ji neuhlídali. Jako každý rok.

Naše aktivity vrcholí oddílovým táborem, 
který letos proběhl v Nové Peci. Ač už byly 
prázdniny, usedli jsme opět do školních 
lavic a stali jsme se studenty Školy čar a kou-
zel. Profesorský sbor připravoval pestrý 
program, zahrnující nejrůznější hry, výukové 
předměty a jinou zábavu. Prochodili jsme 
široké okolí této části Šumavy, poznali ne-
jedno krásné místo, koupali se a učili jsme se 
čarovat. Nechyběl ani orientační výlet a zá-
věrečný oheň. Společný čas příjemně utekl 
a my jsme se vydali vstříc dalším prázdni-
novým dobrodružstvím.

Ohlédnutí třídní učitelky za výjimečnou 5.B
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Svaz tělesně postižených informuje o programu na září a začátek října 2019
Během letošních prázdnin jsme vzhle-
dem k vedrům omezili plán procházek 

kolem Klánovic- uskutečnili jsme ale 
tradiční výlet přes Karlštejn do Zadní 

Třebáně - kde jsme navštívili kemp na-
šeho maséra Martina Gabriela. Ten den 
se počasí umoudřilo, dokonce i chvíli 
pršelo, ale to už jsme byli v restauraci 
v kempu na obědě. Zájemci se dokonce 
vykoupali v Berounce a tak jsme potom 
v klidu dojeli vlakem do Klánovic.
Nyní je před námi rekondiční pobyt za-
čátkem září ve Frýdlantu.
Pravidelná činnost začíná hned z kraje 
září, a to v pondělí 2.9. cvičením od 16ti 
hodin.
Výbor organizace je rovněž 2.9., a to 
od 15ti hodin v klubovně.
Podzimní jednodenní výlet autobusem 
bude v úterý 8. října 2019 - do Liberce.
Cena zájezdu bude 50,- Kč na autobus + 
20,- Kč vstup do ZOO v Liberci. Přihláš-
ky budou zajišťovat jednotlivé úsekářky 
po návratu z rekondičního pobytu.

Za výbor STP Olga Paplhamová

Milí přátelé, sestry a bratři,
po prázdninové přestávce opět pokračujeme s pravidelný-
mi ekumenickými modlitbami s písněmi z Taizé – jste 
srdečně zváni ke společné modlitbě, četbě z Písma, roz-
jímání a zpěvu každý první čtvrtek v měsíci (5.9., 3.10., 7.11. 
a 5.12.) od 19 hodin do klánovické kaple.
Po nedělní mši svaté 6.10. srdečně zveme všechny 
ke společnému neformálnímu farnímu setkání před 
kostelem Nanebevzetí Panny Marie.
Pořad bohoslužeb ve farnosti zůstává nezměněn, tj. ne-
dělní mše je v Klánovicích v 10.30 a v Jirnech v sobotu 
od 17.00. Ve středu je mše svatá v Klánovicích od 17.00, 
každou první středu v měsíci je po ní možnost rozhovoru 
s knězem.

Pastorační rada farnosti

Akademie volného času – program podzimního semestru 2019

Milí přátelé, v září a říjnu vás zveme 
na pokračování již XXVIII. cyklu Akade-
mie volného času. Na programu je ČES-
KÝ FILM! S lektorem Dr. Pavlem Taus-
sigem, k našemu potěšení už po šesté! 

Program podrobněji:
I. Hrzán Jiří (9. 9. 2019);  II. Pucholt Vla-
dimír + Kodet Jiří (16. 9.);  III. Čepek Petr 

(23. 9.); IV. Kačer Jan + Divíšková Nina 
(30. 9.); V. Landovský Pavel (7. 10.); VI. 
Somr Josef + Nárožný Petr (14. 10.); VII. 
Abrhám Josef  + Šafránková Libuše (17. 
10.); VIII. bonus: herečtí manželé Jana 
Hlaváčová a Luděk Munzar (29. 10.).

Přednášky se konají vždy v pondělí od 10 
hodin v DDM v Újezdě nad Lesy.

Cena jednoho cyklu (8 přednášek) je 
300 Kč. Přihlášky jsou na podatelně ÚMČ 
Praha 21, Staroklánovická 260 – vyplně-
né odevzdejte, prosím, do září 2019. 
Kvůli vyřízení administrativy přijďte 
laskavě na první přednášku v pondělí 
9.9.2019 už v 9.30 hod..
Na setkání s četnými frekventanty Aka-
demie z Klánovic se těší Petr Mach.

Zahájení nového školního roku ve Stopě 
bude až 9. září v 16.30 u školy; podrobné 
informace o počtu přijímaných nováčků zve-
řejníme na webových a facebookových strán-
kách na sklonku srpna.
Děkujeme touto cestou všem vedoucím, 

Stopákům i rodičům a v neposlední řadě na-
šim sponzorům, bez jejichž pomoci bychom 
nemohli připravovat tak rozmanitou činnost. 
Jedná se o městskou část Praha – Klánovi-
ce, dále pak o pana Michala Voráčka, kte-
rý nám sponzoruje údržbu naučné stezky 

Klánovickým lesem a též přispívá na činnost 
dětského oddílu. Finanční prostředky 
na činnost získáváme i od Magistrátu hl. 
města Prahy a MŠMT.

David Trojan, Stopa Klánovice
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Vernisáž výstavy ke 130 letům turistického značení
„S námi nezabloudíš“
Kdy: pondělí 2.9.2019 od 18 h
Kde: Újezd nad Lesy, DDM
Pořádá: KČT – odbor Pohoda Praha, Újezdské muzeum, MZŠ 
Újezd nad Lesy

Veletrh kroužků v Klánovicích
středa 4.9.2019, pozvánka v KZ

Cyklovýlet do Podolí
Kdy: sobota 7.9.2019 od 9h
Kde: sraz u pomníku TGM v parku před školou, Újezd nad Lesy
Pořádá: Petr Mach

Pohádkové putování Zelenčí a Doputováno!
Kdy: sobota 7.9.2019 od 12h
Kde: Zeleneč
Pořádá: Pohádkáč Zeleneč
https://www.facebook.com/events/320753368877563/ 

Klánovickým lesem Za loupežníkem DRHOLCEM 
Kdy: neděle 8.9.2019 od 7h
Kde: start v Újezdském muzeu
Pořádá: KČT – odbor Pohoda Praha, MZŠ Újezd nad Lesy

Zahradní slavnost v Dolních Počernicích
Kdy: pátek a sobota 13.- 14.9.2019 od 13 do 23h
Kde: Dolní Počernice, zámecký park a přilehlé objekty
Pořádá: Zdravá MČ Praha – Dolní Počernice s partnery

Zábavné odpoledne s hasiči v Klánovicích
sobota 14.9.2019, pozvánka v KZ

Turnaj v míčovém 7boji v Kolodějích
Kdy: neděle 15.9.2019 od 8:30
Kde: Sokolovna TJ Slavoj Koloděje
Pořádá: TJ Slavoj Koloděje

www.slavojkolodeje.cz 

Běžecký závod Mladé Běchovice
Kdy: sobota 21.9.2019 od 8:45
Kde: start hřiště v ul „Za poštovskou zahradou“ v Běchovicích
Pořádá: Mladé Běchovice, z.s. 
http://www.mladebechovice.cz/ 

Slavnosti vína v Běchovicích
kdy: sobota 21.9.2019 od 12 do 21h
Kde: Běchovice, Stará pošta
Pořádá: MČ Praha – Běchovice

Turistický pochod z Dubče do Dubče
Kdy: sobota 28.9.2019 od 7:30
Kde: sraz v klubovně oddílu Jestřábi v Dubči
Pořádá: KČT-TOM Jestřábi Dubeč
http://zdubcedodubce.unas.cz 

Újezdské posvícení
Kdy: sobota 28.9.2019 od 11h
Kde: Multifunkční hřiště v Újezdě nad Lesy, ul.Čentická
Pořádá: MČ Praha 21

Běžecký závod Běchovice – Praha
Kdy: neděle 29.9.2019
Kde: start 13. kilometr ulice Českobrodské v Běchovicích
Pořádá: Sdružení závodů Běchovice
https://www.bechovice-praha.cz/ 

Komentovaná vycházka za osobnostmi Úval
Kdy: sobota 5. 10.2019 od 14.00 hodin
Kde: Úvaly, sraz před vlakovým nádraží Úvaly
Pořádá: Klub přátel historie a přírody Úval a okolí

Klánovický půlmaraton
neděle 20.10.2019, pozvánka v KZ

Kaleidoskop - tržiště pozvánek z Klánovic a okolí

Členové tenisového oddílu v Klánovi-
cích i všichni obyvatelé Klánovic 
mohou být hrdí na reprezentanty 
z našeho tenisového klubu. V letošním 
roce se nám velmi dařilo v týmových 
soutěžích mládeže. Radost máme 
nejen z našich šikovných dětí, ale 
za zmínku stojí i jejich ochotní rodi-
če, kterým nevadí trávit každý víkend 
jarní sezony na tenise a nervovat se 
při sledování svých dětí. Poděkování 
také patří všem kapitánům druž-
stev sestavených především z řad 
obětavých rodičů. Potěšilo nás, že 
ve všech našich týmech byli všichni 
účastníci spolehliví a nestávalo se, že 
bychom neměli plnou sestavu nebo 

na poslední chvíli sháněli náhradníky. 
Úplně poprvé v historii našeho klu-
bu budou příští sezonu hrát nejvyšší 
pražskou soutěž mistrovských utkání 
obě žákovská družstva a to mladší 
i starší žáci. Je pro nás poctou, že za-
padáme mezi osm nejlepších týmů 
v Praze a budeme dělat vše pro to, 
abychom v tak těžké konkurenci jako 
je Sparta Praha nebo I. ČLTK Praha 
obstáli.

Výsledky:
Minitenis - 1. místo ve Středočeském 
kraji 
Babytenis - obstál v silné konkuren-
ci nejvyšší pražské soutěže

Mladší žáci C - 3. místo ve 3. třídě
Mladší žáci B - 1. místo ve 2. třídě – 
postup do 1. třídy
Mladší žáci A - 6. místo v lize – udr-
žení nejvyšší pražské soutěže
Starší žáci B - 1. místo ve 3. třídě – 
postup do 2. třídy
Starší žáci A - 1. místo v 1. třídě – po-
stup do nejvyšší pražské soutěže
Dorost - 2. místo v 2. třídě – postup 
do 1. třídy

O závodní tenis je v našem klubu čím 
dál větší zájem. Zásluhu na tom má 
i trenérský tým sestavený výhradně 
z bývalých velmi dobrých hráčů, 
kteří ambiciózním dětem doká-

Výborný rok klánovického tenisu
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Děti z našeho klubu KAMIWAZA 
KARATE mají prázdniny za se-
bou a již teď se připravují a těší 
na novou sezónu. Vstupujeme 
společně do nového školního roku 
skvěle připraveni a natěšeni na to 
vše nové, co nám přinese.
Nejen děti, ale i naši skvělí trené-
ři se již těší na tréninky v novém 
školním roce, které tradičně pro-
bíhají v tělocvičně v KC BESEDA 
v Klánovicích. Kurzy jsou rozděleny 
do několika věkových kategorií, ze 
kterých si může vybrat každý. Velice 
oblíbené jsou kurzy pro mladší děti, 
kde se děti učí zábavnou formou 
bojové umění karate, všeobecnou 
pohybovou průpravu a zlepšují si 
fyzickou kondici a koordinaci těla, 
a to již od 5 let věku. Otevřené jsou 
také populární kurzy pro dospělé. 
A na co se již teď můžete společně 

s námi těšit? Ani v letošní sezóně 
nepřijdete o soustředění a to jak 
jarní, tak i skvělé letní soustředě-
ní. Taktéž budeme pořádat velmi 
oblíbený příměstský tábor KARATE 
KID, který je určen pro děti mladší-
ho věku. Vždy je pro děti připraven 
skvělý program a všichni si to ná-
ramně užíváme jako praví asijští 
bojovníci. To všechno zažily děti 
i o těchto prázdninách a dle výrazů 
v jejich tvářích to opět stálo za to!
Nesmíme zapomenout ani na naše 
závodní skupiny, které o prázdni-
nách vůbec nezahálely a poctivě 
na sobě makaly při náročných pří-
pravách na speciálních campech, 
které probíhaly nejen u nás, 
ale i v zahraničí. I letos je čeká 
v prosinci Mistrovství ČR 2019, tak 
jim držte společně s námi palce!
Opět, jako každý rok, tak i tento 

pořádáme DĚTSKÝ MINITURNAJ 
TECHNIK A KATA a také DĚTSKOU 
SPORTOVNÍ LIGU KUMITE. Můžete 
se také těšit na naši největší klu-
bovou akci  KAMIWAZA CUP 2020 
a pro velký úspěch opět náš klub 
bude v říjnu pořádat KRAJSKÝ PŘE-
BOR KARATE.
Čekají nás zkoušky jak na vyšší 
pásky, tak i na bílé pásky pro naše 
začátečníky a pokročilé bojovníky.
V našem klubu se děje neustá-

KAMIWAZA KARATE zve na sportovní program v novém školním roce 2019/2020

ží předat cenné zkušenost v pří-
pravě na turnaje. Jsme velmi rádi, že 
úroveň klánovických hráčů jde kaž-
dým rokem nahoru a už se těšíme 
na příští sezonu. Držíme všem hrá-

čům palce a doufáme, že se budou 
i nadále zlepšovat a dělat nám všem 
velkou radost.

Filip Laža, Tenis Klánovice

Před rokem, v létě 2018, slavil klánovický 
oddíl stolního tenisu velký úspěch. V Mi-
strovství světa seniorů pro kategorii 80-
84 let se klánovický reprezentant Ing. La-
dislav Hrabal spolu se spoluhráčem 
z Kladna Františkem Preisem v deblu 
probojovali až do finále. A do Klánovic 
přivezl Ing. Hrabal stříbrnou medai-
li! S potěšením splácíme po roce dluh 
v informování o tomto mimořádném 
úspěchu.

Klánovický oddíl stolního tenisu má 
pět závodních družstev mužů.  Úspěšně 
se také stará o žactvo, které trénuje 3x 
týdně. „Hodina tréninku dětí vyjde asi 
na 20 Kč.  O tom, že se klubu daří, svěd-
čí i fakt, že v poslední době již dva žáky 
z Klánovic převzala pražská Sparta a že 
se do oddílu hlásí přespolní žáci od Újez-
da po Zeleneč“ říká Ing. Hrabal, finalista 
z Mistrovství světa a stále aktivní hráč 
a reprezentant. TTC Klánovice je oddíl 
stolního tenisu s dlouholetou tradicí. 
Sídlí v Hale starosty Hanzala a informace 
najdete na spolkovém webu

https://ttcklanovice.webnode.cz/ 
Mistrovství 2018 se konalo v Las Vegas, 
příští bude v roce 2020 v Bordeaux 

ve Francii. Držme klánovickým stolním 
tenistům palce!

Zdroj: Ing. Hrabal, TTC Klánovice

Stříbrná z Las Vegas do Klánovic
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le něco zajímavého. Čas na nudu 
u nás rozhodně nenajdete .
Karate rozvíjí děti, utváří je, pomá-
há jim s lepší koordinací těla. Náš 
sportovní klub během roku navíc 
pořádá, kromě samotných trénin-
ků, různé doprovodné akce repub-
likového významu. Díky tomu, že 
klub je součástí olympijského hnutí, 
patří k největším organizacím své-
ho druhu v ČR a členové klubu jsou 
součástí reprezentace ČR, mají 
členové možnost i dlouhodobého 
rozvoje. Přijďte si i vy vyzkoušet 
zcela nezávazně a ZDARMA lekce 
karate. Více informací naleznete na
www.KARATE1.cz. 

SK KAMIWAZA KARATE, Denisa Šťásková 

Jeden z nejkrásnějších českých závo-
dů podzimu se koná již v neděli 20. 
října. Klánovický les již popáté zaplní 
běžci, kteří se vydají na trasu dlouhou 
21 nebo 10 km, štafetu 11+10km či 5ti 
kilometrový canicross. V cíli na všech-
ny čekají místo medailí opět koláče.

Kapacita oblíbeného závodu (1500 
míst v hlavním závodě) byla všechny 
předchozí ročníky naplněna s velkým 
předstihem a nejinak tomu bude i le-
tos. Kromě početných skupin běžců 
z Klánovic a okolí dorazí i sportovní 
nadšenci z celé republiky i zahraničí. 

Na závod se například chystá 8 běžců 
z Maďarska, kteří přijali pozvání od ka-
marádů ze sesterské firmy v ČR. Pr-
venství bude obhajovat aktuální mistr 
ČR v Maratonu Vítek Pavlišta, který 
loni zazářil traťovým rekordem 1:07:11.

Děti z Klánovic startují zdarma

Nedělní program otevírají dětské 
závody. Kdo má doma chodící dítě, 
přiveďte ho! Pokud jste z Klánovic, 
neplatíte pro děti startovné. I pro ty 
nejmenší do 6ti let je připraven závod 
na 60metrovou vzdálenost. Větší děti 

se samozřejmě proběhnou dále, starší 
žáky čekají celé 2  km. 

Běžci, které táhnou psi

Tradiční součást Klánovického půlma-
ratonu jsou také závody v canicrossu, 
neboli běhu se psem. Ti absolvují trasu 
dlouhou 5 km, obvykle ve velmi rychlém 
tempu. Tuto neskutečnou podívanou si 
nemůžete nechat ujít.

Krásná trasa i skvělé zázemí

Klánovický půlmaraton je terénní závod 

V neděli 20. října ožijí Klánovice půlmaratonem 
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s minimálním převýšením, který vede 
po lesních cestách Klánovického lesa. 
Zázemí závodu je ve sportovní hale (kde 
je kromě šaten k dispozici i úschovna 
nebo bezplatné masáže pro běžce), start 
a cíl závodů pak v ulici V Soudním. Také 
na trase bude o běžce postaráno, občer-
stvovací stanice jsou rozmístěné po cca 
3km a samozřejmě také v cíli. Speciali-

tou závodu jsou koláče, které dostanou 
všichni účastníci po doběhu.
Zveme diváky na bohatý program
Neděle 20. října bude den plný sportu, 
zábavy, ale i vzdělávání. O své zku-
šenosti s běháním se přijde podělit 
Radek Brunner, nejlepší český ultra 
běžec, který se pravidelně účastní na-
příklad Spartathlonu (246km dlouhý 

závod z Athén do Sparty). Pro zá-
vodníky i diváky zahraje kapela Skrom-
ný Leon. Nudit se rozhodně nebudete. 

Více informací o závodě a programu 
na www.klanovickypulmaraton.cz 
Akce se koná ve spolupráci
s MČ Praha Klánovice.

Tři pro zdraví
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ALBRA, spol. s r.o.,  
distribuční společnost

Havlíčkova 197, 250 82 Úvaly

Přijmeme pracovníka na pozici řidiče
Práce na hlavní pracovní poměr.

Požadavky na zaměstnance:
 • čistý trestní rejstřík
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • seriózní a profesionální jednání
 • spolehlivost, zodpovědnost a fl exibilita 
 • dobrá komunikační schopnost
 • fyzická zdatnost pro rozvoz učebnic po základních školách 

Odměny + stravenky
Náplní práce je rozvoz učebnic po hlavním městě i celé ČR.
Pracovní doba 6:30 – 15:00 hodin.

Nástup možný ihned.

Životopisy zasílejte na email uvaly@albra.cz,
nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 728 081 606

Nástup možný ihned.

Životopisy zasílejte na email uvaly@albra.cz,
nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 728 081 606

 

  Jazykové kurzy 
  pro každého 
   
 

    
 
  Zápis do kurzů v ZŠ Klánovice: 
   9., 11., 17., 19.9. 2019 vždy 17-19h 
 
  KURZY PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI   
  ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA, FRANCOUZŠTINA, 
  NĚMČINA, RUŠTINA,  ARABŠTINA A ČÍNŠTINA 
  ČEŠTINA PRO CIZINCE   
  DOPOLEDNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ 
  INDIVIDUÁLNÍ LEKCE 

 
  
     Více informací na www.deltaschool.cz 
   

  
    
    
 

    
 

              Akceptujeme: 
 
 
 

 
 

     tel.: 733 392 675    www.deltaschool.cz 
     DELTASCHOOL@LTITEK.COM 

PEDIKÚRA
Tereza Sucháčková

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

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

Prodej 
palivového dřeva Stupice.

 volejte: 728 272 687
  776 834 911

e-mail: pilastupice@email.cz
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T 603 280 220
zdirad.pekarek@re-max.cz

Ing. Zdirad Pekárek

Ing. MarkétaVečerníková T 722 130 044
marketa.vecernikova@re-max.cz

cena 7.500,-Kč/měsíc
+ poplatky + odstupné

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

cena 4.500.000,-Kč

Bc. MirkaMartínková T 724 795 781
mirka.martinkova@re-max.cz

PRODEJ – poslední dvojdomky 4+kk s po-
dlah. plochou 110 m2, pozemky od 260 m2,
ul. Na Močidlech, Doubravčice, okr. Kolín

PRONÁJEM – pozemek 835 m2

(zahradnictví), Plačická ul., Klánovice

PRONÁJEM– restauraceNováhospoda,
350 m2 + 200 m2 terasa, pozemek
921 m2, Tyršova ul., Šestajovice

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

PRODEJ – RD 4+1, podlahová
plocha 200 m2, pozemek 2.848 m2,

Mšeno – Skramouš

PRONÁJEM – tenisový areál 4 kurty
+ klubovna, pozemek 5.122 m2,

ul. K Radhošti, P10 – Nedvězí u Říčan

PRODEJ – ŘRD 3+kk, podlahová
plocha 95 m2, zahrádka 103 m2,
2 parkovací stání před domem
36 m2, Slunečnicová ul., Květnice

PRODEJ – bytový dům s dvanácti byty
1+1 a 2+1, plocha bytů celkem 630 m2,
suterén 140 m2, Tismice u Č. Brodu.

Realitní služby,
jaké si přejete.

Jsme
zkušenost
T 603 280 220

Ing. Zdirad Pekárek
a jeho realitní tým

Horizont

Vaši realitní makléři pro Újezd nad Lesy, Klánovice, Šestajovice a okolí

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky

v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,

Šestajovicích a okolí

cena 4.990.000,-Kč

cena 4.890.000 Kč
www.viladomydoubravcice.cz

cena 10.500.000,-Kč, možnost
odpočtu DPH

REZERVACE

cena 20.000,-Kč/měsíc + poplatky
16.000,-Kč/měsíc + odstupné
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Do VO skladu hutního materiálu 
v PRAZE 9 přijmeme 

SKLADNÍKA
Požadujeme: 

palič.průkaz,výhodou ŘP-C, 
jeř., vazač. pr., VZV. 

MZDA 28-32 tis. Kč

Kontakt: tel.:731 545 839,
e-mail: knourek@technimat.cz

Čas na změnu - čas na jógu
 Začněte správně.
Začněte s námi.

 YOGA V LESE
Lekce, kurzy, semináře a ostatní služby

již 10 let.

Helena Johanidesová
REZIDENCE KLÁNOVICKÝ LES

Lovčická 974, Praha - Klánovice
tel.: 728 963 788

e-mail: info@yoga-klanovice.cz
 www.yoga-klanovice.cz   www.punali.cz
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PROGRAM září 2019
... jsme NADOSAH

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

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.

Změna programu je vyhrazena / sledujte naše webové stránky www.kcnovabeseda.cz.

OSTROV NADĚJE - REGINA JÄGER - Výstava měsíce
Mladá fotografka Regina Jäger ze Švýcarska ve spolupráci s Cent-
rem Narovinu představuje fotografie zachycující každodenní život 

komunitního centra Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni. Výstava 
je prodejní a potrvá do konce října. 

2. 9. pondělí, 20:00 - Filmový klub
DIEGO MARADONA - Strhující portrét jedné z nejslavnějších a nej-
více kontroverzních osobností vůbec poskládal držitel Oscara, Asif 
Kapadia (Senna, Amy), z více než 500 hodin záběrů z Maradonova 

soukromého archivu.
VB/2019/dokumentární, sportovní/130 min/s titulky

4. 9. středa, 20:00 - Kino
TENKRÁT V HOLLYWOODU - Devátý film kultovního režiséra Quenti-

na Tarantina  s L. DiCapriem s B. Pittem. 
USA/2019/komedie, drama/159 min/s titulky

5. 9. 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.

8. 9. neděle, 16:00 - Kino pro děti 
TOY STORY 4 - PŘÍBĚH HRAČEK - Oblíbení hrdinové jsou zpátky! 

Hračky se vydávají na další napínavou výpravu a dobrodružství na ně 
bude číhat na každém kroku. 

USA/2019/animovaný, dobrodružný, komedie/100 min/ v českém znění

9. 9. pondělí, 20:00 - Kino
YESTERDAY -  Danny Boyle (Trainspotting, Milionář z chatrče) 

přichází s neodolatelnou komedií, kde láska a hudba jsou prostě to 
nejdůležitější. V jedné z hlavních rolí se objeví i Ed Sheeran. 

VB/2019/komedie, hudební, romantický/116 min/s českými titulky

10. 9. 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!

11. 9. středa, 20:00 - Kino
PŘES PRSTY - Režijní debut Petra Kolečka (scénáře MOST!, Okresní 

přebor - Poslední zápas Pepíka Hnátka, Zakázané uvolnění, atd.). 
Česko/2019/komedie, sportovní/101 min

12. 9. čtvrtek, 14:00 - Bio Senior
CO JSME KOMU UDĚLALI - Jedna z nejlepších francouzských kome-

dií posledních let. Francie /2014/komedie/97 mi/s titulky
Zvýhodněné vstupné pro seniory 60 Kč

16. 9. pondělí, 20:00 - Kino
TENKRÁT V HOLLYWOODU - Devátý film kultovního režiséra Quenti-

na Tarantina  s L. DiCapriem s B. Pittem. 
USA/2019/komedie, drama/159 min/s titulky

18. 9. středa, 20:00 - Kino
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ - Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů 
vzdají díky sázce všeho, co vlastní. Každý den dostanou jednu ze 

svých věcí zpět. Během této výzvy si možná uvědomí, že jediné, bez 
čeho nelze žít, je přátelství.

Německo/2018/komedie/111 min/s titulky 

22. 9. neděle, 16:00 a 23. 9. pondělí, 10:00 - Divadlo pro děti 
O SNĚHURCE - Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi 

trpaslících je určena pro nejmenší diváky. Text je doplněn písničkami 
a živým doprovodem houslí, kytary, zobcové flétny a rytmických 

nástrojů. Hraje: Malé divadélko Praha 

23. 9. pondělí, 20:00 - Kino
NABARVENÉ PTÁČE - Filmová adaptace světového bestselleru Jerzy 

Kosińského v režii Václava Marhoula s hvězdným 
mezinárodním obsazením.

Česko, Slovensko, Ukrajina/2019/ drama/169 min/s titulky

25. 9. středa, 20:00 - Kino
PANSTVÍ DOWNTOWN - Příběh rodiny Crawleyů, bohatých majitelů 

velkého panství na anglickém venkově na počátku 20. století přichází 
na plátna kin. VB/2019/drama /s titulky

26. 9. čtvrtek, 19:30 - Koncert
LENKA DUSILOVÁ - SOLO - Lenka se stala ikonou odvážného, nová-
torského popu, která však neztrácí většinové publikum, jež si za léta 
svého působení vybudovala. V samostatných sólových vystoupeních 
experimentuje s loop machine, stylovou otevřeností, hráčskou erudicí 

a rozšířenými nezaměnitelnými vokálními technikami.

30. 9. pondělí, 20:00 - Kino
DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU - Dva mladí lidé přijíždějí do New Yorku 
na víkend. Špatné počasí jim připraví sérii nečekaných dobrodružství. 

Romantická komedie Woody Allena.
USA/2019/komedie, romantický/92 min/s titulky

BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránky

Amatérské cyklistické vyjížďky oKOLO KLÁNOVIC
Sledujte naše webové stránky

Uzávěrka dalšího čísla je 13. září 2019.
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Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních umě-

leckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020. 

 

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 

3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020. 

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

17. 2. - 23. 2. 2020   Praha 1 až 5

24. 2. - 1. 3. 2020    Praha 6 až 10

2. 3.  - 8. 3. 2020    Praha-východ, Praha-západ

Uvádíme zde pouze termíny pro hl.m.Prahu, Prahu-východ a Prahu-západ. 

Poznámky:

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1,  Praha 2,  Praha 3,  Praha 4,  Praha 5,  Praha 11, 

Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, 

Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, 

Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. 

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6,  Praha 7,  Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, 

Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, 

Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, 

Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, 

Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, 

Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, 

Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř. 

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 

2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem pod-

le zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních 

svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 

do pondělí 31. srpna 2020. 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 za-

čne v úterý 1. září 2020.

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních 
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích


