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Ještě před blížícími se prázdninami Vám, milí klánovičtí čtenáři, přinášíme 
další informace z dění v naší městské části. 

V novém čísle se opět setkáme s oblíbeným historickým okénkem Josefa 
Vokouna, který nám přiblíží meziválečné podnikatelské aktivity klánovic-
kých obyvatel, chybět nebude ani pravidelný rozhovor, tentokrát se Sta-
nislavem Sikorou, majitelem vyhlášené restaurace Bazar. Rubrika „Jak 
bychom to dělali my“ je tentokrát určitou rekapitulací našich názorů na ře-
šení problémů Klánovic, abyste mohli získat představu, jak se k jednotli-
vým otázkám stavíme dlouhodobě. Našli jsme též místo pro vzpomínku 
na  významnou osobnost: portrét výjimečného sochaře Josefa Vajceho. 
Na dalších stránkách se po informacích z jednání zastupitelstva budeme 
zabývat vážnějšími tématy, zejména rozporuplnými dopravními projekty 
týkajícími se změn dopravního režimu, které se pokouší vedení radnice 
prosadit s absencí širšího konsenzu, bez ohledu na místní obyvatele. Ak-

tuální informaci o stavu plánovaných dopravních staveb v okolí vám přinese odborník na tuto problema-
tiku Pavel Vorlíček. Rádi Vás také pozveme na dvě zajímavé letní klánovické akce – přehlídku automobilo-
vých veteránů a zábavně-společenský Modrý den. Na závěr nechybí tradiční tip na zajímavý výlet a palcové 
zprávy aneb co se povedlo a co nepovedlo. 

Věřím, že se Vám předprázdninové číslo bude líbit a oceníte seriózní přístup k většině palčivých témat, 
o kterých Vás informujeme. Jménem celé redakční rady KLÁNovin Vám přeji příjemné prožití prázdnin.

Slavomír Jaroš

Hlavní ulice s řeznictvím bratří Křížků, dnešní kadeřnictví 

Klánovice - živnosti během meziválečné doby
Po vzniku samostatné obce Klánovice začala v životě místních občanů nová kapitola. Už se nejed-
nalo pouze o oblíbenou destinaci výletníků plnou letních bytů, ale tvořila se zde výrazná společen-
ská vrstva místních usedlíků. Občané Klánovic začali nabízet své služby a zakládali své podniky, aby  

Úvodní slovo
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Letecký pohled na Klánovice v 30. letech

v  Klánovicích bylo komfort-
ní žití pro  obyvatele. Zábava 
a  místo odpočinku byly dů-
ležité jak pro místní, tak i pro 
velmi časté proudy výletníků.

Jak říká klánovická kronika: 
„K  31. 12. 1935 zde bydle-
lo 844 obyvatel. Bylo zde 
7  obchodníků, 22 živnostní-
ků a  dva rolníci, a  to Al. Hej-
tych, obhospodařující 5,12 ha 
polí a luk, a Bohumil Patočka, 
obhospodařující pole z  kata-
stru šestajovického.“ Pro srov-
nání – dnes zde žije 3 511 oby-
vatel, tedy čtyřikrát tolik než 
za prvorepublikového Česko-
slovenska. 

Pro výletníky s  těžkými zava-
zadly byla důležitá doprava 
od  nádraží do  letního sídla. 
K službám tu byli s automobi-
ly Ferdinand Vacek a  přede-
vším Josef Schejbal. Obchody 

s  galanterním zbožím spra-
vovaly dvě ženy, a to Ludmila 
Matuchová a Marie Rudišová. 
Klánovičtí holiči se  jmenovali 
Oldřich Rak a Josef Svoboda. 
Jedna z  oficín se  nacházela 
v lázních Rudolfa Utěšila. Krej-
čovské služby byly zajišťovány 
Josefem Svobodou. 

V Klánovicích během první 
republiky nechyběli ani obuv-
níci, byli jimi Jan Hess a  An-
tonín Svoboda. Pan Dasch 
měl u své restaurace výrobnu 
sodové vody. Pozornost si za-
slouží také majitelé obchodů 
se  smíšeným zbožím. V  me-
ziválečných Klánovicích jich 
nebylo málo. Mezi majiteli 
těchto podniků najdeme jmé-
na jako Alois Dušek, Božena 
Honzáková, Jaroslav Jilich, 
Růžena Komárková, Josef Po-
spíšil nebo Kmochovi a Kolá-
torovi. 

Bratři František a  Václav Kří-
žek zde vlastnili řeznictví. Me-
ziválečné Klánovice měly dva 
cukráře, byli jimi Jan Balcar 
a  František Schreck. A  nako-
nec, zubní ateliér v  Kláno-
vicích spravoval František 
Heidinger. Díky těmto živ-
nostníkům byly Klánovice lep-
ším místem k životu a všichni 
přispěli ke slávě doby, na kte-
rou se  nostalgicky vzpomí-
ná. V  příštím čísle KLÁNovin 
se podíváme na detaily míst-
ních hotelů a restaurací. 

Josef Vokoun
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Jak bychom to dělali my 
V této rubrice jsme se v minulosti zastavovali u jednotlivých aktivit vedení naší městské části, když jsme 
měli dobrý důvod, abychom se s čtenáři KLÁNovin podělili o jiný názor na řešení. S blížícími se volbami 
přišel čas na určitou rekapitulaci. Ta platí bez ohledu na to, jak nakonec volby dopadnou.

NA CO JE DOBRÉ NAVÁZAT

Věci, které se  daří, je potřeba 
dál rozvíjet. Například určitě 
pokračovat v budování zázemí 
pro  sportovce v  areálu fotba-
lového klubu.  To bylo naplá-
nováno a  kompletně – včetně 
získání stavebního povolení 

– připraveno již v  předchozím 
volebním období. Současná 
radnice loni na podzim stavbu 
zahájila  a  její co nejrychlejší 
dokončení je v  zájmu všech. 
A  to nejen kvůli rostoucím ce-
nám, ale hlavně kvůli samot-
ným sportovcům. O  tom není 
sporu ani v  současném zastu-
pitelstvu.
Právě tak bude mít naši trva-
lou podporu Kulturní centrum 
Beseda, které – přes radniční 
zaškobrtnutí při výběru nájem-
ce, která pak napravil sám život 

– je novými provozovatelkami 
vedeno velmi dobře a předsta-
vuje s ohledem na velikost naší 
městské části spíše výjimečný 
projekt.
I nadále budou mít z naší stra-
ny podporu senioři a  v sociál-
ní oblasti spolupráce s  Farní 
charitou Neratovice, i  když to 
spíš patří do těch částí vedení 
obce, které by měly být samo-
zřejmostí.

V ČEM POKRAČOVAT, ALE JI-
NAK

Přesun základny hasičů do  již 
před lety naplánované lokality 
(„Klánovický IZS“) je nezbytné 
urychlit a  pokud možno do-
vést ke  zdárnému konci. Ne-
stačí jen čekat na rozhodování 
úředníků na  různých úrovních, 
projekt je potřeba podpořit 
aktivním jednáním. Politika je 
založena na  prioritách, které 
si její jednotliví hráči stanoví; 
tady je namístě maximální pri-
orita, už jen vzhledem k  tomu, 
že na  přesunu hasičského zá-
zemí jsou závislé další potřeb-
né kroky v centru.
S tím bezprostředně souvisí, 
jak dál s  knihovnou. Její za-
chování jakožto samostatné 
instituce, která ale bude mít 

přiměřené podmínky pro  čin-
nost i další rozvoj, je nezbytné 
podpořit. Na  tom se  všichni 
současní zastupitelé shodnou. 
Řešení do  budoucna ale tak 
trochu uvízlo v písku, navzdory 
opakovaným úkolům, které za-
stupitelstvo uložilo radě. Rada 
MČ tyto úkoly i  přes prodlou-
žení termínu nesplnila a  tento 
problém tak bude muset vy-
řešit až nové vedení. Otázka 
knihovny přitom nemůže být 
řešena izolovaně, musí být za-
členěna do  celkové koncepce 
klánovického rozvoje. Přitom 
je třeba využít i  nabídky spo-
lupráce s Městskou knihovnou 
v Praze, která má jak s knihovní 
metodikou, tak i  s investicemi 
do  knihoven bohaté zkuše-
nosti a  tuto spolupráci přímo  
nabídla.

Projekt nové budovy IZS na okraji Klánovic postupuje velmi pomalu, a tak hasičská zbrojnice 
zatím stále stojí v centru Klánovic.
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Karel Loucký

K ČEMU BY SE  MĚL PŘÍSTUP 
ZMĚNIT

Je potřeba najít lepší způsob 
komunikace s  občany, než 
je často praktikovaný přístup 
ve stylu „my chytří jsme vymys-
leli, vás budeme včas informo-
vat“. Souvisí to jak s koncepce-
mi rozvoje, tak i  s konkrétními 
programy.
Klánovicím dlouhodobě chy-
bí obecnější koncept rozvoje, 
nemluvě o  tom, že takový kon-
cept musí přesáhnout více než 
jedno volební období. Nejen 
například ve  věcech týkajících 
se  urbanismu, ale i  potřeb ob-
čanů. Víme například o tom, že 
zde chybí větší prostor pro vyu-
žití volného času starší mládeže 
a jsou tu i jiné oblasti, které zů-
stávají málo zmapované.
Nechceme opakovat chy-
by, které jsou logicky spojeny 
s  nedostatečně projednanými 
a  málo podloženými projekty. 
V současném volebním období 
to byla hlavně různá ad hoc re-
alizovaná dopravní řešení. Klá-
novice mají v  oblasti dopravy 
celou řadu objektivních nevý-
hod a omezení; přitom platí, že 
čím obtížnější jsou podmínky, 
tím víc přípravy je nezbytné da-
nému problému věnovat.
S tím souvisí, že bychom rádi 
změnili způsob spolupráce ko-
alice a  opozice. Nejen na  jed-
náních zastupitelstva, ale také 
podporou práce komisí, tak aby 
byly skutečně zázemím pro roz-
hodování rady. Pokud se  ko-
mise dopravy scházela jednou 
ročně, jak vyplývá ze  zveřejně-
ných zápisů, i  to je jeden z dů-
vodů, proč dopravní projekty 
jsou odtržené od reality. Pokud 
se některé komise – opět podle 
zveřejněných zápisů – neschá-
zejí vůbec, pak jsou patrně zby-
tečné. A opozice je tu od toho, 
aby přinášela jiné pohledy 
a jiné podněty. Její zadupávání 
do země škodí především obci 
jako celku.

Z téhož důvodu bychom žád-
ný návrh neposuzovali podle 
toho, kdo jej předložil, natož 
abychom bez  diskuse „hodi-
li do  koše“ nějaký projekt jen 
proto, že jej připravilo předcho-
zí vedení radnice, jako se tomu 
stalo v  minulosti například 
u  projektu multifunkčního hřiš-
tě.
Na úrovni operativního rozho-
dování bychom rádi viděli lepší 
pozornost věnovanou kláno-
vickým ulicím. Přes dílčí zlepše-
ní, provedená hlavně v  letech 
2017-2018, si zejména v  ně-
kterých okrajových částech ná-
vštěvník není jistý, jestli je vůbec 
v Praze.
Nepodporovali bychom utrá-
cení peněz jen proto, že „na ně 
byla přidělena dotace“. Celé to 
musí být právě naopak. Nejprve 
je nutné definovat nejdůležitěj-
ší rozvojové zájmy Klánovic a na 
ně pak získávat peníze. K tomu 
je nezbytná intenzivní spolu-
práce jak s politickou reprezen-
tací hl. m. Prahy, ale i s úředníky 
Magistrátu. To vnímáme jako 
potenciál, v Klánovicích dosud 
nevyužitý.
Právě tak podporujeme všechny 
soukromé iniciativy, které jakkoli 
přispějí ke  zlepšení klánovic-
kého života. Někdejšího pořa-
datele trhů už zpátky nepřetáh-
neme; má v  Šestajovicích lepší 
technické podmínky a ze strany 
samosprávy lepší zacházení. Vy-
hnat provozovatele aktivity, kte-
rá je pro naše občany přínosná, 
považujeme za  velkou chybu. 

O ČEM NENÍ POTŘEBA VŮBEC 
MLUVIT

A nakonec zde jsou věci, o kte-
rých není potřeba se  vůbec 
zmiňovat, protože musí být 
samozřejmou prioritou každé-
ho politického vedení, které 
koná v  souladu se  svým zastu-
pitelským slibem. Bez  ohledu 
na politickou orientaci. K těmto 
věcem patří kvalitní úřednická 
práce (nejen zaměstnanců Úřa-
du MČ, ale i  volený zastupitel 
je úředník, byť na své místo do-
sazený volbou). Dodržování jak 
litery, tak i  ducha zákona (na-
příklad při  zadávání veřejných 
zakázek). Vytváření podmínek, 
nikoli překážek pro ty, kdo mo-
hou Klánovicím něco přinést. 
Škola, školka, péče o  seniory, 
pořádek v ulicích a další funkce 
zajišťované obcí musí fungovat, 
ať už je politické vedení radnice 
jakékoli. Bez  ohledu na  výsle-
dek voleb musí toto všechno 
zůstat zachováno v co nejlepší 
kvalitě a  zároveň s  maximální 
efektivitou. 

A  tahle varovná zkušenost by 
jednou měla stačit.

Zde mohlo stát multifunkční hřiště. Místo toho je tu deponie stavebního materiálu,  
odpadu a parkoviště strojů.
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MASARYKOVÉ

Bez nadsázky lze tvrdit, že Josef 
Vajce byl umělec, který byl hlu-
boce zasažen osobností našeho 
prvního prezidenta. Na svém kon-
tě má mnoho realizací Masaryko-

vých soch po celém světě. Kromě 
již zmíněné skulptury na Hradčan-
ském náměstí (vytvořené společ-
ně se sochařem Janem Bartošem 
podle modelu Otakara Španiela) 
je autorem sochy T. G. M. v  Me-
xico City, na  universitě v  Petro-
hradě, Masarykovy a  Štefánikovy 
busty v  Košicích a  v neposlední 
řadě památníku v  ukrajinském 
Užhorodě.  Po sametové revoluci 
byla tato díla instalována za velké 
pomoci Československého ústa-
vu zahraničního a  vždy se  jedna-
lo o  mimořádnou událost, které 
se účastnili významní představite-
lé našeho státu. Posledním pláno-
vaným projektem na  sochu pre-
zidenta osvoboditele byla soutěž 
na  její umístění ve  Washingtonu. 
Josef Vajce vytvořil pro  tuto pří-
ležitost model, ale vlastní sochu 
již bohužel nedokončil. Dnes je 
v  hlavním městě USA umístěna 
socha od  obdivovaného socha-
ře Vincence Makovského, která 
dlouhou dobu ležela na  zahradě 
Zbraslavského kláštera.

ŽÁK VINCENCE MAKOVSKÉHO

Josef Vajce se narodil v Klatovech 
19. září 1937, pět dní po  smrti 
T. G. Masaryka. „Za to, že jsem so-
chařem, vlastně může komunistic-
ký převrat v osmačtyřicátém,“ říká 
v jednom z rozhovorů Josef Vajce. 

„Tatínek, řezník a  hospodský, sice 
hrál na housle a maminka, milov-
nice opery, nás vodila do divadla, 
ale že by mne poslali na umělec-
kou dráhu, o tom nebylo ani řeči. 
Rodina rozhodla, že já převezmu 
hospodu a  bratr řeznictví. Jenže 
přišel Únor 48 a  všechno bylo ji-
nak. A tak jsem se v Žulové vyučil 
kameníkem. Po  čtyřech letech 
se  přimluvil jeden z  učitelů, aby 
mne pustili ke zkouškám na umě-
leckoprůmyslovou školu ve  Zlí-
ně, která se  pak přestěhovala 
do  Uherského Hradiště. Hradiště 
byla krásná etapa nejen údobím 
mládí, ale také bohatým kulturním 

Portrét výjimečného sochaře Josefa Vajce
Všichni známe sochu T. G. Masaryka stojící na  Hradčanském náměstí, která vzhlíží na  Bránu Titánů 
Pražského hradu, v poslední době jakoby s typickými masarykovskými výčitkami v tváři. Právě živoucí po-
doba sochy umožňuje promítat si do tohoto díla i naše představy. Důstojnost, charakter, ale třeba i lehkou 
skepsi. Málokdo ovšem tuší, že autorem sochy je akademický sochař Josef Vajce, dlouholetý obyvatel 
Klánovic a světově uznávaný umělec. V září tohoto roku uplyne 85 let od jeho narození. Rádi bychom proto 
v následujícím textu připomněli střípky z jeho díla a života. 

Momentka z Vajceho ateliéru v Axmanově ulici v Klánovicích

Socha na Hradčanském náměstí
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a  společenským životem, prostě 
Florencie,“ vzpomíná Josef Vajce. 
Zde také potkal sochaře, ke které-
mu pak choval celoživotní respekt 

– profesora Vincence Makovského. 
Později v jeho ateliéru vystudoval 
Akademii výtvarných umění v Pra-
ze, obor sochařství, a po studiích 
u něho působil jako asistent.

DALŠÍ SOCHY VÝZNAČNÝCH 
OSOBNOSTÍ

Na Pohořelci před Keplerovým 
gymnáziem můžeme obdivovat 
další z figurálních skvostů z dílny 
Josefa Vajceho. Stojí zde souso-
ší dvou osobností, kteří v  těchto 
místech žili a působili - Tycho Bra-
he a Johannes Kepler. Nejen znal-
ci tvrdí, že samotný Kepler jako 
by z  oka vypadl svojí podobou 
autorovi sousoší. Opravdovým 
skvostem je nádherná socha Jana 
Amose Komenského umístěná 
v Berlíně. Učitel národů zde stojí 
v lehkém předklonu s dlaněmi ru-
kou obrácenými vzhůru v darova-

Památník československým vojákům 
ve Skotsku

cím gestu. O lidském a demokra-
tickém směřování Josefa Vajceho 
svědčí i  portrétní socha Ericha 
Kulky (česko-izraelský spisovatel, 
historik a novinář, který přežil ho-
locaust), která je umístěna v Tere-
zínském muzeu.

ABSTRAKTNÍ TVORBA 
A FONTÁNY

Na otázku, zda inklinuje k figurál-
ní tvorbě, Josef Vajce odpověděl: 

„Nejeví se mi dělení tvorby do ta-
kových skupin vhodné. Hodnoty 
a kvality jsou jen jedny. Já se rád 
zabývám hmotou v prostoru, ať již 
je to objekt konkrétní nebo méně 
konkrétní. Vždy musí být vztah 
k danému prostoru.“ O tom svědčí 
i jeho abstraktní tvorba. Zahrnuje 
vedle řady menších objektů i fon-
tány, z  nichž vyniká ta vytvořená 
pro Floru Olomouc, dnes umístě-
ná ve venkovní botanické zahradě 
pod hradbami historického jádra 
města. Z  větších abstraktních re-
alizací si připomeneme Památník 

svobody v  parku u  Chodovské 
tvrze na Jižním městě v Praze. Je 
tvořen ze tří objektů z bílého mra-
moru, které znázorňují 19., 20. 
a 21 století. Každý objekt je dopl-
něn textem vztahujícím se k dané 
historické epoše. Na  vrcholu pa-
mátníku je koule se zlatými paprs-
ky symbolizující naději pro celou 
naši planetu. Druhým – a zároveň 
posledním – takovým dílem Jose-
fa Vajceho je památník českoslo-
venským vojákům ve  skotském 
Arisaigu, umístěný jako vzpomín-
ka na  stovky českých a  sloven-
ských vojáků, kteří se zde v letech 
1941 – 1943 cvičili v  boji proti 
nacistům. Slavnostní odhalení 
proběhlo v  listopadu 2009 a  po-
slední úpravy díla se  uskutečnily 
15. září 2011, přesně v den úmrtí 
jeho autora.

Památník svobody na Chodově

Socha J. A. Komenského v Berlíně

Robert Zoulík
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Informace z jednání zastupitelstva
Od posledního vydání KLÁNovin proběhlo jediné zasedání zastupitelstva Klánovic, a to ve čtvrtek 5. květ-
na. Přinášíme z něj nejdůležitější informace.

MASARYKOVA ZŠ – PREVENCE 

Zastupitelstvo schválilo příspě-
vek zdejší Masarykově základ-
ní škole ve  výši 120.000,- Kč 
na  primární prevenci a  na ře-
šení postcovidových následků 
u  žáků. Pro  přidělení této do-
tace hlasovali všichni přítom-
ní zastupitelé zvolení za  ODS 
a  šest koaličních zastupitelů. 
Poskytnutí příspěvku nepod-
pořili pouze starostka Starče-
vičová (Piráti/Čas na  změnu), 
místostarosta Bek a  zastupitel-
ka Fischerová (oba STAN).

POVRCH KROVOVY ULICE

Zastupitelé vedli diskusi o tom, 
zda má být povrch Krovovy uli-
ce asfaltový, nebo zde má být 
zámková dlažba. Ačkoliv je in-
vestorem stavby hl. město Pra-
ha, volbu povrchu může naše 
městská část ovlivnit. Hlavními 
argumenty v diskusi byly otázky 
dlouhodobé údržby, hlučnosti 
a  vhodnosti pro  kola či kolo-
běžky. Zastupitel Maiello (Pirá-
ti/Čas na  změnu) navrhl, aby 
o  typu povrchu rozhodli oby-
vatelé této ulice v anketě.  Sla-
vomír Jaroš (ODS) v  této sou-
vislosti naopak doporučoval 
rozhodnutí hlasováním zastu-

pitelů, přičemž argumentoval, 
že není logické, aby o  každé  
jednotlivé ulici rozhodovali 
přímo její obyvatelé, protože 
by to ve  výsledku mohlo zna-
menat, že každá ulice v  Klá-
novicích bude mít jiný povrch. 
K  tomu radní Soukup (STAN) 
připomněl nevyřešenou otáz-
ku reprezentativnosti takového 
anketního zjišťování, pokud by 
se  vyjádřil malý počet obča-
nů. Zastupitelé nakonec návrh 
na  anketu většinově nepřijali 
a následně rozhodli, že Krovo-
va ulice bude nadále asfaltová. 
Pro  hlasovali všichni zastupite-
lé za  ODS a  dále zastupitelka 
Jágrová (Piráti/Čas na  změnu), 
Fischerová (STAN) a  radní Pa-
vel Jaroš (HLAS Klánovic).

ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastupitelé neschválili návrhy 
změn územního plánu, kte-
ré se  týkaly změn koeficientu 
využití OB-A na  OB-B u  dvou 
pozemků na  Hornopočernic-
ku. Pro toto usnesení hlasovali 
všichni zastupitelé. Dále zastu-
pitelstvo vyjádřilo nesouhlas 
s plánovanými změnami funkč-
ního využití pozemků v  katast-
ru Horních Počernic (konkrétně 
na poli mezi Klánovicemi a dál-
nicí D11), kde místo orné půdy 

Celé jednání zastupitelstva 
bylo tentokrát velmi věcné a  až 
na  několik výjimek se  obešlo 
bez invektiv a osobních útoků vůči 
ostatním zastupitelům a veřejnos-
ti. To bylo velmi neobvyklé. Stej
ně překvapivé bylo, že alespoň 
někteří koaliční zastupitelé pod-
pořili věcně správné a  přínosné 
návrhy opozice. To skýtá naději, 
že ve  zbytku volebního období 
bude atmosféra v  zastupitelstvu 
více pracovní a méně nepřátelská.

PŘIPOMÍNKY K  METROPOLIT-
NÍMU PLÁNU

Tento bod byl do  programu 
zařazen až dodatečně, a  to 
na  návrh Aleny Kolovrátkové 
(nestraník za  ODS). Důvodem 
bylo upozornit koalici na blížící 
se  konec termínu pro  podání 
aktualizovaných připomínek 
k  Metropolitnímu plánu. Fer-
dinand Polák (ODS) pak na-
vrhl usnesení, kterým by za-
stupitelstvo uložilo radě MČ 
vypracovat aktualizované zně-
ní připomínek Klánovic k  Me-
tropolitnímu plánu a předložit 
jej na  červnové jednání zastu-
pitelstva. Pro  usnesení hlaso-
vali pouze zastupitelé za ODS, 
nebylo tedy přijato. Koaliční 
zastupitelé nicméně ústně při-
slíbili, že tyto připomínky zastu-
pitelstvu v červnu k projednání 
předloží.

je navržena obytná výstavba. 
Pro nesouhlas s touto změnou 
hlasovali všichni zastupitelé 
za ODS a tři koaliční zastupite-
lé – Jágrová, Bubeníková (obě 
Piráti/Čas na  změnu) a  radní 
Pavel Jaroš (Hlas Klánovic).
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Ferdinand Polák

Zneužívání Klánovického zpravodaje k nekorektnímu 
politickému boji

Radniční periodikum má slou-
žit k  informování občanů o  dění 
v  obci. Náklady na  jeho vydání 
jsou proto hrazeny z  rozpočtu 
příslušné obce nebo (v našem 
případě) městské části. Nejen 
z logiky věci, ale též ze zákona (zá-
kon č. 46/2000 Sb., tiskový zákon) 
jednoznačně vyplývá, že radniční 
periodikum nesmí být využíváno 

k  politické propagaci vládnoucí 
strany nebo koalice. 
Do roku 2019 řídil KZ nezávislý 
šéfredaktor, profesionální novi-
nář dodržující výše uvedená pra-
vidla a  novinářskou etiku. Po  vol-
bách v  roce 2018 byl starostkou 
Starčevičovou a  její Radou MČ 
odvolán a  nahrazen aktivistkou 
Zitou Kazdovou, která dostala 
zřejmě jediné zadání – přeměnit 
KZ v  hlásnou troubu radnice. To 
se povedlo a důkazy vidíme v kaž-
dém čísle. V tom posledním, červ-
novém, jsme si mohli například 
přečíst, jak skvěle funguje projekt 
školní ulice, který v době uzávěrky 
čísla ještě ani nezačal. Nebo rádo-
by objektivní dehonestaci nově 

vznikajícího politického uskupení, 
kterého se  starostka bojí ve  vol-
bách. O tendenčně psaném slovu 
starostky a  informacích z radnice 
se už ani nemá smysl zmiňovat. 
Jedním z  prvních úkolů nové-
ho vedení radnice, které vzejde 
z podzimních komunálních voleb, 
by tak měla být depolitizace Klá-
novického zpravodaje a  jeho na-
vrácení zpět k  původnímu účelu 
a k dodržování zákona.
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Co vás zajímá

Děti se pohybují bezpečně a zpoždění autobusů je poloviční až třetinové.
Podrobné informace o školní ulici najdete v minulém Zpravodaji, na webu 
MČ, v mobilním rozhlase a na plakátech. Pilotní projekt pokračuje do konce 
června, poté bude vyhodnocen. Velmi nás zajímá zpětná vazba od vás, 
obyvatel Klánovic, pište na tajemnik@praha‑klanovice.cz. Děkujeme!

PODLIPANSKÁ 
LIGA
Soutěže Podlipanské  
ligy se rozběhly v květnu. 
Naši Soptíci se na první 
soutěži v požárních 
útocích umístili v kategorii 
přípravka na prvním místě a mladší 
žáci na devátém místě. V druhém 
kole v Ratenicích bojovali Soptíci 
ze všech sil, přesto se jim lepila 
smůla na paty. Přípravka byla čtvrtá, 
mladší žáci byli třináctí. Věřím, že se 
na stupně vítězů brzy vrátíme.  
Další kolo Podlipanské ligy se bude 
konat v červnu.

HASIČSKÉ SLAVNOSTI
V sobotu 11. června 2022 pořádá 
náš sbor pro své členy výlet na 
Hasičské slavnosti do města 

Litoměřice, kde se 
koná celorepublikový 
sraz hasičstva, což je 
jednou za tři roky.

EXKURZE  
PRO UKRAJINSKÉ DĚTI
Ve středu 13. dubna jsme přivítali 
v hasičárně děti z výukové skupiny 
pro ukrajinské děti, zřízené úřadem 
MČ Praha-Klánovice. Děti k nám 
přišly ve dvou skupinkách se svými 
učitelkami a paní překladatelkou. 
Seznámili jsme je s naší činností, 
vybavením a technikou. Podařilo 
se nám vykouzlit úsměv na 
jejich tvářích – chtěl bych proto 
poděkovat všem, kteří se na 
přípravě této akce podíleli.

Martin Žebro, starosta SDH
sdhklanovice.estranky.cz

Kam s odpady
NOVINKA!
V budově úřadu MČ Praha-
Klánovice, U Besedy 300/8 
je v označené nádobě sběrné 
místo pro vysloužilé žárovky. 
Vyřazená osvětlovací zařízení 
– klasické a úsporné žárovky 
i zářivky lze odevzdat také na 
kterémkoliv sběrném dvoře 
v Praze a v každém obchodě, 

který osvětlovací zařízení 
prodává. Odbornou 
recyklaci, která zabrání 
úniku rtuti a umožní 
druhotné využití surovin 

zajišťuje kolektivní systém 
EKOLAMP. Více se dozvíte na 
ekolamp.cz. Též na EnviWeb.

VOK KONTEJNERY  
NA OBJEMNÝ ODPAD

SOBOTA 18. 6. 2022
9:00–13:00
l Přímské náměstí
l Všestarská x Jeníkovská 

MOBILNÍ SBĚR 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
A POTRAVIN. OLEJŮ

SOBOTA 9. července  
10:40–11:00
l Votavova u nákupního střediska
11:10–11:30
l Krovova u restaurace
11:14–12:00
l Šlechtitelská x Libčanská

OTVÍRACÍ DOBA DEPONIE

11. březen – 31. říjen 2022

PONDĚLÍ 15:00 – 18:00

STŘEDA 15:00 – 18:00

PÁTEK 15:00 – 18:00

SOBOTA 9:00 – 12:00

O státních svátcích je zavřeno.

Kompletně na webu městské části: 
praktické info – Kam s odpady.

 

Zásahy hasičů
Uplynulé období bylo ve 
znamení velkých požárů.
l 1. 5. v noci jsme společně 
s HZS Satalice hasili požár 
hrabanky a křoví v ulici 
Habrovské. 
l Do Habrovské směr Štamberk 
jsme vyjížděli 
opět 8. 5. 
k požáru lesní 
školky cca 
200 x 80 m. 
Zasahovalo 10 jednotek a byl 
vyhlášen 2. stupeň poplachu. 
Při následné dohlídce s kolegy 
z Újezda jsme zjistili velké 
množství skrytých ohnisek, 
povolali jsme opět velkokapacitní 
cisterny z Klánovic, Újezda 
a Strašnic a posílila nás jednotka 
HZS Satalice. Před půlnocí byl 
požár konečně uhašen.
l 11. 5. po půlnoci byla 
jednotka vyslána na požár 
kontejnerů do ulice 
Kuchařské. Letos tu hoří 
podruhé a vloni čtyřikrát.
l K dalšímu požáru lesa jsme 
vyjížděli 11. 5. večer, do ulice 
U Trativodu. Hořelo za rybníky 
ČOV, rozsah 50 x 30 m. Byly 
povolány velkokapacitní cisterny 
z okolí a opět byl vyhlášen 
2. stupeň poplachu.
l Kromě zásahů jsme sloužili 
dvě 24hodinové pohotovosti 
a 11. 5. jsme byli vysláni do 
Troje na stavbu stanového 
městečka pro válečné uprchlíky.

Noví velitelé družstev dokázali, 
že se v krizové situaci umí 
správně rozhodovat a děkuji 
všem členům za ukázkově 
zvládnuté zásahy. Přítomnost 
dobrovolné jednotky v MČ 
se znalostí místních poměrů 
je nenahraditelná - važme si 
obětavosti těchto lidí!
Zdroj: Pavel Jaroš, velitel JSDH

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KLÁNOVICE

Květen byl ve znamení soutěžních požárních útoků 
a v červnu se chystáme na další kolo.

Školní ulice, jejímž cílem je bezpečnost dětí a omezení 
ranní zácpy na Slavětínské, splňuje očekávání. 

Soptíci nám dělají radost

POŽÁRY V NAŠEM LESE
Byly to rozsáhlé a nebezpečné 
situace, k jejichž likvidaci se 
opakovaně sjížděly sbory profesionálů 
i dobrovolníků z širokého okolí. 
Škoda v našem lese je velká a hasičští 
vyšetřovatelé a policie prošetřují, 
zda požáry vznikly z nedbalosti 
nebo ze zlé vůle.

KONTEJNERY (OPĚT) 
V PLAMENECH
U jiného případu požáru je však 
důvod téměř jistý – kontejnery na 
separovaný odpad v ulici Kuchařská 
hořely už po několikáté. Protože 
škoda na kontejnerech je více jak 
10 000 korun, případ řeší policie. 
Prosíme občany z ulice Kuchařská, 
aby bedlivě sledovali své okolí 
a policii hlásili případy, kdy se 
v blízkosti kontejnerů odehrává 
něco nekalého.

Školní ulice má úspěch

Hoří z nedbalosti, nebo zlé vůle?
V dubnu a květnu 
panovalo dlouho velmi 
suché počasí a hasiči 
často vyjížděli na zásahy. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Místa nebezpečí vzniku požáru 
l lesní porost a jeho okolí 
l lesopark, park, zahrada apod.  
l sklady sena, slámy a jejich okolí 
l plochy zemědělských kultur

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI
l rozdělávání nebo udržovaní 
otevřeného ohně, např. pálení 
klestu či jiných hořlavých látek  
l kouření  
l používání pyrotechniky
l používání zdrojů zapálení, např. 
létající přání, lampiony, pochodně 
l odhazování hořících nebo 
doutnajících předmětů 
l jízda parní lokomotivy 
l spotřebovávání vody ze zdroje 
pro hašení požárů k jiným účelům 
než k hašení

Petr Vilgus, tajemník úřadu
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Vážená paní starostko, vážený pane 
místostarosto, vážení radní,
s velkým znepokojením jsme si v po-
sledním čísle KZ přečetli sloupek “Co 
se děje na síti”, který jednoznačně ne-
gativně komentuje vznik nového po-
litického subjektu v Klánovicích, kon-
krétně ohlášení vzniku Sdružení Vivat 
Klánovice. O negativní zaujatosti tex-
tu svědčí nejen jeho obsah, ale i po-
užité hodnotící  jazykové prostředky 
(“šokující je”, “účel světí prostředky” 
apod.). 
Klánovický zpravodaj, který reprezen-
tuje kromě jiného politické postoje 
radničního vedení a je silným nástro-

jem tohoto vedení jak pro  prezentaci 
vlastních výsledků, tak i pro komunikaci 
s  občany, se  uvedeným textem vydal 
cestou přímé dehonestace politické 
opozice, v  tomto případě dokonce 
opozice, která ještě nestačila vzniknout. 
Takový text nechť si najde místo v sou-
kromých médiích, do  radničního zpra-
vodaje však rozhodně nepatří a  jeho 
zveřejnění považujeme za hrubé selhání 
všech, kdo za obsah KZ odpovídají. Zá-
sadní odpovědnost v tomto směru nese 
dle našeho názoru zejména šéfredak-
torka KZ Zita Kazdová, v politické rovině 
pak právě Vy, členové rady městské čás-
ti, kteří jste ji do této funkce jmenovali.  

Otevřený dopis starostce Starčevičové  
a radním Klánovic

V reakci na  poslední číslo Klánovického zpravodaje jsme Radě městské části v  čele se  starostkou 
Starčevičovou, která na základě Statutu KZ jmenuje jeho šéfredaktora, zaslali dne 2. 6. 2022 emailem 
vyjádření zásadního nesouhlasu se způsobem vedení KZ a žádali nápravu. V kopii jsme dopis zaslali šéf
redaktorce KZ Zitě Kazdové a  předsedkyni Kontrolního výboru našeho zastupitelstva Pavle Fischerové. 
Jako zvolení zastupitelé MČ PrahaKlánovice, která je vydavatelem Klánovického zpravodaje a z jejíhož 
rozpočtu je KZ financován, cítíme totiž povinnost se proti jeho zneužívání jasně postavit. Mlčet by v tomto 
případě bylo chybou a pověstným strkáním hlavy do písku.
Protože jsme ani po deseti dnech nedostali od starostky ani od nikoho z radních žádnou odpověď, rozhod-
li jsme se tento náš dopis vedení radnice zveřejnit. Přinášíme Vám ho zde v původním znění.

Vážení členové rady městské části, 
dovolujeme si Vás zdvořile, zároveň 
však důrazně požádat, abyste zajis-
tili, že se něco podobného nebude 
v budoucnosti opakovat a  že se  re-
dakce v  příštím čísle za  toto hrubé 
porušení politické kultury, ale i oby-
čejné lidské slušnosti a vzájemného 
respektu jednoznačně omluví. Dává-
me Vám rovněž na zvážení, zda toto 
hrubé porušení novinářské etiky 
není důvodem k odvolání současné 
šéfredaktorky.

Zastupitelé zvolení za ODS
F. Polák, S. Jaroš, K. Loucký
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Přinášíme Vám několik čerstvých 
informací k  části projektu vyso-
korychlostní trati (VRT) Polabí, 
která je v  současnosti projekto-
vána na  území Horních Počernic 
a Běchovic. Projekt je vypracován 
ve  třech variantách, které mají 
na tyto městské části rozdílný vliv. 
Klánovic se ani jedna z těchto va-
riant přímo nedotýká, protože VRT 
Polabí je vedena mimo Klánovice 
souběžně s  dálnicí D11 (Praha – 
Hradec Králové). Délka této části 
vysokorychlostní trati, tedy úseku 
Běchovice – Poříčany, bude 29 km 
a  s ohledem na  očekávané vyso-
ké využití je tento úsek jako jedi-
ný připravován ve  čtyřkolejném 

Aktuální stav projektu vysokorychlostní tratě 
provedení. Trasování VRT se bude 
v  dalších stupních dokumentací 
upřesňovat, stejně jako protihlu-
ková opatření, přeložky komuni-
kací, polohy a  délky přemostění 
a další prvky a detaily. V obci Ne-
hvizdy by měl vzniknout přestupní 
terminál s  dostatečnou parkovací 
kapacitou (terminál Praha východ). 
V současné době je stavba ve fázi 
přípravy projektu pro územní říze-
ní a  výkupu pozemků. V  případě, 
že bude v  Běchovicích, Horních 
Počernicích nebo Klánovicích pro-
bíhat další veřejné jednání se sprá-
vou železnic o  konečné podobě 
vedení trati, budeme Vás o  jeho 
průběhu informovat. 

A na závěr aktuální časový výhled 
dle informací ze Správy železnic: 
• územní rozhodnutí je naplá-

nováno na rok 2023, 
• zahájení stavby na rok 2026,
• uvedení do provozu  

na rok 2030.

Slavomír Jaroš

Změny dopravního režimu v Klánovicích
aneb co nás (možná) čeká

Vedení naší městské části připra-
vilo v poslední době několik do-
pravních projektů, které ve  větší 
či menší míře ovlivní nejen každé-
ho motoristu, ale i všechny ostat-
ní obyvatele Klánovic. Z  větších 
projektů jde zejména o  realizaci 
„Zóny placeného stání“ a  „Zjed-
nodušení dopravního značení“. 
Oba tyto projekty se  týkají části 
Klánovic vymezené hranicí ulic 
Plačická a Lovčická v západní části 
a ulicemi U Trativodu a Habrovská 
v jižní části Klánovic.

Přestože jde o  dva nesouvisející 
projekty, tak byly rozhodnutím 
vedení naší městské části spojeny 
do jednoho správního řízení, kte-
ré je vedeno Odborem životního 
prostředí a dopravy Městské části 
Praha 21 v Újezdě nad Lesy. V této 
souvislosti je potřeba zdůraznit, 
že zatímco návrh „Zóny placené-
ho stání“ byl schválen Radou hlav-
ního města Prahy a byl též projed-
nán zastupitelstvem naší městské 
části, kde se  o něm hlasovalo, 
projekt se  změnami dopravního 
značení vůbec projednáván nebyl. 

Proč mají být oba projekty projed-
nány společně v  jednom správ-
ním řízení, není vůbec jasné. Jdou 
totiž svým obsahem a  zejména 
smyslem proti sobě. 

Od projektu „Zjednodušení do-
pravního značení“ by člověk něja-
ké zjednodušení očekával. Zvláš-
tě, když je ve  své textové části 
odůvodněn jednou jedinou věcí, 
a  tou je cíl omezení počtu do-
pravního značení a  jeho zjedno-
dušení na území MČ. Jenže druhý 
projekt („Zóny placeného stání“) 
vyžaduje v každé ulici od křižovat-
ky ke  křižovatce označit placený 
úsek informační značkou s číslem 
úseku a dobou, po kterou uživatel 
musí za  stání platit. Značky tedy 
z  ulic nezmizí, ale naopak přiby-
dou, a to ve velmi hojném počtu. 
O zjednodušení dopravního zna-
čení po  eventuálním zavedení 
parkovacích zón tedy rozhodně 
nemůže být ani řeč. 

Název samotného projektu „Zjed-
nodušení dopravního značení“ je 
navíc velmi zavádějící, protože 

projekt nezjednodušuje znače-
ní, jak název napovídá, ale ob-
sahuje zcela zásadní změny do-
pravního režimu celé řady ulic. 
Konkrétně se jedná o Mechovku, 
V  Pátém, Lovčickou nebo Nové 
Dvory. Z  obousměrných komuni-
kací budou jednosměrky a z jed-
nosměrek obousměrné komuni-
kace. Důvod, proč by mělo dojít 
ke  změnám v  ulicích, kde dosud 
nebyl žádný dopravní problém, 
také není znám.

Závěrem si tedy klademe otázky: 

Budeme mít místo stromů v Klá-
novicích les značek? 
Chceme si nechat zaplevelit 
ulice místo zeleně plechovými 
značkami? 
Co bylo důvodem spojení dvou 
nesouvisejících projektů do  jed-
noho správního řízení?
A  potřebujeme vůbec tyto pro-
jekty a změny z nich vycházející?

Pavel Vorlíček a Slavomír Jaroš
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Aktuální stav plánovaných 
dopravních staveb v okolí

Na stránkách KLÁNovin pravidelně sledujeme dění 
spojené s přípravou výstavby pražských komunikací, 
které budou ovlivňovat život naší městské části.

Automobilový provoz v  Klánovicích do  budoucna 
kromě živě diskutované tzv. Klánovické spojky bude 
spojen i s obchvatem Újezdu nad Lesy (silnice I/12), 
který propojí Úvaly s  nově vybudovanou křižovat-
kou městského okruhu v Běchovicích a tím pak pře-
devším s  jihovýchodní částí městského kruhu. Ta je 
označena názvem „Silniční okruh kolem Prahy“, stav-
ba 511 Běchovice – dálnice D1. 

Obě tyto stavby vnímáme v Klánovicích jako podmín-
ku pro případné povolení Klánovické spojky, kterou 
hlavní město Prahy zapracovalo do nového územní-
ho plánu nazvaného jako Metropolitní plán. V  sou-
časnosti probíhá jeho veřejné projednání.

Jaký je tedy aktuální stav přípravy těchto komunikací 
a co se kolem nich děje? Nejprve je potřeba říci, že 
u  propojení Úval se  „Silničním okruhem kolem Pra-
hy“ označované jako komunikace I/12 je investorem 
město Praha, zatímco samotný pražský okruh (stav-
bu 511 Běchovice – dálnice D1) připravuje stát, tedy 
Ředitelství silnic a dálnic. Zároveň je se stavbou číslo 
511 Běchovice – dálnice D1 spojena zajímavost, že 
místem jejího povolování je Krajský úřad Jihočes-
kého kraje. Ten byl pověřen rozhodováním ve  věci 
územního řízení k této stavbě z důvodu, že původní 
stavební úřad jedné z pražských městských částí byl 
shledán jako podjatý.

Aktuálně vydal Krajský úřad Jihočeského kraje vy-
hlášku, kterou se pokračuje v odvolacím řízení k vy-
danému územnímu rozhodnutí o stavbě 511. Pro nás, 
kteří dopravní stavby sledujeme, to znamená, že pro-
jekt je stále ve stádiu přípravy a  realizace je hodně 
vzdálená. Z vydané vyhlášky se můžeme dočíst celou 
řadu podstatných věcí. Kromě velkého počtu osob, 
spolků a organizací, které se proti stavbě odvoláva-
jí, lze zde vyčíst i  několik stovek pozemků, kterých 
se stavba dotýká.  Prozatím nedošlo ani k žádnému 
významnějšímu výkupu těchto pozemků, který by dá-
val šanci na rychlou realizaci výstavby.

Pavel Vorlíček
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Člověk si má život užívat a sny si průběžně plnit
Rozhovor se Stanislavem Sikorou 

Ahoj Stando, jsem moc ráda, že 
jsme se sešli tady, v prostorách tvé 
restaurace Bazar. Když už tady se-
díme, co tě vedlo k tomu, otevřít si 
v Klánovicích restauraci?

Ahoj, taky jsem rád, že tady spolu 
sedíme. Těch důvodů, proč jsem 
se rozhodl otevřít restauraci u nás 
v Klánovicích, bylo vlastně víc. Už 
kdysi dávno, před patnácti lety, 
když jsem přišel poprvé do Kláno-
vic, učarovala mi svým designem 
a architekturou budova dnešní re-
staurace Bazar. Byla to prostě láska 
na  první pohled. Říkal jsem si, že 
by to bylo perfektní místo pro spo-
lečenské a  kulturní vyžití, kde by 
se lidé mohli setkávat, trávit volný 
čas s  rodinou nebo přáteli a  při-
tom se dobře najíst i napít. A právě 
takové místo tenkrát v Klánovicích 
chybělo. Takže když mě o  něco 
později kamarád Pavel oslovil s ná-
padem, abychom z toho prostoru 
udělali bistro, vůbec jsem neváhal 
a šel do toho.

Pamatuješ si, co tady v  těch pro-
storách bylo původně?

Pokud si vzpomínám, byly tam po-
traviny. Ale zboží i výlohy měly pří-
šerné. Než jsme z  toho udělali tu 
dnešní stylovou restauraci, dalo to 
spoustu práce.

Jak probíhala rekonstrukce? Šlo 
všechno podle plánu?

Ale kdepak. Původně jsme to plá-
novali jako lehkou rekonstrukci, 
přestavět to na bistro s posezením, 
kde by se prodávaly kvalitní potra-
viny a nápoje, zkrátka taková rych-
lovka. Jenže když jsme do  toho 
sáhli, vyšlo najevo, že stavba je 
v katastrofálním stavu. Špatná izo-
lace, zdi mokré a plesnivé do výš-
ky skákajícího vlčáka. Výlohy byly 
úplně sežrané vlhkostí. Ta budova 
byla prostě zralá na zbourání. Jen-

že já už jsem měl svou vizi. A když 
mám vizi, tak od  ní neustoupím. 
Jsem už prostě takový. Takže pů-
vodně plánovaná měsíční rekon-
strukce se protáhla na celý rok. Ale 
stálo to za to.

Jak dlouho vlastně bydlíš v Kláno-
vicích? Co nebo kdo tě sem přive-
dl? 

Úplně poprvé mě do Klánovic při-
vedl můj starý kamarád Bohouš 
Budina. On totiž pochází z  rodu 
starousedlíků, původních obyvatel 
Klánovic. Jeho dědeček se  tady 
živil jako drožkář s  koňským po-
vozem. A  o pár let později, když 
jsem se  seznámil se  svou nynější 
manželkou, zjistil jsem, že je taky 
z  Klánovic. Klánovice jsou prostě 
můj osud.

Co se  ti v  Klánovicích líbí a  na-
opak, co ti tady chybí? 

Líbí se mi celé Klánovice. Jak jsou 
zasazené uprostřed lesů, mají 
úžasnou atmosféru a  pozitivní 
energii. Taky se mi líbí zdejší hlav-
ní třída, Jen bych si přál, aby z ní 
byla pěší zóna, něco jako lázeňská 
kolonáda, kde by mohli lidé v kli-
du korzovat. Tím by se sem vrátila 
noblesa první republiky, to je má 
další vize. Dnes už málokdo ví, že 
Klánovice byly před sto lety oprav-
dové lázně, jenže únorové vítězství 
pracujícího lidu je zlikvidovalo. Dál 
se  mi v  Klánovicích líbí kouzelné 
staré vily. Ale mám rád i nové bu-
dovy, pokud jsou dobře začleněné 
do krajiny a stavěné s vkusem.
Nelíbí se mi zapšklost, pomlouvač-
nost a  závist některých lidí, kteří 
zde bydlí. Naštěstí jich není mno-
ho. Myslím, že všichni obyvatelé 
obce by spolu měli rozumně ko-
munikovat a táhnout za jeden pro-
vaz. Nemusíme mít stejné názory, 
ale všechny problémy se dají řešit 
pozitivně a v klidu.

Vím o  tobě, že si sportovní nad-
šenec a rád posouváš své hranice. 
Kterých závodů ses účastnil a jaké 
to bylo? 

Závodím od dětství. Vyrůstal jsem 
ve Vysokých Tatrách, na Štrbském 
plese. Takže jsem od  mala na  ly-
žích běhal, sjížděl i skákal. V zimě 
jsem skoro každý víkend závodil 
na lyžích, v létě zase na kole nebo 
v běhu.  A teď jako dospělý mám 
dobrý tým přátel, se kterými závo-
dím na  adrenalinových závodech 
typu Army run, Gladiátor race 
nebo závody na 10 km.

Slyšela jsem, že jsi letos pokořil Ji-
zerskou padesátku?

No, říkal jsem si, že mi chybí „ve 
sbírce“ a přemluvil jsem i manžel-
ku. Musím říct, že jsme si to užili 
a  bylo to báječné. Výsledek tady 
prozrazovat nebudu, jenom řeknu, 
že jme doběhli v časovém limitu.

Můžeš nám povědět, jaké překáž-
ky tě na závodech typu Gladiator 
race nejvíc baví, které ti jdou a kte-
ré tě naopak zdržují?

Baví mě skoro všechny překáž-
ky. Něco mi jde a něco mi nejde. 
A když to nejde napoprvé, tak to 
půjde napodruhé a když ani to ne, 
tak to jde třeba na podesáté. Na-
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posledy mi ale dělala velký pro-
blém překážka s  vysokým výmy-
kem nebo vyšplhat po takové silné 
kládě. S tím jsem se nepopasoval, 
což se  mi stalo poprvé v  životě. 
Příště musím víc trénovat.

Můžeš nám prozradit, na  jaké zá-
vody se chystáš v nejbližší době?

Připravoval jsem se  na Šumavský 
triatlon, ale bohužel mi do  toho 
vlezlo něco neodkladného. Takže 
snad příště. Taky se chystám s Gla-
diátory na Spartan race.

Máš nějaký speciální tréninkový 
plán, případně stravu?

Jídlo je moje celoživotní láska, 
zvlášť když je ho hodně a  hodně 
dobrého. A protože dělám v gas-
tronomii a  navíc různě cestuji 
po  světě, příležitostí je mnoho. 
Horší je to pak s  odbouráváním. 
Takže žádnou speciální stravu ne-
mám, jenom když cítím, že už moc, 
jak se říká lidově „prasím“, tak zase 
uberu.

Myslím, že tvé sportování je výbor-
ný příklad pro děti. Myslí si to i  ty 
tvoje?

To doufám. Mám tři děti, z  toho 
doma dvě puberťačky. Prostřední 
dcera už s  námi jeden závod bě-
žela v  týmu s kamarádkou a mys-
lím, že je to náramně bavilo. Rád 
bych v tom podporoval i ty ostat-
ní. Pro  mladé lidi je důležité, aby 
se naučili posouvat svoje hranice. 
Protože když už se  nemůže, tak 

se  má přidat, protože vždycky to 
jde, když se chce. To platí na závo-
dech stejně jako v životě.

Když už se  bavíme o  sportu, je 
něco, co by sis po sportovní strán-
ce rád splnil?

Mám ještě spoustu snů a  plánů. 
Rád bych dal třeba Rallye Dakar 
na motorce, což je pořádný adre-
nalin. Nemusím mít všechno hned, 
ale svoje sny si plním průběžně. 
Člověk si má život užívat, a ne ho 
promarnit špatnou náladou. Na-
učit se mít radost, třeba i z malič-
kostí.

Vím o tobě, že máš psa. Jaké je to 
plemeno? Chodíte spolu běhat 
do lesa?

Psy mám dva. Jeden je už patnác-
tiletá babička, úplně hluchá, takže 
s  ní mohu chodit maximálně ko-
lem Přímského náměstí. Druhý pes 
je americký stafford. Do lesa běhat 
nechodíme, protože jsem zvyklý 
chodit se psy na volno, bez vodít-
ka, ale tady v  lese se na to pohy-
buje moc lidí i  zvěře. My jezdíme 
hodně na  hory, kde se  vyběhá 
na louce a jinak tráví svůj čas na za-
hradě.

Kdyby sis mohl vybrat, žil bys radši 
u moře nebo v horách? A proč?

Miluji obojí. Slezl jsem několik 
velikých hor po  Evropě. A  s mou 
manželkou Hankou se  chystáme 
do  Nepálu, zdolat základní tábor 
někde v  šesti tisícovkách metrů 
nad mořem.  To je jeden z těch snů, 
které bych si rád splnil. A  stejně 
rád mám i  slanou vodu. Jezdíme 
v březnu k moři do Lignana v Itálii, 
kde tou dobou nejsou žádní lidé. 
A když se  jdeme proběhnout, tak 
nám to nedá a  stejně si skočíme 
do vln. Studené nestudené, moře 
je prostě zážitek.

Čím jsi vlastně chtěl být jako malý 
kluk?

Zajímala mě technika, můj sen byl 

stát se  automechanikem. Začalo 
to tím, že můj šikovný tatínek dělal 
údržbu v jednom velkém horském 
hotelu. Tam jsme žili od mých tří let 
a měli jsme k dispozici dílny boha-
tě vybavené vším možným od plu-
hu až po traktor. Tatínek opravoval 
všechno, co se  v hotelu rozbilo, 
a já mu u toho pomáhal. Nakonec 
jsem se  automechanikem nestal, 
vystudoval jsem hotelovou školu 
a od té doby mě provází životem 
gastronomie. Ale technika mě 
baví dodnes.

Tvé oblíbené:

Jídlo: Dříve bylo moje nejoblíbe-
nější jídlo hovězí tatarák. Jeden 
čas jsem na  něm byl skoro závis-
lý. Ale v posledních letech dávám 
přednost luštěninám. Taková dob-
ře naklíčená čočka nebo čočková 
polévka... Mohu jedině doporučit!

Nápoj: nealko: voda, alko: dobré 
víno a plzeňské pivo

Parfém: Christian Dior Sauvage 
Elixir

Film: Mám rád české filmy. Napo-
sledy jsem viděl Ženy v pokušení, 
mám totiž doma tři ženské, které 
se  rády podívají na  romantický 
film. Jinak si samozřejmě užívám 
filmy, kde je nějaká akce. Třeba 
série Rocky, v hlavní roli Sylvester 
Stallone. Taky se  vždycky najdu 
ve filmech, kde se hodně střílí

Herečka: Nicole Kidman

Sport: Brazilské jiu jitsu

Kniha: Dale Carnegie - Jak se zba-
vit starostí a začít žít

Zvíře: psi

Motto: Jak myslíš, tak tvoříš.

ptala se
Zdeňka Vorlíčková
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Zámek Loučeň patří již do  vzdá-
lenějšího pražského okolí. Lze 
k  němu nejsnadněji zajet autem, 
lze se tam ale dostat i sportovněj-
ším způsobem, například na kole 
s využitím některé z příměstských 
tratí. Největší zajímavostí Loučeně 
není samotný zámek, který je pří-
stupný veřejnosti při pravidelných 
prohlídkách, ale k němu přiléhají-
cí rozlehlý park. Kromě příjemné-
ho prostředí historické zámecké 
zeleně s  mnoha zajímavými stro-
my a průhledy zde najdeme pře-
devším řadu labyrintů a  bludišť. 
Každé z nich je jiné a přecházení 
parkem od  jednoho k  druhému 

Cesta k labyrintům: Loučeň
také nějaký čas zabere; pro  ro-
dinu s dětmi v přiměřeném věku 
je Loučeň velmi dobrou volbou 
na celé nedělní odpoledne. 
Když zbude čas, stojí za návštěvu 
i  nedaleký vrch Chotuc. Je to je-
den z tzv. svědeckých vrchů v Po-
labí, jako je třeba Přerovská hůra 
(na ni jsme zvali na  tomto místě 
před rokem). Chotuc leží asi 7 km 
východním směrem, nad  městy-
sem Křinec; při výhledu z loučeň-
ské zámecké terasy upoutá jeho 
zalesněný vrcholek. Jižní svahy 
pokrývá teplomilná vegetace, 
najdeme zde například vstavače, 
a celý kopec je proto chráněnou 
přírodní památkou. Chotuc byl 
významným sídlem již před pří-
chodem Keltů a  byl také kultov-
ním místem, kam byly pořádány 
pouti. Ve  třináctém století byla 
na  vrcholku postavena první do-
ložená křesťanská kaple. Dneš-
ní kostelík má základy o  dvě stě 
let mladší, jeho dnešní podoba 
pochází z  19. století a  poslední 
opravy proběhly v  devadesátých 

letech. Okolo kostelíka se  rozklá-
dá hřbitov, na kterém se již téměř 
70 let nepohřbívá. Místo působí 
zvláštním kouzlem, zvlášť když 
tam přijdete sami.
Anebo lze dát přednost jinému 
kousku krásné přírody a  zamířit 
z Loučeně na sever do blízké Jab-
kenické obory. Je v létě běžně pří-
stupná, jen si tam nemůžete s se-
bou vzít psa. Výpravu do  těchto 
končin pak můžeme zakončit ná-
vštěvou rozhledny Romanka, kte-
rá stojí jižně od Loučeně, na kraji 
obce s  neobvyklým názvem Hru-
bý Jeseník. Ze  zajímavé stavby, 
která vznikla před dvaceti lety 
jako součást mobilní infrastruktu-
ry, lze přehlédnout nejen nejbližší 
okolí, ale při  dobrém počasí do-
hlédnout až na hřebeny Krkonoš.

Karel Loucký

Modrý den
pro děti i dospělé

od 17 hod. program pro děti
dílnička aneb jak vyrobit šperky z květin

malování na obličej
skákací hrady          

soutěže

od 20 hod. koncert pro dospěláky
skupina Medvěd 009
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SPOLEČENSKÝ KLUB

POŘÁDÁ SETKÁNÍ A J ÍZDU HISTORICKÝCH VOZIDEL

IV.ROČNÍK

DNE 16.ČERVENCE 2022 V 9:00
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Výkony klánovických fotbalistů 

Klánovickému fotbalovému „A“ týmu hrajícímu pražskou 1.B třídu se pod vedením 
trenérů Martina Tumpacha a Jardy Rychlého podařilo výborně připravit na jarní část 
soutěže. V jejím dosavadním průběhu 8x vyhrál, 3x remizoval a jen 2x prohrál, což 
znamená posun na konečnou 4. příčku tabulky. 
Díky atraktivní útočné hře navíc mužstvo nejen sbírá body, ale hlavně baví diváky. 
A veselý je i pohled na tabulku střelců celé soutěže, kde 2. místo drží Filip Tvrzický 
s 30 góly a na 4. místě je Kuba Svoboda s 26 brankami. 
Obdivuhodné je to všechno zejména v situaci, kdy tým trápí velká marodka a většinu 
zápasu odehraje s jedním nebo maximálně dvěma hráči na střídání. Ale všechno zlé 
je pro něco dobré. Do týmu se i díky tomu daří úspěšně zapracovávat mladé hráče 
včetně několika věkem ještě dorostenců, a tak je naděje, že v Klánovicích kvalitní 
fotbal uvidíme i v dalších letech. S ohledem na dlouhodobě dobrou práci s mládeží 
v našem klubu je tato naděje více než reálná. 

Způsob realizace projektu školní ulice

V pondělí 16. května zahájil náš úřad realizaci zkušebního provozu projektu tzv. školní 
ulice, tj. změnu dopravního režimu v okolí Masarykovy základní školy. Smyslem projek-
tu mělo být zlepšení průjezdnosti přilehlé semaforové křižovatky a (snad) zvýšení bez-
pečnosti dětí. Na zodpovědné vyhodnocení celého projektu je samozřejmě ještě příliš 
brzy, pozastavujeme se však nad jeho zoufalou nepřipraveností, nad naprosto nezvlád-
nutým informováním veřejnosti o  tomto projektu a  nad jeho rychlým prosazováním 
za každou cenu. Není přece normální, aby provoz na křižovatkách řídili zaměstnanci 
údržby, případně zoufalí rodiče, kteří až v den zahájení projektu zjistili, že nemohou 
dítě vysadit u školy. Výsledkem tak místo zvýšení bezpečnosti dětí bylo naopak několik 
nebezpečných dopravních situací (zejména v Medinské ulici), které se zatím jen zázra-
kem obešly bez vážného zranění. Doporučujeme naší radnici se pro příště při podob-
ných nápadech držet rčení „dvakrát měř, jednou řež“.
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