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CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 5 KČ

Starosta za účasti zastupitelů, veřejnosti a pracovníků úřadu položil 28. října
při příležitosti státního svátku, Dne vzniku samostatného československého státu,
kytici k památníku osvobození. Starosta ve svém projevu zdůraznil potřebu stále
usilovat o rozvoj našeho státu a naší národní hrdosti. Zastupitel pan Václav Švec ve
svém projevu připomněl odvahu a odhodlání československého lidu bránit svou
vlast v historicky vypjatých chvílích druhé světové války.
Foto ÚMČ

Úspěch KC Beseda záleží i na vás
Klánovice jsou s trochou nadsázky jen pár ulic s domy v lese. Nemají ani pořádné
náměstí, ani svoji nákupní ulici, žádné nádraží, jen zastávku, je tu pošta, škola,
školka, koupaliště, tenis, hřiště, lékárna, pár restaurací a dvě cukrárny. Lázně u sto
let starého kostelíku jsme už před jednou generací zbořili a když vám přijede
návštěva, tak ji můžete buď ubytovat u sebe doma, nebo v chatce v kempu.
Luboš Palata
To, co dělá obec obcí a odlišuje ji od shluku domů, jsou společné prostory, které
umožňují společné prožitky, setkávání, diskusi. Proto se dříve v obcích, které na to měly,
stavěly sokolovny, hospody s tanečními sály, kostely, kina, galerie, v době dnešní občas
i kongresová centra. S ohledem na podíl aktivních věřících v naší obci, který se nijak
nevymyká pražskému průměru, nám jako jediný skutečně společný obecní prostor
zůstává Kulturní centrum Beseda.
Už jsem to na tomto místě před časem nepsal, ale rád to zopakuji. To, co se v minulých
letech díky manželům Kubíčkovým a lidem kolem nich v Kulturním centru Beseda
odehrávalo, je v dnešní době malý zázrak. Zázrak kulturní, už jen taková kina jako je to
klánovické, byste v milionové Praze spočítali na prstech, a to spíše jedné než obou rukou.
Když k tomu přidáte všechny další akce, koncerty, vernisáže, divadla, autorská čtení, kurzy
uměleckých řemesel... ano, je to malý zázrak. Tento zázrak nyní končí a nezbývá než paní
Gabriele Šmerdové a jejímu týmu držet palce, aby v něm uměla a dokázala pokračovat.
K tomu však potřebuje nejen vynaložit hodně úsilí a peněz, ale potřebuje k tomu i něco
dalšího, a sice je nás, občany. Protože bez nás, návštěvníků a diváků, se KC Beseda může
snažit jak chce, ale nebude to k ničemu. Málo platné, nějaký Pražák či Úvalák sem občas
zabloudí, ale naše kulturní centrum je tu především pro nás. A tak až se v březnu
zrekonstruované KC Beseda znovu otevře, zkuste sem najít cestu co nejčastěji.
Čtěte téma str. 3 a 4.
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
na účtu darů na obnovu Klánovic
a klánovických komunikací opět
přibylo pár tisíc. Děkuji všem občanům, kteří se připojili a připojují. Každá pomoc je vítána, klánovické komunikace nejsou v pořádku a je potřeba je výrazně opravovat.
Velkou pomocí pro městskou
část bylo provedení opravy komunikace Karla Křížka v úseku K Rukavičkárně – Dobřenická. Oprava
této části vozovky byla plně hrazena panem Petrem Bauerem, kterému tímto moc děkuji. Velice si vážím
této pomoci a je mi ctí za tento dar
panu Baureovi veřejně poděkovat.
V současné době probíhá oprava ulice K Rukavičkárně v úseku
Malšovická – Slatinská a dále části ulice Slatinská – Nepasické náměstí. Důvodem těchto oprav je
zavedení midibusové dopravy ke
konci letošního roku. Úřad městské
části dosud obdržel souhlas
s umístěním zastávek od dvou dotčených sousedů, a tak bude moci
být zahájen provoz nové linky, která umožní občanům a především
žákům základní školy se dostat
z Nepasického náměstí do školy
anebo na nádraží. Úřad dále připravuje podklady pro správní řízení, které by mělo v dalším roce
rozšířit zastávky autobusů v ulici
K Rukavičkárně.
V listopadu by měla být rovněž
provedena tzv. reklamační oprava
prašných komunikací na Hornopočernicku. Kvalitu oprav stále
sledujeme a děkujeme občanům
za upozornění na závady, které na
komunikacích vznikají.
Klánovickým tématem je rovněž
nedostatečná péče o veřejnou zeleň. Snahou naší městské části je
připravit na následující rok dostatečnou finanční částku, která by
měla stav zeleně vylepšit. O veřejnou zeleň je potřeba pečovat odborně a každoročně. Úřad v součinnosti s komisí pro životní prostředí připravuje pasportizaci veřejné zeleně, která by nám měla
říci, jaký optimální postup zvolit,
aby se kvalita zeleně dále nezhoršovala. Bohužel stejně tak
jako stav komunikací nelze stav zeleně změnit z roku na rok.
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Zprávy z rady MČ

V Klánovicích bude 64 nových
stojanů na kola
Martina Petráčková
V Klánovicích bude v rámci investiční akce rozšiřující pražskou cyklistickou infrastrukturu umístněno 64 ks
nových stojanů na kola, a to v těchto
lokalitách:
Kostel, samoobsluha Bazar, KC
Beseda, tělocvična, pošta, nádraží
ČD (zde musíme získat povolení
vlastníka pozemku – tedy SŽDC).

cií při jednání o dopravním značení,
zavádění jednosměrek či instalací zpomalovacích zařízení a především
o úpravách projektů rekonstrukcí ulic.
Vypracováním generelu pro silniční
automobilovou dopravu a obslužnost
MHD (generel v pohybu) byl na základě poptávkového řízení pověřen
Ing. Pavel Kraus.

BEZPEČNOST A KOMUNIKACE
RMČ se zabývala bezpečnostní situací na k. ú. Praha-Klánovice, zejména nedodržováním povolené rychlosti v ulicích Šlechtitelská, Lovčická
a Blešnovská. Starosta jednal s Policií ČR a městskou policií o měření
rychlosti vozidel. Dalším projednávaným a kontrolovaným bodem je kontrola průjezdu nákladních automobilů
přes Klánovice, a to hlavně ve večerních a nočních hodinách.

INVESTICE
Mateřská škola
RMČ projednala a schválila uzavření
smlouvy o dílo na úpravu akustiky v MŠ
s firmou Akustické centrum, s. r. o.
RMČ schválila objednávku na dokončovací práce – o odvodnění a opravy
dlažby u vstupu do nové budovy MŠ
v ul. V Žáčku. Dodavatel prací je firma
Jiří Jaroš – ZISTA.

Opravy silnic
Byly opraveny výtluky v ulici Krovova.
RMČ schválila výběr dodavatele – DS
Praha – na opravu ulice K Rukavičkárně, Slatinská. Oprava proběhne
v měsíci listopadu.
Zřízení midibusové dopravy
RMČ schválila umístění provizorní zastávky na Nepasickém náměstí pro
nově plánovanou midibusovou dopravu před pozemkem, který má ve
správě MČ.
RMČ uzavřela poptávkové řízení na
generel dopravy
Výsledkem je rozdělení generelu na
dva typy: doprava v pohybu (rozdělení
silnic na páteřní, průjezdné a návazné)
a doprava v klidu (parkování, obytné
zóny atp.). Zpracování dopravy v klidu
– která je pro naši MČ zásadnější –
jsme bohužel z finančních důvodů odložili na příští rok. Dopravní generel
v pohybu bude zásadním dokumentem, který nám pomůže při jednání
s odborem dopravy v Újezdě a s poli-

Bytový dům „Bazar“
RMČ schválila výběr dodavatele –
Rebos, s. r. o., na opravu a zateplení
střechy a zateplení severní stěny tohoto objektu.
Objekt „Beseda“
RMČ schválila výběr dodavatele –
Eko WATT, s. r. o., na podání žádosti
do operačního programu Životního
prostředí na zateplení tohoto objektu.
Nové kontejnery
RMČ v rámci rozšíření možnosti třídění odpadů na k. ú. Městské části
Praha-Klánovice vzala na vědomí informaci o jednání ohledně možnosti
přistavení kontejnerů pro sběr drobných elektrozařízení a baterií od kolektivního systému ASEKOL, s. r. o.
Předpokládáme jeho umístění na stanoviště tříděného odpadu č. 10 – Slavětínská x Bydžovská.
STÍŽNOSTI OBČANŮ
RMČ podala podnět přestupkové komisi v záležitosti řešení stížností občanů na cirkus Tornádo v ulici V Pátém
a MUDr. Šustra v ulici Slavětínská.

MÚ Klánovice zve všechny občany na rozsvícení
vánočního stromu dne 7. 12. v 18:00 hodin.

Klánovický zpravodaj

11

XX. ročník

strana

3

Otázky a odpovědi
aneb co vás zajímá Lípy III.
Úvodník

Na Slavětinské ulici jsou vidět kamiony, jejichž tonáž viditelně překračuje nosnost mostu. Zabývá se
rada nějak touto problematikou
a jaké má plány na řešení soustavného porušování pravidel silničního provozu?
Rada i komise dopravy se porušováním pravidel silničního provozu na
Slavětínské již několikrát zabývala.
Městská policie byla vyzvána k častějším kontrolám. Bylo domluveno,
že kontroly budou prováděny i v noci
a brzy ráno, kdy si přes naši městskou část kamiony zkracují cestu.
Ondřej Voleš
Jak byste zhodnotila besedu o lípách, a co z ní vyplynulo?
Především bych chtěla ještě jednou
poděkovat všem občanům, kteří se zajímají o dění v naší městské části a našli si čas se besedy zúčastnit za jejich
podnětné připomínky a dotazy.
Velký dík patří také všem řečníkům
za skvělou připravenost, erudovanost a věcnost.
Na druhou stranu je škoda, že mnoho spoluobčanů nevyužilo možnost
vyslechnout si odborné rady, jaké
jsou varianty revitalizace aleje, případně sdělit veřejně svůj názor,
pro který by zde našli odbornou argumentaci.

Z diskuze jasně vyplynulo, že revitalizace
je nutná a že se bude v prvních fázích
týkat téměř všech stromů v části aleje od
školy k Šestajovicům, dokonce i těch,
které budou vyhodnoceny jako na několik let perspektivní. Setkání s občany
ukázalo, že úřad intenzivně hledá v daných podmínkách a čase s daným rozpočtem nejlepší řešení.
Zorka Starčevičová
Jak pan primátor Svoboda při své
návštěvě minulý měsíc hodnotil
stav naší školy a jaký jste měla Vy
pocit z této návštěvy?
Dobrý. Pan primátor si prohlédl objekt školy, vyptal se, co se již opravilo a co nás ještě čeká. Pochválil
nás za rychlou a zdařilou rekonstrukci. Ocenil naše řešení ekonomičtějšího způsobu dobudování podkroví a výtahu, pana ředitele za
přístup k integraci dětí z dětského
domova. Nechybí mu smysl pro humor. Poklekl před dětmi na kobereček a nechal si uvázat čelenku přátelství.
Jana Martinová
Otázky klánovických občanů na vedení MČ připravil Giuseppe Maiello.
Své dotazy pošlete na adresu
zpravodaj@praha-klanovice.cz nebo
v sms formě na tel. č. 603 578 587

Slovo starosty
dokončení ze strany 2
Současné zastupitelstvo v čele s Radou městské části přijalo již řadu
opatření, které stav Klánovic výrazně
zlepšilo. V současné době připravujeme rozpočet na další rok. Máme celou řadu úkolů a priorit, ale omezené
zdroje. Budeme muset zvažovat
oprávněnost každého výdaje. Došlo
a dochází ke snižování nákladů naší
městské části, dochází k narovnání
smluvních vztahů, zvyšujeme příjmovou stránku ze své hospodářské
činnosti. I přes tato opatření je nutné
úspory hledat i nadále. Jednu z možných úspor lze hledat i ve zpoplatně-

ní Klánovického zpravodaje. Klánovice stojí vydávání Klánovického zpravodaje po odečtení příjmů z inzerce
cca 13–15000,- Kč měsíčně, což je
130 až 150 tis. Kč za rok. Při současném nákladu 1300 výtisků by cena
jednoho čísla KZ byla cca 10,- Kč. Uvítám Vaše reakce a projevení ochoty si
Klánovický zpravodaj kupovat. Ušetřené peníze by mohly být použity na
opravu komunikací, údržbu zeleně
nebo na podporu místních spolků a organizací.
Petr Soukup
starosta@praha-klanovice.cz

Byl to smutný pohled. V to říjnové
úterý, v den, kdy padala slovenská
vláda, byl sál v KC Beseda poloprázdný. V hledišti kina v Besedě
mohlo být takových dvacet, třicet
lidí. Příliš málo na to, aby se dalo
říci, že vás, klánovické občany,
věc, o níž se v KC Beseda jednalo, skutečně zajímá.
Přitom nešlo o nic méně než
o osud nejméně čtyřiceti, ale spíše více než stovky klánovických lip
na hlavní silnici mezi základní školou a Šestajovicemi. O lipovou alej,
kterou já i mnozí další považujeme
za cosi, co by se dalo nazvat symbolem Klánovic.
Počet příznivců a odpůrců vykácení v první etapě asi čtyřiceti lip
a jejich nahrazení mladými lipovými stromy (za pomoci grantu ČEZ)
byl na pódiu mírně nevyrovnaný ve
prospěch příznivců tohoto řešení
problematického stavu desítky let
starých lip. Takový byl poměr na začátku besedy a takový zůstal i na
konci. Z prořídlého publika sice na
obhajobu lip sice zazněl poněkud
větší potlesk, ale byl to potlesk jen
části z oněch pár desítek lidí.
Pro ty z vás, kteří jste v Besedě
nebyli a dali, možná neúmyslně,
najevo svoji lhostejnost k tomuto
problému, mám sdělení, že zřejmě
do konce roku třetina dnešních
vzrostlých lip bude nahrazena. Pokud máte pocit, že je to špatně,
máte ještě pár týdnů šanci to naší
radnici sdělit. Formou petice, dopisů, veřejného shromáždění, na
němž se vás ale nesejde deset, ale
aspoň pár stovek. Jestliže se
k tomu odhodláte, rád tam přijdu
a pak o tom ve Zpravodaji napíšeme. V opačném případě jsem prostě svůj boj o záchranu desítek starých lip (které, byť z minulosti poškozené, tu s námi mohly ještě
nejméně pár let a možná i déle dál
být, pokud se o ně začneme starat
a něco na to dáme) prohrál. A ty
naše staré lípy se mnou.
Luboš Palata
šéfredaktor KZ
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Klánovické kino musí být digitalizováno
Paní Gabriela Šmerdová stojí v čele týmu, který v létě vyhrál veřejnou soutěž na pronájem
KC Beseda. Kulturní centrum se ještě před převzetím dočká v lednu až březnu dalšího kola
rekonstrukce, na kterou byly v dnešní době téměř zázračně konečně nalezeny peníze.
Luboš Palata
Co se bude dít od ledna v KC Beseda?
Do konce února 2012 bude v KC
Beseda probíhat rekonstrukce týkající se především instalace vzduchotechniky, která v Besedě doposud chyběla. NADOSAH, o. p. s.,
má nájemní smlouvu uzavřenou
s účinností od 1. 3. 2012.
Bude KC Beseda fungovat tak, jak
dosud fungovala?
Bude fungovat velmi podobně. Nezisková organizace NADOSAH, o. p. s.,
chce svojí činností především navázat
na skvělou práci současného provozovatele, kterým je Klánovické fórum,
nadační fond. Máme velkou výhodu
v tom, že začneme provozovat již několik let fungující, zavedené a z mého
pohledu velice úspěšné kulturní centrum. Chceme prodloužit jeho otevírací
dobu, kavárna bude otevřena každý den
i v dopoledních hodinách, senioři a rodiče na rodičovské dovolené se mohou
těšit na občasné dopolední aktivity.
Pokud jde o program, určitě zůstanou
zachována pravidelná filmová představení, neboť klánovické kino je základním kamenem celého kulturního
centra, a věřím, že stejně jako pro mě
je i pro mnoho dalších diváků daleko
příjemnější návštěva klubového kina
v porovnání s velkými multikiny. Rádi
bychom rozšířili počet divadelních
představení, zejména o divadelní představení pro dospělé, dále máme
v úmyslu zavést diskusní pořady
„Do Besedy na besedu aneb Klánovické křeslo pro hosta“. Část programu
bude určena školám, a to nejen škole
v Klánovicích, ale také školám v blízkém okolí. Pro ty máme připraveny sociálně preventivní programy týkající se
takových ožehavých témat současné
doby jako alkohol, šikana, drogy, agresivita, finanční gramotnost atd. Tyto pořady budou dětem představeny formou
interaktivního divadla. Určitě zachováme velikonoční a vánoční jarmark,
koncerty, výtvarné dílny, výstavy spojené s vernisážemi, Klánovický svařák,
pravidelné setkávání hudebníků – Jam
session – i turnaje v petangu.

Klánovické kino v KC Beseda je dnes jedno z mála podobných v Praze
Foto KZ – Radomír Kůla
Pro další fungování kina je zásadní Zůstane v kavárně zachována její
jeho digitalizace, což je finančně počítačová část? Nebo plánujete
náročný projekt. Máte plán, jak to dokonce něco takového jako plnovyřešit?
hodnotnou internetovou kavárnu?
Určitě si uvědomujeme nezbytnost Přímo internetovou kavárnu neplánudigitalizace kina. Bez její realizace jeme, ale dva počítače s přístupem na
nemůže být do budoucna kino za- internet určitě zůstanou zachovány. Kachováno. Již v současné době spo- várna bude pojata jako filmová či divalupracujeme s panem starostou na delní a bude otevřena i dopoledne, aby
vypracování žádosti o grant na tam mohly přijít třeba maminky či taFond kinematografie, přičemž pro- tínci s dětmi. Chceme jim nabídnout
středky z grantu získané by měly možnost posedět u kávy nebo čaje, příbýt využity právě na digitalizaci padně i něco malého zakousnout, zakina.
tímco si děti mohou hrát na hřišti v parčíku
nebo v dětském koutku v kavárně.
Do kdy se to musí stihnout?
Asi tak do dvou let?
Ano, přesně tak. Do roku 2014.
Může KC Beseda fungovat jen pro
klánovické návštěvníky, nebo je
třeba přilákat publikum z okolních
obcí a čtvrtí?
Klánovice jsou už v současné době
s okolními obcemi velmi propojeny,
děti z Šestajovic či Újezda navštěvují školu v Klánovicích, klánovické
děti jezdí do kroužků třeba do Úval,
lidé se navzájem znají, navštěvují,
takže se domnívám, že by KC Beseda prospělo, kdyby získalo svoje
návštěvníky a jejich přízeň i v okolních obcích.

Chystáte se zapojit do organizování plesů a nějak změnit prostory
tělocvičny u Besedy na skutečný
taneční sál?
V případě, že by se našly finanční
prostředky na rekonstrukci tělocvičny, zejména vybudování nového
sociálního zázemí, vyřešení akustiky a přeměna tělocvičny na taneční
sál, který by mohl být rovněž využíván pro určité sportovní aktivity, se
nezisková organizace NADOSAH,
o. p. s., ráda zapojí i do Vámi zmiňovaných aktivit, např. pořádání
plesů, maškarních bálů pro děti
nebo tanečních pro dospělé.

Klánovický zpravodaj
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Rozhovor s Romanou Kubíčkovou
a Katkou Hoffmannovou o Besedě

Naším posláním je:

Vaše činnost v Besedě je hodnocena
velice pozitivně. Já osobně Vaše zapojení do klánovického kulturního života obdivuji. Čas se naplnil, smlouva
končí, vy jste se rozhodly nepokračovat v práci v Besedě. Co bude dále, je
velký otazník.
Prožily jste s klánovickými a často i mimoklánovickými návštěvníky hodně akcí.
Považujete některé za obzvláště
úspěšné?

• podpora kultury, společenských aktivit, vzdělávací a sportovní činnosti a jiných veřejně prospěšných aktivit
ve prospěch Klánovic a okolí;
• přispíváme tak ke svébytnému, živoucímu a unikátnímu charakteru Klánovic
jakožto nejlepšímu místu pro plnohodnotný život všech občanů Klánovic;
• rozvoj a zachování KINA, zejména
formátů KINO pro náročné diváky
a KINO pro dětského diváka.

R. K.: Když jsme s Katkou a s manželem Petrem Kubíčkem začínali, neměli jsme žádné zkušenosti. Měli jsme
pouze představu, že by se Beseda
měla stát komunikačním centrem, to
znamená místem, kde se budou
nejen scházet klánovičtí, ale že oni
sami budou přispívat do programu.
To se nám podařilo a považujeme to
za úspěch.
Tak např. náš soused Vláďa Beran
přivedl Ladislava Smoljaka s jeho divadlem i spisovatele Petra Šabacha,
díky Honzovi Nejedlému se uskutečnil večer s Michalem Vieweghem,
MUDr. Brabenec dovedl Zuzanu Bubílkovou, Tomáš Kučera Laca Decziho, pan Vilgus uspořádal výstavu
Jiřího Suchého i vzpomínkové výstavy jeho ženy Hedviky a byli tu
i mnozí další. Jiří Karban zavedl nový
formát „Klánovický svařák“, který posléze převzal Jan Nejedlý se svou
ženou Alenou.
K. H.: Dokonce díky Besedě vznikla
hudební skupina Bluesklan, kterou
vesměs tvoří Klánovičáci, kteří v Besedě zorganizovali několik koncertů
a hudebních setkání Blues Jam session. Klánovice se mohou pochlubit
ochotnickým divadlem, které mělo
v Besedě „domovskou scénu“. S programem do Besedy přicházeli také
naši „sousedi“ z okolních obcí, např.
manželé Lukáčovi z Koloděj s programem Folkový čaj, ve kterém vystupovali i takové hvězdy folkového
nebe jako Dáša Andrtová Voňková.
R. K.: Myslím, že klánovičtí ocenili
i Adventní koncerty o Vánocích a Velikonoční setkání plné nabídek starých
českých tradic. V tyto dny rozveselily
park KCB i ovečky, které nám zapůjčil
Miloš Král.

Dá se říci, že díky své činnosti jste
zmapovaly kulturní aktivity nejen v Klánovicích, ale i v jejich okolí. Ale Beseda,
to je také kino a tedy i filmy.
R. K.: Výběr filmů měla na starost
hlavně Katka.
K. H.: Určitě stojí za zmínku i Festivaly dokumentárních filmů Jeden svět pod záštitou humanitární organizace Člověk v tísni,
které organizovala Veronika Čípová.
R. K.: Přínosem byly i kursy, např. pravidelné kursy výtvarných a řemeslných
technik, které profesionálně vedla Andrea Janotová, a svého času i jazykové
kurzy.
Určitě byla i nějaké zklamání – můžete
nám některá sdělit?
R. K.: Zklamání byla hlavně tehdy, když
na hodnotné programy zajištěné uznávanými hudebníky či jinými umělci přišlo málo diváků.
K. H.: Takováto situace s sebou přinášela zklamání, která brala nejenom
energii z promarněné snahy, ale také finance.
Získaly jste hodně zkušeností jak
s hosty Besedy, tak i s diváky. Dělaly
byste na základě těchto zkušeností některé věci jinak?
R. K.: Zkušenosti jsme získávaly celých
6 let, co pracujeme v Besedě, a okamžitě jsme se je snažily využít ku prospěchu naší práce.
Co byste přály nám Klánovičákům ve
spojitosti s Besedou do dalších let – bohužel už bez Vás?
R. K. a K. H.: Vždycky jsme tento projekt rozjížděly s vidinou toho, že jednoho dne skončíme, že to nebudeme
dělat navždy. Chtěly jsme ale ukázat
cestu, jak dlouhodobě a finančně udržitelným způsobem provozovat malou,
lokální kulturní scénu. To se povedlo,
a proto Besedě přejeme, aby nový provozovatel s novým elánem, energií
a nápady posunul činnost Besedy
o další krok dále, a Klánovickým přejeme, aby měli chuť se scházet, posedět a pobavit se právě v Besedě.
Za Klánovičáky Vám děkuji nejenom za
rozhovor, ale také za celých 6 let práce,
úsilí a energii dávat lidi dohromady
a přinášet radost a něco nového.
Majka Mikušová

Klánovické fórum

Správní rada:
Ing. Petr Kubíček
předseda správní rady
MUDr. Jaroslav Brabenec
člen správní rady, (bývalý) místostarosta MČ Praha-Klánovice
Ing. Miloš Král
člen správní rady
Guiseppe Maiello
člen správní rady, (bývalý) předseda
kulturní komise MČ Praha-Klánovice
Ing. Vladimír Hoffmann
člen správní rady
Původní sestava týmu KF
Ing. Katarína Hoffmannová
Katka má na starosti právní, účetní, daňové a další provozní záležitosti Klánovického fóra. Vedle toho připravuje
programovou skladbu KINA - veškerá
kino představení.
Romana Kubíčková
Romana připravuje programové aktivity Klánovického fóra a spravuje areál KC
Beseda.
Tomáš Hradecký
Tomáš je fotoreportér.
Ing. Martina Petráčková
Martina pečuje o marketingové aktivity jak nadačního fondu, tak i jednotlivých kulturních akcí.
Ing. Vladimír Hoffmann
Vlado vytvořil klánovický bluesband,
pracuje na technickém zajištění akcí.
Jitka Křížová
Jitka Křížová pomáhá zejména
při správě KC Beseda.
Ing. Hana Hermannová – Hana působí
jako revizor Klánovického fóra.
Eva Slavíková
Marcela Rohožková
(z internetových stránek KF)

Klánovický zpravodaj
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Informace úřadu
V sobotu 12. 11. 2011 od 9 do 12 hod.
bude otevřen oplocený pozemek v ul.
Smidarská (mezi ul. Slavětínská
a Malá Smidarská), kam je možné
odkládat rostlinný odpad odděleně
na kompostovatelný rostlinný odpad
(tráva a listí) a na větve.
Žádáme Vás, abyste při odkládání
rostlinného odpadu udržovali pořádek.
Nabízíme možnost přistavení kontejneru na rostlinný odpad na Váš
pozemek za úhradu 500 Kč. Přistavení kontejneru objednávejte u pana
Husera tel. č. 603 578 405. Podmínkou je vytřídění na kompostovatelný
rostlinný odpad (tráva, listí) a větve.
Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Barvy, baterie všech druhů včetně
olověných akumulátorů, čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy,
chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky,
lepidla, nádobky od sprejů, motorové
oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky můžete
odevzdat obsluze sběrového vozidla
8. 11. 2011 (úterý) na těchto místech:
ul. Votavova (u nákupního střediska)
17:40 hod.–18:00 hod.
ul. Krovova (u pizzerie SAMOS)
18:10 hod.–18:30 hod.
Přimské nám. (u autobusové zastávky)
18:40 hod.–19:00 hod.
Kontejnery na objemný odpad
v MČ Praha-Klánovice budou přistaveny: v sobotu 12. 11. 2011 od 9:00
do 13:00 hod. na místech Všestarská ul. (křižovatka s ul. Krovova za
restaurací SAMOS u transformátoru),
Přimské náměstí
Medinská x Smiřická (u bytových domů)
Nesjízdné silnice
V případě lokální nesjízdnosti komunikací v zimním období hlaste poruchy na
tel. č. 281 960 216 nebo 604 200 778.
V případě nutnosti provést zásah prosím volejte tel. č. 608 111 691.

Listopadoví jubilanti
Ježek Karel
Müllerová Božena
Špicarová Jiřina
Svitaková Jarmila
Pachner Milan
Dvořáková Marie
Brzický Jaroslav
Blahopřejeme!!!
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Zprávy z úřadu
Vážení čtenáři,
chtěla bych Vás opět informovat o činnosti úřadu. V každém čísle Zpravodaje chceme přinášet nové informace,
ale mnoho akcí se připravuje a probíhá delší dobu. Zejména chceme
dodržet slib o transparentnosti vypisovaných a uzavíraných výběrových
a poptávkových řízeních.
Oprava střechy a severní stěny Bazaru
Byla uzavřena smlouva s firmou Rebos, s. r. o., která předložila nejvýhodnější nabídku na opravu a zateplení
střechy a severní stěny tohoto bytového
domu. Firma Rebos, s. r. o., navíc oproti
původní nabídce ještě snížila cenu za
práci tak, aby MČ byla schopna svými
finančními prostředky pokrýt celkové
dokončení zateplení a opravy objektu,
za což jí patří dík. Smlouva je uzavřena
na celkovou částku 756214,- Kč včetně
DPH. Věříme, že nám počasí dovolí dodržet termín dokončení akce, a to konec listopadu 2011.
Půdní vestavba v ZŠ
Jak jsme Vás již informovali, jako vítěz výběrového řízení byla vybrána s nejvýhodnější nabídkou firma Krostav, s. r. o.
Smlouva na realizaci stavby byla uzavřena na částku 5395390,- Kč včetně
DPH. Práce byly zahájeny, v současné
době je zapojeno topení a dokončují se
podlahy. Pravidelně probíhají tzv. kontrolní dny stavby. Dokončení předpokládáme do poloviny prosince 2011.
Oprava ZŠ Slavětínská a Smržovská
V současné době probíhají jednání
o ceně za realizaci oprav střech na budovách Masarykovy ZŠ v ulicích Slavětínská a Smržovská. Do objektů zatéká
a je nutné instalovat tzv. zachytávače
sněhu. Předpokládáme finanční náročnost ve výši cca 300 tis. Kč na budově
v ulici Slavětínská a 50 tis. Kč na budově v ulici Smržovská.
Provozní řády (tělocvična, venkovní
sportoviště, dětské hřiště)
Předložili jsme na jednání RMČ návrhy
na aktualizaci provozních řádů na zařízeních v majetku MČ Praha-Klánovice,
příp. svěřené správě MČ Praha-Klánovice. Do současné doby byl schválen
nový Provozní řád venkovního sportoviště, které je u sportovní haly. Tento řád
je zveřejněn a je k nahlédnutí u správce
haly. Provozní řád dětského hřiště naproti škole je též schválen RMČ a zveřejněn u hřiště.

Plán podzimního a zimního úklidu
Máme zpracován plán podzimního
a zimního úklidu. Na úklid komunikací
bylo na základě výběrového řízení RMČ
schváleno uzavření smlouvy na zimní
údržbu s firmou „Zelený domov“
Ing. Krále. Čištění chodníků a zastávek
budeme zajišťovat vlastními pracovníky.
Snažíme se být připraveni, posypový
materiál již máme navezen a nyní probíhají poslední kontroly strojů a zařízení
tak, abychom nebyli zaskočeni počasím. Zpracováváme též plán údržby čištění okapů na budovách v majetku MČ.
Kontejner na elektroodpad
V rámci rozšíření možnosti třídění odpadů na k. ú. Praha-Klánovice jsme jednali o možnosti přistavení kontejnerů pro
sběr drobných elektrozařízení a baterií
od kolektivního systému ASEKOL, s. r. o.
S ohledem na počet obyvatel (předpoklad je jeden kontejner na 13 tis. obyvatel MČ) nám byl přislíben jeden kus tohoto kontejneru. Předpokládáme jeho
umístění na stanoviště tříděného odpadu č. 10 – Slavětínská x Bydžovská.
Jednání se sportovci
Prostřednictvím členů RMČ požádali
sportovci FK Klánovice o prodloužení
nájemní smlouvy na pozemky a nebytové prostory, které využívají pro sportovní činnost. Probíhají tedy jednání,
návrhy smluv a jejich připomínkování.
Umístění stojanů na kola
Přihlásili jsme se do programu
MHMP na umístění moderních dvoumístných stojanů použitelných na
všechny typy a velikosti kol s výjimkou kostitřasů a cirkusového monocyklu. O průběhu, příp. realizaci jejich
umístění vás budeme informovat.
Šestajovický potok
V listopadu 2011 připravujeme údržbu
koryta Šestajovického potoka vzhledem
k tomu, že v minulém období toto nebylo udržováno a je značně zaneseno.
Nové dřevěné informační tabule
Začínáme instalovat nové dřevěné informační tabule v Klánovicích. Chceme
nahradit staré, mnohdy již rozpadající
se dřevěné tabule, které určitě nepřispěly k hezkému pohledu při procházce
Klánovicemi. Do budoucna s ohledem
na finanční možnosti MČ máme v plánu
instalovat informační tabule s plánem
Klánovic pro místní občany, ale zejména pro návštěvníky a turisty.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ
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Názory a diskuze

muselo dále zabývat. Osobně považuji takový názor za naprosto nesprávný a nepochopitelný. A kdyby
tento názor nezazněl od vrcholného
představitele naší MČ, navíc opakovaně, považoval bych ho jen za
nemístný žert či hloupou provokaci.
V dané situaci ale cítím potřebu se
proti tomuto názoru hlasitě ozvat
a důrazně protestovat. Věřím, že
i ostatní zastupitelé budou KZ bránit, a to bez ohledu na svou politickou příslušnost. Klánovický zpravodaj je totiž podle mě i přes současné možnosti internetu důležitým a,
s ohledem na lokální klánovické záležitosti, také jen těžko nahraditelným médiem. Musí se samozřejmě
změnit, musí být objektivní, ale má
zůstat zachován.
Ferdinand Polák

Iniciativa za rozšíření
přírodní rezervace pokračuje
MČ Praha-Klánovice a MČ Praha 21
předložily v červnu tohoto roku Magistrátu hlavního města Prahy podání, ve kterém požadují rozšíření
přírodní rezervace na převážnou
většinu Klánovického lesa s cílem
vytvořit trvalou právní bariéru, která
by do budoucna znemožnila necitlivé stavební zásahy v Klánovickém
lese. Magistrát hl. m. Prahy svým
rozhodnutím ze září tohoto roku
tento požadavek zamítl, přičemž
odmítl uznat právo městských částí prosazovat tento požadavek v rámci jejich samosprávy v souladu s výsledkem místního referenda v MČ
Praha-Klánovice dne 7. 11. 2009. Obě
městské části podaly proti tomuto
rozhodnutí odvolání, o kterém bude
nyní rozhodovat Ministerstvo životního prostředí. V odvolání jednak vysvětlují věcné argumenty ve prospěch rozšíření rezervace, jednak
obhajují právo městských částí prosazovat v řízení tuto otázku v rám-
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Očima zastupitele

Nerušme Zpravodaj!
Na posledním jednání zastupitelstva naší MČ byl projednáván
návrh na doplnění statusu Klánovického zpravodaje a přitom byla vedena diskuse nad jeho současnou
úrovní a další budoucností. Je totiž
jen těžko zpochybnitelným faktem,
že KZ je nyní spíše společenským
měsíčníkem než lokálním informačním zdrojem, a svou základní
funkci tak plní nedostatečně. Rovněž
objektivita současného KZ byla
z více míst opakovaně zpochybňována. Tudíž diskuse nad nezbytností zásadních změn je zcela legitimní a nutná.
Od jednoho ze zastupitelů ale
zazněl i názor, že Klánovický zpravodaj by mohl být úplně zrušen,
ušetřené peníze investovány jinak
a zastupitelstvo by se jím už ne-
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ci své samosprávy. V této souvislosti
poukázaly na vadnost rozhodnutí
i postupu Magistrátu hl. m. Prahy
v řízení o návrhu na vyhlášení přírodní rezervace. Vadnost spočívala
především v tom, že v tomto řízení
v rozporu se zákonem nevystupoval
žádný subjekt, který by mohl obhajovat zájmy našich městských částí
na ochranu životního prostředí
v rámci samosprávy.
Souběžně s tím obě městské části společně s občanskými sdruženími shromažďují podpisy pod Petici
na podporu rozšíření Přírodní rezervace Klánovický les. Tato petice
bude adresována především Radě
hl. m. Prahy, která je příslušná k vyhlášení přírodní rezervace a která
má v této otázce důležitější slovo
než Magistrát hl. m. Prahy. Rozhodli jsme se prodloužit termín shromažďovaní podpisu do 31. 12. 2011.
Prosíme, připojte se!
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., advokát

Další příspěvky naleznete v KZ+ na www.praha-klanovice.cz.

Pravý Klánovičák…
Žiji v Klánovicích dvanáct let.
Mé děti, které zde žijí od narození,
zřejmě Klánovičáky jsou. Já si ale
nepamatuji, kdo žil před 50 lety ve
vile na rohu, nepamatuji si, jak se za
svobodna jmenovala prababička spolužačky mé dcery a hlavně si nepamatuji staré křivdy, o kterých se tak
dlouhosáhle a stále dokola psalo ve
starém zpravodaji. A je to tak lepší.
S vaším okolím vás nejlépe seznámí děti. Zapojíte se do spolků v MŠ,
ZŠ a začnete zjišťovat, že Klánovice
mají obrovský potenciál v lidech, kteří zde žijí. Ale bylo zde až zkostnatěle mrtvo. Úřad nekomunikoval, zasedání zastupitelstva bylo panoptikem, kde se probíraly ony křivdy
a různé spiklenecké teorie. Bylo tedy
nutné se do změny zapojit. Nejdříve
v komisích na starém úřadě, kde mě
ale pojal pocit úplné marnosti, který
později vyústil v mé rozhodnutí kandidovat a spojit se s pracovitými lidmi, kterým jde také o to, aby se jim
a jejich dětem Klánovice staly domovem. V mé gesci radního je výstavba, doprava a bezpečnost. Věci
se daří rozhýbávat. Za uplynulý rok
od voleb se podařilo provést rekonstrukci v ZŠ. Nyní probíhá vestavba
učeben. Dokončuje se poslední etapa MŠ. Opravily se prašné ulice na
Hornopočernicku. Nové hřiště je
plné dětí a rodičů. Úřad začíná fungovat, a tak naše role radních snad
brzy dostane svoji původní náplň –
rozhodovat a určovat směr, nikoliv
nahrazovat výkonnou složku úřadu
městské části. Jednání zastupitelstva
začíná být až na některé excesy věcné a smysluplné. Je až tragikomické
hrát si v naší malé „vesnici“ na koalici a opozici. To přenechme politikům! Jde přeci o to, aby Klánovice
byly místem, které milujeme a kde se
cítíme dobře. Udělejme každý něco
pro to, abychom se staly Klánovičáky, i když si tak úplně nepamatujeme
starostu Hanzala a nechodili jsme
s panem Klánem na pivo.
Ondřej Voleš
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Názory a diskuze
Vážený pane Palato,
poslední události mě nutí vyslovit
věty, které bych si za normálních okolností nechala pro sebe.
Již delší dobu se sama sebe táži,
proč to děláte? Proč, když jsme Vás
žádali o článek, který by seznámil občany Klánovic se stavem aleje a s nutností jej řešit, stále jitříte atmosféru?
A nyní k aleji a ke stromům obecně.
Situace je následující. Alej od semaforů
směrem k Šestajovicím byla zdevastována. Byla zničena zhruba před 40 lety
a troufám si tvrdit, že to je trestný čin.
Bohužel dávno promlčený. A pak se
chyby již jen vrstvily. Pokud byly stromy
ořezány „na hlavu“, pak již nezbývá nic
jiného, než je tak dále udržovat. To znamená, že již strom nikdy nebude mít
normální korunu, ale zůstane mu
vzhled jakési „vrby“. Opakovat řez se
musí často, v intervalu několika let.
Pokud se to nedělá, nastane následující. Pahýly kosterních větví, které byly
před oněmi zhruba 40 lety zakráceny,
byly již příliš silné. To neumožnilo jejich
tzv. zavalení a do pletiva se dostala infekce způsobená zejména houbami. Ty
postupně dřevní hmotu rozkládaly, až
vznikly dutiny, popř. větev zcela zahnila.
Dutiny se pak rozšiřovaly dále do kmene
stromu. Správně by se stromy měly na
řez na hlavu připravovat již v nízkém
věku. K tomu v našem případě nedošlo.
Další chyba. Další chybou bylo to, že se
řez v pravidelných intervalech neopakoval. Tím výmladky druhotně ztloustly
a vytvořily jakousi náhradní korunu. Těžkou korunu, kterou nesou duté, zahnívající zbytky kosterních větví.
Jaké je řešení? Bohužel žádné
dobré. Stromy jsou ve své většině
ve stavu, kdy ohrožují bezpečnost
všech, kdo se pod nimi pohybují. Několik kusů stromů by mohlo stát ještě několik let (maximum je 15), ale ve stavu
ořezání na hlavu, a to až do zdravého
dřeva. Zůstane torzo.
A proč s tím nikdo zatím nic nedělal? Protože věděl, že narazí. Není to nic
populárního, a tak se problém zametal
pod stůl. Jenže se nedá zametat do nekonečna. Pokud s tím nebudeme něco
dělat, do 15 let bude ulice holá a možná
budeme mít několik raněných či dokonce mrtvých?!?!
Nečetla jsem od Vás nikdy články
zastávající se stromů v lese. Stromů,

Paní Horníčková a názorná ukázka, jak může vypadat situace po obnově aleje.
Foto KZ – Radomír Kůla
které jsou zdravé a s dobrou perspek- jich výsadbě. Je jich tu ale tolik, že to
tivou do budoucna. Při realizaci záměru není možné. Stačí se podívat na stav
v lese by jich padly tisíce. Perete se za stromů v ul. V Pátém, V Rukavičkárně
stromy, které lidská ruka, a ne ta moje, a dalších ulicích.
odsoudila k pomalé smrti, a třískáte na
Proč o tom nejsou Vaše články.
nich politický či jaký jiný kapitál?
Proč se neptáte bývalých vedení městAlejí prošli odborníci na slovo vzatí. ské části, proč se o stromy nestarala,
Konstatovali totéž. Alej je v dezolátním proč do nich neinvestovala nutné částky.
stavu. Za to ale rozhodně nemůže sou- A jsou obyvatelé Klánovic připraveni na
časné vedení radnice, které jen hasí to, to, že nebudou peníze na jiné věci, proco jiní neřešili a kamsi odsouvali.
tože jsou nutné astronomické částky na
Nečetla jsem od Vás žádný člá- údržbu zeleně? Jen počítejte se mnou.
nek, který by řešil situaci se stromy na V Klánovicích je zhruba 200 stromů,
soukromých pozemcích v Klánovicích. které jsou ve velmi špatném stavu. OdNa běžném pořádku je kácení stromů borné posouzení každého z nich:
z důvodu padání listí do okapů a ba- 4000 Kč za kus, ošetření 5000 Kč za
zénů nebo jen tak do trávníku. Noví kus. Vynásobte si to. Pak je tu dalších
stavitelé domů nemají úctu před po- zhruba 800 stromů, které potřebují aleszemkem, na kterém rostou stromy de- poň minimální péči, jako je zalití alespoň
sítky let, a raději místo stromu vymyslí 3 x v roce a výchovný řez. 3000 Kč za
krbové sezení, které by mohlo být strom? U jaké jste částky?
přece o pár metrů dál!!! Takové články
Začněte o tom psát, vymýšlejte,
jsem od Vás opravdu nečetla.
kde prostředky získáme, jak se do
A co politika radnice sázet všude toho mohou zapojit občané. Velice
stromy. Máme jich tu požehnaně. Jen ráda si ony články přečtu. Nesmyslné
se o ně nikdo dostatečně nestará.
útoky a matení lidí, zamlžování skuS výsadbou stromu je to stejné jako tečného stavu věcí a povídání o tom,
s nákupem domácího mazlíka. Zakou- že to ještě nějaký ten rok vydrží, je
píte ho za nějakou cenu, ale pak do něj však zbytečné psaní po papíře.
musíte mnohonásobně investovat. PoJarmila Horníčková
kud to neuděláte,
mazlík umře hladem nebo pokousá Vaše souJUNKERS, BUDERUS, DAKON, PROTHERM,
sedy. To samé je
se stromy. Ty poVIADRUS, VIESSMAN. Servis, montáž,
třebují následnou
revize, regulace.
PlynTech Kalát,
péči, která je nejdůležitější v prvwww.plyntech.cz, +420 608 62 64 96.
ních letech po je-

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
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Událost měsíce

Co bude s klánovickou alejí?
Lipová alej na naší hlavní třídě je charakteristickým znakem Klánovic.
Mnoha z nás se proto velmi citelně dotkla zpráva, že část aleje má být vykácena a staré stromy nahrazeny novými. 11. října se v kině konala beseda, která měla občanům pomoci se v problému lépe orientovat.
Tomáš Ruda
Setkání moderovala Zorka Starče- necitlivý ořez; tady by se nahrazovavičová, klánovická místostarostka, je- ly jen jednotlivé stromy.
jíž prioritní oblastí působení je právě
V následné debatě zazněly arguživotní prostředí. Na podiu s ní byli zá- menty pro i proti kácení. Z úst znalců
stupci klánovického Úřadu i zastupi- jsme slyšeli, že životnost mnoha
telstva, nezávislí odborníci, předsta- stromů lze prodloužit odborným závitelka nadace na ochranu přírody sahem – ale kdo ho zaplatí? Zvažoa dále dva místní občané, kteří ne- vala se možnost kácení jen vybradávnými články v KZ vyjádřili odpor ke ných stromů i v úseku od školy
kácení aleje – novinář Luboš Palata k Šestajovicím – proti tomu mluví
a architekt Ondřej Kubík.
fakt, že stromy jsou vysázené příliš
Úvodem nás referentka životního blízko sebe, takže se koruny prorůprostředí ÚMČ Mgr. J. Horníčková stají – nová výsadba bude rozvolnědetailně seznámila se stavem lip na nější. Zazněl také názor, že alej půhlavní třídě – v nejhorším jsou stromy sobí správným dojmem, je-li tvořena
v nejstarší části aleje z počátku stromy stejného stáří a velikosti. Se20. století od školy k ulici Riegrova. řezání starých stromů a výsadba něVinu na tom má i nesprávný ořez stro- kterých nových by tento dojem narumů v sedmdesátých letech minulého šilo. Padla i námitka, jestli kácení aleje
století, který způsobil, že kmeny začaly není prostředkem, jak ukázat akcezevnitř vyhnívat. Odborná studie schopnost nového zastupitelstva.
z r. 2004 označila jejich stav vesměs
Závěrem téměř dvouhodinové disza nepříliš uspokojivý, od té doby se kuse bylo, že Klánovice požádají odprý ještě zhoršil. Vývoj urychlil i fakt, bornou agenturu o posudek současže Klánovice dostaly od společnosti ného stavu aleje. Pokud prohlásí stav
ČEZ grant na obnovu lipové aleje ve většiny stromů v úseku Riegrova –
výši 192 000 Kč splatný v letošním Dobřenická za havarijní, začne se
roce. Pracovnice ÚMČ navrhují za tyto kácet. Závěrem debaty její účastníci
prostředky obnovit část aleje mezi uli- potvrdili, že si vesměs zachovali svůj
cemi Dobřenická a Riegrova – poká- původní názor na věc.
cely by se všechny stromy s výjimkou P. S. Ve čtvrtek 20. 11. proběhlo šetnově dosázených. Obnova aleje by ření lipové aleje na místě, kterého se
pak v dalších letech pokračovala smě- zúčastnili pracovníci Agentury ochrany
rem ke škole. Lípy od školy k nádraží přírody a krajiny (AOPK).
jsou v lepším stavu – jednak byly vy- Výsledky šetření ve formě posudku
sázeny později, jednak neutrpěly onen nám agentura dodá.

Příznivci výměny starých lip za nové měli na pódiu převahu. Foto KZ – Radomír Kůla
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Můžete se těšit
Měsíc listopad nabídne plno
nejrůznějších kulturních akcí.
Můžeme se těšit jak na koncerty, kino, tak i na divadelní představení.
V pondělí 7. 11. (a každé následující první pondělí v měsíci)
od 19:30 můžete být v KCB svědky jedinečného představení Blues
Jam Session. Návštěvníci mají
možnost zapojit se do programu
a zahrát si nebo zazpívat bluesové songy. Bicí souprava, kytarové a basové combo a mikrofon
jsou k dispozici. Kdo si bude chtít
zahrát na svůj vlastní nástroj,
může si ho přinést. Vstupné je
50 Kč dospělí; 30 Kč studenti
a důchodci.
Skvělý Medicimbal
V úterý 22. 11. od 19:30 nás
čeká další koncert. Zahraje skupina Medicimbal – jedinečné spojení cimbálu a rockové kapely doplněné zpěvem. Uslyšíme lidové písničky, etnické i moderně aranžované skladby skupin U2, R.E.M,
Beatles nebo ABBA. Skupina účinkovala např. s Donnou Lewis na Žofíně. Více na www.medicimbal.cz.
Vstupné 160,-,Kč.
Do kina se můžeme vydat na
Bláznivou, ztracenou lásku, ve
čtvrtek 10. 11. od 19:30. Je to romantická komedie, jejíž hlavní hrdina se ocitne ve světě svobodných
a „učí“ se znovu navazovat známosti a randit, čímž se nezřídka
dostane do směšných situací.
Křest knížky
Pro děti má KCB připravenou
animovanou klasiku – Šmoulové –
v neděli 20. 10. od 16:00.
Špionážní thriller na motivy
Hitchcockovy falešné identity
Na sever severozápadní linkou
bude promítán ve čtvrtek 24. 11.
od 19:30.
Malý klánovický svařáček – křest
knížky Pohádkové tvoření, na níž
se podílely děti z výtvarné dílny Táni
Macholdové, doplní ve středu
23. 11. od 17:30 básničky, písničky, vtipy a pohádky.
Pavla Fischerová

Klánovický zpravodaj

Ze života školy

Co jsem se o nás
dozvěděl v Brně
Na začátku června jsem byl na
konferenci Asociace aktivních škol
v Brně. U oběda se na mě jedna
mimopražská kolegyně zadívala
a povídá: „Tak to jste vy, ten ředitel z Klánovic?“ Její pohled byl
hodně zvláštní, otázal jsem se
tedy, co tím myslí. „Slyšela jsem,
že schválně nutíte učitelky na
prvním stupni učit špatně, aby
vám páťáci neodcházeli na gymnázium a zůstávali na druhém
stupni.“
V první reakci jsem smíchy spadl ze židle. Pak mi ovšem došlo, že
ten neuvěřitelný nesmysl musel někdo té dobré ženě opravdu říct. Prý
se to dozvěděla na nějakém školení v Hradci prý od jakýchsi maminek dětí z klánovické školky.
Takže: milý čtenáři, pokud patříš k těm, kteří tomu opravdu věří,
věz, že je to ještě daleko horší.
Za každé dítě, které odejde na
gymnázium, dostává třídní učitelka před nastoupenou sborovnou
deset ran důtkami (vyplácí pan
školník). Pokud někomu odejde
víc než třetina třídy, myje nebohý
pedagog celý rok mísu na učitelském záchodě kartáčkem na zuby,
který musí zároveň používat k původnímu účelu.
A teď vážně: pochopitelně neznám ředitele základní školy, který by byl nadšený z toho, že mu
chytré děti odcházejí na gymnázia.
Zároveň opravdu neznám takového blázna, který by kvůli tomu
úmyslně snižoval kvalitu výuky.
Naopak, děti se snažíme udržet
tím, že v rámci možností maximálně zkvalitňujeme a zatraktivňujeme výuku na druhém stupni.
I já jsem ale přesvědčen, že pro
několik málo procent nejnadanějších je vhodnější přejít na gymnázium. Problém v Praze tkví
ovšem v tom, že na gymnázia odcházejí i děti průměrné, čímž se
zároveň snižuje kvalita obou typů
škol. Ale to už by bylo téma pro
další článek.
PaedDr. M. Černý,
ředitel Masarykovy ZŠ
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Ze života Klánovic

Místní organizace Svazu tělesně
postižených v Klánovicích
V polovině září jsme uskutečnili pravidelný jednodenní výlet, tentokrát
do Pardubic a Kouřimi. Staré centrum
Pardubic nás příjemně překvapilo,
procházka s průvodkyní se nám velice líbila. Odpoledne jsme pak navštívili starou Kouřim a k večeru jsme docela rádi sedli do autobusu.
Koncem září jsme odjeli na poslední letošní rekondiční pobyt, a to
do Žatce. V tomto kraji jsme nikdy
nebyli, a tak jsme naplánovali na
každý den pobytu nějaký výlet nebo
procházku po okolí. Dopoledne
všichni spořádaně absolvovali
všechny ozdravné procedury včetně cvičení a po obědě jsme vždy
společně vyrazili do okolí. Žatec
jako město chmele se nám zalíbil,
zaujala nás i návštěva muzea chmele (někteří poseděli i v místním pivovaru), s průvodkyní jsme obešli
všechny podstatné pamětihodnosti
města a každý sám se vydával do
dalšího okolí. Autobusem jsme pak
vyrazili jedno odpoledne do Loun,
které se nám velice líbily, zvláštní
dojem v nás zanechal Panenský Týnec
s nedostavěným chrámem Anežky
české a zaujal nás i skanzen v Třebízi – s rodným domem V. B. Třebízského. Další dny jsme dojeli Podbořan a na zámek Krásný Dvůr,

celodenní výlet byl pak do Kadaně,
která je opravdu moc hezká, a poslední naše zastávka byla v Klášterci nad Ohří v muzeu porcelánu.
Celý týden nám – jako při rekondicích vždy – přálo počasí, a tak
jsme domů odjížděli všichni spokojeni. Na závěr jsme pořídili na schodech hotelu společnou fotografii,
kterou na památku na pobyt již
všichni účastníci obdrželi.
Vzhledem k tomu, že toto byl poslední rekondiční pobyt v tomto
roce, chtěla bych alespoň tímto
způsobem poděkovat předsedkyni
obvodního výboru STP Praha 9
Věře Houžvičkové za její perfektní
organizaci všech těch pobytů. Není
lehké objevit vždy takový objekt, který splňuje předpoklady pro bezproblémovou návštěvu tělesně postižených po celých 10 dnů a ještě
k tomu vyhovuje i cenově. Je nutné
zajistit vždy i dopravu, pojištění
účastníků, kontrolu přihlášek lékařem, domluvit odvoz rehabilitačních
pomůcek a spoustu dalších potřebných věcí. I když se jí snažíme pomoci, největší nápor při těchto pobytech má vždy na svých bedrech.
Tak ještě jednou díky.
Za MO STP Klánovice
Olga Paplhamová

Novinky z Mateřského centra
V MC to stále žije, ve dnech
14. a 15. 10. rodiče mohli nakupovat
na tradiční burze dětských potřeb.
Kroužky se rozjely také od října. Stále ještě máme několik volných míst
na výtvarných kroužcích i na Yamaha kroužcích. Zahájili jsme také
pravidelné cvičení rodičů s dětmi
v tělocvičně Beseda. Na 2. 11.
od 15:15 jsme připravili Vánoční
keramickou dílnu pro rodiče s dětmi,
příp. pro větší děti samostatně. Můžete si zde vyzkoušet práci s hlínou,
vyrobit dárečky pro potěšení pro své
blízké, prostě strávit příjemné středeční odpoledne. Zájemci se musí

přihlásit na j.dlaskova@email.cz
nebo na tel. 604 315 231. Od 4. 11.
budeme již také nabízet místenky na
Mikulášský karneval s krátkým cirkusovým a loutkovým představením,
hrami, tanečky, soutěžemi, balonkovým modelováním a návštěvou
Mikuláše s andělem. Malé dárečky
budou připraveny pro všechny děti,
které budou mít místenky. Program
bude začínat v neděli 4. 12. od
16 h. v tělocvičně Beseda. Těšíme
se na děti, rodiče a na jejich karnevalové masky. Další informace
najdete na www.mcsikulka.webz.cz.
Za MC Dlasková Jitka
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Ze života Klánovic

a chystá podzimní výlety
Turistický oddíl Stopa pracující
v rámci ZO ČSOP 01/91 Praha Klánovice letos oslavil 25 let svého trvání (viz KZ XX/5). Nový školní rok
jsme zahájili s téměř 30 dětmi, do oddílu přišlo 8 nováčků, další už nejsme
schopni přijímat. Děti bude celým rokem provázet opět celoroční hra, kdy
za jednotlivé aktivity budou sbírat keramické stopy jako díly náhrdelníku.
První významnější akcí oddílu byl
výlet na Karlštejn u příležitosti karlštejnského vinobraní. Přestože byl
sraz na nádraží už v 6:20 h., výletu se
zúčastnilo 20 dětí a určitě nikdo z nich
nelitoval. Absolvovali jsme speciální
prohlídku hradu, v podhradí jsme viděli různá vystoupení a hlavně kostýmovaný průvod císaře a krále Karla IV.
Odpoledne nám zbyl i čas na procházku přírodou.

Z dalších akcí, které pro děti plánujeme do konce roku, lze vyjmenovat
sběr žaludů pro zimní krmení zvěře, víkendové výjezdy do Sloupu v Čechách
a Sedmihorek, noční stezku odvahy
a předvánoční krmení zvířátek v Klánovickém lese. Na starší chlapce bude též
čekat drobná údržba naučné stezky.
Závěrem mi dovolte vyjádřit poděkování našim hlavním donátorům,
bez kterých by naše činnost nemohla
být tak bohatá. Jedná se především
o pana Voráčka a jeho Nadaci pro obnovu a rozvoj, dále pak o městskou
část Praha-Klánovice, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a pana
Vacka z Klánovic.
Ing. Petr Macháč
vedoucí oddílu Stopa
(kráceno KZ)

Odešel Josef Vajce
V září jsme uslyšeli smutnou zprávu, že ve věku 74 let náhle zemřel akademický sochař pan Josef Vajce.
Dlouhá léta náš spoluobčan, v nedávné době člen Kulturní komise, pro
některé kamarád z tenisového oddílu,
snad pro všechny, co ho znali, člověk
přirozeně laskavý, milý a sympatický.
Ve svém díle se zaměřoval především
na realizaci v architektuře, volné plastice a reliéfu. K jeho nejvýznamnějším
dílům patří pomníky T. G. Masaryka.

Stopy práce J. Vajceho uchováváme i v Klánovicích – když byl v devadesátých letech v rámci restitucí vydán
pozemek místního sdružení zahrádkářů v Utěšilově ulici, stála na něm
také busta dívky symbolizující plodnost, dílo z kamenosochařské školy
v Hořicích. Mistr Vajce tehdy sochu
v dost žalostném stavu zdarma restauroval, takže si ji dnes můžeme prohlédnout v parčíku u školy.
Tomáš Ruda

SPOLU se školou, seniory,
knihovnou i policií…
Výtěžek z dobrovolného vstupného na klánovický veletrh kroužků
předčil naše očekávání: 4700,- Kč.
Tuto částku obecně prospěšná společnost Klánovice spolu navýšila na
10000,- Kč a věnovala ji ZŠ na pořízení počítače k interaktivní tabuli. Aby
naši senioři drželi krok nejen při
svých výletech do okolí, ale i s moderní dobou, darovala jim naše společnost notebook s připojením na webové stránky. Budete-li si ovšem chtít
přečíst knihu, není nad zalistovato-

vání ve stránkách papírových. Na toto
čtenářské potěšení jsme věnovali
klánovické knihovně 7000,- Kč.
Jsou ale i věci, které člověka netěší. V uplynulé době došlo ke krádeži
již šesti námi zakoupených laviček určených k odpočinku na veřejných prostranstvích. Podáváme proto podnět Policii ČR a prosíme o všímavost
i Vás, spoluobčany, kterým toto počínání není lhostejné.
Za Klánovice spolu, o. p. s.
Alena Nejedlá, členka Správní rady

V úterý 11. října byl v Klánovicích
uveden do provozu bankomat v kadeřnictví vedle restaurace Beseda.
Je to opět další krok k většímu pohodlí návštěvníků Klánovic a jejich
občanů. Pokud potřebují hotovost,
nemusí již vážit cestu do Újezda
nad Lesy. Pan starosta neodolal
a hned bankomat vyzkoušel, následujme jeho příkladu. (rk)
Foto KZ – Radomír Kůla
Obrázky a pohádky z Klánovic
Děti z Výtvarné dílny Táni Macholdové se mohou pochlubit už druhou
knížkou. Po svazku Výtvarné práce
s pohádkami (2005) vyšla nyní v nakladatelství Portál publikace Pohádkové tvoření, kterou doprovázejí
reprodukce děl malých klánovických malířů a sochařů. Táňa Macholdová zde popsala 52 originálních výtvarných nápadů pro děti na
celý rok. Další klánovický občan
Jan Nejedlý napsal ke každé výtvarné technice veselou pohádku,
v níž se princezny proměňují v karbanátky a dějí se další podivuhodné kousky. Knížka bude pokřtěna
ve středu 23. listopadu 2011
od 17:30 hod
v klánovickém
kině. Přijďte si
poslechnout
pohádky, hádanky, vtipy
a také písničky Aleny Nejedlé. Jste
srdečně zváni.

Klánovický zpravodaj

Hasiči informují
VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA
Dne 1. 10. se jednotka SDH zúčastnila celopražského cvičení ve stavbě
protipovodňových zábran v Holešovicích
„Holešovice 2011“. Jednotka vyjela ve
13 hodin a vrátila se na základnu
v 22:10.
Uplynulé období bylo pro jednotku
klidné, členové se věnovali údržbě techniky a výcviku.
ZAČALA NÁM TOPNÁ SEZÓNA
Desatero bezpečného provozu topidel:
1. Při instalaci nového topidla se vždy
řiďte návodem výrobce.
2. Topidla nepodrobujte jakýmkoliv
domácím „vylepšením“.
3. Dodržujte vždy bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů.
4. Na topnou plochu nikdy neodkládejte hořlavé předměty.
5. Topné těleso na tuhá paliva musí
stát na nehořlavé podložce.
6. Plynová topidla nechte jednou ročně zkontrolovat odborníkem.
7. Při změně druhu paliva si nechte
u odborníků zkontrolovat komín.
8. Do kamen nedávejte nic, co do nich
nepatří, např. plastové láhve.
9. Kamna na tuhá paliva nikdy nezapalujte pomocí hořlavých kapalin.
10. Popel ukládejte jen do neporušených nehořlavých nádob s víky.
Desatero rad pro bezpečnost komínů:
1. Komíny a kouřovody se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu.
2. Kouřovod vedoucí z topidla do komínového tělesa musí být správně izolován.
3. Dbejte na řádné stabilní a těsné zaústění kouřovodu do komínového tělesa.
4. Zajistěte pravidelné vymetání sazí
v komíně a vybírání nečistot z komínu.
5. Alespoň jednou ročně nechte komín
zkontrolovat kominickou firmou.
6. Před instalací topidla nebo změně paliva nechte provést revizi komínu.
7. Dbejte na dostatečné zajištění vymetacích a vybíracích komínových dvířek.
8. V žádném případě nepoužívejte komíny, u nichž byly zjištěny závady.
9. Na půdě ukládejte hořlavé předměty nejméně 1 metr od komínového tělesa.
10. Do komínového zdiva nesmí zasahovat žádné hořlavé stavební prvky.
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Áčku se nedaří, ostatní hrají výborně
Tomáš Svoboda
Klánovické fotbalové „A“ mužstvo Svoboda (13 gólů), Michal Famfulík
stále čeká na první výhru v soutěži a je (5 gólů) a Kristián Rut (také 5 gólů).
na posledním místě tabulky s jedním
Starší přípravka se po těžkém
bodem. Postupně prohráli na Zbrasla- začátku soutěže zápas od zápasu
vi 0:7, doma s béčkem Aritmy 0:4 zlepšuje a v současnosti je na
a v Radotíně 1:4. Mužstvo se trápí 9. místě tabulky. Kluci porazili doma
hlavně střelecky, v devíti odehraných ko- Vinoř 9:2, remizovali v Satalicích 1:1,
lech vstřelilo pouhých 5 branek. Další prohráli s Třeboradicemi 1:4 a roznepříjemností je zranění brankáře Ven- stříleli Tróju 17:1. Nejlepšími střelci
dela, který v zápase s Aritmou dostal po jsou Tomáš Mirovský (11 gólů), Tonešťastném souboji s útočníkem sou- biáš Chaloupka (6 gólů) a Jarda
peře ránu do hlavy a z hřiště ho musela Chvojka (také 6 gólů).
odvézt sanitka. Za zápasu si odnesl
Mladší přípravka – u které se nově
otřes mozku, pohmožděnou krční pá- žádná tabulka a pořadí neeviduje – poteř a naštípnutou čelist a tak mu spo- kračuje ve výborných výkonech. Kluci
lečně popřejme hlavně brzké uzdrave- postupně vyhráli s Dolními Počernicení a návrat do sestavy.
mi 11:4, vítězství 24:0 přivezli z XaveMuži „B“ porazili v domácím zá- rova a doma v krásném zápase těsně
pase Pragu 2:0, těsně prohráli ve Vr- prohráli se Střešovicemi 9:10. Nejlepšovicích 3:4 a porazili Hrdlořezy 3:2. ším střelcem „osmiček“ a zároveň bezMužstvo je po 8. kole na 5. místě se konkurenčně nejlepším střelcem celých
3 výhrami, jednou remízou a 3 pro- Klánovic je Matěj Houžvička se 49 góly
hrami. Nejlepšími střelci béčka jsou (v sedmi zápasech…), na 2. místě je
Marek Fuchs a Martin Žatečka se tře- Honza Liška (19 gólů), třetí je Šimon
mi vstřelenými góly.
Procházka s 8 góly.
Starší žáci pokračovali ve skvělých
Minipřípravka v neděli 22. října za
výkonech, které je postupně vynesly mlhy a nepříjemného počasí odehrána vynikající třetí místo tabulky. Kluci la v pořadí 2. turnaj soutěže MINI Star.
postupně porazili Přední Kopaninu A celému týmu se vedlo opravdu
3:0, vyhráli na Stodůlkách 4:1, remi- skvěle. Šestice kluků a jedna slečna
zovali na Motorletu 1:1, porazili Boh- (sestava Matyáš Bezouška, David
nice 3:0 a všechny body přivezli také Brabec, Michal Kučera, Šimon Proze Střešovic za výhru 4:3. Tým má cházka, Ester Svobodová, Denis Franohromný charakter a zdobí jej veliká ke, Erik Hrbáč) dokázala 4x vyhrát,
bojovnost, se kterou dokáže přehrát jednou remizovat a turnaj jsme tak nai fotbalovější soupeře. Nejlepšími střel- prosto zaslouženě vyhráli. Navíc byl
ci jsou zatím Pepa Bílý se 12 góly, nejlepším hráčem celého turnaje vyOndra Nejedlý se 6 góly a Tomáš Ul- hlášen náš útočník Šimon Procházka
rich se trefil pětkrát.
se 14 vstřelenými góly. O budoucnost
Také mladší žáci se rozjeli ke klánovického fotbalu se tak bát neskvělým výkonům a patří jim třetí příč- musíme ☺
Tomáš Svoboda
ka v tabulce. Doma porazili Bílou Horu 5:3,
vyhráli na Slavoji Podolí 3:2, porazili Bohnice 4:0 a přivezli velmi cenné vítězství
z Řep 2:0. V týmu
mladších žáků panuje
výborná atmosféra a
zároveň je zde potřebná konkurence, která
všechny kluky motivuje k výborným výkonům při zápasech
a poctivé práci při trénincích. Nejlepšími Turnaj fotbalových nadějí v Satalicích nejmladší klánostřelci jsou zatím Kuba vičtí fotbalisté vyhráli.
Foto FK Klánovice

Klánovický zpravodaj

11

XX. ročník

placená inzeerce

Kadeřník Roman děkuje všem svým
zákaznicím, z Prahy východ a okolí
a pro větší zájem oznamuje novou
otevírací dobu kadeřnického salónu
Šefl - hairstyle 7 dní v týdnu.
Salon v Úvalech u Prahy - Přišimasy
(Praha - východ)
Otevřeno 7 dní v týdnu
Otevírací doba: 9.00 - 21.00
Tel. 604 589 584
www.sefl-hairstyle.com, r.sefl@post.cz
- stříhání vlasů
- kreativní střih
- melírování
- barvení vlasů
- opalování vlasů
- trvalá do tvaru
- spirálovitá trvalá
- zpevňování vlasů
- techniky zahušťování vlasů
- typologie vlasů a pokožky
- svatební úcesy
- poradenství
- školení kadeřníků pro práci v zahraničí
KONZULTACE ZDARMA
Pracuji s kosmetikou: Selective, Loreal, Wella, Redken
Englisch Speaking

KONTEJNERY KRÁL
s uť • o dpa d • p ís e k • š t ě r k • z e m i na • kůr a
př e v oz s t r o jů • t e r é n ní úp r av y • n akl ada č

V í t K R Á L , Š e s t a j o v i c e , v i t k r a l @ v o l n y. c z

602 260 264
DÍME VŠE KOLEM DOMU
PROVÁ
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD, PŮD
PLOTY
ODVLHČOVÁNÍ DOMŮ
ZEDNICKÉ PRÁCE

mob. 603 505 987, stavebni-firma@seznam.cz
MALÁ FIRMA S VELKOU PRAXÍ
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AU T O D O P R AVA
NONSTOP
M I L A N P E T RU Ž Á L E K

❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

odvoz kontejnery
sutě. odpad, písky, drtě
recykláty, tříděná zemina
přeprava materiálu
avia, liaz, tatra, iveco
zemní a výkopové práce
smluvní ceny

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.cz
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KULTURNÍ DŮM KYJE
Praha 14 – Kyje, Šimanovská 47, tel. 281 867 609,
http://www.kvizpraha14.cz
TIP - České dráhy: Klánovice - Kyje (cca 10 minut)

PROGRAM na měsíc listopad:
4.11. (pátek) DISKOTÉKA PRO MLADÉ – DJ ALPÍNO zahraje pro vás pop-rockovou směs z domácí
i zahraniční produkce. Bude hrát i na přání a můžete si také zasoutěžit o ceny! Kč 60. Od 19 hod.
6.11. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE - Říkadla a křikadla - Karolina Kamberská. Dětský pořad
písničkářky a básnířky Karolíny Kamberské (ex Sestry Steinovy). Kč 140/50/40. Od 15 hod.
12.11. (sobota) TANEČNÍ ODPOLEDNE. Známá skupina Hitos z Prahy 14. Kč 60/30. Od 14 hod.
13.11. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE - Opice v Africe. Dvě opice ze zoo se dostanou do Afriky, kde
poznávají spoustu nových kamarádů. Samozřejmostí muzikálu jsou písničky, které si mohou děti
společně s opičáky zazpívat. Divadlo Genus. Kč 140/50/40. Od 15 hod.
16.11. (středa) ZÁBAVNÝ VEČER S UVEDENÍM KNIHY O SOUDOBÉM SAMURAJOVI F. KOLLMANOVI.
Spoluúčinkují: Richard Tesařík, člen skupiny Yo Yo Band, Pavel Nový herec divadla Ypsilon a Pavel
Vrána, básník a spisovatel – autor knihy o Františku Kollmanovi. Kč 90/45. Od 18 hod.
18.11. (pátek) IRENA BUDWEISEROVÁ A FADE IN. Zpěvačka, známá ze svého působení ve formaci
Spirituál kvintet, s kapelou FADE IN představuje posluchačům ve svém unikátním programu gospely
a spirituály v netradičních jazzových úpravách. Kč 150/75. Od 19 hod.
19.11. (sobota) KYJSKÝ BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK. Kde levně nakoupit oblečení
pro děti, které navíc pořád rostou. Srdečně zveme všechny rodiče i prarodiče na první akci tohoto
druhu. Zájemci, kteří máte zájem účastnit se jako prodávající, pište na info@kvizpraha14.cz. Kč 10
/ rodinné 30. Od 10 do 17 hod.
20.11. (neděle) FERDOHRANÍ - KLAUN FERDA. Jeden z nejznámějších klaunů v České republice opět
u nás v Kyjích. Děti čeká interaktivní show plná nevšedního humoru. Kč 140/50/40. Od 15 hod.
21.11. (pondělí) BESEDA O HISTORII – Václavova babička Ludmila. O dějinách trochu jinak při
besedě s historikem PhDr. Jiřím Sommerem, CSc. Kč 45. Od 18.30 hod.
25.11. (pátek) JAROSLAV HUTKA. Písničkář, skladatel, básník a spisovatel. Nenechte si ujít jeho
vystoupení k výročí návratu z emigrace v roce 1989. Kč 90/45. Od 19 hod.
26.11. (sobota) 2. DĚTSKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA. Účinkují dětské divadelní soubory z pražských
škol a DAMU. Zároveň proběhne vernisáž výtvarné soutěže žáků ZŠ Prahy 14 na téma Divadlo očima
dětí. Celým dnem vás bude provázet herec Jiří Krytinář. Kč 30. Od 12.45 hod.
27.11. (neděle) Výstava panenek II. K vidění budou opět panenky Barbie, Steffi aj. Historické i
moderní šatičky, botičky a další doplňky. Vystaveno bude na 150 různých modelů. Některé panenky
možno i koupit. Kč 40/rodinné 130. Od 11 do 16.30 hod.
30.11. (středa) UŽ JSME DOMA. Hudba skupiny Už jsme doma v sobě spojuje vlivy počátků punku
a avantgarndního myšlení, především z okruhu uskupení Rock in Opposition a české „nové vlny“ a je
rozhodně nejznámější českou kapelou ve světě! V zahraničí odehráli celkově přes 1000 koncertů. Letos
UJD oslaví 25 let na scéně. Nenechte si ujít tento jedinečný hudební zážitek. Kč 150/75. Od 19 hod.
Kurzy konané v KD:
Kresba a malba (7-99 let): tel.: 605 042 188, Grafologie (dospělí): tel.: 602 277 019.
Taneční kurzy: www.astra-praha.cz, tel.: 722 941 890 (12-16 hod.), 284 826 566, nebo e-mail:
mbrozovsky@volny.cz
Jazykové kurzy: tel.: +420 777 180 240, email: z-metropolis@seznam.cz
Předprodej: každý pracovní den od 10 do 14 hod. v kulturním domě Kyje, Šimanovská 47 Rezervace
vstupenek: e-mail: info@kvizpraha14.cz, tel. 266 712 465, 266 712 468
Více informací: www.kvizpraha14.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!

Zveme Vás do nově otevřené
prodejny chovatelských potřeb
V pátém 502, Klánovice
Otevírací doba:
Po – Pá 16 – 19h
So
9 – 12h

Klánovický zpravodaj
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Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

Stálá služba:
602 429 913, 606 784 088
tel/fax.: 321 622 488

Zajišťujeme převozy a rozloučení
zesnulých v Praze a okolí
za přijatelné ceny.
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Motto: “Každý má svá práva…“

JUDr. Jiří Vyvadil
advokát

nabízí široké zkušenosti
soudce Nejvyššího správního soudu
trestního soudce
advokáta s třicetiletou praxí
ve všech právních oborech
rozhodce Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře ČR
a Agrární komoře ČR
-----------

Sídlo: K jízdárně 9/20, 19016 Praha 9,
radnice MČ Praha – Koloděje,
GSM: + 606 647 760,
e-mail: J.Vyvadil@seznam.cz

Restaurace OLYMP
opět pořádá tradiční

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ
A GASTRONOMIE SČMSD
Vás srdečně zve na

DEN VELKOPOPOVICKÉHO
KOZLA
V pátek 16. prosince 2011
každé 3. pivo zdarma

VEPŘOVÉ HODY
/jitrnice, jelítka, pečená kolena,
zabijačkový guláš, ovar, tlačenka/

Živá hudba: od 18:00 hod.
hraje: DUO Vašek a Zdenka

obsluha nahoře bez
Srdečně zveme všechny štamgasty
a přátele dobrého jídla a pití !

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
30. 11. 2011 (14:30 – 18:30)
28. 1. 2012 (9:00 – 13:00)
Pro školní rok 2012/2013 nabízíme tyto obory:
• hotelnictví
• cestovní ruch
• gastronomie
• kuchař-číšník
• gastronomie, podnikání – nástavba
Adresa školy:
Slavětínská 82, Praha 9 – Klánovice
Více informací:
www.hotelova-skola.cz, 736 754 757

Klánovický zpravodaj
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587, http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda program na listopad 2011
Úterý 1. 11. 2011, 19:00

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY – HEDVIKA VILGUSOVÁ - NOVÝ ZÁKON

Vzpomínková výstava věnovaná klánovické výtvarnici a ilustrátorce Hedvice Vilgusové. Výstava potrvá do konce měsíce.

Čtvrtek 3. 11. 2011, 19:30

KINO - MUŽI V NADĚJI

ČR / 2011 / komedie / 112 min / od 12 let / Jiří Vejdělek / hrají: Jiří Macháček, Boleslav Polívka . „Není vůbec jednoduché napsat komedii o tak úžasné a v podstatě
dokonalé bytosti, jakou je muž. Potřebujete totiž najít alespoň nějaké chyby, z nichž byste si mohli utahovat.“ tvrdí autor a režisér.

Neděle 6. 11. 2011, 14:00 - 17:00

KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK

FIMO - naučíte se základní techniky práce s polymerovou hmotou - proužky, spirálky, bull eye a další a z těchto vzorů různé druhy korálků a přívěsků. Sebou pevnou
krabičku na odnesení neupečených výrobků. Cena 350 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Pondělí 7. 11. 2011, 19:30

BLUES JAM SESSION

Blues Jam Session je akce určená pro hudebníky všech úrovní, kteří mají chuť zahrát si se spřízněnými dušemi bluesové standardy velikánů tohoto žánru jako jsou
Muddy Waters, B.B.King, T-Bone Walker a další. Hudební nástroj může být jakýkoliv, vítáni jsou samozřejmě i zpěváci a zpěvačky. Předpokládá se, že podle účasti
bude mít každý možnost zahrát si nejméně tři písničky. Aparatura, t.j. bicí souprava, kytarové a basové kombo, mikrofony atd. budou zajištěny. Stačí, aby si účastníci
přinesli svůj nástroj, např. kytaru, basu, foukací harmoniku, saxofon, bubeníkům stačí vzít si paličky. Vstupné je pro účinkující i diváky ve výši 50 Kč, studenti
a důchodci 30 Kč. Blues Jam Session v Besedě se bude konat každé první pondělí v měsíci od 19.30 hod.

Úterý 8. 11. 2011, 19:00

DIVADLO - ROZPUSTILÉ HOLKY VE ŠKOLE

Autor Rudolf Kafka. Hraje Ochotnický spolek klánovických (nejen) učitelů. V roce 1896 uvedli herci Národního divadla na Žofíně tuto lehkou komedii ze školního
prostředí. V roce 1917 ji v Besedě sehrála parta klánovických ochotníků. A jiná parta klánovických ochotníků se v roce 2011 pokusí vstoupit téměř do stejné řeky.
Přijďte se podívat, co se za těch 100 let ve školství změnilo a co je věčné. Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 10. 11. 2011, 19:30

KINO - BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA

USA / 2011 / Romantická komedie / 118 min / od 12 let / Glenn Ficarra a John Requa/ hrají: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore/ Čtyřicetiletý Cal prožívá
svůj sen – má dobrou práci, skvělé děti a za manželku lásku ze střední školy. Když ale zjistí, že ho jeho žena podvádí a chce se s ním rozvést, jeho „dokonalý“ život
vezme rázem za své. A co je horší – Cal se ocitne ve světě svobodných, jenže sám už několik desítek let nerandil, a tak zažívá jeden neúspěch za druhým.

Úterý 15. 11. 2011, 10:30

DĚTSKÉ DIVADLO – TRAMPOTY ČERTÍKA HUBERTA

Uvidíte, že i s čerty můžou být žerty… Hraje divadlo Koloběžka. Vstupné: 45 / 50 Kč

Neděle 20. 11. 2011 14:00 - 17:00

KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK

ARTYČOKOVÝ PATCHWORK - tzv. patchwork bez jehly, žádné šití, budeme zdobit polystyrenové koule reliéfovou technikou, kde se používají kousky látek a špendlíky,
vyrobíme si krásné vánoční dekorace či dárky. Cena 320,-Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz.

Neděle 20. 11. 2011, 16:00

KINO – ŠMOULOVÉ

USA / 2011 / animovaný / 102 min / přístupný / dabing / Raja Gosnell /. Malí modří hrdinové tentokrát uprostřed, newyorského Central Parku. Vstupné: 65 Kč

Úterý 22. 11. 2011, 19:30

KONCERT – SKUPINA MEDICIMBAL

Originálním spojení cimbálu a rockové kapely s plným pěveckým nasazením dosahují zcela jedinečného zvuku a energie. Ve své hudbě obecně spojují duši lidové písně
s aranžemi inspirovanými moderními žánry. Na akcích, kde účinkují, sklízí nebývalý úspěch pro svoji bezprostředně vyzařující energii, komunikaci s publikem a kvalitní
pěvecké a hráčské výkony.Široký repertoár je vystavěn od lidových písniček přes etnické a taneční skladby až k novodobým hitům od interpretů jako jsou U2, R.E.M.,
ABBA, Pink Floyd, Beatles a další. Skupina je specifickým výkvětem moravské hudebnosti.Účinkovali mj. na koncertě s Donnou LEWIS (Praha, Žofín), na akcích jako
jsou Brněnské Vánoce, Velkopavlovické vinobraní, Pálavské vinobraní, a dalších... (více na www.medicimbal.cz). Vstupné: 160,-. Přijďte, stojí to za to!

Středa 23. 11. 2011, 17:30

MALÝ KLÁNOVICKÝ SVAŘÁČEK

Pohádkové tvoření u příležitosti křtu knížky Pohádkové tvoření, na níž se podílely klánovické děti z Výtvarné dílny Táni Macholdové, proběhne veselý program pro
děti od 0 do 99 let. Básničky, písničky, hádanky, vtipy, horory i pohádky. Například: O princezně, která se proměnila v karbanátek, Pštros elektros, Počítání dědečků,
Maruška Herdekfiluška, Tatínek spadnul do záchodu a moc vás odtud všechny pozdravuje a jiné.Účinkují: Táňa Macholdová, Jan Nejedlý, Alena Nejedlá a další.

Čtvrtek 24. 11. 2011, 19:30

KINO – NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ LINKOU

USA / 1959/ krimi / 136 min / titulky / od 12 let / Alfred Hitchcock / hrají: Cary Grant, Eva Marie Saintová / Špionážní thriller na oblíbené Hitchcockovo téma falešné
identity a pronásledování. Cary Grant na vrcholu své filmové kariéry. Jeden z nejstylovějších, nejnapínavějších, nejvtipnějších i nejromantičtějších filmů Alfreda
Hitchcocka.

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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Klánovický zpravodaj

Bydlí v Klánovicích

Oldřich Mikuláš Dufek

V Klánovicích je tajuplné místo, kudy jak
Alenka vejdete do země za zrcadlem.
Ocitnete se v kouzelné zahradě, kde z trávy vystrkují hlavy andělé, keramický ježek
bydlí v kleci pro kanárka a roury od kamen
jsou plné světla. Podobně půvabná zákoutí
naleznete na obrazech malíře a grafika Oldřicha Mikuláše Dufka, který v domku na
této zahradě žije. „Naše rodina pochází ze
Škvorce,“ vypráví místní rodák (1947),
„otec s dědou postavili v Klánovicích obchod, dnes žlutý rohový dům naproti lékárně. Mezi lidmi se vždycky říkalo: jdeme
nakupovat k Dufkům,“ vzpomíná výtvarník.
Vystudoval Hollarovu grafickou školu na Vinohradech a v době komunismu se vedle
malování živil, jak se dalo. „Lezl jsem například v potápěčském přístroji do benzinových nádrží,“ směje se pan Dufek.
Od roku 1989 už ale působí jako umělec
na volné noze. První obrázek, který namaloval jako kluk, byla hájovna Nové Dvory na Placinách obývaná tajuplným panem
Sámem. Klánovice a jejich okolí zůstávají dodneška velkým malířovým tématem.
Na jeho obrazech nalezneme prvorepublikové vily, lázně se slunící se „zrzavou“
Kleopatrou, úvalský viadukt či hradešínský
kostelík. Pro vytváření těchto pláten volí originální techniku – malbu kávou. „To musíte udělat fest šálek pořádně silného kafe,
které potom nanášíte štětcem do kontur
udělaných tužkou a na závěr všechno
zafixujete lakem,“ vysvětluje princip malby.
Jiným osobitým rysem jeho výtvarných děl
je ohýbání a vlnění hranic malovaných objektů a často přítomný český teriér (psí plemeno vyšlechtěné v Klánovicích) v rohu obrazu. Vše výše zmíněné zanedlouho oceníme i na klánovické pohlednici. Mikuláš
Dufek vystavoval v desítkách českých
měst, ale i v Hamburku nebo v Nottinghamu. K jeho uměleckým vzorům patří Jan
Zrzavý, Kamil Lhoták či Adolf Born. Do kouzelné země za zrcadlem můžete nahlédnout i na www.volny.cz/oldufek/ nebo na některé z dalších výstav v KC Beseda.
Robert Zoulík
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Tip na výlet

Chotouň – magické rodiště
svatého Prokopa
Ve vesnici Chotouň se roku 970
narodil svatý Prokop, poustevník,
zakladatel Sázavského kláštera
a první český světec. O tomto asketickém muži přetrvala do dnešních
dnů řada legend. Nejznámější z nich
je o tom, kterak neohrožený opat zapřáhl
do pluhu čerta a vyoral
jím brázdu dlouhou
21 kilometrů. Tento unikátní geologický jev
skutečně existuje a je
dodnes dobře zřetelný
mezi Chotouní a Sázavou. Prokopovo rodiště
je poklidná vesnice, na
jejímž území se dochovaly domy s téměř
městskými proporcemi.
Při pátrání po stopách
tohoto neobyčejného
muže nejednou pocítíme ve vzduchu
zázraky. Na stěně Prokopského dvora se dochovalo staré zdivo a v něm
okénko vedoucí do komůrky, kde se
světec narodil. Na návsi stojí barokní socha sv. Prokopa držícího kříž
a zašlapávajícího nohou hlavu čerta.

Skulptura je umístěna nad pramenem
s léčivou vodou vyvěrajícím v nedaleké studánce. Voda v ní nikdy nezamrzá a má pozitivní vliv na mužskou potenci. Když se jí napije těhotná žena a třikrát se na místě
otočí dokola, bude její
budoucí potomek na
50% kluk. Z architektonických památek Chotouně nás zaujme barokní kostel, jehož dynamicky prolamovaný
půdorys nezapře svého
autora J. B. Santiniho.
Jiným stavebním unikátem je barokní špýchar s volutovými štíty.
V dolní části vsi je rozsáhlý Boháčův statek
s velkým chovem koní.
Za ním se zvedá vršek
s křížkem zvaný Homole, původně
mohyla z doby bronzové. Cesta je
jednoduchá, autem vyjedeme po kolínské silnici a kousek za Českým
Brodem zahneme vlevo přímo do
Chotouně.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Čínské Nové století
Budete-li se potřebovat rychle, levně a dobře najíst, vaše volba může
padnout na čínskou restauraci. Nápadná oranžová fasáda na kraji Újezdu patří restauraci Nové století. Uvnitř
na bílých stěnách jsou decentní plátna, v každém okně veliké vázy s bambusem. Sotva usednete na polstrovanou židli u mahagonového stolu
s vykládanou deskou, přinesou vám jídelní lístek. Polední menu nabízí kuřecí, vepřové a rybí směsi s nudlemi
či s rýží. Vybrat si můžete i ze specialit jako je kachna, jehněčí, hovězí
nebo krevety. Kuřecí polévka je plná
masa, plátků bambusu a čerstvé houby shiitake. Ještě ji dojídáte a už vám

servírují hlavní chod. Porce jsou skutečně pro hladové. Zapíjet vedle čtyř
běžných piv můžete i originálním pivem Qing Tao. Plně nasycení možná
uvítáte smažené ovoce s medem či
smaženou zmrzlinu.
Nižší ceny a rychlost obsluhy činí
z této restaurace přitažlivou alternativu. Od restaurací podobného typu se
liší čerstvostí surovin a chutností přípravy.
★★★★✩
RESTAURACE NOVÉ STOLETÍ
Újezd nad Lesy, roh Ochozské a Starokolínské ulice,
otevřeno denně od 11:00 – 23:00
Ivana Zoulíková

