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V tomto
čísle najdete:

- Slovo starosty
- Co řešila Rada MČ
- Praha je pro les
- Téma: Do Prahy na kole
- Vzpomínky pana Suchánka
- My a zvěř v lese
- Pozvánky na akce
- Veterán Klub
- Náměstí H. Vilgusové
- Klánovický fotbal
- Ital hodnotí pizzerii
- Bydlí v Klánovicích





Začátek klánovické cyklostezka do Horních Počernic Foto KZ – Radomír Kůla



Klánovice, cyklistický ráj
aneb zakopaný poklad










CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 5 KČ

Klánovice byly už za časů mého dětství cyklistický ráj
a stále rájem jsou. Byť hodně nevyužitým.
Luboš Palata
Nedávná stávka na železnici a v městské hromadné dopravě, doprovázená původně
hrozbou blokád pražských tepen, ukázala, že Praha by mohla být cyklistické město.
I já jsem si řekl, že když do Prahy jezdil na kole do práce z těchto míst můj pradědeček,
tak si to po čase zkusím také. Takových lidí byly ten den desítky, možná i stovky tisíc.
Pro vás, kdo byste to chtěli zkusit také, jsme vyzkoušeli jednu z nejrovinatějších tras
až do centra města. Další, s víc kopci, ale možná ještě hezčí a slušně značená A25, vede
přes Horní a Dolní Počernice, Kyje, Jarov a Vítkov až na Náměstí Republiky.
Velkou změnou je, že nejen v metru, ale i v příměstských vlacích se nemusí za kolo
platit, takže si lze cestu do Prahy a z Prahy zkrátit popojetím vlakem. To, že Klánovice jsou
poslední „bezplatnou cyklistickou zastávkou“, kterou navíc prochází už nyní nejméně dvě
významné cyklotrasy – ona „A25 Žižkovská“, která vede od Národního divadla až do Úval
a pak 8100 „Pražské Kolo“, cyklotrasa okolo Prahy – z nás dělá důležitý cykloturistický uzel.
Najezdil jsem se synem Jakubem několik tisíc kilometrů po nejrozvinutějších
cykloturistických zemích světa, jako je Rakousko, Dánsko nebo Německo, a vím, že
v cyklistickém potenciálu Klánovic, kombinovaném navíc s kempem, je zakopaný
a zatím velice málo využívaný poklad. V takovém Rakousku by na nádraží podobném
klánovickému byla půjčovna, úschovna a možná i opravna kol, u podchodu by byla
informační tabule se seznamem restaurací, podrobným plánem Klánovic s cestou
do kempu a seznamem penzionů. Pro cyklisty by bylo označeno několik ulic se
zklidněnou dopravou, na hlavní ulici by byl pruh pro cyklisty, ve všech obchodech by byla
cyklomapa Klánovic a okolí. A pro nejméně desetinu lidí v Klánovicích by cyklisté byli
zdrojem obživy… Zkusme nad tím společně alespoň popřemýšlet… Téma str. 4 a 5
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
před prázdninami si Vás dovolím
upozornit na některé omezení,
která v Klánovicích nastanou. Jedno omezení nastane v průběhu výměny semaforu před základní školou. V průběhu měsíce června
a srpna by mělo dojít k výměně semaforu a k úpravě stanice MHD.
Na konci června a dále v měsíci
červenci bude v základní škole probíhat rekonstrukce zdravotně technické instalace. Tato stavba by neměla
omezit provoz školy. V současné
době se snažíme urychlit přípravné
práce pro další pokračování vestavby učeben do podkroví základní školy. Bohužel tato stavba již školu a její
chod částečně omezí. Zahájení této
stavby předpokládáme v září.
Opravu ulice K Rukavičkárně
budeme moci zahájit až po obdržení dotace od Magistrátu hl. m.
Prahy, zahájení oprav předpokládáme v měsíci září.
Opravy prašných silnic jsou zahájeny a děkuji všem občanům, kteří se rozhodli na opravy klánovických
komunikací přispět. Ochota těchto občanů bude zohledněna v plánu oprav
komunikací, které jsou naplánovány
na několik období. Zároveň se omlouvám občanům, jimž není možné přilehlé komunikace u jejich nemovitostí
opravit rovněž v tomto roce. Současné finanční možnosti klánovického rozpočtu to neumožňují.
Chápu rozhořčení občanů a jejich
poukazování na rozdíl stavu silnic
a chodníků na Hornopočernicku
a v centrální části Klánovic. Generální
opravy – budování komunikací
v centru se dějí na základě stavebního povolení a jsou financovány
z rozpočtu hl. m. Prahy. Stavební
dokumentace pro Hornopočernicko
se v současné době zpracovává.
Klánovice ve stavu komunikací
mají co dohánět, několikaleté zdržení ovšem nelze dohnat za půl
roku, byť se o zlepšení snažíme.
Proto opět děkuji těm občanům,
kteří chtějí Klánovice měnit k lepšímu, a to jak svou prací, tak např.
i svými finančními příspěvky.
Děkuji.
Petr Soukup
starosta MČ Praha-Klánovice
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Zprávy z rady

Rekonstrukce školy, rezervace
a výstavba u Bazaru
Martina Petráčková
Hlavně díky starostovi Petru Soukupovi se podařilo získat dotaci 10 mil.
Kč na dostavbu klánovické školy. Tato
dotace je zdaleka největší ze všech
podobně velkých městských částí.
Začátkem měsíce července bude
ve škole nejprve obnovena zdravotnětechnická instalace, následně bude
provedena vestavba 2 učeben.
Během letních měsíců by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti u školy –
bude vybudován nový semafor a nástupní ostrůvek pro zlepšení podmínek
cyklodopravy žáků a pedagogů.

Právní dokument obhajuje právo samosprávných celků hl. města Prahy na
uplatnění svých námitek k návrhu
na vyhlášení přírodní rezervace na
svém území, které je podle stávajícího
výkladu zákona popřeno. V druhé části zdůrazňuje nutnost rozšíření rezervace, aby mohly být zachovány cenné
biotopy a jedinečné živočišné druhy,
které se v lese nacházejí.
Pokud by Magistrát hlavního města
Prahy akceptoval uvedené námitky
a rozšířil přírodní rezervaci, tak by zároveň vyhověl i vůli občanů Klánovic,
kterou vyjádřili prostřednictvím refeProjekt Kouzelná zahrada renda k otázce golfu místo západní
23. 6. se konalo veřejné zasedání Za- části lesa v Klánovicích, které se konalo
stupitelstva MČ, jehož součástí bylo 7. 11. 2009.
Tato velmi kvalitně zpracovaná stuusnesení ke stavbě „Kouzelná zahrada“.
die
potvrzuje legitimní nárok naší městTomuto zasedání předcházelo několik
ské
části na rozhodování o budoucnosti
jednání pracovní skupiny, jejímiž členy byl
nejen
dnešní, ale především budoucích
starosta, architekti, vedoucí stavebního
generací.
odboru, sousedé a zástupci investora.
Podařilo se dosáhnout kompromisu – půLípy
vodní návrh stavby byl zredukován z 29
Rada diskutovala o otázce obnovy lina 18 bytů, z 54 parkovacích stání na 39,
pové
aleje. S Agenturou ochrany přírody
celkový objem stavby byl zredukován
a
krajiny
je sjednáno, že ještě před zao cca 30 %, došlo ke zrušení původně
mýšlenou
realizací zpracuje aktualizozamýšlené sedlové střechy. Došlo k odvanou
studii.
V měsíci září plánujeme
sazení od chodníku, byla zvětšena vzdásvolat
besedu
s odborníky na téma
lenost od sousedů, u silnice bude vysálípy,
o
jejímž
konání
i výsledcích diskuzena zeleň. Starosta byl zastupitelstvem
se
budeme
občany
informovat.
pověřen podpisem smlouvy o umístění
inženýrských sítí za předpokladu, že Projednání konceptu
předložený projekt bude splňovat doúzemního plánu
hodnuté parametry.
Zastupitelstvo vzalo na svém jednání
na vědomí vyhodnocení připomínek
Námitky k návrhu
městské části MÚ Klánovice ke konna vyhlášení přírodní
ceptu územního plánu. MČ Klánovice
rezervace Klánovický les na jednání ohledně územního plánoPrávní zástupce Městské části Pra- vání potvrdila, že dále trvá na svých přiha-Klánovice podal dne 17. 6. námit- pomínkách, zvláště na podmínce poky k návrhu na vyhlášení přírodní re- sloupnosti a podmíněnosti možné výzervace Klánovický les. Jedná se stavby na Hornopočernicku – před
o rozsáhlý dokument zpracovaný zahájením stavby domů je třeba vyJUDr. Petrem Svobodou, na kterém se stavět tzv. klánovickou spojku. Záshodla celá politická reprezentace stupci MČ dále na ústním jednání s odKlánovic a významná skupina exper- borem územního plánování uvedli,
tů v oboru ekologie a ochrany přírody. že navrhují vytvořit dostatečný zelený
Stejný dokument je podán i za MČ pruh oddělující katastrální území KláPraha 21 Újezd nad Lesy.
novic a Horních Počernic.
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Otázky a odpovědi
aneb co vás zajímá
Otázky zodpověděl starosta Petr Soukup
Proslýchá se, že 5 parkovacích
míst u nádraží před restaurací
U Dašů bude opět k dispozici pro
veřejné parkování. Kdy budou tato
místa k dispozici a kdy zmizí značka rezervace těchto míst pro návštěvníky restaurace u Dašů?
Značka vbrzku zmizí, nájem byl
ukončen ke konci měsíce května.
Parkování u trativodu je jedinou
reálnou možností jak rozšířit počet
parkovacích míst u nádraží. Učinil
ÚMČ Klánovice už nějaké konkrétní kroky k využití tohoto prostoru?
Klánovické nádraží a jeho okolí má
kapacitu pro uspokojení potřeb parkování klánovických občanů. Problém
nejsou auta klánovických občanů, ale
auta z přilehlých městských částí
a obcí. Zvyšováním kapacity parkovacích míst zhoršíme jen životní
podmínky Klánovic. Chceme jít jinou
cestou, nabídnout klánovickým občanům jiný způsob dopravy – MHD
a poté parkování u nádraží omezit,
popř. z prostředků MČ vybudovat
rezidenční parkoviště. Požádali jsme
magistrát o vypracování studie řešení
tohoto prostoru.
Jak je možné, že herna v Klánovicích byla povolená, přestože se
nachází naproti klánovické škole?
O povolení herny nerozhoduje ÚMČ.
Připravila již Rada MČ zadání
pro odbornou firmu na zpracování dopravního generelu včetně řešení parkování u nádraží? Pokud
ne, kdy bude? K této problematice
vítáme jakékoliv návrhy od našich
občanů.
Návrh řešení dopravy v Klánovících existuje, nicméně poptáváme odborníky pro vypracování a zhodnocení návrhů řešení. Tento proces
není ukončen a uvítáme zapojení odborné veřejnosti.
V KZ 6 bylo sděleno, že jsou vítány jakékoliv návrhy od našich občanů ve věci nedostatku parkových

míst. Jednou z takovýchto možností je cestování na nádraží na kolech, což by mohlo zásadně přispět
k omezení počtu aut na parkovišti u nádraží. Tuto možnost by mohli využít nejenom klánovičtí, ale
i šestajovičtí a újezdští. Bohužel
bez možnosti úschovny kol během dne nelze propagovat dojíždění na kole. Nádražní budova by
mohla poskytnout prostor pro úschovnu kol. Jaké kroky ÚMČ učinilo v jednání se Správou železniční a dopravní cesty k využité
nádražní budovy k úschovně kol?
Seznámili jsme se s prostory na
nádraží, které jsou k dispozici a mohly by být městskou části pronajaty.
Bohužel úpravy těchto prostor pro vybudování bezpečného ukládání kol
a bezpečný provoz jsou značné. Variantou by bylo vybudování nových
úložných prostor na nástupištích.
V této otázce rovněž spolupracujeme
s magistrátem a požádali jsme pana
náměstka Březinu, aby Klánovice
byly zařazeny do pilotního projektu
pro cyklodopravu v Praze.
Klánovičtí, kteří bydlí na tzv. Počernicku, využívají zkratku na stanici
autobusu u Bazaru, která vede přes
pole. Je to příjemná ranní i odpolední
procházka. Bohužel po ukončení
stavby na konci ulice Karla Křížka
směrem k poli nebyla polní cesta
uvedena stavitelem do původního
stavu. Polní cesta je rozrytá těžkou
stavební technikou, která sem
v době stavby zajížděla. Pokud
prší, nelze projít polní cestou kvůli blátu. Je možné požádat ÚMČ,
aby byla polní cesta u vyústění ulice Karla Křížka směrem k Šestajovicím srovnaná, aby se mohlo po
ní pohodlně chodit i za deště či blátivého počasí?
Součástí stavebního povolení je
povinnost stavebníka uvést komunikace do původního stavu. Po získání více informací ÚMČ stavebníka vyzve a bude trvat na nápravě.
Otázky kladla Marie Mikušová
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Lesní spojenectví
Po pěti letech marných snah,
téměř dva roky po referendu, se
podařilo téměř nemožné. Pražští
zastupitelé odhlasovali „zadání
změny územního plánu“, kterým
opět vrátí Klánovickému lesu „lesní účel“, a naplní tak vůli 80 procent klánovických voličů, kteří
hlasovali proti rozšíření stávajícího golfového areálu.
Za tento úspěch zasluhují ocenění všichni klánovičtí zastupitelé a celá klánovická radnice, protože bez spolupráce všech by se
nic takového nemohlo podařit.
Jedině díky této spolupráci se
podařilo vyřešit „kvadraturu kruhu“, kdy strany a hnutí „vládnoucí“ na klánovické radnici buď neměly v pražském zastupitelstvu
své poslance, nebo, v případě
ODS, byli dříve nakloněni podpoře golfu. A naopak strany, jež
byly schopny dát v zastupitelstvu
dohromady jasnou „prolesní“ většinu, tedy TOP 09 a ČSSD, jsou
nejen rozděleny na magistrátu,
kde ČSSD vládne s ODS, ale
v Klánovicích jsou „opozice“.
Právě „klánovické opozici“ patří dík, že „naočkovala“ vedení
pražské ČSSD, aby les protlačila
do koaliční dohody s ODS a na
dodržení trvala. Zastupitelé TOP
09 hlasovali většinově pro les, ale
dvanáct les bohužel nepodpořilo.
Poděkování patří i primátorovi
Bohuslavu Svobodovi a pražské
ODS, jejíž většina v tomto hlasování ukázala, že slova o „změně“
nejsou jen fráze. Dík patří ale
hlavně radě klánovické radnice,
především oběma místrostarostkám, které odvedly na prosazení
tohoto kroku obrovský kus práce.
Ještě není úplně vyhráno, ale
tato bitva byl důležitý zlom. „Lesní spojenectví“ je třeba udržet
ale až do vítězného konce, a pokud možno i po něm. Ale také už
přemýšlet o „míru“, tedy jak po vítězství lesa podpořit golfový klub,
aby z Klánovic neodešel. Protože
tak, jak by bylo škoda lesa, byla by
škoda i golfu.
Luboš Palata.
šéfredaktor KZ
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Fotoreportáž: Na kole až na Václavák
Radomír Kůla

Fotka č. 1
První etapa cesty na „Václavák“ prakticky začíná na cyklostezce z Klánovic do Horních
Počernic. Vilkovou čtvrtí až
na konec Počernic, Lidl po levé
ruce, po pravé benzínka Lukoil
okolo Mac Donalda směr konečná metra Černý Most.
Fotka č. 2
Na Čerňáku vede cyklostezka po střeše metra až ke stanici „Rajská zahrada“, kde
metro mizí pod zemí. Stanici metra máme po levé ruce
a pokračujeme rovně za nosem k sídlišti Lehovec, které
také zůstává po pravé ruce,
okolo školních hřišť na Lehovci následuje sjezd do
Hloubětína ul. V Chaloupkách (po levé ruce zalesněný kopec) k hloubětínskému
zámečku stále z kopce dolů,
až se vrátíme na hlavní ulici
Poděbradskou, tou dolů na
velkou světelnou křižovatku.
Fotka č. 3
Asi 200 metrů za touto křižovatkou směrem do centra
před benzínkou odbočíme
doleva, orientační bod: staveniště několikapatrového
bytového domu.
Fotka č. 4
Po zdolání schodů se opět
nacházíme na regulérní cyklostezce. Ukazatel pod schody informuje, že do centra je
to pouhých 10 km.
Fotka č. 5
Na této pouze rok staré cyklostezce se jede moc pěkně,
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ale někteří bruslaři mají pocit,
že patří jen jim.
Fotka č. 6
Na této pouze rok staré cyklostezce se jede moc pěkně,
ale někteří bruslaři mají pocit,
že patří jen jim.
Fotka č. 7
Není kam zabloudit, cyklostezka vede až k vysočanské
poliklinice.
Fotka č. 8
Tak, řekli byste, že jedete po cyklostezce ve Vysočanech, park
po levé ruce a po pravé ruce Rokytka, k tomu krásně voní lípy.
Fotka č. 9
Ne nadarmo je u této hospůdky cedule SPZ, Stanice poslední záchrany. Zde totiž končí
cyklostezka. Přejedeme parkoviště a podchodem podjedeme
frekventovanou silnice výjezdem vyjedeme/vyjdeme nahoru na chodník, zde zabočíme do
leva do protisměru a po pár metrech jsme opět u Rokytky.
Fotka č.10
U těchto sloupů se podle
cyklistických značek dáme
do leva přes Rohanský ostrov do centra.
Fotka č. 11
Míjíme různá malebná zákoutí, pozvánka na svijanské pivo je lákavá.
Fotka č. 12
Okolo sochařského ateliéru
se dostáváme ke golfovému
hřišti na Rohanském ostrově.
Asi toto by zbylo z Klánovického lesa, kdyby se tam vy-
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stavělo golfové hřiště, říkám si.
Fotka č. 13
Po Rohanském ostrově vede stezka pod dohledem velikých jeřábů neomylně k Vltavě.
Fotka č. 14
Vůně vody prozrazuje Vltavu.
Fotka č. 15
Po nábřeží až k Rudolfinu, zde cyklostezka
končí, do cíle, tj. na Václavák je to jen kousek.
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Vzpomínání s klánovickou cyklistickou legendou
Kam z Klánovic na kole, o tom
jsme si povídali s nestorem klánovických cyklistů, panem Jiřím Suchánkem, v den jeho jedenadevadesátých
narozenin. Pan Suchánek se v současné době v nemocnici zotavuje
z následků úrazu, který utrpěl, když
ho počátkem roku v Klánovicích srazil nepozorný řidič. Rehabilitace sice
pokračuje pomalu (úměrně věku), ale
pan Suchánek si uchovává jasnou
mysl a zájem o veškeré dění, o to
cyklistické obzvlášť.
Před lety připravoval pan Suchánek pro zájemce víkendové cyklovýlety do blízkého a někdy i docela

vzdáleného okolí Klánovic. Každý rok
se začínalo výpravou na kopec Klepec u Přišimas – dnes už tam také
vede cyklostezka. Jižním směrem se
jezdilo k Sázavě, do Jevan, přes Voděradské bučiny, do skanzenu v Kouřimi nebo na Lipanské bojiště.
Na východ vedl výlet přes Kolín a Poděbrady do Nymburka s návštěvou základů slavníkovského hradiště v Libici
nad Cidlinou, cestou na severovýchod
jsme mohli vidět Benátky nad Jizerou,
Přerov nad Labem i Kokořínský důl s
obědem ve vyhlášené restauraci u Grobiána. Celodenní výlet lze prodloužit až
za Mladou Boleslav na dohled hradu

Bezděz. S panem Suchánkem jsme
vzpomínali i na doby i na časy jeho nejvyšší cyklistické výkonnosti – to si počátkem jara přivázal na záda běžky, za
rozbřesku okolo páté hodiny vyrazil
z Klánovic a obědval už v Peci pod
Sněžkou, v nohách 161 km. Po několikadenním lyžování se opět na kole vrátil domů. Do Krkonoš jezdil přes
Nymburk a Jičín, zpátky kolem Labe,
což bylo nevýhodnější podle výškového
profilu trasy.
Chtěl bych poděkovat panu Suchánkovi nejen za tohle poutavé vyprávění a popřát mu hodně sil
k uzdravení!
Tomáš Ruda
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Zpráva úřadu
Mobilní sběr nebezpečného
odpadu
Barvy, baterie všech druhů včetně
olověných akumulátorů, čisticí prostředky, fotochemikálie, hydroxidy,
chemikálie, kosmetiku, kyseliny,
léky, lepidla, nádobky od sprejů,
motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky
a zářivky můžete odkládat obsluze
sběrového vozidla
9. 8. 2011
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.

Naši jubilanti
V červenci oslaví narozeniny
naši spoluobčané
Pošmourná Marta
Starý Jiří
Zejdová Hana
Němec Miroslav
Karlinová Alena
Vlk Zdeněk
Tichá Varvara
V srpnu oslaví narozeniny
naši spoluobčané
Hejtmánková Jiřina
Svačinová Božena
Kobsinek Otakar
Vonšovská Zdeňka
Piroutová Libuše
Šuhajdová Edeltraud
Horák Jaroslav
Horák František
Lindr Petr
Toužilová Jana
Malá Věra
Podhorová Dagmar
Blahopřejeme!!!

XX. ročník
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Zprávy z magistrátu

Obrat v náš prospěch
Zprávu, že ve čtvrtek 23. 6. 2011
byl konečně zastupitelstvem hl. m.
Prahy přijat návrh na zpracování
změny územního plánu ve prospěch
Klánovického lesa, už uvedla většina
pražského a celostátního tisku. Je to
pro nás mimořádně dobrá zpráva,
která je plodem několikaměsíčního
úsilí klánovické, újezdské a celopražské administrativy. Chtěli bychom zde
ale upozornit na dvě věci. Za prvé, že
tímto aktem pouze začíná fáze zpracování, což znamená další měsíce
práce s nejistým výsledkem – na konci
tohoto procesu je totiž třeba, aby pražské zastupitelstvo tuto změnu znovu
definitivně potvrdilo. Za druhé, že investor svůj záměr stále nevzdal. Například je zřejmé, že investoval energii
směrem k TOP 09, a výsledkem bylo,
že 12 zastupitelů této strany nás ne-

podpořilo. Zbytek klubu TOP 09, tj.
14 zastupitelů, se naopak přiklonil
k nám a stejně jako všichni přítomní
zastupitelé ostatních politických stran
se rozhodli nás podpořit. Dohromady
tedy dalo hlas Klánovickému lesu
48 zastupitelů a všichni tito si zaslouží
naše poděkování. Ale i když celý byrokratický proces bude postupovat v naprostém pořádku, stále může bohužel
kdykoliv nastat nějaký nepříjemný zvrat.
Z pohledu věcných argumentů a vynaložené energie jsme samozřejmě
hodně silní. Ale byli jsme silní i za primátora Pavla Béma a všichni si pamatujeme, že jsme šli dokonce do ulic, aby
byl náš hlas vyslyšen. Optimismus nás
však nesmí opustit a hlasování ze
čtvrtka 23. 6. 2011 nám rozhodně důvody k optimismu dává.
Zorka Starčevičová, místostarostka

Přibylo policistů v obvodu Klánovic
Místní oddělení Policie České republiky v Újezdě nad Lesy se sídlem
v ul. Lišická 1502, Praha 9 je zde již od
roku 2002. Před tímto rokem zde fungovala pouze policejní stanice s několika policisty a to pouze během dne, ale
dnem 1. 1. 2011 nastal zlom v rámci zajištění bezpečnosti v katastru MČ Prahy
21, do jehož obvodu spadá Újezd nad
Lesy, Koloděje, Klánovice a Běchovice.
Místní oddělení policie se tímto dnem
stalo oddělením 2. typu, což pro laickou
veřejnost znamená posílení oddělení –
v našem případě o 12 policistů v hlídkové službě a 4 policistů do obchůzkové
služby.
Místní oddělení policie Újezd nad
Lesy působí na rozloze 27 km2, v níž je
k pobytu přihlášeno cca 15600 obyvatel. Rozlohou lze náš obvod zařadit
mezi jeden z největších obvodů v Praze.
Do našeho obvodu spadají městské
části Újezd nad Lesy, Koloděje, Běchovice a Klánovice. V minulém roce se
nám rovněž podařilo sjednotit okrsky s
městskou policií a ustanovit čtyři okrskáře, které vám blíže představím v navazujících článcích tohoto periodika.
Okrskáři MOP úzce spolupracují s okrskáři městské policie, a to nejen při výměně důležitých informací, ale i při pra-

videlných společných obchůzkách v daném okrsku.
V následujícím období bychom rádi
intenzivněji prosazovali jednotlivé oblasti Community policing. Do Community policing zahrnujeme prevenci kriminality, spolupráci Policie ČR se
zainteresovanými orgány a veřejností
při zajišťování bezpečnosti a zejména
při předcházení trestné činnosti. V rámci
Community policing je třeba prohlubovat spolupráci nejen s ÚMČ Prahy 21,
ale i s dalšími orgány veřejné správy, fyzickými i právnickými osobami, a zlepšit tak bezpečnostní situaci v našem
obvodě. Věřím, že se na jednotlivých
připravovaných či právě probíhajících
projektech jako prevence u seniorů, prevence na školách či průběžné informování občanů o bezpečnostní situaci
v obvodě nebo například zajištění informační tabule PČR na úřadu městské
části apod. budeme podílet společně.
Občané tak mohou projeví zájem
a prakticky se podílet na zlepšení bezpečnostní situace v našem obvodu.
Na budoucí spolupráci se těší policisté
MOP Újezd nad Lesy.
Npor. Ing. Vladimír Fober
vedoucí oddělení
(kráceno KZ)
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Názory a diskuze klánovických občanů

Aleje jako součást
našich životů
Aleje bezpochyby patří k českému
kulturnímu a přírodnímu dědictví.
Název alej je odvozen z francouzského aller – jíti a poté z allée, tedy
cesta, vycházka nebo i chodba.
Přestože je označení stromořadí
často vnímáno jako synonymum slova alej, je ve významu těchto pojmů
určitá odlišnost. Alej označuje minimálně dvouřadý vegetační doprovod cest, zatímco stromořadí tvoří
pouze jedna linie stromů.
Kromě již uvedených spíše praktických funkcí aleje jako krajinného
prvku nesmíme opomenout také
funkce estetické a jistě i spirituální.
Procházka alejí nás zklidňuje, v pravidelném rytmu se odkrývá a zakrývá výhled ven z aleje. Štíhlé vertikály vedou náš pohled vzhůru a pomyslně spojují život na zemi s nebesy.
Letité koruny stromů sepjaté v bezpečný tunel nás vedou domů. Snad
každý z nás má nějakou vzpomínku,
ve které se alej stala součástí jeho
příjemných prožitků.
Městské aleje mají svá specifika.
Dotvářejí urbanismus a zvýrazňují
hierarchii města. Jsou nezbytným
prvkem, který podporuje jeho obytnost. Do hlučného a pulsujícího pro-

středí vnáší oázu klidu a života. Dokáží zachytit prach a zplodiny, tvoří
bariéru proti hluku. Jsou útočištěm
ptáků i hmyzu. Jsou také symbolem
reprezentativnosti, a proto je najdeme v téměř každém městě a neodmyslitelně patří i k městům lázeňským. K nejznámějším evropským
bulvárům lemovaným dvou- nebo
čtyřřadou alejí patří pařížská Avenue
des Champs-Élysées nebo Unter
den Linden v Berlíně. Pamětníci si
možná vzpomenou na monumentální čtyřřadou lipovou alej na Václavském náměstí, která se bohužel nedochovala, ale v uvažované rekonstrukci celého náměstí je opět zakomponována.
Aleje jako živé organismy vyžadují
odpovídající péči, které se jim často
nedostává, ať již z důvodu finanční
náročnosti, anebo podcenění významu průběžné výchovy. Výsadbu,
výchovné, zdravotní a bezpečnostní
řezy, obnovu a další zásahy do stromů je nezbytné svěřit do rukou odborných specialistů. Jen tak zabráníme nenávratným škodám, a z alejí se budou těšit i budoucí generace.
Kateřina Holušová
komise pro životní prostředí

Hlídejte si kvalitu trhů
Reaguji na článek „Klánovické farmářské trhy jsou naší chloubou“
ve Zpravodaji č. 5. Nejsem obyvatelkou Klánovic. Bydlím v nedalekých
Čelákovicích. Protože u nás ve městě
nejsou farmářské trhy, čas od času
poprosím švagrovou, která bydlí
v Klánovicích, zda by mi něco na trzích nekoupila. Hlavně český česnek.
Párkrát mi ho koupila, vše v pořádku.
Ale již 2x se mi stalo, že česnek nebyl
kvalitní. A teď? Naposled jsem byla
doslova v šoku. Otevřu sáček a kouká
na mě česnek, který šel rovnou do
koše. Zachránila jsem jen dvě hlavičky. Byl plesnivý, zaschlý, styděla

bych se ho někomu prodat. Švagrová si
mi stěžovala, že když trhy v Klánovicích začínaly, tak trhovci měli váhy
umístěny tak, že na ně bylo vidět, nyní
je tomu naopak. Dále produkty dávají
do sáčků sami, což bylo určitě v mém
případě. Jenom slepý by dal do sáčku
to, co jsem hned vyhodila.
Neříkám, že jsou všichni takoví, ale
mělo by se na nešvary těchto rádoby trhovců upozornit.
Aby si nemysleli, že se o tom neví.
Když o věcech nebude mluvit, nic se nevyřeší.
Zdraví vás Eva Bačová
Galerie U Radnice, Čelákovice

strana

7

Slovo zastupitele

Téma k zamyšlení
Na poslední veřejné schůzce zastupitelů jsem nabyla dojmu, že ne
všichni vědí, kdo byla paní Hedvika
Vilgusová. Proto mi dovolte, abych
vás krátce informovala.
Byla významná česká ilustrátorka,
doprovodila obrazově většinu pohádek Boženy Němcové a Elišky Krásnohorské. Ilustrovala několik desítek
titulů – Pohádky tisíce a jedné noci,
Ezopovy bajky, Starý a Nový zákon
a básně Jiřího Wolkera.
Knihy s jejími ilustracemi vycházely v mnoha zemích – Francie, Velká Británie, Dánsko, Švédsko, Nizozemí, Německo, Polsko, Slovensko
a také v Brazílii.
Od roku 2006 působila až do listopadu 2007 jako zastupitelka v Klánovicích, kdy podlehla recidivě rakoviny prsu. Zástupci Astronomického ústavu Akademie věd České
republiky po ní na její počest pojmenovali planetku – Asteroid 98127
Vilgusová, kroužící mezi Marsem
a Jupiterem a vážící tisíce tun.
Po smrti paní Vilgusové se její rodina rozhodla uctít památku těch, kteří rakovině podlehli. Připravují dlouhodobý umělecký projekt, kdy budou
postupně umisťovány plastiky s různými náměty a každá z nich bude věnována tvůrčím lidem, kteří podstoupili boj s rakovinou – Karel Černoch, Jiří Grossmann, Olga Havlová, Jan Pacák, Boris Rosner, Helena Růžičková, Běla Suchá, Miroslav
Šimek atd…
Projekt nebude financován z peněz městské části, ale ze sponzorských darů. První plastika bude stát
na náměstíčku pojmenovaném po
Hedvice Vilgusové a další postupně
v aleji Hany Benešové.
Marie Jágrová

Změny zpravodaje
Milí čtenáři, přes prázdniny chystáme menší změny, především rozšíření prostoru pro informování o životě
v Klánovicích, činnosti spolků, na které zatím bylo díky omezenému rozsahu méně místa, než bych sám
chtěl. Přeji krásné prázdniny a v září
se těším na stránkách KZ s vámi
na shledanou
Luboš Palata
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V lese se chovejme
jako na návštěvě
V současné době se množí obavy z černé zvěře a různé návrhy na
opatření.
Chtěl bych předeslat, že zvěř má
stejné, ne-li větší právo na les než
my. Bydlet u lesa byla naše volba,
ale obyvatelé lesa jsou přímo
na lesních porostech závislí.
Já osobně mám větší strach v pražských ulicích. Proto je nutno se chovat tak, abychom předešli riziku
střetu – stejně jako ve velkoměstě.
Chodit po hlavních cestách. Pokud
jsme na houbách a máme potřebu
prolézat houštiny, přirozený kryt
pro zvěř, dát o sobě před vstupem
vědět hlasitějším hovorem. Houštinám se v jarních měsících, zvěř klade mladé, vyhnout. Venčíme-li psa,
tak pouze na vodítku, viz lesní zákon a vyhlášku hlavního města
Prahy. Děti mít neustále pod dohledem jako na ulici. Zvěř, není-li
nemocná, překvapena nebo napadena, člověka neohrozí. Nestresujme zvěř zbytečným hlukem. Nesahejme na zdánlivě opuštěná mláďata. Vyhněme se podezřele krotkým zvířatům, případ nahlaste mysliveckému předsedovi, P. Záveský,
mobil: 606284812. V lese jsme na
návštěvě, tak se tak chovejme.
Josef Sedláček

Poděkování rybářům
V neděli 16. května se jako již tradičně uskutečnily u rybníků Na Placinách rybářské závody pro děti
z klánovického dětského domova.
Počasí nám tentokrát bylo celkem
nakloněno. Účast byla proto hojná,
přišla se podívat i řada místních dětí
s rodiči. Všichni si mohli vlastnoručně
vyzkoušet, jak se zachází s udicí,
a klánovičtí rybáři poskytli i patřičný
odborný výklad. Nejlepší tři rybolovci
byli pak odměněni MP3 přehrávači
a všichni zúčastnění si kromě zážitků odnesli i pohár a sladkou odměnu. Ráda bych touto cestou poděkovala pořadatelům z Místní skupiny Českého rybářského svazu za
uspořádání těchto závodů, které se
letos obzvláště vydařily. Spolu s dětmi se těším na další ročník.
Mgr. Dana Kuchtová
Ředitelka DD Praha 9 – Klánovice
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Chceme rozšíření rezervace
V lednu tohoto roku zveřejnil Magistrát hl. m. Prahy návrh na vyhlášení nové Přírodní rezervace
Klánovický les. Ta má nahradit současnou Přírodní rezervaci Klánovický
les – Cyrilov. O co jde?
V současné době jsou v Klánovickém lese dvě chráněná území. Jednak
současná Přírodní rezervace Klánovický les – Cyrilov, vyhlášená postupně
v letech 1982 až 1992, o celkové výměře přibližně 400 hektarů na území
hl. m. Prahy, jednak malá Přírodní památka prameniště Blatovského potoka,
vyhlášená v roce 2009, o celkové výměře přibližně 5 hektarů. Nynější návrh
Magistrátu na vyhlášení nové přírodní
rezervace více či méně jen potvrzuje
současný stav izolované a územně
roztříštěné ochrany Klánovického lesa.
Počítá jen s nevýrazným rozšířením
v části Blatov směrem na východ a na
sever, jinak vesměs jen kopíruje současné hranice přírodní rezervace.
Městská část Praha-Klánovice společně s Městskou částí Praha 21 (Újezd
nad Lesy) vypracovaly k návrhu podrobné námitky, které nyní v červnu
předložily Magistrátu. V předložených
námitkách požadují rozšíření nové přírodní rezervace na převážnou většinu
Klánovického lesa. Námitky byly vypracovány na základě odborných studií
a doporučení přírodovědců mj. z Univerzity Karlovy a vědeckých ústavů. Podstata jejich argumentů je zhruba tato:
1. Magistrátem navržený rozsah rezervace je omezen na několik převážně
botanicky charakterizovaných biotopů
a v zásadě opomíjí zoologickou jedinečnost Klánovického lesa jako celku.
Podle vědeckých studií je celý Klánovický les mimořádně zachovalým a cenným biotopem pro neobvykle velký
počet vzácných či hodnotných druhů živočichů a jejich společenstev, a to nejen
v rámci hlavního města Prahy, ale dokonce i v rámci celé České republiky.
2. Magistrátem navržený rozsah rezervace nezahrnuje několik rostlinných
společenstev a biotopů, zejména mokřadů a rašelinišť v okolí Blatovského potoka, které se nacházejí mimo Přírodní
památku prameniště Blatovského potoka, ale jsou v rámci Prahy přírodovědecky mimořádně cenné.
3. Magistrátem navržený rozsah rezervace petrifikuje současnou roztříštěnost
chráněných území v Klánovickém lese,

která je z hlediska ochrany přírody naprosto nevhodná nejen ze zoologického, ale i z čistě botanického hlediska.
Konkrétně: existence dvou chráněných
území ve vzdálenosti pouhých přibližně
450 metrů od sebe v rámci jinak uceleného ekosystému lesních mokřadů
v části Blatov nemá z hlediska ochrany
přírody logiku.
4. Klánovický les je v rámci hlavního
města Prahy přírodovědecky jedinečným územím, jehož hodnota spočívá
ve vzácné kombinaci tří prvků – [1] rozsáhlost a nenarušenost lesa v jinak urbanizovaném hlavním městě, [2]
soustředění mnoha rozmanitých biotopů a mikrobiotopů a [3] výskyt mimořádně velkého počtu cenných
živočišných druhů. Má-li nová přírodní
rezervace dostatečně chránit Klánovický les v souladu s jeho charakterem
a významem, musí být její územní rozsah souvislý a ucelený a musí zahrnovat převážnou část plochy stávajícího
lesa. Opačná koncepce izolovanosti,
roztříštěnosti a neucelenosti chráněných ploch, jakou prezentuje předložený návrh, vytváří prostor pro
potenciální stavební, terénní či jiné zásahy soukromých investorů v nechráněných plochách, a tím i pro rozvrácení
křehkého lesního ekosystému jako
celku a jeho schopnosti vytvářet stabilní
mikroklima. Taková (navržená) koncepce ochrany je v rozporu s objektivními vědeckými zjištěními a závěry
ohledně celistvého charakteru a přírodovědeckého významu Klánovického
lesa, a tím i se zákonnými hledisky pro
zřizování přírodních rezervací podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
MČ Praha-Klánovice společně s MČ
Praha 21 budou nyní v řízení před Magistrátem, případně dalšími orgány, prosazovat svoji koncepci rozšířené
přírodní rezervace. V této souvislosti povedou petiční a osvětovou iniciativu, jejímž cílem je vysvětlit veřejnosti důvody
a smysl této koncepce. Základem této
iniciativy bude petice na podporu rozšíření přírodní rezervace, která bude vystavena k podpisu na úřadech MČ
Praha-Klánovice a MČ Praha 21 a na
dalších vhodných místech. Text petice
i předložených námitek bude zveřejněn
na internetových stránkách obou městských částí.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
(kráceno KZ)
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Klánovice SPOLU o. p. s.
bilancovala své roční
působení

Claireton Chorale přeje všem krásné prázdniny a děkuje za pomoc a toleranci.
Světlana Tvrzická, sbormistryně. Foto archiv CHC

O výstavě a dalších zajímavostech
Výtvarné dílny z Klánovic
Výtvarná dílna Táni Macholdové má
již 11. rokem své stálé místo v Klánovicích. Mnoho dětí v ní tvoří od útlého
dětství až třeba do svých 15 let.
Ani letos jsme nezaháleli. V loňském
roce jsme se věnovali člověku, lidské
postavě, portrétu i figurální kresbě, ale
i módním návrhům a mnoha dalším
zajímavostem. Pro tento rok byla
kromě jiného vybrána cesta kolem
světa. „Navštívili“ jsme Japonsko, aniž
bychom věděli, jaká katastrofa ho
potká, Anglii, Francii a další místa.
Na naší tradiční výstavě v KC Beseda
jsme vystavili díla z „výpravy“ do Starověkého Egypta – skoro skutečné
Sfingy a kresby doplněné pískem, ale
i sochy z antického Řecka. „Návštěvy“ různých míst světa jsou doplněny informacemi zeměpisnými
i historickými, aby děti měly možnost
získat co nejvíce informací, a tím se
i zábavnou formou stále vzdělávat.
Vyzkoušeli jsme si kromě „cestování“
i mnoho zajímavých a experimentálních výtvarných technik: práce se
sádrou – odlitky vlastního obličeje,
různé typy grafických technik, výrobu
prostorových objektů, ale i miniatur,
práci s přírodními materiály, ilustrace
ke knížkám a další. Také se snažíme
o zdokonalení v kresbě i malbě a jejich dalších následných technikách,
protože právě ty jsou důležité pro
děti, které se hlásí na výtvarné školy.
Ráda bych proto touto cestou pogratulovala všem u zkoušek úspěšným
klánovickým a dalším dětem, jejich
talent je veliký, ale bez píle a jejich

práce by to byla jen polovina úspěchu. Práce a píle dětí se projevila
právě při přijímačkách na střední
a vysoké školy s výtvarným zaměřením. Velké procento dětí, které se
hlásily na tyto školy, bylo na prvních
místech, a některé byly dokonce přijaty na více škol. Takže gratulace
VŠEM, protože se to podařilo každému z nich, což je veliký úspěch.
Zážitky z umělecké tvorby se týkají
i dospělých. Klánovických malířek je
opravdu hodně a jejich neutuchající
chuť po čím dál dokonalejším uměleckém projevu je nádherná. Zaměřujeme se na zdokonalování techniky
kresby tužkou, uhlem, perokresba se
také vydařila, ovšem malířské techniky předčily všechna moje očekávání.
Tempera, akvarel, pastel, ale hlavně
olejomalba jsou nádherné. A tak se
každé pondělí setkáváme s novými
krásnými obrazy od těch, které už to
celý týden nemohly vydržet bez malování. Na výstavě byly k vidění olejomalby – krajiny, abstrakce, ale i kopie
obrazů a volná tvorba.
Závěrem bych Vás chtěla informovat o naší nové knížce, která by měla
vyjít na podzim v nakladatelství Portál
s 52 „dílničkovými“ nápady a výrobky
a hlavně s obrázky, které klánovické
děti z Výtvarné dílny vytvořily. Kniha je
volným pokračováním naší knížky
z roku 2005 – Výtvarné práce s pohádkami, jež se stále těší zájmu.
Všechny Vás srdečně zveme na podzimní křest knihy. Termín upřesníme.
MgA. Táňa Macholdová

Dne 1. června 2011, symbolicky
na den dětí, se sešla valná hromada neziskové organizace KLÁNOVICE SPOLU o. p. s., jejíž činnost se
zaměřuje na dotváření příjemného
prostředí v Klánovicích s důrazem
na potřeby našich ratolestí. Jana
Martinová, ředitelka společnosti,
zhodnotila činnost v uplynulém roce.
Podařilo se nám zrealizovat téměř
deset projektů v celkové hodnotě
292 100 Kč (bližší informace v inzerci).
Novým předsedou správní rady
byl zvolen Tomáš Kučera. Děkujeme
všem našim sponzorům a dárcům
a těšíme se na vzájemnou SPOLUpráci se všemi v nadcházejícím
roce.
Robert Zoulík

Hrnečku vař
v MŠ Klánovice
Spousta lidí si myslí, že zdravá jídla nejsou moc dobrá.
Že to tak vůbec být nemusí, se přesvědčily děti i jejich rodiče a kamarádi
na akci Hrnečku vař, kterou uspořádal Spolek přátel klánovické školky
24. 5. na zahradě MŠ.
Cílem akce bylo děti zábavnou
formou poučit o zásadách zdravé výživy a nechat je ochutnat nejrůznější zdravé dobroty. Děti si na akci užily kuchařské i gurmánské dobrodružství.
Na jednotlivých stanovištích si
samy krájely ovoce a vyráběly ovocné špízy, míchaly zeleninové saláty,
smažily pirohy, mazaly si na chleba
pomazánky a hlavně pak všechno
spolu s rodiči ochutnávaly.
Domů si pak všichni odnesli plná
bříška, povídání o pyramidě zdravé
výživy a také recepty na chutné pokrmy, které na akci byly nabízeny.
Paní ředitelce MŠ H. Fišerové a vedoucí školní jídelny D. Radinové děkujeme za zaštítění akce a vydatnou
organizační pomoc.
Za finanční podporu „Hrnečku vař“
patří naše velké poděkování Úřadu
městské části Praha-Klánovice.
Za Spolek přátel klánovické školky Michaela Kreuterová

Klánovický zpravodaj

Můžete se těšit

Klánovický festival
Byl jsem tento rok poprvé na
festivalu v sousedních Úvalech,
Ouvaljskej bigbít. Na ostrohu říčky,
pod zbytky něčeho, co byly za středověku zřejmě hradby tohoto malého města na kupecké stezce
mezi Prahou a Kolínem, se na scénách, jedné malé, klubové, a druhé velké, skutečně festivalové, konal plnokrevný festival. Oproti těm,
které jsem navštívil, měl jedno
velké plus, a to takovou zvláštní,
domáckou atmosféru.
Samozřejmě že mu ho dodávala především zdejší slavná kapela
Divokej Bill, která dokázala do Úval
přitáhnout skutečně skvělou sestavu. Ať už legendu britské folkrockové
scény, úžasně hrající skupinu Levellers, nebo výbornou slovenskou
funkovou skupinu Polemic. Když
jsem tam stál té červnové noci a užíval si jak skvělé hudby, tak úžasné
atmosféry, kdy se potkáváte s kamarády a známými, říkal jsem si,
jestli by něco takového mohlo,
v menším, být i u nás v Klánovicích.
A než se měsíc s měsícem sešel, tak tu zárodek něčeho takového máme. Zatímco Úvaly mají
Divokého Billa, Klánovice mají
svůj Blues Klan, skvělé muzikanty, kteří dokáží nejen vytvořit skvělou náladu, ale do Klánovic podobně jako Divokej Bill do Úval přitáhnout i své muzikantské kamarády a známé.
V sobotu 27. 8 proto přijedou
do Klánovic podobně zaměření
muzikanti a kapely, z nichž si
zvláštní pozornost zaslouží Hendrix Friends, hrající klasické rockové hity. V sobotu od čtyř hodin odpoledne tak začne v Klánovicích
první Minifestival, který bude jak
Kulturnímu centru, tak Klánovicím
slušet, a to i hudebním zaměřením.
Aby se z Minifestivalu stala tradice, potřebuje k tomu i vás, diváky. Proto prosím přijďte a vytvořme
společně takovou atmosféru, kvůli níž se budou chtít muzikanti
do Klánovic zase za rok vrátit.
Luboš Palata
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Událost měsíce

Divadlo s pejskem
„Tenhle rok nacvičujeme hru ,S pejskem‘“, slyšel jsem před časem od
svých dětí, co chystají ve školním divadelním souboru Náhoda. „To bude
něco o zvířátkách?“ „Ale ne ,S pejskem‘,
jmenuje se to ,Space Camp‘“, vysvětlily mi. „A víc nepovíme, bude to překvapení!“
Na představení v KC Beseda byl pak
k vidění opravdu pozoruhodný kus.
Scénář napsal ředitel naší ZŠ Michal
Černý, kostýmy a scénu navrhla Táňa
Macholdová, s výrobou kulis pomohl
pan školník, hudbu složil Dan Vali ze
skupiny Maxim Turbulenc a choreografii
si mladí herci připravili sami. Děti hru nacvičily ve dvou obsazeních – proto se
také na přelomu května a června konaly
dvě premiéry.
Přenesli jsme se do budoucnosti, kdy
Zemi hrozí kosmická katastrofa, a pro
lidstvo je třeba najít jiné místo k životu.
Protože výprava hledající nový domov
bude trvat několik desetiletí, musí na ni

být vyslány školní děti, a aby je rodiče
nepostrádali, budou to děti z dětských
domovů. Aby se nebály, na začátku ani
nevědí, na jak dlouhou cestu se vydávají – mají za to, že jde o prázdninový
vesmírný tábor – Space camp.
Nebudu tu prozrazovat, jak vše dopadne, snad jen napovím, že děti překonají plány dospělých, kteří je do
vesmíru poslali. Autor předlohy vysvětlil, že mu šlo o zachycení vztahů
v dětském kolektivu v mimořádných
situacích, a navození takového stavu
mu umožnil právě sci-fi příběh.
Děti se při nácviku hry jistě naučily
spoustu nových dovedností a zažily
hodně legrace, divákům připravily téměř
hodinu poutavé podívané. Už to by bylo
dost. Navíc (to si možná samy uvědomí až po letech) nám hrou dávají pořádnou dávku optimismu a víry v člověka, což jsou hodnoty vždy nadmíru
potřebné.
Tomáš Ruda

Okolo Vídrholce
aneb Cimrman v Klánovicích
Klánovice každoročně jednu červencovou sobotu žijí srazem a závodem veteránů. Akce s názvem Okolo
Vídrholce se pravidelně účastní nejen
stará osobní auta, ale i motorky, vojenská auta, bicykly a v neposlední
řadě i historické traktory. Účast takového počtu historických traktorů je k vidění jen málo kde a málo kdy. Bonusem pro návštěvníky této akce je
přehlídka dobového oblečení posádek
účastníků závodu.
Dvanáctý ročník závodu je naplánován na sobotní dopoledne 23. července, měřit bude přibližně 25 km a pojede se opět podle tzv. slepé mapy, na
které jsou pouze nakreslené šipky, křižovatky, naznačené semafory či kapličky. Výhodu mají pochopitelně ti, kterým klánovické okolí není cizí. Trasa
většinou vede přes obce Újezd nad
Lesy, Škvorec nebo Nové Jirny.
Během závodu bývají účastníci podrobeni několika traťovým kontrolám, při
nichž musí absolvovat ,záludné‘ disciplíny jako např. hod podkovou, vědo-

mostní kvíz nebo rozpoznání součástky.
I když je to závod a mnozí si pod
tímto názvem představí rychlostní disciplínu, klánovická akce Okolo Vídrholce se na čas nejede. Účastníci
s úsměvem na tvářích říkají, že mnohá
auta by to nejspíš nevydržela. Obvykle
se vyhlašuje nejhezčí auto nebo třeba
nejhezčí kostým.
Samotnému vyjetí na trať předchází
i malá výstava, kde mají návštěvníci
možnost ohodnotit kvalitu a půvab
předváděných vozidel. Na své si přijdou i milovníci točeného piva nebo grilovaných klobás, které nesmí chybět.
Akce je pořádána ve spolupráci s Divadlem Járy Cimrmana a nadací
Slunce pro všechny, která svou činností podporuje děti a dospělé se speciálními potřebami a s mentálním postižením a stará se o postižené děti.
Přejeme pořadatelů pro letošní rok
hezké počasí a mnoho krásných aut na
startovní čáře.
Pavla Fischerová
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Z klánovické školy

Jak to vypadá
na pedagogické radě

Konec školního roku přišel a v klánovické knihovně se již po čtvrté konalo
Pasování prvňáčků na čtenáře.
Foto KK

Knihovna v létě Kniha měsíce
Hledáte na léto knížku, která se dá
omezí provoz
číst poblíž vody, třeba i přes skla sluV červenci a srpnu knihovna nebude otevřena o sobotách, v ostatních
dnech zůstává výpůjční doba stejná jako
celý rok. Úplně uzavřeno bude pouze
jeden týden od 15. 8. do 19. 8. 2011.
A teď návrat k Běhu naděje a našemu bazaru knih: Chci moc poděkovat všem, kteří nám darovali knihy
na prodej, i všem, kteří si přišli knížky nakoupit. Díky vám jsme mohli k výtěžku běhů přidat více než 3000 Kč,
které poputují na financování výzkumu rakoviny v ČR.
Vážení čtenáři, přejeme vám pohodové léto s dobrými knížkami (ty najdete u nás v knihovně).
Za knihovnice
Jitka Frýdmanová

nečních brýlí? V Místní knihovně Klánovice jsem pro vás tentokrát vybral
Věčná dobrodružství kapitána Školky
(vyd. Argo). Americký autor Robert
Fulghum (ročník 1937) se ve svých textech projevuje jako mistr lehkého pera,
jemný ironik, skvělý pozorovatel a také
jako muž okouzlený všedním životem. Inspirací je mu například vlastní
župan, vykonání přirozené potřeby,
zubní kartáček nebo jedna dost podřadná práce. Fulghum, který začal vydávat své knihy až po padesátce (poprvé v roce 1988), v sobě nezapře bývalého unitářského pastora. Jeho postřehy a úvahy jsou vlastně svérázným
kázáním.
Jiří Karban

Zhruba týden před koncem školního roku čeká učitele kromě jiného
pedagogická rada. O některých důležitých známkách, především
z chování, se rozhoduje právě zde.
Představte si zasedací místnost,
kde se kolem oválného stolu (král
Artuš měl zřejmě širší zasedačku)
tísní na čtyřicet pedagogických pracovníků. Během následujících dvou
až tří hodin se postupně probírá prospěch a chování všech tříd. Je to trochu nespravedlivé vůči těm bezproblémovým, neboť jim je vyhrazeno
pouhých pár desítek sekund. O to
déle se zabýváme těmi druhými.
A už je to tady: třídní učitelka
A navrhuje žákovi X dvojku z chování. Svůj návrh zdůvodní, popíše,
co všechno žák dělá nebo naopak
nedělá. Ukáže, jaké všechny poznámky milý X dostal, jaké už obdržel důtky a jak žáka i jeho rodiče na
možnost snížené známky z chování
upozorňovala.
Jsou-li tyto formální náležitosti
splněny, rozpoutá se diskuse: pan
učitel B žáka obhajuje, vysvětluje,
že to má doma složité, a navrhuje
zůstat u ředitelské důtky. Na to vystoupí učitel C a navrhuje naopak
trojku z chování, protože jeho hodiny
dotyčný žák rozbíjí tak, že skoro nemůže učit. Následují další a další
příspěvky.
Během diskuse si každý ujasní
svůj názor a následuje hlasování –
pro jeden, druhý, třetí návrh, zdržel
se. A je to. Pravda, ředitel za známku
z chování zodpovídá, a proto může
nakonec rozhodnout v rozporu s pedagogickou radou. Rozumný ředitel
to však udělá jen výjimečně.
Navenek by učitelé měli vystupovat jednotně a respektovat to,
na čem se dohodli. Ještě dlouho po
skončení konference nám v hlavě
vrtá, zda jsme někomu přeci jen neublížili, nebo zda z toho některý rošťák naopak nevyklouzl příliš snadno.
Jenže to už je pozdě – kostky jsou
vrženy.
PaedDr. Michal Černý
ředitel Masarykovy ZŠ

Klánovický zpravodaj

Hasiči informují
V uplynulém období se Výjezdová jednotka SDH Klánovice
opravnu nenudila.
Dne 22. 5. 2011 v 11:46 byla vyzvána občany na pomoc v boji s nebezpečným hmyzem do ulice Medinská 572. Na místě byl zjištěn roj,
který vnikl do odvětrávacích otvoru
střechy. Jednotka pomocí chemických prostředků roj likvidovala.
Další výjezd byl na základě žádosti Policie ČR Újezd nad Lesy na
požár do ulice Lišické. Na místě
zjištěn požár trámů. Jednotka vyjela dne 11. 6. 2011 v 21:45 a vrátila se ve 23:00.
Poslední výjezd byl na žádost
občana dne 15. 6. 2011 v 16:00
do ulice Mechovka 265, opět na
nebezpečný roj vos. Jednotka roj
likvidovala pomocí vysavače
a v 16:37 se vrátila na základnu.
Z hlášení sestavil:

Bc. P. Jaroš

Hasiči zvou
Hasiči si dovolují pozvat na již
tradiční Zábavné odpoledne s hasiči, které se koná dne 17. září
2011. Bude připraveno již tradiční
dětské dopravní hřiště, soutěže pro
děti, ukázka techniky a otevřené
dveře hasičské zbrojnice. Bližší
informace přineseme v příštím
čísle Zpravodaje.
SDH Klánovice
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Muži FK Klánovice slaví,
postoupili do 1. třídy
Muži Klánovic slaví velký úspěch,
když postupují do první třídy. Gratulujeme a děkujeme všem hráčům, trenérům i všem, kdo se na tom podíleli. V posledním remizovali na PSK Union 2:2, doma prohráli se Suchdolem
2:5 a v posledním kole prohráli na Slavoji Podolí 2:4. Celkově tak skončili na
postupovém 2. místě se 14 výhrami,
třemi remízami a pěti prohrami (skóre 71:29). Nejlepšími střelci byli Václav Zajíček (20 gólů) a Jan Vojtíšek (18
gólů).
Dorost doma rozdrtil Řepy 10:1, přivezl cennou remízu z Bohemians
1:1 a doma se rozloučil výhrou 3:0
nad Bílou Horou. Kluci tak skončili na
výborném 6. místě – 10 výher, 4 remízy, 8 proher a skóre 81:50. Nejlepšími střelci byli Marek Fuchs
(21 gólů) a Tomáš Loužecký (15 gólů).
Starší žáci prohráli v Bohnicích 1:2,
remizovali s Ďáblicemi 2:2 a prohráli
v Radotíně 1:5. Sezonu tak zakončili na 8. místě s bilancí šesti výher, jedné remízy a patnácti proher (skóre
41:98). Nejvíce gólů obstaral Adam
Ščuka (14) a Kuba Palata (11). Starším žákům patří poděkování za bojovnost a hlavně za osmou příčku, která zaručuje 1. třídu v přeboru i pro rok
2011/2012. Předsevzetí o udržení
1. třídy jsme splnili, a to i v lepším
umístění, než se očekávalo, neb o záchranu jsme nehráli. Pomohli nám
i kluci od mladších žáků, proto i jim po-

děkování. Všem klukům přeje loučící
se duo Mirek Beran a Honza Marek
hodně zdaru v příštím roce a i v těch
dalších.
Mladší žáci v posledních kolech vyhráli v Uhříněvsi 4:0, doma s Dolními
Měcholupy 2:1 a v posledním kole deklasovali 10:0 Inferno na jeho hřišti.
Kluci tak skončili na vynikajícím
2. místě s pouze dvoubodovým odstupem na vítěze. V sezoně zaznamenali 15 výher, 1 remízu a 2 prohry
(skóre 99:15). Nejlepším střelcem
mladších žáků i celého klánovického
fotbalu byl Pepa Bílý s 39 góly, střelecky se prosazovali také Marek Halazs (13) a David Hochmaul (11).
Přípravka 10 prohrála doma s Újezdem P4 0:4, na Admiře 1:11 a doma
s Bohnicemi 1:3. Loňský postup
do přetěžké 1. třídy se na sezoně výrazně projevil, kluci skončili na 11. místě se třemi výhrami, jednou remízou
a 18 prohrami (skóre 28:93). Nejlepším
střelcem byl Kuba Svoboda s 15 góly.
Celá sezona však byla pro všechny
především ohromnou zkušeností,
vždyť jsme sehráli 22 těžkých zápasů
ve druhé nejlepší pražské třídě. Mnohokrát jsme hráli v deseti lidech proti
16 až 18 hráčům soupeře, potěšila nás
výborná parta a jarní začlenění nových
kluků. Trenéři vybrali za celou sezonu
těchto pět nejlepších hráčů: Hašpl
Vojta, Chaloupka Tobiáš, Tříska Arnošt,
Svoboda Jakub, Hruška Filip.
pokračování

Důležitá telefonní čísla
na hasiče
Velitel JSDH

Stanislav Huser

603 578 405
Zástupce velitele Bc. Pavel Jaroš

607 551 670
Případně tísňová linka

150 či 112

12

Fotbalové maminky před utkáním sezóny. Foto FKK
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SPKomentáře
Volili jste
Spolu PRO Klánovice?
Chcete vědět, co dělají
Vaši radní?
Čtěte náš měsíčně
aktualizovaný web!
WWW.SPOLUPROKLANOVICE.CZ

Jeden z úspěchů TASK Silueta Praha
TASK Silueta Praha, taneční
a sportovní klub zaměřený zejména
na disko a rokenrol, v letošním roce
oslavil dvacáté výročí svého založení.
Naší hlavní náplní je soutěžní činnost, účastníme se soutěží v rokenrolu i přehlídek diskotékového,
dobového a country tance a často
nám patří přední místa. Vystupujeme
v Česku i v zahraničí, mezi nejcennější úspěchy řadíme získaní titulů
mistrů ČR v akrobatickém rokenrolu
kat. DFS a DFJ pro roky 2000–2010,
mistrů světa 2006, vicemistrů světa
2007 a mistrů Evropy 2010.
Klub má v Praze i ve Středočeském
kraji několik poboček. Právě skupiny
Fresh a Daisy, které působí v Klánovi-

Foto archiv TSP
cích, patří k těm velmi úspěšným. Děvčata pilně trénují pod vedením Zuzky
Kožíškové, Jany Volkové a ty nejmenší
v přípravce vede Radka Ulrichová
Potřebovali bychom vytvořit rovněž dětskou formaci, proto zveme
všechna malá děvčátka na hodiny přípravky. Ta nejmladší každý pátek do
Besedy v Klánovicích od 16:00
do 17:00, ty o něco starší pak v pondělí, čtvrtek a pátek od 17:00 do 18:00
hod. Vedle pravidelné výuky jsou součástí závodní přípravy letní soustředění v Nymburce nebo v Bakově nad
Jizerou. Zápis do klubu na příští rok
probíhá v hodinách přípravky až do
15. června a pak během září.
Tomáš Ruda

27. 5. zemřela
paní Marcela Horáková
S některými lidmi ujde člověk během své
životní cesty velký úsek a nijak jej to
neovlivní, některé ale potká jen na chvíli a
jejich otisk si v mysli nese po celý život.
Marcela Horáková rozhodně patřila k té
druhé skupině lidí. I přes svoji nemoc
dokázala být stále optimistická a měla dar
spojovat lidi dohromady.
Mnozí si ji pamatujeme jako organizátorku akce „Za třešnovou alej
V Pátem“.
Mnozí si ji pamatujeme jako členku místní Rady ODS Klánovice.
Především si ji ale budeme pamatovat jako milého, usměvavého, vnitřně
silného člověka, vždy ochotného pomoci ostatním.

dokončení
Přípravka 8 vyhrála na Kingu 5:2
a v posledním kole porazila Union
Žižkov 2:1. Osmičky tak skončily na
skvělém 6. místě s bilancí 11 výher,
2 remízy a 7 proher (skóre 59:52). Nejlepšími střelci byli Matěj Houžvička
(28 gólů) a Tomáš Mirovský (21 gólů).
Po posledním zápase se konala rozlučka, kluci se občerstvili donesenými
a upečenými dobrotami od maminek
a čekal je ještě jeden – snad nejočekávanější – zápas této sezony. Proti
nim nastoupilo „mužstvo“ maminek.
Vynikající byly zejména výkopy v lodičkách či obrana a la kopy do holení…
Vzhledem k velmi dusnému počasí
však maminky svou přesilu brzy ztratily a ke konci zápasu už prakticky „šlapaly“ zelí… Nakonec se v penaltovém
rozstřelu ukázalo, že vlastně všichni
fotbalisté MINI 8 jsou talentovaní zejména po nich.
Minipřípravka se zúčastnila závěrečného turnaje TOP MINI STAR 2011
na velkém hřišti v Běchovicích. Turnaje
se účastnilo 24 družstev. Náš tým
odehrál 8 zápasů ve složení: Eric Hrbáč, Alan Hudek, Filip Čermoch, Míša
Kučera, Jan Liška, Pepa Špitálský,
Adam Škrha, Petr Kubíček a Lukáš
Hladík. Celkově jsme skončili na
18. místě, ale v naší skupině na pěkném 3. místě.
Další informace o klánovickém fotbalu naleznete na adrese www.fkklanovice.cz.Tomáš Svoboda
tomiks@seznam.cz
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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

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

CYKLISTI POZOR!!!
NA KONCI KLÁNOVICKÉHO LESA V ÚVALECH
JSME PRO VÁS OTEVŘELI

Pilsner Urquell
Osvěžovna u kurtů
Nabízíme příjemné posezení
v krásném prostředí areálu
Tenisového Clubu Úvaly.
Nabízíme: Pilsner Urquell (čepovaná hladinka)
Velkopopovický Kozel 11°
(čepovaná hladinka)
Velkopopovický Kozel 10°(lahvový)
Točená kofola a další široký sortiment
alko a nealko nápojů,
nanuky Prima a cukrovinky
Tismická klobása, Loupaní sledi,
Utopenci, Jirenský sleďový salát
s francouzským dresinkem, Nakládaný
pikantní hermelín, Sleďový salát atd.

Každý čtvrtek od 18:00 hodin grilovačka!
Velká oplocená zahrada
a pískoviště pro maminky s dětmi.

strana
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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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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 - prázdninový program 2011
Středa 27. 7. 2011, 18.30

KINO – PIRÁTI Z KARIBIKU 4 - NA VLNÁCH PODIVNA

USA, 2011/ 137 min/ akční / dobrodružný / komedie, režie: Rob Marshall. Hrají: Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush, Ian McShane,
Stephen Graham, Gemma Ward, Judi Dench, Kevin McNally, Óscar Jaenada, Sam Claflin, Robbie Kay, Bronson Webb, Johnny Depp se vrací ke
své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa v akčním příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů. Když se Jack setká se ženou ze své minulosti
(Penelope Cruz), není si jistý, zda jde o lásku - nebo zda tato žena jen „hraje na city“ a využívá ho, aby našla legendární Pramen mládí. Když ho
donutí, aby vstoupil na palubu Queen Anne’s Revenge, lodi obávaného piráta Černovouse (Ian McShane), Jack se ocitá v nečekaném dobrodružství,
kde neví, koho se obávat více: Černovouse nebo ženy ze své minulosti. Vstupné: 80,-/ 60,- Kč

Pátek 5. 8. 2011, 20.00

KONCERT – RAJTAJTAJ A HARMONIKÁŘ JINDRA KELÍŠEK

Rajtaraj je slavnost, pouť, kolotoč i citoslovce bujarého veselí. A taky pětičlenná kapela, která ve složení příčná flétna, harmonika, dudy, kytara,
klarinet a kontrabas hraje hudbu vycházející z tradic západní a východní Evropy i Blízkého Východu. (www.bandzone.cz/rajtaraj). Jindra Kelíšek zpívá
a na harmoniku vyhrává při všelijakých příležitostech. K tanci i poslechu. Na svatbě i oslavě. V hospůdce i pod širým nebem. (www.harmonikar.net).
Vstupné: do klobouku

Středa 24. 8. 2011, 16.00

DĚTSKÉ DIVADLO – POHÁDKA O PÍSNIČCE

Hudební pohádka inspirována klasikou O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém.Hraje Divadlo Harmonika, které se zaměřuje na mladšího dětského
diváka. Snaží se děti zapojit do hry, nechává je spoluvytvářet podobu představení, dává prostor jejich fantazii. Používá živý hudební doprovod
a stejně „živě“ je do představení zapojeno i kreslení. Vstupné: 45,-Kč dítě, 50,-Kč dospělý

Sobota 27. 8. 2011, 16.00

HUDEBNÍ MINIFESTIVAL

Klánovická skupina Bluesklan je již stálicí „na prknech“ KC Beseda. Tentokrát se rozhodli obohatit prázdninový čas o hudební Minifestival pod
širým nebem.Kromě Bluesklanu vystoupí Hendrix Friends a další spřízněné skupiny a hudebníci.Těšit se můžete na skladby z dílen legendárních
bluesmanů jako je Willie Dixon, Muddy Waters, Fredie King, rovněž i současníků jako je Eric Clapton, nebo Stevie Ray Vaughan. Hendrix Friends
hrají pro generaci příznivců klasického rocku, bluesrockové dobové hity z období působení Jimmiho Hendrixe, Led Zeppelin a pod. a vlastní skladby
v podobném duchu. Vstupné: do klobouku

REZERVACE A CENY VSTUPENEK • Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého
a 60 Kč pro důchodce a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz) • Rezervace vstupenek na webu
www.klanovickeforum.cz; či v KCB během akcí nebo telefonicky na 604 288 076. Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut
před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji. Změna programu vyhrazena
Poděkování dárcům

Projekt Multimediálního prezentačního,
školícího a kulturně-společenského
centra v Klánovicích podpořila ze svých
zdrojů Evropská unie.

Velice si vážíme pomoci a podpory,
kterou aktivitám Klánovického fóra
poskytuje ÚMČ Praha Klánovice.

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Onlio, a.s. – nové jméno pro český web
Online partner Klánovického fóra
www.onlio.com

Klánovice - nejlepší místo pro život !

KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ. Vydává Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, tel.: 281 960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Kontakt: zpravodaj@praha-klanovice.cz.
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do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 5 Kč.
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Bydlí v Klánovicích

Zdeněk
Srstka
„Dočetl jsem
se, že je dobrý na podzim slepice
pustit na zahradu, protože sezobou všechno to špatný, larvy
a tak, no tak jsem je na podzim vypustil a dodneška se mi je nepodařilo zahnat nazpátek…,“ směje se
Zdeněk Srstka, když si v červnu povídáme o jeho klánovické zahradě
a lásce ke zvířatům. Pozemek zakoupil v šedesátých letech jeho tatínek a postavil na něm malou chatku.
Protože mladého Zdeňka v té době
mnohem víc zajímal sport a filmování
než ježdění na chatu, pořídil otec několik králíků a slepic a věnoval je synovi, aby se o ně staral. To trvá dodneška – s tím rozdílem, že v Klánovicích zakotvil natrvalo. „Jinak já
jsem Pražák jako poleno,“ vysvětluje okolnosti svého přestěhování, „do
72 let jsem žil na Letné, ale přišla restituce a majitel mně vypověděl smlouvu bez náhrady. Tak jsem sbalil švestky a šel jsem před 4 roky bydlet sem.“
Zdeněk Srstka je všeobecně známá
osobnost zejména jako herec a kaskadér. Narodil se roku 1935 v Praze.
Sílu, kterou zdědil po svých předcích
– otec i dědeček byli řezníci – zúročil ve sportu. Nejprve box a potom
hlavně vzpírání. Málo se o něm ví, že
je několikanásobný mistr republiky
a držitel 21 rekordů. Reprezentoval
nás na mnoha mistrovstvích světa
i Evropy a v roce 1960 na olympiádě
v Římě. Vyučil se silnoproudařem
v ČKD, dělal závozníka v pivovaru
a nakonec 33 let působil jako správce kolejí na Strahově. Vedle toho účinkoval v téměř 200 filmech a inscenacích, a tím se stal populárním. Především je to ale člověk s obrovským
smyslem pro humor: „Jestli se mi to,
co napíšete, nebude líbit, tak si to vyříkáme pořádně na férovku. Chlap
proti chlapovi. Salam Alejkum,“ drtí mi
při loučení pravici. Snad se nebudu
muset jako Hliník odstěhovat
do Humpolce.
Robert Zoulík

XX. ročník
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Tip na výlet

Libeň– Hrabalova láska
Poničená, ale stále okouzlující
Při plánování výletů často zapomí- ni boháčů. Vydáme se vpravo podél
náme na klenot, který leží za našimi budovy Sokola (zde musíte navštívit
zády – Prahu. Představme si ji dnes zaprášený antikvariát) k secesnímu
trochu netradičně, a to výletem na její dřevěnému kostelu sv. Vojtěcha. Koupředměstí do Libně. Tato čtvrť je svět sek nad ním leží v tiché zahradě
sám pro sebe a i řeka Vltava jako by okouzlující vila továrníka Graba. Sese snažila svým zákrutem Libeň vy- jdeme zpět, občerstvíme se v kiosku
U Žabáka, protlačit dál od centra
hlédneme si Lestověžaté matičky.
witův mlýn a zaKdyž vystoupíme
hneme do Koze stanice metra
želužské. OcitáPalmovka v ulici
me se v Libni žiNa Hrázi, ocitnedovské. Libeňme se v Libni dělské židovské
nické, hrabalovské.
ghetto bylo druVětšina domků
hé nejvýznambyla zbořena při
nější v Praze,
výstavbě nádraží,
bohužel se z něj
ale i zpola zachodochovalo jen
vaná ulice, v níž
Libeňská synagoga
několik domů.
spisovatel bydlel,
dává tušit génia loci popsaného v jeho Zenklovou ulicí dojdeme na Palmovku
knihách. Nesourodé budovy s ná- a staneme před novorománskou syvěstními štíty: zámečnictví, záclony, vý- nagogou, jejíž interiér byl jako mečep vína a naproti nim současnost – mento ponechán v poničeném stavu.
betonová zeď s moderní koláží na Hra- Dnes se zde pořádají kulturní akce
balovu počest. Zahneme vlevo do uli- (www.sdruzeniserpens.cz), na něktece Kotlačka, až dojdeme na náměstí ré z nich můžete náš výlet ukončit.
Robert Zoulík
k Libeňskému zámečku. Jsme v Lib-

Kam na jídlo

Pizza (ne)gusto
Stejně tak jako mnoho Čechů ochutnává v cizině místní „pivo“, tak já, rodák
z Neapole, v Čechách často ochutnám
nějakou novou „pizzu“, a to i s vědomím,
že zázraky nenastanou. V předvečer filipojakubské noci jsem si jednu takovou
objednal v novém klánovickém take
away na rohu ulic Slavětínské a Ke Znaku. Byl jsem tenkrát mile překvapen: ideální šťavnatost, vyváženost ingrediencí
a hlavně výborná konzistence těsta i navzdory tomu, že se pizza pekla v elektrické troubě. Jenom rajčatová šťáva nebyla kvalitní, ale když jsem šel podruhé,
tak sám picař mě ujistil, že už se mu podařilo přesvědčit majitele, aby koupili rajčata od firmy Cortellazziho, a výsledek

se dostavil: pizza už neměla chybu!
Ale… pan picař mně zároveň oznámil,
že se stěhuje do Corleone na Pankráci. Zkusil jsem proto po třetí a, jak se dalo
očekávat, pizza nejenom že vypadala
úplně jinak, ale mohu s čistým svědomím
prohlásit, že horší pizzu jsem v životě nejedl. Byla ještě horší než grafika letáků,
které s mnoha chybami prezentují právě „Pizzu gusto“.
Giuseppe Maiello
Pizza Gusto
Ke Znaku 3, Klánovice – Praha 9
Tel: 604 80 50 70
Otevírací doba
PO–PÁ 10:30–21:00
SO–NE 12:00–21:00

