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CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 5 KČ

Čerstvá zelenina, sazenice, ale i květiny, to vše nabízí klánovické trhy.
Foto KZ – Radomír Kůla

Klánovické farmářské trhy
jsou naší chloubou
Luboš Palata
Není moc věcí, kterými se Klánovice zapsaly tak trochu do dějin. Jednou z nich
jsou klánovické České farmářské trhy. Dvě mladé dámy, Hanka Michopulu a Klára
Svobodová, dokázaly na podzim roku 2009 udělat to, o čem se mnohým z nás
po návštěvách Itálie, Francie nebo i jen sousedního Německa jen zdálo.
Obnovily jednu z dříve základních věcí každé větší vesnice, městečka či města –
trhy. Navíc vrátily pojmu, který u nás v polistopadové době dostal díky „vietnamským“
tržnicím pejorativní nádech, starý dobrý zvuk. A tak se zrodil v Klánovicích Český
farmářský trh. Značka, která má i po dvou letech, kdy se z farmářských trhů stala
v Česku móda, na níž se zkouší leckdo přiživit, nejlepší zvuk.
Klánovice dostaly díky trhům nejen možnost si koupit kvalitní polabskou zeleninu,
ovoce ze sadů v okolí nebo čerstvé ryby. Ale také vzniklo místo, kde se mohou lidé
z Klánovic i z okolí potkávat a setkávat. V dnešní době takových míst mnoho není, mše
v kostele nejsou v naší převážně ateistické zemi už dávno masovou záležitostí, na fotbal
či tenis chodí přinejlepším desítky lidí. A tak se jen scházíme u vlaku, jedeme spolu
autobusem, potkáme v samoobsluze nebo se pozdravíme přes plot.
Klánovický trh, navíc v ideální sobotní dopoledne, je tak jedním z mála míst, kde
je na toto setkávání dostatek času i příležitostí. Chápu všechny technické komplikace,
ale přesto by stálo možná za úvahu, zda trhy alespoň jejich nejhezčí částí nepřenést
na nějaké hezčí místo, ideálně do parčíku vedle školy. Zda by se nenašel nějaký grant
nebo peníze v klánovickém rozpočtu na nějaké hezké skládací trhovecké stánky, v nichž
by třeba mohla být i malá pojízdná kavárnička s pár židličkami. Trochu se tím naším,
stále skutečně výjimečným klánovickým trhem pochlubit. Protože je opravdu co
ke chlubení.
Více téma čísla na str. 4 a 5
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Slovo starosty

Vážení občané Klánovic,
dne 17. dubna 2011 proběhlo v prostorách Mateřského centra Klánovice přivítání nových klánovických
občánků. Klánovice se rozrostly
o 37 nových občánků, nejmladší
občankou z minulého roku je
Alexandra Poláková a nejmladším
občanem z minulého roku je Zara
Zadgou. Titul prvního klánovického
občánka v roce 2010 drží Jakub
Červeňák. Klánovice se omladily
nejvíce v letních měsících, ve kterých
se narodilo 12 nových dětí, mezi
nimi i dvě dvojčata: sestry Melánie
a Malvína Miškaninovy a dále sourozenci Nela a Štěpán Vavříkovi. Přivítání občánků bylo spojeno s vystoupením dětí z kroužků Notička
a Šikula, kdy šikovné děti z mateřského centra mezi sebe přivítaly
zvukem svých flétniček a svým
zpěvem nové kamarády.
Děkuji paní Jitce Dlaskové, která byla hlavním organizátorem
této akce a připravila příjemné
odpoledne nejenom pro naše
nejmenší. Bylo mi ctí přivítat nové
občánky a společně s paní Janou
Martinovou a paní Zorkou Starčevičovou popřát dětem a jejím rodičům
hodně zdraví, pohody a radosti při
plnění jejich rodičovských povinností.
Při této příležitosti bych chtěl
okruh dobrých přání rozšířit na
všechny občany Klánovic a popřát
nám, aby etické hodnoty, které
jsou základem pro dobrou výchovu budoucí generace, byly naší
společně sdílenou hodnotou.
Petr Soukup
starosta Městské části
Praha-Klánovice

Klánovické lázně před druhou světovou válkou.

Foto: archiv KZ

Zasedání Rady: MČ zamítla
domy na Hornopočernicku
Martina Petráčková
Odbor výstavby MČ Praha 20 zamítl dne 29. 3. 2011 žádost společnosti UBM Klánovice o vydání rozhodnutí o umístění stavby 16 RD
„Rodinné domy Klánovice“ i žádost o vydání rozhodnutí o dělení
pozemku (parcelizace).
Hlavním důvodem tohoto zamítavého stanoviska bylo odvolání souhlasu MČ Praha-Klánovice s umístěním stavby. Klánovice mají totiž svěřenou správu pozemků, na kterých je
nutné umístit přípojky k těmto nově plánovaným rodinným domům. Žadatel se
pokoušel zvrátit toto rozhodnutí a navrhoval vyvlastnění zmíněných pozemků – stavební úřad však na tuto
argumentaci nepřistoupil s tím, že se
nejedná o veřejně prospěšnou stavbu.
Oprava komunikací
Stav komunikací je jedním z nejpalčivějších problémů Klánovic. Plán oprav
z prostředků magistrátu je již jasně dán
po jednotlivých etapách – podle tohoto plánu ale není vůbec stanoven termín, kdy by mělo dojít na silnice tzv.
Hornopočernicka, které nyní potřebují
asi nejvíce oprav. Snažíme se získat finanční prostředky mimo tento plán na
asfaltový povrch nejfrekventovanějších
komunikací. Zda a v jaké hodnotě se
nám podaří fin. prostředky z magistrátních zdrojů získat, bude jasné během
měsíce května.
Z vlastních zdrojů naší MČ se ale již
od června začnou realizovat opravy ko-

munikací za užití recyklátu + asfaltové
zpevnění. Jedná se o ulice V Trninách,
Černilovská, Karla Křížka, Malšovická,
Rodovská, Boušova, Všestarská, Dohanická a Želkovická.
Parkování u nádraží
V současné době připravuje Rada MČ
ve spolupráci s komisí pro dopravu zadání pro odbornou firmu na zpracování celkového dopravního generelu v Klánovicích včetně řešení problému parkování u nádraží. Jakékoliv náměty
občanů k řešení dopravního generelu
jsou vítány – prosím zasílejte je na adresu urad@praha-klanovice.cz.
Kompletní zápisy ze zasedání rady
na www.praha-klánovice.cz.
Rada MČ zhodnotila svoji činnost
v minulém období a stanovila
plán hlavních témat pro období
příští takto:
13. 4. – Oblast rozvoje, urbanismu
a dopravy
27. 4. – Školství
11. 5. – Ekonomika, rozpočet
25. 5. – Životní prostředí
8. 6. – Sociální oblast, dům seniorů
22. 6. – Otevřený úřad
Informace úřadu

Uctění památky obětí války
Dne 8. května 2011 v 18 hodin
bude uctěna památka obětí druhé
světové války u památníku u kostelíčku.
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Otázky a odpovědi
aneb ptáme se za vás
Zajímalo by mne, zda se uvažuje
o navrácení dětského lesního hřiště zpět k rohu ulic Mechovka
a V Soudním?
Zorka Starčevičová, místostarostka
Jak již psal pan starosta v minulém
KZ, plánuje se vybudování lesního
hřiště i ve východní části. Proto vyzval
občany, aby přišli s nápady, kam by si
ho přáli umístit. Pokud máme rozumět
otázce jako přání, aby dětské lesní
hřiště bylo obnoveno k rohu ulic Mechovka a V Soudním, tak mohu říci, že
tato vize má i moji podporu.
Z předběžného jednání s panem
Žárou z Lesní správy Mělník, prostřednictvím které budou hřiště financována, vyplynulo, že nejsou známy
žádné překážky, proč by nemohlo být
toto hřiště vybudováno na původním
místě, tedy na začátku lesa na rohu
ulic Mechovka a V Soudním. Proces
byl tedy nastartován a budeme dohlížet, aby byl úspěšně dokončen v rozumně rychlém tempu.

Vyplatí se Klánovicím mít nehlídané hřiště a neustále doplňovat poničené komponenty? Nebylo by
ve výsledku rentabilnější zajistit
stálý dozor, buď policií, nebo kamerami? Uvažuje se o něčem takovém a v jakém časovém horizontu?
Ondřej Voleš, radní
Městská část Klánovice má velký
zájem na bezpečnosti obecně. Dle
sdělení pana Kubery, místního velitele městské policie, jsou Klánovice
dlouhodobě hodnoceny velmi kladně
z hlediska bezpečnosti. Přesto je zde
několik problémových míst. V současné době dala komise pro dopravu
a bezpečnost doporučení radě městské části na umístění kamery na Přímském náměstí.
Probíhá schvalování umístění dalších dvou kamer, jedné u učiliště
a druhé u kulturního centra Beseda.
Jedná se o poměrně nákladnou záležitost, kterou schvaluje magistrát a policie.
(gm)

Zprávy z magistrátu
Ústavní soud v Brně rozhodl, že loňské komunální volby v Praze byly platné a jejich výsledek je závazný. Definitivně tak skončilo období spekulací
a je zde větší prostor pro přijímání zásadních rozhodnutí týkajících se Prahy a Pražanů.

vody, které vedly
k odmítnutí této
strategie, spočívají ve zpoždění dokončení Pražského silničního okruhu
a ohrožení rozvoje jak železniční, tak
i městské hromadné dopravy.

Zastupitelé hl. m. Prahy se dne
24. 3. 2011 postavili proti návrhu Ministerstva financí k modelu pro přerozdělování sdílených daní mezi obce
České republiky a požádali ministra financí Ing. Kalouska aby přehodnotil
svůj postoj. Připravený návrh Ministerstva financí by snížil rozpočet Prahy o 1,1 miliardy korun. Takové snížení příjmů by se dotklo i naší městské
části a znamenalo by další omezení
rozvoje a zdržení potřebných oprav klánovických komunikací.

Pražská rada pro výzkum a ekonomiku (PRVEK) měla své první zasedání a připravuje vizi Prahy jako klíčového ekonomického regionu České
republiky. Mezi její hlavní cíle patří zejména aktualizace inovační strategie
a definování nové strategie podpory
podnikání v Praze.

Zastupitelé hl. města Prahy na
svém mimořádném zasedání odmítli
přijmout připravovanou dopravní superstrategii Ministerstva dopravy. Dů-

Rada hl. m Prahy na svém zasedání 12. 4. 2011 schválila převod
osobního vozidla Nissan Patrol 2,7
TD včetně vybavení na Městskou
část Praha-Klánovice, kde by tento
nově nabytý vůz měl sloužit pro potřeby Sdružení klánovických dobrovolných hasičů.
Petr Soukup
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Lípy, má láska
Chodívám kolem nich od svého
dětství. Jejich vůně mi ukazovala
cestu do školy a ze školy k domovu.
Poklekával jsem tu u houfů červenočerných broučků, které jsem znal
z Ferdy Mravence. Dělaly mi stín
v letním parnu, ukazovaly cestu od
nádraží temnou nocí. Byly svědky
mých prvních rande i mých prvních
klánovických jízd s kočárkem. Občas
jsem si na ně i zanadával, to když napadlo spousta sněhu a v Klánovicích
se kvůli nim nemohla v osvícenějších
dobách používat sůl. A vypadalo to
tady proto občas v zimě jak někde
na Aljašce. Ale chápal jsem to, byly
to přece naše lípy, krásná lipová
alej, která se stala poznávacím znamením místa, kterému říkám domov.
Alej, která má dnes i důstojné jméno,
alej Hany Benešové, a na svém počátku i cosi jako lipový památník.
Je to jen pár hodin, co jsem se dozvěděl, že čas našich lip se podle odborníků už chýlí ke konci. Že je bude
třeba vykácet a na jejich místo vysázet novou lipovou alej. Alej, která
snad už přežije více než oněch více
než sto let, které byly našim lipám
zřejmě vymezeny.
Přesto, že se jistě najde mnoho argumentů proti, ekonomických a možná i odborných, velice bych se přimlouval za to, abychom nutnost
a nezbytnost jejich jednorázového
vykácení ještě jednou zvážili.
A k symbolu naší obce přistoupili
s úctou, jakou si zasluhuje. Byť se
mnou možná mnozí nebudou souhlasit, byl bych proto, aby z naší aleje naše lípy odcházely postupně.
Po jedné, po dvou a skutečně až ve
své poslední hodince. A ne jak je
dnes módou, že se vezme pila,
všechno se vykácí a vysadí znovu.
O sto let mladší.
Třeba se nakonec zjistí, že pár
„starých“ lip tu s námi může zůstat.
Moc bych to lípám i nám přál.
Luboš Palata, šéfredaktor KZ
Vážení spoluobčané, milé spolky,
pokud chcete otisknout v KZ pozvánku na svou akci, zasílejte ji prosím jako inzerci. Jinak riskujete, že nebude moci být otištěna. V případech
hodných ohledu bude otištěna
po souhlasu MÚ bezplatně.
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Klánovické farmářské trhy
jsou nejlepší část soboty
Olga Brettová

Není to tak dávno, co byl sobotní školní dvůr hluchý a pustý. Prázdno, beton, šeď.
Na stejném místě dnes najdete vymydlené ředkvičky, čerstvé ryby, voňavý chleba i domácí
sýry a uzeniny. Mňam.
To jsou pravidelné sobotní klánovické trhy, které si získaly oblibu
u místních obyvatel. Ale nejen u nich.
Pravidelně sem dojíždějí i labužníci
z okolních obcí. Zájem je tak obrovský,
že jsou přilehlé ulice přecpány auty,
což dělá těžkou hlavu místní policii.
Kromě již zmíněných lahůdek trhovci nabízejí také sezónní ovoce, zeleninu, různé druhy sadby, květiny, domácí čerstvé mošty, ale i kvalitní
vína pro fajnšmekry a vybrané druhy
alkoholu, jako jsou hruškovice či slivovice. Jsou i soboty, kdy je k mání
keramika, suvenýry, moravské frgále, čerstvé čokoládové pralinky nebo
med přímo od včelaře. Jak už to na
trzích bývá, největší cvrkot je samo-

zřejmě po ránu. Chcete-li čerstvou
rybu nebo čerstvý špenát v deset hodin, máte prostě smůlu a musíte vzít
zavděk poslední půlkou kapra.
„Pokud jsme o víkendu doma, nevynechám žádný trh, mám ráda ten
komorní mumraj, kde si mohu v klidu
vybrat dobrou zeleninu nebo ovoce.
Navíc mohu ochutnat třeba jablka,
která chci koupit. Každé má jinou chuť,
a ne tu universální z hypermarketu,“
říká paní Zdenka Vorlíčková.
No a paní Pechová se na trhu zastaví
vždycky, když jede na návštěvu k příbuzným. „Byla jsem zvyklá chodit
na pankráckou tržnici skoro každou
sobotu, ale ta musela ustoupit pražskému Manhattanu, tak si to tady vy-

Lidé se už naučili chodit na klánovické trhy i kvůli atmosféře.

nahrazuji,“ dodává a odchází s vonícími celozrnnými rohlíky.

Trhovci až do Litoměřic
A trhovci? Pro ty je to práce jako
každá jiná, ale je na nich vidět, že ji
dělají s chutí, protože kdyby je to nebavilo, tak nebudou dojíždět až od
Mělníka, Nymburka nebo ze zahrady
Čech Litoměřicka. Kolem poledne,
kdy mizí poslední zákazníci, tak prodejci uklidí prázdné přepravky a všude pečlivě zametou. Je to takový
smutný rituál, ale vy víte, že příští sobotu zase to mraveniště ožije. Jsem
ráda, že se s trhy roztrhl pytel, lidi mají
k sobě blíž.

Foto KZ – Radomír Kůla
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Klánovické trhy jsou poctivé,
říká zelinář Marek Hrdlic
Luboš Palata
I když jsi majitelem zeleniny U Kaluže, nepokládáš trhy tak trochu
za nečistou konkurenci? Ty jsi
musel postavit krám, zatímco oni
přijedou, rozloží stolek a prodávají
totéž zboží jako ty...
Ale ne. Oni když jedou na trh, tak mají
tytéž náklady jako já. Já jsem sice něco
investoval, ale oni musí zaplatit místo
na trhu, musí to sem dopravit a také by
si měli započítat sebe coby pracovní
sílu. Takže si myslím, že jsme na tom
vcelku nastejno.
Má cenu chodit nakupovat na trh –
a proč?
Určitě ano. Trh je ale hlavně psychologická otázka. Je to takové příjemné
zpestření dne. Navíc s tím, že tam
chodíte nakupovat čerstvé zboží, což
většinou bývá pravda. Já mám většinou totéž zboží v krámě, ale na trhu
je prostě jiná atmosféra. Proto tam
sám chodím prodávat a jsem rád, že
se jich mohu účastnit, protože ta atmosféra je tam skutečně pěkná. Je to
místo, kde si člověk může popovídat
se známými.
Takže určitě nejsem žádný odpůrce trhů. A pro mě to není žádné
minus, protože si tam lidi sice koupí čerstvou zeleninu, ale když zákazník potřebuje něco konkrétního,
třeba banány, tak stejně přijde
ke mně do krámu.
A je skutečně na trhu to zboží, které
by tam mělo být? Tedy takové, co se
vypěstuje tady v okolí, polabská zelenina, jablka od Českého Brodu
a podobně?
Tady na klánovickém trhu se to vcelku dodržuje. Je to i věc zkušenosti organizátorů, zda rozpoznají, že lze mít
v nabídce v dubnu, v květnu takové
a takové zboží, což si myslím, že v Klánovicích už to organizátorky poznají,
a klánovický trh je na slušné úrovni.
Měla by se na trhu prodávat jen zelenina, ovoce a dejme tomu květiny?
Klánovický trh, to nejsou jen prodejci
zeleniny a ovoce. A je dobře, že je tam
i jiné potravinářské zboží.

A co by naopak na trhu člověk hledat neměl?
Určitě by tam neměl chodit s tím, že
nakoupí co nejlevněji. To mě někdy
mrzí, že lidé říkají, jdu na trh, bude to
tak úžasně levné. Všude v Evropě je
to na trhu naopak vždy o něco dražší. U zeleniny i ovoce se platí vždy především čerstvost a práce zemědělce
a sadaře.
A práce zemědělce je dnes velice
nákladná a i to, když jede se svým zbožím na trh, ho něco stojí. Takže na trh
by měli lidé chodit kupovat především
tu kvalitu. A ta na klánovickém trhu je,
což je skvělé.
Jsou lidé v Klánovicích ochotni zaplatit za kvalitní, čerstvé zboží?
Myslím, že v Klánovicích je dost lidí,
kteří si kvalitu rádi zaplatí. Ale současně je tu i dost velké množství lidí,
kteří ze sociálních důvodů hledí především na cenu. Já osobně se snažím
hlavně o tu kvalitu. A když nakupuji, tak
mě první zajímá kvalita, až potom se
ptám na cenu. Česká republika jako
celek je v Evropě vyhlášena tím, že se
sem příliš kvalitní zeleniny a ovoce nedováží, takže já, když chci sehnat kvalitní a čerstvé zboží, trávím na nákupech mnohem víc času, než bych
trávil v nějaké normální zemi.
Co se v okolí Klánovic pěstuje výjimečného, lepšího, než jinde v Česku?
Jezdím nakupovat do Polabí. Jsou tam
třeba zemědělci, kteří se specializují
na brambory, a znám v Polabí několik zemědělců, kteří drží velice vysokou

kvalitu. Ale také se stává, že mají velice rychle vyprodáno. Jablka z okolí
Českého Brodu jsou také na velice vysoké úrovni, jen je bohužel tamní
pěstitelé nedokáží „prodat“ jako zahraniční konkurence, vytřídit, zabalit,
koupit krásné přepravky a podobně,
tak jak to umí někteří světoví vývozci.
Není ale ten trh za školní tělocvičnou příliš utopený? Neslušelo by
mu třeba náměstíčko před školou?
Ano, to je velká škoda. To by mu určitě pomohlo a přivedlo by to na trhy určitě další lidi. O parčíku před školou
jsme se s organizátorkami už bavili, ale
má to pár technických zádrhelů, jak
tam dotáhnout proud, problém parkování, toalety, zda by to ten parčík nedevastovalo... Zorganizovat takový trh
není vůbec žádná legrace.
Jezdím se dívat na trhy po Evropě,
a je prostě pravda, že k atmosféře podobné takové Francii to náměstíčko
v Klánovicích chybí. V parku by to ale
možná bylo hezké.
A nezdá se ti, že je dnes trhů trochu
inflace?
To je věc, která mě trápí, najednou jsou
všude kolem a bohužel některé z nich
nemají s farmářskými trhy nic společného, prodává se tam zboží, které určitě není vypěstováno v Česku, a prodávají to lidé, kteří tomu nerozumí
a nebo se snaží zákazníky jen podvést. Bylo by to smutné, kdyby ty
poctivé trhy, jako je ten klánovický, byly
těmito podvodnými „trhy“ zdiskreditovány, a lidé by trhům přestali věřit.

Klánovický zpravodaj
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Ze života Klánovic

Kontejnery

Hala potřebuje nový povrch

na objemný odpad

V roce 2007 jsem napsal do KZ
o nevyhovujícím povrchu podlahy
v naší Klánovické velké hale i o dalších nevhodných prvcích – betonových zátarasech a dalších věcech,
které by měly sloužit pro sportovce,
a ne jim naopak způsobovat zranění.
Po dobu záruky na výstavbu haly
nikdo nechtěl řešit problém s nevhodným povrchem v hale. Nyní je
výstavba haly po záruce, ale co dál?
Stávající povrch je nepružný, tvrdý a při
pohybových sportech dochází k nadměrnému zatížení kloubů a svalů
sportovců. Při současných finančních
problémech našeho úřadu i magistrátu nelze očekávat, že se najdou
státní finance na nový povrch.
Díky angažovanosti a podpoře
místostarostky Jany Martinové jsem
dostal od úřadu souhlas na poptávku
a cenovou kalkulaci pro pokládku nového lepšího povrchu. Podmínkou je
samofinancování pomocí sponzorů
z řad klánovických občanů a sportovců, kteří chtějí mít lepší podmínky
nejen pro svůj sport, ale i pro pohyb
našich dětí.

budou přistaveny
v sobotu 21. 5. 2011 od 9:00 hod.
do 13:00 hod. – Přimské náměstí
a roh Aranžerská a Nové Dvory.

na listí a rostlinný odpad
budou přistaveny
v sobotu 7. 5. 2011
od 9 hod. do 12 hod.
Lovčická x Malšovická
Lochenická x Medinská
Žádáme Vás, abyste rostlinný
odpad neodkládali před dnem přistavení kontejnerů a v okolí 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. V pracovních
dnech je možné odkládat rostlinný
odpad též v ul. Smidarská (bývalá
deponie Naidr) za přítomnosti pracovníka údržby po předchozím nahlášení na tel. č. 605 272 413 nebo
603 578 405. Podmínkou je vytřídění na větve a kompostovatelný rostlinný odpad (tráva, listí).

Popelnice s bioodpadem
budou vyváženy vždy v liché
pondělí. V tomto měsíci tedy
9. 5. 2011 a 23. 5. 2011.

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
10. 5. 2011, 9. 8. 2011, 8. 11. 2011
(vždy v 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.

V současné době dochází k prvním
kontaktů a nabídkám. Ceny za nové
povrchy se pohybují zatím od 600000
do 1 milionu Kč. Po prvních konzultacích mezi sportovci mám přislíbenou
finanční podporu z řad volejbalistů
a tenistů.
A tak se obracím na občany z Klánovic či okolí, kteří pro dobrou věc
jsou schopni finančně pomoci, ozvěte
se nebo napište.
V případě, že budu mít přísliby
od budoucích sponzorů o podpoře
toho projektu, založíme občanské
sdružení, které uzavře smlouvu s úřadem o poskytnutí daru na dodávku
nového povrchu do haly.
Chci také požádat lidi, kteří mají
kontakt na firmy, které se zabývají
sportovními povrchy do hal a tělocvičen, o pomoc při výběru nejlepší
a nejvýhodnější nabídky. Pokud bude
zájem o tuto podporu sportu, tak bych
chtěl do prázdnin vše připravit legislativně a během prázdnin pokládku
nového povrchu provést.
Michal Kutzendorfer
michal.kutz@volny.cz

Rybáři chystají akci
pro dětský domov
Co chystají na měsíc květen členové Petrova cechu? Přijměte pozvání na již tradiční akce Místní skupiny Českého rybářského svazu.
V sobotu 14. května od sedmé hodiny ranní proběhnou na Placinách
závody registrované rybářské mládeže. Tentýž den od 14:00 na ně navážou závody dospělých.
Na neděli 15. května jsme pak jako
každoročně připravili závody pro děti
z dětského domova a náborovou akci
pro děti nazvanou „Chyť si svou první
rybu“. Rybářské potřeby budou všem
zájemcům zapůjčeny. Začátek je naplánován na 9:00.
Ať máte chuť se zapojit, či jen přihlížet, jste srdečně zváni. Po oba dny
je pro všechny přichystáno občerstvení.
Rád bych dále poděkoval MÚ Klánovice jménem naší MS ČRS za udělený grant. Finanční prostředky bu-

dou využity na podporu našeho závodního družstva i pro nákup cen
na závody pro dětský domov.
Richard Hladík, předseda MS ČRS

Naši jubilanti
V květnu oslaví narozeniny
naši spoluobčané
Čech Antonín
Rod Karel
Behenská Jaroslava
Brůna Zdeněk
Houžvička Bohumil
Veselý Vladislav
Fexová Jana
Škarda Vladimír
Číž Pavel
Naidrová Jana
Hupka Josef
Černý Václav
Blahopřejeme!!!
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Klánovické fórum & KC Beseda – rok
2011, šestý a poslední
Když jsme společně s vedením Klánovic v listopadu 2005 zakládali nadační fond, bylo mým přáním, aby se KC Beseda stalo skutečným centrem kultury.
Tyto záměry jsem prezentoval i v tehdejším KZ (9/2005): „Chceme pod hlavičkou Klánovického fóra provozovat
KC Beseda výhradně na nekomerčním
základě. Centrum bude otevřeným prostorem pro různorodé kulturně-společenské projekty občanů Klánovic. Klánovické fórum tomuto otevřenému prostoru vtiskne manažerský ráz, zajistí financování provozu a jednotlivých akcí
a nastaví potřebná pravidla hry. Nebude
restaurací či jednoúčelovým zařízením
ani politickou základnou. Musí být otevřené stávajícím i novým projektům, stávajícím i novým lidem a iniciativám.“
Musím se přiznat, že jsem hrdý na
to, že na těchto slovech není třeba nic
měnit. Ba co více… Slovo se stalo skutečností! Prestiž Besedy jakožto regionálního centra kultury neustále roste. Do Klánovic se sjíždějí návštěvníci z okolí hledající kvalitní kulturu a příjemné zážitky.
Jen v roce 2010 jsme zorganizovali
171 kulturních akcí pro 5 800 návštěvníků. Členové kapely Bluesklan přišli
s novým projektem Blues Jam Session.
Pokračuje úspěšná tradice literárněhudební kavárny Klánovický svařák pod

taktovkou Honzy Nejedlého. A ochotníci v centru celoročně nacvičují. Za vrchol
loňské kulturní sezony pak považuji vystoupení Jana Budaře, koncert Ester Kočičkové či Ivana Hlase.
V roce 2011 vstupujeme do posledního roku správy KC Beseda, neboť
naše nájemní smlouva v prosinci končí.
V nejlepším je třeba přestat. Proto nehodláme usilovat o prodloužení. Naštěstí
se již objevují pokračovatelé. Věřím, že
vedení obce vybere bonitního správce,
který dále rozvine kulturní aktivity a centrum opět nezadluží. Na poli kultury
není problém prodělat jakékoli množství
peněz! I v kultuře musí fungovat zdravý
selský rozum.
Rád bych také upřímně poděkoval
všem dobrovolníkům ochotným nezištně pomáhat, vymýšlet, organizovat a přidat ruku k dílu. Za vše, co se v Klánovicích na poli kultury děje, jsme my, Klánovičáci, vděčni právě těmto lidem. Rád
bych rovněž poděkoval naší městské
části za dosavadní dobrou spolupráci.
S velkým potěšením rovněž vyjadřuji
díky našim finančním a věcným dárcům,
kteří svými dary pomáhají. Velice si jejich pomoci vážíme.
Petr Kubíček, předseda správní rady,
Klánovické fórum, nadační fond
KC Beseda se bude věnovat hlavní
téma příštího čísla KZ

Problém golfové klubovny
FGRP zahájil začátkem roku 2008
komplexní rekonstrukci své klubovny
bez náležitého povolení. Přes řadu zákazů a rozhodnutí o odstranění stavby
Stavebního úřadu MČ Praha 21 (dále
SÚ) stavbu dokončil 30. 6. 2008. Ačkoliv
Stavební úřad objekt nekolaudoval a následně vydal i zákaz užívání, FGRP zahájil činnost provozem restaurace, konáním svateb, pořádáním setkání firem,
autoveteránů, ale i špiček ODS v čele
s pány Nečasem a Vondrou.
FGRP proti zákazu užívání opakovaně protestoval, Magistrát hlavního
města Prahy však po prozkoumání
podkladů a ohledání staveniště potvrdil
správnost uvedeného rozhodnutí. Poslední informace: „proti rozhodnutí
SÚ podal FGRP žalobu dne 3. 12. 08 ...
Podání žaloby nemá odkladný účinek

ve vztahu k účinkům správního rozhodnutí...“
Stavební zákon ukládá i bezpečné provedení stavby, v případě klubovny nebyly dodrženy vedle formálních náležitostí
ani některé technické normy. I s ohledem
na bezpečnost provozu by měl FGRP především dořešit řádnou kolaudaci stavby,
a do té doby klubovnu nepoužívat.
Dodržování zákonů je povinností
každého občana. Nebo pro představitele FGRP zákony neplatí!?
Boris Procházka
Šéfredaktor Klánovického zpravodaje požádal o vyjádření i společnost
FGRP. Ta se však s poukazem na už několik let táhnoucí se soudní řízení, které stále nerozhodlo o zákonnosti postupu
SÚ v celé záležitosti, rozhodla článek
pana Borise Procházky nekomentovat.
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Očima zastupitele

Planeta Klánovice
Jak jistě potvrdí všichni moji kolegové alergici, letošní jaro explodovalo. Přes svědící, zarudlé oči
zastupitele, popotahování a někdy i to přidušení ze všeho toho
jara a pylu jsem na náš les nezanevřel. Ne, nebojte se, dnes nebudu vyprávět, jak je les důležitý
pro planetu a pro Klánovice. Ani jak
se nabít energií při toulkách lesem,
a už vůbec ne o tom, jak rád pozoruji auru starých stromů. Jde o to,
jak náš les v dnešní postindustriální době osamělých idividualit lidi polidšťuje a sbližuje. Díky lesu jsem
tady poznal tolik zajímavých lidí.
Bez nadsázky za to, že se v naší
obci cítím doma, děkuji lesu. Znám
odosobněný život sídliště a anonymitu velkoměsta jsem pokládal za
vymoženost proti neduhům maloměsta. Jak bohaté je proti tomu
dění tady. Všechny ty spolky a společky, sportovní kluby, kulturní akce
a tak dále. A hlavně partičky sousedů. A všude každý někoho zná.
Les mě přivedl i do obecního zastupitelstva. Velikost naší obce
a komunity dává úžasnou možnost všem, aby se poznali a přátelili
se svými sousedy jen tak anebo při
sportu a zábavě. Aby se osvobodili
od všech těch svazujících sítí
a pozvali souseda nikoli na fejsbůk,
ale jen tak do hospůdky. Co dělat,
aby sousedé ještě více ocenili výhody života zdejší komunity? V pátek večer v kavárně Beseda musí
být nabito. Co takhle nějaký festival Klánovice. Co třeba letní festival „Planeta Klánovice“. Nebo třeba „korzo“, kde se můžeme my
a naše děti poznávat a setkávat při
procházkách. Díky všem, kteří
jsou dnes duší všeho toho obecního dění. A vy, co ještě sedíte
doma (nebo osaměle běháte
v lese), rozhlédněte se kolem sebe.
Ručím za to, že nebudete litovat.
Ivan Prokopič, zastupitel
Nezkrácené verze otištěných článků a další příspěvky občanů i zastupitelů, které nemohly být zařazeny, najdete na webu městského úřadu
KZ plus na www.praha-klanovice.cz.

Klánovický zpravodaj

Můžete se těšit

Koncert a vernisáž
fotografií v KC Beseda
Vokální skupina Sunday Singers (27. 5. 2011). Je jich sedm,
z toho tři mladé ženy a čtyři mladí
muži, z nichž někteří byli členy
Kühnova sboru a z nichž jeden –
Jan Devátý – je pravý Klánovičák.
Hrají skladby různých žánrů i stáří, jež jsou aranžovány převážně
a capella v rytmu swingu, popu
a jazzu. Vystoupení Sunday Singers doprovázejí kytary, flétny, bubínek, triangl a kontrabas, ale též
netradiční nástroje jako koncertní
pumpička, vajíčka a špejle. Už to je
důvod se přijít podívat, poslechnout
a pobavit se, protože – jak jsem se
dočetla: „Jejich hustilkový doprovod
některých písní si budou posluchači
dlouho pamatovat.“
V květnu bude v Besedě vernisáž fotografií Petra Brodeckého
z cest po Zakarpatské Rusi
(14. 5. 2011), především z města
Kolčavy, rodiště Nikoly Šuhaje.
Z fotografií je zřejmé, že život v této
části Ukrajiny je velice těžký, lidé
žijí z toho, co se jim urodí na poli
a co jim dají jejich malá hospodářství. Jediná možnost výdělku je
práce v lese. Při našem rozhovoru
se Petr Brodecký pozastavil nad
tím, že v Česku je řada projektů na
pomoc chudým zemím v Africe
nebo Indii, ale neexistuje žádný
projekt, jehož cílem by byla pomoc
Zakarpatské Rusi, která byla kdysi součástí Československa.
Marie Mikušová

Děje se vedle

Ouvalskej bigbit
Už za necelý měsíc, 4. 6., se
koná v sousedních Úvalech další ročník špičkově obsazeného
festivalu Ouvalskej bigbit. Vystoupí na něm skupiny Levellers
z Velké Británie, domácí Divokej
Bill, legendární Krausberry, špičková slovenská kapela Polemic
a Medvěd 009. Lístky budou stát
na místě 350 Kč, v předprodejích
280 Kč plus poplatky předprodejců, předprodej začne až
1. května.

5

XX. ročník

strana

8

Událost měsíce

Učitelé, jak je neznáte
Pokud nemáte děti v klánovické
škole nebo nechodíte do KCB, možná ani netušíte, že máme v Klánovicích ochotnický spolek, přesněji OSKNU – Ochotnický spolek klánovických (nejen) učitelů. Rádi bychom
vám ho touto cestou trochu přiblížili.
Spolek vznikl v roce 2006 a poměrně
dlouho hledal svou tvář. I proto trval nácvik historicky prvního představení
skoro tři roky. Premiéru mělo 11. února 2009 v KCB. Byla to adaptace hry
jak jinak než s trefným názvem „Škola základ života“. Pro obrovský úspěch
se představení muselo opakovat.

Nejprve ji zaujal název. Když však po
otevření sešitku podle režijních poznámek zjistila, že hru hráli v roce
1917 ochotníci v Klánovicích, bylo o jejím uvedení v podstatě rozhodnuto.
Přes sto let starý text bylo pochopitelně nutno trochu upravit. Živé reakce diváků pak potvrdily, že téma
z předminulého století může být i dnes
překvapivě aktuální. Atmosféru hry
poměrně přesně vystihuje věta řídícího učitele Metličky: „To bych rád věděl,
zda jsem učitel dívčího ústavu, nebo
dozorce v blázinci!“ Ve velmi zajímavých rolích se představili pedagogové

Učitelé v rolích žáků aneb klánovičtí ochotníci
Druhá premiéra připadla na středu
20. 4. Už vyzrálejšímu souboru tentokrát k nácviku postačil „pouhý“ rok
a půl. Kinosál byl opět naplněn téměř
k prasknutí. Učitelské divadlo představilo hru „Rozpustilé holky ve škole“.
Jde o adaptaci Nestroyovy frašky
původně z 19. století. Poprvé tuto komedii uvedli herci Národního divadla
na Žofíně v roce 1896. Při hledání
vhodného textu na ni náhodou narazila jedna z členek současného
souboru v libereckém antikvariátu.

Duben v knihovně
Na sobotu 21. května připravujeme
již tradiční dobročinný bazar knih při
příležitosti Běhu naděje, který organizuje ZŠ. Od 8:30 do 11:30 hodin si
u našeho stánku můžete po 10 Kč koupit knížky, které nám nanosili naši čtenáři nebo které jsme vyřadili v kni-

Foto KZ – Radomír Kůla

Jaroslav Lachout, Jolana Fuchsová,
Matěj Žák a další. V roli pana řídícího
jsme nemohli vidět nikoho jiného než
pana ředitele.
Atmosféra v sále byla po celou
dobu velmi příjemná a učitelé ukázali i své „druhé“ tváře, nejen ty přísné,
které známe ze školních lavic. Při odchodu ze sálu se nejeden divák za břicho popadal a jejich cesty domů byly
určitě provázeny vzpomínkami na
školní léta.
Pavla Fischerová
hovně. Nabídneme 600 knih, často
úplně nových a nedávno vydaných,
a opět je mezi nimi mnoho čtenářských
lahůdek. Letos máme daleko více dětských knih než loni. Výtěžek bazaru
i Běhu naděje celý putuje na podporu
výzkumu rakoviny v ČR. Přijďte, těšíme se na vás. Jitka Frýdmanová

Klánovický zpravodaj
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Klánovické spolky

Z naší knihovny

Kniha měsíce
Pokud vás zajímá, kterak se
žilo v exilu, přečtete si knižní rozhovor s legendárním Pavlem Tigridem (1917–2003), vyšel pod názvem Mně se nestýskalo (Petr Kotyk, vyd. Gutenberg). Autor knihy se
s českým novinářem a vydavatelem časopisu Svědectví setkal už
v roce 1992, hovor spolu vedli
v Tigridově rodinném domě v Héricy u Paříže. Text je inspirativním
průletem novodobými dějinami.
Najdete v něm zamyšlení i úsměvné historky. Z Tigridova vyprávění
se například dozvíte, čím byli typičtí
emigranti, kteří za sebou měli členství v komunistické straně. Pozoruhodné vzpomínky se vážou také
k problematickému období 1945–
1948. A co je příjemné: nechybí židovský humor.
Jiří Karban
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Z klánovické školy

Turistický oddíl Stopa
oslavil pětadvacet let
V dubnu letošního roku oslavil oddíl Stopa významné výročí. Náš oddíl
je tu pro vaše děti již 25 let. Za ta léta
nám oddílem prošly stovky dětí.
Náš oddíl vznikl jako turistický oddíl v rámci pionýrské organizace pracující na zdejší základní škole. První
schůzka s dětmi proběhla v dubnu
1986, přesné datum již nevíme. Začínali jsme s cca 10 až 15 dětmi a jejich
počet postupně vzrůstal. Od roku
1991 jezdíme s dětmi na pravidelné týdenní táborové pobyty na začátku
letních prázdnin.
Další naší významnou aktivitou je
naučná stezka v Klánovickém lese.
Zde jsme zúročili naše znalosti o největším pražském lese a jeho okolí. Naučná stezka vznikla v roce 1993
a měla 10 zastávek popisujících Klánovický les, jeho historii a historii
okolních obcí. Zároveň jsme vydali
o naučné stezce brožuru.
Naučná stezka vznikla díky dotaci
pana Voráčka a jeho Nadace pro obnovu a rozvoj. V současné době nám
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tato nadace pomáhá hradit nekonečné opravy a další výdaje spojené
s údržbou stezky.
V současné době máme ve Stopě
registrováno 28 dětí. Naše organizace má právní subjektivitu, která jí
zajišťuje samostatnost v jednání
s úřady, a zároveň máme přes SMOP
ČSOP přístup k dotacím pro činnost
oddílu Stopa z Magistrátu hlavního
města Prahy a Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Vedle toho
nás podporuje Městská část Praha
Klánovice, Nadace pro obnovu a rozvoj pana Voráčka a občas se najdou
i další sponzoři. Děkujeme tímto
všem našim dárcům. Zároveň prosíme všechny ochotné občany Klánovic o možnou podporu. Podpora našeho oddílu Stopa spadá do oblasti
darů odečitatelných ze základu daně
a s případnými dárci jsme ochotni
uzavřít řádnou darovací smlouvu.
Za vedení oddílu Stopa
Ing. Petr Macháč

Senioři
Začátkem dubna proběhla v našem
klubu beseda s p. starostou Soukupem.
Beseda měla bohatou účast a starosta
vyložil našim členům základní plány
a problémy činnosti zastupitelstva,
zodpověděl dotazy ohledně autobusové dopravy, nádraží, podchodu
a samozřejmě došlo i na „dům seniorů“. Slíbil, že se k tomuto problému sejdeme opět v září, a my tedy doufáme,
že snad opravdu tato záležitost (stále
odsouvaná) pokročí rychleji kupředu.
Koncem měsíce se chystáme na již
oznámený výlet do Divoké Šárky a poslední beseda na jaře se koná v pondělí 9. května v 16:00 hod., kdy nás
opět navštíví Mgr. Musilová z Centra
pro zdravotně postižené a vysvětlí
nám změny v poskytování zdravotní
a sociální pomoci.
Pár dní potom – 15. května – odjíždíme na první ozdravný pobyt v tomto roce, a to do Sezimova Ústí.
Olga Paplhamová

Proč máme ve škole
tolik dětí odjinud?
Dnešní téma jsem pojal jako
fikční rozhovor občana s ředitelem školy:
Občan: Pane řediteli, kolik dětí
z vaší školy nebydlí v Klánovicích?
Ředitel: Přibližně jedna čtvrtina,
to je asi 120 dětí.
O: Aha, a kolik dětí máte průměrně
ve třídě?
Ř: Zhruba 27.
O: Takže kdyby sem nechodily ty
cizí děti, bylo by ve třídách jenom
20 dětí? To by byla paráda!
Ř: Prosím, nezapomeňte, že jde
o průměr. Ve skutečnosti i u nás
máme třídy s 20 dětmi, ale také
spoustu tříd, kde je těch dětí 30.
O: A proč je tak přeplňujete?
Ř: Musím vás upozornit, že ve vyhlášce se píše, že „třídy se naplňují
do počtu 30 žáků“, takže bych
tomu neříkal přeplňování.
O: Ale ve spoustě škol mají o hodně dětí méně.
Ř: To je pravda, takových škol je
hodně. A ani nevíte, jak nám jejich
ředitelé a zřizovatelé závidí.
O: Proč, proboha?
Ř: Stát financuje školy, tedy platy zaměstnanců a učební pomůcky, podle počtu dětí. V podstatě platí, že každé jedno dítě přináší škole ročně nějakých 25 000 korun od státu. Škola, která by měla průměrně 20 dětí
ve třídě, by neměla ani na základní
platy, a musela by jí na ně doplácet
obec ze svého. Z vašeho!
O: Ale rodiče a učitelé by byli rádi.
Ř: Ze začátku určitě. Jenže některým
učitelům by těch několik tisíc korun
měsíčně asi brzo začalo ve výplatě
chybět. Alespoň někteří by určitě odešli za lepším, nebo by aspoň byli hodně naštvaní. A v té chvíli by to určitě začalo vadit i rodičům.
O: Takže je tolik dětí kvůli penězům?
Ř: To není jediný důvod. Lidé si
často myslí, že ředitel může „cizí“
dítě kdykoli odmítnout. Ve skutečnosti nesmí bez skutečně závažných důvodů odmítnout žádné
dítě, dokud nemá škola naplněnou
kapacitu.
PaedDr. Michal Černý
ředitel Masarykovy ZŠ

Klánovický zpravodaj

Hasiči

Měli jsme napilno
Dne 25. 3. 2011 ve 14:55 byla
jednotka požádána Městskou policií hl. m. Prahy o pomoc při likvidaci
nafty uniklé z poškozené nádrže
osobního vozidla v ul. Votavova
u nákupního střediska. Jednotka
vyjela v počtu 1+5 s vozidlem CAS
25 Liaz K. Na místě pomocí sorbetu zlikvidovala naftu a majiteli
pomohla provizorně opravit poškozenou nádrž, aby mohl odjet.
V 16:15 se vrátila na základnu.
Dne 9. 4. 2011 ve 14:21 byla jednotka požádána občanem o pomoc
při likvidaci padlého stromu na komunikaci, ulici V Pátém. Jednotka
vyjela v počtu 1+6 opět s vozidlem
CAS 25 Liaz K. Na místě pomocí
motorových pil strom rozřezala
a uklidila mimo komunikaci.
Další výjezd na sebe nedal
dlouho čekat. Dne 10. 4. 2011
v 16:36 vyjela jednotka s vozidly
CAS 25 Liaz K a CAS 32 Tatra
148 do ulice Nové Dvory k likvidaci
požáru stromu. Na místě zjištěn
požár stromu a dřeva na ploše cca
25 m2. Požár byl pomocí vody
z vozidel likvidován. V 17:10 se
jednotka vrátila na základnu.
Kromě výše uvedených výjezdů
se jednotka a členové SDH věnovali
i preventivní činnosti. Dne 13. 4. 2011
jednotku na zbrojnici navštívily děti
z Mateřské školy Smíškov. Členové
dětem ukázali techniku a zbrojnici.
Dne 14. 4. 2011 na žádost ředitelky
MŠ Klánovice předvedla jednotka
dětem výjezd a likvidaci požáru
a poté děti seznámila s technikou
a vybavením vozidel. Dne 9. 4. 2011
provedli hasiči na žádost úřadu likvidaci 3 ks silně poškozených
třešní v ulici Všestarské.
Bc. Pavel Jaroš, ZV JSDH Klánovice
Dětský domov Klánovice nabízí

pronájem tenisového kurtu
s umělým povrchem v klidném
prostředí, Smržovská 77, Klánovice
Praha 9.
Sezona je od 18. 4. do 30. 9. (dle
počasí se prodlužuje)
Otevírací doba
pondělí – pátek 8:00–19:00
Cena jednotlivé hodiny 150 Kč
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FK Klánovice – muži útočí
na čelo tabulky

V derby s Újezdem dali starší žáci dva góly. Soupeř sedm.
Foto KZ – Radomír Kůla
Přinášíme aktuální výsledky našich Praha 4 poměrem 6:3. Kluci tak zatím
týmů, z nichž především našim mu- drží třetí místo.
žům a nejmladším se velice daří.
Přípravka 10 prohrála na hřišti veMuži nejprve vysoko vyhráli v Kun- doucího týmu – Aritmy – jednoznačně
raticích 7:1, potom doma porazili 1:7, doma porazila Háje SOS 2:0,
Újezd Praha 4 poměrem 4:1, ná- prohrála na Meteoru 1:3 a doma
sledně překvapivě prohráli na Točné po velmi dobrém výkonu podlehla
0:2 a na Velikonoční pondělí doma Přední Kopanině 1:2. Kluci jsou zatím
porazili silný Zlíchov 2:1. Zatím zů- na 10. místě tabulky.
stávají na druhém místě tabulky.
Přípravka 8 porazila doma Bílou
Dorost doma porazil Přední Kopa- Horu 7:5, prohrála v Kolovratech 3:5
ninu vysoko 6:0, remizoval ve Stodůl- a doma s Bohemians 0:4. Poté ale
kách 2:2 (soupeř vyrovnal až v po- kluci odehráli vynikající zápas na
sledních vteřinách zápasu), doma hřišti prvního celku tabulky v Chabv nádherném zápase prohrál s ve- rech a slavně zvítězili 4:3. Zatím nám
doucím týmem soutěže Kingem až tak patří 6. místo.
po boji 2:3 a remizoval na Zbraslavi
Minipřípravka pořádala na hřišti
3:3. Dorostenci jsou tak zatím na v Klánovicích další z turnajů Mini Star
7. místě tabulky.
a skončila na skvělém druhém místě.
Starší žáci prohráli na Chodově Čtyři góly dal Jan Liška, třikrát skóro0:4, doma porazili Slavoj Podolí 5:2, vali Šimon Procházka a David Beráprohráli ve Vršovicích 2:8 a doma nek jr., který dal i nejkrásnější turnas Újezdem 2:7. Zatím se drží jový gól střelou z poloviny hřiště.
Další informace o klánovickém fotna 8. místě tabulky.
Mladší žáci odehráli na jaře do- balu naleznete na adrese www.fkklasud pouze dva zápasy a jsou zatím novice.cz.
Tomáš Svoboda
stoprocentní: nejprve porazili Kolotomiks@seznam.cz
vraty 4:1 a potom vyhráli v Újezdě

Zveme vás na „Klánovické jarní kolo“,
dvanácté setkání přátel cyklistiky. Čeká na vás účastnický list pro děti
(je i odběrní poukázkou pro odměnu v cíli), lesní okruh s průjezdními kontrolami se soutěžemi, v cíli pamětní list a odměna. Povinná je přilba, děti
do 10 let jen v doprovodu dospělých. Účast na vlastní nebezpečí. Těšíme se
na Vás v sobotu 4. června. Start – Klánovice, Blešnovská 766, 13:30–14:15 hod.
Cíl tamtéž. Organizuje firma Wagner a dobrovolníci z řad cyklistů.

Klánovický zpravodaj
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KONTEJNERY KRÁL
s uť • od pa d • pí s ek • š t ěr k • zem in a • k ůr a
př e v oz s t r oj ů • t e r é n ní úpr av y • na kla da 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
Prodám stavební pozemek se všemi sítěmi v Jirnech.
Nachází se v lokalitě „Kaštanka“, ul. Javorová, p.č.
622/8 a 624/13. Výměra: 741 m2. V ulici Javorová je
největší odstup od protějších pozemků a v roce 2011
se chystá výstavba zeleně, která by měla opticky rozdělit vzdálenost od nových pozemků. Možnost ihned
stavět! Cena dohodou. Tel. 605 777 217

Elektro Staroklánovická
Újezd nad Lesy, Staroklánovická 185

Domácí spotřebiče za výhodné ceny
elektromateriál, baterie,
sáčky do vysavačů
sběrna Fotolabu
Tel: 272 70 50 70
www.prackymycky.cz

pořádá

LETNÍ KURSY
ANGLIČTINY
v relaxačním centru KOSSUTH
v Újezdu nad Lesy
od 21. 6. 2011 do 15. 9. 2011
KURS

ÚROVEŇ
POKROČILOSTI

TERMÍN

KURS A

Mírně pokročilí
(Pre-Intermediate)

Úterý
od 19.00 do 20.30

KURS B

Středně pokročilí
(Intermediate)

Středa
od 19.00 do 20.30

KURS C

Velmi pokročilí,
absolventi zkoušek
FCE a CAE

Čtvrtek
od 19.00 do 20.30

Informace a přihlášky na tel.:
733 392 675;
e-mail: deltaschool@volny.cz;
www.deltaschool.cz
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Nabídka stravování
a ubytování v Klánovicích

Střední škola hotelnictví
a gastronomie
nabízí:
• ubytování v různých
cenových relacích
• uspořádání společenských
a rodinných akcí
• cenově výhodné stravování
menu za 65 Kč
(polévka, výběr ze 3 jídel, čaj)
možnost objednávek i odhlášek
přes internet
možnost odběru obědů s sebou
Informace:
732 799 561, 736 754 766, 736 754 757
OD 9. KVĚTNA
Nově otevřená prodejna

Chovatelských potřeb
Pavel Krouza

V Pátém 502, Praha 9 - Klánovice

Po - Pá
So

16:00 - 19:00
9:00 - 12:00

Široký sorment zboží

Seznam a ceník je u vchodu do prodejny

tel.: 281 962 041, 721 763 987
e-mail: u.akima@seznam.cz

Klánovický zpravodaj
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MŠ KLÁNOVICE PŘIJME
k novému školnímu roku
kvalifikovanou učitelku
a kuchařku.
Informace na tel.:
602 135 570

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

SPKomentáře
Volili jste Spolu PRO Klánovice?
Chcete vědět, co dělají Vaši radní?
Čtěte náš měsíčně aktualizovaný web!

WWW.SPOLUPROKLANOVICE.CZ

strana
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KULTURNÍ DŮM KYJE

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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Praha 14 – Kyje, Šimanovská 47, tel. 281
867 609, http://www.kvizpraha14.cz

TIP - České dráhy: Klánovice - Kyje (cca 10 minut)

PROGRAM na květen 2011:
3. a 4. Barevné korálky – tanec, zpěv nebo divadlo v podání dětí z mateřských
školek Prahy 14. – 16 h

6. pá.

Vladimír Merta & Jiří Smrž – neopakovatelný večer se skutečnými

osobnostmi folkového nebe. Vstupné: 90/45 Kč – 19 h
Jaro s klaunem Ferdou – přijďte s dětmi oslavit příchod jara s oblíbeným
klaunem Ferdou. Tahle show rozesměje od ucha k uchu. Vstupné: 50/40 Kč,
rodinné 140 Kč – 15 h
9. po. Dům dětí a mládeže Prahy 9 – vyhlášení vítězů vzdělávacích soutěží
2010/2011 – 9.30-12 h
10. út. Zuzana Stirská & Gospel Time – gospely, šansony, muzikálové nebo
semaforské písničky zazpívá Zuzana Stirská za doprovodu vlastního sboru Gospel
Time. Společně vytvářejí neobyčejnou atmosféru. Vstupné: 150/75 Kč – 19 h
14. so. Tradiční jarmark – pořádá Farnost a Farní charita Kyje a Černý Most,
za podpory MČ Prahy 14, KVIZ Prahy 14 a restaurace U sv. Bartoloměje.
Jarmark se koná u kostela sv. Bartoloměje – 13-18 h
15. ne. O medvídkovi Medouškovi – plyšově jemně strašidelná pohádka pro menší
děti se odehrává v domečku pro hračky. Chrabrý hrdina medvídek Medoušek
nade vše miluje knihy a med. Jednoho dne ho však mlsnost připraví o hlavu,
protože ji nechá ve sklenici medu. Hraje Divadlo Mimotaurus. Vstupné:
50/40 Kč, rodinné 140 Kč – 15 h
16. po. Lakomec (Moliére) – uvádí brněnské divadlo Genus a Karel Mišurec (sólista
Městského divadla v Brně) jako Harpagon. Vstupné: 90/45 Kč – 19 h
17. út. Jaroslav Svěcený – nenechte si ujít neopakovatelný večer s jedním
z nejlepších současných českých houslistů a výraznou osobností české
hudební scény. Moderuje Hanka Kunešová. Vstupné: 150/75 Kč – 19 h
20. pá. Ivan Hlas – známý český hitmaker devadesátých let má na svém kontě
několik šlágrů, kterými se navždy zapsal do dějin české hudby. Vstupné:
150/75 Kč – 19 h
21. a 22. Soutěžní přehlídka divadelních souborů – soutěží žáci základních škol
města Prahy.
24. út. U skleničky… si povídají Ester Kočičková a básník Pavel Vrána – vkusný
a především vždy aktuální humor této úžasné dámy. Ester možná i zazpívá.
Vstupné: 90/45 Kč – 19 h

8. ne.

Každou středu: Klub seniorů

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 květen 2011
Neděle 1. 5. 2011, 14.00 – 17.00

KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - ŠPERKY Z KORÁLKŮ. Stovky druhů, vzorů,nejlepší české
sklo. Šperky podle Vaší fantazie. Na výběr ketlování, motanice, přívěskový náramek, lanko nebo paměťový drát. Cena 280 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel.
720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Pondělí 2. 5. 2011

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ P. BRODECKÉHO - PO STOPÁCH IVANA OLBRACHTA A NIKOLY ŠUHAJE LOUPEŽNÍKA

Putování krajem bývalé podkarpatské Rusi dovedlo autora fotografií do protáhlé vesnice Koločavy, ve které žije asi 5000 obyvatel. Zde je rodiště Nikoly Šuhaje loupežníka,
jehož ve světě proslavil český spisovatel Ivan Olbracht. Na snímcích fotograf zachytil místa spjatá jak s Nikolou Šuhajem, tak i s Ivanem Olbrachtem. Vernisáž výstavy
proběhne 14.5. od 17.00. Výstava potrvá do konce měsíce května.

Pondělí 2. 5. 2011, 19.30

BLUES JAM SESSION - Blues Jam Session vstoupila letos do své druhé sezóny. Pokud máte rádi blues, je to akce pro vás.
Jazzmani a rockeři si taky přijdou na své. Hudební nástroj může být jakýkoliv, vítáni jsou samozřejmě i zpěváci a zpěvačky. 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 koná každé první pondělí v měsíci od 19.30 hod.

Středa 4. 5. 2011, 19.30
KONCERT – LACO DECZI & CELULA NEW YORK - Trumpetista Laco Déczi patří mezi nejvýraznější osobnosti bývalého
československého jazzu. Od roku 1985 žije v USA, kde sestavil s převážně americkými muzikanty soubor Celula New York. Jako bubeník v ní působí i jeho syn Ladislav "Vajco"
Déczi. Décziho hudba je osobitou směsí groovy jazzu a tichomořského folklóru. Svérázný recesista v ní klade hlavní důraz na bezprostřednost a pohotovou improvizaci. Českým
filmovým divákům je znám především ze svého účinkování ve filmu Kalamita režisérky Věry Chytilové z roku 1981. Vstupné: 270 Kč
Čtvrtek 5. 5. 2011, 18.00 a 20.00
KINO – ČERNÁ LABUŤ - USA / 2011 / drama / 108 min / titulky / od 15 let / Darren Aronofsky / hrají: Natalie Portman,
Vincent Cassel. Snímek sleduje příběh Niny, baleríny newyorského baletu - fascinující a mrazivá cesta do nitra mladé baleríny, která se kvůli své vytoužené roli v Labutím
jezeře stane až děsivě dokonalou. OSCAR 2011 – nejlepší ženský herecký výkon
Pátek 6. 5. 2011, 10.30

DĚTSKÉ DIVADLO – MAXIPES FÍK - Legendární postava Maxipsa Fíka poprvé ožívá na jevišti. Divadlo Špílberg Brno jako
první uvádí divadelní zpracování příběhů psa, který povyrostl poněkud více, než je obvyklé. V inscenaci se objeví postavičky známé z večerníčků i knižního vydání příhod
hlavního hrdiny. Skladatel Petr Skoumal doplnil toto divadelní představení zbrusu novými písničkami. Inscenace je vhodná pro děti předškolního věku a prvního stupně
základních škol. Svým osobitým humorem však osloví i dospělé. Vstupné: 45/ 50 Kč

Neděle 8. 5. 2011, 16.00

KINO - RANGO - USA / 2011/ animovaný / 107 min / dabing / přístupný / Gore Verbinski. Příběh o nejnepravděpodobnějším

hrdinovi, jakého kdy Divoký západ poznal. Vstupné: 65 Kč

Pondělí 9. 5. 2011, 19.30
KINO - FIGHTER - USA / 2010 / drama / 115 min / titulky / od 12 let / David O. Russell / hrají: Mark Wahlberg, Christian
Bale Skutečný příběh o nepravděpodobné cestě Mickyho Warda za boxerským titulem v kategorii velterovy váhy. OSCAR 2011 – nejlepší mužský a ženský herecký výkon
ve vedlejší roli
Čtvrtek 12. 5. 2011, 18.00 a 20.00

KINO - ODCHÁZENÍ - ČR / 2011 / drama / 94 min / od 12 let / Václav Havel / hrají: Josef Abrhám, Dagmar Havlová
Veškrnová. Bývalý prezident a dramatik debutuje jako režisér filmovou verzí své celosvětově úspěšné hry Odcházení.

Neděle 15. 5. 2011, 14.00 – 17.00
KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - FIMO - kurs pro všechny Fimo-nadšence,
kteří se chtějí něco naučit a odnést si vlastní originální šperk. Naučíte se základní techniky práce s polymerovou hmotou - proužky, spirálky, bull eye a další. Sebou pevnou
krabičku na odnesení neupečených výrobků. Cena 350 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz
Čtvrtek 19. 5. 2011, 17.30 a 20.00

KINO - KRÁLOVA ŘEČ - USA / 2011 / drama / 118 min / titulky / od 12 let / Tom Hooper / hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush,
Helena Bonham Carter. Bertie, který celý život trpí vadou řeči, je nečekaně korunován králem Jiřím VI. Británie stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje silného
vůdce, kterého ale jen těžko vidí v koktavém králi. Králova manželka, proto domluví setkání s úspěšným, ale poněkud svérázným a excentrickým terapeutem řeči.OSCAR
2011 – nejlepší film, režie, mužský herecký výkon
Neděle 22. 5. 2011, 14.00 – 16.00

KURS VÝTVARNÝCH TECHNIK - VYRÁBÍME Z PET LAHVÍ - ŠPERKY Z PLASTŮ - úžasné šperky - 250 Kč vhodné i pro
děti - prosím přinést vlastní barevnou PET láhev... Rezervace na marketa.tondlova@fantom.cz, nebo na 603 194 623. Lektorka Hana Škorpilová.

Čtvrtek 26. 5. 2011, 19.30
KINO - BIUTIFUL - Španělsko / 2011 / drama / 148 min / titulky / od 12 let / Alejandro González Ińárritu / hrají: Javier Bardem,
Maricel Álvarez. Uxbalovi - oddanému otci, zhrzenému milovníkovi, pouličnímu zločinci zbývají pouhé dva měsíce života, během nichž se snaží zajistit budoucnost svých
dvou potomků, kteří bezcílně proplouvají životem. OSCAR 2011 – 2 nominace
Pátek 27. 5. 2011, 19.00
KONCERT – SUNDAY SINGERS - "Klánovický koncert je součástí turné k oslavě deseti let společného fungování a zazní
na něm skladby různých žánrů i stáří, jež jsou aranžovány převážně a capella v rytmu swingu, popu a jazzu."
KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - KROUŽKOVÁNÍ - klícky na ohňovky. Technika "chain mail",
Neděle 29. 5. 2011, 14.00 – 17.00
na kursu se naučíte moderní vazbu, tzv. klícky, vyrobíte si náramek a náušnice. Cena 290 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo
email:andreajan@seznam.cz
Neděle 29. 5. 2011, 16.00
KINO - AUTOPOHÁDKY - ČR / 2011 / animovaný / 83 min / přístupný / Břetislav Pojar, Michal Žabka, Libor Pixa, Jakub Kohák.
Film vychází ze své knižní předlohy, napsané roku 1958 Jiřím Markem. Hlavními hrdiny jsou lidé, kteří přichází do kontaktu s auty. Vstupné: 65 Kč
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

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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Bydlí v Klánovicích
PhDr. Václav A. Černý, CSc.
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Tip na výlet

Kvetoucí nádhera
lužního lesa v Libici

„Gruzínštinu, arménštinu, avarštinu,
čerkesštinu, perštinu, arabštinu, turečtinu, latinu, němčinu, angličtinu,
francouzštinu, ruštinu, španělštinu,
italštinu, ale také například maltštinu,“
odpovídá profesor Černý na otázku,
kolik jazyků ovládá. Rodák z Vokovic
a klánovičák od roku 1998 je muž nevídaných schopností i zjevu. Ne nadarmo je pro svoje dlouhé šedivé kadeře a vous nazýván svými přáteli patriarchou. Jeho vědním oborem je ale
kaukazologie (z latinského Caucasus), nauka o kavkazských jazycích
a kultuře. K zájmu o Kavkaz se dostal
přes orientalistiku, kterou vystudoval
na Karlově universitě, a zejména díky
své zálibě v jazycích. Již v 15 letech
se začal učit arménsky. „Dočetl jsem
se tehdy v jedné knize, jak výhodné
bylo pro Armény, že jim zlí Turci nerozumějí, a tak mě napadlo naučit se
arménsky. Seděl jsem tehdy v jedné lavici se synem našeho prvního armenisty dr. Jedličky, tak jsem se na arménštinu přihlásil do jazykovky,“ vzpomíná dr. Černý. V průběhu 50. až
80. let minulého století navštívil dr. Černý Kavkaz – a zejména Gruzii – mnohokrát. Seznámil se zde s mnoha lidmi a téměř celou spisovatelskou elitou.
Jako redaktor v nakladatelství se plně
začíná věnovat překládání moderních gruzínských autorů. „Doporučit
mohu například Othara Čiladze nebo
Džemala Kharčchadze,“ probírá se
dr. Černý svojí knihovnou. Dodnes
mu vyšlo asi 35 překladů (10 000 stránek) z 12 jazyků, v poslední době například i z havajštiny. Zaujaly ho také
náboženské zvyklosti kavkazských
národů – směs pohanských tradic
a křesťanství, pro něž vymyslel název
džvarismus (podle slova džvar, což je
v moderní gruzínštině kříž, ale původně to zřejmě znamenalo „obětina“).
V květnu tohoto roku dr. Černý oslaví
80. narozeniny. Blahopřejeme...
Robert Zoulík

Libický luh musíte navštívit na za- pokryjí travnatou zem kobercovým
čátku května. Stanete se tak svědky náletem svých květů. Nahoře ještě
úžasné přírodní scenérie, které se říká zimní šeď a dole světelná show. Pře„jarní aspekt“. Libický luh na Nymbur- važují drobné bílé kvítky dymnivky
sku je naším největším dochovaným duté, ale spatříte i purpurovou, žlutou
lužním lesem. Tak se nazývají lesní po- a modrou barvu ostatních bylin.
rosty vyskytující se v blízkosti říčních Na výlet se vydáme autem po dálnici
toků, které mají schopnost ve svých tů- D11, sjedeme na exitu 42 (lanový
ních a slepých ramenech zadržovat most) a zahneme vpravo do Velkého
Oseka. Odsud
vodu při popěšky po žluté
vodních. Dnes
ke křižovatce
jsou tato nes čer venou.
četná území
Dáte-li se vlevo,
předmětem
dojdete k tůním
ochrany v rámPR Tonice Bezeci přírodních
dné a odsud
rezervací. Lužzpět do Oseka
ní les u Libic je
(5 km). Znalci
tvořen převážhistorie zahnou
ně duby a jilvpravo a promy, mnohem
Kvetoucí lužní les
jdou luhem do
více nás ale
v tuto roční dobu zaujme druhová Libice, aby navštívili zbytky slovanskladba květin – právě ty totiž vytvá- ského hradiště Slavníkovců, rodiště sv.
řejí zmiňovaný „jarní aspekt“. Jarní Vojtěcha a také místo jejich povraždění
rostliny využívají světelné prostup- Vršovci. Zpět k autu se dostanete
nosti větví stromů, na nichž se teprve stejnou trasou (10 km). Mapa KČT 42.
Robert Zoulík
začínají vytvářet první listy, a doslova

Kam na jídlo

Nová klánovická Beseda
Po vnitřní rekonstrukci byla 19. dubna v Klánovicích poprvé otevřená
„staronová“ Beseda. Hosté se ocitnou
v kompletně zrenovovaném interiéru.
Na stěnách je kombinace přívětivě zelenkavých tónů a smetanových odstínů doplněná látkovou pruhovanou tapetou v podobném ladění. Bytové
doplňky kombinují moderní styl s venkovským zámečkem. Tu a tam je zavěšený kávový hrnek. Skříňky a poličky se starými knihami evokují domácí, přátelskou atmosféru. Nové stoly s pohodlnými koženými židlemi
zvou k posezení. Na stěně je veliký kaligrafický nápis o historii Klánovic,
který vzbuzuje pocit patriotismu. Jí-

delní lístek vás nepřekvapí, je plný tradičních, vyzkoušených receptů. Nabízí se beefsteaky, rumpsteaky, ryby
a kuřecí speciality stejně jako bezmasá jídla a těstoviny. Masová směs
v bramboráku a kuřecí prsa plněná
špenátem byla dokonalá. Uvidíme,
jak bude pan šéfkuchař Tomáš Klobása Zouhar dohlížet na přípravu pokrmů. Sympatická obsluha působila
první den provozu restaurace poněkud
rozpačitě.
★★★★✩
Restaurace Beseda, Slavětínská 120,
Klánovice, tel.: 281 008 211,
www.beseda-klanovice.cz
Ivana Zoulíková

