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CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 5 KČ

Činnost klánovických hasičů ocenil svou návštěvou i primátor Bohuslav Svoboda. Foto ÚMČ

Práce zdarma pro obec
je vzácností
Luboš Palata
Byl vám to zvláštní pocit, když jsem odcházel ze setkání s klánovickými hasiči.
Pocit, že ještě v dnešní době jsou lidé, kteří mohou trávit spoustu hodin svého, tak
pořád chybějícího a vzácného vplného času, službou, prací zdarma pro druhé.
V době v níž žijeme, v které je každý úkon lékaře, každé popojetí autem, každá
vteřinová reklama na internetu vyjádřena nějakou sumou peněz. Dobu v níž to, že nám
někdo přinese dvě deci obarvené vody zvýší její cenu na pětinásobek, kdy jen za příjezd
opraváře vytáhneme pět set, aniž ještě cokoli opravil a kdy nejlukrativnějším byznysem
je správným kliknutím tlačítka na počítači prodat jakési virtuální akcie, tak v této podivné
době tu jsou desítky lidí, co si za svou práci, při níž musí být připraveni kdykoli vyjet
zachraňovat majetek a životy neřeknou ani o korunu.
Neznamená to, že to, že máme naše dobrovolné klánovické hasiče nic nestojí.
Peníze stojí technika, požárnické oblečení, vytápění zbojnice a další věci, ale za
přípravu na zásahy a zásahy samotné hasiči opravdu nic nedostávají.
Nejsou samozřejmě sami. Spoustu práce zadarmo odvedli například lidé kolem KC
Beseda, stovky hodin ročně věnují ze svého času ti, kteří trénují mladé klánovické
fotbalisty, vedoucí různých kroužků, lidé pracující v různých komisích místního
úřadu....Ale přesto mi přijde, že možná komunismem zdiskreditované, ale na západ
od nás přitom zcela obvyklá a normální práce pro obec a pro své okolí zdarma, bez
nároku na odměnu, se z našeho života tak nějak vytratila.
Netoužím nostalgicky po “akcích Z”, pracovních sobotách a podobných
dobrovolných povinnostech komunismu, ale přesto si myslím, že všichni ti, kteří dělají
pro obec, pro své okolí něco zdarma nebo za minimální odměnu zasluhují ocenění.
Je možné, že po skvělých letech minulého desetiletí nás čekají léta chudší. Doba, v níž
bude rozpočet i tak bohatého města, jako je Praha napjatý, a kdy třeba i Klánovice,
pokud je budeme chtít mít hezké, budou kromě našich daní potřebovat i naši práci.
Protože obec může být bohatá nejen penězi, ale i zájmem svých občanů o místo, kde
žijí. Těm, kteří své obci zdarma pomáhají už dnes, patří proto veliký dík.
Viz téma str.4
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
zářijové Zastupitelstvo Městské části rozhodlo o navýšení
rozpočtu městské části o částku
3.527.500 Kč. Rozpočet Městské
části tak v letošním roce činní
34,412 mil. Kč. Velký důraz současné zastupitelstvo klade na opravu komunikací. Tato kapitola rozpočtu byla v letošním roce posílena na částku 2,7 mil. Kč.. Zájem
klánovických občanů se spolupodílet na opravě a obnově Klánovic
trvá. Na účtu darů zaznamenáváme každý měsíc přírůstky v řádech
tisíců. Domnívám se, že tato cesta je správná, byť současně vybraná částka nedosahuje mých
očekávaní. Za důležité považuji, že
konečná suma se skládá z větších
ale i z menších částek. Mnozí z nás
pochopili, že i malá pomoc je pomocí. Pro další rozkvět Klánovic
je důležité, aby většina Klánovičáků měla chuť Klánovicím každoročně pomáhat.
I přes rekordní částku rozpočtu
na opravy komunikací se nám nepodaří letos opravit všechny komunikace, které jsou ve špatném
stavu a opravu by si zasloužily. Usilovně se snažíme a jednáme s potencionálními dodavateli o co nejlepší podmínky a nejnižší ceny
oprav.
Midibus pro zavedení veřejné
dopravy na Hornopočernicko je vevýrobně. V současné době jednáme
s vlastníky dotčených pozemků,
u kterých by měly být zřízeny provizorní zastávky midibusů. Návrh na
umístění zastávek byl navržen odborníky z řad dopravců, dopravní policie a stavařů. Navržená trasa vede
od nádraží ulicí Slavětínskou, K Rukavičkárně a končí na Nepasickém
náměstí. Jedná se o malé vozidlo
- midibus, které by měl zlepšit dopravní obslužnost vzdálenějších
míst na Hornopočernicku a částečně suplovat i školní autobus.
Doufáme, že se nám podaří s vlastníky dotčených pozemků najít společnou řeč a od prosince zahájit provoz na celé uvažované trase
a ve všech navržených zastávkách.
Děkuji
Petr Soukup
starosta@praha-klanovice.cz
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Zprávy ze zastupitelstva
Zastupitelstvo zasedalo dne 14. 9. 2011 a zabývalo se mimo jiného
těmito body:

Ustanovení výboru pro vypracování stanoviska
MČ ve věci výstavby na katastru Horní Počernice.
Společnost UBM se znovu obrátila na naši městskou část, nyní již
s nabídkou finančního daru ve výši
10 mil Kč (předchozí zastupitelstvo
vyslovilo souhlas s výstavbou pod příslibem daru 800 tis. Kč).
Pro komplexní posouzení dané problematiky zřídilo zastupitelstvo svůj poradní orgán - výbor, jehož úkolem je na

základě jednání s investorem připravit
ucelený podklad pro rozhodování ZČM.
Výbor bude 5 členný, tajemnicí výboru je Mgr. Jarmila Horníčková, předseda výboru Ing. Ivan Prokopič, členové výboru: Ing. arch. Tomáš Krejčí,
Ing. Ivana Mlezivová, (zástupci investora), Ing. Jan Hamáček, MUDr. Ferdinand Polák.

Statut Klánovického zpravodaje
V Klánovickém zpravodaji byl od
tohoto roku výrazně omezen prostor
věnovaný polemikám občanů.
Po četných připomínkách zastupitelů
bylo na zasedání zastupitelstva roz-

hodnuto, že každý ze zastupitelů
(kromě starosty) bude mít právo 1x
v roce umístit do zpravodaje svůj
příspěvek o rozsahu do 2000 znaků
(1 sloupec).

Zprávy z rady
Klánovice budou mít bankomat nány práce na odstranění zatékání
Rada MČ schválila na svém jednání umístění bankomatu společnosti
Euronet Services, spol.s r.o. a to na
budově Beseda – Slavětínská ulice
v prostoru kadeřnictví.

Mateřská škola
Ani naše městská část není výjimkou v případě nedostatečné kapacity
mateřské školky. Pro školní rok
2011/2012 podalo žádost o přijetí
83 rodičů, přijato mohlo být jen
30 dětí. Velmi diskutovaný je také
trend odkladů školní docházky –
v případě Klánovic má odklad školní
docházky v tomto roce 17 dětí. Dispozice současných budov MŠ neumožňuje, při zachování všech potřebných standartů, zvýšení jejich
kapacity. Jedním z možných řešení
je zřízení přípravné třídy v ZŠ. Tato
třída by byla určena dětem z mateřské školy s odkladem školní docházky a dětem, jejichž rodič nemá
češtinu jako rodný jazyk. MČ spolu
s ředitelem školy zahájila jednání
k rozšíření kapacity ZŠ (a současně
i řešení kapacity MŠ) tímto směrem.
Během letošního podzimu bude
odstraněno zatékání do staré budovy
MŠ. Na nových budovách se opravily
svody dešťových vod, bude předělán
odtok vody před vstupem a budou
zastřešena okna rotund. Jsou objed-

do těchto budov. Odborná firma se
zabývá také opravou nikdy nefungující klimatizace. Na zahradě byly pokáceny usychající břízy a přestárlé
tuje, naopak budou nově instalovány
stožáry na vlajky.

Lesní hřiště
MČ intenzivně vyjednává s Lesy ČR
o zřízení lesního dětského hřiště. Momentálně se diskutují dva možné pozemky. Investor momentálně preferuje pozemek v Nových dvorech –
Placinách, Rada MČ by uvítala zřízení dětského hřiště na místě, které
bude více navazovat na stávající zástavbu. Konečný výběr je ale samozřejmě v kompetenci investora –
tj. Lesů ČR

Zavedení autobusové linky
Další jednání ohledně zavedení autobusové linky na oblast Hornopočernicka je v současné době zpomaleno
nesouhlasem majitelů sousedních
pozemků se zřízením zastávky autobusu v jejich okolí. Z tohoto důvodu
bude nutné zahájit správní řízení, jehož trvání nelze odhadnout.
Zápisy ze zasedání Rady MČ, které
se uskutečňuje 2x v měsíci, jsou
k dispozici na webových stránkách
www.praha-klanovice.cz pod záložkou Volené orgány
Martina Petráčková
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Otázky a odpovědi
Silnice v Klánovicích se začínají
opravovat. Je na ÚMČ jmenovaná
zodpovědná osoba, která má
na starost kontrolu předání opravy
silnice, zda je opravdu v požadovaném stavu odpovídající smlouvě?
Je uvedena ve smlouvě se zhotovitelem též doba garance?
Za opravy komunikaci je na úřadě odpovědná paní Ing. Klarisa Milerová.
Doba garance je vždy součástí výběrového nebo poptávkového řízení a je
uvedena ve smlouvě. Délka garance
je 2 roky
starosta Petr Soukup

žadovaná změna Z-1733/07 postupuje dál, to znamená, že tato změna
bude znovu zpracována příslušnými
odbory a institucemi, aby pak byla
předložena k připomínkování a následně znovu postoupena k definitivnímu hlasování zastupitelstva
hl.m. Prahy. V současné době se nacházíme v procesu zpracovávání,
které má své termíny a ty jsou dodržovány. Když bude vše probíhat
bez „komplikací“, tak ke příštímu hlasování by mohlo dojít na jaře roku
2012.
Zorka Starčevičová

Webové stránky ÚMČ nejsou aktualizovány. Kdo je zodpovědný
za webové stránky a jejich aktualizaci? Jakým způsobem bude aktualizace zajištěna?
Webové stránky MČ jsou pravidelně
aktualizovány, za jejich aktualizaci
zodpovídá pracovník Úřadu městské
části, kterého pověřuje tajemník ÚMČ.
V současné době je tímto pověřeným
pracovníkem paní Eva Hermanová.
Martina Petráčková

Když máme vyplněn celý petiční
arch na podporu rozšíření rezervace Klánovický les, kde můžeme
získat další?
Všem občanům, kteří již odevzdali
nebo se teprve chystají odevzdat petiční archy bych chtěla jménem zastupitelstva velmi poděkovat. Petiční
archy si mohou stáhnout na našich
webových stránkách: www.praha-klanovice.cz, vytištěné si mohou vyzvednout na úřadě nebo se mohou obrátit přímo na mě (zorka.starcevic@gmail.com), ráda jim je předám.
Podepsané archy, prosíme, odevzdávejte do konce října.
Zorka Starčevičová

Přednost Klánovic je především
v tom, že jsou umístěny v zeleni.
Některé nově postavené domky,
jsou obestaveny vysokou zdí, která dojem ze zeleně zcela potlačuje.
Je v moci úřadu nepřipustit, aby se
Klánovice změnily v uzavřenou
hradbu vysokých zdí?
V regulativech, které náš stavební odbor předává každému stavebníkovi, je
požadavek průhledného oplocení. Bohužel tyto regulativy nejsou nijak vymahatelné, nejsou součástí územního plánu, takže je vše v kompetenci
stavebního úřadu v Újezdě. Snažíme
se v rámci projednávání nového územního plánu naše regulativy do něj
promítnout.
Ondřej Voleš
Jsou nějaké novinky související
se změnou územního plánu na magistrátu po schválení záměru změny? Hrozí ještě nějaký zvrat? Kdy
bude definitivně rozhodnuto
a za jak dlouho?
Zastupitelé hlavního města Prahy na
konci června odhlasovali, že námi po-

Jaká byla podle Vašich informací reakce spoluobčanů na nový semafor na Slavětínské ulici u školy?
Nový semafor na Slavětínské vyvolal
trochu rozporuplné reakce hlavně
v průběhu stavby. Celkově je hlavním
problémem konzervativnost lidí a odpor ke všemu novému. Nová křižovatka zlepšila bezpečnost u školy,
opticky zúžila průjezd a tedy psychologicky působí na zpomalení projíždějících aut. Děti čekající na zastávce nespadnou přímo pod kola projíždějících aut, protože je pruh pro autobusy oddělen ostrůvkem. Celá stavba byla financována z magistrátních
peněz a tedy náklady z našeho rozpočtu byly nulové.
Ondřej Voleš
Otázky klánovických občanů
na vedení MČ připravili
Marie Mikušová a Giuseppe Maiello
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Slovo šéfredaktora

Vážení a milí zastupitelé,
tedy hlavně vy opoziční. Dozvěděl jsem se, že jste zase několik hodin jednání klánovického zastupitelstva věnovali Klánovickému zpravodaji, tedy hlavně tomu, aby jste si
v něm „bez cenzury“ mohli tisknout,
všechno, co napíšete. Především
vám chci říci, že nic jako „cenzura“
ve Klánovickém zpravodaji za mého
šéfredaktorství nebylo a nebude.
Pokud by se něco takového vyskytlo, tak budu první, kdo řekne, že
se pod něco takového nepodepíše
a „funkci“ prostě položím.
To, co existuje a funguje je výběr
článků. Takových, které občanům
něco řeknou, mají smysl a nejsou jen
více či méně podpásovými osobními útoky, nebo pomluvami.
Rád bych, aby redakce měla na
výběr, co na názorové stránce, či
stránkách otiskne. A od opozice, ale
i od koaličních zastupitelů, členů komisí i od občanů bych očekával
mnohem víc názorů na dění v obci,
na činnost naší radnice, podněty
pro naše zastupitele. Jenže to, z čeho
musím každý měsíc vybírat, je chudičké, zdaleka neodpovídající tomu,
co bych si býval představoval.
Byl bych rád, kdybyste vy, zastupitelé, dokázali fungovat tak,
jak funguje naše redakce KZ, kde
opravdu musím občas přemýšlet,
kdo v ní zastupuje opozici a kdo koalici, protože to je poznat naštěstí
jen výjimečně. Většinou, když se
projednávají věci z vašich zastupitelských hádek.
Proto mě pak vždy vyděsí, co se
dovídám o hádkách o zpravodaji.
Chci vás všechny tímto požádat,
abyste místo půtek o KZ raději do našich novin psali a já vám osobně zaručuji, že podobně jako v posledním
půl roce bude v KZ možné číst od vás
to nejlepší a nejzajímavější, bez
ohledu, jestli to bude od opozice či
„vládnoucích stran“. Takže místo
schůzování a hádání a hledání hnid
ve statutu zpravodaje prosím
sedněte k počítačům a pište.
Předem vám za sebe i čtenáře děkuji
Luboš Palata
šéfredaktor KZ
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Hasiči informují
Předání vozidla Nissan Patrol
jednotce SDH Klánovice
Dne 8. 9. 2011 po 11. hodině byl
pro Klánovické hasiče dlouho očekávaný. Tohoto dne předal primátor hl. m. Prahy pan Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc. Veliteli jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Klánovice nové zásahové vozidlo
Nissan Patrol.
Vozidlo bylo získáno bezplatným převodem z magistrátu
hl. m.Prahy, kde sloužilo pro účely oddílu psovodů Městské policie.
Po nezbytných opravách a úpravách je vozidlo zařazeno jako
zásahové v jednotce SDH Klánovice.
Výjezdová jednotka
Dne 27. 8. v 11:22 byl jednotce
SDH vyhlášen poplach. Jednalo se
o zatopení sklepních prostor budovy čp. 77 – Dětského domova.
Na místě zjištěno zatopení sklepních prostor. K jejich vyčerpání bylo
použito čerpadlo Robin. Ve 12:22
se jednotka vrátila na základnu.
Dne 11. 9. v 9:49 byla vyslána
jednotka SDH Klánovice na pomoc
při pátrání po pohřešované osobě
do Klánovického lesa, do prostoru
mezi koupalištěm a Jirny a podél
železniční tratě. Ve 13:04 se jednotka vrátila na základnu, osoba
byla nalezena.
Zábavné odpoledne s hasiči
Dne 17. 9. 2011 se již po šesté
konala v okolí haly starosty Hanzala akce pod názvem: Zábavné
odpoledne s hasiči, kterou pořádal
již tradičně SDH Klánovice za finančního přispění a pod záštitou
MČ Klánovice.
K vidění byla současná technika JSDH Klánovice, plošina HZS
hl.m. Prahy, dopravní hřiště Městské policie.
Děti si zasoutěžili v hasičských
i sportovních disciplínách.
Pro všechny přítomné byly připraveny ukázky záchranářů, psovodů i hasičů.
Akce se zúčastnilo cca 130 dětí
z Klánovic a okolí.
Pavel Jaroš

Zábavné odpoledne hasičů se dětem moc líbilo. Foto SDH

Klánovičtí hasiči jsou
jistota našeho bezpečí
Vždy, když vidím v televizi záběry lesních požárů z Řecka, či
Španělska, abychom nechodili až do Kalifornie, jsem hrozně
rád, že tu máme naše vlastní klánovické hasiče, kteří by u zárodku takového požáru byli za pouhých pár minut. A uvědomím
si, že je to jedna z nejdůležitějších věcí, které Klánovice mají.
Luboš Palata
V požární zbrojnici, kterou mě provází velitel zásahové jednotky klánovických hasičů Stanislav Huser a jeho
zástupce Pavel Jaroš to vypadá, jak
v naklizeném obýváku pravé české
maminky na Vánoce. Všechna tři zásahová vozidla, Liazka, Tatra i nový přírůstek terénní Nissan Patrol jsou totiž
připraveny k okamžitému zásahu.
„Do deseti minut od nahlášení musíme
být připraveni vyjet,“ říká Stanislav Huser. Vyrovnaná řada zásahových obleků a bot pod nimi ukazuje, že zásahová jednotka hasičů to bere doslova.
A Stanislav Huser má svoji přilbu připravenou rovnou v kabině Liazky, vlajkové lodi klánovických hasičů. „To je jediné privilegium, které jako velitel
mám,“ usmívá se.
Jádrem našich hasičů je patnáct členů zásahové jednotky, která jen letos
už 12 zasahovala, včetně několik velkých požárů na různých místech Prahy. Zásahu však předchází stovky
hodin přípravy, hasiči se schází každou
sobotu. „Vychází to na 100 až 200 hodin cvičení ročně,“ odhaduje to Pavel

Jaroš. Vše bezplatně, úřad MČ přispívá
jen na vybavení a provozní náklady.
Důležitost dobrovolných hasičů se
ukázala podle Jaroše při povodních
roku 2002, kdy byla pomoc každé takové jednotky jako je ta klánovická
k nezaplacení. „Tehdy k nám přišli
i noví lidé, kteří se stali důležitou posilou. Rádi ale přivítáme další zájemce,“ říká Jaroš.
Kolem jádra je další padesátka členů sboru, kteří pomáhají se sháněním
financí, pořádáním různých akcí, jako
nedávného odpoledne pro děti, plesů,
nebo pomoci občanům. „Vedle příspěvků nám mohou občané pomoci třeba i tím, že si nás objednají na kácení stromů,“ usmívá se Jaroš. Sympatické je, že hasiči si na nic nestěžují,
byť třeba nové zásahové obleky by už
potřebovali a doufají, že úřad MČ i díky
penězům, které na hasiče dostává
z magistrátu, na ně nakonec peníze
najde. A já myslím, že tuto podporu si
naši hasiči plně zaslouží. Je to totiž náš
malý poklad, který tu mimochodem
máme už víc než osmdesát let.

Klánovický zpravodaj
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Návštěva primátora Bohuslava
Svobody v Klánovicích
Dne 8. září 2011 přivítala Městská
část Praha-Klánovice na svém území
pana primátora Svobodu. Po krátkém
seznámení s úřadem a se zastupiteli
městské části se pan primátor vydal
za doprovodu místostarostky pro školství paní Ing. Martinové a za doprovodu
ředitele školy dr. Černého do základní
školy. Základní škole byly v letošním
roce přiděleny finanční prostředky
ve výši 10 mil. Kč na opravu zdravotně
technických instalací a na vestavbu učeben do podkroví. Pan primátor se seznámil se školou a s průběhem stavby.
Panu primátoru se dostalo velmi milého přijetí od žáků 3.B, která pana primátora vtipnou a neotřelou formou přijali
do svého studijního plánu a dokázali, že
výuka v naší základní škole poskytuje
nejenom důležité fakta, ale že to činí formou, která žáky baví. Pan primátor
v rámci výuky o Japonsku byl žáky 3. B
přijat do Klubu klánovicko-japonského
přátelství a dovolím si tvrdit, žena toto
přijetí pan primátor nezapomene.
Další část programu pana primátora
byla návštěva Klánovického dětského
domova. Za účasti ředitelky paní Mgr.
Dany Kuchtové se pan primátor seznámil s dětským domovem. V závěru návštěvy pan primátor předal dětem dárky.
Bylo dojemné sledovat pohnutí mladých
lidí, když obdrželi od pana primátora
svůj první notebook.

Po návštěvě dětského domova
směřovaly kroky pana primátora ke klánovickým hasičům. Jménem sboru
pana primátora přivítal starosta hasičů
pan Václav Musil. Velitel jednotky pan
Stanislav Huser předvedl nový vůz klánovických hasičů, který obdrželi v letošním roce od Magistrátu. Zástupce
velitele pan bc. Pavel Jaroš provedl
pana primátora hasičskou zbrojnicí.
V závěru setkání pan primátor svou návštěvu zapsal do kroniky a vypil až do
dna přípitek jako symbol ocenění práce
hasičů a na znamení osobního přání
dalších úspěchů v obětavé práci členů
klánovického dobrovolného sboru.
Dalším cílem pana primátora byl
útvar psovodů Městské policie v Klánovickém lese. Cestou do střediska psovodů se pan primátora seznámil se
stavem komunikací na Hornopočernicku
a osobně si ověřil potřebu zvýšení investic do infrastruktury Klánovic.
V závěru návštěvy se pan primátor
seznámil s provozovateli kulturního
centra Beseda. Představitel nadace
Klánovické fórum pan Ing. Petr Kubíček
seznámil pana primátora s prostory
a rovněž se stavem objektu, ve kterém
je nutné v dohledné době provést zásadní rekonstrukci. O svých plánech na
budoucí provoz kulturního centra pana
primátora rovněž informovali představitelky obecně prospěšné společnosti NA-

DOSAH, o.p.s., v čele s Mgr. Gabrielou
Šmerdovou, která se stane od roku
2012 nájemcem tohoto kulturního
centra Klánovic.

Investice do Klánovic
Návštěva
pana
primátora
doc. Dr. Svobody byla především návštěvou pracovní. Pan primátor se zajímal o účelné využití přidělených dotací
Magistrátu hl.m. Prahy, zajímal se o kapacitu mateřské školky a základní školy.
Předmětem jeho zájmu byly i provozní
potřeby dětského domova. V rámci své
návštěvy ocenil práci našich hasičů.
Seznámil se s prací úřadu a s aktuálními problémy Klánovic. Bylo mi ctí
pana primátora při této návštěvě doprovázet. Děkuji všem, kteří se na přípravě a na průběhu návštěvy podíleli.
Speciální poděkování patří paní Ing.
Janě Martinové, Mgr. Zorce Starčevičové, Ing. Martině Petráčkové, Ing. Ivanovi Prokopičovi, panu dr. Guseppe
Maiellovi , PeaDr. Michaelu Černému,
žákům a učiteli 3.B., Mgr. Daně Kuchtové, panu Václavu Musilovi, panu Stanislavu Huserovi, panu Josefovi
Žaludovi, panu Ing. Petrovi Kubíčkovi,
paní Mgr. Gabriele Šmerdové, paní
arch. Arnoště Turkové a doc. Jiřímu
Turkovi.
Petr Soukup
starosta

V klánovické škole byl primátor Svoboda přivítán po japonsku. Foto ÚMČ
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Sběr železného šrotu
Dne 15. 10. 2011 (sobota) bude
v době od 8 do 16 hod. prováděn
sběr železného šrotu, který ukládejte z důvodů zcizování co nejpozději před odvozem na obvyklých
místech (v ul. Slavětínská u nádraží
ČD vedle kontejnerů na tříděný
odpad, na Přimském nám. a v ulici
Všestarská křižovatka s ul. Krovova
u transformátoru). Při nutnosti úklidu
těžších kusů nebo většího množství
železného šrotu oznamte adresu
na Úřadě MČ Praha – Klánovice
na tel.č. 281 960 216 nebo přímo
J. Suchému (odvoz železa) na tel.
281 932 382, bude zajištěn odvoz.
ZÁKAZ NAVÁŽENÍ JINÉHO ODPADU!
Kontejnery na objemný odpad
v MČ Praha – Klánovice budou přistaveny od 9:00 hod. do 13:00 hod. dne
22. 10. 2011 na Všestarská ul. (křižovatka s ul. Krovova za restaurací
SAMOS u transformátoru) Přimské náměstí a roh Aranžerská a Nové Dvory.

Kontejnery na objemný odpad
v MČ Praha–Klánovice budou
přistaveny:
15. 10. 2011 od 13 hod. do 16 hod
Lovčická x Malšovická
Přimské nám.
Medinská x Smiřická (u bytových
domů)
22. 10. 2011 od 9 hod. do 13 hod
Aranžerská x Nové Dvory
Nepasické nám. x Rodovská
29. 10. 2011 od 9 hod. do 13 hod
Želkovická x V Cestkách
Aranžerská x Bydžovská
5. 11. 2011 od 9 hod. do 13 hod
Lochenická x Medinská
Dobřenická x Voňkova
Žádáme Vás, abyste rostlinný
odpad neodkládali před termínem
přistavení a okolo místa přistavení
kontejnerů 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.
Úřad MČ Praha – Klánovice

XX. ročník
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Informace o uzavřených výběrových
a poptávkových řízeních
AKCE
Projekt na vzduchotech. v objektu „KC Beseda“
Rekonstrukce střechy BD „Bazar“
Půdní vestavba ZŠ Klánovice
Energetický audit „ KC Beseda“
Výše uvedená výběrová a poptávková řízení byla uzavřena dne 21. 9.
2011 a v současné době probíhají
podpisy smluv a objednávek.
Další akce jsou rozpracované, získáváme podklady a informace o možnostech realizace a příp. i o možnostech úpravy cenových nabídek.
V souvislosti s politikou otevřeného
úřadu jsme začali na www stránkách
MČ zveřejňovat vyhlášená výběrová
a poptávková řízení a budeme zveřejňovat i výsledky, tzn. firmy, které
byly v jednotlivých řízeních schváleny jako vítězné.
ZŠ – je uzavřeno výběrové řízení
na dodavatele stavby – půdní vestavba Masarykovy ZŠ Praha-Klánovice. Výběrovou komisí byla navržena
a následně radou schválena jako vítězná firma Krostav s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku na realizaci stavby. Hodnotící kritéria byla 3:
cena, termín dokončení díla a záruční lhůta.
Oprava střech na budovách v majetku MČ – kontrola a údržba střech
včetně okapů byly dlouhodobě zanedbány. Do budov zatéká, práce byly
chybně provedeny, jsou zahajována
reklamační řízení ve věci chybně provedených prací, které mají za následek ničení majetku MČ. ( budova ZŠ
Slavětínská, ZŠ Smržovská, budova
ÚMČ, KC beseda, Bazar, okapy na
hale starosty Hanzala).
Střecha na bytovém domě „Bazar“
– bylo vypsáno poptávkové řízení
a jsou zahájena jednání s firmou
Rebos s.r.o. V souvislosti s opravou
této střechy bude tato též zateplena.
Uvažuje se o zateplení poslední severní stěny na tomto objektu. Zde zatím
řešíme cenu a finanční možnosti MČ.
KC Beseda – je uzavřeno poptávkové řízení na zpracování energetického auditu. Nejvýhodnější nabídku
předložila firma Eko WATT s.r.o.

VYBRANÝ DODAVATEL
LI-VI s.r.o. Praha 3
Rebos s.r.o. Praha 8
Krostav s.r.o. Praha 5
Eko WATT s.r.o. Praha 8

Rekonstrukce vzduchotechniky
v KC Beseda
V lednu a únoru 2012 by měla proběhnout dlouho očekávaná obnova
vzduchotechniky v KC Beseda.
Bylo vyhlášeno poptávkové řízení
na realizační projekt, osloveno bylo
6 firem. Zvítězila společnost LI-VI
PRAHA spol. s r.o., která do měsíce
zpracuje projekt.Do listopadu t.r.
bude vybrána odborná realizační
firma.
Ivana Horská

Naši jubilanti
V říjnu oslaví narozeniny
naši spoluobčané
Kurzová Věra
Pazourková Věra
Krejcar František
Starčevič Veselin
Karas Jindřich
Richtrová Alena
Blahopřejeme!!!

Beseda o lipách
Milí spoluobčané,
dovolujeme si připomenut, že již
v úterý 11. října od 18 hodin proběhne panelová diskuze o možnostech revitalizace části lipové aleje na Slavětínské ulici.
Kromě odborníků na ekologii, krajinnou architekturu a těch klánovických občanů, kteří se k otázce v minulých měsících vyjadřovali, přislíbili svou účast i představitelé úřadu naší
městské části, do jejichž kompetence právě konečné rozhodnutí spadá.
Těšíme se proto na Vaši účast
a aktivní zapojení se do debaty.
Mgr. Zorka Starčevičová, KŽP
Ing. Martina Petráčková

Klánovický zpravodaj
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Rádi čekáme v ordinacích
Pokud vstoupím do čekárny ordinací mimo objednací dobu, je čekárna
plná. Nově příchozí při vstupu do čekárny se nejdříve zeptá, kdo je poslední? A potom se vyčkává. Čekající
jsou smířeni se svým osudem a se ztrátou času. Někdy takové čekání trvá více
jak hodinu. Často se ptám – proč musíme čekat? Je čas tak neužitečnou
hodnotou? Jsou možné návštěvy
u praktického lékaře bez čekání?
Jsem pacientkou MUDr. Jágrové
a protože nerada čekám, objednala
jsem se v době, která je vyhrazená pro
objednané pacienty. V úterý v 17 hodin
jsem vstoupila do naprosto prázdné čekárny a v předem domluvené době,
jsem vstoupila do ordinace. Úžasné
a při tom tak jednoduché!
Ordinaci MUDr. Jágra jsem navštívila jako doprovod. Čekali jsme dlou-

ho předlouho. Nedávno jsem se
MUDr. Jágra telefonicky zeptala, zda
má objednací hodiny. Dostala jsem odpověď, že ne a při mém poukazování
na dlouhé čekání pacientů, položil
MUDr. Jágr telefon. Také si nemyslím,
že úroveň čekárny resp. „kuchyňky“,
jak je uvedeno na dveřích úzkého prostoru, kde se čeká ve středisku Medical Pateo Center, přispívá k pohodě
pacientů. „Kuchyňka“ je úzká, často si
není ani kam sednout a postává se
proto na chodbě.
Nemyslím si, že tento nedostatek je
pouze věcí lékaře. Záleží i na nás, zda
tento přístup poslušně přijmeme nebo
zda se staneme klienty využívající
zdravotnické služby tak, jak se uvádí
v nově připravované zdravotnické legislativě.
Marie Mikušová

Jaká bude Nová Beseda?
Jak je již všeobecně známo, kulturní centrum Beseda bude mít od
příštího roku nového provozovatele.
Bude jím obecně prospěšná společnost NADOSAH, o.p.s., která
chce svojí činností především navázat na skvělou práci současného
provozovatele, tj. Klánovické fórum,
nadační fond. Jedním z jejich hlavních cílů, jak samotný název společnosti napovídá, je být na dosah
všem, kteří mají chuť prožívat kulturní zážitky a společně se setkávat
v příjemném prostředí, a tím se
spolupodílet na rozvoji místního komunitního života v Klánovicích.
Program KC Nová Beseda jsme
koncipovaly tak, aby byly pokryty
rozmanité potřeby a požadavky
dnešního diváka, to znamená aby
byly jednotlivé kulturní aktivity umělecky a žánrově různorodé, cenově
dostupné, správně načasované, divácky atraktivní a přínosné. Při plánování kulturních aktivit jsme vycházely z myšlenky oslovit všechny
věkové skupiny, tzn. od dětí v předškolním věku až po naše seniory,
a zároveň jsme při tvorbě programu
KC Nová Beseda nezapomněly na
skupinu matek a otců na rodičovské

dovolené a na děti z místního dětského domova.
Naším cílem je zprostředkovat
tvorbu na vysoké umělecké a odborné úrovni, přičemž jednotliví účinkující budou jednak známé osobnosti v oblasti kultury, ale také subjekty, které si své stále publikum
teprve hledají.
Návštěvníci kulturního centra se
v příštím roce mohou těšit například
na pravidelná filmová promítání, divadelní představení, hudební vystoupení, výstavy spojené s vernisážemi, edukativní programy pro
děti z mateřských a základních škol,
kreativní dílny, vlastivědné přednášky a další nově připravované
kulturní a kulturně vzdělávací akce,
jako např. Filmový festiválek, pořad
Do Besedy na besedu aneb Klánovické křeslo pro hosta, cyklus čtení
pro děti, nazvaný Klánovice čtou dětem. Nový kabát dostane rovněž
kavárna, která bude pro návštěvníky otevřena i v dopoledních hodinách. Více už ale tentokrát neprozradíme, abyste se měli na co těšit.
Mgr. Gabriela Šmerdová
ředitelka společnosti NADOSAH, o.p.s.
(kráceno KZ)
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Koalice válcuje
Po komunálních volbách vznikla
v Klánovicích koalice ve složení překvapivém pro mnohé hlavně tím, že se
starostu stal zástupce ODS.
Je jistě dobře, když ODS neblokuje naplnění výsledků referenda a využívá toho, že starosta má asi nejlepší
možnost žádat primátora z ODS o poskytnutí tolik potřebných finančních
prostředků. Potud tedy zatím spokojenost, i když po zkušenostech z nedávných let se s novým stavem mnozí obtížně vyrovnávají.
Za jistý problém považuji chování
představitelů koalice vůči opozici zejména při zasedání ZMČ – často jednají z pozice síly. Očekával bych více
vstřícnosti - mezi čtyřma očima dokážeme diskutovat o podstatě věcí,
ale při jednání ZMČ koalice jen mechanicky uplatňuje svou převahu
v hlasování.
Změnami prošel i Klánovický zpravodaj. Profesionální novinář Luboš
Palata s týmem spolupracovníků pozvedl jeho úroveň výrazně nad běžné
obecní věstníky. Dnes se už netisknou
všechny došlé příspěvky (což je dobře), jenže často „neprojdou“ právě ty,
které vidí věci jinak než koalice. Nedávno jsem navrhl, aby se součástí KZ
stala stránka zvaná Fórum, na níž by
mohli podle daných pravidel publikovat
všichni členové ZMČ, koaliční většina
to ale zamítla.
Na závěr k místnímu evergreenu,
golfu: Pro radnici je zajisté výhodnější se všemi subjekty v obci spolupracovat než s některými válčit. Restaurace v golfové klubovně by jistě mohla
být (po kolaudaci!) pro mnohé místem
k příjemnému posezení. Popularita
golfu roste a v Klánovicích by se určitě našlo dost (nejen) mladých, kteří by
do tajů této hry chtěli být zasvěceni.
K tomu, aby se vztah většiny klánovických občanů ke golfu mohl narovnat, je však bezpodmínečně nutné, aby
představitelé FGRP přestali ignorovat
výsledek předloňského referenda. Aby
konečně vzali na vědomí, že většina
místních kácení Klánovického lesa
kvůli stavbě golfového areálu zásadně
odmítá. Přes to takzvaně „nejede
vlak“…
Tomáš Ruda

Klánovický zpravodaj

Můžete se těšit

Schmitzer v Besedě

Říjen už může být trochu deštivý, ale přesto bych vám doporučil
některý ze zápasů klánovických fotbalistů, kde muži po postupu do
první třídy potřebují povzbuzení.
Báječná atmosféra panuje i na
dětských utkáních.
Nezklame kulturní nabídka KC
Beseda, které má několik velkých
ozdob. Začíná to pravidelnou
Blues Jam Session, kterou sice
v době, kdy budete číst toto číslo
KZ bude už za námi, ale můžete si
hned zapsat do kalendáře první listopadové pondělí a na půl osmou
do Besedy vyrazit.
Z dalšího programu bych určitě
vyrazil na pozoruhodného písničkáře a herce Jiřího Schmitzera, člena legendární Ypsilonky.
Přestože s Andreou Janotovou
máme syna Jakuba, mohu vám
s čistým svědomím doporučit její
kurzy uměleckých řemesel, protože plstěné šperky a kroužkování
opravdu profesionálně umí a navíc
je to s ní nejen učení, ale i zábava.
A před Vánoci i skvělá možnost vyrobit za pár korun skutečně originální a hodnotný dárek.
A z filmů, které mají v Besedě
báječnou atmosféru, bych doporučil skoro všechno, Auta 2, Šéfové na zabití, i Muži v naději jsou
tím nejlepším, co lze letos na
plátnech vidět.
Z dění v okolních obcích stojí za
návštěvu třeba Počernické divadlo,
třeba 27. října komedie Jak uvařit
žábu s Vilmou Cibulkovou.
Luboš Palata
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Událost měsíce

Klánovické babí léto
„Je sobota 24. září. Obloha bude
jasná a odpolední teploty se vyšplhají
k 22 stupňům. Biozátěž na jedničce.
Užívejte si babího léta…,“ tolik předpověď počasí. Odbíjí poledne a na parkovišti před restaurací U Dašů právě
začíná pozoruhodná akce: Klánovické babí léto aneb vinobraní se
staročeským jarmarkem. Před pódiem u Kolomazné pece diriguje paní
Tvrzická s nasazením sobě vlastním
úvodní vystoupení souboru Claireton Chorale čili „sboru (chorale) čistých
(claire) tónů (ton)“, jehož profesionalitu můžeme během odpoledne ještě
několikrát s nadšením potvrdit. Ve dvoře restaurace děti i dospělí loví ze
sudu plastové rybičky, navlíkají korálky, mramorují svíčky nebo se věnují
keramice. Divadelní soubor Maškara
uvádí představení „O kráse nevídané
a Kostěji Nesmrtelném“. Skvělé herecké výkony a dokonalé kostýmy
herců navracejí diváky do zlatých
časů filmových pohádek. Na parkovišti
– v centru všeho dění - se nabízí burčák, frgále, klobásky a točená limonáda. Nechybí ani škodův bylinkový sirup, domácí borůvková marmeláda
nebo čokoláda s příchutí kávy či skořice. Krátce po druhé hodině odpolední
rozezvučí náměstíčko skupina Trio
Romano. „Kapelník nám propadl
z matematiky“ smějí se protagonisté
pětičlenného tria, hrajícího písně v rytmu romských lidovek, ale i hip-hopových trháků z dílny Gipsy.cz. V tu dobu

je již parkoviště plné lidí. V davu hledám hlavního organizátora babího
léta, provozovatele restaurace U Dašů
pana Pavla Cóna „S tímto nápadem
přišel již minulý rok můj spolupachatel pan Miloš Král,“ vysvětluje, „chtěli
jsme uspořádat takový poklidný festiválek, nakonec jsme ale došli k závěru,
že budeme muset celou věc přehodnotit a zvolili jsme téma vinobraní a jarmark.“ Na pódiu se mezitím seřadili
hlavní sponzoři akce (Auto Porsche
Prosek, MČ Klánovice, Klánovice
Spolu o.p.s.), probíhá děkování a padají sliby o nové klánovické tradici. Mikrofonů se ujímají bluesové kapely: domácí Bluesklan a poté Blusberry
s vynikajícím Petarem Introvičem.
Doba pokročila, ochladilo se a slunko
babího léta zašlo za obzor. Jarmark
pomalu končí, lidí ubývá, ale hudební program pokračuje dál. Na playlistu jsou dvě rockové formace: Bedřich
a zoufalci, jejichž basista nápadně připomíná ředitele zdejší základní školy a mladá klánovická skupina Nouzovej Východ. Vyvrcholením klánovického babího léta je vystoupení
skupiny Medicimbal, která si vysloužila uznání nejen za dokonalé folk-rockové aranžmá svých písní, ale i profesionalitu, s níž se jednotliví členové
ujali svých nástrojů. Cimbál a bicí byly
dokonalé. Odbíjí půlnoc, náměstíčko
u nádraží se noří do ticha a do tmy.
Těšíme se za rok!
Robert Zoulík

Festival se protáhl až k půlnoci. Foto KZ – Robert Zoulík
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Z klánovické školy

Prázdniny v dětském domově

Testování na ZŠ?

Prázdniny, nebo alespoň jejich část,
tráví většina dětí z rodin jinde než doma
– u kamarádů, na táboře, na cestách za
poznáním, u tetiček a strýčků. Děti z dětského domova takové možnosti nemají. Rodiny a příbuzní zpravidla nefungují, rozpočet dětského domova umožňuje cesty za poznáním jen v omezené
míře. Naštěstí i v této době se najdou
lidé, kteří ví, jak jsou prázdninové zážitky pro děti důležité a pomáhají nám je
zajistit. Ráda bych jim touto cestou poděkovala a pozvala klánovickou veřejnost
k návštěvě našich webových stránek –
www.ddklanovice.cz, kde zveřejňujeme a fotografie z akcí a výletů.
Za všechny si jmenovitě dovolím poděkovat panu Michalu Voráčkovi z Nadace pro obnovu a rozvoj, který letos zajistil našim dětem zdarma čtrnáctidenní pobyt i se stravováním v rekreačním

Ministerstvo školství plánuje do
konce školního roku 2012/2013
spustit plošné testování všech žáků
5. a 9. tříd ZŠ v celé republice. S tím
souhlasím. V celé vyspělé Evropě
jsou totiž jen tři země, kde není zavedeno testování žáků (my, Řecko
a Wales). Navíc zavedení plošných testů všude úroveň vzdělávání
zvýšilo, jeho zrušení naopak snížilo. Legitimní otázka tedy nezní
ZDA testovat, ale JAK a CO.
Za tím účelem byly zpracovány
tzv. standardy učiva. To je, laicky řečeno, velmi konkrétní popis toho, co
má na konci školního roku umět páťák a deváťák. Současné osnovy
(tzv. RVP ZV) to sice také popisují, ale velmi obecně, což v praxi
umožňuje obrovské (opět v Evropě
nevídané) rozdíly v kvalitě jednotlivých škol. Smyslem vytvoření standardů tak není jen testování, ale
i částečné srovnání úrovně škol.
Nyní nám byly představeny standardy v matematice, češtině a angličtině, což budou také první tři
testované předměty.
Testování se nesmí přecenit – je
to JENOM test a všechno, co se ve
škole učí, testovat nejde. Když si to
však připustíme, mohou pro nás výsledky testů být opravdu cennou informací. Důležité je, jak se s ní naloží. Výsledky musí být především
ZPĚTNOU VAZBOU jednotlivým
školám, signálem, kde přitlačit.
Část veřejnosti by jistě chtěla zveřejnit nějaké žebříčky škol. Před tím
chci důrazně varovat: dobrou myšlenku by to určitě pohřbilo, vedlo by
to ke zkreslování výsledků a zveličení významu testů. Ty by měly obsahovat skutečně ZÁKLADNÍ učivo.
Pokud by však jejich zvládnutí (třeba na 70%) bylo podmínkou přijetí na střední školu, zmizel by typický problém současnosti: deváťáci,
kteří po nedělají ve druhém pololetí
vůbec nic. Pak by určitě testy přivítala drtivá většina škol.
PaedDr. M. Černý,
ředitel Masarykovy ZŠ

středisku Jizbice pod Blaníkem. Uprostřed blanických lesů si děti užily přírody, výletů pěších i na kole, táboráků
a houbaření. Bohužel si neužily koupání, protože počasí nám nepřálo. Zato
jsme podnikli několik poznávacích výletů
– do Chýnovských jeskyní, za rekordy do
muzea v Pelhřimově, do zámku ve Vlašimi a samozřejmě jsme nezapomněli
budit blanické rytíře. Rytíře jsme nevzbudili, ale dobrodružství jsme zažili
i tak, protože jsme v lesích pod Blaníkem
zabloudili. Do večera jsme se však
všichni do Jizbice ve zdraví vrátili.
Letošní léto bylo hezké a bohaté na
zážitky i pro děti z dětského domova Klánovice. Díky všem, kteří to našim dětem
umožnili.
Dana Kuchtová
ředitelka Dětského domova
v Klánovicích

Aby si děti měly kde hrát…
Aby i nejmenší školní děti z prvních
a druhých tříd si měly kde o přestávce
a po konci školy kde pohrát, darovala
Klánovice SPOLU o.p.s. základní škole
zahradní domeček a lanový most. Herní prvky byly umístěny na školním dvoře budovy“Smržovská „. Podle ohlasů se
staly velmi oblíbenými a to nás těší.
Za Klánovice spolu o.p.s
Tomáš Kučera
Předseda správní rady

Farní charita Neratovice oslavila 20 let
Farní charita Neratovice působí již od
1. 9. 1991, kdy ji jako jednu z prvních
charit v ČR založil páter římsko-katolické církve pan Alois V. Kubý. V současné
době provozujeme domy s pečovatelskou službou na základě smlouvy
s obecními úřady v Libiši, Kostelci nad
Labem, Obříství, Kbelech, Odolene
Vodě, Otvovicích, Klecanech, Klánovicích. Posláním a cílem naší práce je sna-

ha pomoci lidem, kteří v důsledku nemoci, postižení či stáří si nemohou
sami zabezpečit plnohodnotný život,
avšak díky naší pomoci mohou setrvat
ve svém domácím prostředí. Naší největší odměnou a radostí jsou spokojení klienti, kteří nám dávají sílu a jsou velkou motivací do další práce
Ředitelka Farní charity Neratovice
Miloslava Machovcová a zaměstnanci

Farní charita Neratovice je nestátní zdravotnické zařízení, poskytuje zdravotní
a sociální služby v rodinách klientů.
Pro ty, kteří nám chtějí finančně pomoci, jsou zřízena tato konta:
• Zdravotní služba: 0461 434 389 / 0800
• Sociální služba: 0461 220 399 / 0800
Finanční dar je možno odečíst od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb.
Potvrzení o přijatém daru vydáváme na adrese:
Farní charita Neratovice, U Závor 1458, 277 11 Neratovice
www.charita-neratovice.cz, tel.: 315 685 190, IČO: 47009730
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Klánovické áčko postoupilo do první třídy a musí tvrdě bojovat o každý bod. Foto KZ-Radomír Kůla

Klánovický fotbal s novým béčkem a bez dorostu
Klánovický fotbal vstoupil do nové
sezóny s mnoha změnami. Pojďme se
na ně společně podívat:
Muži „A“ postoupili do daleko náročnější I. B třídy a z prvních šesti zápasů vydolovali pouze domácí bodík
za remízu s mužstvem Řep 2:2. Trenérem áčka zůstává skvělý Milan Štefeček.
Nově vzniklo také mužské béčko,
které začíná ve III. B třídě a je složeno vesměs z fotbalistů, kteří dříve prošli jednotlivými žákovskými a dorosteneckými kategoriemi Klánovic. Perličkou týmu je, že se v něm sešlo hned
pět sourozeneckých dvojic: Marek
a Michal Fuchsovi, Lukáš a Jakub Kolátorovi, Vojta a Jakub Proškovi, Tomáš
a Martin Žatečkovi, Michal a Tomáš
Lorencovi. Hrající trenérskou dvojicí
tvoří Tomáš Lorenc a David Malý.
Béčko z úvodních zápasů přivezlo tři
body z Radlic (výhra 3:2) a bodík
z Chodova za remízu 2:2. Fotbalisti
béčka děkují všem fanouškům, kteří
je přišli povzbudit a těší se na jejich přízeň i v dalších zápasech.
Kategorii dorostu jsme pro malý
počet kluků nedokázali dát tento rok
vůbec dohromady a tak se žádných
zápasů bohužel nedočkáme. Některé
fotbalisty jsme půjčili na roční hostování do sousedních Jiren.
Velmi solidní sestava se naopak se-

šla ve starších žácích a kluci dosáhli
v úvodních kolech vynikajících výsledků. Postupně vyhráli v Miškovicích
10:0, prohráli na Bohemians 1:9,
doma porazili Zličín 3:2 a Přední Kopaninu 3:0. Skvělý výkon předvedli
také v derby hraném v Újezdě nad
Lesy, kde vyhráli dokonce 4:1. Novým
(a až na letním soustředění objeveným) trenérem je Martin Tumpach, kterému přejeme mnoho zdaru.
Mladší žáci díky loňské výborné
sezóně postoupili do I. třídy a rozjezd
podzimní sezóny jim vyšel napůl. Nejprve oslabeni prohráli v Hájích 2:4, potom doma deklasovali Újezd 13:1, prohráli ve výborném zápase na hřišti
Střešovic 3:5 a tři body za vítězství 4:0
přivezli z Kunratic. Mladší žáky (kterých je celkem 18!!!) i v tomto roce povede Honza Silovský, jeho asistentem
je Tomáš Svoboda.
Starší přípravka se musela vyrovnat s velkými změnami, které se dotkly
celého mládežnického fotbalu. Nově se
hraje na menší hřiště systémem 5+1.
První tři zápasy sezóny kluci bohužel
prohráli, ale jejich výkony se postupně
zlepšovali a v posledním zápase už dokázali vyhrát – 5:3 v Březiněvsi. Trenérskou trojici tvoří Alena Royston,
Marek Fuchs a Michal Lorenc.
Mladší přípravka hraje také v jiném
systému než vloni – hřiště je opět

o něco menší, hraje se na třetiny
a v rozestavení 4+1. Naši kluci první
zápasy zvládli výborně, postupně vyhráli v Měcholupech 18:5, doma porazili Hrdlořezy 23:5, prohráli v Běchovicích 4:11 a vyhráli na REALU
7:5. Trenérskou dvojicí je David Beránek a Michal Kučera.
Minipřípravka v září nabrala celou
řadu nových fotbalových nadějí a tak
uvidíme, kolik jich v našem fotbalovém
oddíle uvidíme v následujících týdnech
a měsících. Hned na úvod sezóny
jsme pořádali turnaj nového ročníku
soutěže MINI Star, kterého se zúčastnili týmy Pragis Satalice, SK Český Brod, FK Brandýs-Boleslav, Čechie
Dubeč a AFK Milovice. V turnaji jsme
- oslabeni o 3 opory - skončili těsně
pod stupni vítězů na skvělém 4. místě. Nejlepšími střelci Klánovic byli
Denis Franke a Esterka Svobodová se
4 góly, nejlepším brankářem byl vyhlášen Matyáš Bezouška. Trenérskou
dvojici tvoří Martin Bezouška a Petr
Matoušek.
Soupisky jednotlivých týmů, reportáže z odehraných zápasů, fotky
ze soustředění i zápasů, videa
a spoustu dalších informací naleznete na webu klánovického fotbalu –
www.fkklanovice.cz.
Tomáš Svoboda
tomiks@seznam.cz
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Letní fotbalové
soustředění
Letošní soustředění, které se konalo
již tradičně v areálu SEBA v Borovici
u Mnichova Hradiště, se nám opět vydařilo. Zúčastnilo se kolem šedesáti fotbalistů a trenérů. Každý den byl pro kluky připraven trojboj (tři samostatné disciplíny), ve kterém mohli získat medaili.
Závěrečná olympiáda už byla jenom třeFoto: Soustředění se líbilo zvláště nejmladším. Foto FK Klánovice
šinka na dortu a zde se ukázala především
všestrannost některých hráčů. Počasí nás jako vždy nezklamalo a bazén byl každodenně obléhán malými fotbalisty.
Poděkování patří celému vedení a trenérům, kteří se po celou dobu soustředění o děti starali a věnovali jim téměř
veškerý volný čas. Dále děkujeme těmto sponzorům, kteří nám přispěli finančně i materiálně: firma Eurimex (P. Horčík + J. Gonzor), UB potraviny (J. Brom), L. Kovář a V. Duchlev. Sportu zdar a fotbalu zvlášť!!!
TS

Placená inzerce

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

NABÍZÍM
vodoinstalatérské a topenářské práce
vodovodní a kanalizační přípojky
čištění kanalizace, odpadů
a prohlídky odpadů kamerou
tel. 721 354 413 Miloš Diviš, Úvaly
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Husova 66, Šestajovice, Praha - východ
www.wellnessdaniela.wz.cz
Telefon objednávek 775 775 074
NOVĚ NABÍZÍ tyto služby a akce
KOSMETIKA: V našem studiu poskytujeme veškerá kosmetická ošetření,
depilace, barvení, masáže, čištění ultrazvukem, líčení denní, večerní i
svatební, ošetření IPL a jako žhavou novinku provádíme ošetření:
CARISMED KONTUR - multipolární radiofrekvenční technologie, která
umožňuje četná ošetření s jistotou, příjemně a bezbolestně, s okamžitým
výsledkem a dlouhodobým účinkem tvarování těla /odbourávání tukových
polštářů/, zvýraznění kontur obličeje, napnutí kůže, redukce celulitidy,
lokální odstranění tuku, redukce objemu, regenerace kolagenu, liftink
/vypnutí pokožky/, vylepšení struktury kůže, zeštíhlení, lepší prokrvení
a lymfaticky tok. Cenově velmi výhodná podzimní AKCE!!!
ZPEVNĚNÍ PŘÍRODNÍCH NEHTU nejnovější produktovou řadou
JESICA. Jedná se o revoluční gelovou metodu Top Professional GELeration.
Posiluje a chrání přírodní nehty, vysoký lesk a okamžité vytvrdnutí, trvanlivost
3 až 4 týdny, neláme se, neloupe se, nevybledne, jednoduchá aplikace a
odstranění během pár minut bez pilníku čímž nezpůsobuje poškození
přírodním nehtům. Nejedná se o nehtovou modeláž.
PORADNA Chcete udělat něco pro své zdraví? Trápí Vás potíže např.
s vysokým krevním tlakem, žlučníkem, ledvinami, močovým měchýřem,
cukrovkou, bolestmi kloubů, imunitou, gynekologickými problémy?
Připravili jsme pro Vás v našem studiu mimořádnou akci, která se
uskuteční dne 14. října 2011. Naším vzácným hostem bude paní Vlasta
Málková, která pomocí měření zjistí Vaše zdravotní potíže a navrhne
účinné řešení problému pomocí přírodních přípravků ENERGY.
Účastníkům tohoto termínu poskytneme na vyšetření /měření/ 50%
slevu. TERMÍN /čas/ JE NUTNÉ ZAREZERVOVAT, neboť počet
zájemců je omezen.
CVIČENÍ:
Cvičíme celý týden dle rozvrhu pod vedením zkušených cvičitelek.

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

JUNKERS, BUDERUS, DAKON, PROTHERM,
VIADRUS, VIESSMAN. Servis, montáž,
revize, regulace.
PlynTech Kalát,
www.plyntech.cz, +420 608 62 64 96.
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KULTURNÍ DŮM KYJE
Praha 14 – Kyje, Šimanovská 47, tel. 281 867 609,
http://www.kvizpraha14.cz
TIP - České dráhy: Klánovice - Kyje (cca 10 minut)

PROGRAM na měsíc říjen:
8. 10. (sobota)TANEČNÍ ODPOLEDNE - hraje skupina Hitos, která provozuje hudbu všech žánrů a
hraje i na přání. Kč 60/30. Od 14 hod.
9. 10. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE - Pekelná pohádka. Příjemná, komediální a poučná pohádka
pokorná k tradicím našich předků. O tom, že Láska je silnější než peklo a že každý se může napravit.
Divadélko MRAK. Kč 50/40/140. Od 15 hod.
12. 10. (středa) LIDÉ Z LESA A MUŽ Z MĚSTA – přírodovědně /cestovatelská přednáška - Martin
Mikeš o Kamerunu. O zemi s bohatou kulturou, pestrým etnickým složením a různorodými přírodními
podmínkami. Kč 45. Od 18 hod.
14. 10. (pátek) KROKY MICHALA DAVIDA (Revival) - hity Michala Davida jsou prostě nesmrtelné a
v podání revivalové skupiny Kroky Michala Davida, které největší jeho hity upravily do moderních
aranží, slaví obrovský úspěch. Patronem této skupiny je sám Michal David. Kč 150/75. Od 19 hod.
16. 10. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE - Tři prasátka. Klasická a dětmi oblíbená loutková pohádka
v provedení Klubu ochotníků a přátel loutkového divadla Sváťovo loutkové divadlo. Kč 50/40/140. Od 15 hod.
17. 10. (pondělí) U SKLENIČKY S … Hostem básníka Pavla Vrány bude tentokrát hráč
na vozembouch a tenorsaxofon Roman Krása člen kapely Motovidlo s doprovodem. Motovidlo
provozuje téměř vše, co bylo na poli zábavní hudby v minulém století vymyšleno. Kromě zajímavého
povídání se tedy dočkáte i písní z repertoáru této kapely. Kč 90/45. Od 19 hod.
21. 10. (pátek) DVOJKONCERT Ivo Jahelka a Miroslav Paleček - po společném úvodním bloku se
představí Miroslav PALEČEK – polovina ze známé dvojice Paleček a Janík, která patří k legendám
českého folku. V druhé části pořadu pobaví Ivo Jahelka, který je známý jako „zpívající právník“.
Kč 150/75. Od 19.00hod.
22. 10. (sobota) ESOTERICKÁ SOBOTA - letošní ročník má podtitul „Návrat k přírodě a moudrosti“.
Navštíví nás vystavovatelé z oblasti zdraví, duchovních aktivit, filosofie. Účast na této akci přislíbila také
Květa Fialová a Jiří Krytinář. Kč 30. 10-18hod.

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

23. 10. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE – Pohádka o klukovi, který neuměl zlobit. Všichni chtějí
hodné děti a mívají zlobivé. A v této pohádce máme hodného Jeníčka a všichni zase chtějí, aby zlobil.
Pro děti od 3 let. Kč 50/40/140. Od 15 hod.
24. 10 (pondělí) BESEDA O HISTORII – MYSTÉRIA SOUDCE KROKA A JEHO DCER
O dějinách trochu jinak při besedě s historikem PhDr. Jiřím Sommerem, CSc. Kč 45. Od 18.30 hod.
30. 10. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE - Malované písničky II. Vítězslava Klimtová a Pavel Půta.
V tomto druhém díle mohou děti sledovat další dobrodružství rodiny Drnovců, jak bojují o svůj rodný buk
nebo jak zachrání zmrzlého skřítka dračím dechem. Bude se zpívat i malovat. Kč 50/40/140. Od 15 hod.
Kurzy konané v KD:
Kresba a malba (7-99 let): tel.: +420 605 042 188, Grafologie (dospělí): tel.: +420 602 277 019.
Taneční kurzy: www.astra-praha.cz, tel.: +420 722 941 890 (12-16 hod.), +420 284 826 566,
nebo e-mail: mbrozovsky@volny.cz
Jazykové kurzy : tel.: +420 777 180 240, email: z-metropolis@seznam.cz

Klánovický zpravodaj
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Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

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

Zajišťujeme převozy a rozloučení
zesnulých v Praze a okolí
za přijatelné ceny.

Nabízíme
k dlouhodobému
pronájmu dům čp. 417
postavený na pozemku
č. 1016/6 a zahradu
1016/1 na rohu ulic
Čmelická a Šlechtitelská.
Dům je ve špatném
stavu, po dohodě je ho
možno zbourat.
Kontakt: Dana Kuchtová,
ředitelka Dětského domova Klánovice
reditelka@ddklanovice.cz.

Motto: “Každý má svá práva…“

JUDr. Jiří Vyvadil
advokát

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

Sídlo: K jízdárně 9/20, 19016 Praha 9,
radnice MČ Praha – Koloděje,
GSM: + 606 647 760,
e-mail: J.Vyvadil@seznam.cz
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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 říjen 2011
Pondělí 3. 10. 2011, 18.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY – MUSTANG, POSLEDNÍ ZAPOVĚZENÉ KRÁLOVSTVÍ
Výstava fotografií Jana Milera ze země tibetského buddhismu, schované uprostřed Himalájí. Výstava potrvá do konce měsíce.
Pondělí 3. 10. 2011, 19.30
BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session je akce určená pro hudebníky všech úrovní, kteří mají chuť zahrát si se spřízněnými dušemi bluesové standardy velikánů tohoto žánru jako jsou Muddy Waters,
B.B.King, T-Bone Walker a další. Hudební nástroj může být jakýkoliv, vítáni jsou samozřejmě i zpěváci a zpěvačky. Předpokládá se, že podle účasti bude mít každý možnost zahrát si
nejméně tři písničky. Aparatura, t.j. bicí souprava, kytarové a basové kombo, mikrofony atd. budou zajištěny. Stačí, aby si účastníci přinesli svůj nástroj, např. kytaru, basu, foukací
harmoniku, saxofon, bubeníkům stačí vzít si paličky. Vstupné je pro účinkující i diváky ve výši 50 Kč, studenti a důchodci 30 Kč. Blues Jam Session v Besedě se bude konat každé první
pondělí v měsíci od 19.30 hod.
Čtvrtek 6. 10. 2011, 18.00 a 20.00
KINO - MUŽI V NADĚJI
ČR / 2011 / komedie / 112 min / od 12 let / Jiří Vejdělek / hrají: Jiří Macháček, Boleslav Polívka. „Není vůbec jednoduché napsat komedii o tak úžasné a v podstatě dokonalé bytosti,
jakou je muž. Potřebujete totiž najít alespoň nějaké chyby, z nichž byste si mohli utahovat.“ tvrdí autor a režisér.
Pátek 7. 10. 2011, 19.00
KONCERT – MODRÝ PONDĚLÍ A KAJDA MERREL
MODRÝ PONDĚLÍ - českofolková hudební skupina z Prahy a Středních Čech, hrající vlastní tvorbu plnou nostalgie a různých pocitů. V poslední době však od tohoto pravidla pomalu
upouští a začíná psát texty k melodiím východoevropského folkrocku (např. kapely Chaif).
KAJDA MERREL - V nedávné době se Modrýmu Pondělí podařilo seznámit s méně známou, přesto úžasnou písničkářkou, textařkou a skladatelkou Kajdou Merrel, která je svou tvorbou
a projevem okamžitě oslovila. Proto se rozhodli pozvat jí jako zajímavého hosta a ikonu večera na jejich koncert. Přijďte se podívat, jistě budete jejími písničkami příjemně překvapeni
a okouzleni!
Neděle 9. 10. 2011, 14.00 – 17.00
KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
KROUŽKOVÁNÍ - technika "chain mail", na kursu se naučíte plochou evropskou vazbu, vyrobíte si náramek a náušnice. Cena 320 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky
na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz
Úterý 11. 10. 18.00
BESEDA O LÍPÁCH
MČ Klánovice srdečně zve všechny občany na panelovou diskusi o perspektivách lipové aleje. Řečníci představí možnosti revitalizace naší aleje. Po prezentacích bude následovat debata.
Středa 12. 10. 2011, 10.45
DĚTSKÉ DIVADLO – KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI
Úsměvné příběhy dvou kamarádů o přátelství a o tom, jak je důležité mít někoho rád a někomu pomáhat. Hrají: M. Zimová a M. Matějka. Hudební spolupráce: J. Vondráček. Pro děti
od 3 let.Hraje Divadlo pro malý. Vstupné: 45 / 50 Kč
Čtvrtek 13. 10. 2011, 19.30
KINO - VIDITELNÝ SVĚT
ČR / 2011 / thriller / 104 min / od 12 let / Peter Krištúfek/ hrají: Ivan Trojan, Jana Hlaváčová/ Nikdy nevíte, kdo se zrovna dívá. Máte pocit, že vás někdo sleduje? Může to být osamělý
čtyřicátník, jehož vlastní život je tak prázdný, že parazituje na životech jiných. Působivý thriller z něhož vám jistě půjde mráz po zádech.
Sobota 15. 10. od 16.00
KRASOHLEDÍ DÍLNA
Fascinuje vás pohled do krasohledu? Společně se podíváme jak krasohled kouzlí a také si trochu netradiční krasohled vyrobíme. V krasohledu, který budeme vyrábět, nejsou žádné
střípky a korálky. Obrazce jsou složeny z lidí a věcí, na které se díváte. Dříve než přijdete na dílnu, můžete nahlédnout do krasohledu při kávě v Klánovické Besedě. Společně s rodičem
zvládnou výrobu krasohledu i děti. Budu ráda, když svůj předběžný zájem dáte vědět na: jana.keliskova@seznam.cz, 725 743 825. Vítáni jste ale i bez ohlášení. Těším se, Janka
Kelíšková. Cena 100 Kč za krasohled.
Neděle 16. 10. 2011, 16.00
KINO – AUTA 2
USA / 2011 / animovaný / 110 min / přístupný / dabing / John Lasseter, Brad Lewis / Celebritní závoďák Blesk McQueen se společně se svým nejlepším přítelem, jedinečným odtahovým
vozem Burákem, vydává na zcela nové dobrodružství do exotických zemí celého světa.Vstupné: 65 Kč
Středa 19. 10. 2011, 19.30
KONCERT – JIŘÍ SCHMITZER
Jiří Schmitzer - herec kultovního divadla Ypsilon. Vystupuje sám jako písničkář, hraje na akustickou kytaru, píše přemýšlivé texty. Ostatně hrátky se slovy v jeho textech jsou mu
vlastní. Spolu s osobitým humorem se jedná o úsměvné písně, někdy provokující, někdy hloubavé, někdy naprosto šílené. Vstupné: 220 Kč
Čtvrtek 20. 10. 2011, 19.30
KINO – BĚLEHRADSKÝ FANTOM
Bulharsko, Maďarsko, Srbsko / 2009 / krimi / 82 min / titulky / od 12 let / Jovan B. Todorovic/ hrají: Marko Zivic, Radoslav Milenkovic/ Bělehrad 1979 a muž jezdící v kradeném Porsche
po deset nocí kolem hlavního náměstí, kterému fandí celý Bělehrad. Ale fantom v bílém Porsche musí být na příkaz samotného Tita odstraněn. Obraz socialistické éry konce 70. let
a jeden z nejúspěšnějších srbských filmů za posledních deset let.
Sobota 22. 10. 2011 od 13.00
V. ROČNÍK OTEVŘENÉHO TURNAJE V PÉTANQUE „O ČESKÉ SRDCE“
Do souboje tříčlenných týmů můžete zasáhnout také vy. Ženy, muži i děti. Kdo nepřijde, ten nevyhraje. Registrace družstev a sraz účastníků 22.10. ve 13.00 hod v parku KC Beseda.
Odměna pro vítěze bude sladká.
Neděle 23. 10. 2011, 14.00 – 17.00
KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
PLSTĚNÉ ŠPERKY - základní seznámení s technikou plstění při výrobě šperků, naučíte se uplstit pěknou pevnou kuličku, je připravena barevná škála pastelových a jasných odstínů
kvalitní ovčí vlny Merino, vyrobíte si náhrdelník a náušnice. Cena 320 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz
Čtvrtek 27.10. 2011, 19.30
KINO – ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
USA / 2011 / komedie / 98 min / titulky / od 15 let / Seth Gordon/ hrají: Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Colin Farrel/ Jednoho krásného večera plného alkoholového opojení se trojice
kamarádů rozhodne zbavit se svých šéfů jednou pro vždy. Tím se rozjede směsice zajímavých zvratů a zábavných kotrmelců. Brilantní humor, skvělé herecké výkony.

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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Bydlí v Klánovicích
Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.
Profesor Jaromír Hradec
(narozen roku
1947 v Čestíně
u Zruče nad Sázavou) je náš
přední kardiolog. Nepohrdne sklenkou dobrého
vína, většinu potřeby tekutin kryje tureckou kávou a nikdy nepřišel na chuť
zelenému čaji. Má rád cestování, navštívil mnoho zemí po celém světě, ať již
pracovně nebo jako turista. Jeho profesní život je spjat především s echokardiografií, vyšetřovací metodou srdce pomocí ultrazvuku. „Víte, to spíše já
jsem měl štěstí na tento obor, než že
by kardiologie měla štěstí na mě.
Do echokardiologie jsem se totiž začal
montovat v okamžiku, kdy přicházela
jako nová metoda. A jen málokomu se
naskytne taková příležitost, aby stál
u počátků něčeho nového,“ říká klidným
hlasem absolvent několika pobytů na
významných zahraničních pracovištích, předseda České kardiologické
společnosti (1999-2005), člen výboru
Evropské kardiologické společnosti
(2000-2002), autor několika monografií a vysokoškolský pedagog. „Tehdy nebylo vůbec jasné, zda použití ultrazvuku
při vyšetření srdce, které je neustále
v pohybu, není slepá ulička,“ vzpomíná doktor Hradec na počátky v 70-tých
letech, „Pořídili jsme si přístroj a pořád
jsme jenom vyšetřovali, odchytávali
jsme dokonce i lidi na chodbách a natáčeli jim echokardiogram,“ směje se,
„jedním z pacientů byl i Ota Janeček,
malíř jemných linek, a ten když viděl, co
nám leze z přístroje, rval nám papíry
zpod rukou a křičel: To je fantastické abstraktní umění! Dnes už jsou ale přístroje tak dokonalé, že dokážou dát
přesný anatomický obraz srdce včetně
průtoku krve.“ Do Klánovic se přistěhovali s manželkou po promoci roku
1972, koupili si u lesa rozestavěný domek a do týdne jej museli zaplatit. „Vypůjčené peníze jsem tehdy vezl vlakem
v kufříku a říkal jsem si, jestli mě teď někdo praští a peníze sebere, tak do smrti budu splácet.“ Naštěstí se tak nestalo
a profesor Hradec, zástupce přednosty III. Interní kliniky VFN, zůstal Klánovicím věrný dodneška.
Robert Zoulík
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Tip na výlet

Zámek Lysá nad Labem
výlet do polabského Kuksu
„Ta socha mladé krasavice s ma- zim zbarví do červena a celý park
lými prsy a vyzývavými boky na mne rozzáří. Ve vlastním trojkřídlém zámzapůsobila víc než zrcadlo…vztáhla ku je domov důchodců a je nepříjsem ruku a hmatala jsem po lýtkách stupný. I pohled zvenku ale stojí za
a stehnech a bocích a cítila jsem tu to. Vydáme se na kole přes Vyšezrnitost ženského masa…,“ tak po- hořovice do Přerova, na konci obce
pisuje B. Hrabal v novele Harlekýnovy po zelené k Labi. Na protějším břemilióny jednu z barokních soch v zá- hu spatříme zářit bílé průčelí aumeckém parku v Lysé. Zámek stojí na gustiniánského kláštera, umístěného hned vedle
kopci nad měszámku. K mostu
tem v místě býpřes Labe, vlevo
valého hradu.
do Litole a do
Roku 1696 neLysé. Cestou zpět
chal hrabě Franprojedeme křivotišek Špork celý
lakými uličkami
objekt přestavět
podzámčí a po
v barokním slohu
červené podél
a venku vybudotrati vlevo ke Karval francouzský
lovu. Zde nás napark opatřený
učné panely prodesítkami rozePohled na zámek v Lysé
vedou po stopách
vlátých plastik
z dílny Matyáše Brauna. Hlavní osu zaniklého barokního komplexu v příparku tvoří rovná písčitá cesta, le- rodě. Nejpůsobivější je malá okrouhlá
movaná stromořadím soch, které ves Byšičky a eremitáž sv. Václava.
znázorňují jednotlivé měsíce v roce. Odsud po žluté přes Grado a jez
Uprostřed paprsčitě vybíhají další do Čelákovic, do Mstětic a domů.
cestičky obklopené hradbami stří- Délka 50 km.
Robert Zoulík
haného buku, jehož listy se na pod-

Kam na jídlo

Staronový Samos
Paluba lodi postavená na zahradě u restaurace zaujme kolemjdoucí. Výtvarné pojetí s mořskými vlnami na zdi restaurace a na domku,
kde je i pirát od pana Nováka nadchne dětské hosty, kteří tu mají
k dispozici široký prostor na hraní.
Zahrada je ideální pro rodiny s menšími dětmi i na dlouhé posezení venku. Interiér je laděn do modra, vyzdoben cihlami, bambusovým obkladem a sítí. Ovšem lamino stolky
a kovové židle se sem nehodí. K dispozici je 70 míst. Pivaři si mohou dát
Schwarzenberg, Lobkowicz, Plzeň
a Velen. Vinný lístek mile překvapí
nabídkou rozlévaných vín, málokde

Vám nabídnou i růžové. Široká mezinárodní kuchyně včetně pizzy, těstovin, steaků, jehněčího a bohatší
nabídka ryb je lákavá. Objednaná
jídla vás nezklamou ani nenadchnou. Ceny jídel jsou vyšší. Nedoporučujeme koktaily, jahodové
daiquiri bylo připravené z jahodového džusu. Veškerá jídla si lze nechat dovézt.
★★★✩✩
RESTAURANT-BAR SAMOS, Krovova 459, Klánovice
Otevřeno mají denně: 11:00 do 23:00
www.restaurant-barsamos.cz
tel.: 774 968 368
Ivana Zoulíková

