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CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ

Zeleň a školství - jedny z priorit rozpočtu
Foto: R. Kůla
„Rozpočet můžeme chápat jako fi- obdrží finanční prostředky v celkové
nanční plán, jako bilanci předpoklá- výši 11 372 580,- Kč. Kritéria pro výdaných příjmů a výdajů. Rozpočtem počet dotace pro jednotlivé městské
zastupitelstvo určuje priority rozvoje části Prahy se řídí ze 40 % podle počtu
Klánovic na daný rok a zároveň ur- obyvatel, z 15 % dle rozlohy území,
čuje priority i na další roky. “
z 20 % podle počtu žáků, z 10 % podle
Jak se sestavuje rozpočet? Co tvoří plochy zeleně, z 10 % podle plochy
většinu našich příjmů a za co nejvíce vozovek a z 5 % podle toho, zda je zříutrácíme?
zen dobrovolný sbor hasičů.
Rozpočet je sestavován na základě
Dotace
zákona o hlavním městě Praze a tzv. Kritérium
od
hl.
m.
Prahy
v Kč
Statutu hl. m. Prahy. Rozpočet naší
Počet
obyvatel
2
895
650,městské části je součástí rozpočtu
1 222 700,obce – hl. města Prahy. Příjemcem Rozloha území
Počet
žáků
v
ZŠ
a
MŠ
2 815 020,všech daňových výnosů (mimo daně
Plocha
vozovek
1 420 980,z nemovitostí) je hl. město Praha.
2 602 390,Příjmy městské můžeme rozdělit na: Plocha zeleně
Dobrovolní hasiči
415 840,• dotace
• daňové příjmy
Celkem
11 372 580,• nedaňové příjmy
Další příjmy mohou být tvořeny in• výnosy z vedlejší hospodářské činnosti
vestičními dotacemi, na které není
nárok a městská část je může obdrDotace
Dotace tvoří rozhodující příjem Klá- žet, jen pokud o ně požádá. O invesnovic. Základním dotačním vztahem tičních projektech z finančních rezerv
je neinvestiční dotace z rozpočtu hl. hl. m. Prahy rozhoduje zastupitelstvo
m. Prahy. Jedná se o přerozdělení da- hl. m. Prahy zpravidla na svém dubňových příjmu hlavního města. Kláno- novém zasedání. Městská část povice na základě tohoto přerozdělení dává žádosti i o další dotace – granty.
Text pokračuje na str. 4 a 5
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
zastupitelstvo naší městské
části v březnu schválilo rozpočet
na letošní rok. Jednání o konečné
podobě rozpočtu byla náročná
a sešlo se zde mnoho názorů.
Snaha šetřit a snaha o udržení
stávajících služeb byla ve vzájemném rozporu. I přes mnohé
rozdílné názory a pohledy na budoucí směřování Klánovic a stanovení priorit na další období jsme
došli ke společnému závěru.
Částky na provoz jednotlivých
subjektů poskytujících sociální
či kulturně-společenské vyžití
byly výrazně pokráceny. V rámci
úspor byly pokráceny i běžné
výdaje úřadu a výdaje na sbor
dobrovolných hasičů Klánovice.
K posílení rozpočtu došlo v oblasti údržby zeleně, kde je alarmující především dlouhodobě
zanedbaná péče o stromy a ani
přes toto navýšení není finanční
krytí pro výrazné zlepšení stavu
zeleně dostačující.
Na opravy komunikací nám
bohužel také nezbylo mnoho.
To pro nás všechny znamená, že
rozsah oprav komunikací bude
utlumen, nebo to znamená další
společnou výzvu: přispět Klánovicím na jejich rozvoj. Účet darů
byl vloni neobyčejně vysoký
a doufám, že se stane inspirací
pro všechny ostatní. Dar pro
městskou část lze odečíst od
základu daně. Příkladem jdou
i klánovičtí zastupitelé, kteří se
zřekli části svých nároků na odměnu za práci neuvolněných zastupitelů. I díky tomuto kroku
budou moci Klánovice řešit otázky, které se dotýkají nás všech,
jako je vypracování podkladů
pro zřízení modré zóny u nádraží nebo více oprav komunikací.
Díky Vašemu zájmu o adopci lip
budeme moci v tomto roce objednat odbornou firmu na ošetření stromů. Nicméně jedna dobrá zpráva na závěr: několik lip
čeká na své patrony.
Petr Soukup
starosta@prahaklanovice. cz
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Informace z Rady MČ
Rada MČ projednala na svém zasedání koncem února a v březnu
tyto nejdůležitější body:
Klánovický les
Rada schválila leták „Klánovický
les je opět ohrožen“.
Rada schválila formulář „Námitky
k oznámení záměru ´Výstavba (obnova) golfového hřiště Praha-Klánovice´“ a jeho vložení do KZ 03/2012.
Rada schválila vyjádření k oznámení záměru „Výstavba (obnova) golfového hřiště Praha-Klánovice“ vypracované JUDr. Petrem Svobodou
za naši MČ. Plné znění najdete
na: http://www.praha-klanovice.cz/.
Rozpočet MČ
Rada schválila návrh rozpočtu.
Havarijní oprava elektroinstalace
v KZ BESEDA
Rada schválila opravu části střechy
v havarijním stavu a elektroinstalace
v tělocvičně Beseda.
Jmenování šéfredaktora KZ
Radě se představil jeden z kandidátů na post šéfredaktora KZ – Rada
rozhodne o obsazení místa šéfredaktora na svém dalším zasedání.

Jmenování výběrové komise na
dodavatele IT služeb
Rada jmenovala výběrovou komisi
na dodavatele IT služeb pro úřad MČ
ve složení ing. Soukup, I. Horská,
Ing. Hermannová.
Smlouva na pokácení 9 ks lip
RMČ schválila uzavření smlouvy
s firmou Zelený domov s.r.o. na odstranění 9 stromů, jejichž stav vyhodnotil
soudní znalec jako havarijní. Jedná se
o 7 lip ve Slavětínské ulici, 1 lípu v ulici
K Rukavičkárně a douglasku u školy.
Prodloužení otevírací doby pobočky
České pošty v Klánovicích
Rada uložila ÚMČ zaslat dopis na
ředitelství České pošty a. s. se žádostí o prodloužení otevírací doby v Klánovicích do 19 hod. alespoň jeden
den v týdnu.
Výběrová řízení
Rada schválila výběrová řízení na:
dostavbu výtahu v ZŠ, rekonstrukci kotelny v ZŠ, zateplení areálu Beseda
a digitalizaci promítací techniky.
Martina Petráčková

Zprávy ze zastupitelstva

V březnu se konala dvě zasedání zastupitelstva
Dne 6. 3. proběhlo mimořádné zasedání zastupitelstva
s hlavním tématem: aktuální vývoj – Klánovický les.
Zasedání zastupitelstva byla přítomna redakce České televize a Českého rozhlasu.
Zastupitelstvo přijalo tato usnesení k výstavbě (obnově) golfového hřiště Praha-Klánovice:
Záměr má negativní vliv na životní
prostředí, na západní část Klánovického lesa, na přírodní rezervaci Klánovický les – Cyrilov, na Přírodní park
Klánovice-Čihadla a na biotop.
Záměr je v rozporu s veřejným zájmem společnosti na ochraně životního prostředí a na obecném užívání
lesa veřejností a v rozporu s rozhodnutím přijatým v místním referendu dne 7. 11. 2009, proto MČ
Praha-Klánovice se záměrem zásadně nesouhlasí.
Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání
dne 23. 6. 2011 schválilo zadání

změny územního plánu, podle kterého dosavadní funkční plochy SO2
mají být nahrazeny funkčními plochami lesních porostů, zastupitelstvo
dále ve svém usnesení vyzvalo Magistrát hl. města Prahy k bezodkladnému zpracování a veřejnému projednání odpovídajícího návrhu změny
územního plánu v souladu se schváleným zadáním.
Zastupitelstvo schválilo otevřený dopis panu primátorovi Doc. MUDr. Bohuslavu Svobodovi, CSc., ohledně situace kolem Klánovického lesa. Celé
znění dopisu je k nahlédnutí na adrese:
http://www.praha-klanovice.cz/cs_CZ/aktuality/otevreny-dopis-primatorovi.html
nebo v úředních hodinách na ÚMČ
Praha-Klánovice.
Pozn.: Úplné znění usnesení a zápis
z jednání zastupitelstva je k dispozici
v budově ÚMČ nebo na internetu.
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Jednání Zastupitelstva dne 21. 3. 2012
Zastupitelstvo bylo svoláno primárně k otázkám rozpočtu a schválilo
Radou MČ připravený a veřejně vyvěšený rozpočet na rok 2012. Rozdíl
mezi příjmy a výdaji bude pokryt z přebytku z minulých let a příjmu z vedlejší
činnosti. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je
způsoben především rozhodnutím zastupitelstva o vydání částky více než
4 mil. Kč na rekonstrukci KC Beseda.
Na závěr zastupitelstva vyzval zastupitel Kubíček místostarostku J. Mar-

tinovou k odstoupení z funkce místostarosty z důvodu střetu zájmů – vedle
místostarostky je předsedkyní dozorčí
rady obecně prospěšné společnosti
Nadosah.
Paní místostarostka toto odmítla
s vysvětlením, že funkce předsedy dozorčí rady společnosti Nadosah není
exekutivní, ale kontrolní. Radě MČ byla
tato skutečnost oznámena a dle právního rozboru se nejedná o střet zájmů.
Martina Petráčková

Citujeme z otevřeného dopisu zaslaného Zastupitelstvem
MČ Praha-Klánovice primátorovi hlavního města Prahy
(celé znění otevřeného dopisu naleznete na www. praha-klanovice. cz)
“Vážený pane primátore, vážený dání změny Z1733/07 Územního
pane řediteli, obracíme se na Vás jmé- plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,
nem občanů Městské části Praha-Klá- podle kterého dosavadní funkční plonovice i jménem velké části veřejnosti chy SO2 (golfová hřiště) mají být v celé
se zdvořilou, nicméně naléhavou žá- západní části Klánovického lesa zcela
dostí (…)
nahrazeny funkčními plochami lesních
(…) vzhledem ke snahám soukromého porostů.
investora vybudovat v Klánovickém lese (…) Soukromý investor je o připravogolfové hřiště se v roce 2005 Městská vané změně územního plánu dlouhočást Praha-Klánovice obrátila na Ma- době informován, v současné době
gistrát hl. m. Prahy a Zastupitelstvo hl. m. nemá žádné z podstatných veřejnoPrahy s návrhem na odpovídající právních povolení, přičemž na řadu
změnu Územního plánu sídelního z nich nemá právní nárok, zejména na
útvaru hl. m. Prahy, která by byla v sou- povolení výjimky ze zákazů v přírodní
ladu s českým i evropským právem rezervaci.
a která by v celé západní části Kláno- (…) Vážený pane primátore, vážený
vického lesa napříště vymezila výlučně pane řediteli, s ohledem na výše uvefunkční plochy pro lesní porosty.
dené argumenty (…), Vás žádáme,
V souladu s tím se pak dne 7. 11. abyste se v rámci svých pravomocí
2009 konalo v MČ Praha-Klánovice- maximálně přičinili o bezodkladné
místní referendum, ve kterém odpo- zpracování a veřejné projednání odvědělo 80,36 % hlasujících záporně povídajícího návrhu změny Z1733/07
na položenou otázku: „Souhlasíte s vý- územního plánu v souladu se schvástavbou golfového areálu na pozem- leným zadáním a o bezodkladné zacích, které jsou v současné době les- jištění všech dalších potřebných adními pozemky v katastrálním území ministrativních úkonů, aby odpovídající
Klánovice?“
návrh mohl být v co nejbližším možV návaznosti na tento návrh Za- ném termínu předložen Zastupitelstvu
stupitelstvo hl. m. Prahy na svém za- hl. m. Prahy ke schválení. “
sedání dne 23. 6. 2011 schválilo za(kráceno redakcí KZ)
Na našem úřadě se shromáždilo 627 námitek k oznámení
o záměru „výstavba (obnova) golfového hřiště Praha-Klánovice“,
které jsme odevzdali na magistrátě v řádném termínu. Všem občanům,
kteří se připomínkového řízení zúčastnili, patří velké díky. Celkem bylo
na Magistrát hl. města Prahy doručeno více než 3000 vyjádření
k tomuto oznámení. Jedná se o celostátní rekord, na druhém místě je
podobné přípomínkové řízení ve věci výstavby golfu z roku 2008
vedené na Ministerstvu životního prostředí s 1200 připomínkami a na
místě třetím Letiště Ruzyně – Bis dráha. *
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Informace z ÚMČ

Sběr železného šrotu
Dne 14. 4. 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!
Úřad MČ Praha-Klánovice
KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD
budou přistaveny: v sobotu
od 9, 00 hod. do 13, 00 hod.
a to ve dnech a na místech:
14. 4. 2012
Všestarská ul. (křižovatka s ul. Krovova za restaurací SAMOS u transformátoru), Přimské nám.,
Medinská x Smiřická (u bytových
domů)
26. 5. 2012
Všestarská ul. (křižovatka s ul. Krovova za restaurací SAMOS u transformátoru), Přimské nám.,
Aranžerská (křižovatka s ul. Nové
Dvory u separovaného odpadu)
23. 6. 2012
Všestarská ul., Přimské nám.
Prosíme občany, aby odpad
ukládali pouze do kontejnerů
a neznečišťovali okolí.
KONTEJNERY NA LISTÍ
A ROSTLINNÝ ODPAD
budou přistaveny vždy v sobotu
od 9 do 12 hod. na těchto místech:
14. 4. 2012
Lovčická x Malšovická, Medinská
x Smiřická (u bytových domů)
21. 4. 2012
Přimské nám.
Nepasické nám. x Rodovská
28. 4. 2012
Aranžerská x Nové Dvory,
Dobřenická x Voňkova

Klánovický zpravodaj
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pokračování ze str. 1

Rozpočet Městské části Praha-Klánovice
Dalším příjmem je státní dotace,
která je určena k zabezpečení funkcí,
které městská část vykonává za stát.
V případě naší městské části je určena jako příspěvek na správní činnost úřadu, kterou vykonává:
evidence obyvatel, ověřování podpisů a listin, Czech point, agenda
ochrany životního prostředí. Klánovice na tyto činnosti letos obdržely
dotaci ve výši 895 tis. Kč.
Daňové příjmy
Jsou příjmy z místních poplatků,
správních poplatků a daně z nemovitosti. Výše těchto příjmů je stanovena
zákonem anebo vyhláškami hl. m.
Prahy. Největší podíl na těchto příjmech činí daň z nemovitosti ve výši
2,4 mil. Kč. Celkové daňové příjmy
jsou ve výši 2,79 mil. Kč.
Nedaňové příjmy
Mezi nedaňové příjmy patří příjmy
z poskytovaných služeb, odvody příspěvkových organizací, příjmy z úroků
a některé další drobné příjmy. Mezi
daňové příjmy Klánovic patří příjmy
z knihovny v částce 45 tis. Kč a příjmy
z úroku v částce 36 tis. Kč.
Výnos z vedlejší hospodářské činnosti (dále jen VHČ)
Výnosy z VHČ tvoří příjmy z prodeje nemovitého majetku svěřeného
městské části a prostředky vybrané
z nájmu nebytových prostor a bytů.
O objemu zapojení těchto dalších
zdrojů rozhoduje místní zastupitelstvo.

2. Struktura výdajů
Výdaje městské části můžeme
rozdělit na:
•
•

Kapitálové investiční výdaje
Běžné výdaje

Kapitálové investiční výdaje
Kapitálové investiční výdaje jsou
zpravidla kryty z přiznaných investičních dotací od hl. m. Prahy.
Běžné výdaje
Běžné výdaje městské části
vznikají z plnění povinností uložených jí zákony a Statutem hl. města
Prahy. Významný objem běžných
výdajů tvoří výdaj na provoz úřadu,
náklady na místní samosprávu, základní a mateřskou školu, kulturu
a sociální oblast.
V letošním roce byla posílena
alokační a rozdělovací funkce rozpočtu městské části. Oproti předcházejícím rokům byl rozpočet sestaven tak, aby umožňoval snadnější
přehled o jednotlivých výdajích a měl
vypovídací schopnost o tom, kam finanční prostředky z našeho rozpočtu směřují. Stal se základem pro porovnání s ostatními obdobně velkými městskými částmi. Na základě tohoto porovnání lze říci, že Klánovice mají nejnižší náklady na činnost
místní samosprávy. Za tento úspěch je nutné poděkovat zastupitelům, kteří si dobrovolně snížili své
odměny na polovinu. Místostarostky
Položky v rozpočtu Klánovic

Zajištění činnosti úřadu a samosprávy

Školní zařízení:
Plocha vozovek:
Plocha zeleně:
Dobrovolní hasiči:

dokonce na čtvrtinu. Náklady na
úřad se pohybují v průměrných hodnotách a patříme spíš k těm městských částem s nižšími náklady.
Klánovice vynakládají na údržbu
zeleně a komunikací ze svého rozpočtu poměrně více než ostatní
městské části. Toto zjištění lze odůvodnit rozsáhlými plochami zeleně
a komunikací. Nicméně z mého pohledu se jedná o kapitoly rozpočtu,
které by se měly posílit. Komunikace a zeleň v Klánovicích potřebují
naší pozornost.
Měně potěšující zprávou je, že
se objem finančních prostředků pro
naši městskou část trvale snižuje.
V brzké budoucnosti bude městská
část stát před rozhodnutím, které
služby bude muset omezit anebo
zcela zrušit. Nedostatek finančních
prostředků pro rozvoj a správu Klánovic lze nahradit i dobrovolnými
příspěvky – dary od občanů. V minulém roce Klánovice obdržely rekordní výši na účet darů. Tyto dary
byly prioritně směřovány na opravy
komunikací a na údržbu zeleně.
Zde lze sledovat zvyšující se ochotu občanů přispívat na rozvoj Klánovic. I v tomto naše městská část
dosahuje mimořádných výsledků,
za které je nutno poděkovat všem
dárcům a vyzvat i ostatní klánovické občany, aby se do této aktivity zapojili.

Rozpočet městské části
v tis. Kč
Činnosti knihovnické
716,00
Záležitosti kultury
263,00
Sdělovací prostředky
230,00
Zájmová činnost
180,00
Záležitosti sociálních věcí
97,00
Centrum sociální pomoci
200,00
Sběr a svoz odpadů
30,00
Místní zastupitelské orgány
980,00
Činnost místní samosprávy
5.407,00
Pojištění
97,00
Rezerva
2.100,00
Ostatní:
25,00
Předškolní zařízení – MŠ
1.000,00
Základní škola - ZŠ
3.325,00
Silnice (opravy silnic a chodníků, zimní údržba)
1.300,00
Péče o vzhled a zeleň
2.333,00
Požární ochrana
331,00
18.614,00
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Rozpočet Městské části PrahaKlánovice pro rok 2012 byl vytvořen
jako vyrovnaný se zapracováním převodu finančních prostředků z přebytku hospodaření předchozích let
(stejně jako v minulých letech) a dále
se zapracováním prostředků z vedlejší hospodářské činnosti.
14. prosince 2011 schválilo zastupitelstvo svým usnesením
č. 54/2011 opravu havarijního stavu
objektu Kulturního centra Beseda
(střecha, vzduchotechnika) a to ve
výši max. 4 mil. Kč s tím, že tato
částka bude hrazena z finančních
prostředků, které má městská část
k dispozici na účtech vedlejší hospodářské činnosti. Po zahájení prací bylo zjištěno, že:
Oprava Kulturního centra BESEDA
Objekt Kulturního centra Beseda
je možné z pohledu provedených
oprav rozdělit do tří částí. První částí
je střecha, která byla v havarijním
stavu. Druhou částí jsou vzduchotechnika a vytápění, které před rekonstrukcí nebyly provozuschopné.
Třetí částí je elektroinstalace v objektu, kde byl při provádění opravy
vzduchotechniky zjištěn havarijní
stav elektroinstalace.
Střecha
Při stavebně technickém průzkumu byly zjištěny deformace nosných částí střešní konstrukce.
Deformace konstrukce se pohybovaly
v rozmezí 180–250 mm na rozpětí
cca 7 m. Norma předepisuje maximální průhyb konstrukce 1/300xL
(rozpětí). Maximální hodnota deformace konstrukce by v tomto případě
měla být 24 mm. Jak je výše uvedeno normová hodnota byla překročena cca desetkrát. Při posouzení
konstrukce bylo dále zjištěno, že
nosné prvky střechy byly poddimenzovány jak z hlediska mezního stavu
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použitelnosti (deformace), tak i z hlediska mezního stavu únosnosti (nedostatečný průřez profilů). Z těchto
důvodů bylo přikročeno k okamžité
opravě střešní konstrukce. Stávající
nosné prvky byly demontovány a nahrazeny novými dřevěnými sbíjenými
příhradovými vazníky, které tvoří
novou nosnou konstrukci střechy
a pohledu. Do návrhu opravy střešní
konstrukce bylo započítáno i budoucí
zateplení objektu, a proto nová střecha již obsahuje dostatečné množství tepelné izolace. Tepelná izolace
byla navržena dle EA (energetický
audit) tak, aby splňovala současné
požadavky na tepelnou izolaci objektů a v budoucnu nebylo nutné dodatečně střechu izolovat. Střešní
plášť a klempířské konstrukce byly
před zahájením oprav v havarijním
stavu a neplnily svou funkci ochrany
objektu před klimatickými vlivy.
Střešní krytina a klempířské prvky
byly v rámci opravy vyměněny za
nové.
Výsledkem této náročné opravy
je kompletně nová střecha, která
svými vlastnostmi zaručí dlouhodobou životnost a bezpečnost objektu.
Vzduchotechnika, ústřední vytápění a elektroinstalace
Stávající zdravotně technické
instalace objektu byly vysloužilé
a technicky nefunkční, proto se přikročilo k opravě. Během opravy
byly zjištěny zásadní vady na elektroinstalaci celého objektu. Stávající elektroinstalace byla provedena
z hliníkových kabelů a nesplňovala
současně platné normy. Opravy
spočívaly ve vybudování nové klimatizace a větrání včetně nové kotelny (vybavení). Důvodem této rozsáhlé opravy bylo zvýšení spolehlivosti a snížení nákladů na provoz
objektu. Elektroinstalace byla pře-
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budována tak, aby splňovala současně platné normy a byla maximálně bezpečná. Výsledkem této
rozsáhlé opravy je plně funkční,
bezpečná a úsporná zdravotně technická instalace celého objektu.
25. ledna 2012 zastupitelstvo
schválilo svým usnesením č. 6/2012
navýšení prostředků na Kulturní
centrum Beseda na celkovou výši
4 461 109,69 Kč. S ohledem na skutečnost, že nebylo možno realizovat
akci, a tedy vyčerpat schválené finanční prostředky do konce roku
2011, došlo k jejich přesunu do rozpočtu Městské části Praha-Klánovice
na rok 2012.
Návrh rozpočtu Městské části
Praha-Klánovice na rok 2012.
Pro rok 2012 byl návrh rozpočtu
zpracován tak, aby byly všechny kapitoly evidovány přehledně a samostatně a bylo zřejmé, kolik finančních
prostředků je nutno k jejich pokrytí.
Nelze mu přesně přiřadit částky
schváleného a upraveného rozpočtu
roku 2011, neboť tento rozpočet byl
zpracován jiným způsobem a některé
kapitoly nebo položky byly sloučeny.
Od roku 2013 bude možné při přípravě návrhu rozpočtu přiřadit pro
porovnání schválený a upravený rozpočet předchozího kalendářního
roku. Rozpočet je rozdělen na hlavní
a vedlejší činnost, položky spolu souvisejí a vzájemně se prolínají.
Naší snahou je investovat veřejné finanční prostředky účelně na správu,
provoz a údržbu majetku městské
části. Nechceme, aby se opravy prováděly tzv. napůl, kdy jsou následné
a opakované opravy finančně mnohem náročnější. V případě dotazů
jsme připraveni tyto zodpovědět,
upřesnit, zdůvodnit.
Ivana Horská
Petr Soukup

POROVNÁNÍ ZÁKLADNÍHO ROZPOČTU ZA POSLEDNÍ 3 ROKY
Příjmy v tis. Kč

Rok

Neinvestiční
Dotace
Běžné výdaje v
Nedaňové pří- ze státního
dotace
jmy
rozpočtu
tis. Kč
z hl. m. Prahy

Investiční
výdaje
v tis. Kč

Běžný výsledek
hospodářské
činnosti
v tis. Kč

Účet darů

2011

18. 366

12. 172

3. 214

880

10. 885

975

377

2010

17. 081

12. 139

3. 460

904

11. 259

0

5

2009

17. 015

12. 983

2. 378

839

5. 000

511

73
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Jubilanti
V dubnu oslaví své narozeniny
Vladimír Hryzbil
Irmgard Zaoralová
Václav Novák
Alena Batovcová
Anna Hájková
Eva Korgerová
Maří-Magdalena Máchová
Květa Voňková
Zdeněk Černý
Stanislav Huser
Jiřina Jelínková
Pavel Smetana
Všem oslavencům blahopřejeme!!!

Rada městské části Praha-Klánovice
Ve smyslu zákona č. 561/2004Sb.,
o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) v platném znění
a v souladu s vyhláškou MŠMT
č. 54/2005Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyhlašuje konkurzní řízení
na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace „Mateřská škola Klánovice“,
V Žáčku 219, Praha 9–Klánovice.
Předpokládaný nástup do funkce:
1. 8. 2012

MČ Praha Klánovice
a Restaurace a bar " U Dašů"
všechny srdečně zvou

30. 4. 2012
na Přimské náměstí
na

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
Je zajištěn
program pro děti,
občerstvení pro děti zdarma,
hudební produkce,
stavba májky. "
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Otázka měsíce:

„Co uděláte pro zlepšení
rozpočtu Klánovic?“
Klánovice v minulém období (před
rokem 2011) bohužel nevyužívaly
všech možností pro svůj rozvoj. Jak
víte z médií, finanční prostředky,
které směřují do rozpočtu jednotlivých
městských částí, jsou stále nižší,
Klánovice nevyjímaje.
V minulém roce se podařilo navíc
z prostředků magistrátu získat finanční dotace ve výši 10 mil. Kč, které byly použity na dostavbu základní školy. Dále na základě práce ODS
došlo k významnému nárůstu finančních prostředků směřující do
infrastruktury Klánovic. Klánovice
vloni i letos obdržely 20 mil. Kč, kterými je financována generální oprava komunikací v Klánovicích. Aktivně
podporujeme a zaštiťujeme žádosti
o granty klánovických spolků a sdružení, které jsou podávány na Magisrát hl.m. Prahy.
I díky naší snaze byl zajištěn grant
pro tenisový oddíl a v současné
době se snažíme zajistit grant pro
Clariton Chorale.
Petr Soukup, ODS
Finanční výbor má dle zákona
kontrolovat hospodaření s majetkem
a finančními prostředky. Návrh rozpočtu městské části Praha-Klánovice byl finančním výborem, jehož
jsem členem, vrácen k přepracování,
neboť do budoucna hrozí nebezpečí vyčerpání „zásob peněz pro havarijní situace“, kterými byl rozpočet
dotován. Znamená to mít více příjmů,
nebo šetřit, méně utrácet. Jak? Obtížně. Např. odejmutím ze zákona finančních náhrad zastupitelům. Souhlasím. Předvolební slib TOP 09
zněl – vyrovnaný rozpočet, nezadlužovat. Ten chceme plnit. Vím, že snížení rozpočtu v kterékoliv kapitole vyvolá malé zděšení, problémy, možná
pláč. Jde však o to, aby se nám v Klánovicích dobře žilo nejen nyní, ale
i v budoucnu.
MUDr. Milan Ročeň, nestr. za TOP 09
Naše agenda zahrnuje hledání
podpory a fondů ekologického rázu,

kterému se intenzivně věnujeme.
Jsme si však vědomi toho, že stávající restriktivní finanční politika
nejen České republiky nám dává již
jen velmi omezené možnosti v komparaci s dobou, kdy na tom české
finance byly lépe, nebo kdy se například tehdejšímu ministru životního prostředí podařilo prodat emisní povolenky za 25 mld. Kč
a z těchto peněz eventuálně financovat i projekty na zateplení
v menších obcích. Otázkou však
nejsou pouze příjmy městské části, ale i její výdaje. Zdá se, že se
v naší obci v minulosti docela vesele utrácelo, a takovéto praktiky
nemohou být dnes v žádném případě tolerovány. Proto například
požadujeme, aby v případě stavebních investic, na kterých obec
participuje, byl vždy přítomen nezávislý dozor, nejlépe z řad čestných a kvalifikovaných seniorů.
Giuseppe Maiello, Čas na změnu / SZ
Na vylepšení rozpočtu máme
jednoduchý recept. Klesající příjmy vyrovnat ziskem z nájmů obecního majetku a fin. prostředky ze získaných dotací a grantů. Dále hodláme být úspěšní při rozdělování mimořádné rezervy MHMP. Vše toto se
daří:
1. výnosy vedlejší hosp. činnosti (pronájmy bytů, nebyt. prostor, pozemků),
které jsme optimalizovali, umožňují
zapojit do rozpočtu 2, 1. mil Kč
2. získali jsme 2 granty (další 4 se
hodnotí)
3. dělení rezervy nám přineslo
10 mil. Kč. Je nezbytné udržet výdaje na úrovni, která zajistí standardní chod obce a služeb (vybavené školy, knihovna, podpora kultury a sportu). I letos však máme
další plány: opravy školy, vybavení
nultého ročníku, PC učebny, obnovu parků, zeleně, opravy silnic a areálu Besedy, digitalizaci kina…
Rozpočet nejsou jen čísla, ale i to,
co je za nimi vidět.
Jana Martinová, SPK
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Mohu potvrdit, že s navrhovaným
rozpočtem nesouhlasím. Proč?
Rozpočet nereflektuje jak opakující se tendenci poklesu transferů z magistrátu (−7 %), tak i pokles vlastních
příjmů z poplatků a daní (−9 %). Výdaje převyšují příjmy o 3 mil. Kč. Jediným výdajem, jenž roste, jsou náklady úřadu. Ty tvoří 36 % (!) ze všech
příjmů. V kapitole mezd dochází k nárůstu o 13 % (+0, 5 mil. Kč). Náklady
na zastupitelské orgány (z 90 % starosta, 2 zástupci starosty, radní) dosahují již 6, 5 % příjmů. Nová orga-
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nizační struktura úřadu zahrnuje více
míst než kdykoli dříve. Rada si dosazuje lidi ze svých kandidátek na úřad.
Finanční výbor vrátil rozpočet a doporučil redukovat výdaje o 1 mil. Kč.
Neúspěšně. FV proto navrhl konkrétní úspory v celkové výši 300 tis. Kč.
Ty předložím na zastupitelstvu
a s dalšími zastupiteli navrhneme
i jiné úspory ve zbytných položkách
(zpravodaj, mzdy na úřadě, odměny
zastupitelů,…). Nejspíše to ale, přes
verbálně úspornou vládu, neprojde .
Petr Kubíček HLAS Klánovic/ČSSD

Rozpočet 2012
– z jednání finančního výboru
RMČ předložila rozpočet s celkovými přijmy rozpočtu 15,14 mil. Kč
a výdaji 18,6 mil. Kč. Schodek má
být řešen použitím přebytků z minulých období (0,7 mil. Kč) a převodem
z vedlejší hospodářské činnosti
ve výši 2,8 mil. Kč. Výdaje zahrnují
i položku „rezerva“ ve výši 2,1 mil. Kč.
Po opakovaném upřesňování bylo
konstatováno, že se jedná o investiční rezervu na rozpracované projekty (investice v KC Beseda, základní škola). Za předpokladu, že se
jedná o investiční rezervu, je tedy
provozní schodek o tuto částku
nižší. Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti je rovněž v deficitu, což
je však způsobeno náklady na havarijní opravy KC Beseda, které se
vyšplhaly zatím k 4,5 mil. Kč a budou ukončeny v březnu. Finanční rezervy Klánovic z prodeje Švestkovy
vily za cca 11 mil. Kč se rychle vyprazdňují a budou, při realizaci navrhovaného rozpočtu, na konci letošního roku na úrovni 2 mil. Kč. Tyto
prostředky však měly být ponechány, dle rozhodnutí zastupitelstva,
na projekt domu seniorů.
Provozní příjmy nadále klesají.
Dále klesají provozní dotace z magistrátu (−7 %) a bohužel také
i vlastní příjmy z poplatků a daní
(−9 %) zejména vlivem poklesu příjmů z loterijních automatů. Na výdajové straně dochází k nárůstu výdajů
na „činnost místní správy“, tj. úřadu.
Ty tvoří 36 % ze všech příjmů. V ka-

pitole mezd místní správy dochází
k nárůstu o 13 % (+0,5 mil. Kč).
FV na jednání 29. února nedoporučil návrh rozpočtu (verze č. 3) předložit ke schválení zastupitelstvu. Doporučil vedení ÚMČ a RMČ
o jednotlivých položkách rozpočtu
ještě jednat a najít úspory alespoň
1 mil. Kč v provozních výdajích. Rada
vyvěsila rozpočet s drobnými úpravami a celkovou redukcí výdajů o cca
100 000,- Kč oproti verzi rozpočtu
č. 3. Finanční výbor svolal další jednání k rozpočtu na 13. března.
Na druhém jednání k rozpočtu se FV
zabýval jednotlivými položkami a kapitolami předloženého návrhu. Byly
vzneseny dotazy, návrhy a připomínky. Finanční výbor opět nepodpořil takto navržený rozpočet a projednal celkem 9 návrhů na úspory
v rozpočtu, které předložili jeho členové. Schváleny byly pouze 3 návrhy:
1. Snížení rozpočtu ZŠ Praha-Klánovice: −150 tis. Kč (doporučeno financovat z fondu PO); 2. Snížení mzdových prostředků na provoz knihovny:
−50 tis. Kč; 3. Snížení výše pravidelných měsíčních odměn pro členy zastupitelstva: −100 tis. Kč (podmíněno
předchozím schválením snížení, příp.
odebrání pravidelných měsíčních odměn členům zastupitelstva). Celková
úspora rozpočtu dle návrhu finančního výboru byla navržena ve výši
300 tis. Kč.
Petr Kubíček
předseda finančního výboru
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Očima zastupitele
Chtějí čtenáři KZ názory?
Od loňského roku je v mé gesci jako radní pro komunikaci koncepce Klánovického zpravodaje.
Již před volbami jsem měla jasnou představu o tom, co změnit –
více informací, méně názorů, vyvarovat se nekonečných debat…
Celkem jednoduché cíle, které
mají vést k lepší čtivosti a informovanosti čtenářů KZ – tedy především obyvatel Klánovic.
Jejich naplnění zdaleka není
jednoduché. K tomu, abychom objektivně dokázali posoudit, který
článek je skutečně v nejlepším
zájmu čtenáře, jsme nejprve změnili statut KZ. Je zde ukotveno, že
posláním KZ je především informovat o dění v Klánovicích a okolí, a také vymezeno, které příspěvky
otisknout nelze – články, které obsahují nepravdivá tvrzení, urážlivé
či hanlivé výroky.
Na posuzování souladu článků
se statutem KZ se podílí 7 členů redakční rady – ta byla sestavena na
základě doporučení zástupců jednotlivých volebních uskupení. Na
schůzkách redakční rady každý
článek jednotlivě posuzujeme a obvykle dojdeme k téměř jednotnému
názoru na jeho uveřejnění – neznám lepší prvek demokracie, než
je tento.
Přesto se téma Klánovického
zpravodaje stává již pravidelným
evergreenem zasedání zastupitelstva. Stále totožná skupina zastupitelů systém neustále napadá.
Co že se jim nelíbí? Redakční
rada totiž uplatňuje pravidla na
všechny přispěvatele – tedy i zastupitele, kteří se ale naopak domnívají, že z titulu „své funkce“ mají
mít právo pravidelně sdělovat prostřednictvím KZ své názory občanům.
Výsledkem je, že na každém
jednání zastupitelstva trávíme debatami o Klánovickém zpravodaji
minimálně 1 hod času (tj. 15 hodin
v přepočtu na počet zastupitelů).
Vynásobíme-li to počtem jednání
zastupitelstva v roce 2011, dojdeme k číslu něco přes 120. 120 promarněných hodin, které jsme mohli věnovat skutečně prospěšné prá-
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ci pro obec – pro kterou nás, předpokládám, naši voliči zvolili.
Jistě jste zaznamenali, že v KZ
přibyla stránka s otázkou pro zastupitele na aktuální téma. Záměrně se zde neptáme na názory zastupitelů, ale na to, co oni skutečně
pro Klánovice v dané oblasti dělají.
Na podzim chystáme vyhodnocení této rubriky – a budeme se ptát
vás, čtenářů, co v KZ chcete číst.
Klánovický zpravodaj stál naši
obec v roce 2011 130 tis. Kč (pro
srovnání, v roce 2007 jsme za KZ
vydali 450 tis.). Jsou to peníze
nás všech.
Ing. Martina Petráčková (ODS)

KC BESEDA
Kulturní centrum Beseda
prošlo na začátku roku 2012 rozsáhlou opravou vzduchotechniky, vytápění, elektroinstalace
a střechy. Oprava byla dokončena 6. 3. 2012. Cena opravy,
která byla schválena zastupitelstvem MČ Klánovice, nebyla
překročena. Rozsah oprav koresponduje s projektovou dokumentací a rozpočtem, který byl
odsouhlasen. Závěrem bych rád
poděkoval zastupitelstvu MČ
Klánovice za jeho podporu
a uvolnění finančních prostředků. Dík samozřejmě patří
dodavatelským firmám – COMPLET SERVICE CZ s.r.o. a Jaroslav Borovka – za kvalitní
a rychle provedenou práci.
Ing. Antonín Rezek
ÚMČ Klánovice
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Beseda v novém aneb
Kulturní centrum Nová Beseda

Rozhovor s Romanou Voženílkovou, která v KC
zajišťuje koncerty, výstavy a kurzy pro veřejnost.
Beseda se na více jak dva měsíce
odmlčela a v březnu se již opět otevřela „v novém“ a naplno. Vylepšila se
po stavebně technické stránce a její
program budou sestavovat nové tváře,
pro Klánovičáky zatím neznámé. Program budou mít v rukou opět ženy.
Abychom se vzájemně poznaly, poprosila jsem o krátký rozhovor.
1. Na dlouhou dobu budete spřízněni s Klánovicemi, protože KC
Beseda už vešla do jejich života.
Můžete se nám, obyvatelům Klánovic, představit?
Řekla bych o nás, že jsme skvělý
tým žen, které se spojily v neziskovou organizaci NADOSAH, a již
svým názvem chceme poukázat na
to, že naším hlavním cílem je, aby
Nová Beseda byla na dosah Vám
všem, a tedy i obyvatelům Klánovic.
2. Jak budete sestavovat program
v Besedě? Na co a na koho bude
program zaměřen?
Při plánování aktivit jsme vycházely
z myšlenky oslovit všechny věkové
skupiny, tzn. všechny od dětí v předškolním věku až po naše seniory.
Velkou novinkou je náš nový edukativní projekt Místo školy do Besedy
aneb Škola v Besedě určený základním školám v Klánovicích a okolí.
Nově také nabízíme pravidelné kurzy
YOYOvání a Footsacku, konverzační
kurzy španělštiny a také pravidelná
úterní dopolední setkávání pro seniory

s programem. Veškeré informace naleznete na našich nových webových
stránkách www.kcnovabeseda.cz.
3. Budete spolupracovat také
s námi – Klánovičáky?
Již v minulém čísle KZ jsme vyzvaly
místní obyvatele Klánovic ke spolupráci a jsme rády za všechny podněty, kterých se nám dostalo. Zároveň
bych velmi ráda poděkovala za podporu ze strany vedení obce a za pomoc některých spoluobčanů a podnikatelů při této náročné rekonstrukci.
Také nesmím zapomenout na paní
Černou z Klánovic, která reagovala
na moji výzvu a darovala nám úžasné
křeslo do našeho nově připravovaného pořadu s názvem Klánovické
křeslo pro hosta.
4. Co nového nás čeká v interiéru
Nové Besedy?
Přímo s interiérem Kavárny Nová Beseda jste se mohli již během měsíce
března seznámit. Z prozatímních
ohlasů návštěvníků je patrné, že se
Nová Beseda líbí. Velkou zásluhu na
tom má architektka Mirka Vacková
Maľová, která celý projekt kavárny vymyslela. Zvu Vás tedy všechny do kavárny na výbornou kávu a domácí sezónní koláče. Naše Kavárna Nová
Beseda je otevřena každý den od 10
do 13 h. a od 15 do 22 h, o víkendech
od 15 do 22 h. Takže opravdu přijďte,
těšíme se na Vás! Jsme NADOSAH.
za KZ Majka Mikušová

MŠE SVATÉ V NAŠICH FARNOSTECH VE SVATÉM TÝDNU A O VELIKONOCÍCH
Sv. Ludmila
Chvaly
8:30 s žehnáním
ratolestí a průvodem
18:30

Květná neděle
1. 4. 2012
Zelený čtvrtek
5. 4. 2012
Velký pátek
19:00
6. 4. 2012
velkopáteční obřady
Bílá sobota
20:30
7. 4. 2012
vigilie zmrtvýchvstání Páně
Hod Boží velikonoční
8:30
8. 4. 2012
Pondělí velikonoční
8:30
9. 4. 2012

Nanebevzetí Panny Marie
Sv. Petr a Pavel
Klánovice
Jirny
10:30 s žehnáním
17:00 sobota 31. 3. 2012
ratolestí a průvodem
s žehnáním ratolestí a průvodem

17:00
velkopáteční obřady
17:00
vigilie zmrtvýchvstání Páně
10:30
10:30

Klánovický zpravodaj
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Ze života Klánovic

si chce prostudovat hodnocení spotřebního zboží a další zajímavé rubriky. Pomoci vám může i brožura 101
vzorů pro řešení spotřebitelských
problémů. V době zjevného i skrytého zdražování je časopis dTest
velmi užitečný!
Pro děti odebíráme časopisy Čtyřlístek a Kačer Donald, ty necháváme po půl roce vázat do knih. Oba
časopisy jsou u dětí velmi oblíbené.
Jitka Frýdmanová

Bezpečnost 21
Policisté místního oddělení Policie České republiky Újezd nad Lesy informují:
Na přelomu roku 2011/2012 byl za- činů více než v předchozím roce za stejznamenán zvýšený nárůst trestné čin- né období. V měsíci únoru 2012 bylo celnosti, a proto bylo přistoupeno k pořádání kem zaznamenáno 32 trestných činů,
bezpečnostních akcí v měsíci lednu což je o 5 více než v únoru 2011. Skladohledně vloupání do rodinných domů ba páchání trestné činnosti je prakticky
a v únoru ohledně vloupání do motoro- stejná jako v uplynulých letech.
Jako pokaždé se na závěr obracím
vých vozidel. V současné době se situace
na úseku trestné činnosti postupně vra- na občany obvodu Prahy 21, aby v přící na úroveň roku 2011 a je nesporné, že padě podezřelého jednání neváhali a vozvýšený výkon hlídkové činnosti ve vy- lali na linku 158, která je bezplatná, nebo
tipovaných lokalitách a pořádání bez- přímo sem na místní oddělení
pečnostních opatření postupně přináší 974 858 770, a podíleli se tak na zlepšení
výsledky. Nápad trestné činnosti vloupání bezpečnostní situace v našem obvodu.
do rodinných domů a motorových vozidel Na spolupráci v tomto roce se těší kolektiv
policistů MOP Újezd nad Lesy.
se začíná postupně snižovat.
Npor. Ing. Vladimír Fober
V lednu bylo zaznamenáno celkem
vedoucí oddělení
46 trestných činů, což je o 11 trestných

MO STP Klánovice
Koncem února jsme společně navštívili dvě představení divadla U hasičů
a nyní máme před sebou návštěvu Divadla v Dlouhé. Ještě plánujeme zakončit naši divadelní sezónu představením divadla v Hor. Počernicích, kde
nám mimořádně vycházejí vstříc a rezervují nám vstupenky do předních řad,
takže nejen dobře vidíme, ale i slyšíme.
Společně jsme také navštívili muzeum
v Roztokách, kde nás zaujala výstava
„1. dámy republiky“.
V březnu jsme se sešli na výroční
členské schůzi – a to v místní hotelové
škole. Jídelnu jsme zaplnili do posledního místa a mnoho členů při odchodu
litovalo, že nemáme možnost se v takto
velkém počtu scházet častěji. Každý si
rád posedí s přáteli u stolu a popovídá
– v našem klubu to jde také, ale kapa-
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Vyprávění pamětníka

V knihovně nejsou jen knihy
Kromě knih si v knihovně můžete
půjčit i periodika, využít služby Veřejný
internet a nahlédnout do svázaných
Klánovických zpravodajů od roku 1993.
Dospělým nabízíme časopisy
Dům a zahrada, Home, Chatař
a chalupář, National geographic,
Koktejl, Turista, Generace, Kuchyně, Klánovický zpravodaj
a nově také dTest, jehož aktuální
číslo je k dispozici v čítárně každému
(nejen registrovaným čtenářům), kdo
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cita mnohdy nestačí, neboť zájem se
scházet je veliký. Vždyť naposledy při
přednášce dr. Lacmana nestačily nejen
židle, ale i místo. Mnozí stáli u dveří.
Zkrátka teď na jaře se musíme přesunout ven – nejen na své zahrady, ale
scházet se při společných procházkách
a výletech. Proto je třeba pozorně sledovat naše vývěsky, nejen v klubu, ale
i u autobusové zastávky, nebát se opustit zahradu a vyrazit s námi na pochod.
Trasa bude vždy zvolena tak, aby to
vyhovovalo našim možnostem.
Na závěr musím ještě poděkovat jak
pí. ředitelce, učitelkám a samozřejmě
dětem z naší mateřské školky, které
nás přišly na výroční schůzi obveselit.
Bylo to ohromné, děti se moc líbily.
Děkujeme.
Za výbor MO STP: Olga Paplhamová

Založení
modelářského klubu
V minulém čísle jsme otiskli
vzpomínky klánovického skauta
přezdívaného Kudlina na činnost junáckého oddílu v letech 1945–9.
Dnes přinášíme pokračování vzpomínek, tentokrát na léta padesátá.
„Asi deset hochů z bývalého
junáckého oddílu projevilo zájem
o letecké modelářství. Založil jsem
pro ně Modelářský klub Klánovice
(MKK), který patřil pod Aeroklub
Brandýs nad Labem. Scházeli
jsme se o víkendech v původní
skautské klubovně. Na podzim
1950 jsme se s úspěchem zúčastnili modelářských závodů
v Brandýse, v kategorii větroňů
jsme obsadili první tři místa mezi
juniory a první dvě mezi seniory.
V té době jsme také uspořádali
v klánovické škole úspěšnou výstavu modelů. V létě 1950 a 51
jsme odjeli na Šumavu do místa
našich skautských táborů. Oba
roky jsme na táboře hráli hru Honba za pokladem Aztéků – po stopách Alvaréze, při jejíž přípravě
mě inspirovaly knihy Jaroslava
Foglara. Více jsme ale ze skautských tradic převzít nemohli, na to
byla doba už příliš nebezpečná. “
„Na podzim 1952 jsem byl povolán na vojnu, a činnost MKK tím
skončila. “
Vzpomínky skauta Kudliny zaznamenal
Tomáš Ruda

Klánovický zpravodaj

Květnové Sochání
pro Hedviku
Luboš Palata
Na pět květnových dní 23. 5–27. 5
by se Náměstí Hedviky Vilgusové
mělo stát sochařskou dílnou, kde
budou přímo před očima klánovických občanů a dalších zájemců
vznikat dřevěné sochy, které by
pak měly ozdobit tento přirozený
střed Klánovic v okolí školy
a pošty.
„Klánovické Sochání pro Hedviku“, jehož duchovním otcem je
pan Karel Vilgus, je prvním krokem v dlouhodobém projektu,
jenž by měl střed Klánovic i hlavní alej postupně změnit v sochařskou galerii. Během pětidenního sympozia, jehož by se
měla zúčastnit řada renomovaných umělců, by měla vzniknout
díla z cyklu „Pohádkové tajemno
a dětská duše“. Základním materiálem bude materiál pro Klánovice nejpřirozenější – dřevo, od
bukového či dubového až po lipové. Celý proces vzniku soch se
bude odehrávat před vašima očima, tak jak je to obvyklé při sochařských sympoziích tohoto
typu, která se odehrávají na různých místech světa.
Klánovické fórum – organizátor
projektu – by tímto způsobem
rádo zahájilo nejen projekt sochařské výzdoby Klánovic, ale
také položilo základy kulturní tradici, která by Klánovice výrazně
odlišila od jiných městských částí Prahy.
Klánovické fórum by touto cestou chtělo oslovit i místní podnikatele a firmy s výzvou ke spolupráci na tomto nejen v klánovických podmínkách ojedinělém projektu. Poděkování sponzorům budou mj. uvedena i na informačních
štítcích soch.
Další informace o projektu najdete na internetových stránkách
Klánovické fóra, nebo se je dozvíte
přímo u Romany Kubíčkové na tel.
čísle 604 288 076 nebo na e-mailu
romana@klanovickeforum.cz.
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Otevření Nové Besedy
Degustace klánovické kultury
Lepší počasí si pro znovuotevření
KC Beseda její provozovatelé nemohli přát. Ještě neroztály vzpomínky na třeskuté únorové mrazy,
ale v tomto sobotním březnovém odpoledni se po Klánovicích už chodilo v letních tričkách. Po rekonstrukci bylo KC uvedeno do provozu
programem koncipovaným jako
ochutnávka toho, co nás zde v budoucnosti čeká. Změny v předsálí
zdůrazňují jeho kavárenský účel,
dřevěné tonetové židle ladí s mléčně
hnědými tóny koberce a stěn. Dobrý
nápad v podobě koláží starých fotek
Klánovic na dveřích a plochách
stolků umocňuje filmovou atmosféru
místa, ale i patriotismus návštěvníků.
Vstupme tedy dovnitř na připravenou kulturní degustaci, která začala
již ve tři hodiny odpoledne loutkovou pohádkou pro děti. Na venkovním podiu se mezitím návštěvníkům,
tedy zcela zaplněnému parčíku před
kinem, představilo všech pět půvabných dam z neziskové organizace NADOSAH. Její ředitelka Gabriela Šmerdová zmiňuje, jak důležitá
bude pro úspěch klánovického kina
jeho digitalizace, protože většina
nových filmů již nevychází na kla-

sickém formátu. Ochutnávka Nové
Besedy pokračuje koncertem skupiny
Bluesklan a připravovanou novinkou ve zdejším dění – klánovickým
křeslem pro hosta, do kterého jako
první zasedl herec a režisér Ondřej
Kepka. Jeho vlídné vyprávění kontrastuje s neposedností Honzíka
Majera z Arabely, jehož podobu ani
po letech pan režisér nezapře.
Po osmé hodině večerní se většina
hostů tlačí opět do kinosálu na avizované „překvapení s posezením“.
Patrně se stejně jako já domnívají,
že něco dostanou. Opak je ale pravdou! Rozbíhá se aukce kavárenských křesel, přesněji řečeno jejich
adopce a označení jménem kupce.
Zpočátku rozpačité přihazování se
nakonec mění v obrovskou zábavu,
v jejímž závěru nenasytní dražitelé
málem adoptovali i přítomné licitátorky. Do pozdních nočních hodin
hraje rocková kapela NOT, hodinu
po půlnoci dva profesionální barmani zhasínají světla, a ve tmě tak
mizí i barvy na monochromatických
obrazech Vanesi Hardi. Pomyslné
víno na této degustaci byly samé
přívlastkové ročníky.
Robert Zoulík

Znovuotevření K C Beseda místostarostkou Ing. Martinovou Foto: R. Zoulík
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Modrý tygr, film pro děti,
jejich rodiče a zvířata
v klánovické Nové Besedě dne 22. 4. 2012 v 15:00 hod.
V době, kdy v kinech běží nový český rodinný film, jsme se sešli s jedním z tvůrců tohoto nestandardního snímku, paní Kateřinou Valtrovou,
která je zároveň obyvatelkou Klánovic.
intenzivně, ať jsou v jakémkoliv rozpoložení. Pak se v nejlepším případě daří
i takové napojení, že když přímo
na place režisér není spokojen, mění
záběr, mění atmosféru, jeho požadavky
jsou odlišné od předešlé přípravy, stačí
třeba oční kontakt a děti porozumí.
Odkud se k Vám děti dostanou?
Některé jsou zvány z castingových
agentur a další tisíce jich viděl pomocný režisér Karel Bezděk ve školách, na divadelních přehlídkách,
ZUŠ, atd.

Dobrý den, je milé, že můžeme
pozvat diváky do klánovické Nové
Besedy na promítání filmu, na jehož tvorbě se podílel někdo přímo
z Klánovic. Řekněte, jaká byla Vaše
role při vzniku filmu Modrý tygr?
Spolupracovala jsem na filmu jako
asistentka režie a dialogcouch dětských herců. Režisér filmu, producent
Petr Oukropec (Indiánské léto, Návrat
idiota, Štěstí, Venkovský učitel… pozn.
redakce) je můj dlouholetý přítel. Látku
pro tento film zpracovával dlouho. Nabídl ji několika režisérům, ale jejich
představy se od těch jeho značně lišily.
Po nějakém čase se rozhodl, že se režie ujme sám. Máme za sebou pár let
spolupráce s vedením dětských herců,
a tak mi nabídl práci.
Takže, pokud dobře rozumím,
Vaší náplní práce je příprava dětských herců pro natáčení?
Moje práce začíná v momentě castingu, kdy s dětmi pracuji od prvních
kol. Režisér je sleduje bedlivým okem,
potom se snažíme najít ty „naše děti“.
Při samotném natáčení pak s dětmi
pracuji na jejich textech, vždy jim předem přiblížím a představím situaci
a atmosféru následujícího záběru.
Na place jsem jim neustále nablízku.
Dětští herci potřebují mít ve štábu
(kromě režiséra) svého člověka, který
s nimi sdílí maximum a pracuje s nimi

Odkud tedy vlastně přišli dva
hlavní představitelé?
Lindu (Linda Votrubová alias Johanka) našel kolega v Tanečním
studiu divadla Ponec. Kubu (Jakub
Wünsch alias Matyáš) v jeho třídě
na základní škole.
Byli právě oni dva od začátku favorité?
Ne, oba prošli velmi dlouhou a náročnou cestu.
Čím u Vás vyhráli?
Linda kromě přirozeného hereckého
talentu především svou schopností
koncentrace, svou nezdolností a vytrvalostí. Kubíka jsme riskli pro jeho bezprostřednost a smysl pro humor.
Práce s dětmi v mnohdy nestandardních podmínkách a při nutnosti jejich plného nasazení musí
být náročná…
Ano, ale také je to práce velmi
krásná.
Děkuji za povídání a těším se na
viděnou 22. 4. v 15 hodin při promítání Modrého tygra v klánovické
Nové Besedě.
Také mě těšilo a přeji všem, aby se
film líbil.
Všechny čtenáře zpravodaje
srdečně zveme nejen na film, ale také
NA BESEDU S TVŮRCI A HLAVNÍMI
DĚTSKÝMI PŘEDSTAVITELI, která
bude po filmu následovat.
Za NADOSAH o. p. s. Marcela Deutsch
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Můžete se těšit
ŠSK Újezd nad Lesy – oddíl lehké
atletiky ve spolupráci s Městskou částí
Prahy 21 pořádá 7. ročník lesního běhu

BĚH O POHÁR STAROSTY
aneb
BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU
Datum: neděle 13. 5. 2012
Místo: lesní cesty poblíž nového fotbalového hřiště na Blatově
Doprava: metro B stanice Černý
Most, odtud autobus č. 250 a 261
do Újezda nad Lesy, zastávka Blatov, autobus č. 163 z metra A stanice Depo Hostivař nebo vlakem do
Klánovic a odtud pěšky cca 20 minut. Z autobusové zastávky bude
značeno. Ze zastávky Blatov cca
100 m ve směru jízdy autobusu,
u Pizzerie přejít na druhou stranu vozovky k restauraci Stodola a odtud
značeno cca 300 m ke startu.
Přihlášky:
na místě startu od 8:00 hod. a končí nejpozději 15 minut před startem
příslušné kategorie.
Startovné:
10, - Kč předžactvo a žactvo
30, - Kč dorost a dospělí
Podmínky startu: závodníci startují
na vlastní nebezpečí, přihláškou
k závodu potvrzují svou zdravotní
způsobilost. Dovolen je start závodníka pouze v jedné kategorii!
Závody jsou zařazeny do Poháru
Pražských běžeckých nadějí 2012
V kategorii Přípravka III mohou
startovat i mladší závodníci, pokud chtějí být započítáni do Poháru Pražských běžeckých nadějí
2012.
Tratě: lesní cesty, použití treter dovoleno
Ceny: běžci na prvním až třetím
místě v kategorii obdrží medaile, poháry a ceny od sponzorů závodu.
Kategorie broučci a berušky nebude vyhlašována, závodníci obdrží
drobné ceny ihned po doběhu kat.
Občerstvení: po doběhu každý závodník obdrží drobné občerstvení.
V místě startu bude možné zakoupit občerstvení.
V průběhu závodu bude možné zakoupit pro děti i dospělé kvalitní sportovní oblečení fy Joky.
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Sportovní zprávy

FK Klánovice
– jarní část sezóny konečně začala
Ve chvíli, kdy budete číst tyto řádky, budou mít za sebou všechna klánovická družstva již několik odehraných soutěžních zápasů. Vzhledem k uzávěrce čísla Vás informujeme o posledních událostech před
tím, než vše začne. S velkým předstihem také připomínáme termín letního soustředění 25. 8.–1. 9. 2012.
Účast fotbalistů všech věkových kategorií je žádoucí ☺.

Mladší žáci vybojovali bronzové medaile
Mladší žáci se poprvé přihlásili na
Zimní ligu, kterou pořádalo družstvo
PSK Union. Turnaj byl velmi kvalitně obsazen, zúčastnila se ho tři mužstva
z pražského přeboru (Újezd, ČAFC,
Tempo) a čtyři týmy z první třídy (Klánovice, Libuš, Viktorie Žižkov a domácí PSK Union). Naši kluci po základní
části, kde hrál každý s každým, obsadili 4. místo, a tím si zajistili postup do
semifinále. Těší nás také dva klánovičtí
střelci v první čtyřce celé základní
části turnaje – Michal Famfulík skončil
s 8 góly dokonce na 2. místě, Jakub
Svoboda s 5 góly na děleném 4. místě. V semifinále jsme nastoupili proti vítězi základní části – mužstvu ČAFC.
První poločas skončil nerozhodně 1 : 1
(gól Svoby), prvních patnáct minut
druhé půle jsme soupeře mačkali, ale
gól z toho nebyl. Pak jsme si dali
vlastní gól a do konce zápasu jsme inkasovali ještě třikrát. Zápas skončil 1 : 5
a bylo jasné, že si zahrajeme pouze
malé finále. Zápas o bronzové medaile proti Libuši jsme začali špatně a po
15 minutách jsme inkasovali. Těsně

před koncem první půle zblízka doklepl
Svoby a bylo to 1 : 1. Druhý poločas
jsme začali famózně a po chvilce to
bylo 3 : 1 (Šmaky, Svoby). Potom nás
podržel Kucik, který parádně zneškodnil
penaltu. V poslední minutě pak ještě po
rohu zvýšil opět Svoby na konečných

4 : 1. Vybojovali jsme tak velmi cenné
bronzové medaile a nechali za sebou
i soupeře, kteří hrají pražský přebor.
Jsme rádi, že se nám takový výsledek
podařil, a nápad s účastí v zimní lize
považujeme za výborný – kluci si
mohli i v zimě zahrát pořádný fotbal…

Áčko s béčkem se utkalo před sezónou
Obě klánovická mužstva mužů
odehrála v neděli 18. 3. své poslední
a zároveň jediné přípravné utkání
před jarní sezónou na umělé trávě
v Satalicích. Tamní nádherný areál
je vybaven umělým osvětlením,
a tak mělo utkání nádech téměř
ligy mistrů. Bylo znát, že borci obou
mužstev jsou po zimě hladoví po fotbale. Áčko přijelo bez svého trenéra Milana Štefečka, který se uzdravuje po těžké operaci a tímto mu
všichni přejeme brzké uzdravení
a návrat na lavičku.
FK Klánovice „A“ – FK Klánovice
„B“ 6 : 5
Branky: Dlába 2, Standa 2, Novis,
Dino, – Žaty 2, Čenda, Záruba, Fuky
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Sestavy: „A“: Fíla – Ivan, Vóďa, Štefan, Matouš – Jirka Zima,
Renda, Standa, Jirka Rousek – Dlába, Jirka Novis – Dino,
Diego, Jůňa, Šafi
Sestavy „B“: David Malý – Třešňák, Matěj Kubíček, Marek
Fuky, Dóša – Kuba Prošek, Tom Lorenc, Žaty M., Bílek –
Žaty T., Čenda – Michal Fuky jun., Záruba
Diváci: Renátka Proškovic a Dr. M. Malý.
Korektně vedenému boji bez záludností a s minimem
faulů slušel i téměř bezchybný výkon rozhodčího. Stínem zápasu bohužel je několik lehkých svalových zranění, a to zejména na straně „A“. Pro hráče prvního
mužstva snad budou chyby v obranné fázi a pět obdržených branek náležitým poučením do lítých bojů
o udržení v 1. třídě. Mančaftu našich mladíků utkání ukázalo, že se můžou směle měřit i s mužstvy na špici tabulky a že když se jim budou vyhýbat zranění a udrží
morálku při docházce, mohou porazit téměř kohokoliv.
Soupisky jednotlivých týmů, reportáže z odehraných zápasů, fotky, videa a spoustu dalších informací naleznete
na webu klánovického fotbalu – www.fkklanovice.cz.
Tomáš Svoboda, tomiks@seznam.cz

Poplatky za psy
Upozorňujeme, že místní poplatky ze psů měly být
zaplaceny do 31. března 2012. Majitelé psů, kteří ještě
tyto poplatky nezaplatili, vyzýváme, aby tak učinili nejpozději do 15. 4. 2012. Po tomto termínu budou místní
poplatky ze psů zvýšeny o 50 %.
Poplatky můžete zaplatit:
a) v hotovosti v pokladně Úřadu MČ
b) na účet č. 2000707339/0800, variabilní symbol
1341 a číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte
příjmení a jméno majitele psa a ulici
Výše poplatků zůstává nezměněna, tj.
za psa chovaného v bytovém domě
1.500,- Kč
za druhého psa chovaného v bytovém domě 2.250,- Kč
(výše uvedené poplatky je možné platit ve dvou splátkách – a to do 31. 3. 2012 a do 31. 8. 2012)
za psa chovaného v rodinném domě
300,- Kč
za druhého psa chovaného v rodinném domě 600,- Kč
za psa, jehož majitel pobírá starobní, invalidní, sirotčí,
vdovský nebo vdovecký důchod, který je jeho jediným
příjmem
200,- Kč
(platí též pro majitele v bytovém domě).

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

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
HASIČI KLÁNOVICE:
Velitel JSDH Stanislav Huser
603 578 405
Zástupce velitele Bc. Pavel Jaroš
607 551 670
Strojník Milan Šup
607 603 814
Starosta SDH Václav Musil
602 333 860
Případně volejte následující
tísňové linky
150 nebo 112
TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ:
POLICIE ČR
15
MĚSTSKÁ POLICIE
156
HASIČI
150
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
155
SOS- jednotné evropské č. tísňového volání 112
PORUCHOVÁ VOLÁNÍ:
ELEKTŘINA
840 850 860
při ohrožení života:
224 919 473
Internet:
poruchy@pre.cz
PLYNÁRNA:
1239
VODÁRNA:
840 111 112
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ,
DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, VEŘEJNÉ HODINY:
telefon:
800 101 109
internet:
www.eltodo.cz/hlaseni-poruch.html
POPELNICE na směsný domovní odpad si objednáte:
Pražské služby, spalovna Malešice
248 091 455
ČD ZASTÁVKA
Praha-Klánovice, pokladna:
972 127 680
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Nový dům z masivu

PRODEJ – NOVÉ BYTOVÉ NÁSTAVBY

5+1 zde v Klánovicích 730 m2
vyměním za větší nemovitost.
Tel. 606 542 223

6 nových bytů 3+kk vč. 2 mezonetů

SERVIS PC
notebooků, výběr, instalace pro rodiny i firmy

časová flexibilita samozřejmostí
Martin Novák

774 181 088
novak@kokons.net

student VŠ IT
dlouholeté
zkušenosti

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

ZÁPIS šk. r. 2012/13
ŠKOLIČKA ŠIKULKA

v pondělí 23. 4. 2012
v 17 h
v MC Šestajovice,
Revoluční 13,
1. patro

Školička má kapacitu
12 dětí, poskytujeme
péči dětem od 3 let,
postaráme se o jejich harmonický rozvoj
a nenásilné začlenění do kolektivu, snažíme
se získat důvěru a pocit bezpečí. Cvičíme,
také jógu, výtvarničíme, hrajeme si
v angličtině, poznáváme přírodu, zpíváme,
učíme děti k sebeobsluze a společenskému
chování, navštěvujeme divadla, hrajeme si
venku a chodíme na procházky.
Cena za 1 dopoledne…………………………………. 300,Cena za 1 měsíc a dopoledne…………………3300,Informace na j.dlaskova@email.cz
nebo na tel. 604 315 231

Újezd n./Lesy, s. Rohožník, ul. Žehušická

www.rohoznik.cz

T: 602 339 870

Hledáme spolehlivou paní nebo
slečnu na hlídání dětí (1, 5, 7)
v Klánovicích. Řidičský průkaz
vítán. Rozsah cca 20 hodin týdně.
Tel. 602/178528
PRODEJ BYTU
3+kk, 65m2, balkon 7m2, parkovací
stání, rozhraní Klánovic, Šestajovice
Pražská. Cena: 3,2mil Kč.

Kontakt: 602 789 574
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Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

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

Zajišťujeme převozy a rozloučení
zesnulých v Praze a okolí
za přijatelné ceny.
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SEKÁNÍ TRÁVY, ODVOZ
CENA DOHODOU
TEL: 721 880 806
Fotografie pro výzdobu kanceláře, bytu.
AKCE! ZAVÁDĚCÍ CENY!
Za originál méně, než za reprodukci !
Spolupráce s interiérovými designéry vítána.

www.fotkydointerieru.cz
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PROGRAM DUBEN 2012
Výstava měsíce

MONOCHROME

Vanesa Wallet Hardi

Výstava potrvá do konce dubna.

Tvořivé dílny
1. 4. neděle, 14:00-17:00
KRASOHLEDÍ DÍLNA
Přijďte si vyrobit KRASOHLED. Obrazce, které krasohled vytváří, jsou složeny z lidí, věcí, jídla, kytek, prostě všeho
kolem nás, na co se skrz krasohled zrovna díváte. Lektorka: Janka Kelíšková.
Koncert
2. 4. pondělí, 19:30
BLUES JAM SESSION KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi. Aparatura je zajištěna, stačí si přinést svůj hudební
nástroj. Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!
Kino
12. 4. čtvrtek, 19:30
POUPATA, film oceněný Českými lvy
Příběh Poupat vypráví o postupném rozkladu rodiny, žijící na malém městě. ČR / 2011 / 94 min
Přednáška
13. 4. pátek, 19:30
POTŘETÍ NA SEVERNÍM PÓLU
Poutavé vyprávění českého polárníka Václava Sůry o jeho třetí výpravě na nejsevernější bod naší planety.
Koncert
14. dubna, sobota, 19:30
SVĚCENÍ JARA – Jaroslav Svěcený s hostem
Mistrovým hostem bude jeden z nejlepších českých kytaristů Miloslav Klaus.
Tvořivé dílny
15. 4. neděle, 14:00–17:00
MALOVÁNÍ HENNOU
Odkud se tato tradice bere? Jak správně připravit materiál? Jak vypadají prastaré vzory a čemu nás má celý rituál
naučit? Lektorka: I. Švarcová.
Divadlo pro děti 15. 4. neděle, 16:00 a 17. 4. úterý, 10:00
Pohádka divadla BUCHTY A LOUTKY.
NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA
Kino
16. 4. pondělí, 19:30
PERFECT SENSE
Neobyčejné skloubení melancholie a romantiky. Moderní love story. N/VB/S/DK/2011/92min/angl. /české titulky
Kino
19. 4. čtvrtek, 19:30
VYMĚŘENÝ ČAS / IN TIME
Děj se odehrává ve světě, v němž peníze neexistují a člověk má jen čas. USA/2011/109min/angl. /české titulky
Divadlo
20. 4. pátek, 19:30
HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ
Schopnost vidět všechny události z lepší stránky a radovat se z maličkostí vyplyne ze svěžího dialogu bezstarostného
mládí a moudré zralosti. Režie: J. Pleskot, Hrají: C. Mayerová a T. Kostková
Kino a beseda
22. 4. neděle, 15:00
s představiteli hl. dětských rolí

MODRÝ TYGR
Film pro děti, rodiče a zvířata a beseda s představiteli
hl. dětských rolí. ČR/2012/80 min

Přednáška
23. 4. pondělí, 10:00-11:30
ABY BYLY I V DOSPĚLOSTI ŠŤASTNÉ
První ze série dopoledního přednáškového cyklu nejen pro rodiče na rodičovské dovolené. Budeme si povídat
o návycích vedoucích k vyrovnanosti a štěstí. Přednáší: PaedDr. Pavla Žákovská
Přednáška
24. 4. úterý, 10:00–12:00
TŘI KROKY KE ZDRAVÍ
Další ze série přednáškového cyklu nejen pro seniory: „Plnohodnotný život ve zdraví a radosti“. M. Zítková
Kino
26. 4. čtvrtek, 19:30
DŮM / DOM
Intimní příběh o dvou generacích a jejich rozdílných snech a názorech. ČR/SR/2011/105 min
Kurzy nejen
pro kluky

KAŽDÉ PONDĚLÍ do konce června MODERNÍ YOYOVÁNÍ
16:00–17:00 (začátečníci) a 17:00–18:00 (pokročilí)

Kurzy nejen
pro kluky

KAŽDÝ ČTVRTEK do konce června FOOTSACK (hakisak)
15:30–16:30

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz tel: 608 418 494 nebo e-mail: info@kcnovabeseda.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Kavárna Nová Beseda s dětským koutkem je otevřena
Po–Pá 10:00–13:00 a 15:00–22:00, So–Ne 15:00–22:00
KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ. Vydává Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, tel.: 281 960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Šéfredaktora zastupuje starosta MČ.
Kontakt: zpravodaj@praha-klanovice.cz. Příjem inzerce: úřad MČ, tel: 281 961 201, email: urad@praha-klanovice.cz. Výtvarný návrh hlavičky a grafické úpravy:
akad. mal. Jan Jiskra. Grafická úprava: Pavlína Zemanová. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat
názory redakce. Fotografie, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Sazba a tisk BETIS s.r.o., Praha-Běchovice, tel. 604 817 600. Registrační číslo MK ČR E 12804.
Následující uzávěrka čísla: 15. 5. 2012. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1300 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Bydlí v Klánovicích

Lukáš
Gottwald
„Decentní obsluha,
ochotný personál,
znalost jídelníčku…“ takové výrazy zaznívají ve většině recenzí na pražskou restauraci Divinis. A není divu.
Pracuje zde totiž jeden z našich nejlepších číšníků a špička mezi barmany
v České republice, Lukáš Gottwald.
V Klánovicích žije již 40 let, tedy od narození, vychodil zdejší devítiletku a poté
se přihlásil na střední hotelovou školu.
„Už od mládí jsem měl přání pracovat
v gastronomii,“ vysvětluje svoji volbu
pan Gottwald, „můj strýc provozoval
restauraci v Hannoveru a když jsem
k němu jako dítě jezdil, strašně mě to
prostředí přitahovalo.“ Následující události se pro Lukáše Gottwalda seběhly
jako na zavolanou, rok 1989, otevření hranic, maturita a hned poté odchod do Německa do strýcova podniku na vyučenou.
Když se roku 1995 vrátil do Čech, začal
pracovat jako vedoucí restaurace v hotelu
Renaissance, kde se seznamuje s kuchařem Zdeňkem Pohlreichem, který si
stejně jako on přiváží zkušenosti ze zahraničí. Jako člen České barmanské
asociace organizuje různé soutěže a zasedá v jejich porotách. „Mým velkým koníčkem je nápojová gastronomie, mám
sbírku skotských single malt whisky
a v poslední době se také hodně věnuji
italským vínům,“ říká Lukáš Gottwald.
Vraťme se ale k jeho spolupráci s mediálně známým kuchařem. V roce 2007
společně působí v Café Imperial a od
roku 2010 v nově otevřené rodinné italské restauraci Divinis, o které byla řeč
úvodem. „Nejzajímavější na mé práci je
kontakt s hostem,“ říká bez rozmýšlení
pan Gottwald, „jestliže zákazník odchází s pocitem, že strávil hezký večer,
mohu i já říct, že to byl pro mě zážitek.“
A není důvod pochybovat, vždyť mezi
hosty, které obsluhoval, byli oba čeští prezidenti, kníže Schwarzenberg, americký
velvyslanec Norman Eisen nebo Tom
Cruise. Nikdo z nich – snad kromě knížete
– by ale patrně netipoval, že před nimi zároveň stojí jirenský myslivec, který rád vysedává v lesním tichu a jak sám říká,
kompenzuje si tak svoji neustálou přítomnost v hukotu velkoměsta.
Robert Zoulík
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Tip na výlet

Loučeň
– labyrintárium v zámeckém parku
Možná by
skutečně bylo
rozumné
se
před vstupem
do loučeňského
zámeckého parku s přáteli rozloučit. Nachází
se zde totiž
komplex čtrnácti přírodních bludišť a jak známo
z řecké mytologie, kdo jednou do Mínóova labyrintu v Knóssu vstoupil, již nikdy nenašel cestu zpět. I to se můžete
dozvědět, projdete-li přesně vytyčenou
naučnou stezkou s tematicky řazenými
informacemi o historických kořenech
labyrintů a bludišť. Největším lákadlem
jsou však bludiště sama. Každé je jiné
a něčím zajímavé. V palisádovém nebo
tisovém labyrintu jste ztraceni v hradbě
neprůhledných stěn. Pískovcový či buxusový labyrint sice dává možnost dohlédnout k místu cíle, ale moc Vám to při
proplétání se upravenými cestičkami
nepomůže. Velmi originální je písmenkové či provazové bludiště, kde si pod-

le předem připravených
pravidel můžete s dětmi
zahrát sout ě že a hry.
Zámek Loučeň je středně
velká barokní
stavba, kterou
od 19. století
vlastnila knížecí rodina Thurn-Taxisů. Dnes po generální rekonstrukci v roce 2007 nabízí
celoročně prohlídky dvou expozic a bohatý program doprovodných akcí. Více
se dozvíte na www.zamekloucen.cz.
Podaří-li se Vám jako bájnému Théseovi
najít cestu z labyrintů ven, můžete návštěvu Loučně obohatit procházkou po červené značce ke studánce Dobrá Voda,
kam rád chodíval i Bedřich Smetana z nedalekých Jabkenic. My se vydáme buď po
hradecké dálnici do Nymburka a přes
Krchleby do Loučně nebo po mladoboleslavské R-10 do Benátek a odtud na Lipník. Značeno hnědými šipkami.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Lovecká restaurace U kamene
Aneb večeře pod parožím
Malá rodinná restaurace v Šestajovicích působí na první pohled venkovsky. Přírodní dojem je umocněn
při vstupu do restaurace, kde se myslivec musí cítit jako v ráji. A nemyslivec má nutkání pečlivě studovat lovecké trofeje na stěnách, pod
tmavými trámy můžete zahlédnout
vycpané káně, kunu a lasičku, dokonce i kachnu, veverku a tetřeva.
K rustikálním stolům vám ochotně
donesou čepované pivo nebo nabídnou velký výběr vín. Jako předkrm si
dáte zvěřinovou paštiku s višněmi
marinovanými v koňaku, dále si vybíráte různé variace na vepřovou panenku, lososa na špenátovém lůžku
a steaky. V březnu zde přivítali jaro

akcí „Jarní kuřátka a bažanti“. Kuřátko plněné malinami a salát z čekanky a polníčku nebo mandlový bažant s nočky a pošírovanou hruškou
v červeném víně byly kulinářské
skvosty. Za pěkného počasí lze posedět na zahrádce ve dvoře s malým
rybníčkem, u kterého vám bude
k jídlu klapat mlýnské kolo, a děti se
mohou vyřádit v dětském koutku.
★★★★✩
Lovecká restaurace a vinárna U kamene, Husova 66, Šestajovice,
www.ukamene.cz,
otevřeno:
út–čt: 12–22, pá–so: 12–23
tel.: 775 556 008.
Ivana Zoulíková

