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Les v ohrožení

Proces EIA je znovu otevřen
Dne 21. 2. 2012 bylo zveřejněno
na stránkách www.cenia.cz/eia pod
kódem PHA 806 oznámení o záměru
„Výstavba (obnova) golfového hřiště
Praha-Klánovice“.
Záměr byl zveřejněn i na úřední
desce MHMP pod evidenčním číslem
OOP-5995/2012.
Široká veřejnost, dotčené územní
samosprávné celky, dotčené správní
úřady i ostatní mají do pondělí
12. 3. 2012 možnost zasílat k záměru své připomínky a námitky
na adresu Odbor ochrany prostředí
MHMP, Jungmannova 29/35,
110 00 Praha 1.
Pokud budou připomínky vyhodnoceny jako závažné, proces EIA
(Posuzování vlivů na životní prostředí) vstoupí do další fáze, a tou je
zpracování dokumentace, posudku
a následné veřejné projednání.

V případě, že současné zjišťovací
řízení skončí závěrem, že záměr nemůže mít významný vliv na životní
prostředí, skončí tak i celý proces
s tím, že dokumentace, posudek ani
stanovisko EIA (!) se už vydávat nebudou.
Vyzýváme proto všechny občany,
kteří chtějí zachovat les jako celek,
aby zasílali písemně své připomínky
na výše uvedenou adresu nejpozději
do 12. března 2012 s žádostí o následné zpracování kvalitní dokumentace, která by zodpovědně vyhodnotila evidentní rizika záměru
a následně byla oponována v tzv. posudku a pak veřejně projednána. Případně využijte možnosti odevzdat je
do pátku 9. března 2012 do 12 hodin
na úřadě MČ Praha-Klánovice, který
zabezpečí jejich včasné podání u příslušné instituce.
Text pokračuje na str. 2






CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 5 KČ
Foto R. Kůla
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Slovo místostarostky
Milí spoluobčané,
V minulých komunálních volbách všechny klánovické politické
nebo volební strany měly v programu „respektování“ nebo dokonce „prosazení“ výsledku klánovického referenda ohledně
vybudování golfového areálu na
úkor lesa. Na základě toho jsme
se mohli konečně začít věnovat
reformě úřadu a zlepšení služeb,
které jsou v kompetenci naší
městské části. A v poslední době
i tomu, jak fungovat v situaci ekonomické recese, kdy naše MČ
bude mít rozpočet, který je téměř
o třetinu nižší oproti rozpočtům
minulých let.
Navzdory jednoznačnému vítězství lesa v referendu, kterým
jsme vzbudili obdiv v celé republice, a navzdory tomu, že probíhá
změna územního plánu, kterou
odsouhlasili zastupitelé hlavního
města Prahy, se investor nadále
pokouší svůj záměr prosadit.
V únoru podal investor Odboru
ochrany přírody MHMP projekt
na vybudování golfového areálu
s cílem získat klíčový dokument,
tzv. EIA. Tento je prakticky totožný
s tím, který již v minulosti předložil Ministerstvu životního prostředí a před vydáním pravděpodobně záporného stanoviska
sám stáhl.
My všichni, kterým není osud
našeho lesa lhostejný, máme
možnost do pondělí 12. března
podat k tomuto záměru připomínky a námitky. Jsme tedy bohužel opět v situaci, kdy bude
třeba investovat naši energii na
záchranu Klánovického lesa. A to
nejen my, zastupitelé a radní klánovické MČ, ale celá naše komunita. To znamená nejen ti, kteří se
za Klánovický les tradičně staví,
ale i všichni ti, kteří ctí hodnotu
demokracie.
V tomto čísle KZ najdete krátký
návod, jak postupovat, a v případě
dalších dotazů mě můžete samozřejmě kontaktovat přes úřad naší
městské části nebo osobně.
Zorka Starčevičová
zorka. starcevic@gmail. com
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Pokračování
Při velkém počtu námitek a připomínek může být naděje na zachování lesa jako celku. Vaše
dopisy nemusí být dlouhé, měly by
především požadovat další pokračování procesu EIA.
Doporučujeme přečíst si alespoň
část této dokumentace (stránky
Cenia, k nahlédnutí na MHMP nebo
ÚMČ Praha-Klánovice), všimněte
si jejich argumentů a tyto můžete
rozporovat ve svých námitkách.
Další inspiraci můžete najít i na
www.ujezdskystrom.info.
Autor článku upozorňuje na tyto
sporné body:
• Proč běží proces EIA na stavbu,
která je v území, kde se podle návrhu nového územního plánu s platností od roku 2015 stavět nesmí?
• Proč je probíhající proces EIA prakticky stejný jako v roce 2008, kdy byl
investorem stažen poté, co všechny
signály nasvědčovaly tomu, že stano-
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visko k záměru bude záporné?
• Doložit v dokumentaci, jak bude
převažovat veřejný zájem výstavby
golfového hřiště v Přírodní rezervaci
a v Evropsky významné lokalitě NATURA 2000 nad celospolečenským
zájmem jejich ochrany.
• Jak je možné, že Odbor ochrany
přírody MHMP vydal stanovisko, že
EVL Natura 2000 nebude ovlivněna,
přestože existuje řada odborných
prací se zcela opačným závěrem?
• Proč jsou součástí oznámení neaktuální přílohy z původní dokumentace z roku 2009, které se odkazují na
neplatnou legislativu a neaktuální datové vstupy?
Děkujeme Vám všem, kteří se do
připomínkovacího řízení zapojíte.
O průběhu dalších fází řízení Vás budeme dále informovat na stránkách
Klánovického zpravodaje nebo webu
naší MČ.
Jakub Kartous

Otázka měsíce

Jaké kroky uděláte v souvislosti s posledním
vývojem v otázce obnovy golfového hřiště?
Kroků, které jsem v této věci od prosince 2004 učinil, bylo mnoho a jsou
námětem na knihu. Dosavadní zkušenost mi říká, že pouze koordinované
a sdílené snažení má naději na úspěch. Je tu však jeden háček: už více
než rok jsem s dalšími pěti kolegy
z klánovického zastupitelstva v pozici
„opozice“, což s sebou nese nemožnost ovlivňovat některé děje. Část koalice se na nás obrací pouze ve chvílích, kdy něco „hoří“. Jako teď, kdy se
„golfistům“ povedl mistrovský úder na
předposlední jamku. Co konkrétně
udělám, nemohu prozradit, to bych to
„přátelům kuchání lesa“ nejspíš hodně
usnadnil. Obecně v této kauze spoléhám na občanskou nelhostejnost, sílu
medializovaných sdělení, obratného
právníka (především) a boží dohled.
Zastávám konzervativní postoj: přírodu
neměnit, změní se sama.
Jiří Karban, TOP 09
Klíčový krok, jak zabránit kácení
lesa, vidíme ve změně územního
plánu. Za tímto účelem jsme na magistrátu vedli řadu jednání, jejichž
výsledkem bylo odsouhlasení návrhu zadání změny ÚP. V současné

situaci uděláme následující:
- Neprodleně se sejdeme s radním
pro ÚP RNDr. Hudečkem za účelem
urychlení projednávání změny ÚP.
- Koordinovaně se starostou Újezda
nad Lesy RNDr. Roušarem a občanským sdružením Újezdský STROM
zašleme do 12. března připomínky
k EIA na magistrát.
- Při přípravě odborného vyjádření
MČ spolupracujeme s pracovnicí
ÚMČ, specialistkou na proces EIA
Mgr. Horníčkovou.
Plně podporujeme právního zástupce MČ JUDr. Svobodu, který
zpracovává veškerá příslušná vyjádření, odvolání a případné žaloby MČ
k této kauze. Vše konzultujeme s prolesní koalicí.
Jana Martinová
Spolu pro Klánovice
V praktické rovině dosáhl
HLAS/ČSSD zásadního úspěchu
ihned po volbách tím, že prosadil pojistku proti golfu v lese do koaliční
smlouvy ČSSD/ODS na magistrátu.
Koalice plnila smlouvu tím, že v prvním kroku schválila zadání změny ÚP
(žádný golf). Koalice na magistrátu
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loni padla. Co jsme v magistrátu prosadili, to předčasně zneužila místní
SZ. Rozbila v listopadu 2010 koalici
ČSSD/TOP/ODS, která byla pro Klánovice ideální z hlediska vlivu na toky
peněz i golf. Nejprve byl zvolen pan
Švec (ČSSD) starostou. Za čtrnáct
dní, kdy již byla zveřejněna magistrátní koaliční smlouva, SZ bažící po
místě v radě nabídla starostu ODS.
Ihned jsme upozornili, že záchranu
lesa ještě není možné slavit. Vytvoření dnešní koalice (SZ, SPOLU,
ODS) bylo činem neuvěřitelně hazardérským, neboť limituje akceschopnost. Ve věci golfu se soustředíme na
spolupráci s TOP 09 a občanskými
sdruženími. Plané tlachání a agitky
přenecháme jiným.
Petr Kubíček
HLAS Klánovic/ČSSD
Angažovanost zastupitelů a příznivců naší skupiny od samého po-
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čátku kauzy „golf“ je všeobecně
známa. V této fázi usilujeme o kompaktnost celé klánovické občanské
společnosti, a to bez ohledu na politické či osobní neshody. Cílem je zaslat co nejvíce relevantních připomínek k záměru vybudování golfového
hřiště, který byl dnem 21. 2. znovu
oficiálně nastartován. Pro naplnění
cíle je nutná aktivní angažovanost občanů, ke které i zde apelujeme.
Máme mimořádný vztah s ekologickými občanskými sdruženími, se
kterými pracujeme v těsné koordinaci.
Paralelně s občanskými a veřejnými
aktivitami považujeme za klíčové vytvoření fundovaného odborného
a právního rámce k připomínkám,
a proto se podílíme na koordinaci
i těchto aktivit. Naši zastupitelé také
připravili speciální usnesení, které ztvrzuje vůli většiny klánovických občanů.
Giuseppe Maiello
Čas na změnu, SZ
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Žádné konkrétní kroky dělat nehodlám. Snad jen přesvědčovat všechny
okolo, že máme důležitější věci na
práci než věčné dohadování o golfu.
Stále tvrdím, že golf nemá být základním klánovickým tématem, protože to zbytečně paralyzuje celou
obec. Máme řešit problémy, které lidi
v Klánovicích opravdu pálí. A to pro
většinu lidí není golf, nýbrž parkování
u školky, děravé silnice, stav podchodu a nádraží či neustálé odkládání stavby objektu pro zdejší seniory.
To ale bohužel nejsou tak mediálně
atraktivní témata… Co se týká obnovy golfového hřiště – proběhlo referendum, jeho výsledek respektuji
a budu se jím při případných právních úkonech zastupitelstva samozřejmě řídit. Nehodlám se ale lacině
zviditelňovat pořádáním hysterických
demonstrací či demagogickým útočením na lidi s jiným názorem.
Ferdinand Polák, ODS

K otázce obnovy Klánovického golfového hřiště
se uskuteční mimořádné jednání zastupitelstva
dne 6. 3. 2012 od 18.30 v prostorách
Středního odborného učiliště
Očima zastupitele
Vážení občané,
dostalo se mi vymoženosti zveřejnit max. 2000 znaků vč. mezer
v KZ. Podle Statutu KZ mohu jako
zastupitel očekávat další takovouto
poctu (mnou neplacenou) v 8/2013.
Tedy co nejstr. ke Klán. lesu. Nebezpečí kácení stále trvá, investora od
záměru výstavby neodradil ani jasný
nesouhlas občanů v referendu.
Stále platí Smlouva o bud. nájemní smlouvě mezi FGRP a Lesy
ČR kde mj.:
– Plocha k pronájmu až 127 ha (200
fotb. hřišť). Teor. hodnota při ceně
v Klánovicích 6000 Kč/m2 přes 7 miliard Kč. Jak lákavé.
– Pronajímatel Lesy ČR souhlasí
s vjezdem a stáním vozidel nájemce
a jeho návštěv na lesních cestách
vedoucích k předmětu nájmu.
Při šířce lesních cest i pod 3 m

a šířce vozidel 1,8 m vzniká obecné
ohrožení, neboť mj. hasičské auto
neprojede.
– Přes 2 golfová hřiště vedou turist.
stezky. Předložený znalecký posudek dokladuje možnost vyplývajícího
vážného obecného ohrožení.
– Stále uvažováno zavlažování golfových hřišť z rybníka čističky přes
jednoznačná negativní stanoviska
odborníků.
Předpokládané jednání naší MČ
o těchto absurditách s Lesy ČR
v nedohlednu.
V min. roce na jednání zastupitelstva magistrátu se díky aktivitě
starosty Újezda (naši představitelé
p. Soukup a pí Starčevičová statečně mlčeli) dostala sice do návrhu územního plánu zatím
varianta les a ne golf, ale skutečné
rozhodnutí je teprve před námi,

ukolébání není vůbec na místě.
FGRP loni neuspěl v řízení o výjimce pro výstavbu golfového hřiště
na podkladě EIA z roku 1995, a tak
nyní aktivně pokračuje přes magistrát, když z Ministerstva ŽP žádost
o novou EIA raději stáhnul.
Rozhodnutí o stavebním povolení
by mělo příslušet Újezdu. Údajně je
na stole podnět pro podjatost Újezda
a uvažuje se o předání rozhodnutí
Praze 10.
Vážení občané, i z této zkratky jistě vycítíte, kdo nespí a jaká z toho
kynou rizika. Zapojte se do Diskusního fóra na webu MČ, tam opozice ještě není omezována, tam najdete další fakta. Mnohdy se
v politice zkouší ledacos, ale realitou je – čím více lhostejnosti, tím
méně demokracie.
Ladislav Hrabal
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Jubilanti
V březnu oslaví své narozeniny
Jiří Korger
Štefan Šuhajda
Marie Vidiečanová
Eva Slavíková
Daniela Wagnerová
Alena Čermáková
Zdeněk Zvoníček
Stanislav Selix
Všem oslavencům blahopřejeme!!!

V lednu letošního roku byly přemístěny
kontejnery na tříděný odpad z ul.
V Soudním do ul. Lochenická (u bytových domů).
Stanoviště tříděného odpadu Slavětínská x Bydžovská bylo doplněno
o kontejner na elektroodpad. Do kontejneru je možné odkládat baterie
a drobná elektrozařízení. Nevhazujte
zářivky, televize a monitory.
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Informace úřadu
Jak je to s dalšími zastávkami midibusu?
MČ Praha-Klánovice měla již od počátku celé akce v úmyslu, aby autobus mířící na Hornopočernicko zastavoval v ulici K Rukavičkárně.
Máme vytipované 3 zastávky (resp. 6
– v obou směrech) v této ulici. Bohužel se nám nepodařilo, aby byly zřízeny hned se spuštěním linky 262.
Odstartování provozu midibusu se
nám podařilo ve zrychleném územním řízení, na tzv. územní souhlas.
Bohužel majitelé přilehlých nemovitostí, u kterých měly zastávky být, nesouhlasili s jejich umístěním. Proto na
jejich umístění nemohl být vydán
územní souhlas. Jejich zřízení bude
podléhat řádnému územnímu řízení,
ke kterému musíme doložit vyjádření sedmi institucí, byť se i v tomto případě bude jednat o zastávky provizorní. Nyní již máme kladné stanovisko od šesti a čekáme na vyjádření sedmé. Pak budeme moci zažádat
stavební úřad v Újezdě nad Lesy
o umístění zastávek.
Jak je to s financováním midibusu?
Linka č. 262 je součástí PID (Pražské
integrované dopravy) a je financována z magistrátních peněz. Na naší MČ
bylo, abychom na vlastní náklady
uvedli do náležitého stavu trasu midibusu. Týkalo se to ulice K Rukavičkárně, Slatinské, Nepasického náměstí a zřízení zatím 2 zastávek. Zastávka na Nepasickém náměstí je
provizorní, protože celá tato oblast je
před celkovou rekonstrukcí a teprve
v jejím rámci budou definitivní zastávky zbudovány.

Poplatky za psy
Upozorňujeme, že poplatky za psy se platí do 31. března 2012.
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).

Jak je to s opravami klánovických
komunikací?
Klánovice jsou součástí hl. m. Prahy,
a z toho titulu MHMP financuje komplexní rekonstrukci našich komunikací, které se skládají z vlastních jízdních
pruhů, chodníků a zelených pásů.
Při této rekonstrukci se jako jeden
z nejdůležitějších bodů řeší odvodnění
těchto komunikací a dále řádné uložení inženýrských sítí. Stavba byla
v roce 2000 rozdělena do 5 etap:
etapa 0001 – území ohraničené ulicemi Slavětínská, Smržovská, Blešnovská a U Trativodu – tato etapa je
dokončená
etapa 0002 – území ohraničené ulicemi Slavětínská, Ke Znaku, Mechovka a Habrovská – tato etapa by
měla být letos dokončena
etapa 0003 – území ohraničené ulicemi Slavětínská, Smidarská (západní větev), Všestarská a Lovčická
– tato etapa je těsně před vydáním
stavebního povolení; doufáme, že v letošním roce se započne s její realizací
etapa 0004 – území západně od Všestarské – zpracovává se projektová
dokumentace pro územní řízení
etapa 0005 – zbylé území podél Šlechtitelské – je zpracována projektová
dokumentace pro územní řízení
Dokončení všech výše popsaných
etap je bohužel hudbou daleké budoucnosti a mnohé naše komunikace
jsou v dosti dezolátním stavu, a tak se
MČ snaží z vlastních zdrojů opravovat
ty nejhorší. V tomto případě se však nejedná o „komplexní rekonstrukci“, ale
pouze o opravu. Zejména se při těchto
„opravách“ neřeší odvodnění, právě
neodvedená voda přitom způsobuje
největší potíže. To však není v našich
možnostech, protože odvodnění se
musí budovat pro celou oblast najednou.
V loňském roce jsme opravili řadu ulic
na Hornopočernicku. V letošním budeme v této oblasti pokračovat a chceme nechat opravit i některé ulice z etapy 0005.
V únoru byly zkolaudovány další zrekonstruované komunikace z etapy
0002, a sice ulice V Pátém (V Soudním – Votavova), Lochenická, Mechovka (V Soudním – Utěšilova)
a Utěšilova (na východ od Mechovky).
Ing. Klarisa Milerová,
ÚMČ Praha-Klánovice
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Otázky a odpovědi
1. Klánovice jsou částí Prahy
často navštěvovanou za účelem
rekreace. Přesto nejsou nikde
umístěny orientační mapy. Uvažuje ÚMČ o jejich umístění na
frekventovaných místech, kde se
nejvíce pohybují turisté a návštěvníci Klánovic? (V Šestajovicích mají tyto orientační mapy
s legendou podniků např. na stanici autobusů)
V roce 2011 jsme začali instalovat
nové dřevěné informační tabule,
které nahradily staré, poničené
a částečně rozbité. V roce 2011
jsme se též začali zabývat myšlenkou instalace informačních cedulí
s plánem městské části, označením
a legendou ulic, prodejen, lékařů,
restaurací, koupaliště, sportovišť
a dalších míst v Klánovicích. V souvislosti s touto myšlenkou jsme
oslovili i potenciální sponzory, ale
jejich
podmínky
nesouhlasily
s naším záměrem. Důvodem, proč
ještě tyto orientační cedule nemáme, jsou finanční prostředky.
V letošním roce bychom chtěli oslovit podnikatele z Klánovic, abychom
společně vydali složenou mapku
Klánovic s jejich reklamou, která by
byla složenou kopií orientační cedule včetně legendy.
2. O možnostech rozšířit cyklistickou dopravu v Klánovicích se
již diskutovalo. Bylo přislíbeno,
že Klánovice budou zahrnuty do
programu, který by umožnil tento
způsob dopravy klánovických
občanů. Jedná se především
o zabezpečení kol u klánovického nádraží. Řeší se tento problém?
Ano, tento problém se řeší. Již
v listopadovém čísle Klánovického
zpravodaje jsme informovali, že MČ
Praha-Klánovice se přihlásila do
programu MHMP na umístění moderních dvoumístných stojanů použitelných pro všechny typy a velikosti
kol, s výjimkou kostitřasů a cirkusového monocyklu. Hlavní podmínkou
ze strany MHMP je, že pozemek
musí být ve vlastnictví MČ nebo
MHMP, popř. souhlas vlastníka pozemku, a dále na pozemku nesmí
být sítě, které by instalací mohly být

poškozeny. V rámci Klánovic byla
vytipována vhodná místa k umístění 68 ks cyklistických stojanů. Například u nádraží byla vytipována
místa k umístění 46 ks stojanů,
u KC Beseda navrženo umístění
4 ks stojanů, u pošty 3 ks stojanů,
u kostela 4 ks stojanů atd. Dle dostupných informací by instalace
cyklistických stojanů měla být realizována v průběhu roku 2012.
3. V některých ulicích především
na tzv. Hornopočernicku si zabírají majitelé domků trávníky kameny podél silnic. Ulice je tak
zúžena, a tedy i nebezpečná při
vzájemném vyhýbání aut nebo
při odbočování. V KZ 09/11 byla
uveřejněna následující odpověď
k této skutečnosti od komisaře
Městské policie Karla Kubery:
Zábor veřejného prostranství,
pokud není řádně ohlášen a není
zaplacen poplatek, je přestupkem
podle § 47 odst. 1 písm. g) zákona
č. 200/1990 Sb. (tzv. přestupkový
zákon). Občané, kteří takto činí, porušují toto ustanovení, a musí proto
kameny odstranit. ÚMČ Klánovice
vybírá poplatky za zábor veřejného
prostranství. Pokud tento přestupek
bude přetrvávat, budeme ho řešit
spolu s ÚMČ Klánovice.
Faktem zůstává, že tento přestupek stále přetrvává. Plánuje ÚMČ
tento přestupek řešit spolu
s městskou policií?
Odpověď pana komisaře Kubery
z Městské policie jsem četla a jednoznačně souhlasím s tím, že
zábor veřejného prostranství lze
řešit ve smyslu uvedeného zákona
a uvedeného paragrafu. Ale projížděla jsem též ulicemi, kde jsou
umístěny kameny v travnatých plochách u silnice. Dle mého názoru je
dost těžké jednoznačně říci, že se
tito lidé dopustili přestupku proti veřejnému pořádku. Uvědomme si pár
souvisejících věcí.
a) §47 odst. 1 písm. g) přest. zákona říká, že přestupku se dopustí
ten, kdo poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství,
veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení. Položme
si otázku, zda se ti, kdo umístili ka-

meny do trávníku, opravdu dopustili přestupku. Opravdu poškodili
nebo zabrali veřejné prostranství
pro svoji potřebu, nebo se jen pokusili udělat něco pro to, aby uchránili zelené pásy trávníků před
zničením? Těžko posoudit. Toto je
věcí názoru a vysvětlení pojmu přestupek a pojmu zábor veřejného
prostranství.
b) Když připustíme, že se jedná
o přestupek. Tohoto přestupku se
dopustila fyzická osoba, která je
povinna dát věc do pořádku. Myslím si, že tyto kameny nejsou položeny na travnatých pásech týden
ani měsíc, možná ani rok. Koho
tedy budeme postihovat za přestupek?
c) Za přestupek lze uložit tyto
sankce:
• napomenutí
• pokuta
• zákaz činnosti
• propadnutí věci
Každou z těchto sankcí lze uložit
samostatně nebo v kombinaci
s jinou sankcí, výjimkou je napomenutí, které nelze uložit spolu
s pokutou. Při určení sankce a její
výměry se má přihlédnout k závažnosti přestupku, tedy ke způsobu
a okolnostem jeho spáchání, k jeho
následkům i k pohnutkám a míře
zavinění pachatele.
Nemohu předjímat názor a rozhodnutí přestupkové komise, pokud
by řešila oznámení takového přestupku, ale já osobně jako člověk
a jako dlouholetý řidič si myslím, že
skutková postata přestupku v tomto
případě není naplněna.
ÚMČ Praha-Klánovice do současné doby neobdržel žádné podání na podezření ze spáchání
přestupku proti veřejnému pořádku
na obyvatele tzv. Hornopočernicka
ani jiných částí Klánovic za to, že
umístili kameny do travnatých pásů.
Možná i ostatní sdílí názor, že se
tito obyvatelé Klánovic proto, že
mají to štěstí a mají před svými
domy travnaté zelené pásy, pouze
snaží zeleň ochránit. Oni přeci nezabírají veřejná prostranství pro
svoji osobní potřebu.
Ivana Horská,
tajemnice ÚMČ

Klánovický zpravodaj

3

Téma - doprava
Dopravní situace v obci je záležitost,
která se dotýká všech. Jak ji nejlépe řešit? Ideální by bylo nejprve zadat zpracování generelu dopravy v pohybu a v klidu (parkování), a následně vypracovat
projekt řešení komunikační sítě. V minulosti se postupovalo od konce, tj. bez dopravního generelu se řešil přímo projekt,
a to po částech. Zpracovatele vybíral
MHMP, který je i investorem staveb. Na řešení Klánovic se tak podílely dvě projekční
firmy a ne vždy na sebe jednotlivé etapy
citlivě navazují. Klasickou ukázkou toho,
jak dopravní řešení vypadat nemá, jsou
dvě jednosměrné ulice proti sobě kolmé
na Slavětínskou ul. (Nové Dvory, Lochenická). To je opravdu republikový unikát.
ÚMČ se proto snaží tuto skutečnost
alespoň částečně napravit. Je již zpracována analytická část generelu dopravy v pohybu a pracuje se na části návrhové. Generel dopravy v klidu bude pro svoji finanční
náročnost zadán až v tomto roce.
Co z rozpracovaného generelu prozatím
vyplývá? Bylo aktualizováno sčítání dopravy
ve Slavětínské, kde se pohybujeme na úrovni 8500 automobilů / den. Příznivé je konstatování, že realizace nových nadregionálních dopravních staveb nebude mít na
její zatížení fatální vliv. Otázkou samozřejmě zůstává případná masivní výstavba na
tzv. Hornopočernicku a zejména způsob jejího napojení na stávající nebo budoucí dopravní síť, tj. případná výstavba tzv. Klánovické spojky a MÚK Beranka.
Snahou zpracovatelů generelu v ulicích, které jsou ve stádiu projektové přípravy, je návrh jejich řešení jako obousměrných s předností zprava všude tam,
kde je to technicky možné (např. K Rukavičkárně, Všestarská). Tím se omezí množství zbytečně jednosměrných ulic, dopravního značení a především zbytečných jízd. Okrajové ulice jako Lovčická
a Blešnovská jsou navrženy v režimu tzv.
obytných zón. To má své výhody, ale i nevýhody, zejména pak pro parkování rezidentů. Důraz bude také kladen na zachování maximálního množství zeleně v ulicích.
U již zrekonstruovaných ulic je snaha
jich co nejvíce znovu zobousměrnit
s upřednostněním přednosti zprava (V Pátém, část Medinské, Axmanova). Zde
je však nutné získat nejdříve souhlas
správce komunikace a policie.
Nutné je zaměřit se i na územní ochranu dosud neexistujícího propojení ulic
Dobřenické a Černilovské.
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Názory a diskuze

Klánovické nádraží
Když jsem – co kluk – jezdíval za
Zbraslav do osady Károv na prázdniny,
cesta z Ostravy trvala snad sedm hodin.
Toužebně jsem očekával chvíli, kdy
vlak vjede do lesa, aby vzápětí projel
kolem zeleně prosluněného nádražíčka, jehož nástupiště bylo na pozadí
lesa lemováno řadou vysokých tújí.
Rychlík zde nikdy nezastavoval, ale les
a ty túje byly předělem a znamením, že
nesnesitelně nudná cesta končí a začínají prázdniny. Vlak jezdíval natolik
rychle, že se mi snad až při třetí cestě
podařilo přečíst název zastávky – Klánovice. Od té doby se tyto pro mne staly symbolem zeleného dobrodružství
pod modrou oblohou. Měl jsem rád to
nádraží. Mám rád tu vzpomínku...
Dostihla mě nedávno, když jsem se
rozjel vlakem do Prahy. Vlak byl neskonale dochvilnější a nesrovnatelně
útulnější než v dobách mých klukovských výletů, avšak nádraží... děs!
Pršelo, a tak byla nevlídnost a sy-

rovost umocněna. Po špinavé fasádě
tekla voda z neopraveného okapu
a svými mapami rozmnožovala nesmyslné obrazce sprejerských umělců a násobila jejich devastující činnost. Slepá neumytá okna jsou zabarikádována mřížemi. Stačí překrýt je dřevěnými okenicemi a je
tady zpátky bezútěšné centrum Prahy z doby před třiceti lety.
Mám pocit, že v celé budově už funguje pouze prodejna jízdenek. V okolí ubylo stromů, ubylo lesa a těch tújí
zbyla snad už jen polovina.
Netuším, jak mohu, jak můžeme
ovlivnit fungování tohoto nádraží –
myslím, že ani nepatří obci. Bylo by ale
hezké probudit je opět k životu. Ten byl
pro mne patrný před těmi desítkami let
i při rychlosti, ve které rychlík míjel nádraží. Chtěl bych je mít opět rád…
Karel Vilgus
P. S.: Mám pocit, že v Kyjích jsou
na dobré cestě.

Co dělá RMČ?
Neutěšený stav budovy Klánovického nádraží se snažíme řešit od začátku. Bohužel jde o jednu z mála budov v České republice, která nepřešla
do vlastnictví Českých drah, ale zůstala
v majetku SŽDC. Iniciovali jsme s představiteli SŽDC několik schůzek z nichž
vyplynulo, že nemají představu, jak naložit s budovou dál. Zaslali jsme žádost
o její převod, případně odkup za rozumnou cenu, do našeho majetku.
Bylo by vhodné budovu revitalizovat tak,

aby sloužila jednak svému původnímu
účelu a zároveň jako vstupní brána do
Klánovic, která nám nyní dělá velmi
špatnou vizitku. Všichni by ocenili
funkční čekárnu, úschovnu kol, prodejnu občerstvení a tisku atd. Na to vše
prostory v budově jsou. V budově jsou
i byty, které by mohla městská část pronajímat, a tak získat alespoň část investice na rekonstrukci zpět.
Ing. Ondřej Voleš, Ph.D.,
radní pro dopravu

Zpracovatel generelu doporučí i řešení problematiky vjezdu na parkoviště
u školy, a to jeho zpřístupněním i z ul. Medinské. Cílem je maximálně omezit množství projíždějících vozidel kolem vstupu do
areálu školy.
Nutné je i zklidnění a zejména zpomalení dopravy v ul. Lovčické a Blešnovské, které si v ranních hodinách někteří
naši spoluobčané pletou s rychlostní komunikací.
Obyvatelé v okolí Nepasického náměstí jistě přivítali zavedení nové autobusové linky. Časté jsou otázky týkající se

neexistence zastávek v ul. K Rukavičkárně. ÚMČ nedostal souhlas vlastníků přilehlých pozemků s jejich vybudováním a
v současné době je problematika řešena
v územním řízení.
Ondřej Voleš
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Ze života Klánovic

Odešel Jiří Suchánek
Dostihl nás Signál času – zemřel pan
Jiří Suchánek. Těžko bychom asi hledali
v Klánovicích někoho, kdo ho neznal –
byl pro několik generací symbolem cyklistiky, ale ti, kdo k němu měli blíže,
dobře věděli, že obor jeho zájmů i rozsah jeho znalostí byl mnohem širší.
Narozen roku 1920 jezdil do Klánovic odmalička na „letní byt“, od války,
když se oženil, tu bydlel trvale. Kvůli
uzavření vysokých škol Němci v roce
1939 nedokončil studia své oblíbené
chemie a celý život pracoval ve fotolaboratoři, která spolu s prodejnou fotopotřeb původně patřila jeho otci a po
znárodnění přešla do družstva Fotografie. Láska k hudbě přivedla pana
Suchánka v poválečných Klánovicích
do jazzového orchestru, kde hrál na
klavír. Od dětství sportoval - hrál rád
tenis a jezdil na kole na výlety do okolí.
Po válce a nástupu komunistického režimu se prý i do tenisového oddílu začala míchat politika, takže se s tímto
sportem rozloučil a o to více se věnoval
kolu. Jezdil na něm i do zaměstnání, na
víkendové výlety (s běžkami na zádech
třeba do Krkonoš) a na letní rodinné dovolené (na kole až na Slovensko). Když
šel po letech do penze, získal více času
a kilometry začaly rychleji přibývat –
k předloňským devadesátinám se mohl
pochlubit 650 000 ujetými kilometry, což
je vzdálenost šestnáctkrát okolo zeměkoule nebo ze Země na Měsíc a ještě
skoro tři čtvrtiny cesty zpět.
Na prahu sedmdesátky ho postihly
potíže s kyčelními klouby, a tak s sebou
vozíval na kole francouzské hole. Pak se
podrobil operacím endoprotéz a kolo
mu posloužilo jako výborná rehabilitace,
takže zakrátko chodil už zase bez holí.
V té době brával s sebou na vyjížďky
i svá vnoučata, a to ho přivedlo na nápad uspořádat pro zájemce v Klánovicích o víkendech půl- nebo celodenní
výlety, vedené turisticky i vlastivědně
zajímavou trasou. Účastníci jízd při tom
mohli ocenit ohromné množství informací z nejrůznějších oborů, které pan
Suchánek cestou „dával k dobru“. Ať už
jsme jeli okolo pozoruhodností přírodních, technických nebo kulturních, kolem míst spojených s osobou významnou snad v jakémkoli oboru lidské
činnosti, p. Suchánek k tomu vždy věděl

nějakou zajímavost. Obdivuhodná byla
rovněž jeho paměť a orientační smysl.
Pokud jsme snad při vyjížďkách někdy
zabloudili, bylo to spíš tím, že tam změnili cestu, než že by ji pan Suchánek zapomněl. „Pozor, teď bude sjezd, pak zatáčka vpravo a za ní býval hluboký
kanál!“ – tohle hlášení mě v jakémsi
městečku asi 50 km od Prahy opravdu
zaskočilo.
Na kole jezdil denně, ve všední dny
většinou se svým přítelem p. Hudcem.
Když ten ze zdravotních důvodů musel
s cyklistikou přestat, všiml si pan Suchánek muže, který trávil většinu času
sám v malém domku v prostoru bývalého skladu trhavin v Klánovickém lese.
Ten člověk byl čisté duše, podivín, který
se rozešel se svými příbuznými. Suchánek, jak jezdil kolem, se s ním dal
do řeči, posléze pro něj opravil jeden
z mnoha „bicyklů“, co měl sám doma,
a začali na vyjížďky jezdit spolu. Vždy
ho tituloval „Poustevníku“ a muži dělalo
moc dobře, že byl tak vysvobozen
ze své samoty.
Když začaly počátkem 90. let vycházet Klánovické noviny, zapojil se p. Suchánek do práce redakční rady a obstarával informace z okruhu klánovických
sportovců. Mnozí mladší z rady postupně odešli, odstěhovali se nebo založili rodiny, Suchánek zůstal a svůj podíl na přípravě novin naopak ještě
rozšířil. Se svými přáteli, manželi Kocourkovými a p. učitelem Kinštem, založili v Klánovicích tradici Běhů Terryho
Foxe (dnes Běh naděje), dobročinné
sportovní akce shromažďující prostředky na boj proti rakovině. Ve stejné
„sestavě“ dali vzniknout i volnému sdružení Club 2002, v němž se scházeli lidé
se zájmem o informace ze všech oborů
– sám p. Suchánek připravil několik setkání většinou s hudební tematikou.
Asi po patnácti letech nevydržel životní tempo pana Suchánka jeden
z jeho umělých kloubů, takže se musel
podrobit reoperaci. Od té doby si už na
kolo netroufal, ale pořídil si trojkolku.
Úměrně tomu se snížila i jeho roční
porce kilometrů – na kole to bývalo
17-20 000, na trojkolce „jen“ 4-5000.
Osudným se mu stal neopatrný řidič,
který p. Suchánka na jeho tříkolce loni
v lednu u klánovického Bazaru srazil.

Ačkoliv přitom neutrpěl žádné bezprostředně život ohrožující zranění, zlomená žebra a problémy s ledvinami
způsobily, že musel ulehnout v nemocnici, což v jeho věku bývá pro mnoho
lidí konečná stanice. I téhle poslední
výzvě se postavil, cvičil své tělo intenzivněji než mnozí mladší pacienti.
Po půl roce byl sice propuštěn domů,
ale zdravotní komplikace ho pronásledovaly dál. Koncem října opět ulehl
v nemocnici a tentokrát se jeho stav
přes obětavou péči členů rodiny i dlouholeté věrné přítelkyně pí V. Janouškové již nelepšil. Přesto si do posledních dnů uchovával duševní svěžest,
zajímal se o dění v Klánovicích nebo
vzpomínal na místa, která dříve procestoval. Ve čtvrtek 16. února zemřel.
Na závěr bych rád připojil osobní
vzpomínku. Z těch stovek tisíc kilometrů
jsem s Jirkou Suchánkem sám také několik málo tisíc v posledních dvaceti letech projel. Snad smím říci, že nás spojovalo přátelství. Náhodou náš první
společný výlet mířil do Kerska, u tamního pramene jsme potkali spisovatele
Bohumila Hrabala. Jedna z posledních
delších vyjížděk vedla zase do Lán. Asi
napořád si budu pamatovat, jak Jirka,
který si jinak na zvláštní obřadnost nepotrpěl, přistoupil k hrobu prezidenta
Masaryka a postál u něj v tichém výrazu úcty. Byl to pro mne úžasný zážitek vidět toho starého muže, jak vzdává
čest památce svého prezidenta, s nímž
kdesi nedaleko odtud v prostoru, ale
téměř sedm desítek let daleko v čase
sám jako školák hovořil. Překlenul se
nad námi most do historie a cítím, že nikdy nepřestanu být vděčný, že jsem té
chvíli mohl být přítomen. A ještě
za spoustu dalších věcí mu budu
vděčný…
Tomáš Ruda
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Jaroslav SVĚCENÝ v KC Nová Beseda
KC Nová Beseda v Klánovicích připravuje na 14. dubna koncert pana
Jaroslava Svěceného, a tak jsem se mistra zeptala na pár otázek:

Jaro už je skoro tady, blíží se Velikonoce, tak se naskýtá otázka – Jak
budete slavit letošní Velikonoce?
Trávím je již devátý rok na festivalu, u jehož zrodu jsem kdysi stál – Smiřické svátky hudby. Konají se ve dnech 31. března až 9. dubna v nádherné zámecké kapli Zjevení Páně ve Smiřicích u Hradce
Králové, kterou stavěl architekt Dienzenhofer. Kapli dominuje oltářní obraz od
Petra Brandla a zrestaurované varhany
z roku 1763. Jak vidíte, přijedu k Vám
do Klánovic perfektně rozehraný:-).

jména koncertování. Vaše koncerty oslovují a přitahují publikum
všech věkových skupin a řekla
bych, že jste jedním z popularizátorů hry na housle. Co tedy chystáte za nový projekt a na co se můžeme v budoucnu těšit?
V den, kdy budu v Klánovicích, už
bude na světě čerstvě vylíhlý kompaktní disk VIVALDIANNO MMXII,
který navazuje na úspěšný projekt
Vivaldianno MMVIII, za který jsme
s Michalem Dvořákem (dříve člen
legendární skupiny Lucie) dostali
multiplatinovou desku za 30 000 prodaných nosičů.
V následujících měsících s tímto projektem absolvujeme turné. Jsem nesmírně rád, že spolupracuji právě s Michalem, neboť tento multižánrový
projekt vytvořil pomyslný most pro další
posluchače mých ryze klasických koncertů. Čekají mě také koncerty s nejlepším orchestrem svého druhu – Cigánski diabli, který je ze Slovenska.
Se svojí dcerou Julií, která pokračuje
v rodinných houslových šlépějích, připravuji ryze klasický, ale v mnoha
směrech nový koncertní a nahrávací
projekt, který bych rád představil
ve druhé polovině tohoto roku...
Děkuji Vám za rozhovor a za Váš čas.

Ráda bych se ještě zeptala na Vaše
plány do budoucna týkající se ze-

Za KC Nová Beseda
Romana Voženílková, NADOSAH o. p. s.

a Mahulena) či Bedřicha Smetany.
Zazní však také hudba moderního
střihu – Historie tanga argentinského
skladatele a hudebního mága Astora
Piazzolly, který dokonale propojil
emotivní latinskoamerickou muziku
s klasikou! Mám připravena ještě taková lahůdková překvapení, takže ta
samozřejmě prozrazovat nebudu.
Dobrý den, pane Svěcený, jestlipak
víte, že Váš koncert v KC Nová Beseda v Klánovicích je úplně prvním
koncertem pořádaným NADOSAH,
o. p. s., jak se do Klánovic těšíte?
Klánovice jsou ukotveny v krásné lokalitě, takže se nesmírně těším a jsem
velice poctěn, že mi byl svěřen zodpověný úkol zahajovacího koncertu.
Budu hrát jako o život :-) !!!
Na co se naopak můžou těšit návštěvníci Vašeho koncertu?
Koncert jsme nazvali – vzhledem
k ročnímu období konání koncertu
a celému mému jménu – zcela příznačně: SVĚCENÍ JARA! Bude to
vlastně galakoncert, na kterém představím ty nejslavnější italské, francouzské a české housle čtyř staletí
v nádherné hudbě Ludwiga van
Beethovena (v jeho případě zazní
právě proslulá Jarní sonáta), Antonína Dvořáka, Josefa Suka (zazní
houslové sólo z pohádky Radúz

Bude s Vámi koncertovat některý
z Vašich hostů, nebo máte pro nás
jiné překvapení?
Bude se mnou hrát jeden z nejlepších
klavíristů současné mladší generace
Václav Mácha, absolvent světově proslulého pianisty Ivana Moravce. Ale jak
jsem řekl, nechte se překvapit.

Jak je to s cenzurou?
Dostáváme do redakční rady KZ opakovaně dotazy od některých klánovických občanů, proč nebyl publikován konkrétní článek
toho či onoho autora, i s dodatkem, že redakční rada KZ cenzuruje. Protože toto není
ojedinělý dotaz (i když od stejných tazatelů),
považuji za slušné na něj odpovědět.
Redakční rada KZ je vázána statutem,
který byl dlouhodobě vypracováván a měněn. Konečná verze schválená zastupitelstvem ÚMČ Klánovice, kterou magistrát
shledal nezávadnou, je umístěna na webových stránkách ÚMČ Klánovice. Statut
stanovuje základní pravidla, kterými se
musíme řídit. Kromě jiného je ve článku 3
statutu KZ uvedeno, že mezi povinnosti redakční rady patří následující: „Vyhrazuje si
právo neotisknout urážlivé a hanlivé přís-

pěvky“. Redakční rada se chce vyvarovat
vzájemného napadání a osočování tak, jak
jsme tomu byli svědky v letech minulých, kdy
klánovičtí občané sami poukazovali právě
na tento nešvar KZ, který přinášel nekonečný řetěz názorů a odpovědí na již sdělené články a někdy až nedůstojného napadání. Redakční rada dostává i pozitivní
ohlasy na úroveň současného KZ, kterou
založil bývalý šéfredaktor KZ Luboš Palata a KZ je podle názoru Klánovičanů čtivý
a přináší informace o životě v Klánovicích.
Redakční rada, která se schází dvakrát
do měsíce, posuzuje dodané články
a u sporných článků rozhoduje hlasováním,
zda publikovat či ne. Pokud jsou v článcích
polopravdy nebo dokonce nepravdy nebo
pokud osočují či napadají druhé, a v jejich

důsledku jsou tedy hanlivé a urážlivé, článek není uveřejněn ani v KZ ani KZ+.
Na druhé straně chceme tímto vyzvat
všechny Klánovičany, aby své dotazy na cokoliv posílali na úřad či do redakční rady.
Otázky jednak odkrývají nedostatky, které
Vy vidíte, ale také jsou důkazem toho, že se
sami chcete podílet na jejich řešení už tím,
že problém pojmenujete.
Nemyslím si, že tato obhajoba redakční rady zabrání dalšímu obviňování z cenzury. Pouze chci tímto informovat Vás Klánovičáky, že nechceme pustit džina z Aladinovy lampy, který by opět změnil Klánovický zpravodaj ve vzájemné osočování
a napadání.
Marie Mikušová
člen redakční rady KZ
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Skauti v Klánovicích
V tomto čísle zpravodaje přinášíme
vzpomínky klánovického skauta přezdívaného Kudlina z doby krátce poválečné.
„V létě 1945, po skončení 2. světové války, vznikl v Klánovicích oddíl
českých skautů – Junáků. Jeho zakladateli byli Zbyněk Aulický a Jiří
Laušman. Na podzim 1946, když
jsem vstoupil do oddílu, měl tento asi
20 členů ve třech družinách Mravenců, Jestřábů a Rysů. Junáci tehdy
neměli klubovnu a oddílové schůzky
se konaly ve dvojgaráži ve vile rodičů
jednoho člena. Družinové týdenní
schůzky se odbývaly při hezkém počasí v přírodě, jinak v bytech rádců
(vedoucích) družin. Za hezkého počasí se o víkendech konaly místo oddílových schůzek výlety do okolí Klánovic (Jevany, Jizera u Toušeně,
Škvorecká obora). Na schůzkách se
hrály hry procvičující paměť, pozornost i mrštnost, chlapci se dozvídali
informace z dějin skautingu i československého státu. Připravovali jsme
se také na zkoušky junácké zdatnosti.
Vyvrcholením celoroční činnosti
byly tábory. V roce 1947 se zimní
i letní tábor konal u obce Srní na Šumavě. V zimě nám nepřálo počasí,
po dvou dnech roztál všechen sníh.
Když pak začalo znovu mrznout, „lyžovali“ jsme na neposečené zmrzlé
trávě. Letní tábor tvořily stany na podsadách a domek, v němž se vařilo.
Hráli jsme celodenní hry, skládali
různé zkoušky. Na tomto táboře jsem
také složil skautský slib. Po prázdninách převzal vedení oddílu Jiří Laušman, neboť Zbyněk Aulický vážně
onemocněl. Další letní tábor se konal
v roce 1948 poblíž Srní na levém
břehu řeky Křemelné. Stavba tábora
trvala celý týden, pak začalo pršet
a doposud mírná Křemelná se změnila v dravý proud, který nám třikrát
smetl zbudovaný můstek. Poslední tý-
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Můžete se těšit

Březen – měsíc
klánovické knihovny

vedoucí oddílu Zbyněk Aulický
den se ale počasí umoudřilo, takže
nám vše uschlo.
Po prázdninách jsme se konečně
dočkali klubovny v zahradě naproti
bývalým Lázním. Spolu s námi ji užívala též místní organizace Svazu
české mládeže (mládežnické organizace vzniklé po komunistickém převratu v roce 1948). Rozdíl v ideologii
Junáka a SČM vyvolával neustálé třenice, protože však SČM v Klánovicích nevyvíjel prakticky žádnou činnost, měli jsme nakonec klubovnu jen
pro sebe. Poslední skautský tábor se
konal opět u Srní v létě 1949. Byl to
podivný tábor – pod tlakem totalitního
režimu se změnil spíše v prázdninovou rekreaci. Na podzim 1949 pak
byla ukončena činnost Junáka v Československu.
O obnovu Junáka v Klánovicích se
pokusil bratr Zbyňka Aulického v roce
1968. Okupace republiky armádami
„spřátelených“ států a následná normalizace však tyto snahy zmařila.
Vzpomínky skauta Kudliny zaznamenal
Tomáš Ruda.

Masarykova ZŠ a Spolek přátel školy Vás zvou na tradiční

ŠKOLNÍ PLES,
který se koná dne 10. března 2012 od 20:00 hodin
v sále tělocvičny Beseda.
Vstupenky v hodnotě 150 Kč lze zakoupit v kanceláři školy.
K tanci a poslechu hraje osvědčená kapela FUNNY DANCE, těšit se můžete
na doprovodný program a půlnoční překvapení.
Ples je nekuřácký.

V Týdnu čtení od 5. do 10. 3.
bude v knihovně opět výstava TOP
100. V čítárně si můžete prohlédnout
a rezervovat našich 100 nejžádanějších knih v roce 2011. Najdete
zde také žebříčky nejčtenějších
autorů a děl a nejpilnějších dospělých i dětských čtenářů. Těm úplně
nejpilnějším chceme poděkovat
a odměnit je. Loni měla výstava
TOP 100 velký úspěch, tak neváhejte a přijďte se podívat, máte
možnost pouze týden, nechceme
nejúspěšnější tituly déle blokovat.
Letos se také pokusíme najít
nejvěrnějšího čtenáře klánovické knihovny. Pokud máte v rodině
či mezi přáteli někoho, kdo si půjčuje knihy v Klánovicích již více než
40 let, dejte nám prosím vědět
na telefon 281 963 496 nebo na
knihovna.klanovice@seznam.cz.
Na konec března připravujeme
další ročník Noci s Andersenem.
Večer se v knihovně vystřídají děti
z 1. stupně ZŠ a pak přespí ve škole. Pro 1. – 4. ročník připravujeme
program my a pro páťáky máme překvapení – hodinku s hororem (a humorem) před půlnocí – tu nám slíbil „hororolog“ pan Jan Nejedlý.
Těšíme se a pilně připravujeme!
Zajímavosti z lednových novinek:
B. Matragi – Jedu dál – Autobiografie slavné návrhářky s nádhernými fotografiemi modelů.
M. Tesař – Deník rodícího (se)
otce – Dlouholetý redaktor Reflexu píše s humorem o manželství
a rodičovství.
K. Fossum – Indická nevěsta –
Nejlepší norský kriminální román
konečně v češtině.
Rostliny pro stinné a slunné balkony – Jaro je tu za chvilku, tak
jsme přidali do řady knih o zahradničení (v Klánovicích tak potřebných) další titul.
Příběh šmouly mrněte – Již šestý
příběh o malých Šmoulech v naší
knihovně.
A. Horowitz – Škola černé magie –
Další kniha oblíbeného autora starších dětí, opět mrazivá fantasy.
Jitka Frýdmanová

Klánovický zpravodaj

Ze života školy

Dají se opravit špatné
známky na vysvědčení?
Jedním slovem: dají. Tedy za určitých okolností.
Nejedná se o žádnou novinku, rodiče už právo požádat ředitele školy o přezkoumání hodnocení mají
nejméně dvacet let. Školský zákon
navíc nyní nedává možnost této žádosti nevyhovět, což bohužel vede
i ke zneužívání tohoto práva.
Žádost by totiž měli podávat rodiče, kteří mají oprávněné pochybnosti o tom, že učitel oznámkoval jejich potomka správně. Neboli jsou přesvědčeni, že dítě má
na víc a známka je nezasloužená.
Jinými slovy: buď si na něj zasedl
učitel, nebo mělo neuvěřitelnou
smůlu na známky. S tímto způsobem využití souhlasím a podporuji ho (bez ohledu na to, jestli jsou
důvody objektivně pravdivé – jde
o subjektivní názor rodiče a já ho
respektuji).
Občas se ale stane, že dítě na
předmět kašle, místo písemek odevzdává prázdné papíry, nenosí pomůcky ani úkoly – a rodič požádá
o přezkoušení, protože čtyřka na vysvědčení se mu nelíbí, ačkoli dobře ví, že si ji zaslouží. Podle mého
názoru jde o výchovné selhání, vyhovět ale musím.
Jak vše probíhá technicky? Požádat je nutno písemně, a to nejpozději do tří dnů od vydání vysvědčení. Ředitel určí termín (obvykle do 14 dnů) a tříčlennou komisi, která pak hlasováním určí výsledek. Teoreticky by se mohla známka zlepšit i víc než o stupeň, nebo
naopak zhoršit, ale to by musely být
skutečně extrémní případy. Žák je
opravdu hodnocen za celé pololetí,
takže v praxi se známka buď ponechá, nebo zlepší o stupeň.
U tzv. „výchovných“ předmětů
není žák přezkušován, ale ředitel
na základě podkladů posoudí, zda
učitel postupoval podle hodnotícího řádu. Pokud je vše v pořádku,
známku potvrdí, pokud ne, známku změní.
Letos u nás této možnosti využili tři žáci. Jeden uspěl a dva ne.
PaedDr. Michal Černý,
ředitel školy
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Za paní Věrou Brabencovou
Na
konci
loňského října
zemřela
ve
věku 86 let paní
Věra Brabencová. V Klánovicích prožila více
než půl století,
a byla tak právem počítána ke „starousedlíkům“. Pracovala nejprve na
místní poště, pak ve výrobně razítek
družstva Znak, posléze na MNV (na
vysvětlenou pro mladší ročníky –
dnešní Úřad MČ). V roce 1969 při tzv.
prověrkách vyjádřila svůj nesouhlas
s invazí vojsk Varšavské smlouvy
do Československa a byla ze svého
místa propuštěna. Prodávala pak jízdenky na Masarykově nádraží, posléze se vrátila na naši poštu.
Se svým manželem se dlouhá léta
živě zapojovala do obecního dění, především v pěveckém sboru klánovic-

kého kostela. K nejslavnějším vystoupením tohoto tělesa patřilo provedení Vánoční mše skladatele Luboše Fišera pod vedením p. Václava
Hrdlice – sám autor mu byl přítomen
a byl jím upřímně dojat.
V posledních letech se paní Brabencová pravidelně účastnila schůzek
Clubu 2002. Jednou v předvánočním
čase si vysloužila obdiv přítomných
procítěným přednesem dlouhé básně
Popelka Nazaretská od Václava Renče, která líčí příběh zrození Krista
a byla napsána v padesátých letech
minulého století v krutých podmínkách
komunistického vězení.
Proti proudu času nelze jít – lidé se
rodí a umírají. Těm, kdo ji znali, však
paní Brabencová zanechá v duši
vzpomínku, bude patřit k obrazu Klánovic na přelomu století, až na tu dobu
budeme jednou vzpomínat.
Tomáš Ruda

MO STP v Klánovicích:
V minulém měsíci jsme kvůli mrazům – a doporučení lékařů – vynechali hromadné vycházky, ale stejně
pilně jsme pokračovali ve cvičení
v klubovně na židlích. Autobus nás
dovezl do Národního divadla na
představení Radúz a Mahulena, ale
moderní inscenace nás nijak nenadchla, pro nás klasika má být klasika. Zato s potěšením pro nás proběhla přednáška dr. Ročně, který nás
s humorem seznámil se svojí lékařskou prací a dále nám bohužel spíše s pesimismem zodpověděl otázky kolem problému s „domem se-

niorů“. Příští měsíc hodláme pozvat
do našeho středu opět dalšího zástupce z řad lékařů, a to dr. Lacmana, přednáška se bude konat v pondělí 12. března t. r.
Přesný program bude uveden na
vývěskách.
Výroční členská schůze se bude konat v úterý 13. 3. 2012 v 15 hod. v jídelně Střední školy hotelnictví a gastronomie.
Pozvánky s podrobným programem obdrží každý člen domů během
února. Těšíme se na bohatou účast.
Za výbor MO: Olga Paplhamová

Sportovní zprávy

Zimní liga mladších přípravek
Naši mladí fotbalisté ani v zimě nezaháleli. Zúčastnili se jako minulý rok
zimní fotbalové ligy, která se konala
již tradičně v Běchovicích a kterou
měl na starost pan Štěpán se svojí
manželkou. Musím dodat, že pan
Štěpán má vše výborně zorganizované a je vždy v dobré náladě.
Turnaje se zúčastnilo 11 mužstev
z Prahy a okolí. Hrálo se vždy 2 x 25
minut po dvou zápasech za den. Jak
už jsem předeslala, vše bylo per-

fektně zorganizováno a načasováno tak, aby děti nečekaly příliš
dlouho mezi zápasy.
Naši borci se umístili na smolném,
ale krásném čtvrtém místě, za což jim
moc děkujeme. Šestkrát se jim povedlo zvítězit a čtyřikrát prohráli. Bylo
to opravdu o prsa.
Tradičně nejvíce gólů z našich hráčů (41) vstřelil Matěj Houžvička (celkově skončil druhý za fotbalistou
ze Zelenče). Dále pak David Beránek
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s 11 góly potvrdil, že i přes nemoc
a absenci v některých zápasech patří mezi opory týmu. Následuje Jakub
Nejedlý s 8 góly (byla vidět práce zejména v obraně, kdy doslova jako uragán vletěl do vlastní brány, a zachránil tak jednoznačný gól). Z mladších
hráčů, kteří nám vypomáhali, je nutné pochválit Honzu Lišku s 5 góly, Mykolu Kostana se 3 góly, Šimona Procházku s 2 góly, Filipa Čermocha
a Adama Vaňka, kteří vsítili každý po
jednom gólu. Zejména Adam Vaněk
byl jedním z nejvýraznějších a nejpotřebnějších hráčů posledního kola.
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Děkujeme také vypůjčeným hráčům
z MINI přípravky - Lukášovi Hladíkovi a Davidu Brabcovi, kteří nám velmi
pomohli, zejména v době viróz a rýmiček :-).
A v neposlední řadě bych zmínila
vynikajícího brankáře Pepu Špitálského, který se může pochlubit nejen
vynikajícími zásahy, ale i třemi góly
z půle (Ne nadarmo se Pepovi říká
„Bomber“). Doufám, že nás brzy navštíví příjemné jarní počasí a všichni se
uvidíme na fotbalovém hřišti!!!
Sportu zdar!!!
Alena Nejedlá

Zimní soustředění mladších a starších žáků
V rámci zimní přípravy proběhlo od
1. do 5. února zimní soustředění mladších a starších žáků v Rumburku. Celkem se akce zúčastnilo 21 fotbalistů –
mezi nimi i 4 kluci z klánovického dětského domova - a 3 trenéři. I přes mrazivé počasí (ranní teplota jednou spadla až na −25 stupňů) se nám celé soustředění opravdu vydařilo a věříme, že
to na jaře na trávníku bude znát.
Dopoledne patřilo silovému tréninku v hale, po obědě následoval výběh
do okolních kopečků či fotbal ve sněhu. Jednou jsme místo poledního klidu zamířili také do nedalekého bazénu, kde se kluci vyřádili ve vodě i na
skokanských můstcích. Odpolední
tréninková fáze byla zaměřena na
práci s míčem - v hale jsme pilovali
střelbu, přihrávky, slalomy apod. Po večeři následoval pro všechny vrchol dne

- hrál se hodinový fotbálek, kterého se
zúčastnili také trenéři.
Na závěr soustředění jsme vybrali
trojici nejpoctivějších pracantů - na
1. místě skončil Honza Parák, druhý byl
David Duong a třetí skončil Pepa Bílý.
Je ale nutno říct, že poctivě pracovali
téměř všichni kluci. Jedinou nepříjemností tak byla srážka v hale v posledním dni, ze které vyšel Martin Horák se
zlomeným nosem. Martin byl velmi
statečný a všichni mu přejeme brzké
uzdravení a těšíme se na jeho návrat
do mužstva mladších žáků.
Děkujeme všem rodičům za pomoc
při dopravě kluků a také Mirkovi Šafusovi, který si s námi přišel v pátek
večer zahrát fotbálek a druhý den objednal všem klukům luxusní zmrzlinový pohár.
Tomáš Svoboda

Stolnětenisová mládež v Klánovicích
Oddíl stolního tenisu TTC Klánovice má již mnoho let stabilní kádr asi
padesáti hráčů, polovinu z nich tvoří
mládež.
Co se týče mužů, mimo trenéry
mládeže jsou všichni ostatní aktivními hráči pražských soutěží - v šesti
družstvech od divize až po nejnižší
6. třídu. Týmy v zápasech trvale doplňují dorostenci, kteří zároveň hrají
i své mistrovské soutěže. Jsme proto
právem hrdi na to, že nejsme závislí na
doplňování našich družstev přestupy
z jiných oddílů.
Mezi mládeží máme v pražských
soutěžích přihlášena dvě družstva dorostence a mladší žáky. Členy týmu
dorostu jsou Jan Tuška, Jan Jirát, Luděk
Hájek a Evžen Šírek. Hrají spolu řadu let,

již od žákovského věku. Jsou velmi vyrovnaní a poslední dva roky vyhrávají
pravidelně 2. třídu, což je umisťuje na
7. místo v Praze.
Velmi zajímavé jsou výsledky družstva mladších žáků, kteří se přihlásili do soutěží poprvé na podzim loňského roku. Protože neměli žádné zkušenosti, skončili ve 2. třídě na předposledním místě s jediným vítězstvím. V lednu, na turnaji stejných
mužstev, však zvítězili bez jediné porážky! Nejlepším hráčem týmu je
Adam Hanzal ze Šestajovic, který
přitom začal hrát stolní tenis teprve
v září loňského roku. Pokud se bude
i nadále zlepšovat a nepoleví v tréninku, tak má naději, že se z něho stane velmi dobrý hráč. Dalšími členy to-
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Hasiči bilancovali
Dne 3. 2. 2012 se, jako již tradičně, konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
Klánovice, aby zhodnotili dosavadní činnost a stanovili si úkoly na
další období.
Ze zprávy starosty SDH: Sbor má
k 31. 12. 2011 48 členů, z toho 12
žen a 36 mužů. Při údržbě techniky,
výstroje a výzbroje bylo odpracováno 550 hodin, při různé pomoci
městské části 442 hodin, na kulturních a společenských akcích, včetně Zábavného odpoledne s hasiči,
277 hodin. Celkem za rok členové při
82 akcích odpracovali 1428 hodin.
Ze zprávy velitele jednotky SDH
Klánovice: Celkem 12 ostrých výjezdů, a to: již 1. 1. 2011 se na jednotku obrátil o pomoc občan z Běchovic, jednotce byl vyhlášen poplach, OPISem jsme byli vráceni zpět
na základnu. 9. dubna vyjížděla
JSDH do ulice Votavové k likvidaci
ropné látky, 9. dubna k likvidaci
padlého stromu v ul. V Pátém,
10. dubna k požáru ulice Nové
Dvory. Dále 30. 4. –1. 5. pohotovost
na zbrojnici, 22. 5. likvidace hmyzu v bytovém domě, 11. 6. požár
trámů v Újezdě nad Lesy, 15. 6.
likvidace hmyzu v ul. Mechovka,
18. 7. čerpání sklepů v ul. Úprkova, 21. 7. čerpání podzemních
garáží v Újezdě nad Lesy, 27. 8.
čerpání sklepa dětského domova
a naposledy 11. 9. hledání pohřešované osoby v lese.
Jednotka při zásazích v roce
2011 odpracovala celkem 181 hodin, další hodiny při výcviku, školeních a údržbě zbrojnice.
Největší událostí lonského roku
bylo předání vozidla Nissan Patrol,
o které jednotka ve spolupráci s vedením MČ několik let usilovala. Vozidlo bylo předáno 20. dubna, byly
provedeny nejdůležitější opravy a lak,
dostrojeno výstražné zařízení a naviják a dne 8. září byl primátorem hl.
m. Prahy doc. MUDr. Bohuslavem
Svobodou, CSc. vůz předán do užívání jednotce SDH Klánovice.
Věříme, že se v letošním roce
podaří zajistit MČ finanční prostředky na dovybavení tohoto vozidla, aby mohlo zdárně sloužit
k pomoci jak klánovickým občanům, tak i okolí.
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hoto družstva jsou Tomáš Kučera, Goran Maeillo, Pavel Hájek a Martin Horák.
Určitým problémem naší práce s mládeží je tak jen častá
fluktuace začínajících nejmladších žáků. Z výsledků posledního roku je patrné, že až dvě třetiny přijatých dětí po
roce ukončí tréninky a přestanou se závodním stolním tenisem. Těžko říct, zda je to způsobeno nezájmem dětí nebo
rodičů či případnými finančními problémy. Je zajímavé, že
k odchodům dochází nejčastěji při vybírání členských příspěvků (u dětí je přitom vybíráme pololetně, aby to nebylo
pro rodiče tak finančně náročné). Doufáme však, že po přečtení tohoto příspěvku někteří rodiče své děti ve věku 9 až
11 let do našeho oddílu přihlásí. Je přitom nutné, aby dítě
mělo vlastní pálku na stolní tenis, sálovou obuv a aby nebylo úplný začátečník. Míčky (1ks á 15Kč) dodává oddíl.
Na závěr několik základních informací o oddíle:
K 1. 1. 2012 máme 52 členů. Děti trénují v pondělí, středu a pátek od 16:00 do 18:00hod, platí členské příspěvky 2000 Kč za rok, což při cca 252 tréninkových hodinách
vychází na 8 Kč/hod. Dospělí trénují v tytéž dny od 18:0020:00 hod a platí 2500 Kč ročně. Loni zaplatil náš oddíl
za nájem v hale starosty Hanzala 82 000Kč.
Oddíl stolního tenisu děkuje touto cestou klánovické radnici za podporu našeho sportu.
Jiří Dušek, trenér mládeže
Jiří Lacman, předseda oddílu

strana

12

Kontejnery na objemný odpad
v MČ Praha-Klánovice budou přistaveny
vždy v sobotu od 9:00 hod. do 13:00 hod.,
14. 4. 2012 ve Všestarské ul. (křižovatka s ul. Krovova
za restaurací SAMOS u transformátoru), Přimské
náměstí, Medinská x Smiřická (u bytových domů)
26. 5. 2012 ve Všestarské ul., Přimské náměstí,
Aranžérská (křižovatka s ulicí Nové Dvory
u separovaného odpadu)
23. 6. 2012 ve Všestarské ul., Přimské náměstí
(křižovatka s ulicí Nové Dvory u separovaného odpadu)
Prosíme občany, aby odpad ukládali pouze
do kontejnerů a neznečišťovali okolí
Alena Janoušková
placená inzerce

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

Kalendárium kulturních a sportovních akcí
Újezd nad Lesy – březen
1. 3. čtvrtek
„Setkání s umělcem, malířem a sportovce Františkem Kollmanem“. V 15:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21. SPCCH srdečně zve na setkání
s panem Františkem Kollmanem, který bude vyprávět a povídat o své knize.
3. 3. sobota
Újezdské muzeum. Otevřeno od 13:00 do 16:30 (Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300). Výstava „Organizační struktura samosprávy volených orgánů“
a stálé expozice.
Vražda za oponou. Od 15:00 hod, Hudební divadlo
Karlín. Doprava samostatně MHD. Pořádá SPCCH.
Zájemci oslovte své důvěrnice.
Zpívaná večerní modlitba. Od 19:00 hod ve farním
kostele Koloděje
Diskotéka v clubu Level. Od 21:00 hod., Polyfunkční
dům, Staroújezdská 2300. Hraje Dj A75, Piña Colada
pro dámy zdarma. Více na www.muj-level.cz.
7. 3. středa
Tradiční vzpomínkové setkání u pomníku T. G.
Masaryka u příležitosti výročí jeho narození.
V 16:00 hod u pomníku T. G. M., Staroklánovická
ul., Praha 9. Srdečně zve za organizaci ČZS Blanka Exnerová a za ÚMČ Praha 21 starosta
RNDr. Pavel Roušar.
„Čaj o páté se starostou“. Od 17:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická
260, Praha 9. Neformální beseda o tom, co vás zajímá. Srdečně zve starosta Pavel Roušar.
9. 3. pátek
Školní ples. Od 20:00 hod v Polyfunkčním domě,
Staroújezdská 2300, Praha 9. Pořádá pro rodiče
a přátele školy Masarykova ZŠ, MČ Praha 21 a Taneční studio Style. Cena 220Kč, tombola, ukáz-

ka společenských tanců. Předprodej: Podatelna
MČ Praha 21, Polyfunkční dům a Masarykova ZŠ.
10. 3. sobota
Újezdské muzeum otevřeno od 13:00 do 16:30,
(Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300). Výstava „Organizační struktura samosprávy volených orgánů“
a stálé expozice.
Diskotéka v clubu Level. Od 21:00 hod., Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300. Hraje Dj Luukyy.
Více na www.muj-level.cz.
12. 3. pondělí
Trénování paměti s Libuškou. Od 15:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21. Vezměte si papír a tužku na praktická cvičení. Upozorňujeme, že trénování
paměti probíhá vždy druhé pondělí v měsíci, mimo dubna, kdy se z důvodu Velikonočních svátků bude konat
až třetí pondělí. Srdečně zve SPCCH.
16. 3. pátek
Vernisáž fotek k zahájení sezóny Tří pro zdraví
V 18:30 hod v Polyfunkčním domě. K vidění budou
fotografie zobrazující průřez závody od roku 2007.
Kromě fotek bude také vystaveno speciální kolo pro
handicapované cyklisty „handbike“. Ve prospěch
handicapovaných cyklistů ze sdružení Černých koní
bude probíhat dražba fotografie. Vstupné zdarma.
Více na www.triprozdravi.cz.
17. 3. sobota
Újezdské muzeum. Otevřeno od 13:00 do 16:30
(Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300). Výstava „Organizační struktura samosprávy volených orgánů“
a stálé expozice
OCHUTNEJTE NOVOU BESEDU – zahájení akce
s bohatým programem. Od 15:00, Kulturní centrum
Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14, Praha 9 –
Klánovice, www.kcnovabeseda.cz.

Diskotéka v clubu Level. Od 21:00 hod., Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300. Hraje Dj Fiala
a Majkl. Více na www.muj-level.cz.
18. 3. neděle
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ – kino. Od 16:00,
Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190
14, Praha 9 – Klánovice, Vstupné: 65,- Kč děti/ 85,Kč dospělí, www.kcnovabeseda.cz.
19. 3. pondělí
MODERNÍ YOYOVÁNÍ – kurzy nejen pro kluky
16:00-17:00 (začátečníci) a 17:00–18:00 (pokročilí), Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120,
190 14, Praha 9 – Klánovice, www.kcnovabeseda.cz.
Jednání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Od 18:00 hodin, zasedací místnost ÚMČ Praha 21,
Staroklánovická 260, Praha 9. Srdečně zve starosta MČ Praha 21 RNDr. Pavel Roušar.
20. 3. úterý
Balet P. I. Čajkovskij – „Spící krasavice“. Začátek
představení v 11:00 hod., Státní opera, Wilsonova
101/4, Praha 1. Pořádá Sdružení důchodců, cena
100,- Kč, doprava MHD.
21. 3. středa
„Čaj o páté se starostou“. Od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260,
Praha 9. Neformální beseda o tom, co vás zajímá.
Srdečně zve starosta Pavel Roušar.
22. 3. čtvrtek
První jarní vycházka „Žižkovem do Armádního muzea“. Sraz na konečné tramvaje č. 9 na Spojovací ul.
v 10:00 hodin. Doporučená doprava: bus č. 163 v 9:26
z Rohožníku, bus č. 109 v 9:46 z Dolních Počernic,
na Spojovací v 10:00. Srdečně zve SPCCH.
FOOTBAG (hakisak) – kurzy nejen pro kluky.
Od 15:30 do 16:30, Kulturní centrum Nová Beseda,
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Slavětínská 120, 190 14, Praha 9 – Klánovice,
www.kcnovabeseda.cz .
PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY – kino.
Od 19:30, Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14, Praha 9 – Klánovice, www.kcnovabeseda.cz. Vstupné: 85,- Kč.
24. 3. sobota
Zájezd do Polska – Kudowa. Odjezd v 5:00 hod.
od Štangla. Cena 220,- Kč. Na zájezd srdečně zve
Český červený kříž. V případě zájmu volejte pí Zajacovou: 281 970 138 nebo pí Kolembářovou:
281 972 575.
Vernisáž výstavy „Školství v Újezdě nad Lesy dříve a dnes“. Od 14:00 hod v sále Polyfunkčního domu.
Vernisáž začne vystoupením sboru Cantoria Praha
pod vedením sbormistryně Mgr. Jaroslavy Halamové, poté bude pokračovat výstavou v prostorách
Újezdského muzea. Srdečně zve Újezdské muzeum
a Masarykova ZŠ.
Diskotéka v clubu Level. Od 21:00 hod., Polyfunkční
dům, Staroújezdská 2300. Hraje Dj Luukyy. Více na
www.muj-level.cz.
25. 3. neděle
ŠPERKY Z KORÁLKŮ – tvořivé kurzy (ketlování, motanice, přívěskový náramek, aj.) 14:00–17:00, Kulturní
centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14, Praha 9 – Klánovice, www.kcnovabeseda.cz.
Krvik Totr uvádí večírek – Buchty a jejich křivky.
Od 19:00 hod., divadlo v ZŠ Masarykova, ulice Čentická. Večírek spočívá z koláže autorských textů
a neautorských písní. Čtyři buchty je uskupení čtyř
absolventek a studentek katedry autorské tvorby
a pedagogiky DAMU, doplněné o pianistu a někdy
i další hudebníky. Více se dozvíte na www.ctyri-
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buchty.weebly.com. Vstupné 70,- Kč.
26. 3. pondělí
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ – divadlo
pro děti. Od 10:00, Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14, Praha 9 – Klánovice, www.kcnovabeseda.cz. Vstupné: 65,- Kč děti/
85,- Kč dospělí.
ŠKOLNÍ VÝLET – kino. Od 19:30, Kulturní centrum
Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9 – Klánovice, www.kcnovabeseda.cz. Vstupné: 85,- Kč.
27. 3. úterý
NEHLEDEJME NEMOC – BUĎTE ZDRAVÍ – přednáška. Od 10:00 do 12:00, Kulturní centrum Nová
Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9 – Klánovice, www.kcnovabeseda.cz. Vstupné: 60,- Kč/ senioři ZDARMA.
29. 3. čtvrtek
Pasování prvňáčků na čtenáře. Od 16:00 hod. I. A
a I. B a od 17:00 hod. třídy I. C, I. D a I. E v divadelním sále na I. stupni Masarykovy ZŠ. Děti budou po
čtenářském slibu králem Knihoslavem I. pasováni na
čtenáře a přivítáni v Řádu čtenářském.
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA – kino
Od 19:30, Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9 – Klánovice, www.kcnovabeseda.cz. Vstupné: 85,- Kč.
30. 3. pátek
Přednáška „Vše o zahradě, meruňky, broskve,
drobné ovoce“
Od 16:00 hodin v klubovně Českého zahrádkářského svazu Újezd nad Lesy, Staroújezdská 495, Praha 9. Přednáší př. Jaroslav Kraus. Všichni zájemci jste
srdečně zváni a těšíme se na setkání s Vámi. Pořádá
Český zahrádkářský svaz Újezd nad Lesy.

13

MONOLOGY VAGÍNY – Eve Ensler – divadlo.
Od 19:30, Kulturní centrum Nová Beseda, Slavětínská 120, 190 14 Praha 9 – Klánovice, www.kcnovabeseda.cz. Vstupné: 320,- Kč / 280,- Kč.
Vystoupení skupiny Schovanky v Levelu. Od 19:00
hod., Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300. Více na
www.muj-level.cz.
31. 3. sobota
Výroční členská schůze Svazu postižených civilizačními chorobami
Od 14:00 ve školní jídelně Základní školy v Polesné
ulici. Pro přítomné bude připraveno malé pohoštění.
Obvodní výbor a výbor Základní organizace SPCCH
v újezdě nad Lesy se těší na společné setkání s Vámi.
Diskotéka v clubu Level
Od 21:00 hod., Polyfunkční dům, Staroújezdská 2300.
Hraje Dj A75. Více na www.muj-level.cz.
1. 4. neděle
Květná neděle
V 9:00 hodin mše sv. s žehnáním ratolestí a čtením
pašijí ve farním kostele v Kolodějích.
3. 4. úterý
6. ročník charitativní akce Škola pro Unicef
Od 17:00 hod na I. stupni Masarykovy ZŠ v parku.
Návštěvníci z řad rodičů a veřejnosti si mohou zakoupit výrobky s velikonoční tématikou, a tím zároveň jednotlivým třídám finančně přispět k nákupu –
symbolické adopci – Panenky.
4. 4. středa
„Čaj o páté se starostou“
Od 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21,
Staroklánovická 260, Praha 9.
Neformální beseda o tom, co vás zajímá.
Srdečně zve starosta Pavel Roušar.

placená inzerce

DÍME VŠE KOLEM DOMU
PROVÁ
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD, PŮD

KONTEJNERY KRÁL

PLOTY
ODVLHČOVÁNÍ DOMŮ
ZEDNICKÉ PRÁCE

př e v o z s t r oj ů • t e r é n ní úpr av y • na kla da č

mob. 603 505 987, stavebni-firma@seznam.cz
MALÁ FIRMA S VELKOU PRAXÍ

s uť • od pa d • pí s ek • š t ěr k • zem in a • k ůr a

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. cz

602 260 264

Zápis do klánovického V mechu a kapradí
inspirovaného lesními mateřskými školkami 20. února 2012 – Od září 2012
bude v Praze – Klánovicích spuštěn zcela nový projekt inspirovaný lesními
mateřskými školkami. Lesní dětský klub V mechu a kapradí pořádá 1. 4. 2012
zápis pro děti ve věku od 3 do 7 let. Informační schůzka a zápis proběhnou
v neděli 1. 4. 2012 v prostorách ÚMČ Praha - Klánovice, ulice U Besedy 300,
od 8:00 do 16:00. Přihlášku a bližší informace najdete na www.vmechu.cz
nebo na emailové adrese lesniskolka@vmechu.cz. Umožněte svým dětem
zcela netradiční způsob předškolní výchovy, který nabízí lesní mateřské
školky - „venku za každého počasí a bez zdí a plotů“.

Mámo, táto, už nechci být za plotem

PŘIJĎTE SI NAMALOVAT SVÉ JARO, ANEB VÍTÁNÍ JARA V ARTBOXU

Byli jste dnes s paní učitelkou venku? Ne? Vy jste ale tentýž den strávili
obědovou pauzu na procházce, protože venku je již cítit nadcházející jaro
a nemůžete pochopit, proč vašemu dítěti v mateřské školce není dopřána
alespoň hodinová procházka venku. S tím je teď ale konec, přihlaste svou
ratolest do lesní mateřské školky!
Že si to neumíte představit? Informujte se! Na Praze 9, v prostředí
Klánovického lesa bude v září 2012 spuštěn zcela nový projekt lesní mateřské
školky nesoucí název „V mechu a kapradí“. Jděte na www.vmechu.cz a pusťte
své dítě ven!

Ve středu 21. 03. od 14-19 h Vás všichni zveme do ARTBOXU na již
tradiční VÍTÁNÍ JARA. Pro všechny,kteří si jaro chtějí "namalovat" je
připravena malířská dílna, která bude v první jarní den ZDARMA. Tak
neváhejte a přijďte,netradičně přivítat nejkrásnější období v roků. Ti co
malovat nechtějí si mohou prohlédnout novu jarní kolekci šperků
a recyklované módy nebo obrazy malířky Vanesi Wallet Hardi.
www.artbox-klanovice.cz, Slavětínská 7, Klánovice
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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
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Neinvazivní diagnos-ku krve

Nabízíme:
Neinvazivní metoda, která poskytne klientům ucelené informace
o jejich zdravotním stavu, je bezbolestná a nemá žádný vliv na organismus vyšetřovaného pacienta. Doba vyšetření je cca 15 – 20 minut.
Metoda hodno. až 117 parametrů lidského organismu bez nutnosodběru krve.

Máte-li zájem o toto vyšetření, kontaktujte nás na
tel.: +420 724 004 599, www.nedia.cz, email: nedia@email.cz

PRODEJ – NOVÉ BYTOVÉ NÁSTAVBY
6 nových bytů 3+kk vč. 2 mezonetů
Újezd n./Lesy, s. Rohožník, ul. Žehušická

www.rohoznik.cz

T: 602 339 870

Fotografie pro výzdobu kanceláře, bytu.
AKCE! ZAVÁDĚCÍ CENY!
Za originál méně, než za reprodukci !
Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.cz

Spolupráce s interiérovými designéry vítána.

www.fotkydointerieru.cz
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 březen:
3. 3. (sobota) DĚTSKÝ FOTOGRAFICKÝ FESTIVAL. Pořádá o.s. Pro Prahu 14 a StudioRen, s.r.o. Od 13 hod.
Bližší informace a vstupenky www.studioren.cz.
3. 3. (sobota) III. PLES ODS. Hraje kapela Top Band, host Richard Tesařík, bohatá tombola, dražba exklusivních
předmětů pro nadační fond Paprsek. Kč 212/VIP 2012. Od 20 hod.
4. 3. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE – O zamilované ježibabě. Loutkový muzikál. Kč 140/50/40,- Od 15h
6. 3. (úterý) PLESOVÝ VEČER. Bližší informace a vstupenky na www.pestraspolecnost.cz.
7. 3. (STŘEDA) Divadlo Akorát. Divadlo Akorát, které má v kulturním domě v Kyjích již svou domácí scénu,
uvádí světově známou hru Michaela Frayna „Sardinky a zase sardinky“. Kč 90/45. Od 19 hod.
9. 3. (pátek) JAROSLAV HUTKA – koncert. Písničkář, skladatel, básník a spisovatel. Jeho dlouholetá kariéra
nabízí bohatý repertoár, a proto si jeho vystoupení nenechte ujít. Kč 90/45. Od 19 hod.
10. 3. (sobota) ALICE HOLUBOVÁ A MAJEROVY BRZDOVÉ TABULKY – koncert. Folk. Koncert, na kterém zazní
ty nejlepší songy z více jak dvacetileté historie kapely. Kč 90/45. Od 19 hod.
11. 3. (neděle) HLAVOLAMY. Budete mít možnost vyzkoušet si různé hlavolamy, hry a skládačky nejrůznějšího
druhu. Některé hlavolamy bude možno zakoupit. Kč 140/50/40. Od 15 do 17 hod.
13. 3. (úterý) JAN PŘEUČIL. Pořad je osobní výpovědí herce, který připraví divákům příjemný večer. Kč 150/75. Od 19 hod.
14. 3. (středa) AJURVÉDA - přednáška. Ájurvéda je považována za nejstarší léčebný systém na světě. Proč
vznikají nemoci? Jak lze jejich příčinu odstranit? Pořádá Ayurveda Clinic s.r.o. Kč 45. Od 17.30 hod.
16. 3. (pátek) PLES POLICIE ČR. Hraje hudba MV ČR. Od 19 hod.
17. 3. (sobota) EMILIE AUTUMN (USA) – koncert. Kabaretní kostýmy, teatrální show, mix alternativní
elektroniky, industriálu, gothic rocku a punku, Emilie svou hudbu nazývá jednoduše jako „victoriaindustrial“.
Uvádí Obscure promotion. Od 19 hod. Bližší info na www.obscure.cz.
18. 3 . (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE - KARNEVAL S RICEM A PICEM. Čeká na Vás zábava v maškarním reji.
Tanec, hry, nové písničky a spousta soutěží pro děti. Masky s sebou! Divadlo Genus. Kč 140/50/40 Od 15h.
19. 3. (pondělí) BESEDA O HISTORII. Dějiny jinak s historikem PhDr. Jiřím Sommerem, CSc. Kč 45. Od 18 hod.
21. 3. (středa) ISLANDSKÝ VEČÍREK JANA BURIANA. Promítání fotografií a beseda o podivuhodném ostrově
na severu se zakladatelem Klubu islandských fanatiků – J. Burianem. Kč 55,- Od 18:30 hod.
24. 3. (sobota) PLESOVÝ VEČER. Pořádá Klub OČJ. Od 19 hod.
25. 3. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE – Ale i houby mají pod čepicí. Veselá pohádka plná překvapení, protkaná
vtipnými písničkami. Kč 140/50/40 Od 15h.
28. 3. (středa) LÍBÁNKY VE ČTYŘECH. Účinkuje divadelní soubor Prahy 14 – Divadlo AKORÁT. Bývalý
manželský pár se znovu setká v hotelu, kam přijeli strávit líbánky se svými novými partnery odlišných generací.
Kč 90/45. Od 19 hod.
30. 3. (pátek) DIALOG DVOU SVĚTŮ - Jan Potměšil, herec a Přemysl Vacek, multiinstrumentalista. Rozhovor
dvou osobností české kultury, ve kterém se s diváky podělí o zážitky a postřehy ze svých oborů. Kč 90/45. Od 19 hod.
Kurzy konané v KD: Grafologie (dospělí): bližší informace o termínech a náplni kurzu na tel.: 602 277 019.
Taneční kurzy: www.astra-praha.cz, bližší informace o termínech a náplni kurzu na
tel.: 722 941 890 (12-16
hod.), 284 826 566, nebo e-mail: mbrozovsky@volny.cz. Jazykové kurzy: bližší informace o termínech a náplni
kurzu na tel.: 777 180 240, email: z-metropolis@seznam.cz
Ostatní akce pořádané KD: Volnočasové aktivity Farní charita Kyje, bližší info na tel.: 739 203 254
Výtvarné dílny pro ZŠ, dopolední klub pro rodiče s dětmi, výtvarné workshopy pro seniory, aktuální nabídka
bude na našich webových stránkách, tel.: 603 289 675. Klub seniorů – ve spolupráci s Českým červeným
křížem, každou středu od 13 do 16 hod.
Předprodej: každý pracovní den od 10 do 14 hod. v kulturním domě Kyje, Šimanovská 47
Rezervace vstupenek: e-mail: info@kvizpraha14.cz, tel. 266 712 465, 266 712 468
Více informací: www.kvizpraha14.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!
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Krabičková dieta

Chcete zhubnout a nemáte čas ani náladu připravovat si každý
den dietní a zdravá jídla?
Chcete se cí-t dobře i dobře vypadat?
Krabičková dieta je nutričně i kaloricky vyvážené jídlo složené
z pě- porcí na den (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední
svačina a večeře).
Naši krabičkovou dietu připravují profesionální nutriční a výživoví
poradci tak, aby splňovala veškeré zásady zdravé výživy a zároveň
aby klient ztrácel na váze především v oblas- tukových zásob.
Úbytek váhy se pohybuje individuálně kolem 4-6 kilo za měsíc.
Nabízíme tedy kompletní dietní servis – jídelníček vám sestavíme,
jídla připravíme, zabalíme a připravíme k odběru.

Krabičková dieta pro Prahu a Prahu východ

Od 9.1. 2012 rozšiřujeme naše služby i pro oblast Praha a Praha
východ. Dietu můžete objednávat ve verzi 5000 KJ (redukční program ženy - 309 Kč/den) a 7000 KJ (redukční program muži 329 Kč/den).
Krabičky si můžete vyzvednout osobně v Cukrárně Medvídek,
Revoluční 13, Šestajovice, Praha - východ v pondělí, středu
a pátek od 8:00 – 18:00hod.
Rozvoz zajištěn pro oblast Klánovice,Jirny, Úvaly, Nehvizdy, Horoušany, Horoušánky, Horní Počernice, Praha 8, Praha 9, Praha 10.
Cena rozvozu dohodou.
Objednávky a informace výhradně na tel. +420 604 690 003,
+420 737 324 626 nebo na emailu: dagmarduchkova@seznam.cz.

www.krabicky-plzen.cz
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Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

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

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

JUDr. Jiří Vyvadil
advokát

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

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

Od dubna letošního roku budou v KC Nová Beseda v čase od 9.30 do
11.00 hod probíhat pravidelné

čtvrteční konverzační kurzy španělš-ny pro začátečníky

pod vedením rodilého mluvčího z Mexika, zkušeného lektora hovořícího česky - Hectora Monsalvo.
Jsou určeny i pro maminky na rodičovské dovolené, pro jejichž dě- je možné v čase trvání kurzu zajis-t
hlídání. Pro zájemce nabízíme možnost sjednat následně v prostorách KC Nová Beseda individuální kurzy.
Pro ty z Vás, kteří ještě váháte, zda se španělš-nou začít, máme několik důvodů, které Vám mohou
pomoci ve Vašem rozhodnu.:

-

-

Španělš-na je jednoduchá, opro- jiným cizím jazykům se španělsky naučíte rychleji a snáz.

Její znalost Vám pomůže s učením dalších cizích jazyků.
Je druhým nejrozšířenějším jazykem na světě po čínš-ně.
Při jejím učení poznáte nové kultury, odlišné způsoby života a smýšlení.
Domluvíte se při cestování nejen po španělsky mluvících zemích.
Získáte lepší uplatnění na pracovním trhu díky znalos- dalšího světového jazyka.

Španělš-na je zábavná, hravá a melodická, její učení se pro Vás určitě stane koníčkem. Využijte proto
této příležitos- a přijďte si ji vyzkoušet s Hectorem do KC Nová Beseda.
Veškeré další informace o nabízeném kurzu získáte na tel. 602 171 623 či na www.kcnovabeseda.cz

¡HASTA PRONTO! při kurzech španělš-ny v prostorách Nové Besedy.
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„OCHUTNEJTE“ NOVOU BESEDU
Vážení spoluobčané, rády bychom Vám za NADOSAH, o. p. s. oznámily, že po zdařilé rekonstrukci se

KC Nová Beseda v Klánovicích pro vás dne 17. 3. 2012 znovu otevírá.
Od 15:00 hod se mohou návštěvníci těšit na následující kulturní program určený dětem i dospělým, spojený
s ochutnávkou vína i domácích pekařských a cukrářských výrobků.
15:00
Pohádka: „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ v netradičním pojetí, Divadlo Pro malý
17:00
Oficiální otevření KC Nová Beseda – přestřižení pásky p. starostou Ing. P. Soukupem
Vernisáž KLÁNOVO VELMI POZDNÍ ODPOLEDNE aneb nostalgická malířská vzpomínka
na Klánovice v období první republiky – výstava ak. sochaře Z. Hoška
18:00
Klánovická skupina Bluesklan
19:30
Host večera: Ondřej Kepka
20:30
Posezení s překvapením aneb Překvapení s posezením
21:00
Rock a pop s hudební skupinou NOT
Průběžně Yoyování – Jan Spek Novotný; Footbag – Václav Klouda a Honza Weber
Ukázky výrobků kreativních kurzů
Připravili jsme pro vás i nové webové stránky www.kcnovabeseda.cz, kde najdete veškeré informace.
Naším hlavním cílem je, aby se Nová Beseda stala středem kvalitního kulturního dění nejen Klánovic, ale i širokého
okolí. K jeho naplnění jste ale potřeba i Vy a Vaše podpora.
Najděte si v našem programu to své a přijďte. Rády bychom, abyste v Nové Besedě našli nejen kulturní pořady, na které se budete těšit, ale i místo pro společné setkávání s přáteli.
Přejeme si, aby se Vám v Nové Besedě líbilo a bylo Vám zde dobře.
Samozřejmě uvítáme i jakoukoli finanční či nefinanční podporu.
Za NADOSAH o. p. s. Gabriela Šmerdová

PROGRAM

březen 2012

Výstava měsíce

ZDENĚK HOŠEK, ak. sochař, malíř

VERNISÁŽ: 17. 3. 2012 od 17:00

Otevíráme 17. 3. sobota, 15:00

OCHUTNEJTE NOVOU BESEDU

Zahajovací akce s programem

Kino

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ

Vstupné: 65,- Kč děti/ 85,- Kč dosp.

18. 3. neděle, 16:00

Kurzy nejen pro kluky 19. 3. pondělí MODERNÍ YOYOVÁNÍ

16:00–17:00 (začáteč.) a 17:00–18:00 (pokr.)

Kurzy nejen pro kluky 22. 3. čtvrtek FOOTBAG (hakisak)
Kino

22. 3. čtvrtek, 19:30

15:30–16:30

PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY Vstupné: 85,- Kč

Tvořivé kurzy 25. 3. neděle, 14:00–17:00 ŠPERKY Z KORÁLKŮ

ketlování, motanice, přívěskový náramek aj.

Divadlo pro děti 26. 3. pondělí, 10:00 DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Kino

26. 3. pondělí, 19:30

Vstupné: 65,- Kč děti/ 85,- Kč dosp.

ŠKOLNÍ VÝLET

Vstupné: 85,- Kč

Přednáška 27. 3. úterý, 10:00–12:00 NEHLEDEJME NEMOC – BUĎME ZDRAVÍ Vstupné: 60,- Kč/ senioři ZDARMA
Kino

29. 3. čtvrtek, 19:30

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA

Vstupné: 85,- Kč

Divadlo

30. 3. pátek, 19:30

MONOLOGY VAGÍNY – Eve Ensler

Vstupné: 320,- Kč / 280,- Kč

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel: 608 418 494 nebo e-mail: info@kcnovabeseda.cz
Změna programu je 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
Pro seniory je každé úterní dopoledne připravena speciální cenová nabídka.
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. 3. 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

Ing. Vlasta
Štěpová
„Za války jsem
trávila vždy půl
roku v Klánovicích a půl roku
v Letohradě,“
vzpomíná na své
dětství významná česká politička Vlasta Štěpová. „Chodili jsme sbírat míčky na
tenisové kurty, za vydělané peníze si
koupili lístky do lázní a tam jsme si to potom užívali.“ S trochou nadsázky lze říct,
že tento raný zážitek ze zlaté éry Klánovic předurčil další profesní směřování Vlasty Štěpové. Vystudovala VŠE a ve
Výzkumném ústavu obchodu se věnovala životnímu stylu a bydlení. V 60. letech začala jako jedna z prvních praktikovat výzkumy trhu a jak sama říká, stala se bojovnicí proti bytovým stěnám. Pak
ale přišel rok 1989. „Do politiky jsem byla
vstoupena, neudělala jsem pro to jediný vstřícný krok a nikdo se mě neptal,
jestli chci,“ vysvětluje své angažmá v první porevoluční české vládě, „byla jsem
sice připravená profesně, ale absolutně
nepřipravená na zvláštní život, kterému
se říká politika.“ Jako ministryně obchodu
a cestovního ruchu se vedle příjemných
věcí, jakými bylo otevírání hranic, věnuje
nesmírně obtížné privatizaci obchodu,
zakládá dva dnes již etablované brněnské veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR a připravuje projekt oživení historických památek. V roce 1992
Vlasta Štěpová kandiduje za Občanské
hnutí a po prohraných volbách pracuje
v soukromé sféře. Politika si ji ale opět
našla – tentokrát v podobě Miloše Zemana: „Přesvědčil mne ke vstupu do
ČSSD a aniž se mě zeptal, jmenoval mě
hned volebním manažerem.“ Výrazný volební zisk přinesl Vlastě Štěpové poslanecký mandát, který zastává až do roku
2002, kdy přijímá místo velvyslankyně při
Radě Evropy ve Štrasburku. Jako víceprezidentka parlamentního shromáždění zastává v té době z českých politiků nejvyšší post v Evropě. Vraťme se
ale do Klánovic: „Myslím, že už se odlepily ode dna, ale k oživení by jim slušel malý penzion, vytvoření přirozeného
centra, golf…,“ říká exministryně cestovního ruchu, která v Klánovicích mezitím zakotvila natrvalo.
Robert Zoulík

3

XXI. ročník

strana

20

Tip na výlet

Přes les do Ouvala
a Králičinou zpět
„Ouvaly, též Úval, Úvaly, Ouval, Auwal,
Auwaly. Nyní všeobecně se užívá názvu
Ouvaly, lid posud však říká: Do Ouvala.“
Tak začínají dějiny Úval z pera místního
faráře Aloise Dostála vydané v roce
1914. Toto malé městečko působí na první pohled ospalým dojmem. Nenechme
se ale mýlit. Založeno
bylo ve 13. století a za
tu dobu nashromáždilo
na svém území nejednu pamětihodnost. Naproti nádraží nás přivítá strašidelná budova
hotelu Budka. Jeho architektura s dominující
věží je fascinující. Kousek nazpět podejdeme
pod tratí a sejdeme k
Mlýnskému rybníku,
pojmenovanému podle malebného Prokůpkova válcového mlýna, který stojí na
jeho hrázi. Rybníků je tu hned několik:
Lhoták, Fabrák, Kalák. V Ouvale si libují v pomístních jménech, a svůj městys
proto nazývají také úvalské Benátky. Pokračujeme podél Výmoly – úvalského Bo-

tiče, až vyjdeme na rynek u barokního
kostela a školy s neorenesančními sgrafity. Náměstí má zvláštní nesouměrnou
dispozici, kterou získalo zúžením po požáru roku 1838. Socha Arnošta s Pardubic upomíná na to, že se nacházíme
v rodišti prvního českého arcibiskupa.
Jiným rodákem je
kontroverzní, leč talentovaná spisovatelka Marie Majerová
(nám. č. p. 18). Projdeme náměstím nahoru a za tratí po
schodech vlevo počervené na hráz Fabráku ke skvostu technické architektury, železničnímu viaduktu
zvanému Devět kanálů. Nerudova ulice nás od rybníka dovede ke kolínské silnici, tu přejdeme a vydáme se Škvoreckou oborou, tzv. Králičinou, podél Výmoly až ke kamennému
mostku u Květnice a odsud po červené
zpět do Klánovic. Celkem 10 km.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Café Útes
Posezení nad mořem aut
Café Útes ční nad mořem aut vedle
Penny Marketu v Újezdě nad Lesy.
Do tmy svítí prosklené podkroví a nabízí pohled do vzdušného prostoru
restaurace. Design celé restaurace je
moderní, základ tvoří tmavá podlaha
a solidní stoly s pohodlnými židlemi, to
vše ze dřeva. V rozích pod zkosenou
střechou jsou dětské koutky. U čelní
stěny s výhledem na Českobrodskou
je prosklená podlaha s množstvím
světel a kamenů – zde máte pocit, že
sedíte na vodní hladině. Restaurace
nabízí skvosty mezinárodní kuchyně.
Hovězí carpaccio, kuřecí consommé
a čerstvé těstoviny nezklamou, kukuřičné kuřátko s mandlovým špenátem
a ricottou, vepřová panenka s hráškovým pyré nebo losos zapečený s ořechovou krustou vás nadchnou. Vše

servírované v líbivých úpravách
na stylovém porcelánu. Žízeň uhasí
pivo od Kocoura Samuraj 17° nebo
Saurus 19° a čepované pšeničné od
Matušky. Mlsnějším nabídnou víno
nebo koktejly. Výborně se najíte, ale se
čtyřčlennou rodinou se nedostanete
pod tisíc korun. Ve velkém a nerozděleném prostoru restaurace se také nepříjemně rozléhají zvuky. K restauraci
patří i bistro Coral v přízemí budovy
určené k rychlému dennímu stravování.
★★★★✩
Café Útes,
otevřeno 11–23 hod., kromě neděle
Bistro Coral,
otevřeno po–pá 6:30–15 hod.
tel.: 722 925 830
Ivana Zoulíková

